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   พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“ สหกรณ์  แปลว่า  การท างานด้วยกัน  หมายถึง  ผนึกก าลัง   
ผู้ท างานเกี่ยวข้องกัน  ท างานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน  
และต้องกระท างานนั้น  ด้วยความรู้ความสามารถ  ด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกัน จึงจะเป็น
สหกรณ์แท้  ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า  และอ านวยประโยชน์ 
อันพึงประสงค์ ”  

 

               ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ มนีาคม ๒๕๒๗ 
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ปรัชญา  อุดมการณ์  และหลักการสหกรณ์ 

 1.  ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย ์

  ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์  คือ ระบบความคิดหรือหลักแห่งความรู้หรอืหลักความจริงที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งถ้าน าไปใช้ให้ถูกต้อง  จะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ เช่น 
  1.1  การประหยัดและออมเป็นหนทางที่จะท าให้คนช่วยตัวเองได้  ทั้งนี้  จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
  1.2  การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใด
อย่างหนึ่งและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันที่จะออมทรพัย์ร่วมกันและจัดให้มีบริการให้กู้ยืมเงินตามความ
จ าเป็น 
  1.3  สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงก าไร  ไม่ใช่การกุศล  แต่ให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน 
  1.4  ค าขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์  “แตล่ะคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพือ่แต่ละคน” (Each for all 
and all for each) 
  1.5  ความเช่ือมั่นในการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึ่งกนัและกันระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์  ย่อม
น าไปสู่เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความเป็นพี่น้อง (ภราดรภาพ) ของมนุษย์และความส าคัญในการควบคุมเงิน
ของเขาเอง  โดยผ่านสถาบันประชาธิปไตยซึ่งเคารพศักดิ์ศรี คุณค่า และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่ละคน 

2.  อุมดมการณ์สหกรณ ์

  ความเช่ือร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  จะน าไปสู่
การกินดีอยู่ดี  มีความเป็นธรรม  และสันตสิุขในสังคม 

3.  หลักการสหกรณ์ 

  แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกดิผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการ 
ที่ส าคัญ 7 ประการ คือ 
  หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
  หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
  หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
  หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ 
  หลักการที่ 5 การให้การศึกษา  การฝึกอบรมและสารสนเทศ 

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ ์
  หลักการที่ 7 ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
 

......................................................................................... 
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       สารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
 
 
 
  ในโอกาสวันประชุมใหญส่ามญัประจ าปี ๒๕๖๑ ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จ ากัด  ซึ่งก าหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  ผมขอแสดงความชื่นชมมายังคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ชุดที่ ๓๑ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน  ที่ได้ด าเนินกิจการมา
ครบรอบอีกหนึ่งปี  ด้วยความเจริญก้าวหนา้ โดยยึดหลักตามแนวทางของอุดมการณ์  หลักการและวิธีการ
สหกรณ ์
   

ในการด าเนินงานให้สหกรณม์ีความก้าวหน้าได้นั้น จะอาศัยการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
ด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความสามัคคีในมวลสมาชิกเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง  เพราะหากสมาชิก          
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีด าเนินงานของสหกรณ์  จะท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน   
เป็นอย่างดี  ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จ ากัด  ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินการ  และเจ้าหน้าที่  จะต้องด าเนินงานภายใต้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความ
สามัคคี ท างานให้กับสหกรณ์ ควบคู่ไปกับงานประจ าด้วยความทุ่มเท  ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกได้ 
   

สุดท้ายนี ้ผมขออวยพรให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด มีความก้าวหน้า 
มั่นคงต่อไป เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและปลูกฝงัการออมให้แก่สมาชิก  จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร 
รวมถึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังชุมชน และจัดบริการที่ประทับใจให้แก่สมาชิกด้วยดีต่อไปให้สมตามพันธกิจของ
สหกรณ์ที่ว่า “ มั่นคง โปร่งใส จริงใจ อุดมการณ์ บริการเป็นเลิศ” 
 
 
 
 
 
 (นายจิรชาติ  เรืองวัชรนิทร์) 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
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สารจากท่านประธาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
 

  ท่านสมาชิกสหกรณ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ที่เคารพ  ปีบัญชี 2561  ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
รายงานกิจการประจ าปี  งบการเงินที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ คือ สิ่งที่ฝ่ายบริหารและฝา่ยจัดการได้ด าเนินการ
ในปีนี ้
  ท่านสมาชิกครบัในปีนี้ ขอเรียนว่าผลการด าเนินงานของเราน่าพอใจในระดับหนึ่ง เป็นปีแรก 
ที่เรามีผลก าไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเกิน 90 ล้าน  เป็นปีแรกที่คณะกรรมการด าเนินการได้ตัดสินใจก าหนด
จ านวนเงินหุ้นที่จะให้เพิ่มเปน็ครั้งคราว   ส าหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นเกิน 1 ล้านบาท   สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ 
ไม่เกิน 1 แสนบาท  และยังสามารถเพิ่มหุ้นโดยการหักจากเงินเดือนได้อีกไม่เกินเดือนละสองหมื่นห้าพันบาท 
สมาชิกที่มีหุ้นต่ ากว่า 1 ล้านบาท  ให้ซื้อเพ่ิมได้จนครบ 1 ล้านบาท แล้วใช้หลักการเดียวกันกับผู้ที่มีมูลค่าหุ้น
เกิน 1 ล้านบาท  ท าให้คณะกรรมการสามารถประมาณการมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้  และมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงประเภทละ 0.25 บาท  เพื่อให้สมดุลย์กับยอดดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งเงินภายนอกที่
สหกรณ์กู้ยืมมาแก้ปัญหาให้กบัสมาชิก  นอกจากนี ้ คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31  ยังได้แก้ไขระเบียบ
สหกรณ์ว่าด้วยการให้กู้เงิน  ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการต่าง ๆ  เพื่อให้ทนัสมัยยิ่งขึ้น  มีการแก้ไขระเบียบว่า
ด้วยการกู้เงินฉุกเฉินหมุนเวียน   เพื่ออ านวยความสะดวกต่อสมาชิกที่ส าคัญ  สิ่งที่สมาชิกรอคอยมาช้านาน   
นั่นคือ การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิก ที่สมาชกิทุนคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้  ทั้งข้อมูลเงินฝาก 
หุ้น  หนีส้ิน  การช าระหน้ี  และดูยอดเงินปันผล  เป็นต้น 
  จากการด าเนินงานมาต่อเนื่อง  ครบวาระ 2 ปี  ยังคงพบปัญหาการไม่ช าระหนี้ตามก าหนด 
เวลาของสมาชิกบางส่วน  แต่ด้วยความพยายามของคณะกรรมการด าเนินการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
ได้ช่วยกันแก้ปัญหากันมาตลอด ส่งผลต่อก าไรที่เพิ่มขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด การออกระเบียบบางอย่าง อาจท าให้
สมาชิกบางส่วนไม่พอใจ  รวมถึงการให้บรกิารที่ไม่ประทบัใจยังคงมีอยู่บ้าง  จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกมีความ
อดทน อดกลั้น และให้มั่นใจต่อคณะกรรมการด าเนินงาน และระบบสหกรณ์ ว่าเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่าง
แท้จริง  ผมขอให้สัญญาว่าตราบใดที่ยังท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการ  จะท าหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  และอดทน 
  สุดท้ายนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้เพื่อนสมาชิก
และครอบครัว ประสบสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และอยู่ร่วมอุดมการณ์สหกรณ์ต่อไป 
 

 
 (นายปัญญา   ลาวิลัย) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
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คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31 
 

  

 

  

  นายปัญญา ลาวิลัย 

ประธานกรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

 
นายวิสุทธิ์ ทองศิร ิ
รองประธานคนท่ี 1 

 นายประยูร หนูเมือง 
รองประธานคนท่ี 2 

 นายเชวงศักดิ์ อินทรบุตร 
เหรัญญิก 

 นายนรวิชญ์ ชูสุริแสง 
เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 
นายปริญญา สินสมบุญ 

กรรมการ 
 นายช านิ จันทร์ปะทิว 

กรรมการ 
 นายสมศักด์ิ ขันทะกะพันธ์ 

กรรมการ 
 นายอาคม  นิลภักดิ ์

กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 
นายณรงศักดิ์  สุขวิสุทธิ ์

กรรมาการ 
 นายอนันต์  อนิลบล 

กรรมการ 
 นายบัญชา  นุ้ยสุข 

กรรมการ 
 นางสาวโอริสา พรหมสถิย์ 

กรรมการ 
  

 

 

 

  

  นายพรศักดิ์  สมบูรณ ์
กรรมการ 

 นางนฏฐวรรณ  รอดดารา 
กรรมการ 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
 

  

 

  

  นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร 
ผู้จัดการ 

 

  

  

 

  

  นางนงลักษณ์  ลลิตธรรมศริ ิ

รองผู้จัดการ 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
นางสุภรา  ไชยชนะ 

เจ้าหน้าที่บัญชี 
 นางสาวกัญฐา  อาวาศ 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 
 

 นางสาวกนกพร  จิตรอักษร 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

 นางสาวอัมพิกา แย้มกุล 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพัทธรินทร์ สุวรรณจันทร์ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 นายณฤชัย  แสงวโิรจน์กุล 

เจ้าหน้าที่ไอท ี
 นางสาวล าพูน ฐานวิเศษ 

แม่บ้าน 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 
 

วันเสาร์ที่  26  มกราคม  2562 
 

โรงแรมลอฟท์มาเนีย บทูีค โฮเทล 
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ที่  สอ. สสจ. ชพ.  24 /2562 

      18  มกราคม  2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   ส าเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด เรื่อง การก าหนด 
                        หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
 2.   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 
 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ชุดที่ 31 ประจ าปี 
2561  ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561  ในวันเสาร์ที่  26 มกราคม  2562  เวลา 08.00 น.  
ณ.โรงแรม ลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล  อ าเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

 วาระ เรื่อง หน้า 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 14 
ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 15-103 
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 104 
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเลือกตั้งกรรมการด าเนินการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 105-108 
ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                       5.1  รายงานกิจการ ประจ าปี 2561 109-119 
  5.2  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 120-131 
  5.3  รายงานผลการด าเนินการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 132-133 
ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  6.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2561 134-154 
  6.2  พิจารณาจัดสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 155 
  6.3  พิจารณาสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการปี 2561 และพิจารณา 156-168 
  อนุมัติ แผนงานโครงการและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2562 
  6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรอืค้ าประกัน ประจ าปี 2562 169 
  6.5  พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าตอบแทน 169 
  ประจ าปี 2562 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
Chumphon Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited 
91/12-14 หมู่ 10 ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร.077-510642 , 086-
4756093 
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 วาระ   เรื่อง หน้า 

ระเบียบวาระที่ 6      6.6  พิจาราณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 170-172 
   6.7  พจิารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี ้ 173-175 
         -  หมวด 3 หุ้น  ข้อ 7 การงดช าระหุ้นรายเดือน 
         -  หมวด 5 สมาชิก ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก 
         -  หมวด 6 สมาชิกสมทบ  ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ 
     -  หมวด 11 ข้อเบ็ดเตล็ด  ข้อ 107 ระเบียบสหกรณ์ 
 6.8  พิจารณาขออนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 176 
       เป็นผู้ร่วมจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด 
ระเบียบวาระที่ 7      เรื่องมอบทุนการศกึษาบุตรสมาชิก 177-186 
ระเบียบวาระที่ 8      เรื่องอ่ืน ๆ 197-198 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านได้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

          

          (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 

 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ในวันเสาร์ที่  26  
มกราคม  2562  เวลา 08.00 น.  ณ  โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล  ต าบล ท่าตะเภา  อ าเภอ เมือง  จังหวัดชุมพร  สหกรณ์ ฯ 
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2561  ของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลผู้เข้าร่วมประชุมได้ จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และบุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น 

2. สมาชิกจะมอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้  

3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือลงมติได้ ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จ ากัด เท่านั้น 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561  ให้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31  ครั้งที่ 
13/2561  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561  ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผู้ เข้าร่วมประชุม ต้องลงลายมือชื่อประชุม พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ           
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด หรือ
บัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่าย 

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00-10:00 น. เพียงครั้งเดียว และอยู่ร่วม
ประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม 

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมหลังเวลา 10.00 น. ให้ลงลายมือชื่อตั้งแต่เวลา 13.30-14.30 น. เพียงครั้งเดียว และอยู่
ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม 

5. หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุม  

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ 4.2 ให้ได้รับเบี้ยประชุม จ านวน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ 4.3 ให้ได้รับเบี้ยประชุม จ านวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  

5.3 นอกเหนือจากข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ไม่ให้ได้รับเบี้ยประชุม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 

 

 

 (นายปัญญา  ลาวลิัย) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
Chumphon Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited 
91/12-14 หมู่ 10 ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร.077-510642 , 086-4756093 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด 
การประชุมใหญ่สามญั  ประจ าปี  2561 

วันเสารท์ี่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562  โรงแรม ลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล 
 

 ท่านผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการด าเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จ ากัด  ที่เคารพทุกท่าน  อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 
ก าหนดให้การประชุมนับผู้มาประชุม จ านวน 100 คน เป็นครบองค์ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ใช้การประชุม
โดยสมาชิก  และบัดนี้  มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   ข้าพเจ้า นายปัญญา ลาวิลัย  ประธาน
กรรมการด าเนินการ  เป็นประธานที่ประชุม  จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ณ บัดนี้    

โอกาสนี้ ขอแนะน าคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีเกียรติ   ดังต่อไปนี ้ 

  คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31 

1. นายปัญญา   ลาวิลัย   ประธานกรรมการด าเนินการ 
2. นาย วิสุทธิ ์  ทองศิร ิ   รองประธานกรรมการด าเนินการ คนที่ 1 
3. นาย ประยูร  หนูเมือง   รองประธานกรรมการด าเนินการ คนที่ 2 
4. นาย เชวงศักด์ิ อินทรบตุร  กรรมการด าเนินการ / เหรัญญิก 
5. นาย ช าน ิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการด าเนินการ / ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นาย นรวิชญ์  ชูสุริแสง   กรรมการด าเนินการ / เลขานุการ 
7. นาย บัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการด าเนินการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นาย ณรงค์ศักดิ ์ สุขวิสุทธิ ์  กรรมการด าเนินการ 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการด าเนินการ 
10. นาย สมศักดิ์  ขันธะกะพันธ ์  กรรมการด าเนินการ 
11. นางอาคม  นิลภักด์ิ            กรรมการด าเนินการ 
12. นางสาวโอริสา พรหมสถิตย ์  กรรมการด าเนินการ 
13. นางอนันต์  อนิลบล   กรรมการด าเนินการ 
14. นายนฏฐวรรณ รอดดารา  กรรมการด าเนินการ  
15. นายพรศักดิ ์  สมบูรณ ์  กรรมการด าเนินการ 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
Chumphon  Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative,Limited 
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คณะท างาน 

1. นายทรงศักดิ ์ เหร่าหมัด 
2. นางพวงเพ็ญ  ผลงาม 
3. นางเปรมจิตร ศรีสุวรรณ 
4. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ 
5. นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
6. นางสาววิลาวัลย์ วังสว่าง 
7. นางสาวณิชาภา พัฒนใหญ่ยิ่ง 
8. นายสินทร  เพชรเจริญ 

 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

1.  นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร ผู้จัดการ 
2.  นางนงลักษณ ์ ลลิตธรรมศิร ิ รองผู้จัดการ 
3.  นางสุภรา  ไชยชนะ  เจ้าหน้าที่บัญช ี
4.  นางสาวกัญฐา  อาวาศ  เจ้าหน้าที่การเงิน 
5.  นางสาวกนกพร จิตรอักษา เจ้าหน้าที่การเงิน 
6.  นางสาวอัมพิกา แย้มกุล  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ประกัน 
7.  นายณฤชัย   แสงวิโรจน์กุล เจ้าหน้าที่ไอท ี
8.  นางสาวพัทธรินทร ์ สุวรรณจันทร ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
9.  นางสาวล าพูน ฐานวิเศษ แม่บ้าน   
 
 
ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

 1.  นายกฤษดา  บุตรชา  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 
 2. ………………………………………………………  ต าแหน่ง……………………………………. 
 3. ………………………………………………………  ต าแหน่ง……………………………………. 

  
ผู้แทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร 

 1. ………………………………………………………  ต าแหน่ง……………………………………. 
 2. ………………………………………………………  ต าแหน่ง……………………………………. 
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ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต 

- อาจารย์พรศรี  ละงู  (ส านักงานตรวจสอบบัญชีอาจารย์พรศรี  ละง)ู 

ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2561 

1.  นายวิชาญ ไชยแขวง 
2.  นายสมชัย ชูชาติ 
3.  นายส าราญ ไชยชนะ 
 
 

ข้าพเจ้าในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ  และให้ค าชี้แนะในการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ  ด้วยดีตลอดมา  ท าให้การด าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
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มติทีป่ระชุม   
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
วันเสาร์ที่  20 มกราคม  2561 

ณ  โรงแรม  ลอฟท์  มาเนยี  บูทีค  โฮเทล  
................................................................................................................................................ 

สมาชิกผู้เข้าประชุม   สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  1,230   คน 
         ดังปรากฏรายช่ือสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในหน้าก่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสุธิดา  ศรีวิไล  นักวิชการสหกรณ์ช านาญการ 
 2. นายวราเทพ  สุริยชน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 3. นางสาวฐานิญา ไทยถาวร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 4. นางนิ่มนวล  ดวงโต  ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 5. นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 6. นางวนิดา  ดีคุ้ม  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 7. นางสาวจันทราภา     วิเชียรเนตร ผู้จัดการสหกรณ ์

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.  

 นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการด าเนินการ  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม            
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  คณะกรรมการด าเนินการ  คณะท างาน  และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 
2553 ก าหนดว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิกของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100  คน  ขณะนี้เวลา 09.00 น. เลขานุการ นับองค์ประชุม
จากรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนเกิน 100  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม กระผมนายปัญญา 
ลาวิลัย ประธานกรรมการด าเนินการขอเปิดการประชุม และขอแนะน าคณะกรรมการด าเนินการและผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี ้
 1. นายวิสุทธิ์  ทองศิร ิ  รองประธานฯ คนที่ 1 
 2. นายชัยยุทธ  บัววาร ี  รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร เหรัญญิก 
 4. นายอภิชัย   ศรีสุวรรณ เลขานุการ  
 5. นางสุธิดา  ศรีวิไล  นักวิชการสหกรณ์ช านาญการ 
 6. นางนิ่มนวล  ดวงโต  ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 7. นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 8. นางวนิดา  ดีคุ้ม  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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 9. นางสาวจันทราภา     วิเชียรเนตร ผู้จัดการสหกรณ ์
10. นายวราเทพ  สุริยชน  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

 11. นางสาวฐานิญา ไทยถาวร ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชุมพร 

 พร้อมด้วยคณะกรรมการด าเนินการอีก 10 ท่าน และคณะท างาน 8 ท่าน รายชื่อตามเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ทุกท่านได้รับแล้ว และในวาระแรกกระผมขอแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง ดังนี ้
 

 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. เรื่องการลงทะเบียนในวันประชุมเนื่องจากทางคณะกรรมการด าเนินการมีมติว่า การประชุมปีที่ผ่านๆ
มาให้ลงลายมือชื่อทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย แต่ในปีนี้ให้ลงลายมือชื่อทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายในครั้ง
เดียว  สมาชิกที่มาลงลายมือช่ือก่อน 10.00 น. จะได้รับเบ้ียประชุม 600 บาท  ส่วนมาหลังจาก 10.00 
น. เป็นต้นไป  จะได้ลงลายมือช่ือตอนบ่ายและได้รับเบ้ียประชุม 300 บาท 

2. เรื่องการประชุมในปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 7 หน่วยที่ว่าง และมีผู้สมัคร
คณะกรรมการด าเนินการได้รับการสรรหามาแล้วจ านวน 14 คน ปีนี้ทางสหกรณ์ได้น าเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร (กกต.) มาใช้ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการในวันน้ี 

3. เรื่องสมาชิกที่ไม่ได้รับเงินปันผลโอนเข้าบัญชีหรือไม่ได้แจ้งให้หักเข้าบัญชีสหกรณ์ไว้ ให้ติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์สหกรณ์ภายในวันนี้ ซึ่งสมาชิกอาจจะมีภาระผูกพันกับทางสหกรณ์ในการช าระหนี้
อื่นๆ อยู ่

4. เรื่องการคัดเลือกสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  โดยคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดประชุม คือ โรงแรมลอฟต์มาเนีย บูทิก โฮเทล ซึ่งมีเหตุผลประกอบ
ดังนี ้

  1.  ห้องประชุมกว้างขวางไม่มีเสาปิดกั้น 
  2.  ระบบเสียงดีและชัดเจน 
  3.  สถานที่จอดรถกว้างขวางและปลอดภัย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจ าปี 2559 

 นายอภิชัย   ศรีสุวรรณ  ต าแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ ได้สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560  ตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจ าปี 2559  ตามเอกสารในหน้าที่  
10 - 18  ให้ที่ประชุมรับรอง 
 นายสมชัย  ชูชาติ  สมาชิกเลขที่  434  หน่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง  เสนอว่าการรับรองรายงานประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี  2558  ได้มีเสนอแก้ไขรายงานการประชุมและได้เสนอต่อที่ประชุมโดยให้บันทึกว่าที่ประชุมมี
มติรับรองรายงานการประชุมตามที่สมาชิกได้เสนอแก้ไขรายงานการประชุม โดยเสนอรายละเอียดเป็นเรื่องๆ 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ  รายงานต่อที่ประชุมใหญ่  เอกสารที่ทาง
สหกรณ์น ามาเสนอในวันประชุมใหญ่สามัญเป็นเอกสารฉบับเดียวกันกับที่น าเสนอให้กับทางสหกรณ์จังหวัดและถ้า
สมาชิกเห็นว่าไม่ตรงกับที่สมาชิกได้เสนอแก้ไขให้ช่วยตรวจสอบว่าอยู่ในวาระไหน โดยให้เลขานุการบันทึกการ
ประชุมตามที่สมาชิกเสนอ  
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นายสมชัย  ชูชาติ  สมาชิกเลขที่  434  หน่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง   เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมวาระ 6. 5   
ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาผู้ตรวจสอบกิจการที่สนใจ     เป็นผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน 2 คณะ    คือ 1. คณะนางสาวสุดารัตน์ 
วงศ์นัฏจิรา 2. คณะนายวิชาญ ไชยแขวง ซึ่งทั้ง 2 คณะบุคคลได้เสนอว่าจะเข้าด าเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เป็นองค์คณะ มติที่ประชุมใหญ่มีมติเอกฉันท์ แต่งต้ังนางสาวสุดารัตน์ วงศ์นัฏจิรา และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ในอัตราค่าตอบแทน 70,000 บาท 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ มอบฝ่ายเลขานุการบันทึกตามที่สมาชิก
เสนอ 

นายสมชัย  ชูชาติ  สมาชิกเลขที่  434  หน่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง  เสนอเรื่องการพิจารณาจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2560 เสนอรายชื่อมา 2 ราย คือ 1. นางสาวนิ่มนวล ดวงโต และ 2. นางสาว     
สุวีณา จงเจริญพรชัย ซึ่งจากรายงานการบันทึกมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกนางสาวนิ่มนวล ดวงโต เป็นผู้สอบ
บัญชีล าดับที่ 1 และเลือกนางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ล าดับที่ 2 เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง ซึ่งผู้สอบบัญชีล าดับที่ 
2 เป็นผู้ไม่มีรายช่ือที่เสนอขอรับการจัดจ้างเป็นผู้สอบบัญชี เสนอให้มีการบันทึกให้ถูกต้อง  

นายอภิชัย ศรีสุวรรณ ต าแหน่งเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ไม่มี
รายชื่อเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2560 จึงขอแก้ไขว่านางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย เป็น
ผู้สอบบัญชีส ารอง ในบันทึกรายงานการประชุมปี 2559 ระเบียบวาระที่วาระที่ 6.6 พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ประจ าปี 2560   
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 

 เรื่องที่ 1 นายสมมาตร เสงี่ยมรัตนรุจี สมาชิกเลขที่ 1474 หน่วย สสจ.ชุมพร ติดตามการจ่ายเงินปันผล
คลาดเคลื่อน ปี 2557 ทางสหกรณ์ได้จ่ายปันผลคลาดเคลื่อนไปแล้วและทางสหกรณ์จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง 
 นายปัญญา ลาวิลัย ต าแหน่ง ประธานกรรมการด า เนินการ รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการปันผล
คลาดเคลื่อนว่า เดิมการจ่ายเงินปันผลสหกรณ์จะไม่จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกที่ลาออกระหว่างปี ถ้าเป็นการ
โอนย้ายระหว่างปีสหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้สมาชิก แต่มีระเบียบของสหกรณ์เรื่องการจ่ายเงินปันผลสมาชิกขัด
กับข้อบังคับของสหกรณ์กรณีการโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว และมีกรณีสมาชิกที่
โอนย้ายระหว่างปีได้ฟ้องร้องต่อศาลว่าสหกรณ์ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งมีค าวินิจฉัยจากนายทะเบียนสั่งให้สหกรณ์
จ่ายเงินให้กับสมาชิก และเงินปันผลคลาดเคลื่อนที่จ่ายเป็นไปตามระบบบัญชีของสหกรณ์และไม่ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายกับสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว 
           นายสมมาตร เสง่ียมรัตนรุจี สมาชิกเลขที่ 1474 หน่วย สสจ.ชุมพร สอบถามขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล   
           นายปัญญา ลาวิลัย ต าแหน่ง ประธานกรรมการด าเนินการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เรื่องการจ่ายเงินปัน
ผลคลาดเคลื่อนนั้นได้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่มารับต าแหน่งซึ่งมีการจ่ายเงินไปแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลต้องมีมติได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ ในส่วนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์หรือไม่นั้น มอบให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเตรียมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการชุดที่ 31  ประจ าปี  2561 

 นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการในปี 2561  นี้ 
จะต้องเลือกกรรมการด าเนินการชุดที่ 31  จ านวน 7 คน โดยสหกรณ์ได้ด าเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ว่าด้วยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2554  ดังนี ้
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 ประเด็นที่ 1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จ านวน 5 คน  ในจ านวนคณะกรรมการสรรหา    ให้มี
ประธาน 1 คน  ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่  3  
พฤศจิกายน  2560  จ านวนจ านวน 5 ท่าน  ประกอบด้วย 
  1.  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์   ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
  2.  นายชัยยุทธ  บัววาร ี   กรรมการ 
  3.  นายชัชวาล  ใจสว่าง   กรรมการ 
  4.  นายสินทร    เพชรเจริญ  กรรมการ 
  5.  นายช านิ  จันทร์ปะทิว  เลขานุการ 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง 5 คน  

ประเด็นที่ 2 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  ก าหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกต้ัง 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดระยะเวลาการลงคะแนน ตั้งแต่ 10.00 – 14.00 น. 

 ประเด็นที่ 3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเลือกตั้งประจ าหน่วยสรรหา 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยสรรหา จ านวน  21  คน ดังนี้ 

1.  หน่วยสรรหาที่ 2  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรและข้าราชการบ านาญ ประกอบด้วย 1  หน่วย
สรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการเลือกตั้ง   3  ท่าน 
  1. นายจารึก  อินทนาศักด์ิ ประธานกรรมการ      
  2. นายสุดใจ       อบแย้ม  กรรมการ      
  3. นางจิรารัตน ์  วุฒ ิ      กรรมการ/เลขานุการ                 

 2.  หน่วยสรรหาที่ 3   โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร  ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  
โดยมีกรรมการเลือกตั้ง   3  ท่าน 
  1. นายนิวัฒน์    นาควิรัช  ประธานกรรมการ             
  2. นายประจวบ   ชิดไชโย     กรรมการ      
  3. นายกสิณ       จันทร์ทัพ กรรมการ/เลขานุการ                         

 3.  หน่วยสรรหาที่ 6   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว  และโรงพยาบาลมาบอ ามฤต ประกอบด้วย 1  
หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการเลือกต้ัง   3  ท่าน 
  1. นางสาวสุสดี   รังคะกนก ประธานกรรมการ               
  2. นางสาวลักษณ์ชญา   พัทธ์พฤกษ์ กรรมการ         
  3. นางสุนันท์      อุตสาหะ กรรมการ/เลขานุการ                          

4.  หน่วยสรรหาที่  7  โรงพยาบาลปะทิว ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมี
กรรมการเลือกต้ัง   3  ท่าน 
  1. นางสาวณัฏฐณิชา สังสวัสดิ์  ประธานกรรมการ                  
  2. นางสาวณิชกานต์     รัตนจ านงค ์    กรรมการ       
  3. นางสมร    ใสสุชล  กรรมการ/เลขานุการ            
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 5.  หน่วยสรรหาที่  8  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวี   ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วย
ลงคะแนน  โดยมีกรรมการเลือกตั้ง   3  ท่าน 
  1. นางสุวรรณี     จันทร์นอ้ย ประธานกรรมการ                    
  2. นางวิชุตา    คมข า         กรรมการ                       
  3. นายจีรวัฒน์     แก่นกูล            กรรมการ/เลขานุการ                     

 6.  หน่วยสรรหาที่  9  โรงพยาบาลสวี    ประกอบด้วย  1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมี
กรรมการเลือกต้ัง   3  ท่าน 
  1. นายสุชีพ     แต่งเกลี้ยง ประธานกรรมการ                   
  2. นายจักกฤษณ์    ชูชาต ิ           กรรมการ     
  3. นายบุรินทร์     วงษ์สุวัฒน ์ กรรมการ/เลขานุการ   

 7.  หน่วยสรรหาที่  12  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวนและโรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการเลือกต้ัง   3  ท่าน 
  1. นายอรรถพร    ตระหง่าน ประธานกรรมการ      
  2. นายกันต์ธร      จันทร์ทอง กรรมการ  
  3. นางสุภาวดี       มณีนวล  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  ชุดที่ 31  ประจ าปี  2561 
1.  หน่วยสรรหาที่ 1  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  และข้าราชการบ านาญ ประกอบด้วย

ผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน  2  ท่าน 
           1. นายนรวิชญ ์  ชูสุริแสง  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 1 
                  2. นายประพิศ  ผิวทองงาม หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 

2.  หน่วยสรรหาที่ 3  โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร ประกอบด้วยผูส้มัครรับการสรรหา จ านวน  2  ท่าน 
                   1. นายมนตร ี  พงศ์ทลุง  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 3 
                    2. นางสาวโอริสา พรหมสถิต  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 4  

3.  หน่วยสรรหาที่ 6   ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอปะทิวและโรงพยาบาลมาบอ ามฤต ประกอบด้วย
ผู้สมคัรรับการสรรหา จ านวน  2  ท่าน 
                    1. นายอาคม  นิลภักด์ิ  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  5 
                    2. นายฤทธ ี  เพ็ชรนิล  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  6 

 4.  หน่วยสรรหาที่ 7  โรงพยาบาลปะทิว  ประกอบด้วยผู้สมคัรรับการสรรหา  จ านวน  2  ท่าน 
                1. นางศิริวรรณ  คงบุญแก้ว หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  7 
                    2. นายณรงค์ศกัดิ ์ สุขวิสุทธิ ์ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  8  

 5.  หน่วยสรรหาที่ 8 ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอสวี ประกอบด้วยผูส้มัครรบัการสรรหา จ านวน     
2  ท่าน 
            1. นายวัชรพงศ์   เชิงไกรยัง หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  9 
                   2. นายบัญชา  นุ้ยสุข  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  10 
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       6.  หน่วยสรรหาที่ 9  โรงพยาบาลสวี  ประกอบด้วยผูส้มัครรบัการสรรหา จ านวน  2  ท่าน 
                  1. นายสมศักดิ ์  ขันฑะกะพันธ์ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  11 
                    2. นายเจษฎา  ศิลปะพรเพชร หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  12 

7.  หน่วยสรรหาที่ 12  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวนและโรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน
ประกอบด้วยผู้สมคัรรับการสรรหา  จ านวน  2  ท่าน 
                  1. นายกฤตย ์  เกิดเนตร หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  13 
                   2. นายประยูร  หนูเมือง  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  14 
 นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ได้ให้ผู้สมัครแต่
ละหน่วยออกมาแนะน าตัวและพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 2 นาที และเริ่มลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 10.00 – 
14.00 น.   

 ประเด็นที่ 4 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 14.00 น. และเวลา 14.30 น. 
นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ต าแหน่ง ประธานกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ได้แจ้งผลการนับคะแนน
เสียงเลือกตั้งแต่ละหน่วยดังนี้ 

1.  หน่วยสรรหาที่ 1  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และข้าราชการบ านาญ 
            ล าดับที่ 1 นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง       หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 1 ได้คะแนนรวม  450 
               ล าดับที่ 2 นายประพิศ ผิวทองงาม   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 ได้คะแนนรวม  259 

2.  หน่วยสรรหาที่ 3  โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร   
      ล าดับที่ 1 นางสาวโอริสา พรหมสถิต     หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 4 ได้คะแนนรวม  510              

ล าดับที่ 2 นายมนตรี พงศ์ทลุง         หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 3 ได้คะแนนรวม  185 

 3.  หน่วยสรรหาที่ 6   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิวและโรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
      ล าดับที่ 1 นายอาคม นิลภักด์ิ           หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 5 ได้คะแนนรวม  411 

                  ล าดับที่ 2 นายฤทธ ี เพ็ชรนิล           หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 6 ได้คะแนนรวม  263 

 4.  หน่วยสรรหาที่ 7  โรงพยาบาลปะทิว   
                   ล าดับที่ 1 นายณรงศักดิ ์ สุขวิสุทธิ์         หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 8  ไดค้ะแนนรวม  376

ล าดับที่ 2 นางศิริวรรณ คงบุญแก้ว       หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 7  ได้คะแนนรวม  315 

 5.  หน่วยสรรหาที่ 8  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสวี   
               ล าดับที่ 1 นายบัญชา     นุ้ยสุข         หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  10 ได้คะแนนรวม 456

ล าดับที่ 2 นายวัชรพงศ์         เชิงไกรยัง  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร    9  ได้คะแนนรวม 215 

       6.  หน่วยสรรหาที่ 9  โรงพยาบาลสวี   
                 ล าดับที่ 1 นายสมศักดิ์   ขันฑะกะพันธ์ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 11  ได้คะแนนรวม 327 
                   ล าดับที่ 2 นายเจษฎา     ศลิปะพรเพชร หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  12  ได้คะแนนรวม 312 

7.  หน่วยสรรหาที่ 12  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน และโรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน     
ล าดับที่ 1 นายประยูร หนูเมือง        หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  14  ได้คะแนนรวม  488
ล าดับที่ 2 นายกฤตย ์ เกิดเนตร      หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  13  ได้คะแนนรวม  242 
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 นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการด าเนินการ ได้เสนอขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อ
รับรองผลการเลือกตั้ง 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

5.1 รายงานกิจการ  ประจ าปี 2560 
นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการด าเนินการ รายงานผลการด าเนินกิจการของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ประจ าปี 2560 โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ชุดที่ 30  สรุปได้ดังนี ้
ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม(ลด) 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 1,955 2,080 125 

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

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

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

5. เงินให้กู้คงเหลือ    

     -  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 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 

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

     -  เงินฝากประจ า  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. ทุนด าเนินการ 2,012,243,906.42 2,083,377,718.40 71,133,811.98 

8. ก าไรสุทธิประจ าปี 83,640,014.40 83,407,073.88 (232,940.52) 
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1.จ านวนสมาชิก 
จ านวนสมาชิกเมื่อวันที่  1  มกราคม  2560     1,955  คน 

  รับใหม่             124  คน 
ผู้พน้สมาชิกภาพ ( ลาออก/โอนย้าย 35 คน เสียชีวิต 4  คน )      39  คน 

 มีจ านวนสมาชิก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560    2,040  คน 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว   
ยอดยกมาวันที่ 1  มกราคม  2560       964,346,290.00    บาท 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างป ี       94,735,720.00    บาท 
สมาชิกถอนหุ้นคืน(ลาออก/ตาย)ระหว่างป ี           8,934,770.00    บาท 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560         1,059,082,010.00    บาท   

3. ทุนส ารอง ตั้งแต่เริ่มจัดต้ังจนถึงสิ้นปี 2560  สหกรณ์มีทุนส ารองทั้งสิ้น  69,004,679.58  บาท 

4. เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอื่น  เป็นเงินทุนที่จัดสรรจากก าไรสุทธิ สหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนฯ ต่างๆ  
และมียอดคงเหลือ  ณ  สิ้นบัญชี  2560  ดังนี้ 

- ทุนสวัสดิการสังคม    มีจ านวนทั้งสิ้น         546,740.14   บาท 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล   มีทั้งสิ้นจ านวน     1,141,753.99 บาท 
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ   มีทั้งสิ้นจ านวน     1,897,324.97  บาท  
- ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม   มีทั้งสิ้นจ านวน               68,998.00   บาท  
- ทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก มีทั้งสิ้นจ านวน      1,683,460.80 บาท 
รวม  เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอื่น   5,338,277.90   บาท 

5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก    
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อสวัสดิการประจ าปี   2560  

   1  สิงหาคม  2559  เป็นต้นไป ร้อยละ    6.25  บาทต่อปี   
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ตนถืออยู่เป็นหลักประกันประจ าปี   2560  
 1  สิงหาคม  2559  เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.10  บาทต่อปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าปี  2560 
  1  สิงหาคม  2559  เป็นต้นไป ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ  ประจ าปี 2560 
 1  สิงหาคม  2559  เป็นต้นไป ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี    
ในปี 2560 ให้เงินกู้กับสมาชิก จ าแนกตามประเภทเงินกู้ดังนี้  
เงินกู้ฉุกเฉิน     จ านวน   1,639 สัญญา  เป็นเงิน    61,356,010.00  บาท 
เงินกู้ฉุกเฉิน(ปันผล)  จ านวน     198 สัญญา  เป็นเงิน      3,661,904.00  บาท 
เงินกู้สามัญ     จ านวน     770   สัญญา  เป็นเงิน   674,935,400.00  บาท 
เงินกูพ้ิเศษ     จ านวน        4 สัญญา  เป็นเงิน      8,238,000.00  บาท 
รวม         จ านวน  2,611 สัญญา  เป็นเงิน      1,008,191,314.50   บาท 
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สรุปให้เงินกู้กับสมาชิก 
เงินให้กู้แก่สมาชิกยกมาต้นปี (สิ้นปี 2559) 1,951,696,642.60   บาท 
เงินให้กู้ระหว่างป ี      748,191,314.50   บาท 

       รับช าระคืนระหว่างป ี     662,021,883.01   บาท 
       เงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือสิ้นปี          2,037,866,074.09   บาท 

6. การรับฝากเงิน  
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจ าปี 2559 แบ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น  2  ช่วง  

ระยะเวลา   
อัตราดอกเบี้ย 1  มกราคม   -   31 กรกฎาคม  2560  เป็นดังนี้ 

  ประเภทเงินฝาก                    อัตราร้อยละเงินฝาก 
  -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ         ร้อยละ  4.00 บาทต่อป ี

-  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป      ร้อยละ  3.00  บาทต่อป ี
-  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ         ร้อยละ  2.00  บาทต่อป ี

 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)     ร้อยละ  2.00  บาทต่อป ี  
-  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ            ร้อยละ  4.75  บาทต่อป ี
-  เงินฝากออมทรัพย์อุ่นรัก                ร้อยละ  4.25 บาทต่อป ี
-  เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง 4 (ฝาก 12 เดือน)            ร้อยละ  4.25  บาทต่อป ี
อัตราดอกเบี้ย 1  สิงหาคม  -   31  ธันวาคม  2560  เป็นดังนี้ 

  ประเภทเงินฝาก                    อัตราร้อยละเงินฝาก 
  -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ      ร้อยละ  2.00  บาทต่อป ี

 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)     ร้อยละ  1.50  บาทต่อป ี  
 -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ            ร้อยละ  4.50  บาทต่อป ี
 -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป                ร้อยละ  2.75  บาทต่อป ี
   -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                                 ร้อยละ  3.75  บาทต่อป ี

ในวันสิ้นปี  สหกรณ์มียอดเงินฝากคงเหลือ  ดังนี ้
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ         298,285,262.49  บาท   
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ                      4,314,137.20  บาท 

  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป                    3,029,603.07  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ            13,209,271.54  บาท 
  เงินฝากประจ า  12  เดือน            160,828.62  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะประกัน             15,746,911.31  บาท 

       รวมมียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นปี 2560  จ านวน    334,746,014.23 บาท   

  7. ทุนด าเนินการ    ทุนด าเนินการของสหกรณ์  มาจากในส่วนที่เป็นหนี้สิน และทุนของสหกรณ์ เพื่อใช้
หมุนเวียนในการด าเนินงานของสหกรณ์  ปี  2560   ทุนด าเนินการ  มี  2,083,377,718.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปี  
2559  ที่มีจ านวน  2,012,243,906.42  บาท เพิ่มขึ้น  71,133,811.98  บาท   คิดเป็นร้อยละ  1.04  ในส่วนของ
ทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์  ในปี  2560  มีสมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ทั้งสิ้น  1,059,082,010.00  บาท  
มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่มี 964,346,290.00 บาท  เพิ่มขึ้น 94,735,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10  
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 8. ก าไรสุทธิประจ าปี  ในปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด มีรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายจ านวน   125,434,885.92 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น  จ านวน  42,027,812.04   บาท   ดังนั้น
สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  จ านวน  83,407,073.88 บาท  ลดลงจากปี  2559  ที่มีก าไร 83,640,014.40 บาท    
จ านวน  232,940.52 บาท   
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
 
5.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
ส าหรบัปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
……………………………………………………………………. 

เรียน  ที่ประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

 ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะ เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุก
เดือนที่เข้าตรวจสอบน้ัน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ  โดยสรุปดังนี้ 

 1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

2.ขอบเขตของการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสาร หลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ ์
 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงาน และงบประมาณ          
               ทีก่ าหนดไว้ 

3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ ควรแก้ไข 
 3.1 ผลการด าเนนิงาน   

- สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี ณ 1 มกราคม 2560 จ านวน 1,955 คน รับใหม่จ านวน 124 คน 
ออกจากสหกรณ์ (ตาย ลาออก โอนไป) จ านวน  39 คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจ านวน  85 คน 
สมาชิกคงเหลือ   ณ วันสิ้นปี  จ านวน 2,040  คน 
 - สหกรณ์มี ทุ นด า เนิ นการทั้ ง สิ้ น  2 ,083 ,377 ,718 .40  บาท เพิ่ มขึ้ นจากปี  2559 
(2,012,243,906.42 บาท) จ านวน 71,133,811.98 บาท คิด เป็นร้อยละ 3.54 และในรอบปีนี้ มีก าไร
สุทธิ 83,407,073.88 บาท ลดลงจากปี 2559 (83,640,014.40 บาท ) จ านวน 232,940.52 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.28 
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3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 1) การแบ่งงานในหน้าที่รับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   

ก. คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30 มีจ านวน 15 คน  ดังนี้ 
 1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   ประธานกรรมการด าเนินการ   

2.  นายวิสุทธิ์  ทองศิร ิ   รองประธานกรรมการ  คนที ่1   
3.  นายชัยยุทธ   บัววารี   รองประธานกรรมการ  คนที ่2   
4.  นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร  กรรมการด าเนินการ/เหรัญญกิ  
5  นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ   กรรมการด าเนินการ/เลขานุการ  
6. นายช านิ  จันทร์ปะทิว   กรรมการด าเนินการ /ผู้ช่วยเหรัญญกิ  
7.  นายประยูร  หนูเมือง   กรรมการด าเนินการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
8.  นายศุภณัฐ   ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการด าเนินการ 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการด าเนินการ  
10. นายช านิ  แก้วเพชร   กรรมการด าเนินการ    
11. นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการด าเนินการ    
12. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการด าเนินการ   
13. นายอนันต์  อนิลบล   กรรมการด าเนินการ    
14. นางนฏฐวรรณ  รอดดารา  กรรมการด าเนินการ    
15. นายพรศักดิ ์  สมบูรณ ์  กรรมการด าเนินการ  

ข.คณะกรรมการอ านวยการ  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการอื่น ข้อ 81 คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการจ านวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการ เป็นกรรมการอ านวยการและตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมตามสมควร 
คณะกรรมการด าเนินการล าดับที่ 1-5 ตามข้อ ก. จึงเป็นคณะกรรมการอ านวยการ  

 ค.คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ตามข้อบังคับ ข้อ 83 คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ จ านวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น
เป็นกรรมการ  ซึ่งสหกรณ์ มีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู ้แบ่งเป็น  2  วาระ  วาระละ 5 คน ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง กรกฎาคม  2560   
1. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  ประธานกรรมการ  
2. นายประยูร  หนูเมือง  กรรมการ                  
3. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการ 
4. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการ 
5. นายช านิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการ/เลขานุการ 

วาระที่ 2  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม  2560 ถึง  มกราคม  2561 
1. นายชัยยุทธ  บัววาร ี  ประธานกรรมการ  
2. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการ                  
3. นายอนันต์ อนิลบล  กรรมการ 
4. นายช านิ  แก้วเพชร  กรรมการ 
5. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร  กรรมการ/เลขานุการ 
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ง.กรรมการประจ าหน่วย 

1 นางพวงเพ็ญ             ผลงาม หน่วย  โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

2 นายเฉลิมชัย   คงสุวรรณ หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 

3 นายสินทร   เพชรเจริญ หน่วย  ข้าราชการบ านาญ 

4 นายทรงศักดิ ์  เหร่าหมัด หน่วย  โรงพยาบาลพะโต๊ะ 

5 นางสาววิลาวัลย์      วังสว่าง หน่วย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละแม 

6 นางกัญญา             บรรจงแจ่ม หน่วย  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

7 นางเปรมจิตร    ศรีสุวรรณ หน่วย  โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 

8 นายชัชวาลย์     ใจสว่าง หน่วย  ศตม. 11.4 ชุมพร 
 

จ. คณะกรรมการติดตามลูกหนี้ผิดช าระ 
     1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   ประธานคณะกรรมการ 
     2.  นายประยูร  หนูเมือง   กรรมการ 
     3.  นายวิสุทธิ์  ทองศิร ิ   กรรมการ 
     4.  นายช านิ  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 

1.1) สหกรณ์มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งส่วนงานชัดเจน แต่ขั้นตอน
การปฺฏิบัติงาน การประสานงาน และระบบการควบคุม ก ากับ ดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ยังค่อนข้างน้อย   

ข้อเสนอแนะ ควรจัดท าค าบรรยายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต าแหน่งต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิเคราะห์ความเสี่ยงของงานที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และแผนพัฒนา/ปรับปรุง
แก้ไข เพื่อใช้ในการควบคุมก ากับงาน 

1.2) สหกรณ์มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  แต่การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตัดยอดการใช้วัสดุคงเหลือ ไม่มีการติด/เขียนหมายเลขรหัส หรือหมายเลข
ครุภัณฑ์ก ากับไว้ที่ทรัพย์สิน   

ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  และติด/เขียนหมายเลขรหัส หรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ก ากับไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ หากรายการเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้ ต้องด าเนินการจ าหน่าย
ทรัพย์สินนั้น โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ทั้งนี้ได้เสนอให้ใช้รูปแบบการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ และครุภัณฑ์ 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเป็นตัวอย่าง 
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1.3)  สหกรณ์ฯมีการใช้โปรแกรมระบบงานแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่น ไม่สามารถพิมพ์ 
รายงานสถิติการผิดนัดช าระค่าหุ้นและหนี้ ประจ าปี 2560 ส าหรับใช้ในการตรวจสอบกิจการและรายงาน
คณะกรรมการด าเนินกิจการทราบได้   รวมทั้งโปรแกรมยังขาดความสมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถออกรายงานทางการ
เงินที่ใช้แบบฟอร์มรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดได้ เช่น งบประแสเงินสด และไม่มีคู่มือ /ค าแนะน า
การใช้โปรแกรมระบบงานต่าง  ๆ  ส าหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  มีการก าหนดรหัสผ่านส าหรับ
เจ้าหน้าที่แต่ละระดับในการเข้าถึงข้อมูล   มีการก าหนดผู้ดูแลระบบงาน/ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูล และมี
รหัสผ่านโดยเฉพาะ  แต่ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ระบบการส ารองข้อมูลยังไม่
เหมาะสมเพียงพอ การเก็บข้อมูลชุดส ารองไม่ปลอดภัยเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรติดต่อกับ มอ. เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
1.3.1) ควรจัดท าฐานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบกิจการและการตัดสินใจทางบริหารของคณะ

กรรมการฯ  
1.3.2) ควรจัดหาโปรแกรมเสริม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงาน /ธุรกิจ ซึ่งที่ประชุม

ใหญ่สามัญฯ ได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายไว้แล้ว 
1.3.3) ควรมีการก าหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน และปรับเปลี่ยน

พัฒนาโปรแกรมตามระยะเวลาที่ก าหนด  
1.3.4) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการส ารองข้อมูลให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยส ารองข้อมูลทุกสิ้นวัน

ท าการ บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ROM เก็บในตู้นิรภัย และจัดเก็บข้อมูลที่ส ารองไว้อย่างน้อย  1 เดือน 
1.4) การก าหนดช่วงเวลา จัดกิจกรรมโครงการระดมทุน สหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน น า

ข้อมูลสภาพคล่องของสหกรณ์ในแต่ละเดือน มาพิจารณา โดยน าเสนอข้อมูล เงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
และเงินฝาก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม โดยเฉพาะหนี้เงินกู้ระยะสั้น และตั๋วสัญญาที่จะครบ
ก าหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้/เงินฝากจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และวิเคราะห์ เพื่อการวางแผนก าไร -ขาดทุนเป็น
รายเดือน และแนวโน้มการจัดกิจกรรม  

1.5) สหกรณ์ได้เชิญที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ร่างการแก้ไขระเบียบเงินกู้ใหม่ ซึ่งได้
ประกาศใช้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560  

ข้อสังเกต  การตัดสินใจทางบริหารของคณะกรรมการฯ  ควรใช้ฐานข้อมูลการให้กู้กับสมาชิกในช่วงเวลา
เดียวกันและเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยและสภาพการตลาดของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ และระเบียบ ข้อกฎหมาย ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดงวดช าระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ (หนังสือ กสส. ที่ กษ 1115/4101 ลว. 21 เมย.58) ดังนี ้

1.5.1) เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวด 
1.5.2) เงนิกู้สามัญ ไม่เกิน 120 งวด ให้มีมาตรการผ่อนคลายได้ 2 วิธี คือ  
   วิธีที่ 1 ใช้แหล่งที่มาของทุนด าเนินงานเป็นเกณฑ์ ขยายงวดเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 20 

     วิธีที่ 2 ใช้หลักประกันเป็นเกณฑ์ ขยายงวดเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 240 งวด 
1.5.3) เงินกู้พิเศษ ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ ไม่เกิน 360 งวด โดยการให้เงินกู้ 

สมาชิกควรจะมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ และน าเงื่อนไขอายุของสมาชิกมาก าหนด
ระยะเวลาช าระหน้ีแล้วเสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี 
1.6) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยใช้ช่องทาง Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ควร

จัดท าตัวหนังสือให้สามารถอ่านได้ชัดเจน และจัดหมวดหมู่ในการจัดเรียงเนื้อหาให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
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สะดวก เช่น ช่องทางอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกซึ่งเนื้อหามีการประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ 
ขนาดตัวอักษรเล็กมาก อ่านได้ไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะขยายกรอบภาพให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ตาม 

1.7) ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ 
เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 ซึ่งก าหนดคุณสมบัติให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ต้องผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับมาตรฐานให้กับผู้
ตรวจสอบกิจการ สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานสหกรณ์ ทั้งนี้สหกรณ์บางแห่งที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ
คัดเลือกผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ซึ่งอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการประกาศใช้ระเบียบฯ 
ฉบับใหม่นี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้ก าหนดแนวทางในการผ่อนคลายปัญหาดังกล่าวข้างต้น ด้วยการอนุโลม
ให้สามารถด าเนินการต่อไปได้ และส ารวจสหกรณ์ที่เข้าข่าย ได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าว ในการ
ประกาศใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการอบรมตามระเบียบ  

1.8) ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย ณ วันที่ 
29 มีนาคม 2560 โดยก าหนดวงเงินที่ให้กู้ไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลา
ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวด เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีระยะเวลาย่ืนกู้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 31
พฤษภาคม 2560 นั้น 

ข้อสังเกต เพื่อให้การพิจารณาจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สหกรณ์ควรมีฐานข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่ทางราชการจังหวัดชุมพรรับรองตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ชพ 0021/085 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ประกอบการพิจารณา เนื่องจากวงเงินที่ ชสอ. ให้กู้ มีจ านวนจ ากัด
เพียง 20 ล้านบาท 

1.9)  สหกรณ์ควรน าโปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ระยะที่  1 (CFSAWS : ss) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลอัตราส่วนมาตรฐานทาง
การเงินให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน  และใช้ในการตัดสินใจทางบริหารและเฝ้าระวังความเสี่ยงทาง
การเงิน 
 1.10) สหกรณ์ควรจัดท าแผนประเมินผลงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการ เกณฑ์สมรรถนะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ และให้มีเครื่องมือประเมินผลงานโดย
สมาชิก เช่น การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการทีไ่ด้รับ การประเมินความล่าช้า/ความผิดพลาดในการท างาน 

1.11) สหกรณ์ควรแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเป็นสมาชิกสมทบ , คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ , การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และการไปประชุม/อบรม และอื่น ๆ 

1.12) สหกรณ์ได้มีการส ารวจสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบ านาญที่ยั งคงมีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ
ราชการ มีจ านวน 31 ราย ทั้งนี้สหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 
1 พ.ศ. 2548) หมวด 3 ข้อ 29 (4) และหมวด 1 ข้อ 12 

2) การแบ่งงานส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน รองผู้จัดการ 1 คน สินเชื่อ 1 คน 

สินเชื่อ/ประกัน 1 คน การเงิน 2 คน บัญชี 1 คน ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน และพนักงานท า
ความสะอาด 1 คน 

ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์ นางอัมพิกา แย้มกุล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รับผิดชอบงานการ
ท าประกันภัย ขอลาคลอดตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อให้การด าเนินกิจการ
สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  สหกรณ์จึงได้มีการมอบหมายงานให้กับ นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล 
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ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ไอที รับผิดชอบแทนในระหว่างลาคลอด ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 งานการท า
ประกันภัย มีเรื่องด่วนที่ต้องรีบด าเนินการ คือ ความต่อเนื่องของการประกันภัยผู้ค้ าเนื่องจากบริษัทเทเวศร์
ประกันภัยสิ้นสุดการรับประกันภัยกับสหกรณ์เดือนตุลาคม 2560 ดังนั้นสหกรณ์จึงต้องด าเนินการต่อสัญญาการ
ประกันภัยผู้ค้ ากับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 
 3) การบริหารงานอื่น ๆ 

3.1) การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี2559 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์
พาเลซ อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร สรุปเป็นภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ครั้งต่อไป ดังนี้ 
ข้อดี 

1) สามารถควบคุมเวลาในการประชุมได้ดี เริ่มเวลา 09.20 น. เลิกเวลา 16.45 น. 
2) ล าดับ/ขั้นตอนการจัดประชุมเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
3) เครื่องเสียง ฟงัชัดเจน มีผู้ควบคุมเสียงดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาการจัดประชุม 
4) การจับฉลากมอบรางวัลให้กับสมาชิกเป็นระยะๆ เป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมเป็น 

จ านวนมาก  
5) บูธขายของ ช่วยให้สมาชิกได้ผ่อนคลาย และส่งเสริมให้สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ข้อที่ต้องพัฒนา 
 1) ห้องประชุมและห้องลงทะเบียน ไฟดับ ช่วงเวลา 09.00-09.20 น. 
 2) ห้องน้ า ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็น พื้นห้องน้ ามีน้ าขัง และเปียก ถังขยะมีกระดาษช าระที่ใช้แล้วล้น ตก
ตามพ้ืน กระดาษช าระไม่เพียงพอ  
ข้อเสนอแนะ ควรมีผู้ดูแลและท าความสะอาดห้องน้ า ให้พร้อมใช้ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 3) เครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอกับจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม ส่งผลให้อากาศร้อน อึดอัด หายใจไม่
สะดวก 
 4) จอภาพมีขนาดเล็ก มีเพียง 2 จุดด้านหน้าของเวที ภาพที่น าเสนอไม่คมชัด ขนาดของภาพเล็กไม่ได้
สัดส่วนกับห้องประชุม และสมาชิกจ านวนประมาณ 1,000 คน  
ข้อเสนอแนะ ควรมีจอภาพที่ขนาดใหญ่ น าเสนอภาพได้คมชัด และจัดวางจอภาพเพ่ิมอีก 2 จุด เพื่อให้สมาชิกที่นั่ง
ด้านหลังสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน 

5) รายงานประจ าปี 2559 
  5.1) การจัดส่งรายงาน ควรให้สมาชิกได้รับรายงานก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 -3 วัน หรือจัด
วางไว้ที่หน้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียด และเตรียม
ข้อมูลล่วงหน้าส าหรับซักถามประเด็นข้อสงสัย 
  5.2) ล าดับการจัดเรียงเน้ือหา ข้ามกระโดด ส่งผลให้อ่านเนื้อหาได้ไม่ต่อเนื่อง ไม่เข้าใจ 

5.3) มีค าผิด ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ (หน้า 1)  5.1 และ 5.2 
จากเดิม ควรแก้ไขเป็นประจ าปี 2559 

5.4) ค่าใช้จ่ายการจัดท ารายงานจ านวน 1,000 เล่ม ๆ ละ 140 บาท รวม 140,000 บาท (ปี 
2558  179,000 บาท)  และสมาชิกได้วางรายงานไว้ในที่ประชุมจ านวนประมาณ 20 เล่ม 
ข้อเสนอแนะ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายจัดท ารายงาน ควรจัดท าปกรายงานแบบขาวด า ไม่เคลือบ ลดจ านวนหน้าของ
รายงาน จัดท ารายงานเฉพาะเรื่องที่ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่พิจารณา หากเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบให้น าไปวาง
ไว้บนหน้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
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  5.5) ควรมีแบบประเมิน หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น เพื่อประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของสมาชิก ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมจัดประชุมใหญ่ครั้งต่อไป 

3.2) การตรวจทานความถูกต้อง ของการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิก ปี 
2559 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทั้งหมด จ านวน 1,945  ราย สุ่มตรวจทานสมาชิกจ านวน 689 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.42 

จ าแนกเป็นสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนทั้งหมดจ านวน 1,447 ราย ได้สุ่มตรวจทาน จ านวน 
510  ราย คิดเป็นร้อยละ 35.25 และสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียวทั้งหมดจ านวน 498 ราย ได้
ตรวจทานจ านวน  191 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.35 

สมาชิกที่ไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.90 
สมาชิกที่ได้รับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไม่ถูกต้อง ตรงกับยอดเงินที่จะได้รับ จ านวน 2 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 0.10 ทั้งนี้สหกรณ์ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
ข้อสังเกต 

1. กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร และสหกรณ์ได้เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ให้กับ
สมาชิก โดยที่สหกรณ์ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกและกรรมการประจ าหน่วยทราบ 

     1.1 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลต่ ากว่า 1,000 บาท 
     1.2 สมาชิกสมทบ 
2. สหกรณ์ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมจ านวน 600 บาทให้กับสมาชิกโดยมีคณะกรรมการ/ตัวแทนประจ า

หน่วยเป็นผู้จ่าย ยกเว้น หน่วยข้าราชการบ านาญส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  หน่วย
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร และหน่วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่สหกรณ์โอน
เงินค่าเบี้ยประชุมผ่านทางบัญชีธนาคาร ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมเองจ านวน 10
บาทต่อรายการ 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติของสหกรณ์ 
โดยการสื่อสารผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรือทางหน้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร 

3. สมาชิกบางหน่วย ทราบเพียงยอดรวมของเงินที่โอนผ่านบัญชีธนาคาร แต่ไม่ทราบว่ายอดเงินปันผล 
หรือเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับจ านวนเท่าไร และสมาชิกบางรายถูกหักค่าฌาปนกิจ ค่าประกัน 

ข้อเสนอแนะ  
1.  สหกรณ์ควรจัดท าใบเสร็จรับเงินที่มียอดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและรายการหักเงินต่าง ๆ เพื่อแจ้ง     
    ยืนยันตัวเลขจ านวนเงินที่สมาชิกจะได้รับ 
2.  การจัดท าระบบให้สมาชิกสามารถเข้าดูทาง Website สหกรณ์ โดยใช้รหัสผ่านเป็นเลขที่ 
    บัตรประชาชนของสมาชิก 
3.  สมาชิกได้สอบถามเรื่องการขยายวงเงินกู้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุนและใช้จ่ายเงิน 

ข้อเสนอแนะ  สหกรณ์ควรทบทวนระเบียบเงินกู้ และเพ่ิมช่องทางให้สมาชิกสามารถเลือกกู้ได้มากขึ้น 
4.  สมาชิกสอบถามเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ กรณีที่สหกรณ์ได้แจ้งให้สมาชิกไปรับเงินดอกเบี้ยเงินกู้ค้าง 

รับตามใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน แต่เมื่อตรวจสอบยอดเงินที่สหกรณ์โอนเงินให้ พบว่าไม่มียอดเงินโอนเข้าบัญชี 
และสหกรณ์ให้สมาชิกประสานงานกับตัวแทนหน่วยเพื่อไปรับเงินที่สหกรณ์ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  กรณีที่สหกรณ์พบว่า สมาชิกมีดอกเบี้ยรอจ่ายคืน หรือดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ ควรแจ้งกับสมาชิก
โดยตรงให้มารับเงินคืน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับสมาชิก 
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 3.3)  ตรวจสอบหลักค้ าประกันการเข้าท างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 9 คน เพื่อดูความเคลื่อนไหว
และความถูกตอ้งของการใช้หลักค้ าประกันว่าเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และถูกต้องตาม ประกาศกระทรวง
แรงงานปี 2551  

 ระเบยีบหมวด 5 ว่าด้วยภาษีเงินได้ และเงินประกัน 
 ข้อ 30.1 สหกรณ์เรียกเงินประกันการท างานไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยในวันที่ 
ท าสัญญาจ้าง 
 ข้อ 30.2 ให้สหกรณ์จัดให้มบีัญชีเงินฝาก เงินประกันของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยแจ้งเลขที่บัญชใีห้
เจ้าหน้าที่ทราบและให้สหกรณ์จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากให้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
ผลการตรวจสอบพบว่า 
  -ผู้จัดการ /รองผู้จัดการ มีเงินในบัญชีเงินฝากเป็นหลักค้ าประกัน รายละ 50,000 บาท 
  -นางสุภรา ไชยชนะ (บัญชี) 50,000 บาท 
  -นางสาวอัมพิกา แย้มกลุ (พสัดุ) 18,000 บาท  
  -นางสาวธนพรรณ ศรีปาน (สินเชื่อ) 18,000 บาท   
  -นางสาวกัญฐา อาวาส(ประกัน) 10,804 บาท  
  -น.ส.ชไมพร สุวรรณจันทร์ (การเงิน) 18,720 บาท 
  -นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล (ไอที) 24,000 บาท 
  -นางสาวกนกพร จิตรอักษร(การเงิน) 18,000 บาท 

สหกรณ์ได้อนุมัติให้ผู้จัดการ นายสมบูรณ์ ขวัญสง ผู้จัดการสหกรณ์ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 
2560 และจากการตรวจสอบหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกฉบับไม่มีลายมือชื่อผู้ให้กู้ สุ่มตรวจสอบหนังสือ
สัญญาเงินกู้สามัญ พบว่า ไม่มีลายมือชื่อผู้ตรวจสอบสัญญา และใบถอนเงิน มีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่บัญชี (ตาม
ระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในการดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ สหกรณ์ควรแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินออกจากผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชี) และไม่มีการตรวจรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ 

ข้อสังเกต  1. สหกรณ์มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม ่
    2. สหกรณ์มีการควบคุมก ากับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดการ

อย่างไร 
ตามข้อบังคับ หมวด 9 ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้คณะกรรมการด าเนินการ และข้อ 

98 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ได้แต่งต้ังผู้จัดการสหกรณ์ คือ นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร อายุ 36 

ปี วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสบการณ์การท างานที่ธนาคารธนชาต 
อายุงาน 11 ปี ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่อ านวยการสาขาอาวุโส  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากัด อายุงาน 1.10 ปี 
ในต าแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการธนาคาร เงินเดือน 30,000 บาท  ใช้เงินสดจ านวน 60,000 บาท  ในการค้ า
ประกัน โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่สหกรณ์และจะไม่สามารถถอนเงินฝากได้ ตลอดระยะเวลาที่ท างานอยู่ที่สหกรณ์ 
และใช้บุคคลค้ าประกันจ านวน 1 คน คือนางสาวฉันทิกา เพชรพิมล บุคลากรระดับ 5 เทศบาลต าบลนาโพธิ์ อ.สวี 
จ.ชุมพร มีเงื่อนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง 3 ข้อดังนี้  

1.  หากปฏิบัติงานไม่ครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี  สหกรณ์ปรับเงินค้ าประกันไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงของ
วงเงินค้ าประกันการท างาน 
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2.  ระยะเวลาในการจ้าง 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มด ารงต าแหน่ง สหกรณม์ีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หากไม่ผ่าน สหกรณ์ยกเลิกสญัญาจ้าง 
3.  หากผลการประเมินการจ้างรอบ 6 เดือน ผ่านเกณฑป์ระเมิน สหกรณ์จะต้องท าสัญญาจ้างและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 

 จากการตรวจสอบพบว่ามีการฝากและถอนเงินในบัญชีนี้ในส่วนที่เกินจากหลักค้ าประกนัตามปกติ ไม่พบ
การถอนเงินออกแล้วมีเงินคงเหลือน้อยกว่าหลักค้ าประกัน 
 กฎหมายแรงงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการ
ท างาน หรือหลักประกันความเสียหายในการท างานของลูกจ้างปี พ.ศ. 2551 เมื่อ 4 กรกฏาคม 2551 มี
ความสัมพันธ์กับระเบียบของสหกรณ์ คือ 
 ข้อ 6 ในกรณทีี่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จ านวนเงินที่เรียกหรือรับต้องไม่เกินหกสิบเท่า
ของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
 เมื่อพิจารณาจากระเบียบและประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว  พบว่า  กรณีเจ้าหน้าที่บัญช ีคือ  
นางสุภรา  ไชยชนะ และ รองผู้จัดการคือนางนงลักษณ์ ลลิตธรรมศิริ ทางสหกรณ์ได้เรียกหลักค้ าประกันไว้จ านวน 
50,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นหลักประกันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันคูณหกสิบวัน ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรก ซึ่งไม่ได้
สร้างความเสียหายต่อสหกรณ์ เนื่องจากทั้งสองคนได้เข้าท างานก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงแรงงานฉบับนี้   
 ข้อเสนอแนะ 
 1. กรณีการจัดท าบัญชีเงินฝากส าหรับเงินหลักประกันการท างาน สหกรณ์ได้อายัดยอดบัญชีในส่วนที่เป็น
หลักประกันไว้เพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายหรือถอนออกได้ ยกเว้นเงินส่วนที่เกินหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากเท่านั้น หากเป็นระบบโปรแกรมการเงิน ต้องมีระบบอายัดที่มีบุคคลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่นั้น ๆ เป็นคนปลด
การอายัดได้ 
 2. กรณีเงินหลักประกันของเจ้าหน้าที่ที่ เกินก าหนดของกฎหมายแรงงาน ควรพิจารณาว่าจะคืน
หลักประกันหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3. กรณีเจ้าหน้าที่ฯได้รับการปรับเปลี่ยนเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิหรือได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่สูงขึ้น และ
เป็นต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สหกรณ์ฯจะปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือไม่หรือท าประกันการท างานกับบริษัท
ประกันภัย เป็นข้อควรพิจารณา 
 4. กรณีใช้หลักประกันด้วยเงินสดและค้ าประกันด้วยบุคคลร่วมกันหนังสือค้ าประกันให้ด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557 

3.4) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ควรน าข้อมูลสภาพคล่องของสหกรณ์ในแต่ละเดือนมา
พิจารณา โดยน าเสนอข้อมูล เงินทุนหมุนเวียน ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้และเงินฝาก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ดอกเบี้ย
จ่ายเงินกู้ยืม โดยเฉพาะหนี้เงินกู้ระยะสั้น และตั๋วสัญญาที่จะครบก าหนด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้/เงินฝากจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ และการวิเคราะห์และวางแผนก าไร-ขาดทุนเป็นรายเดือน 

4) ด้านคา่ใช้จ่าย 
4.1 ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุม อบรม และศึกษาดูงาน 
1)  หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ระหว่างวันที่ 9 -10  มิถุนายน 2560  ณ 
เมืองทองธานีเป็นเงิน 18,200บาท มีรายละเอียด ดังนี้ ค่าพาหนะ 4,500 บาท  ค่าที่พัก 1,700 บาท และค่าเบี้ย
เลี้ยง 12,000 บาท 
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ข้อสังเกต 1.1) การเบิกจ่ายค่าพาหนะจ านวน 4,500 บาท  เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่ามีจ านวน 
4,490 บาท มีรายละเอียด ดังนี ้

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

ข้อเสนอแนะ  สหกรณ์ควรเรียกเงินคืนจ านวน 60 บาท จากผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากหลักฐานการ 
เบิกจ่ายไม่ครบ และการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ไม่ได้รวมไปถึงค่าที่จอดรถตามที่ขอเบิก 

1.2)  ตรวจสอบสัญญายืมเงิน พบว่าวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ได้มีการยืมเงินจ านวน 30,000 บาท  
มีรายละเอียด ดังนี ้ 

  ค่าห้องพัก 5 ห้อง 1 คืน  เป็นเงิน    10,000 บาท 
  ค่าพาหนะ        6,500 บาท 
  ค่าเบี้ยเลี้ยง 9 คน * 500 บาท * 3 วัน  13,500 บาท 
           ข้อสังเกต   สหกรณ์ได้อนุมัติให้ยืมเงินค่าห้องพักในอัตราห้องละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท  
และวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ได้โอนเงินเป็นค่าห้องพักอีกจ านวน 5,100 บาท 
           ข้อเสนอแนะ  สหกรณ์ควรมีการพิจารณาสัญญายืมเงินว่า เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่  
และเมื่อมีการยืมเงินเปน็ค่าที่พักแล้วก็ควรใช้เงินยืมโอนเป็นค่าห้องพักให้กับผู้จัดการประชุม 

2)  หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 
2560 พบว่า เอกสารการเบิกค่าพาหนะ ใช้สิทธิ์เบิกรถยนต์ส่วนบุคคล แต่หลักฐานการเบิกเขียนเป็นค่าน้ ามันรถ 

ข้อเสนอแนะ  การเบิกค่าพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ให้ระบุว่าใช้รถหมายเลขทะเบียนอะไร เดินทางจาก
จังหวัดที่ตั้งถึงจังหวัดที่เข้าศึกษาดูงาน  ระยะทางกี่ โดยเบิกในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 2 เที่ยวไป-กลับ 

3)  ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พบว่า มีการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปสัมมนาของนายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย ระหว่างวันที่ 16 -18 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,572 บาท ปรับปรุงจากงบทดรองจ่าย ปี 2559 ตัดยอดไปเบิกจากทุนสะสม
เพื่อการศึกษาอบรม ปี 2560  เนื่องจากทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม ปี 2559 = 0    

ข้อเสนอแนะ  ในการพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ไปประชุม อบรม และศึกษาดูงาน 
สหกรณ์ควรมีข้อมูลงบประมาณจากทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประกอบการ
อนุมัติด้วย ซึ่ง ปี 2560ได้รับอนุมัติในวงเงิน 200,000 บาท ยอดยกมา 193,358 บาท ใช้ไปแล้วจ านวน 98,236 
บาท คงเหลือเงินจ านวน 95,122 บาท 

4) ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟ้องคดีนางธนพร สุกมลสกุล ที่จังหวัดล าพู น
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2560 ของนายชัยยุทธ บัววารี และนายปัญญา ลาวิลัย  พบว่าตามหลักฐานการ
บันทึกบัญชี ยอดเงินการเบิกจ่าย จ านวน 16,900 บาท 

ข้อสังเกต  1. มีการเบิกค่าเช่ารถเดินทางจากที่พักไปศาล 2 วัน ๆละ 1,100 บาท รวม 2,200 บาท และ
ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินมีการเบิกค่ารถแท็กซี่จากที่พักไปศาลจ านวน 1,152 บาทด้วย เป็นการเบิกซ้ าซ้อน
หรือไม่ 
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2. วันที่เดินทางในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  23-25 กันยายน 2560   ใบ Boarding Pass จาก        
สุราษฎร-์ เชียงใหม่ 24 กันยายน 2560 และจากเชียงใหม่-สุราษฎร์ 26 กันยายน 2560 

ข้อเสนอแนะ  การเบิกจ่ายค่าเช่ารถ ตามระเบียบพัสดุต้องมีหลักฐานการขออนุมัติจัดจ้างประกอบด้วย  
และควรเขียนวันที่เดินทางให้สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบกัน  ดังนั้น จึงขอให้ส่งหลกัฐานการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 
  4.2 ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการของสหกรณ ์

1.  สหกรณ์ไดจ้ัดท าโครงการ OD The Hearts For Success ระหว่างวันที่ 25- 27 สิงหาคม 2560  
ณ สวนใหญ่นาน รีสอร์ท อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมบูรณ์ ขวัญสง  ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้ยืมเงินทดรอง
ของสหกรณ์จ านวน 100,000 บาท ได้ตรวจพบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโครงการดังนี้  

1)  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอในการตรวจสอบ 
ได้แก่ 1.1)  ไม่มีการขออนุมัติผู้มีอ านาจ  1.2) ไม่มีวันที่ด าเนินการ 1.3) ไม่มีรายชื่อผู้ได้อนุมัติให้เข้าร่วมประชุม 
1.4) ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น  1.5)  กลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการ จ านวน 15 คน รายละเอียดการเบิกเงินไม่สอดคล้องกัน ตามตาราง 

วัน เดือน ป ี
การเบิกเงินตามจ านวนผู้เข้าประชุม (คน) 

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

 
2)  หลักฐานลายมือชื่อไม่ครบถ้วน ผู้เข้าร่วมประชม 19 คน  มีลายมือชื่อ  17 คน (ไม่มีลายมือชื่อของ

นายสินทร เพชรเจริญ และนายสมบูรณ์ ขวัญสง) มีการเบิกเงินตามหลักฐานในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 18 
คน 

3)  นายพรศักดิ์ สมบูรณ์ เบิกเงินค่าพาหนะเหมาจ่าย 300 บาทและเบิกค่าพาหนะจากสนามบินสุราษฎร์
ธานี-พะโต๊ะ จ านวน 1,112 บาท โดยไม่ระบุว่าเป็นค่าพาหนะเพ่ือกิจการใด 

4)  ค่าสมนาคณุวิทยากร ไมม่ีลายมือชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน รายละเอียดที่อยู่ ไม่รับรองเอกสารภาพถ่าย
ส าเนาบัตร นายธนะรัชต์ นามผลดี ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใจ  

5)  ไม่มีเอกสารอนุมัติจ่ายเงินโครงการ จึงไม่ทราบว่าเบิกเงินเท่าไร ค่าอะไรบ้างจากการตรวจสอบ
หลักฐาน สรุปได้ดังนี้ 

1.  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าที่พัก  จากใบเสร็จสวนใหญ่นานรีสอร์ทเล่มที่ 1 เลขที่ 30/60 
เป็นเงิน 52,300 บาท 

2.  ค่าเช่าห้องประชุม (เอกสารชุดจัดจ้าง)  จากใบเสร็จสวนใหญ่นานรสีอร์ทเล่มที่ 1 เลขที่ 
31/60 เป็นเงนิ 3,000 บาท 

3.  ค่าสมนาคณุและค่าพาหนะวิทยากร จากใบส าคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร 2 ฉบับ คือ 
13,800 ขอเบิก เพียง 13,210 และ 6,600 บาท และค่าพาหนะวิทยากร 5,190  บาท 
(ใบส าคัญจ่ายของสหกรณ์ 25,000 บาท) 

4.  ค่าพาหนะ แทนใบรับรองใบเสร็จรับเงิน รวมเป็นเงิน 6,512 บาท 
จ านวน 18 ฉบบั (300บาท* 18 คน )  เป็นเงิน 5,400 บาท 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 1,112 บาท  
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รวมเงินตามเอกสารหลักฐานจ่ายเงิน 86,812 บาท หมายเหตุ มีกระดาษแนบเขียนค่ารบัรองวิทยากร (17/11/60) 
(2,500) รอใบเสร็จรับเงิน 
ข้อเสนอแนะ 

1.   สหกรณ์ควรเขียนโครงการให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 

2.   สหกรณ์ตอ้งท าบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน หรือขออนุมตัิล้างหนี้เงินยืม ก่อนมีการบนัทึกบัญช ี
3.   เมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ ต้องเบิกเงินหรือล้างหนี้เงินยืม ภายใน 30 วัน  (โครงการนี้

ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 25- 27 สิงหาคม 2560) ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองของสหกรณ์และการส่ง
ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 การยืมเงินทดรองของสหกรณ์ ให้ยืมเท่าจ านวนที่จ าเป็นโดยแท้จริง และมี
ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน ข้อ 6 ให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงินกวดขันให้ผู้ยืม
ให้ใช้จ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินโดยเคร่งครัด และข้อ9 ผู้ยืมเงินทดรองรายใดไม่ส่ง
ใบส าคัญคู่จ่ายเงิน หรือ เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในก าหนดเวลาตามสัญญารับรองการยืมเงิน ให้สหกรณ์หัก
เงินเดือน เงินค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดชองผู้ยืมที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ ส่งใช้เงินยืมดังกล่าวจนครบถ้วน โดยไม่ค านึง
ว่า จะยังมีใบส าคัญคู่จ่ายเงินที่จะหักล้างเงินยืมอีกหรือไม ่

4. ควรมีคณะกรรมการด าเนินการที่รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนจ่ายเงินเนื่องจาก
ตามหลักฐานการจ่ายเงิน 

4.1 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าพาหนะ ไม่สอดคล้องกับจ านวนคนที่เข้าประชุม (ไม่มีรายช่ือผู้ทีไ่ดร้ับ
การอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม) 

4.2 ตารางการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ไม่สอดคล้องกับการจ่ายค่าอาหารว่าง 
 5. ตามหลักฐานการบันทึกบัญชี ยอดเงินการเบิกจ่ายในโครงการจ านวน 89,312 บาท ตามหลักฐาน
โครงการ 86,812 บาท ซึ่งไม่มีหลักฐานจ านวน 2,500 บาท 
ดังนั้น จึงขอให้แนบโครงการและหลักฐานการใช้เงินให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 

2.  สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมความรู้สมาชิกที่สมัครใหม่ ประจ าปี 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ 
โรงแรมมรกตชุมพร โดยมีนายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล เป็นผู้ยืมเงินทดรองของสหกรณ์จ านวน 61,300 บาท จ านวน
สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ปี 2560 จ านวน 92 คน 

จ านวนสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ปี 2560 ที่แจ้งความจ านงเข้ารับการอบรม จ านวน 62 คน 
 จ านวนสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ปี 2560 ที่เข้ารับการอบรม จ านวน 41 คน 

สรุปค่าใช้จ่ายในการอบรม 
ค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิกใหม่จ านวน  41 คน * 300 บาท เป็นเงิน    12,300  บาท 
กรรมการและเจ้าหน้าที่จ านวน  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 ค่าตอบแทนวิทยากรส าหรับจ่ายให้บุคคลที่สหกรณ์เชิญมาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ให้จ่าย
ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินอัตราก าหนดของกระทรวงการคลัง  
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1.  การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่ผู้จัดการอบรมจัดอาหารบางมื้อในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบ้ียเลี้ยง
ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงต่อวัน 

2.  สหกรณ์จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 5 คนๆ ละ 1,000 บาทต่อชั่วโมง เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 5,000 บาท 
เป็นหลักฐานใบส าคัญจ่ายเงินให้กับนายรณฤทัย แสงวิโรจน์กุล  ไม่ได้แยกใบส าคัญจ่ายเงินเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากรเป็นราย ๆ ไป และอัตราค่าสมนาคุณวทิยากรที่เปน็บุคคลของรัฐ ให้ได้รับค่า
สมนาคุณไม่เกนิชั่วโมงละ 600บาท  

3.  สหกรณ์ไดด้ าเนินโครงการปรับปรุงอาคาร และภูมิทศัน์ของส านักงานสหกรณ ์
- การติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED หรือ Sun Switch ใน 3 จุด คือ 1) ด้านหน้าและด้านหลังป้ายชื่อสหกรณ์ 

หน้าตัวอาคาร 2 จุดหน้า-หลัง 2) ด้านหน้าป้ายชื่อสหกรณ์ที่ติดด้านหน้าอาคาร (บริเวณชั้น 3) 2 จุด ซ้าย-ขวา 
และ3) ด้านหลังอาคาร 2จุด ซ้าย-ขวา ติดตั้งโดยมีระบบการเปิด-ปิด อัตโนมัติ วงเงิน 36,115 บาท 

ข้อสังเกต  จากการตรวจสอบเอกสารการจัดจ้างเหมาติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED หรือ Sun Switch ใน 3 จุด 
พบว่า ใบเสนอราคาไม่ได้แสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ในการติดตั้ง ราคาต่อหน่วย และค่าแรง พร้อมทั้งแปลน
การติดตั้ง  การอนุมัติจัดจ้างจึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างจ านวน 2 ราย 
เท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์ควรพิจารณาจากใบเสนอราคา ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ ราคาต่อหน่วย ค่าแรง แปลนการใช้งาน และราคารวม 

4.3  การเบิกจ่ายเงินหมวดค่ารับรองในวันที่ 19 พฤษภาคม  2560 เป็นค่ารับรองล าปางค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม จ านวน 9,000 บาท ซึ่งในระยะเวลา 10 เดือน ได้ใช้เงินหมวดนี้ จ านวน 22,635 บาท จากที่ตั้ งไว้ 
จ านวน 36,000 บาท  

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรับรอง โดยก าหนดค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ให้ชัดเจน เช่น ค่าอาหารมื้อกลางวันไม่เกินคนละ 200 บาท หากเกินกว่านี้ ควรช าระเงินส่วนตัว และเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกให้ระบุเหตุผลที่รับรอง ประโยชน์ที่ เกิดกับสหกรณ์ และรายชื่อ ลายเซ็นของคนที่ร่วม
รับรอง 

5) อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ได้ใช้มติของคณะกรรมการชุดที่ 29  เมื่อวันที่ 26 

กรกฎาคม 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ดังนี ้
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ                ร้อยละ 6.25 บาทต่อป ี
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโครงการ      ร้อยละ 6.25 บาทต่อป ี
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ                ร้อยละ 6.00 บาทต่อป ี
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุนเรือนหุ้น      ร้อยละ 6.10 บาทต่อปี 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉิน    ร้อยละ 6.00 บาทต่อป ี

6) ด้านหนี้สิน 
ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่

จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินการ วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  
ปี 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกัน จ านวน 1,200 ล้าน

บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมไม่เกินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยใช้วงเงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ยอดคงเหลือสิ้นปี จ านวน 529,339,300.00 บาท 
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7) สมาชิกสหกรณ์ราย ร.ต.ต ปุญชรัศมิ์ พัฒนประดิษฐ เป็นสมาชิก 2 สหกรณ์ โดยเป็นสมาชิกทั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระนอง จ ากัด ทั้งนี้สถานภาพ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด มีหนี้เงินกู้สามัญที่319/2557 คงเหลือ 891,845 
บาท และหนี้เงินกู้ฉุกเฉินที่ 493/2560  คงเหลือ 19,830 บาท  ส าหรับสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดระนอง จ ากัด มีหนี้เงินกู้สามัญที่ 029/2560 คงเหลือ 291,281.25 บาท และหนี้เงินกู้
พิเศษที่  152/2560 คงเหลือ 196,000 บาท ซึ่งการเป็นสมาชิกดังกล่าวผิดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร  จ ากัด  พ.ศ. 2559  หมวด 5   ข้อที่ 31 (5)  คุณสมบัติของสมาชิก  ต้องมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ ์
ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน  

8)  การเรียกเก็บค่าหุ้น  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้น แต่
สหกรณ์ไม่ได้เรียกเก็บค่าหุ้นตามอัตราส่วนร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือนที่เพิ่มขึ้น  

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรเร่งด าเนินการปรับปรุงค่าหุ้นที่เรียกเก็บกับสมาชิกให้ได้ตามอัตราส่วน 
ร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือนที่เพิ่มขึ้น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจ ากัด ว่าด้วยการ
ถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548) หมวด 1 ข้อ 5 

9) ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ ์
9.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทด

รองจ่ายในกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2558 โดยให้สหกรณ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ เรียกว่าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทด
รองจ่ายในกิจการสหกรณ์ วงเงินจ านวน 20,000 บาท บัญชีเลขที่ 1103483-8 ณ วันที่ 30  เมษายน 2560 วงเงิน
คงเหลือจ านวน 20,830.64 บาท ซึ่งเป็นกรณีที่สหกรณ์รับฝากเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจ่ายในกิจการ
สหกรณ์ โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออมทรัพย์ ซึ่งขัดต่อ พรบ. สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (5) ที่ให้สหกรณ์รับฝากเงินได้เฉพาะสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น ประกอบกับกองทุนดั งกล่าว
เป็นทุนของสหกรณ์เอง จึงไม่สามารถคิดดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ให้กับเงินกองทุนดังกล่าว ดังนั้น บัญชี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ต้องแยกต่างหากออกมาจากเงินรับฝาก   

9.2 ตรวจสอบทะเบียนคุมเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  ทะเบียนคุมเอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน และ
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ประจ าเดือนกันยายน 2560  พบว่า เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวันที่ 6 กันยายน 
2560 ไม่มีลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่ายเงิน, เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่มียอดวงเงินรวม ใบเสนอราคา (ใบสัญญา) 
ไม่ได้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ข้อเสนอแนะ  แนวทางการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
1. เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ควรระบุยอดวงเงินรวมและประเภทของงบสหกรณ์ 

ที่เบิกจ่ายทุกครั้ง 
2. ใบเสนอราคา (ใบสัญญา)  รายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุว่า เริ่มท าตั้งแต่ 

วันที่เท่าไร  แล้วเสร็จเมื่อไร 
3. ใบตรวจรับงานจ้าง และใบสง่ของ วันที่ตรงกันกรณีที่ซื้อเงนิสด 
4. เอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน มีลายมือชื่อผู้อนุมัติจ่ายเงินทุกครั้ง 
5. ใบเสร็จรับเงิน  ให้ประทับตราว่า จ่ายแล้ว ลงลายมือช่ือและวันที่จ่ายก ากับ 

  9.3 ตรวจสอบทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์สหกรณ์  
สหกรณ์มีรายการวัสดุอุปกรณ์ และ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 จ านวน 96 รายการ มีการ

คุมรายการรับ-จ่าย ทุกรายการ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการควบคุมก ากับรายการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ในกรณีที่สหกรณ์จ่ายวัสดุอุปกรณ์

ให้ผู้เบิก ควรให้ผู้เบิกวัสดุอุปกรณ์ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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    10) ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ตามแผนงานโครงการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. 
2559 อนุมัติ จ านวน 6 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น จ านวน 370,000   บาท  

สหกรณ์ด าเนินโครงการรวมจ านวน 7 โครงการใช้วงเงินทั้งสิ้น 352,455 บาท คงเหลือ 17,545 บาทดังน้ี 
โครงการที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ 

 1) โครงการส่งเสริมการออม วงเงิน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ จ านวน 55,460 บาท ใช้เงินเกินจ านวน 
5,460 บาท บาท  

2) โครงการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์ของส านักงานสหกรณ์ 
- การติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED หรือ Sun Switch ใน 3 จุด คือ 1) ด้านหน้าและด้านหลังป้ายชื่อสหกรณ์ 

หน้าตัวอาคาร 2 จุดหน้า-หลัง 2) ด้านหน้าป้ายชื่อสหกรณ์ที่ติดด้านหน้าอาคาร (บริเวณชั้น 3) 2 จุด ซ้าย -ขวา 
และ3) ด้านหลังอาคาร 2จุด ซ้าย-ขวา ติดตั้งโดยมีระบบการเปิด-ปิด อัตโนมัติ วงเงิน 40,000 บาท ใช้ไปจ านวน 
36,115 บาท คงเหลือ 3,885 บาท 
          ส าหรับโครงการย่อยที่ 2 ที่ประชุมใหญ่ฯมีมติ ยกเลิกการติดตั้งกันสาดตลอดแนวด้านหลังตัวอาคาร และ
การติดตั้งหลังคาคลุมแท้งค์น้ า ซึ่งใช้งบ 140,000 บาท และเสนอให้สร้างโดมคลุมแนวด้านหลังตัวอาคาร และ
แท้งค์น้ าในปี 2561  ดังนั้นในปี 2560 เพื่อรักษาสภาพการใช้งานของผนังปูนด้านหลัง หน้าต่างกระจก ระเบียง 
และแท้งค์น้ าจ านวน 3 ลูก สหกรณ์ควรจัดเตรียมแปลนและประมาณการงบประมาณเพื่อขออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่ต่อไป 

3)  โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ วงเงิน 100,000 บาท ใช้ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
ใช้งบประมาณ จ านวน 49,100 บาท คงเหลือ 50,900 บาท 

4)  โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงิน 70,000 บาท  สหกรณ์ได้จัดศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 
2560 ใช้งบประมาณ จ านวน 40,134 บาท คงเหลือ 29,866 บาท 

5)  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ วงเงิน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ จ านวน 39,670 บาท คงเหลือ 
10,330 บาท 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ 
     1) โครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) วงเงิน 50,000 บาท  
 ข้อเสนอแนะ 

1.คณะกรรมการสหกรณ์ควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินการโครงการให้ชัดเจน  เพื่อให้การด าเนินการ
โครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด โครงการบางโครงการหากด าเนินการล่าช้า หรือไม่ได้ด าเนินการ  
อาจท าให้สมาชิกเสียโอกาสและอาจเป็นผลกระทบต่อสหกรณ์  

2.คณะกรรมการสหกรณ์ควรก าหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงการ เพื่อให้ทุกโครงการที่ขอเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีและได้รับการอนุมัติ ได้ด าเนินการทุกโครงการ หากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆที่ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการโครงการได ้
 โครงการที่สหกรณ์จัดท าโครงการ เพิ่มเติม จ านวน 2 โครงการ 

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

2) โครงการ OD The Hearts For Success วงเงิน 100,000 บาท ใช้งบประมาณ จ านวน 
91,606 บาท คงเหลือ 8,394 บาท 
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3.3 ด้านบัญชี 
3.3.1 การบันทึกบัญชี ลูกหนี้ (เงินสด) บัญชีเจ้าหนี้ (เงินสด) บัญชีรายการโอน (เงินสด) พบว่าการจัดท า

เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน เรียบร้อย มีผู้อนุมัติจ่ายเงิน ผู้รับเงินลงลายมือชื่อในหลักฐาน
การจ่ายเงินของสหกรณ์  

3.3.2 เอกสารการบันทึกบัญชี ไม่พบข้อบกพร่อง มีบันทึกรายการสรุปประจ าวันได้ถูกต้อง ตรงตาม
เอกสารประกอบ และการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ยอดตาม
รายงานกิจการประจ าเดือนถูกต้องตรงตามสมุดรวมบัญชีแยกประเภททั่วไป   

3.4 ด้านการเงิน 
3.4.1  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ านวน 2,939 บาท  ถูกต้องตรงตามระบบบัญชี  การใช้

จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้ โดยในปี 2560 สหกรณ์ได้ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่การเงินถือครองเงินสดประจ าวัน จ านวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาท) และให้สมาชิกสหกรณ์กระท า
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์โดยผ่านธนาคาร ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ชุมพร จ ากัด ว่าด้วย การรับ- จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2547) 
ข้อ 12 ถ้ามีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของสหกรณ์ ผู้จัดการ หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย เก็บรักษาเงินสดในมือได้ไม่เกิน  5,000 บาท (ห้าพันบาท) หรือ
ตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ ส าหรับเงินสดส่วนเกินให้น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในธนาคารที่
เปิดบัญชีไว้ 

3.4.2  ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี พบว่า ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 
พบว่า หลักฐานประกอบการโอนเงินของสหกรณ์ให้กับสมาชิก จ านวน 4 ราย ในใบถอนเงิน ไม่มีลายมือชื่อเจ้าของ
บัญชีและผู้รับเงิน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 จ านวน 5,000 บาท ,วันที่ 21 เมษายน 2560 จ านวน 20,000 บาท 
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 จ านวน 5,000 บาท และวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จ านวน 50,000 บาท ได้สอบถาม
สมาชิกแล้วได้รับการยืนยันว่าได้รับเงินจริง และได้ให้ข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด าเนินการเรื่องการลงลายมือ
ชื่อของเจ้าของบัญชีและผู้รับเงินในใบถอนเงินให้ครบถ้วนแล้วใบถอนเงินวันที่ 25,27 และ31 ตุลาคม 2560 ไม่มี
การลงลายมือชื่อเจา้หน้าที่ควบคุมก ากับในการถอนเงิน  

ข้อเสนอแนะ  การถอนเงินฝากสหกรณ์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ซึ่งไม่มีหลักฐานการถอนเงินจาก
เจ้าของบัญชี (ไม่มีลายมือชื่อเจ้าของบัญชีและผู้รับเงินในใบถอนเงิน) ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์ ที่เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ท าการทุจริตได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ได้ยึดถือระเบียบในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 ข้อ 
9 ในการถอนเงินหรือรับคืนเงินฝากนั้น ผู้รับเงินต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้าผู้ฝากมีความจ าเป็น
ให้ผู้อื่นถอนหรือรับเงินแทน ก็ต้องมอบอ านาจเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และผู้รับมอบอ านาจต้อง
แสดงหลักฐานพิสูจน์ตัว ให้เป็นที่พอใจต่อสหกรณ์ด้วย 

3.4.3  การลงทะเบียนจ่ายเช็ค มีการลงจ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้จ่ายเช็ค ผู้รับเงิน/เลขที่บัญชีธนาคารใน
สมุดทะเบียน เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

3.4.4  เงินฝากธนาคาร ตรวจสอบใบแจ้งรายการของธนาคารและสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบ
กับบัญชีเงินฝากธนาคาร พบว่า ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคารถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอด 

3.4.5  สหกรณ์ได้ออกใบเสร็จรับเงินซ้ าซ้อน 2 ใบลงวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับสมาชิกในกรณทีี่
โอนเงินผ่านทางธนาคารเพื่อซื้อหุ้น 100,000 บาท ส่งผลให้ยอดเงินรวมค่าหุ้นของสมาชิกเกินบัญชีจ านวน 
100,000 บาท ทั้งนี้ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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3.4.6  สหกรณ์ได้จ่ายเงินปันผลใหก้ับสมาชิกรายเดียวกันทั้งที่เป็นตัวเงินสดกรณีที่สมาชิกได้มาติดต่อท า
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์โดยตรง และเป็นการโอนผ่านทางธนาคารให้กับสมาชกิ เนื่องจากตรวจพบว่า วันที่ 
15 กมุภาพันธ์ 2560 มีรายการโอนคืนเงินจากธนาคารให้กับสหกรณ์จ านวน 21,590 บาท 

3.4.7  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี พบว่า มีหลักฐาน
ประกอบการโอนเงินของสมาชิกคืนให้กับสหกรณ์ จ านวน 70,000 บาท ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นรายการโอน
เงินกู้ฉุกเฉินของสหกรณ์ให้กับสมาชิกผิดคนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรมี
การสอบทานรายชื่อและเลขที่บัญชีของสมาชิกแต่ละรายในเอกสารการโอนเงินเทียบกับเอกสารประกอบการจ่าย
เงินกู้ฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติ     

3.5 ด้านเงินรับฝาก 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 12 เดือน 

โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี และมีแนวโน้มจะลดลง แต่สหกรณ์ยังก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไว้สูงกว่า
นี้ อันเป็นผลให้สหกรณ์มีต้นทุนที่สูง และไม่เป็นผลดีต่อการบริหารการเงินของสหกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก โดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละไม่เกิน 4 ต่อปี ซึ่ง
สหกรณ์สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจ ากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก 
พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548) หมวด 1 ข้อ 3 สหกรณ์โดยคณะกรรมการชุดที่ 30 ได้มีมติให้
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยรับฝากเงิน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากดอกเบ้ียร้อยละ 4 ปรับเป็นร้อยละ 3.75 บาทต่อปี   
(2) เงินฝากออมทรัพย์สัจจะดอกเบี้ยร้อยละ2 บาทต่อปี   
(3) เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ(ประกันชีวิต)จากดอกเบี้ยร้อยละ 2 ปรับเป็นรอ้ยละ1.50 บาทต่อปี     
(4) เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป จากดอกเบ้ียร้อยละ 3 ปรับเป็นร้อยละ 2.75 บาทต่อปี   
(5) เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯจากดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ปรับเป็นร้อยละ 4.50 บาทต่อปี   
รวมมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ  วันสิ้นปี 334,746,014.23 บาท เพิ่มจากปี 2559 

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

3.6 ด้านสินเชือ่ 
 1.) ตรวจสอบสัญญาเงินกู้สามัญลงทะเบียน พบปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขคือ 
 - สมาชิกที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ประเภทพนักงานกระทรวงและลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบ ารุง ซึ่งสมาชิก
กลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้าง  4 ปี  ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบหลักฐานการกู้เงิน  
พบว่า ณ เดือนเมษายน 2560 ระยะเวลาสัญญาจ้างของสมาชิกผู้กู้ที่มีอายุการจ้างงานที่จะสิ้นสุดลงเดือนกันยายน 
2560 จ านวน 8 ราย  และลูกจ้างช่ัวคราวประเภทเงินบ ารุงบางราย มีผู้ค้ าประกันเป็นลูกจ้าประจ า อายุ 59 ปี  ซึ่ง
หากมีกรณีที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้าง สหกรณ์มีวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไร ทั้งนี้สหกรณ์ควรแจ้ง
สมาชิกกลุ่มดังกล่าวที่ต่อสัญญาจ้างใหม่  ให้ส่งส าเนาสัญญาจ้างใหม่ให้สหกรณ์ภายใน 30 วัน หลังจากการต่อ
สัญญาเสร็จสิ้นแล้ว  
 -การจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู ้
 สหกรณ์ฯมีการสแกนเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญและเอกสารค้ าประกัน ต้นฉบับ ในรูปแบบ Electronic 
File เพื่อความสะดวกในการค้นหาหลักฐานและป้องกันเอกสารต้นฉบับสูญหาย และเก็บเอกสารต้นฉบับไว้ในห้อง
ซึ่งอยู่ช้ันล่างของส านักงานเก็บไว้เป็นระเบียบ เรียงตามล าดับเลขที่สมาชิก มีกล้องวงจรปิดภายในห้อง 1 ตัว กล้อง
จับภาพได้ไม่ทั่วทั้งห้อง มีกุญแจห้อง รองผู้จัดการเป็นผู้ถือลูกกุญแจ โดยสหกรณ์เริ่มสแกนเอกสารสัญญาเงินกู้
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สามัญ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558  และ ณ.  31 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ได้สแกนเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญถึงเดือน
กันยายน 2560 เก็บไว้ในโปรแกรม  
 2.) การตรวจสอบสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้  พบปัญหาดังนี้ 

- การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กรณีที่ผู้แทนสหกรณ์ส่งหลักฐานหนังสือสัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สมาชิกผู้กู้ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้แทนสหกรณ์ไม่สามารถน าหนังสือสัญญาฉบับจริง ส่ง
ให้สหกรณ์ได้ภายใน 7 วันท าการ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องติดตามทวงเอกสารทุกเดือนและส่งผลให้ไม่
สามารถตรวจสอบสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ในแต่ละเดือนได้ นอกจากนี้ยังเป็นการละ
เว้นการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 
2559 หมวด 2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ข้อ 16 เรื่องการอนุมัติที่ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจแต่งตั้ง
กรรมการเป็นผู้แทนสหกรณ์ในการอนุมัติเงินกู้ตามลักษณะพื้นที่ หรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด การขอรับเงินกู้ให้
ผู้แทนส่งหลักฐานหนังสือสัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สหกรณ์ทราบ และด าเนินการจ่ายเงินภายในวัน
เดียวกัน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้เท่านั้น และให้ด าเนินการจัดส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้
สหกรณ์ภายใน 7 วันท าการ 
 ข้อเสนอแนะ 

1.  สหกรณ์ควรมีช่องทางเพิ่มเติมให้สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินได้ส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้กับสหกรณ์ภายใน 7 
วันท าการหลังจากได้รับเงิน โดยผ่านไปรษณีย์ นอกเหนือจากให้ผู้แทนสหกรณ์ด าเนินการให้   

2.  สหกรณ์ควรใช้มาตรการเชิงบังคับต่อเนื่อง หากผู้กู้รายใดที่มีพฤติกรรมไม่ส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้
สหกรณ์ตามเง่ือนไขเวลา ไม่ควรปล่อยกู้ฉุกเฉินให้อีกในครั้งต่อไป 

3.  สหกรณ์ควรให้ผู้แทนสหกรณ์ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของหลักฐานหนังสือ
สัญญาก่อนการอนุมัติเงินกู้ และมีมาตรการเชิงบังคับ กรณีที่ไม่ส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้สหกรณ์ได้ตามเงื่อนไข
เวลา  
 - จากการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน พบว่า กรณีที่สมาชิกท าสัญญากู้ฉุกเฉิน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ด้านหลังของค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่มีความเห็นและลายมือชื่อ
ของผู้มีอ านาจอนุมัติ บางสัญญาไม่มีความเห็นและลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และทุกสัญญา ด้านหน้า
ของค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่มีลายมือชื่อของผู้ให้กู้ 

ข้อเสนอแนะ – สหกรณ์ควรจัดท าสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ใช้ โดยให้มีลายมือชื่อ
ทั้งของผู้ให้กู้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และผู้มีอ านาจอนุมัติ (ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ)  

3.7 ด้านสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 

(สส.ธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย      
(สส.ชสอ.) ก าหนดให้ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด เป็นผู้เรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้ากับสมาชิก และน าส่ง สส.ธท. และสส.ชสอ.  

5.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มจี านวนสมาชิก
ทั้งหมด 591 ราย (สมาชิกสามัญ 512 ราย สมาชิกสมทบ 79 ราย)  

จ านวนเงินที่ต้องเก็บให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมยอดทั้งสิ้น  2,170,890 บาท หักไว้เป็น
ค่าบ ารุง  5,910 บาท น าส่ง สสธท. 2,164,980 บาท  
         มีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของสหกรณ์ เลขที่บัญชี 11020800 จ านวน 487,616.21 บาท  
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มีเงนิในบัญชีรอจ่ายคืน ที่สสธท. จ่ายให้สหกรณ์เป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจ านวน 15,162 
บาท หักค่าธรรมเนียม 36 บาท คงเหลือ 15,126 บาท  

5.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 125  ราย (สมาชิสามัญ 124 ราย สมาชิกสมทบ 1 ราย)  

จ านวนเงินที่ต้องเก็บให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 รวมยอดทั้งสิ้น  597,682 บาท หักไว้เป็น 
ค่าบ ารุง  1,250 บาท น าส่ง สส.ชสอ. 596,432 บาท  

มีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของสหกรณ์ เลขที่บัญชี 11020798 จ านวน 53,489.72 บาท  
ด้านบริหารจัดการ  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ 1 คน รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการของสมาคม 
ด้านการเงิน บัญชี พบว่า มีการจัดท าบัญชีรับจ่ายที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

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

ฝากเข้าบัญชีสัจจะประกัน เป็นรายเดือน หรือ สมาชกยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน   ซึ่ง
หากส่งเงินให้สมาคมไม่ทันตามที่ก าหนด สหกรณ์ต้องท าขอผ่อนผันไปที่สมาคม 

ข้อเสนอแนะ 
1.  การใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ ควรมีการท าแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนแยกต่างหากไม่รวมในแผนการใช้

จ่ายเงินของสหกรณ์  
2.  จากข้อมูลข้างต้น ศูนย์มีเงินที่เพียงพอ ดังนั้น จีงเสนอให้คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาจัดจ้าง

ผู้รับผิดชอบงานของสมาคมฯเป็นการเฉพาะ หรือจัดจ้างพนักงานชั่วคราวมาด าเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2560 – 
มกราคม 2561 จัดเก็บเงินจากสมาชิกเพื่อน าส่งสมาคมฯในปีต่อไป  

3.  สหกรณ์ควรเริ่มกระบวนงานเพื่อเตรียมจัดเก็บเงินจากสมาชิกเพื่อน าส่งสมาคมฯในปีต่อไป  คือการท า
หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากของสมาชิก การช าระเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเ งินฝากสัจจะ
ประกันของสมาชิก และหนังสือยินยอมให้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อน าส่งสมาคมตามจ านวนที่สมาคมก าหนด 
ซึ่งควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปิดบัญชีสหกรณ์  

(6) การระงับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการชั่วคราว  ตามที่สหกรณ์ระงับการจ่ายค่าตอบแทนผู้
ตรวจสอบกิจการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 นั้น หากสหกรณ์ใม่ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน 
ขอให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้จัดท ารายการผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 รายงานในที่ประชม
ใหญ่สามัญประจ าปี                       
 3.8 การท าประกันชีวิต 

1)  การท าประกันภัยผู้กู้ 
 จากการตรวจสอบข้อมูลการท าประกันชีวิต  สหกรณ์ได้ด าเนินการให้สมาชิกที่ยื่นกู้สหกรณ์ใช้เป็น
หลักประกัน พบว่าปี 2558 มีสมาชิกท าประกันชีวิตจ านวน 1,240 ราย ปี 2559  มีสมาชิกท าประกันใหม่จ านวน 
275 ราย และต่ออายุจากสัญญาเดิมจ านวน 882 ราย รวม 1,157 ราย 
 ปี 2558 สหกรณ์ได้ท าประกันชีวิตกับบริษัทเจ้าพระยา ปี 2559 ท ากับบริษัทเจ้าพระยาระหว่างเดือน 
มกราคม - กันยายน 2559 ในอัตราเบี้ยประกัน 700 บาท ต่อเงินกู้100 ,000 บาท และในเดือนตุลาคม 2559 ได้
เปลี่ยนมาท ากับบริษัทวิริยะ ในอัตราเบี้ยประกัน 550 บาท ต่อเงินกู้ 100,000 บาท ซึ่งได้ลดจ านวนเงินลงไป 150 
บาท จึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 
 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 43 
 

ตารางแสดงการช าระค่าเบี้ยประกันภัยผู้กู ้และรายการเคลมประกันชีวิตของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2557- 2560 

ปี การช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
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)  การท าประกันภัยผู้ค้ า 

 จากการตรวจสอบข้อมูลการท าประกันภัยผู้ค้ า   สหกรณ์ได้ด าเนินการให้สมาชิกที่ยื่นกู้และผู้กู้ประสงค์ 
ท าประกันภัยผูค้้ า  พบว่าปี 2558 มีสมาชิกท าประกันผู้ค้ า จ านวน 487 ราย ปี 2559   มีสมาชิกท าประกันภัยผู้ค้ า
ใหม่จ านวน  48 ราย และต่ออายุจากสัญญาเดิมจ านวน 345 ราย รวม 393 ราย 
 ปี 2558 สหกรณ์ได้ท าประกันภัยผู้ค้ าระหว่างเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2558 และได้เปลี่ยนไปท ากับ
บริษัทเทเวศ พฤศจิกายน จนถึง 31 ตุลาคม 2560  
ตารางแสดงการช าระค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ า และรายการเคลมประกันของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ป ี2557- 2560 
 

ปี 
การช าระค่าเบี้ยประกันภัย  

ผู้ค้ า 
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  

 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ได้ท าประกันภัยกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัย ความคุ้มครอง

ประกันชีวิตผู้กู้เงื่อนไขคุ้มตรองเหมือนกับบริษัทวิริยะประกันภัย โดยโอนสมาชิกมาให้บริษัทสยามซิตี้ฯคุ้มครองต่อ
โดยไม่ต้องยื่นค าขอ คุ่มครองสมาชิกอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี ต่อเนื่องถึง 75 ปีบริบูรณ์ ประกันภัยมี
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี อัตราเบี้ยประกันชีวิต 550 บาทต่อแสน วงเงินเอาประกันเท่ากับวงเงินกู้สามัญและเงินกู้
ฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 25,000,000 บาท/คน/ปี การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจ านวนเงินเอาประกันภัยร้อยละ 100 
 ความคุ้มครองประกันภัยผู้ค้ า คุ้มครองสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปีในวันท าสัญญาเงินกู้และวันท าสัญญา
ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยผู้ค้ า 650 บาทต่อแสน วงเงินเอาประกันเท่ากับวงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน 
วงเงินสูงสุด 25,000,000 บาท/คน/ปี วงเงินเอาประกันเท่ากับ ร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ให้กับสหกรณ์ร้อยละ 80 ของหนี้ที่เหลือ โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมเมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระเกินกว่า 2 งวด (รวม 3 
งวดที่ปลดออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์) ติดต่อกันตามสัญญาค้ าประกัน (ไม่รวมดอกเบี้ย) ผู้เอาประกัน
รับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ร้อยละ 20 ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดของ คปภ. ที่บริษัทได้รับอนุมัติ 
 ข้อเสนอแนะ 
  ให้สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการท าประกันชีวิตและการท าประกันภัยผู้ค้ า ของสมาชิก
ให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการส่งข้อมูลสมาชิก  เบี้ยประกัน ให้กับบริษัทผู้รับประกัน จะต้องมีการประสานงานกัน
และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพราะหากมีผิดพลาดก็จะท าให้สมาชิกเสียสิทธิประโยชน์ได ้
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3.8 เรื่องอื่น ๆ 
1) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้โดยการปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 2 ราย 
1.1) กรณีนางกาญจนา   มาตรวิจิตร ได้ยื่นกู้เมื่อ 14 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 4,500,00 บาทเป็นการกู้

โดยใช้บ้านและที่ดินเป็นหลักค้ าประกัน มีหนี้ทั้งหมด เมื่อสิ้นปี 2557 จ านวน   4,278,563 บาท ได้มีการท าบันทึก
ในคณะกรรมการชุดที่ 26 เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ให้ลูกหนี้งดช าระต้นและดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 
6 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อถึงก าหนดระยะเวลาในเดือนเมษายน 2558 ซึ่งครบระยะเวลาที่ก าหนด 
ทางคณะกรรมการอ านวยการ ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาปรับโครงสร้างหนี้ ด้วยการให้ลูกหนี้ลาออกจาก
สหกรณ์ เพื่อน าเงินหุ้น มาช าระหนี้สหกรณ์ส่วนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีเงินที่ค้างข าระหนี้จ านวน 3,639,932 บาทและให้
ลูกหนี้ใช้เงินเดือนที่คงเหลืออยู่ (12,500 บาท) และหาเงินรายได้ส่วนอื่น(10,190 บาท) รวมประมาณเดือนละ 
22,690 บาท ช าระหนี้เป็นค่าดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์  
  ในปี 2559 ณ เดือนกรกฎาคม มีหนี้เงินต้นคงค้างช าระ ทั้งสิ้นจ านวน 3,639,932 บาท และหนี้ดอกเบี้ย
ค้างช าระจ านวน 116,824 บาท ได้มีการท าบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ให้ลูกหนี้
งดช าระดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้น าเงินที่ช าระรายเดือนหัก
เป็นเงินต้น 8,764 บาท และดอกเบี้ยค้างจ่าย จ านวน 9,736 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

ปี 2560 มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์คงเหลือจ านวน 3,573,056 บาท คณะกรรมการชุดที่ 30 ปรับ
โครงสร้างหนี้ งดคิดดอกเบี้ยและให้ผ่อนช าระเดือนละ 15, 500 บาท โดยเรียกเก็บจากเงินบ านาญ 12,500 บาท 
รวมกับลูกหนี้โอนเงินมาช าระให้สหกรณ์อีก 3,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561  
 1.2) กรณีนางรัตนา ภู่รุ่งเจริญ กู้เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 วงเงิน 1,630,000 บาท มีหนี้คงค้างช าระทั้งสิ้น
จ านวน 1,209,470.85 บาท ผู้กู้ และผู้ค้ าประกันได้ติดต่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ โดยท าบันทึกข้อตกลงแนบ
ท้ายสัญญาเงินกู้ ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานทนายความว่าชอบด้วยกฎหมาย  
ในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนตุลาคม 2559 สรุปได้ว่า ผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน จ านวน 4 คนให้ความยินยอมที่
จะร่วมรับผิดชอบในหนี้จ านวนดังกล่าว โดยจะร่วมช าระหนี้เดือนละ12,400 บาทจนกว่าหนี้จะหมด และได้มีการ
ท าบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้ผู้กู้ และผู้ค้ าประกันงดช าระดอกเบี้ยให้กับ
สหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  

ปี 2560 มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์คงเหลือจ านวน 1,156,095.85 บาท คณะกรรมการ ชุดที่ 30 ปรับ
โครงสร้างหนี้ ให้นางสมบูรณ์ ดีภักดิ์ ผู้ค้ าประกันลดการผ่อนช าระหน้ีแทนผู้กู้ จากเดือนละ 1500 บาท เหลือเดือน
ละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561  

2) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้ที่สหกรณ์ได้ส่งฟ้องศาลและบังคับคดีแล้วจ านวน 1 ราย 
2.1) กรณีนายศุภชัย  ปานอินทร์  กู้เมื่อ 5 มกราคม 2554 จ านวน500,000 บาท มี 

นางสาวอภิญาน์นลิน  แดงบ ารุงเป็นผู้ค้ าประกัน  มีหนี้เงินต้นคงเหลือ  400,777 บาท สหกรณ์ได้ส่งฟ้องศาลและ
บังคับคดีให้ช าระหนี้ สามารถช าระหนี้ค่าดอกเบ้ียได้เดือนละ 2,000 บาท 

ปี 2560 ผู้กู้ขอช าระหนี้เดือนละ 3,000 บาท โดยให้ท าสัญญาปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 
นอกจากนี้ นางสาวอภิญาน์นลิน  แดงบ ารุง หน่วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ท าหนั งสือ ลงวันที่ 11 
เมษายน 2560 ถึงสหกรณ์ เรื่องขอชดใช้เงินกู้สหกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ กรณีนายศุภชัย  ปานอินทร์ เดือนละ 500 
บาท โดยให้หักเงินเดือนผู้ค้ าเข้าบัญชีสหกรณ์ โดยท าสัญญาหักเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 – 30 เมษายน 2561 และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 
ดังนั้น สรุปได้ว่า สหกรณ์จะได้รับช าระหนี้เงินต้นเดือนละ 3,500 บาท โดยงดการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 
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3) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ จ านวน 2  ราย 
   3.1) กรณี นางธนพร  สุกมลสกุล กู้เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 วงเงิน 3,000,000 บาท มีนาง สิริณัฏจ์  ล่อง
อ าไพ (วิศัลยา ล่องอ าไพ) เป็นผู้ค้ าประกัน ขณะนี้มียอดค้างช าระจ านวน 2,449,209 บาท ยังไม่สามารถติดตามให้
ลูกหนี้น าเงินมาช าระหนี้ได้   เดือนพฤษภาคม 2560อยู่ระหว่างด าเนินการฟ้องร้อง ค่าธรรมเนียมศาลคิดร้อยละ 2 
ของมูลค่าหนี้ เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งแรก จ่ายตอนยื่นฟ้อง ครั้งที่สอง จ่ายหลังจาก
ศาลประทับรับฟ้อง และมีค่าใช้จ่ายของทนายความเดินทางไปจังหวัดล าพูน จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท
 3.2) กรณี นายธนกฤต หีตสุวรรณ กู้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 วงเงิน 1,400,000 บาท มีนางสาวเปมิกา 
หงส์ทอง เป็นผู้ค้ าประกัน มีหนี้คงค้างช าระทั้งสิ้นจ านวน 830,298.38 บาท  ขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 39 (6) และข้อ 41(6)  ต้องผ่อนช าระหนี้เดือนละ 10,860 บาท  ปี 2560 กรรมการ
ด าเนินการมีมติงดดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี และให้ผู้กู้ส่งช าระหนี้เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2560 ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชี พบว่า ผู้กู้ไม่ได้โอนเงินช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลง แต่สหกรณ์จะได้รับ
การช าระหน้ีจากผู้ค้ าประกันเดอืนละ 3,000 บาท 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 สุดารัตน์  วงศ์นัฏจิรา 
 วนิดา ดีคุ้ม 
 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
 12  มกราคม  2561 
 
นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

1.  รายละเอียดบางประเด็นที่ผู้ตรวจสอบกิจการน าเสนอในที่ประชุมครั้งนี้  ได้มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว 
แต่ไม่ได้ระบุในรายงาน 
 2.  ปีนี้เป็นปีแรกที่ประธานกับเลขานุการไม่เป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของ
ระเบียบกับเรื่องของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  แต่ในหลายๆ ส่วนที่ทางคณะกรรมการพบคือเรื่องการเงิน มีการเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และเรื่องเอกสารที่ตรวจสอบควรที่จะให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบหลักฐานการใช้หน้ีเงินยืมให้เรียบร้อยก่อนที่จะท าการลงระบบบัญชี 
 นายสมชัย  ชูชาติ   สมาชิกเลขที่  434  หน่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ในหัวข้อที่ 3 ผลการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไขในส่วนผลการด าเนินงาน เรื่องจ านวนสมาชิกไม่ตรงกันระหว่างหน้าที่ 107 
กับหน้า 91 ไม่ทราบว่าข้อมูลไหนถูกต้อง 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องตัวเลขจ านวน
สมาชิกทางฝ่ายจัดการไม่ได้ลบจ านวนสมาชิกลาออกและได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหน้า 103 ของผู้ตรวจสอบกิจการ
แล้ว 
 นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจี สมาชิกเลขที่ 1474  หน่วย สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดูหน้า 117 ข้อที่ 10 ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอนุมัติโครงการเพียงแค่ 6 โครงการ แต่ทางสหกรณ์ด าเนินการ 7 โครงการ ขอค าชี้แจง
จากสหกรณ์ 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการคือ โครงการ CQA ซึ่งคณะกรรมการได้หารือกันในที่ประชุมว่า ยังต้องศึกษารายละเอียดเรื่อง CQA อีก
พอสมควรจึงควรชะลอการด าเนินการโครงการนี้ไว้ก่อน 
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นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจี สมาชิกเลขที่ 1474  หน่วย สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ที่ประชุมอนุมัติ 6 โครงการ 
แต่สหกรณ์ด าเนินโครงการตามเอกสารหน้า  118  ของผู้ตรวจสอบกิจการ คือ โครงการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 
และโครงการ OD The Hearts For Success  
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อที่ประชุม  โครงการพัฒนาศักยภาพ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เดิมตั้งใจว่าจะท าระบบ CQA แต่คณะกรรมการมองเห็นว่าการพัฒนาคุณภาพ
บริการและปรับปรุงพัฒนาระบบโปรแกรมที่ทางสหกรณ์ต้องด าเนินการเพื่อร องรับการให้บริการสมาชิก
คณะกรรมการจึงมีมติให้ใช้วงเงินในการด าเนินงานเป็นกิจกรรมย่อยในโครงการใหญ่นั่นคือโครงการใหญ่มีหลาย
กิจกรรม แต่ทางสหกรณ์ได้ด าเนินการในบางกิจกรรม  แต่อยู่ในหมวดกิจกรรมเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาว่า
มีประโยชน์กับทางสหกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเรื่องคุณภาพบริการซึ่งอยู่ในหัวข้อของ
โครงการพัฒนาคุณภาพทางสหกรณ์ (CQA)  โดยที่วงเงินที่ใช้ไม่ได้ใช้เงินเพิ่มหรือนอกเหนือจากโครงการใหญ่ที่
ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

นางสุธิดา  ศรีวิไล  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ แจ้งต่อที่ประชุม  เมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการไป
แล้ว และมีสมาชิกให้ค าแนะน าท้วงติง และประธานแจ้งว่ากิจกรรมที่สหกรณ์จะท าเป็นกิจกรรมย่อยในหมวดนี้  
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเกิดประโยชน์กับสหกรณ์  ถ้าท าไปแล้วเกิดประโยชน์กับสหกรณ์และสมาชิกส่วน
ใหญ่  งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยได้  หมายเหตุไว้ในงบประมาณท้ายหนังสือไว้ว่างบประมาณแผนงานค่าใช้จ่าย
นั่นสามารถด าเนินการได้และอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อทีป่ระชุม ขอรับทราบประเด็นความ
คิดเห็นน้ีและไปดูว่ามีข้อผิดพลาดประการใดและไปตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ  แต่เจตนาของกรรมการไม่มีข้อ
ทุจริตหรือใช้เงินเกินวงเงินที่อนุมัติ  โดยเห็นว่ายอดรวมของเงินทั้งหมดยังอยู่ในโครงการที่อนุมัติ 

นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจี  สมาชิกเลขที่  1474  หน่วย สสจ.ชุมพร เรื่อง สมาชิกของสหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกสองสหกรณ์ในเวลาเดียวกัน ทางสหกรณ์ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ  รายงานต่อที่ประชุมใหญ่   กรณีของ
นางสาวปุญชรัสมิ์  พัฒนประดิษฐ  เดิมเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์แล้วไปสอบบรรจุเป็นนายร้อยต ารวจหญิง  ตอนนี้อยู่
ที่ต ารวจภูธรที่ระนอง  และในระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์สมาชิกที่ย้ายหน่วยงานไปด ารงต าแหน่งใหม่ยังคง
เป็นสมาชิกสหกรณ์  เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งสหกรณ์ไม่แน่ใจว่าสมาชิกคนดังกล่าวไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต ารวจ
แล้วหรือยังเพราะได้รับการบรรจุแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขได้ท าหนังสือสอบถามไปยังสหกรณ์
ต ารวจภูธรระนองและทางสหกรณ์ต ารวจภูธรระนองได้ตอบกลับมาว่าสมาชิกรายดังกล่าวได้เป็นสมาชิกอยู่ที่ทาง
สหกรณ์ต ารวจภูธรระนองด้วย  สาเหตุที่ทางสหกรณ์สงสัยคือสมาชิกรายดังกล่าวได้ยื่นกู้มาทางสหกรณ์แต่สิทธิของ
เจ้าหน้าที่ทางสหกรณ์จะกู้เงินได้แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  และทางสมาชิกได้ยื่นกู้มาทางสหกรณ์มากกว่า  
1,000,000  บาท  หลักการทางสหกรณ์สมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเป็นสมาชิกประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
มากกว่า 1 สหกรณ์ และทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขได้ท าหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
ระนองและปรึกษาผู้แทนสหกรณ์จังหวัด คือ คุณกฤษดา บุตรชา เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์ได้เชิญ
สมาชิกมาปรึกษาหารือที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร โดยสมาชิกยังมีความประสงค์เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร อีกทั้งสมาชิกรายนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ขาดการช าระหนี้และหุ้นให้กับ
ทางสหกรณ์ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สหกรณ์ 

นายวิชาญ  ไชยแขวง  สมาชิกเลขที่ 238 หน่วย สาธารณสุขอ าเภอเมือง  หนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ  นาย
ธนกฤต  หีตสุวรรณ อยากทราบว่าส่วนน้ีทางสหกรณ์ได้ตั้งหนี้สงสัยว่าจะสูญหรือยัง  
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นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่ง  ประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อทีป่ระชุม  ไม่ไดต้ั้ง 
นายวิชาญ  ไชยแขวง  สมาชิกเลขที่ 238 หน่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ให้ข้อกังวลเรื่องความมั่นคงของ

สหกรณ์ หลักการสหกรณ์คือถ้าหนี้สงสัยจะสูญไม่ได้ส่งมา 3 เดือน สหกรณ์ต้องหักจากเงินปันผล 70 เปอร์เซ็นต์ 
ถ้าขาดส่ง 6 เดือน คิดไปเลย 100 เปอร์เซ็นต์ ตัดตั้งไว้ก่อน  เวลากรรมการเรียกเก็บเงินได้ถือว่าเป็นรายได้ของปี
ต่อไป  หนี้สงสัยจะสูญสหกรณ์ต้องหักเงินตั้งไว้ จะเกิดความมั่นคงกับสหกรณ์  ถือว่าเป็นหลักการทางบัญชี ทาง
บัญชีแบบนี้ เงินปันผลจะลดน้อยลงแต่ว่าสหกรณ์ต้องมั่นคง 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อสหกรณ์เรียกลูกหนี้
มาพูดคุยปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกจ่ายเดือนละ 1,000 – 2,000 บาทและผู้ค้ าก็ส่งให้ทุกเดือน ยังช าระหนี้ต่อเนื่อง
อยู่แต่ไม่ตรงเวลา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560  

5.3  รายงานผลการด าเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

สรุปผลการด าเนนิงานกองทนุช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ และรายงานเงินคงเหลือประจ าปี 
สิ้นปบีัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม  2560 

........................................... 

1. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ได้คัดเลือกสมาชิกจากที่ประชุมจ านวน 5 คน  และคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 30 ได้คัดเลอืกกรรมการด าเนินการจ านวน 2 คน   เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ า
ประกันเงินกู้สามัญ  รวม 7 คน  และได้ด าเนินการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการกองทุน ฯ ดังนี ้
  1. นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจ ี   
  2. นายเฉลมิพล  เบ็ญจพันธ์    
  3. นายบัญชา    นุ้ยสุข *   
  4. นายสินทร  เพชรเจริญ   
  5. นายประพิศ    ผิวทองงาม   
  6. นายสุดใจ  อบแย้ม 
  7. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง * 
หมายเหตุ * คณะกรรมการด าเนินการ 

2. สิ่งที่คณะกรรมการกองทนุฯ ได้ด าเนนิการ 
 2.1  พิจารณาดอกผลของกองทุน 
 กองทุนได้ท าหนังสือสอบถามสหกรณ์จังหวัด  สอบถามเรื่องดอกผลของกองทุน  ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดได้
ตอบหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร สหกรณ์รับฝากเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  ซึ่งได้มาจาก
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  ว่าด้วยการฝากเงินออมทรัพย์
พิเศษ  ซึ่งขัดต่อ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 4605)  ที่ให้สหกรณ์รับฝากเงินได้เฉพาะสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น  
ประกอบกับกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนของสหกรณ์เอง  จึงไม่สามารถคิดดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ให้กับ
เงินกองทุนดังกล่าวได้ 
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2.2  ผลจากการหารือเรื่องดอกผลของกองทุน   
 ตามหนังสือสหกรณ์จังหวัด  กองทุนไม่สามารถคิดดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์เพื่อไม่ให้กระทบกับ
ยอดเงินกองทุนดังกล่าว  คณะกรรมการกองทุนได้มีมติขอเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนจากเงิน
ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  และได้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30 ขอเบิก
เงินค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการกองทุน  จากหมวดอื่นของสหกรณ์เน่ืองจากกองทุนไม่มีดอกผล 
 3.  สรุปค่าใชจ้่ายและเงนิคงเหลือประจ าปี 2560 
 3.1  ในรอบปี มีค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการจ านวน 7 คนๆ ละ 2 ครัง้ จ านวน 5,200 
บาท 
 3.2  เงินคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  จ านวน 1,686,860.80 บาท 
 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

6.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจ าปี 2560 
 นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต  ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต น าเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะ
การเงิน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 

  หนังสือรบัรองของสหกรณ์ 

                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

 วันที่  29  ธันวาคม  2560 
เรียน  นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560   เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะ
เป็น เช่น รายการดังต่อไปน้ี 

1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ 

2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่นที่ เกี่ยวข้อง    

ทั้งหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
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3.  ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงิน 

4.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

5.  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน 
ภายหน้าซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6.  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1   รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
6.2   ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
6.3   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกพัน
ใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8.  สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

9.  นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ  ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
   ประธานกรรมการ 
 
 
 
 (นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร) 
 ผู้จัดการสหกรณ์ 
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รายงานของผูส้อบบัญช ี
เสนอนายทะเบียนสหกรณ ์

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจ ากัดซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่31ธันวาคม 2560งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ    

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จ ากัด   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบในเรื่อง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4เงินให้กู้ยืม ณ.วันที่31ธันวาคม2560สหกรณ์มีเงินให้

กู้ยืมจ านวนเงิน2,037,776,074.09บาท (คิดเป็นร้อยละ97.81ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 5 ลูกหนี้อื่น จ านวน 8,199,590.23 บาท(คิดเป็นร้อยละ 0.39) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ านวนเงิน
3,269,507.38บาท (คิดเป็นร้อยละ0.16ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเนื่องจากการ
ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดและการประมาณการต้องอาศัยดุลย
พินิจประกอบกับจ านวนเงินมีสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการช าระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้เปรียบเทียบกับรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์โดยข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณต์่องบการเงิน 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการ
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สหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงินคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไปข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินนี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ีและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้รว่ม
คิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพือ่ออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสหกรณ ์
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ี
สาระส าคัญข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
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ข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 
 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ประเด็นที่มี
นัยส าคัญที่พอจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

                        

  
(นางสาวนิ่มนวล  ดวงโต) 

ผู้สอบบัญช ี
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หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

สินทรพัย์
สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 15,726,867.88          31,188,824.78             
เงินให้กูยื้มระยะสัน้ - สทุธิ 4 134,433,535.41        110,175,763.53           
ลกูหนี้ระยะสัน้ - สทุธิ 5 308,500.00                6,407.49                       
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 685,599.00                467,581.00                   
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 6 125,051.64                293,403.00                   

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 151,279,553.93        142,131,979.80           
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 12,709,500.00          12,709,500.00             
เงินให้กูยื้มระยะยาว - สทุธิ 4 1,903,432,538.68     1,841,520,879.07       
ลกูหนี้ระยะยาว - สทุธิ 5 4,218,096.85             3,589,704.51               
ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 7 11,704,658.94          12,258,473.04             
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 8 33,370.00                  33,370.00                     

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,932,098,164.47     1,870,111,926.62       
รวมสินทรพัย์ 2,083,377,718.40     2,012,243,906.42       

หนี้สินและทนุของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสัน้ 9 273,609,400.00        75,000,000.00             
สว่นของหนี้สนิไมห่มนุเวียนท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 12 83,720,400.00          90,394,167.16             
เงินรับฝาก 10 334,746,014.23        265,890,261.59           
หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 11 1,020,604.81             1,059,544.99               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 693,096,419.04        432,343,973.74           

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  2560
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หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 12 172,009,500.00       465,542,700.00         
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 13 1,439,758.00           1,406,192.00             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 173,449,258.00       466,948,892.00         
รวมหนี้สิน 866,545,677.04       899,292,865.74         

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 1,059,082,010.00    964,346,290.00         

ทุนส ารอง 69,004,679.58         60,398,678.14           

ทุนสะสมตามระเบียบ ข้อบังคับและอ่ืนๆ 13 5,338,277.90           4,566,058.14             

ก าไรสุทธิประจ าปี 83,407,073.88         83,640,014.40           

รวมทุนของสหกรณ์ 1,216,832,041.36    1,112,951,040.68      

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,083,377,718.40    2,012,243,906.42      

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เลขานุการ

วันที่  5  มกราคม  2561

(นายปัญญา  ลาวิลัย)

ประธานกรรมการ

2

(นายอภิชยั  ศรีสุวรรณ)

 
 
 
 
 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 55 
 

บาท % บาท %
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

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

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 12,997,706.71     10.40   8,369,733.57       6.53
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,921,482.72       2.34     5,618,349.84       4.38
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 16,006,877.43     12.81   16,580,862.28     12.94
ดอกเบี้ยจ่ายต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 4,465,821.90       3.57     8,034,237.61       6.27
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 36,391,888.76     29.11   38,603,183.30     30.12

หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค าพิพากษา (15,000.00)           -(0.01) -                       0
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืน (20,000.00)           -(0.02) 112,311.98          0.09
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนค้างรับ -                       -       304,229.00          0.23
รวมหนี้สงสัยจะสูญ (35,000.00)           (0.03)    416,540.98          0.32    

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 88,641,007.98     70.91   89,161,450.01     69.56  
บวก รายได้อ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,500.00            0.01     8,400.00              0.01
รายได้เงินเฉลี่ยคืน 293,065.17          0.23     123,742.48          0
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 8,000.00              0.06     20,000.00            0.01
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อ่ืน 68,152.00            2.33     304,229.00          0.24
รายได้อ่ืน 20,272.01            0.02     66,591.76            0.15

รวมรายได้อ่ืน 401,989.18          2.66     522,963.24          0.41    

ปี 2560 ปี 2559

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
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บาท % บาท %

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดอืน 1,811,866.00        1.45      1,776,399.00         1.39

คา่ลว่งเวลา 47,740.98              0.04      90,726.11              0.07

คา่สวัสดกิารเจ้าหน้าท่ี 78,870.00              0.06      157,768.00            0.12

เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,530.00                0.00      612.00                    0.00

เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 65,303.00              0.05      71,335.40              0.06

คา่บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 124,566.00            0.10      778,166.00            0.61

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์  

คา่เสือ่มราคาทรัพย์สนิ 672,614.10            0.54      649,268.08            0.51

คา่ซอ่มแซมบ ารุงรักษาอุป่กรณ์ 7,875.00                0.01      2,450.00                 0.00

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

คา่เบ้ียประชุม 336,759.00            0.27      389,100.00            0.30

คา่รับรอง 29,820.00              0.02      14,390.00              0.01

คา่พาหนะ 22,680.00              0.02      17,610.00              0.01

คา่เคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ 95,276.74              3.26      208,317.42            0.16

คา่ใช้จ่ายประชุมใหญ่ 1,203,514.00        0.96      991,894.00            0.77

คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ 70,000.00              0.06      70,000.00              0.06

คา่ธรรมเนียมสอบบัญชี 60,000.00              0.05      55000.00 0.04

คา่น้ า - คา่ไฟฟ้า 76,471.50              0.06      81,476.76              0.06

คา่โทรศัพท์ - คา่ไปรษณีย์ 68,068.69              0.05      88,924.64              0.07

คา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีหักเงินประจ าหน่วย 74,475.00              0.06      74,400.00              0.06

คา่ถา่ยเอกสาร 43,347.91              0.03      50,752.34              0.04

คา่ใช้จ่ายประชุมกรรมการ 26,712.00              0.02      28,760.00              0.02

คา่ธรรมเนียมโอนเงิน 81,704.00              0.07      69,190.52              0.06

คา่ดแูลและปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูป 38,610.00              0.03      24,000.00              0.02

ปี 2559ปี 2560

2
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บาท % บาท %

ค่าใชจ่้ายในการประเมินหลักทรัพย์ 6,080.00              0.00 1,720.00              0.00

ค่าใชจ่้ายในการสรรหากรรมการ 35,008.00            0.03 31,792.00            0.03

ค่าหนังสือพิมพ์ 2,870.00              0.00 4,380.00              0.00

ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชมุ 88,520.00            0.07 77,720.00            0.06

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 137,368.00          0.11 12400.00 0.01

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 6,000.00              0.00 3,000.00              0.00

ค่าใชจ่้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 25,792.00            0.02

ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 19,650.00            0.02

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 322,273.36          0.26 177,404.58          0.14

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5,635,923.28       7.70     6,044,398.85       4.72    
ก าไรสุทธิ 83,407,073.88     65.87   83,640,014.40     65.25  

ปี 2560 ปี 2559

3
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ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิ 83,407,073.88                 83,640,014.40         

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิ

จากกจิกรรมด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคา 672,614.10                       649,268.08               

หนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้ตามค าพิพากษา (15,000.00)                        -                             

หนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้อ่ืน (20,000.00)                        112,311.98               

หนี้สงสยัจะสญูดอกเบ้ียลกูหนี้อ่ืนคา้งรับ -                                     304,229.00               

คา่วัสดสุ านักงานใช้ไป 95,276.74                         208,617.42               

ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ (685,599.00)                     (467,581.00)             

คา่ธรรมเนียมสอบบัญชีคา้งจ่าย 60,000.00                         55,000.00                 

คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการคา้งจ่าย 21,000.00                         7,000.00                   

ดอกเบ้ียต๋ัวสญัญาใช้เงินคา้งจ่าย -                                     186,986.30               

ดอกเบ้ียลกูหนี้อ่ืนคา้งรับ -                                     (304,229.00)             

บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 124,566.00                       778,166.00               

ก าไรจากการด าเนินงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน 83,659,931.72                 85,169,783.18         

สนิทรัพย์ด าเนินงาน

เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน (65,017,914.50)                (39,084,420.00)       

เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน 53,482,910.00                 37,461,377.00         

เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกูส้ามญั (674,935,400.00)             (650,426,284.00)     

เงินสดรับลกูหนี้เงินกูส้ามญั 608,061,409.01               614,432,455.61       

เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกูพิ้เศษ (8,238,000.00)                  -                             

เงินสดรับลกูหนี้เงินกูพิ้เศษ 477,564.00                       5,115,471.00           

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

สินทรัพย์ด าเนินงาน(ต่อ)

เงินสดรับลูกหนี้ตัวแทน 307,890,999.00             292,788,168.04     

เงินสดจ่ายลูกหนี้ตัวแทน (307,890,999.00)           (292,788,168.04)    

เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค าพิพากษา 15,000.00                      -                         

เงินสดจ่ายลูกหนี้อ่ืน ๆ (1,037,095.85)               (840,298.38)           

เงินสดรับลูกหนี้อ่ืน ๆ 126,611.00                    43,820.00              

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่าย (555,860.00)                  (347,940.00)           

เงินสดรับเงินทดรองจ่าย 559,172.00                    337,368.00            

เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส านักงาน (76,168.50)                    (221,530.00)           

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้างรับ 467,581.00                    458,479.00            

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ -                                10,420.78

เงินปันผลคลาดเคลื่อน 145,931.12                    0.00

หนี้สินด าเนินงาน

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชคี้างจ่าย (55,000.00)                    -                         

เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 2,289,477.33                 1,692,099.67         

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (2,161,479.78)               (1,095,508.47)        

เงินสดจ่ายค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย -                                (19,370.00)             

เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,932.00                    118,260.00            

เงินสดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (141,932.00)                  (118,260.00)           

เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา (91,000.00)                    -                         

เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย (7,000.00)                      0.00

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเ้งินค้างจ่าย (186,986.30)                  (502,762.76)           

เงินสดจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย (1,153.78)                      (2,415.12)               

เงินสดรับภาษีห ัณ ที่จ่าย 2,202.35                        2,415.12                

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (3,075,269.18)               52,183,160.63       
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ปี 2560 ปี 2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองใชส้ านักงาน (76,800.00)                    (1,040,505.00)        
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั -                                (1,950,000.00)        
เงินสดรับเงินประกันการใชน้้ าประปา -                                535.00

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

เงินสดรับเงินกู้ยืม 130,000,000.00             1,003,000,000.00  
เงินสดจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืม (356,597,567.16)           (917,679,650.82)    
เงินสดรับต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 1,425,000,000.00          1,197,000,000.00  
เงินสดจ่ายต๋ัวสัญญาใชเ้งิน (1,300,000,000.00)        (1,384,000,000.00) 
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 326,342,339.54             199,463,726.25     
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (257,486,586.90)           (141,750,119.32)    
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยจ ากัด (10,000.00)                    (10,000.00)             
เงินสดจ่ายเงินปันผล (57,705,896.00)             (52,651,746.00)      
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (13,382,604.00)             (14,326,363.00)      
เงินสดจ่ายงินปันผลคลาดเคลื่อน -                                (62,607.12)             
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมและเจ้าหน้าที่ (1,200,000.00)               (1,060,000.00)        
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 102,720,010.00             106,537,150.00     
เงินสดจ่ายทุนเรือนหุ้น (7,984,290.00)               (25,625,500.00)      
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสังคม (1,569,001.00)               (1,146,841.00)        
เงินสดจ่ายทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ (293,751.00)                  (44,889.00)             
เงินสดจ่ายทุนศึกษาอบรม (131,002.00)                  (197,417.00)           
เงินสดรับทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ -                                995,000.00            
เงินสดจ่ายทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ (11,539.20)                    -                         

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (12,309,887.72)             (31,559,257.01)      
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (15,461,956.90)             17,633,933.62       
เงินสด ณ วันต้นปี 31,188,824.78               13,554,891.16       
เงินสด ณ วันสิ้นปี 15,726,867.88               31,188,824.78       
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1. สรปุนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

 ๏ สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงคา้งเว้นแต่ดอกเบ้ียรับลกูหนี้ตามค าพิพากษาสหกรณ์จะรับรู้ต่อเมือ่ไดรั้บเงิน

 ๏ สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลา สว่นจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอัตราดอกเบ้ีย

     คณูดว้ยจ านวนเงินต้นท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูยื้ม

 ๏ เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุน

๏ สหกรณ์ต้ังคา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญูไว้ในจ านวนท่ีเพียงพอตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการบัญชีของสหกรณ์

    พ.ศ. 2560

 ๏ สหกรณ์ตีราคาวัสดคุงเหลอื/ของใช้สิน้เปลอืงตามราคาทุน

 ๏ คา่เสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดท้ังนี้ ยกเว้นท่ีดนิ

 ๏ คา่ซอ่มบ ารุง คา่ซอ่มแซม รวมท้ังการซือ้มาเปลีย่นแทนส าหรับสนิทรัพย์รายการย่อยๆ ถอืเป็นคา่ใช้จ่ายหักจากรายได้

 ๏ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ เงินสดในมอื เงินฝากธนาคาคทุกประเภทรวมถงึเงินฝากธนาคารท่ีน าไปเป็น

     ไปเป็นหลกัทรัพย์ค้ าประกนัหนี้สนิดว้ย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินสด 2,939.00                 3,070.00                    

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 2,500.00                 7,000.00                    

ออมทรัพย์ 15,721,428.88       31,178,754.78         

รวม 15,726,867.88       31,188,824.78         

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560
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3 เงินลงทนุ ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาด

 - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั 12,699,500.00       12,699,500.00         

 - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซทีี จ ากดั 10,000.00               10,000.00                 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 12,709,500.00       12,709,500.00         

4 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

 - ลกูหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน 21,567,424.50      10,032,420.00       0.00

 - ลกูหนี้เงินกูส้ามญั 108,559,007.00   1,883,036,445.59 99,690,305.32       1,825,031,156.28    

 - ลกูหนี้เงินกูพิ้เศษ 4,307,103.91        20,396,093.09       453,038.21             16,489,722.79         

รวมเงินให้กูยื้ม - ปกติ 134,433,535.41   1,903,432,538.68 110,175,763.53     1,841,520,879.07    

5 ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว

ลกูหนี้ตามค าพิพากษา 403,486.00           0.00 418,486.00             0.00

ลกูหนี้อ่ืนๆ 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 คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู 821,310.38           2,851,683.00         628,273.82             3079719.56

ลกูหนี้ -สทุธิ 308,500.00           4,218,096.85         6,407.49                 3,589,704.51            

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญูแยกเป็น คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้ลกูหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน

403,486.00 บาทและคา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้อ่ืนๆ จ านวน 3,269,507.38 บาท

ปี 2559ปี 2560

บาท

ปี 2560 ปี 2559

บาท

บาท บาท
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6 สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ 97,791.64               116,899.88               

เงินทดรองจ่าย 27,260.00               30,572.00                 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ -                             

ดอกเบ้ียลกูหนี้ตามค าพิพากษาคา้งรับ 46,994.00               46,994.00                 

หัก คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู-ดอกเบ้ียลกูหนี้ตามค าพิพากษาคา้งรับ 46,994.00               46,994.00                 

ดอกเบ้ียลกูหนี้ตามค าพิพากษาคา้งรับ - สทุธิ 0.00 0.00

ดอกเบ้ียลกูหนี้อ่ืนคา้งรับ 590,172.00             590,172.00               

หัก คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู-ดอกเบ้ียลกูหนี้อ่ืนคา้งรับ 590,172.00             590,172.00               

ดอกเบ้ียลกูหนี้อ่ืนคา้งรับ - สทุธิ 0.00 0.00

เงินปันผลคลาดเคลือ่น -                           145,931.12               

รวม 125,051.64             293,403.00               

7 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

ท่ีดนิ 4,036,625.00         4,036,625.00            

อาคาร 6,851,908.00         7,245,076.75            

ยานพาหนะ 41,102.47               0.00

เคร่ืองใช้ส านักงาน 775,023.47             976,771.29               

รวม 11,704,658.94       12,258,473.04         

8 สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า 32,000.00               32,000.00                 

เงินมดัจ าสง่หนังสอืพิมพ์ 300.00                     300.00                       

เงินประกนัการใช้น้ า 1,070.00                 1,070.00                    

รวม 33,370.00               33,370.00                 

3

 
 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 64 
 

9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

 - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 0.00 50,000,000.00        

 - ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด(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        

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 - ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 44,444,400.00      -                         

 - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ ากัด 29,165,000.00      -                         

รวม 73,609,400.00      0.00

รวมเงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 273,609,400.00    75,000,000.00        

ระหว่างปีส่หกรณ์กู้ยืมเงินชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากัด จ านวนเงิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย-                         

ร้อยละ 3.75 ต่อไป จ านวน 24 งวด โดยมีคณกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ ากัด จ านวนเงิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.50 ต่อไป จ านวน 12 งวด โดยมีคณกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

10 เงินรบัฝาก ประกอบด้วย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินรบัฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 36,299,923.12      46,894,648.52        

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 278,178,303.57    218,840,726.34      

เงินรับฝากประจ า 160,828.62           154,886.73             

รวม 314,639,055.31    265,890,261.59      
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11 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินรอจ่ายคืนดอกเบี้ยรับ 151,968.00           315,915.00             

เงินรอจ่ายคืน 786,588.24           494,643.69             

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชคี้างจ่าย 60,000.00             55,000.00

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 21,000.00             7,000.00

ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเ้งินค้างจ่าย 0.00 186,986.30             

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 1,048.57               0.00

รวม 1,020,604.81        1,059,544.99          

12 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

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

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 50,000,400.00     77,499,500.00      49,954,167.16      170,832,700.00      

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จ ากัด 12,000,000.00     17,000,000.00      0.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 21,720,000.00     77,510,000.00      28,440,000.00      109,710,000.00      

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 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      

สหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด จ านวน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 %

ต่อปี  จ านวน 60 งวด วันเร่ิมช าระหนี้เดือนมิถุนายน 2559 ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการ-

ด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

ปี 2560

บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

5

ปี 2559

 
 
 
 
   
 
 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 66 
 

สหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์วชริพยาบาล จ ากัด จ านวน 130 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 % ต่อ่ปี

จ านวน 72 งวด วันเร่ิมช าระหนี้เดือนสิงหาคม 2559 ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ

และผู้จัดการเป็นหลักประกัน

ระหว่างปสีหกรณ์กู้ยืมาเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จ ากดั จ านวน 30 ลา้นบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.70 % 

ต่อปี จ านวน 36 งวด วันเร่ิมช าระหนี้เดือนสิงหาคม 2560 ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการ-

ด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

13 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

เงินประกันสัญญาจ้างปรับปรุงตกแต่ง -                       91,000.00               

ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,439,758.00        1,315,192.00          

รวม 1,439,758.00        1,406,192.00          

14 ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2560 ปี 2559

บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 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             -                         

ทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ 1,683,460.80        1,395,000.00          

รวม 5,338,277.90        4,566,058.14          

6

 
 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปี  2560 
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6.2  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560  
ตามที่สหกรณ์มีผลการด าเนินงาน มีก าไรสุทธิประจ าปี  2560   จ านวน  83,407,073.88  บาท   ดังนั้น

คณะกรรมการด าเนินการ ได้อาศัยอ านาจตามข้อบังคับข้อ22 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับดังกล่าว   เสนอมายังที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาจัดสรรตาม
รายละเอียดดังนี ้

 ก าไรปี 2559 ร้อยละ ก าไรปี 2560  ร้อยละ

1 ทุนส ารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 8,364,001.44       10.00 8,340,708.28        10.00

2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

10,000.00         0.01 30,000.00          0.04

3 เงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 6.00  ของทุนเรือนหุ้น 57,705,896.00       68.99 60,617,493.00        72.68

4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ร้อยละ 8.7 ของดอกเบี้ย
เงินกู้ที่สมาชกิจ่ายใหส้หกรณ์

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

5 โบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิ

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

6 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสทุธิ 500,000.00         0.60 500,000.00          0.60

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ก าไรสุทธิ

5,000.00         0.01 5,000.00          0.01

8 ทุนสวัสดิการสังคมไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 1,802,154.96         2.15 1,661,561.60          1.99

9 ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 200,000.00         0.24 200,000.00          0.24

10 ทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ 300,000.00         0.36 300,000.00          0.36

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

รายละเอียดการจัดสรร เปรยีบเทียบ

หมายเหต ุ: 1./ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจ ากัด ข้อ 22 (8) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ   
(ถ้ามี)ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
รายการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 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 : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิตามคณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
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6.3  พิจารณาสรุปผลด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี 2560 และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ  และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปี 2561   
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด  ขอสรุปผลด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี 2560  ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว  ดังต่อไปนี้ 
 

 

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2560 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีจ่ัด 

กิจกรรม 
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 

หน่ ว ย ง านขอ ง
สมาชิก 

55,460.00 

โค ร งการพัฒนาคุณภาพและ
บริหารจัดการสหกรณ์(CQA) -
กิจกรรม OD 

50,000.00 พัฒนาระบบโปรแกรมการให้บริการของ
สหกรณ์ฯ 

สมาชิก / จนท. /
กรรมการ 

สอ.สสจ.ชพ. 40,370.00 

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สหกรณ์ 

50,000.00 การวางแผนงบประมาณรายได้-รายจ่ายของ
สหกรณ์ 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

สอ.สสจ.ชพ. 39,670.00 

โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิ
ทัศน์ฯ 

40,000.00 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง / หลังคากันสาด  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  / 
จนท.สหกรณ์ฯ 

สอ.สสจ.ชพ. 36,115.00 

-โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก
กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 

70000.00 
 

-กิจกรรม การศึกษาดูงาน (มอ.) เพื่อน ามา
พัฒนาและปรับใช้ในองค์กร-น าเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการฝึกอบรมทักษะการให้บริการ 
(HEART FOR SUCCESS) 

เ จ้ า ห น้ า ที่  แ ล ะ
คณะกรรมการ 

สอ.มอ.(หาดใหญ่) 
และสวนใหญ่นาน 

40,134.00 
91,606.00 

(ใช้เงินถัวเฉลี่ย
เหลือจ่ายจาก
โครงการอื่นๆ 

รวม 360,000.00    352,455.00 
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แผนงานโครงการและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2561 

      ชื่อโครงการ               วัตถุประสงค ์                กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสมาชิก 
( โครงการ ปี 61 ) 

1.เพื่อให้สมาชกิสามารถตรวจสอบข้อมูล
ด้านการเงิน สินเชื่อ ที่มีอยู่ในสหกรณ ์
2.เพื่อให้สมาชกิสามารถตรวจสอบข้อมูล
การค้ าประกันของสัญญาต่างๆ 
3.เพื่อให้สมาชกิสามารถตรวจสอบวงเงิน
กู้ต่างๆได้ 

1.ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของ
สหกรณ ์
2.ปรับปรุงระบบเว็บไซต์สหกรณ์ 
3.อบรมการใชง้านผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ค่าปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์สหกรณ ์
- ค่าดูแลระบบป้องกัน
ฐานข้อมูลสหกรณ์ฯ 

นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล 100,000.- บาท 

2.โครงการส่งเสริมการออม 
( โครงการ ปี 61 ) 

1.เพื่อส่งเสริมการฝากเงินกับสหกรณ์ แก่
สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดที่ยังไม่
เป็นสมาชิกได้สมัครสมาชิกสหกรณ ์
3.เพื่อลดเงินกู้จากแหล่งภายนอก 
4.กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้
พบปะสมาชิกตามหน่วยสังกัดต่างๆ 

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

- ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าของที่ระลกึ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายปริญญา  สินสมบญุ 70,000.- บาท 

3. โครงการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ 
( โครงการ ปี 61 ) 

1.เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ ์
2.เพื่อวางแผนงบประมาณรายได้และ
รายจ่ายของสหกรณ ์

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
2.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย 

- ค่าสถานทีใ่นการ
จัดการท าแผน 
- ค่าเบี้ยประชุม 
- ค่าอาหารเครือ่งดื่ม 

น.ส.จันทราภา วิเชียรเนตร 30,000.- บาท 

4.โครงการพัฒนาอาคาร 
และภูมิทัศน ์ 
(หลังอาคาร) 
( โครงการ ปี 61 ) 

1.เพื่อปรับปรุงบริเวณด้านหลังสหกรณ์
ให้มีที่ก าบังแดด ฝน ป้องกันการช ารุด
ของตัวอาคารและวัสดุส านักงาน ตามมติ
ที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าป ี2559 

1.จัดท าแบบแปลนการก่อสร้าง 
2.ประเมินราคาการก่อสร้าง 
3.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.ด าเนินการก่อสร้าง 

- ค่าจ้างเหมาการ
ก่อสร้าง 
 
 

นายปัญญา  ลาวิลัย 360,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ   ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท) 

5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกที่
สนใจ 
(โครงการ ปี 61) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์
บริหารสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ระดมสมองและแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท 
หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชี
และระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ 
การรายงาน ผลการตรวจสอบกิจการ 
รวมทั้งระเบียบและค าแนะน าที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของ
สหกรณ์  
4. เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
กิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 1 ครั้ง/
20 คน 
2. ให้คณะกรรมการ สมาชิกที่สนใจ 
และ 
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลกัสูตร
ส าคัญเพื่อนการปฏิบัติงานและ 
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ  
-เจ้าหน้าทีสหกรณ์  
1 ครั้ง 9 คน 
-สมาชิกที่สนใจและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 1 ครั้ง / 3 คน 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 
2.ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรส าคัญ
และหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการ 

นายวิสุทธิ์  ทองศิริ 150,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   งบประมาณ 
      (บาท) 

6.โครงการอบรมสมาชิก
ใหม่ และสมาชิกเก่า 
( โครงการ ปี 61 ) 
 
 
 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงบาบาท หน้าที่ 
สิทธิ์ต่างๆ ที่พงึจะได้รับจากสหกรณ ์
2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ ์
3. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงกิจการของ
สหกรณ์ และให้ความรว่มมือในการท า
กิจกรรมกับสหกรณ์ 
4. เพื่อให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ และมี
ความรักต่อสหกรณ์ 
 

1. จัดอบรมใหค้วามรู้ เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่  สิทธิต่างๆ แก่
สมาชิก ใหม่และเก่าที่ยังไม่เคยผ่าน
การอบรม จ านวน 1 ครั้ง รวม 120 
คน 
 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
- ค่าอาหารเครือ่งดื่ม 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายปริญญา  สินสมบญุ 100,000.- บาท 

 7. โครงการกฬีาสัมพันธ์ 
( โครงการ ปี 61 ) 
 
 
 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 

1.การแข่งขันกฬีารอบคัดเลือก
ภายในโซน 
2.การแข่งขันกฬีาระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

-ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน 
-ค่าสนับสนุนแต่ละ
หน่วยฯ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
-ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายบัญชา  นุ้ยสุข 300,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   งบประมาณ 
      (บาท) 

8. โครงการเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
(โครงการ ปี 61) 

1.เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการเข้า
ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ
ภาคและประเทศ 

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

1.ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
ส าหรับเข้าร่วมประชุม 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง 

นายชัยยุทธ  บัววารี 50,000.- บาท 

9.โครงการวันสหกรณ์
แห่งชาต ิ
(โครงการ ปี 61) 

1เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ์“พระบิดาแห่งการสหกรณไ์ทย” 
2เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหกรณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร 
3เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ใหส้าธารณชนได้รับทราบ 
4เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
ตระหนักถึงคุณค่าและศรทัธาในระบบ
สหกรณ ์
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยที่
จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 
2. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัด
ชุมพร 

- ค่าอาหาร/เครื่องด่ืม 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆระหว่างสหกรณ ์
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ ์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายประยูร  หนูเมือง 30,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

  10. โครงการเงินกู้
พิเศษส าหรับสมาชิก 
- บ้านหลังแรก  
- รถคันแรก  
- อาวุธปืน 
(โครงการ ปี 61) 

1.เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิกมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง 
2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเข้าถึงการมี
รถยนต์และอาวุธปืนไว้ใช้โดยผ่อนช าระ
ค่างวดที่ถูก 

1.ให้สมาชิกที่มีเงินเดือนต้ังแต่ 
15,000 บาท ยื่นขอซื้อบ้านหรือ
อาคารพาณิชย์ โดยสหกรณ์คดิ
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 /ปี 
ระยะเวลาผ่อนช าระหน้ี 300 งวด 
(อายุไม่เกิน 70 ปี) ใช้บ้านและที่ดิน
จดจ านองเป็นหลักประกันก าหนด
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
2.ให้สมาชิกขอซื้อรถยนต์ในวงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนช าระ 
120 งวด โดยสมาชิกจดทะเบียน
เป็นเจ้าของรถ ใช้คู่มือจดทะเบียน
เป็นหลักประกันเก็บไว้ที่สหกรณ์ 
ดอกเบี้ย 5.75 
3.สมาชิกที่ประสงค์จะซื้ออาวุธปืน 
ให้ยื่นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 
บาท ผ่อนช าระ 5 ปี ทั้งนี ้
ทั้ง 3 กิจกรรม สหกรณ์เป็นผู้จ่าย 
เงินให้กับผู้ประกอบการโดยตรง 

1. ค่าจัดท าสื่อ-
ประชาสัมพันธ์ 

นายปัญญา  ลาวิลัย 10,000.- บาท 
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มติที่ประชุม :   ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการที่ 1 – 3 , 5 - 10 และมีมติไม่อนุมัติโครงการที่ 4 คือ โครงการพัฒนาอาคารภูมิทัศน์หลังอาคาร และโครงการที่ 11  
คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

11. โครงการปรับปรุง
เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์
สหกรณ ์
(โครงการ ปี 61) 
 
 
 
 

1.เพื่อดูแลบ ารุงและรักษาสินทรัพย์ของ
สหกรณ ์
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าในราคาด้าน
อสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน)สหกรณ์ 
3.เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านค่าตอบแทน
ของสินทรัพย์ 
4.ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่
ในอนาคต 
5.สร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สินของ
สหกรณ ์
 
 

1.ปรับปรุงถมที่ดินของสหกรณ์ 
จ านวน 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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6.3 (ต่อ) พิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2561 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ  ขอเสนอแผนประจ าปี 2561 และประมาณการรายรับ - จา่ย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัต ิ ทั้งนี้เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ได้ถือใช้

เป็นแผนด าเนินการของสหกรณ์ในปี 2561 ดังต่อไปนี ้

แผนการด าเนินงานสหกรณ ์ปี 2561 

รายการ 
ปี 2560  ปี 2561 

 เหตุผลและความจ าเป็น  
ตั้งไว ้ 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 รับเงินฝากประจ า - 160,828.62 160,828.62   

  2.2 รับเงินฝากออมทรัพย ์     
 

  

  
 

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

  
 

สัจจะออมทรพัย ์ 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 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตั้งไว ้ 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 เงินกู้สามัญระหว่างป ี 1,000,000,000.00  617,823,400.00 650,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม ่  

  3.2 เงินกู้ฉุกเฉินระหว่างปี 50,000,000.00  65,017,914.50 70,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม ่ 

  3.3 เงินกู้พิเศษระหว่างปี 10,000,000.00  8,238,000.00 20,000,000.00  ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน  

  3.4  เงินกู้สามัญโครงการ ระหว่างปี 25,000,000.00  57,112,000.00 60,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม ่  

      รวมเงินกู ้ 1,085,000,000.00  748,191,314.50 800,000,000.00   

ประมาณการรายรับ ประจ าปี 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 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

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

  รายได้ในการประเมินหลักทรัพย์ 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 ประจ าป ี2561     
 

  

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

  หมวดค่าตอบแทน 853,000.00  635,754.00 777,000.00 
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,คณะท างานและคณะ
อื่น ๆ   

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

  
หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และ
อุปกรณ ์ 600,000.00  489,343.02 808,000.00  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์    

  หมวดครุภัณฑ์ 435,000.00  355,347.82 145,000.00  เครื่องใช้ส านักงานภายในสหกรณ ์ 

  หมวดสาธารณูปโภค 180,000.00 136,474.19 150,000.00  ค่าน้ า,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศพัท์  

  
หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
หมวดส ารองทั่วไป 

360,000.00 
100,000.00 

352,455.00 
0.00 

1,800,000.00 
100,000.00 

 โครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ ์ (OD 91,606.-) 
กรณีมีความจ าเป็นหรือตั้งงบประมาณไว้ไม่พียงพอ 
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

รวมงบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น      53,391,000.00  42,422,067.04 47,324,000.00 
 

 
  

  
  

 
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ าป ี2561    

รายการ ปี 2560 ป ี2561 เหตุผลและความจ าเป็น 

 ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง  

ประมาณการรายรับ ประจ าป ี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.  
  -  รายได้จากการประเมินหลักทรัพย ์ 20,000.00  0.00 0.00   
  -  เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู ้ 150,000.00  293,065.17 150,000.00   รับเงินเฉลี่ยคืนจาก ชสอ.  
  -  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพากษา 30,000.00 8,000.00 0.00   ดอกเบี้ยรับช าระจากลูกหนี้พิพากษา  
  -  ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อ่ืน ค้างรับ 300,000.00  68,152.00 50,000.00   ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้อื่น ๆเป็นรายได้  
  -  รายได้อื่นๆ 20,000.00  20,272.01 50,000.00   รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี ขอตั้ง 

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิน้ 141,382,000.0  125,399,885.92 131,115,000.00   
รายจ่ายตามประมาณการ 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่     

  -   เงินเดือน 2,000,000.00  1,811,866.00 2,100,000.00  
จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และปรับเงินเดือนตามสภาวะ
เศรษฐกิจ  

รวมหมวดเงินเดือน 2,000,000.00  1,811,866.00 2,100,000.00   
2.  หมวดค่าตอบแทน     
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการด าเนินการ 250,000.00  176,960.00 200,000.00  ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทาง ในการประชุมวาระต่าง ๆ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 90,000.00  41,400.00 66,000.00  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 130,000.00  89,600.00 130,000.00  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจ านวน 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  ค่าประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของสมาชิก 
   - ค่าตอบแทนผู้เข้าประชุม 80,000.00  88,520.00 80,000.00  ค่าคณะท างานเข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา 
   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน 80,000.00  74,475.00 80,000.00  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่เรียกเก็บเงิน 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 70,000.00  70,000.00 70,000.00  ค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ 
   -  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญช ี 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 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี ขอตั้ง 

3.  หมวดคา่ใช้สอย     
   -  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,200,000.00  1,203,514.00 1,220,000.00  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมใหญ่และจ้างจัดท าสื่อ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 40,000.00  35,008.00 40,000.00  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ 
   -  ค่าพาหนะคณะกรรมการเซ็นเช็ค 20,000.00  22,680.00 20,000.00  ค่าพาหนะส าหรับกรรมการทีม่ีหน้าที่เซ็นเชค็ 
  -   ค่าท างานล่วงเวลา 100,000.00  47,740.98 50,000.00  ค่าท างานล่วงเวลาในกรณีงานเร่งด่วน/สรุปงาน

ประจ าเดือน 
   -  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  ค่าใช้จ่ายส าหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 35,000,000.00  23,501,140.97 25,000,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายส าหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 
  -   ดอกเบี้ยเบิกจ่ายเกินบัญช ี 5,000.00  0.00 1,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญช ี
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย ์ 130,000.00  101,428.00 120,000.00  ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์ 
   -  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 10,000.00  6,100.00 10,000.00  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านักงาน 
   -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน 50,000.00  1,775.00 100,000.00  กรณีเกิดช ารุดท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
   -  ค่าหนังสือพิมพ ์ 5,000.00  2,870.00 5,000.00  ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห ์
   -  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 
   -  ค่าดูแลโปรแกรมส าเร็จรปู 50,000.00  38,610.00 50,000.00  โปรแกรมสหกรณ์ของสอ.มอ. ,ค่าเช่าพื้นที่ website 
   -  ค่าสวัสดกิารเจ้าหน้าที่ 100,000.00  78,870.00 100,000.00  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสหกรณ์ 
   -  ค่าเงินสมทบประกันสังคม 70,000.00  65,303.00 70,000.00  เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 81 
 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี ขอตั้ง 

   -  ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00  1,530.00 2,000.00  เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ร้อยละ 0.10  
   -  ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 950,000.00  124,566.00 130,000.00  เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ตามจ านวนปีที่ท างาน 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 60,000.00  43,347.91 50,000.00  ค่าถ่ายเอกสาร 
   -  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 5,000.00  0.00 20,000.00  เพื่อกิจการสหกรณ ์
   -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 300,000.00  137,368.00 200,000.00  เพื่อด าเนนิคดีกับลูกหนี้ผิดนดัช าระ/ค่าจ้างทนายความ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย ์ 20,000.00  6,080.00 30,000.00  กรณีสมาชิกขอกู้เพ่ือใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน 
   -  หนี้สงสัยจะสูญ 500,000.00  35,000.00 0.00  ดูรายละเอียดจากงบก าไรขาดทุนที่รับรองแล้ว 

รวมหมวดค่าใช้สอย 48,863,000.00  38,640,827,01 41,444,000.00    
4.  หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และอุปกรณ์    

  -  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00  95,276.74 200,000.00  เครื่องเขียนแบบพิมพ,์ แบบฟอร์ม  
  -  ค่าเสื่อมราคา อาคารส านักงาน 400,000.00  394,066.28 350,000.00  ค่าเสื่อมปี 61 (อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน) 

-   ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 0.00 0.00 258,000.00  
รวมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ ์ 600,000.00 489,343.02 808,000.00  

5.  หมวดครุภัณฑ ์     
 - ปริ้นเตอร์ 2 ตัว (แบบหัวเข็ม และแบบเลเซอร)์ 20,000.00  30,000.00 20,000.00  
 - เครื่องส ารองไฟ  20,000.00  0.00 20,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องช ารุดและหมดอายุการใช้งาน 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  40,000.00  30,720.00 40,000.00  
 - เครื่องปรับอากาศ  0.00  0.00 20,000.00   



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 82 
 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

เหตุผลและความจ าเปน็ 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี ขอตั้ง 

 - ครุภัณฑ์ส านักงาน  100,000.00  9,590.00 20,000.00 อุปกรณ์ส านักงาน และตู้เก็บ server ส ารอง 
- อุปกรณ์เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร ์ 5,000.00 6,490.00 0.00  
- ตัดจ่ายค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ ์ 250,000.00 278,547.82 258,000.00  
- กล้องถ่ายรูป 0.00 0.00 25,000.00   
รวมหมวดครุภัณฑ ์ 435,000.00 355,347.82 145,000.00  

6.  หมวดสาธารณูปโภค     
   -  ค่าไฟฟ้า 100,000.00  71,693.95 80,000.00  ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
   -  ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 50,000.00  48,344.69 50,000.00  ค่าโทรศัพท ์/ค่าโทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต 
   -  ค่าน้ าประปาและน้ าด่ืม 30,000.00  16,435.55 20,000.00  ค่าน้ าประปารายเดือน และน้ าดื่ม 
รวมหมวดสาธารณูปโภค 180,000.00  136,474.19 150,000.00    
7.  หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
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 

7. โครงการอบรมสมาชิกใหม่ และสมาชิกเก่า 0.00 0.00 100,000.00 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม 
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8. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 0.00 0.00 300,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
9.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชมรมสหกรณ์ 0.00 0.00 50,000.00  ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 
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 จ านวน 11 
โครงการ 

    

8.  หมวดส ารองทั่วไป     

   -  ส ารองทั่วไป 100,000.00 0.00 100,000.00 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถบันทึกได้ตามปกติ 

รวมหมวดส ารองทั่วไป 100,000.00  0.00 100,000.00   

รวมงบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น 53,391,000.00 42,422,067.04 47,324,000.00   

ก าไรสุทธ ิ 85,591,000.00 ที่มา : รายรับ–รายจ่าย+ค่าใช้จ่ายโครงการ 
(ทุนสะสมขยายกิจการ) 

 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2561 
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6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกนั ประจ าปี 2561 

ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืม  หรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็น
และสมควรแกก่ารด าเนินการ  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับปี 2561  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30  ไม่มีการขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันเพ่ิมเติม  
เนื่องจากใช้วงเงินเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่ประจ าปี 2556  จ านวน 1,200.00 ล้านบาท  และนายทะเบียน
สหกรณ์  ได้ใหค้วามเห็นชอบไว้แล้ว จ านวน 1,200.00 ล้านบาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัต ิ

6.5   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปีบัญช ี2561 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2543  ข้อ   102,  103,  104  และ   105  ได้ก าหนดเรื่องของผู้ตรวจสอบ
กิจการไว้ดังนี้ 
 ข้อ 102   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้  
ความสามารถในด้านธุรกิจ   การเงิน   การบัญชี    การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์    เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ านวน 1 คน (ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล) 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 ข้อ 103   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่ง
ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
 ข้อ 104  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้ง
ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจหลักฐาน และความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ
ประเมินผล และอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
สหกรณ์และ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ   เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ    และค าสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน ต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดอืนคราวถัดไป    แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ด้วยหากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
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สหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
ด้วยก็ได ้

ข้อ 105   ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ 
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 สหกรณ์ขอเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2561  เพื่อพิจารณาจ านวน 2 ท่าน คอื 

1.  นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา 
  2.  นายวิชาญ   ไชยแขวง 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิชาญ  ไชยแขวงและคณะประกอบด้วย 1. นายสม
ชัย  ชูชาติ และ 2. นายส าราญ  ไชยชนะ ในอัตราค่าตอบแทน  70,000  บาท 

6.6  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2561 

ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและ

วิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจ าเป็น  ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดรวมถึงระเบียบและค าแนะน าที่    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะ
การเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ได้ถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด 
 การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจ ากัดอื่นๆ  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจ ากัดฉะนั้น
ในบางกรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาดหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้  อย่างไรก็ดีถ้า
ได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะท าหนังสือแจ้งไปยัง
สหกรณ์ฯทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ความ
รับผิดชอบนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี  การจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองจากสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้และ
จะประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์  เพื่อจัดท าแผนการสอบบัญชีและ
แนวการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไป 

รายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์        ซึ่งยื่นความจ านง ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1. นางพรศรี  ละงู    ส านักงานตรวจสอบบัญชี อาจารย์พรศรี ละงู   เลขที่ 63  ถนนพัฒนา  ต าบลคูหา
สวรรค์ อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 93000     
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  70,000.00  บาท 

การเข้าปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง / มอบหมายให้ผูช้่วยท าการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย  ปีละ 4 ครั้ง   ครั้งละ 1-

2 วัน ท าการ  มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4-7 คน (ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ปริญญาตรี การบัญชี เต็มเวลา 4 คน และปริญญา
ตรี บางเวลา 3 คน)  โดยจะตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบ
รายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจ าเป็นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดรวมถึงระเบียบ
และค าแนะน าที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณก์ าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินที่
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ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและงบกระแสเงินสดส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชุมพรจ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท าขึน้ตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การรายงานผลการตรวจสอบ  
1. รายงานการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีจะส่งส าเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกครั้ง 
2. รายงานการตรวจสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
3. ข้าพเจ้าจะใหค้ าแนะน าในด้านการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร  โดยไม่ถอืเป็นค่าบริการ

พิเศษแต่อย่างใด 
4. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
5. ข้าพเจ้ายินดีวิเคราะห์ / ประเมินผลธุรกิจทางการเงินของสหกรณ ์
6. ข้าพเจ้ายินดีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของ 

สหกรณ ์
7.  ข้าพเจ้ายินดีตรวจสอบและวิเคราะห์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้  และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      
    ตรวจสอบลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี  และลูกนี้ตามค าพิพากษา 
8.  ข้าพเจา้ยินดีตรวจสอบการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
9.  ข้าพเจ้ายินดีวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ ์
10. ข้าพเจ้ายินดีวิเคราะห์งบการเงินรวมทั้งสรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์  สรุปข้อดีและ

ข้อเสนอแนะเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกในวันประชุมใหญ่ 
 
2. นายชูศักดิ์  ช่วยชู   บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  ส านักงานเลขที่  240/95 -96  

ซอยจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  80,000.00  บาท 

 การเข้าปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้า

ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 2-4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-4 วันท าการโดยมีจ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อย
กว่า 3-5 คน โดยข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ซึ่งก าหนดให้
ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการที่ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 

การรายงานผลการตรวจสอบ  
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  
    แต่อย่างใด  กรณมีีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า

จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานราชการนั้น  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
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4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกนางพรศรี  ละงู เป็นผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมใน

การตรวจสอบ  70,000.00  บาท และเลือกนายชูศักดิ์  ช่วยชู ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ 80,000.00  บาท  
เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 

 
6.7  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 

 สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่ได้มีมติการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  และได้มีการ
คัดเลือกสมาชิกเป็นคณะกรรมการดังกล่าว  ก าหนดการอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี จ านวนทั้งสิ้น 7 คน  โดยได้มา
โดยการคัดเลือกสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่  จ านวน 5 คน  และกรรมการด าเนินการคัดเลือกจากกรรมการ
ด าเนินการอีก 2 คน 

 กรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงในปี 2560 ดังนั้นในปีบัญชี 2561-2562 คณะกรรมการด าเนินการจึง
ขอให้ที่ประชุมใหญ่ ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก เข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้
สามัญ  ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง จ านวน 5 คน 
 รายช่ือคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ 5 คน ดังนี ้
  1.  นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจ ี   
  2.  นายสินทร  เพชรเจริญ   
  3.  นายประพิศ  ผิวทองงาม    
  4.  นายสุดใจ  อบแย้ม    
  5.  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์   

สรุปรายชื่อคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกในที่
ประชุมใหญ่ ปี 2560  เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ ประจ าปี 2561 – 2562  
จ านวน 5 คน ตามรายช่ือดังนี้ 
  1.  นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจ ี   
  2.  นายสินทร  เพชรเจริญ   
  3.  นางงามข า  กิจสุบรรณ    
  4.  นายสุดใจ  อบแย้ม    
  5.  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
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6.8  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 9 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ  
 นายอภิชัย ศรีสุวรรณ ต าแหน่ง เลขานุการ  รายงานการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 9 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102 ผู้

ตรวจสอบกิจการ และ ข้อ 104 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี ้
 

 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวฒุิความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เปน็ผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวน ๑ คน 
(ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล) 
     ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได ้

 
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มี
จ านวนไม่เกินห้าคน กรณีนิตบิุคคลให้มีจ านวนหนึ่งนิติบุคคล 
   ข้อ 102/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคณุสมบัต ิดังต่อไปนี ้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ

เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

   ข้อ 102/2 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องหา้ม 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
 
 

  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 14 ธันวาคม 2559  
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ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 
 

(1) เป็นกรรมการของสหกรณ์นัน้ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ ์

(2) เป็นคู่สมรส บตุร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นัน้ 

(3) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อืน่ 
หรือเคยถูกใหอ้อกจากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที ่

(4) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(5) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่

เป็นโทษส าหรบัความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(6) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที ่

(7) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

(8) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง
กรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกจิการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

(9) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณน์ั้น หรือสหกรณ์
อื่น 

(10) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 
2559 
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(2) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจาก
ทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

   ข้อ 102/3  ผู้ตรวจสอบกจิการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบรหิารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เป็น
ต้น 
   ข้อ 102/4 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ข้อ 102/5 สหกรณ์อาจเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการ
ส ารองไว้ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์ เลือกตั้ง ส ารองไว้
สามารถปฏิบัติงานทนัที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พน้จากต าแหน่ง ตามข้อ 103/1 
   ข้อ 102/6 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์ก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน
และฐานะการเงินของสหกรณ ์
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ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน 

     ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
 

 

ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในต าแหนง่ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ 
   ข้อ 103/1 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้
ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน

คณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 

(3) ที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบ
กิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ออกจาก
ต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 
102/1 หรือมลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 102/2 
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ข้อ  104.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบยีนและการเงิน 

ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อ
ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจ
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน
กิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ และข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จาก      
ที่ประชุมใหญ ่
 

 
 
ข้อ  104.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบยีนและการเงิน 

ตลอดจนทรัพย์สินและหนีส้ินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อ
ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจ
แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน
กิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ และข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จาก 

      ที่ประชุมใหญ ่
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(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบงัคับ  
ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคบั ระเบียบ  
มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ  เพื่อให้
เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ ์

          ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณด์้วยหากพบข้อบกพร่องจากการ
ตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดย มิชักช้า    ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

 

 
 
(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบงัคับ  ระเบียบ  
มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคบั ระเบียบ  
มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ  เพื่อให้
เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ ์

   ข้อ 104/1 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู้ตรวจสอบ

กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ในการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไป 

(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ ์
 
 

 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 (1) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้

ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง 
หรือสหกรณ์มกีารปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือ
ค าสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกดิความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทันที เพื่อด าเนินการแก้ไข รวมทัง้ให้
จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

   ข้อ 104/2 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนิน 
การแก้ไขของสหกรณ์ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการขอ้ 
104/1 และใหจ้ัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์
และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณแ์ละส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
    ข้อ 104/3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ
เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อช้ีแจงรายงานการตรวจสอบกิจการที่
น าเสนอต่อที่ประชุม 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
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ข้อ 105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ    
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว   
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิด 
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 
 

    ข้อ 104/4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(1) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้ค าชี้แจง พร้อมทั้ง

จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของสหกรณ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ และให้ความร่วมมือแกผู่้ตรวจสอบ
กิจการในการเข้าไปในส านักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาท าการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
กิจการ 

(2) ก าหนดวาระการประชุมให้ผูต้รวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อรับทราบผลการ
ตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ ์

ข้อ 105  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ข้อ 105/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้
(1) ความรับผิดชอบ 

1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกิจการ 

1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจ
ของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 

1.3 ให้ความส าคญักับการเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการที่ผิดปกต ิ

1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการสหกรณ ์

(2) ความซื่อตรง 
2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

ส่วนตัว 
2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และผู้อื่น 
(3)   ความเป็นกลาง 

3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ กระท าการใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ ์

3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการตัดสินใจ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัต ิ
 
 
 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม 
 

เหตุผล 

 (4)   ความรู้ ความสามารถ 
4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ

และคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
(5)   การรกัษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์
หรือต้องให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 

(6)   ไม่เรียกรอ้ง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ จาก
สหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ ์

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
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6.9  พิจารณาการจ่ายเงินคา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2560 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการด าเนินการ รายงานต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2559 มีมติเลือก นางสาวสุดารัตน์ วงศ์นัฎจิรา พร้อมคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ อัตรา
ค่าตอบแทนวงเงิน 70,000 บาท ซึ่งปรากฎว่านางสาวสุดารัตน์ วงศ์นัฎจิรา ได้เข้ามาตรวจสอบกิจการสหกรณ์
เพียงผู้เดียวซึ่งไม่เป็นไปตามเง่ือนไข  ตามมติที่ประชุมใหญ่  คณะกรรมการด าเนินการได้ท าหนังสือหารือไปยัง 
นายทะเบียนสหกรณ์  และนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือตอบกลับมายังสหกรณ์ว่าให้น ากรณีนี้เข้าสู่การ
พิจารณาของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  ว่าจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
อย่างไร 

นายสมชัย  ชูชาติ   สมาชิกเลขที่  434   หน่วยสาธารณสุขอ าเภอเมือง   เสนอว่าตามที่ประชุมมีมติเป็น 
เอกฉันท์แต่งต้ัง  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์นัฏจิรา และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในอัตราค่าตอบแทน 70,000 บาท 
ดังนั้นการเข้าด าเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต้องด าเนินการเป็นคณะ 

นางสาวสุดารัตน์  วงศ์นัฎจิรา   ผู้ตรวจสอบกิจการ   กล่าวว่าตามที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกข้าพเจ้าเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ น้ัน  ข้าพเจ้าได้ติดต่อคุณสมมาตร เสงี่ยมรัตนรุจี  และ คุณสิริลักษณ์ แสงสว่าง  เป็น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์แต่ได้รับปฏิเสธ   ต่อมาได้ติดต่อ  คุณวนิดา ดีคุ้ม  เข้ามาร่วมตรวจสอบกิจการ 
ของสหกรณ ์

 นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการด าเนินการ ได้ขอมติที่ประชุม โดยมติแรกพิจารณาว่าจะจ่าย
ค่าตอบแทนหรือไม่ 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการด าเนินการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีสมาชิกเสนอขอจ่าย
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบกิจการของ  นางสาวสุดารัตน์ วงศ์นัฎจิรา ดังนี ้

1. ให้จ่ายเต็มจ านวนวงเงิน 70,000 บาท 
2. ให้จ่ายจ านวน 2 ใน 3 ส่วนของวงเงิน 70,000 บาท เป็นเงิน  46,666.67  บาท 
3. ให้จ่ายจ านวน 1 ใน 3 ส่วนของวงเงิน 70,000 บาท เป็นเงิน  23,333.33  บาท 
ซึ่งสหกรณ์ได้จ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบกิจการให้แก่ นางสาวสุดารัตน์ วงศ์นัฎจิรา ไปแล้วเป็น

จ านวน 49,000 บาท จากวงเงินค่าตอบแทน 70,000 บาท จึงขอมตทิี่ประชุม 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด  จ่ายค่าตอบแทนผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยให้จ่ายจ านวน 2 ใน 3 ส่วนของวงเงิน 70,000 บาท เป็นเงิน  46,666.67 บาท 

6.10  พิจารณาที่มาเงินกองทุนช่วยเหลอืผู้ค้ าประกนัเงินกู้สามญั 
นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานคณะกรรมการด าเนินการได้น าเสนอที่มาของเงินกองทุนช่วยเหลือ   ผู้ค้ า

ประกันเงินกู้สามัญ ได้จากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 – 2559 มีเงินคงเหลือ
ทั้งสิ้น 1,686,860.80 บาท  ซึ่งเป็นเงินจ านวนที่ยังไม่มากนัก อีกทั้งค่าเบี้ยประกันชีวิตในระหว่างปี 2556-2559 
สมาชิกผู้กู้จ่ายให้บริษัทประกันชีวิตจ านวน 28,909,758.20 บาท ได้รับสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
จ านวน 13,683,821 บาท  และเบี้ยประกันผู้ค้ า สมาชิกจ่ายให้บริษัทประกันชีวิต  รวม 11,392,916.44 บาท ได้
สินไหมทดแทน  4,662,857  บาท   รวมค่าเบ้ียประกันทั้งสองอย่าง   สมาชิกต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันชีวิต 
ถึง  40,302,674.64 บาท  ได้รับสินไหมทดแทนรวม 18,346,678 บาท  บริษัทต่าง ๆ มีก าไรมากถึง 31 ล้านเศษ 
หากสหกรณ์มีวิธีการใดวิธีหนึ่งที่จะบริหารจัดการ  ให้มีการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน เพื่อลด
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ค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับบริษัทประกัน จะท าให้กองทุน  มีเงินมากขึ้น และไม่เป็นเงินสูญเปล่า สหกรณ์สามารถ
น ามาหมุนใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อีก  จึงเสนอแนวทางในการหาเงินเข้ากองทุนฯ ดังนี้ 

แนวทางที่ 1  ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10 บาท  แนวทางนี้ใช้ฐานเงินกู้ที่มีอยู่สหกรณ์ ณ วันสิ้นปีมีเงินกู้อยู่ใน
มือสมาชิกประมาณ  1,934,874,570.59 บาท  หากขึ้นดอกเบี้ย  จะมีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 1,934,874 บาท/ปี   

ข้อดี  คือสหกรณ์จะมีเงินเข้ากองทุนแน่นอน  สม่ าเสมอ โดยผู้กู้รับผิดชอบทั้งหมด  และภาระที่ผู้กู้จะถูก
หักเงินส่งให้สหกรณ์ต่อเดือน น้อยกว่าการหักเงินไว้ส่งบริษัทประกัน  เช่น  กู้ 1 ล้าน เสียดอก 6.25% รายจ่าย
ดอกต่อปี เท่ากับ 62,500 บาท  เพิ่มดอกกู้ 0.10 % ต้องจ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาท เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 100 บาท  

ข้อเสีย  เงินได้ต่อปีจากยอดเงินกู้ในระยะแรกจะได้น้อย หากมีเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ เงินกองทุนจะไม่
เพียงพอ  และเมื่อขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ ในระยะแรกจะท าให้เงินคงเหลือของผู้กู้เมื่อหักหุ้นที่ช าระแล้วพร้อมหนี้ทั้งหมด 
อาจไม่ถึงร้อยละ 10 ตามระเบียบได้ 

แนวทางที่ 2  คิดค่าธรรมเนียมการกู้ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และส่วนต่างเมื่อขอกู้ใหม่ เช่น เงินกู้สามัญ
ระหว่างปี  674,935,400 บาท  ประมาณการที่ปีละ 600,000,000 บาท  หากคิดค่าธรรมเนียม  ร้อยละ 1 จะได้
ค่าธรรมเนียมรวม 6 ล้านบาท  เมื่อมีการกู้ใหม่ก็จ่ายเพิ่มในส่วนของเงินส่วนต่างที่ได้ใหม่ เช่น  ยื่นกู้  1 ล้าน เมื่อ
ช าระหนี้ไปแล้ว 12 งวด มีเงินกู้คงเหลือ 900,000 บาท  หากยื่นกู้ใหม่ 1 ล้านบาท  ผู้กู้จะเสียค่าธรรมเนียมเพียง 
(1,000,000-900,000) * 1% = 1,000 บาท  

ข้อดี  มีเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บไว้ปีละ 5-6 ล้านบาท ตามยอดการกู้เงิน แต่มีข้อเสียคือ สมาชิกต้อง
จ่ายเงินก้อนแรกในปริมาณที่มาก แต่เสียครั้งเดียวและเมื่อกู้ใหม่เท่านั้น ซึ่งสามารทยอยหักจากเงินเดือนเหมือนกับ
ที่หักส่งบริษัทประกันเช่นกัน 

ทั้งนี้ ทั้งแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 คณะกรรมการด าเนินการจะต้องน าเสนอเข้าวาระเสนอเพื่อ
พิจารณาในวาระการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ จึงจะน าเงินเข้าบัญชีกองทุนได ้
ส่วนแนวทางการจ่ายให้กับสมาชิกนั้น  คณะกรรมการมีร่างตัวอย่าง เช่น  

-กรณีสมาชิกเสียชีวิต กองทุนจะจ่ายให้ร้อยละ 70-80 ของหน้ีที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
-กรณีผู้กู้หนีหนี้ กองทุนจะช่วยเหลือไม่เกินร้อยละ 50-60 ของยอดหน้ีคงเหลือหักหุ้นที่ช าระแล้ว  เป็นต้น 
แนวทางนี้จะเห็นว่าแม้กองทุนจะช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้แล้ว หนี้สินต่าง ๆ ยังคงมีเหลืออยู่บ้าง ซึ่งต้องเป็น

ภาระของผู้ค้ าประกัน ซึ่งสหกรณ์ก็มีแนวทางให้สมาชิกสมัครเช้า สส.ชสอ.หรือ สส.ธท.ไว้ ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายปีละ 
4,020 และ 4,820 บาท ซึ่งถูกกว่าการเสียเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายให้กับบริษัทประกันไว้เป็นทางออก 

นายวิสุทธิ์ ทองศิริ  รองประธานกรรมการด าเนินการคนที่ 1 :  ในการกู้เงินสามล้านบาทต้องเสียค่า
ประกันประมาณสามหมื่นบาท  เมื่อครบรีสัญญาท าการรีสัญญาก็ต้องเสียจ านวนสามหมื่นบาทเท่าเดิม  แต่กองทุน
ที่เราจะท าในครั้งแรกที่เราท าการกู้เราก็หักเงินเข้ากองทุนตามจ านวนที่เรากู้ แต่เมื่อเราท าการรีสัญญาเราก็เสีย
เฉพาะส่วนต่างที่เราได้รับเงินจริง  หลักการของสหกรณ์ต้องมีทุนเรือนหุ้น  ต้องมีคนค้ า ในกรณีที่ไม่มีการเสียชีวิต  
เงินกองทุนมีมากขึ้นเราอาจร่างระเบียบที่มีการจ่ายช่วยเหลือเพิ่มขึ้น   

นางสาวสุธิดา  ศรีวิลัย  นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ช านาญการ สหกรณ์จังหวัดชุมพร  : ทุนส ารองเป็น
ของสหกรณ์จะน ามาใช้ในส่วนของกองทุนไม่ได้ 

นายศักดิ์ศิลป์ ลิ่มทอง  ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด : สหกรณ์ฯมอ. มี
ทรัพย์สินประมาณสองหมื่นล้าน  มีสมาชิกกู้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก าไรส่วนใหญ่มาจากการลงทุน   ท าธุรกิจอื่น 
เขาสามารถที่จะเอาก าไรมาจัดเป็นสวัสดิการได้  แต่การที่เราหักเงินจากสมาชิกมันจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย
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ประกันภัยหรือไม่  การตั้งกองทุนต้องไม่สร้างเงื่อนไขสัญญาต่างตอบแทน จะต้องไม่สร้างเงื่อนไขภาระผูกพันว่า
เมื่อสมาชิกกู้เงินแล้วจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน 

นายสมชัย  ชูชาติ   สมาชิกเลขที่ :  การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ค้ าถ้าอ้างเหตุการณ์ตายจะขัด พรบ. ประกัน
ชีวิต  พรบ. ประกันภัย  พรบ. ฌาปณกิจ และการขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ถ้าปีไหนที่ประชุมใหญ่ไม่อนุมัติจะ
เป็นปัญหาหรือไม่ 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการด าเนินการ : หลักการจัดสรรเงินเข้ากองทุนก็ต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่  แต่ขอจากเงินที่เราได้หักไว้จากการกู้ของสมาชิกที่ได้เป็นสมาชิกของกองทุน 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมเห็นชอบกับหลักการที่ประธานได้น าเสนอ  และมอบให้คณะกรรมการกองทุนฯ ไปศึกษา
หาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเลือกใช้ในการจัดหาเงินเข้ากองทุนฯ ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 7  การมอบทุนการศึกษา และการจับฉลากรางวลั 
การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ใช้เงินสวัสดิการ หมวดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  ตามระเบียบสหกรณ์  

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด  ว่าด้วย  สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548  จ านวนเงิน 151,000.00 บาท  
และเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด  เรื่อง  การรับสมัครรับทุนการศึกษา 
ประจ าปี 2560  ซึ่งได้ก าหนดจ านวนเงินและทุนที่จะมอบแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับอนุบาล  จ านวน 30 ทุน ๆ  1,000.00  บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท  ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
1.นางสาวกานต์ชนก  ศุภมาตร์  หน่วย   โรงพยาบาลละแม 
2.นางอุไรวรรณ            สุวรรณสนธิ์       หน่วย   โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
3.นางสาวลดาวัลย์         โอวาท         หน่วย   โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
4.นางสาวผุสดี              ชัยสะอาด หน่วย   โรงพยาบาลสวี 
5.นางสาวอรวรรณ       กิตตินิรนาท หน่วย   โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
6.นางสาวปาริชาติ       บุญมี  หน่วย   โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
7.นางอังคณา               เกตุสถิต           หน่วย   โรงพยาบาลหลังสวน 
8.นางสาวอุไรวรรณ    บุญกวย           หน่วย   สาธารณสุขอ าเภอสวี 
9.นางสาวฐิติพร          ดอกไม้ขาว        หน่วย   โรงพยาบาลท่าแซะ 
10.นายอ านวย            สุดสวาสดิ์        หน่วย   สาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ 
11.นางสาวสาวิตรี      ยมโชติ        หน่วย   โรงพยาบาลหลังสวน 
12.นางฐิติมา              กิตยานุกรณ์       หน่วย   โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
13.นางวีรยา            สมบูรณ์            หน่วย  โรงพยาบาลละแม 
14.นางอังคณา           ช่วยเต็ม            หน่วย   โรงพยาบาลสวี 
15.นางสาวสีวิกา       เรืองก าเนิด        หน่วย   โรงพยาบาลท่าแซะ 
16.นางบุปผาชล        มานพ             หน่วย   โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
17.นางสาวขวัญฤดี     ข าจิตร             หน่วย   สาธารณสุขอ าเภอละแม 
18.นางจันทร์วดี        จินดาวุฒิพันธ์     หน่วย  โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
19.นายประมวล        สุขนคร        หน่วย  โรงพยาบาลละแม  
20.นางภัทราพร         ภูแล่นคู่            หน่วย  โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
21.นางสาวนารีรัตน์    ค าลัยวงษ์          หน่วย  สาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ 
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22.นางสาวจารุพรรณ   ขุนเพชร              หน่วย  โรงพยาบาลหลังสวน 
23.นางสาวโชติกา       เผือกเสวก            หน่วย  โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
24.นางสาวชนิตา         โพธ์ิทอง              หน่วย  โรงพยาบาลสว ี
25.นางสาวสุดฤทัย      รัตนโอภาส           หน่วย  โรพงยาบาลปากน้ าชุมพร 
26.นางสาวสายสมร     สุบินนะราช          หน่วย  โรงพยาบาลชุมพรฯ 
27.นายอนันต์              อนิลบล      หน่วย  สาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ 
28.นางสาวจุฑารัตน์     คุณารักษ์             หน่วย  โรงพยาบาลท่าแซะ 
29.นางสาวชุลีพร     ตลันกูล               หน่วย  โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
30.นางสาวสาวิตรี     เมืองนุ้ย               หน่วย  โรงพยาบาลละแม 

2. ระดับประถมศึกษา  จ านวน 30 ทุน ๆ ละ 1,500.00 บาท เป็นเงิน 45,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ 
1.นายอรุณ     เวชยม   หน่วย โรงพยาบาลละแม 
2.นางศิริสันต์    พุ่มทอง   หน่วย โรงพยาบาลละแม 
3.นางวิมลนาฎ    นนทพันธ์  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอละแม 
4.นางวรุฬเพ็ญ    เพ็ชรนิล   หน่วย สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 
5.นางสาวรัชดา    มณีแดง   หน่วย โรงพยาบาลละแม 
6.นางพรรณศิริ    พงค์สุพพัต  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอหลังสวน 
7.นางดวงพรรณสรณ์   ศรีวิไล   หน่วย โรงพยาบาลหลังสวน 
8.นางสุดาวดี    เอื้องเรืองโรจน์  หน่วย โรงพยาบาลมาบอ ามฤต 
9.นางพัชรี     ฤทธิเรือง  หน่วย โรงพยาบาลหลังสวน 
10.นางอาภรณ์    เมฆนิต ิ   หน่วย โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
11.นางพิทยารัตน์     กลิ่นพะยูร  หน่วย โรงพยาบาลชุมพรฯ 
12.นางสาวณปภัช   อรุณคง   หน่วย โรงพยาบาลชุมพรฯ 
13.นายชัยพร    เรืองรัตน ์  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ 
14.นางฉันทนา    โสภณมณ ี  หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
15.นางประภาภรณ์    จินดาชื่น  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ 
16.นายวัชรพงศ์    เชิงไกรยัง  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอสว ี
17.นางสาวแจ่มจันทร์   จุ้ยเจริญ   หน่วย โรงพยาบาลสวี 
18.นางชลธิชา    เมฆนติิ   หน่วย โรงพยาบาลหลังสวน 
19.นายวันชัย    เหมะ   หน่วย โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
20.นางจีรวรรณ    โอฬาร์กิจ  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ 
21.นางสาวอุ่นเรือน    สุขยิรัญ   หน่วย โรงพยาบาลสวี 
22.นางอฬันชิตา     ปิ่นเวหา   หน่วย โรงพยาบาลสวี 
23.นางสาวฐาริณี    ศิริรตัน ์   หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
24.นางสาวดวงกมล    อินทร์คง   หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
25.นางกรรณิการ์    สุพรรณดิษฐ  หน่วย โรงพยาบาลชุมพรฯ 
26.นายภิญโญ    สินธุรงค ์  หน่วย โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
27.นายวิษณุ    ทองแก้ว   หน่วย  สาธารณสุขอ าเภอสว ี
28.นางอรพรรณ    บัวสงค์   หน่วย  โรงพยาบาลสวี 
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29.นางสาวพิชากานต์   เจริญเดช  หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร 
30.นางวรรณทนา    วาฤทธิ ์   หน่วย  สาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ 
 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 15 ทุนๆ ละ 2,000.00 บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาทผู้ได้รับทุนคือ 
  1.นางศิริวรรณ      สินเสวก   หน่วย โรงพยาบาลท่าแซะ  
  2.นางอุทัยวรรณ     จีบบรรจง  หน่วย โรงพยาบาลมาบอ ามฤต  
  3.นางสุพัตรา    บุญศักดิ์สกุล  หน่วย สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
  4.นายอดิศร    วิศาล   หน่วย สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
  5.นางกุลชรี    แต่งเกลี้ยง  หน่วย โรงพยาบาลสวี  
  6.นางกิตติมา    วิมุตตานนท ์  หน่วย โรงพยาบาลท่าแซะ  
  7.นางสาวอุไรวรรณ์   แก้วเทียมทอง  หน่วย โรงพยาบาลมาบอ ามฤต  
  8.นางนาฏอนงค์     สดากร   หน่วย โรงพยาบาลชุมพรฯ  
  9.นายพยุงศักด์ิ       สุนสารพัง  หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร  
10.นางสุภาวดี    มณีนวล   หน่วย สาธารณสุขอ าเภอหลังสวน 
11.นางจิราภรณ์    ภิรมย์รักษ ์  หน่วย โรงพยาบาลทุ่งตะโก  
12.นางอารีรัตน์    ศิริรัตน ์   หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
13.นางสายชล    ชูวัจนะ   หน่วย โรงพยาบาลละแม  
14.นางจรูญลักษณ์    โคนาบุตร  หน่วย  สาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ 
15.นางสาวนภาพร    กัณฑลักษณ์  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอเมือง  

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 10 ทุนๆ 2,500.00 บาท เป็นเงิน 25,000.00บาท ผู้ได้รับทุนคือ 
  1.นางกาญจนา       บัวทอง   หน่วย  โรงพยาบาลสวี 
  2.นางโสภา     มาณะเดช  หน่วย โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
  3.นางกิ่งกาญจน์    เขมานุวงศ ์  หน่วย โรงพยาบาลปะทิว 
  4.นางวินันทิญา     ภูวกรพิพัฒน์  หน่วย  โรงพยาบาลสวี 
  5.นางปียาพัชร    นาคมุสิก  หน่วย โรงพยาบาลหลังสวน 
  6.นางนุชจรินทร์    อิสโร   หน่วย โรงพยาบาลหลังสวน 
  7.นางยุพเยาว์    ขวัญราช  หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
  8.นายสิงห์นารายณ์   บุญเสถียร  หน่วย  โรงพยาบาลสวี 
  9.นางนิพา    ร่มแก้ว   หน่วย  โรงพยาบาลสวี 
10.นางวันเพ็ญ    เลขพลการ  หน่วย สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
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5. ระดับอุดมศึกษา จ านวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
  1.นางสรวงสุดา    เพชรสุวรรณ  หน่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน 
  2.นายพัลลภ    นัทธ ี   หน่วย สาธารณสุขอ าเภอหลังสวน 
  3.นางนริศรา    หนูนวล   หน่วย สาธารณสุขอ าเภอเมือง 
  4.นางสายใจ    ดีอ่อน   หน่วย สาธารณสุขอ าเภอละแม 
  5.นางพรทิพย์    บุญเจริญสุขวงศ ์  หน่วย โรงพยาบาลสวี 
  6.นางวิภารัตน์    ทองธาน ี  หน่วย โรงพยาบาลละแม 
  7.นางนารี    นบนุ่น   หน่วย โรงพยาบาลพะโต๊ะ 

จ านวนผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษารวมทั้งหมด 92 ทุน เป็นเงินจ านวน 151,000.00 บาท  ซึ่งการมอบ 
ทุนการศึกษาใช้วิธีการจับฉลาก 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมทราบ 

  ปิดประชุมเวลา  19.30 น. 
 

 
 ( นายปัญญา  ลาวิลัย)    

 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 

 
 ( นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ  )  

เลขานุการ/กรรมการด าเนินการ 
 

 
 ( นางสาวพัทธรินทร์  สุวรรณจันทร์ )   
 ผู้จดบันทึก 
 

 
 ( นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร )   
 ผู้ตรวจสอบรายงาน 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 
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คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ประจ าปี 2561 (ชุดที่ 31) 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการจากหน่วยต่าง ๆ ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   วาระที่ 1 ปี 2     
  2.  นายวิสุทธิ ์  ทองศิร ิ  วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ 
  3.  นายประยูร  หนูเมือง  วาระที่ 2 ปี 1 
  4.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ 
  5.  นายช านิ  จันทร์ปะทิว วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ  
  6.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  วาระที่ 2 ปี 1  
  7.  นายบัญชา  นุ้ยสุข  วาระที่ 2 ปี 1 
  8.  นายณรงค์ศักดิ ์ สุขวิสุทธิ ์ วาระที่ 1 ปี 1   
  9.  นายปริญญา  สินสมบุญ วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ 
  10. นางนฎฐวรรณ รอดดารา วาระที่ 1 ปี 2 
  11. นายพรศักดิ ์  สมบูรณ์  วาระที่ 1 ปี 2 
  12. นายสมศักดิ์  ขันธะกะพันธ ์ วาระที่ 1 ปี 1 
  13. นางสาวโอริสา พรหมสถิตย ์ วาระที่ 1 ปี 1  
  14. นายอนันต ์  อนิลบล  วาระที่ 1 ปี 2  
  15. นายอาคม  นิลภักด์ิ  วาระที่ 1 ปี 1 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่ง เป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับ
ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ใน
ต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่อครบก าหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ   ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่
ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย “อนุโลม” 

ในปี 2561   คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31  หมดวาระ จ านวน 8 ท่าน ดังนี้ 
1.  นายปัญญา  ลาวิลัย  วาระที่ 1 ปี 2  

  2.  นายวิสุทธิ ์  ทองศิร ิ  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  3.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  4.  นายช านิ  จันทร์ปะทิว วาระที่ 2 ปี 2  ครบ 2 วาระ 
  5.  นายปริญญา  สินสมบุญ วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ  
  6.  นางนฎฐวรรณ รอดดารา วาระที่ 1 ปี 2 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการด าเนินการทดแทนต าแหน่งว่างประจ าปี 2562 
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  7.  นายพรศักดิ ์  สมบูรณ์  วาระที่ 1 ปี 2 
  8.  นายอนันต์  อนิลบล  วาระที่ 1 ปี 2 

 ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 นี้ จะต้องเลือก  คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 32 
จ านวน  8 คน โดยสหกรณ์ได้ด าเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ว่า
ด้วยการสรรหากรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ดังนี ้

ผู้สมัครประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 32 ประจ าปี 2562 
 1.  นายปัญญา   ลาวิลัย   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  1 
 
ผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  ชุดที่ 32  ประจ าปี  2562 

(1)  หน่วยสรรหาที่ 2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นายวิชาญ  ไชยแขวง  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 1 
 2.  นายเดชา  วชิระศิร ิ  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 2 
(2)  หน่วยสรรหาที่ 4  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ   
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นายอนันต์  อนิลบล   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 3 
 2.  นางสาวอังคณา เลขะจิตร  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 4 
(3)  หน่วยสรรหาที่ 5  โรงพยาบาลท่าแซะ  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นายธรรมศาสตร ์ ประยูรหงส์  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 5 
 2.  นางกุหลาบ  นาคชู   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 6 
(4)  หน่วยสรรหาที่ 10  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก และโรงพยาบาลทุ่งตะโก 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นางนฏฐวรรณ รอดดารา  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 7 
 2.  นางสาวพวงเพ็ญ คงทอง   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 8 
(5)  หน่วยสรรหาที่ 11  โรงพยาบาลหลังสวน  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นายพชร  พรหมสวัสดิ ์  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 9 
 2.  นายสุรวุฒ ิ  เมฆนิต ิ   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 10 
(6)  หน่วยสรรหาที่ 13  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละแม และโรงพยาบาลละแม 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นางสุพัตรา  สุวรรณเนาว ์  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 11 
 2.  นายธัญเทพ  เตชะกัมพลสารกิจ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 12 
(7)  หน่วยสรรหาที่ 14  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ และ โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จ านวน 2 ท่าน 
 1.  นายทรงศักดิ ์ เหร่าหมัด  หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 13 
 2.  นายสมพงษ ์  ดาศร ี   หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 14 
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ส าหรับการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 32  มีประเด็นที่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ ก่อนด าเนินการสรรหา ดังนี ้
 
 ประเด็นที่ 1   เสนอตั้งคณะกรรมการสรรหา จ านวน 5 คน   โดยในจ านวนคณะกรรมการจัดการสรรหา  
ให้มีประธาน 1 คน  ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 12 ตุลาคม 
2561  จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ประธานกรรมการสรรหา 
  2. นายชัยยุทธ  บัววารี   กรรมการสรรหา 
  3. นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการสรรหา 
  4. นายสินทร  เพชรเจริญ  กรรมการสรรหา 
  5. นายช าน ิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการสรรหา/เลขานุการ  

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

  

 ประเด็นที่ 2  ก าหนดเวลาในการลงคะแนน เวลา 10.00-14.00 น.  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
  

มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
 
ประเด็นที่ 3 รายช่ือกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยที่ต้องปฏิบัติงานในวันสรรหา จ านวน 21 ท่านดังนี ้
1.  หน่วยสรรหาที่ 2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมกีรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางปานแก้ว  คชรินทร ์ ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวปรญา นันทสุคนธ ์ กรรมการ 
   3.  นางนรมน  วุฒิโภค  กรรมการ/เลขานกุาร 
 2.  หน่วยสรรหาที่  4  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วย
ลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3  ท่าน 
   1.  นายจรัญ  คลี่เกษร  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาววรรณวิษา เพ็ชรนาจักร กรรมการ 
   3.  นายยุทธนา  สอนตะโก กรรมการ/เลขานุการ 
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3.  หน่วยสรรหาที่  5  โรงพยาบาลท่าแซะ  ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน   
โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายสุชาต ิ  ชูจันทร ์  ประธานกรรมการ 
   2.  นางพจนีย ์  ไชโย  กรรมการ 
   3.  นางระเบียบ  เรืองหิรัญ กรรมการ/เลขานุการ 

4.  หน่วยสรรหาที่  10  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก  และโรงพยาบาลุท่งตะโก  
ประกอบด้วย  1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางกุสุมา  มะเต   ประธานกรรมการ 
   2.  นายยงยุทธ  อินทนาคม กรรมการ 

3.  นายจิระพงษ ์ ด้วงโยธา กรรมการ/เลขานุการ 
5.  หน่วยสรรหาที่  11  โรงพยาบาลหลังสวน  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน 

โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายธิติชัย  บุญรุ่ง   ประธานกรรมการ 
   2.  นางไพรินทร ์  อินทะจักร  กรรมการ 
   3.  นายวิยานนท์  พิมล    กรรมการ/เลขานุการ 

6.  หน่วยสรรหาที่  13  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละแม  และ  โรงพยาบาลละแม 
ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางอารีย ์  เสถียรวงศา ประธานกรรมการ 
   2.  นายณัฐพล  คงบุญม ี   กรรมการ 
   3.  นางอมรา  เบญจมณี กรรมการ/เลขานุการ 

7.  หน่วยสรรหาที่ 14  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ  และ  โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา   1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายสุธานิน  มุจจลินทร์ ประธานกรรมการ 
   2.  นายสมชาย  ง่วนช ู  กรรมการ 
   3.  นายยุทธพงษ์  ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
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5.1 รายงานกิจการประจ าปี 2561 
 
ผลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด โดยการบริหารงานของ

คณะกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 31  สรุปได้ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม(ลด) 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 2,040 2,096 56 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 1,059,082,010.00 1,141,851,750.00 82,769,740.00 

3. ทุนเงินส ารอง 69,004,679.58 77,345,387.86 8,340,708.28 

4. ทุนเงินทุนสะสมตามข้อบังคับอื่น 5,338,277.90 6,324,369.00 986,091.10 

5. เงินให้กู้คงเหลือ    

     -  เงินกู้สามัญทั่วไป 1,934,874,570.59 1,950,506,095.00 15,631,524.41 

     -  เงินกูโ้ครงการ 56,720,882.00 77,283,750.00 20,562,868.00 

     -  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 17,905,520.00 17,869,827.00 (35,693.00) 

     -  เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ   3,661,904.50 3,739,890.00 77,985.50 

     -  เงินกู้พิเศษ 24,703,197.00 56,181,279.45 31,478,082.45 

     -  เงินกู้สามัญโครงการบ้านและรถ  0.00 4,152,253.00 4,152,253.00 

6. เงินฝากคงเหลือ    

     -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 298,285,262.49 350,658,873.11 52,373,610.62 

     -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ 4,314,137.20 4,063,109.55 (251,027.65) 

     -  เงินฝากสัจจะประกันชีวิต 15,746,911.31 15,655,556.94 (91,354.37) 

     -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 3,029,603.07 3,535,132.78 505,529.71 

     -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ 13,209,271.54 14,508,106.98 1,298,835.44 

     -  เงินฝากประจ า 12 เดือน 160,828.62 0.00 (160,828.62) 

      -  เงินฝากออมทรัพยม์ั่นคง1-3 0.00 33,285,962.94 33,285,962.94 

7. ทุนด าเนินการ 2,083,377,718.40 2,212,829,745.44 129,452,027.04 

8. ก าไรสุทธิประจ าปี 83,407,073.88 94,586,465.57 11,179,391.69 

 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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1.จ านวนสมาชิก 

จ านวนสมาชิกเมื่อวันที่  1  มกราคม  2561    2,040 คน 
รับใหม่               104  คน 
ผู้พ้นสมาชิกภาพ ( ลาออก 45  คน เสียชีวิต  3  คน )       48  คน 
มีจ านวนสมาชิก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561           2,096   คน 
แบ่งเป็นจ านวนสมาชิก ชาย  538 คน และสมาชิกหญิง  1,558  คน 

 
2. ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว   

ยอดยกมาวันที่ 1  มกราคม  2561   1,059,082,010.00  บาท 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างป ี         93,275,180.00  บาท 
สมาชิกถอนหุ้นคืน(ลาออก/ตาย)ระหว่างป ี          10,505,440.00  บาท 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561          1,141,851,750.00  บาท   
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            883,434,640.00 964,346,290.00 1,059,082,010.00 1,141,851,750.00

            

 
 

3. ทุนส ารอง ตั้งแต่สหกรณ์เริ่มจัดตั้งจนถึงสิ้นปี 2561 สหกรณ์มีทุนส ารองทั้งสิ้น  77,345,387.86  บาท   
 
 
4. เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอื่น  เป็นเงินทุนที่จัดสรรจากก าไรสุทธิสหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนฯ ต่างๆ   

และมียอดคงเหลือ ณ. สิ้นปีบัญชี 2561 ดงันี ้
- ทุนสวัสดิการสังคม     มีจ านวนทั้งสิ้น 1,161,930.74  บาท 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล    มีจ านวนทั้งสิ้น 1,146,753.99  บาท 
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ    มีจ านวนทั้งสิ้น 1,776,225.47  บาท  
- ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม    มีจ านวนทั้งสิ้น   268,998.00  บาท  
- ทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  มีจ านวนทั้งสิ้น 1,970,460.80  บาท 
     รวม เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอื่น   6,324,369.00  บาท 
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5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก    

  โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติตรงกันในการ
ปรับลดดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมแกส่มาชิก ลง ทุกประเภทเงินกู้ ประเภทละ 0.50 % โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 เป็นต้นไป  ดังนี ้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อสวัสดิการประจ าปี 2560  
        1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.25  บาทต่อป ี
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญโดยใชมู้ลค่าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหลักประกันประจ าปี  2560  
                             1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป   ร้อยละ    6.10  บาทต่อป ี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าปี 2560 
       1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อป ี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ  ประจ าปี 2560 
    1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อป ี   
 

ในปี 2561  ให้เงินกู้กับสมาชิก จ าแนกตามประเภทเงินกู้ดังนี้  
เงินกู้ฉุกเฉิน    จ านวน 2,276  สัญญา   เป็นเงนิ  17,869,827.00  บาท 
เงินกูฉุ้นเฉินพิเศษ  จ านวน   216  สัญญา เป็นเงิน      3,739,890.00  บาท 
เงินกู้สามัญ    จ านวน           686  สัญญา   เป็นเงิน       2,027,789,845.00  บาท 
เงินกู้พิเศษ   จ านวน    14  สัญญา   เป็นเงิน  56,181,279.45  บาท 
เงินกู้สามัญโครงการบ้านและรถ   จ านวน         สัญญา   เป็นเงิน     4,152,253.00  บาท 
รวมจ านวน    3,192   สัญญา    เป็นเงิน    2,109,733,094.45  บาท 
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สรุปให้เงินกู้กับสมาชิก 
เงินให้กู้แก่สมาชิกยกมาต้นปี (สิ้นปี 2560) 2,037,866,074.09  บาท 
เงินให้กู้ระหว่างป ี      825,146,701.00  บาท 

             รับช าระคืนระหว่างป ี     753,279,680.64  บาท 
          เงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือสิ้นปี  2,109,733,094.45 บาท 
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เงนิใหกู้ย้มื 2557-2561 

                                   

            1,750,747,438.00 1,869,533,446.21 1,898,810,983.60 1,934,874,570.59 1,950,506,095.00 

              6,101,050.00 8,409,377.00 10,032,420.00 17,905,520.00 17,869,827.00 

              19,836,852.00 21,643,396.00 25,910,478.00 56,720,882.00 77,283,750.00 

            34,444,891.00 22,058,232.00 16,942,761.00 24,703,197.00 56,181,279.45 

                   - - - 3,661,904.50 3,739,890.00 

                            - - - - 4,152,253.00 
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6. การรับฝากเงิน  
ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

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 
ในวันสิ้นปี  สหกรณ์มียอดเงินฝากคงเหลือ  ดังนี ้

เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    314,935,119.21   บาท              
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ               4,063,109.55   บาท 

  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป       3,535,132.78  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ     14,508,106.98  บาท 
  เงินฝากสัจจะประกัน      15,655,556.94  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง1-3     33,285,962.94  บาท 
  เงินฝากสหกรณ์อื่น      35,723,753.90  บาท 
       รวมมียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นปี 2561  จ านวนเงิน            421,706,742.30  บาท   
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       136,166,756.53 3,435,359.78 5,372,728.50 18,429,325.96 13,081,660.83 

       133,104,936.16 3,784,973.23 3,255,348.22 23,172,994.56 12,322,501.02 

       167,730,050.09 4,309,850.12 2,769,266.84 26,769,729.44 13,045,802.12 

       298,285,262.49 4,314,137.20 3,029,603.07 13,209,271.54 15,746,911.31 
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         114,522,735.76 127,039,695.59 130,149,275.98 125,434,885.92 131,650,313.48

          48,845,314.66 48,197,893.80 46,509,261.58 42,027,812.04 37,063,847.91 

             65,677,421.10 78,841,801.79 83,640,014.40 83,407,073.88 94,586,465.57 
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7. ทุนด าเนินการ    ทุนด าเนินการของสหกรณ์  มาจากในส่วนที่เป็นหนี้สิน  และทุนของสหกรณ์ เพื่อใช้
หมุนเวียนในการด าเนินงานของสหกรณ์  ปี  2561   ทุนด าเนินการ  มีจ านวน  2,212,829,745.44 บาท มีทุน
ด าเนินการเพิ่มขึ้นจากปี  2560 ที่  2,083,377,718.40 บาท เพิ่มขึ้น  129,452,027.04  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
6.21 ในส่วนของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ ในปี 2561  มีสมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ทั้งสิ้น  
1,141,851,750.00 บาท มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่  1,059,082,010.00 บาท  เพิ่มขึ้น 82,769,740.00
บาท  เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.81 บาท 
 
 

แหล่งเงินกู้ – ภาระหนี้สิน ปี 2561 
 

เจ้าหนี ้ ปี 2561 ดอกเบี้ยจ่าย 

วงเงินกู้ ภาระหนี้คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้ระยะสั้น-ชสอ. 50,000,000.00 11,110,800.00 3.75 1,099,317.39 

เงินกู้ระยะกลาง-สอ.รพ.ต ารวจ 140,000,000.00 77,499,500.00 3.85 4,025,104.32 

เงินกู้ยืมระยะสั้น-สอ.ม.ชียงใหม่ 100,000,000.00 84,110,634.50 4.00 2,181,877.42 

เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.วชิรพยาบาล 130,000,000.00 77,510,000.00 4.15 3,601,341.00 

เงินกู้ระยะสั้น-สอ.รพ.ชุมพร 30,000,000.00 17,000,000.00 3.70 868,537.00 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธ.แลนด์แอนด์เฮาส ์ 200,000,000.00  200,000,000.00  3.75 7,288,972.60 

รวม 650,000,000.00  467,230,934.50   19,065,149.73 
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8. ก าไรสุทธิประจ าปี  ในปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด มีรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายจ านวน   131,650,313.48 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น  จ านวน  37,063,847.91  บาท   ดังนั้น
สหกรณ์มีก าไรสุทธิ  จ านวน  94,586,465.57 บาท  เพิ่มขึ้นจากปี  2560  ที่ 83,407,073.88 บาท  จ านวน  
11,179,391.69 บาท 
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5.2  รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2561 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2561 
.......................................... 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

ตามที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชมุพร จ ากัด เมื่อวันที่ 
20  มกราคม 2561 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า นายวิชาญ ไชยแขวง , นายสมชัย  ชูชาติ และนายส าราญ  ไชยชนะ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชี  2561 ข้าพเจ้าและ
คณะได้ท าการและรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ า 
ทุกเดือน นั้น  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติง่านที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนนิงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

ที่ก าหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 

3.1  ผลการด าเนินงาน 
 สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 2,040 คน ระหว่างปีมีสมาชิกรับใหม่ 98 คน รับโอน 5 คน ออก

จากสหกรณ์(ตาย ลาออก โอนไป) 47 คน สมาชิกคงเหลอืวันสิ้นปี 2,096 คน  
 ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 2,212,829,745.54 บาท และในรอบปีสหกรณ์มี

รายได้ทั้งสิ้น 131,650,313.48 บาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 37,063,847.91 บาท มีก าไรสุทธิ 94,586,465.57 บาท  
3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป  

(1) คณะกรรมการด าเนินการ   สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ   จ านวน 15 คน 
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ ประกาศ ค าสั่ง ค าแนะน า แนวทาง
ปฏิบัติ  ของนายทะเบียน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ   
ในรูปแบบของคณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการ  คณะท างาน ต่าง ๆ  ตามความรับผิดชอบ  และความรู้ 
ความสามารถ ดังนี้   

(1.1) คณะกรรมการด าเนินการ 
 1.  นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการด าเนินการ 

2. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายประยูร  หนูเมือง  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
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4. นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร กรรมการด าเนินการ/เหรัญญิก 
5. นายช านิ   จันทร์ปะทิว  กรรมการด าเนินการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการด าเนินการ/เลขานุการ 
7. นายบัญชา  นุ้ยสุข  กรรมการด าเนินการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายณรงค์ศักดิ์  สุขวิสุทธ์ กรรมการด าเนินการ 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการด าเนินการ 
10. นายสมศักดิ์  ขันทะกะพันธ์ กรรมการด าเนินการ 
11. นายอาคม  นิลภักดิ์  กรรมการด าเนินการ 
12. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์     กรรมการด าเนินการ 
13. นายอนันต์  อนิลบล  กรรมการด าเนินการ 
14. นางนฏฐวรรณ  รอดดารา กรรมการด าเนินการ 
15. นายพรศักดิ์  สมบูรณ์  กรรมการด าเนินการ 

(1.2) คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 5 คน 
1. นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการ 
2. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  กรรมการ 
3. นายประยูร  หนูเมือง  กรรมการ 
4. นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร กรรมการ 
5. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง กรรมการ/เลขานุการ 

(1.3) คณะกรรมการลงลายมือชื่อในเช็คและธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร จ านวน 6 
คน โดยมีเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็ค และใบถอนเงินฝาก สั่งจ่าย 3 ใน 6 

1. นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการ 
2. นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร กรรมการด าเนินการ/เหรัญญิก 
3. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการด าเนินการ/เลขานุการ 
4. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์ กรรมการด าเนินการ 
5. นายอาคม  นิลภักดิ์  กรรมการด าเนินการ 
6. นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร    ผู้จัดการ 
 

(1.4) คณะกรรมการเงินกู้ แบ่งเป็น 2 วาระ 
  วาระที่ 1 ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 - กรกฎาคม 2561 

1. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  ประธานกรรมการ 
2. นายช านิ   จันทร์ปะทิว กรรมการ 
3. นายอนันต์  อนิลบล  กรรมการ 
4. นายบัญชา  นุ้ยสุข  กรรมการ 
5. นายประยูร  หนูเมือง  กรรมการ/เลขานุการ 
วาระที่ 2 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 
1. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต์  อนิลบล  กรรมการ 
3. นายอาคม  นิลภักดิ์  กรรมการ 
4. นายสมศักดิ์  ขันทะกะพันธ ์ กรรมการ 
5. นายปริญญา  สินสมบุญ กรรมการ/เลขานุการ 
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(1.5) คณะกรรมการเงินกู้ฉุกเฉิน 
1. นายปัญญา  ลาวิลัย  สสจ.ชุมพร 
2. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  สสอ.พะโต๊ะ 
3. นายประยูร  หนูเมือง  สสอ.หลังสวน 
4. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร สสอ.เมืองชุมพร 
5. นายช านิ   จันทร์ปะทิว รพ.หลังสวน 
6. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง สสจ.ชุมพร 
7. นายบัญชา  นุ้ยสุข  สสอ.สว ี
8. นายณรงค์ศักดิ์  สุขวิสุทธ์ รพ.ปะทิว 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ รพ.ท่าแซะ 
10. นายสมศักดิ์  ขันทะกะพันธ ์ รพ.สว ี
11. นายอาคม  นิลภักดิ์  สสอ.ปะทิว 
12. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์ รพ.ปากน้ าชุมพร 
13. นายอนันต์  อนิลบล  สสอ.ท่าแซะ 
14. นางนฏฐวรรณ  รอดดารา สสอ.ทุ่งตะโก 
15. นายพรศักดิ์  สมบูรณ์  รพ.ละแม 

(1.6) คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน 
1. นายปริญญา  สินสมบุญ ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ศักดิ์  สุขวิสุทธ์ กรรมการ 
3. นายอาคม  นิลภักดิ์  กรรมการ 
4. นายบัญชา  นุ้ยสุข  กรรมการ 
5. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์  กรรมการ/เลขานุการ 

(1.7) คณะอนุกรรมการสวัสดิการสังคม จ านวน 5 คน 
1. นายช านิ   จันทร์ปะทิว  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพรศักดิ์  สมบูรณ ์  อนุกรรมการ 
3. นายอนันต์  อนิลบล   อนุกรรมการ 
4. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  อนุกรรมการ 
5. นางนฏฐวรรณ  รอดดารา  อนุกรรมการ/เลขานุการ 

(1.8) คณะอนุกรรมการประเมินที่ดินและหลักทรัพย์ จ านวน 6 คน โดยแบ่งพื้นที่
เป็น 2 ส่วน คือ โซนเหนือ และ โซนใต้  

โซนเหนือ   
1. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร 
2. นายปริญญา  สินสมบูรณ์ 
3. นายสมศักดิ์  ขันทะกะพันธ ์  
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โซนใต้ 
1. นายช านิ  จันทร์ปะทิว 
2.  นายพรศักดิ์   สมบูรณ์ 
3.  นางนฏฐวรรณ  รอดดารา 

(1.9) คณะท างานซึ่งคณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งจากหน่วยที่ไม่มีกรรมการ
ด าเนินการ จ านวน 8 คน  

1. นางกัญญา  บรรจงแจ่ม หน่วย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
2. นางเปรมจิตร  ศรีสุวรรณ หน่วย รพ.มาบอ ามฤต 
3. นายทรงศักด์  เหร่าหมัด หน่วย รพ.พะโต๊ะ 
4. นายสินธร  เพชรเจริญ  หน่วย ข้าราชการบ านาญ 
5. นางพวงเพ็ญ  ผลงาม  หน่วย รพ.ทุ่งตะโก 
6. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ หน่วย รพ.ปากน้ าหลังสวน 
7. นางสาววิลาวัลย์ วังสว่าง หน่วย สสอ.ละแม 
8. นางสาวณิชาภา  พัฒนใหญ่ยิ่ง หน่วย ศตม.11.4 

 
(2) การแบ่งงานส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีจ านวน 10  คน ประกอบด้วยผู้จัดการ จ านวน 1 คน, รองผู้จัดการ 
จ านวน 1 คน ,เจ้าหน้าที่สินเชือ่ 1 คน, สินเชื่อ/ประกัน 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน  2 คน, ธุรการ/พัสดุ 
จ านวน 1 คน, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน และพนักงานท าความสะอาด จ านวน 1 คน ในระหว่างปี 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้ลาออก 1 คน โดยเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นคนละคนกัน 

(3) การควบคุมภายใน สหกรณป์ฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ค าสั่ง ค าแนะน า แนวทาง
ปฏิบัติของนายทะเบียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ 
ยังไม่มีระบบการควบคุมภายใน การควบคมุก ากับความเสี่ยง ท าใหใ้นการปฏิบัติงานของสหกรณ์มีจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
เกิดขึ้น เช่น การเก็บรักษาเงินสดในมือ การจัดเอกสารทางเงิน หลักฐานการให้เงินกู้ ระบบการป้องกันความเสีย
ของระบบข้อมูล ฯลฯ สหกรณ์ควรก าหนดระบบการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือดา้นการจดัการน ามาช่วยใน
การบรหิารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานส าคญัของกระบวนการก ากับดูแล  การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน  
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  เนื่องจากระบบการควบคุมภายในเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรพัย์สินของหน่วยงาน  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  เชน่ 

- การจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินให้กู้ เอกสารการเงิน และเอกสารส าคัญอื่น ๆ 
จากการตรวจสอบพบว่า เอกสารสัญญาเงินให้กู้ มีการจดัเก็บที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการ

สูญหาย เช่น ห้องจัดเก็บเอกสารสัญญาการให้เงินกู้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ , การจัดเก็บ
ส ารองเอกสารสัญญาการให้เงินกู้ในไฟล์ Electronic ยังด าเนินการได้ไม่ครบถ้วน (จัดเก็บได้ประมาณ 50%)  
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การตรวจสอบรายบุคคลของสมาชิก พบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน  ผู้รบัผิดชอบแจ้งว่า
ต้องรับผิดชอบงานมากเกิน จึงไม่มีเวลาด าเนินการได้ครบ ซึ่งส่งผลต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการพิมพ์สัญญาการ 
ให้เงินกู้ของสมาชิกไม่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง เช่น 

- สมาชิก 1986 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เป็น 93/20 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง 
จ.ชุมพร แต่ในสัญญาฯ บันทกึตามข้อมูลเดิมที่อยู่ในโปรแกรมเป็น 779/32 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองช่ืน เขต 
บางกะปิ กทม. ( จนท.ให้ด าเนินการแก้ไขแล้ว) 

ข้อเสนอแนะและผลการด าเนินการแก้ไข สหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการได้แจ้ง 
ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขการควบคุมระบบควบคุมภายใน การควบคมุก ากับก ากับความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแต่จากติดตามผลยังพบว่าการปฏิบัติยังดีเท่าที่ควรจะเป็น สหกรณ์ควรจัดระบบการควบคุมภายใน 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน และ
ควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ การจัดเก็บเอกสารสัญญาให้กู้เงนิและเอกสารส าคัญอื่นๆ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น 

-  เอกสารการให้เงินกู้ ณ สิ้นวันท าการในแต่ละวันควรจัดเก็บในตู้เอกสารที่ปลอดภัย  
- จัดให้มีระบบรกัษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสารที่มคีวามส าคัญต่าง ๆ เช่น 

ห้องที่จัดเก็บเอกสาร ตู้จัดเก็บเอกสาร หรือตู้นิรภัย ให้มีลูกกุญแจอย่างนอ้ยสองส ารับ แต่ส ารับไม่น้อยกว่าสอง
ดอกแต่ไม่เกินสามดอกโดยแต่ละดอกมีลักษณะแตกต่างกัน ส าหรับหนึง่มอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ถือ
กุญแจถือกุญแจคนละดอก ส่วนส ารับที่เหลอืให้เก็บรักษาในลักษณะหีบหอ่และประจ าตราบนหีบห่อน้ัน แล้วน า
ฝากในสถานทีร่ับฝากที่มีความปลอดภัยเช่น ตู้นิรภัยรับฝากของธนาคาร ฯลฯ 

- จัดให้มีระบบรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส ที่ถูกต้อง 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 

(4)  รายละเอยีดและรูปแบบสัญญา จากการตรวจสอบพบว่า รูปแบบสัญญา ยังไม่ได้
ด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบฯ การให้เงินกู้แก่สมาชิก  

ข้อเสนอแนะและการด าเนินการแก้ไข สหกรณ์ควรด าเนินการให้คู่สญัญาการใช้โปรแกรม
บันทึกข้อมูลด าเนินการแก้ไขรูปแบบสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้แจ้งไปยัง
คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคู่สัญญามาด าเนินการแก้ไข 

(5)  การจัดท ารายงานการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2560  ตรวจสอบแล้วพบว่า  
การจัดท ารายงานงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เสร็จล่าช้า (แล้วเสร็จเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2561) 
ซึ่งตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้สหกรณ์จัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่คราวที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบดุลไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม  

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการได้มีการติดตามการจัดรายงานประชุม
ใหญ่ประจ าปี อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องผู้รับผิดชอบในการจัดท าไม่เป็นคณะกรรมการ และมีภาระงานประจ ามากท า
ให้เสร็จล่าช้า สหกรณ์ควรก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการในชุดปัจจุบันในขณะนั้น และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ร่วม
รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประชุมประจ าปีให้แล้วเสร็จตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
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(6) การแก้ไขข้อบังคบัตามมติที่ประชุมใหญ่ การตรวจตรวจสอบพบว่า สหกรณ์จังหวัด
ชุมพรในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏบิัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มหีนังสือที่ ชพ 0010/1594  
ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ไม่รับจดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
(แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๕) ข้อ 102 ข้อ 102/1 ข้อ 102/2 ข้อ 102/3 ข้อ 102/4 ข้อ 102/4 ข้อ 102/5 ข้อ102/6 
ข้อ 103 ข้อ 103/1 ข้อ 104 ข้อ 104/1 ขอ้ 104/2 ข้อ 104/3 ข้อ ข้อ 104/4 ข้อ 105 และข้อ 105/1)  
เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ไม่ได้ปฏิบัติในการแกไ้ขเพิ่มเติมข้อคับใหเ้ป็นไปตามมาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542    แต่ต่อมา สหกรณ์จังหวัดชุมพรในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ชพ 0010//1750 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รับจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ
สหกรณ์ดังกล่าว  (มาตรา 44 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องน า
ข้อบังคับที่ไดแ้ก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ 
ลงมติเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบยีนแล้วมีผลใช้บังคบัได้ ฯ) 

ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการด าเนินการควรตรวจสอบว่าการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
ดังกล่าว เป็นการขัดต่อ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร  

(7) การลาของเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบพบว่า บางรายการไม่ปรากฏหลักฐานใบลา 
คณะกรรมการด าเนินการควรให้ผู้จัดการควบคุมก ากับและตรวจสอบการลาให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ผลการด าเนนิการแก้ไข สหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการได้ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนจัดท าหลักฐานการลาเป็นปัจจุบันครบถ้วนแล้ว 

(8) การส่งมอบหมายงานในหน้าทีร่ับผิดชอบ กรณเีจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ลาออกจาก
งานหรือปรบัเปลี่ยนหนา้ที่รับผิดชอบ ในการลาออกจากงานหรือการปรับหน้าที่รับผดิชอบจากเดิมไปรับผิดชอบ
งานในหน้าที่ใหม่ ควรที่จะมีการส่งมอบหมายานในหน้าที่เดิมให้กับสหกรณ์ เพื่อที่สหกรณ์จะได้ทราบรายละเอียด 
ข้อเท็จจริง สภาพปัจจุบันของงาน เพื่อที่จะได้ด าเนินการส่งมอบให้กับผู้รบัผิดชอบงานใหม่และเป็นการควบคุม
ความเสี่ยงในการท างานของสหกรณ ์

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์ได้มีการก าหนดถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แต่ไม่มีรายละเอียดที่ระบุชัดเจนว่า การลาออกงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมีการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ ท าให้เป็นข้ออ้างของเจ้าหน้าที่ที่ลาออก
หรือเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบไม่จัดท าการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ เช่น 

- เจ้าหน้าที่ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ได้มหีนังสือ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ขอ
ลาออกจากงาน เพื่อไปดูแลมารดา และศกึษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2561 และได้มีหนังสือขอลากิจ 2 ฉบับ 
ฉบับแรกลากิจ 1 ต.ค. 2561 – 3 ต.ค.2561 และฉบับที่ 2 ลากิจตั้งแต่ 4  ต.ค.2561 – 21 ต.ค.2561 และได้รับ
การอนุมัติให้ลาจากผู้มีอ านาจอนุมัติแล้วทั้ง 2 ฉบับ แต่ไมไ่ด้มีการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์ควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่งที่ลาออกจากงานท าการส่งมอบหมายงานใน

หน้าที่ก่อนที่จะลาออกหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบ  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีอยู่
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กับสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ กรณีที่สหกรณ์ยังไม่ด าเนินการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์สามารถใชร้ะเบียบ 
ข้อก าหนด ที่ส่วนราชการถือใช้อยู่โดยอนุโลมได้ 

ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 31 ได้ด าเนินการแตง่ตั้งคณะท างานแก้ไขปรับปรุง
ระเบยีบต่าง ๆ ของสหกรณ์แล้ว แต่ระเบียบที่จะต้องด าเนนิการปรบัปรุงแก้ไขนัน้มีจ านวนมากท าให้มีการ
แก้ไขได้เพียงบางระเบยีบเท่านั้น 

(8) งานพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง 
จากการตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ระหว่างเดือน สหกรณ์ได้

ด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบฯ  แต่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
1.การขออนุมัติจัดซื้อ ฉบับที ่67/61 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ขออนุมตัิ 6 รายการ 

2,398.- บาท แต่จัดซื้อ 7 รายการ เป็นเงิน 3,305.- บาท  อนุมัติจ่ายเงินวันที่ 10 กันยายน 2561 ซึ่งควรซื้อตาม
รายการที่ขออนุมัต ิ

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้ง ควรมีเลขที่จัดซื้อจัด/จัดจ้าง  ทุกฉบับ จากข้อสังเกต  
การขออนุมัติจัดซื้อไม่เกิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการอนุมัติ ไม่ได้ลงเลขควบคุมในทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การจัดซื้อจดัจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ยังลงลายมือช่ือตรวจรับพัสดุไม่ครบ แต่ได้
ท าการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุ จ านวน 3 คน ลงชื่อตรวจรับพัสดุเพียง 1 คน 

4. การควบคุมพัสดุ ไม่มีการควบคุมพัสดุว่า รับมาจ านวนเท่าใด จ่ายใหใ้คร  การลง
ลายมือช่ือผู้รับ- ผู้จ่ายพัสดุ จ านวนพัสดุคงเหลือ ณ ปัจจุบันมีจ านวนเท่าใด เช่น เสื้อชุดกีฬา 290 ตัว ไม่ปรากฏ
หลักฐานการรบัจ่าย ฯลฯ 

 
ข้อเสนอแนะและผลการด าเนินการแก้ไข สหกรณ์ควรควบคุมก ากับติดตามการปฏิบัติ

ตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และควรปรับปรุงระเบียบฯ เกี่ยวกับงานพัสดุให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจปัจจุบัน ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการได้มีการติดตามและแก้ไขในเรื่องดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้วแล้ว พร้อมทั้งมี
การแก้ไขระเบยีบเกี่ยวกับงานพัสดุในบางส่วนแล้ว  

 
 3.3  ด้านบัญชี 
  สหกรณ์จัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน โดยใช้

โปรแกรมระบบบัญชีซึ่งพัฒนาโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด มาใช้บันทกึและ
ประมวลผลข้อมูลลูกหนี้ เงินรับฝาก ทุนเรือหุ้นรวมทั้งจัดท าบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบบัญชีทีใ่ช้มีความ
เหมาะสมกับลกัษณะและปรมิาณธุรกิจ และรายงานที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องสามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้ การใช้โปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่เปน็ไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรกัษา  ความปลอดภัย ส าหรับสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกรที่ให้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล พ.ศ. 2553 
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 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1.  จากรายงานตรวจสอบกิจการสหกรณ ์เมื่อเดือน เม.ย.2561 พบ เงินที่รอจ่ายจากการ

รับโอนจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและหรือได้ท าธุรกรรมกับสหกรณ์ จ านวน 35,180  บาท สหกรณ์ฯ 
ยังไม่ได้ด าเนินการแต่ประการใด ได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวในเดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2561 โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่โอนเงิน 
มา จนในที่สุดพบที่มาเป็นเงินช าระหนี้ของสมาชิกรายหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการด าเนินการฯ ควรก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับ กรณีการรับเงิน

โอนจากสมาชิกให้ชัดเจน แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณแ์ละสมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น 
- กรณีสมาชิกโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ควรก าหนดให้สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

ทาง Line หรือ Fax หรือ โทรศัพท์ หรือ การจัดระบบ Pay In line และ กรณีทีส่มาชิกหรือผู้ที่โอนเงินให้สหกรณ์
ฯ ไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ฯ จะสงวนสิทธิ์ในเรื่องใดบ้าง โดยท าเป็นประกาศแจ้งสมาชิกได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกัน  

- สหกรณ์ฯ ควรมีแบบฟอร์มบนัทึกการติดต่อแจ้งสมาชิก และการรับแจ้งการโอน
เงินหรือเรื่องอ่ืน ๆ จากสมาชกิ ที่มีรายละเอยีดประกอบด้วย เรื่องที่แจ้ง/รับแจ้ง , วันที่ และ เวลา ที่แจ้ง/รับแจ้ง , 
ผู้แจ้ง/รับแจ้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อป้องกันการหลงลืม และเป็นหลักฐานในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

การด าเนินการแก้ไขปัญหา สหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการไดก้ าหนด
มาตรการในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวตามที่แนะน าแล้ว 

3.3 ด้านการเงนิ 
สหกรณ์มีการก าหนดถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน และมีการปรบัปรุง

ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน 
  (1) สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ านวน  307.-บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี การใช้

เงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้ โดยในปี 2560 สหกรณ์ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
การเงินถือเงินสดประจ าวัน จ านวน 50,000 บาท และใหส้มาชิกสหกรณ์กระท าธุรกรรมกับสหกรณ์โดยผ่าน
ธนาคาร และเก็บเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จ ากัด ว่าด้วย การรับ-จ่าย และเก็บรกัษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2547 
ข้อ 12 ถ้ามีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของสหกรณ์ผู้จัดการ หรอืผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้จดัการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เก็บเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท(หา้พันบาท) หรอืตามมติ
คณะกรรมการด าเนินการ ส าหรับเงินสดส่วนเกินให้น าฝากเข้าบัญชีฝากของสหกรณ์ในบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ 

  (2) การลงทะเบียนจ่ายเช็ค มีการลงจ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้จ่ายเช็ค ผู้รับเงิน/เลขที่บัญชี
ธนาคารผู้รับเงิน ในสมุดทะเบียน เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

  (3) เงินฝากในธนาคาร ตรวจสอบใบแจ้งรายการของธนาคารและสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากธนาคาร พบว่ายอดคงเหลือตามรายงานของธนาคารถูกต้องตรงกับบัญชี 
คุมยอด 
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  เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ชพ.)  จ านวน  16,853,446.88  บาท 
  เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์(โอเช่ียน) จ านวน      222,790.81  บาท 
  เงินฝาก ธ. ธกส.ออมทรัพย์ (ชพ.)  จ านวน     753,301.86  บาท 
  เงินฝาก ธ. กรุงเทพ (ชพ.)   จ านวน         1,951.25  บาท 
  เงินฝาก ธ.ธนชาต    จ านวน       54,327.68  บาท 
  เงินฝาก ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จ ากัด  จ านวน  49,143,863.37  บาท 
  เงินฝาก ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน (ชพ.) จ านวน  (1,015,565.90) บาท 
  เงินฝาก ธ.ออมสิน-เผื่อเรียก (ชพ.)  จ านวน    2,203,557.64  บาท 
  เงินฝาก ธ.ออมสิน-เผื่อเรียก (ปากน้ าชุมพร) จ านวน            942.89  บาท 
  รวม     จ านวน 68,218,616.48 บาท 
  สรุปข้อสังเกตที่ไดจ้ากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดอกเบี้ยจ่ายคืนให้สมาชิกพบว่า

ไม่ได้ด าเนินการจ่ายคืนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการด าเนินการควบคุมก ากับให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบดอกเบี้ยจ่ายคืนสมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกเป็นประจ าทุก ๆ เดือน ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแล้ว 

 3.5  ด้านสินเชื่อ 
  3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกวันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี้ 
 (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    จ านวนเงิน      17,869,827.00  บาท 
 (2) เงินกู้สามญั  จ านวนเงิน  1,950,506,095.00  บาท 
 (3) เงินสามัญโครงการ  จ านวนเงิน      77,283,750.00  บาท 
 (4) เงินกู้สามญั โครงการรถและบ้าน จ านวนเงิน    4,152,253.00  บาท 
 (5) เงินกู้พิเศษ  จ านวนเงิน       56,181,279.45  บาท 
 (6) เงินกู้ฉุกเฉนิ(หักปันผล/พเิศษ)  จ านวนเงิน         3,739,890.00  บาท 
 รวม   จ านวนเงิน 2,109,733,094.45 บาท 
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1. ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้ จ านวน130,399,684.49 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของรายได้รวม 
2. การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแตล่ะรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่

ก าหนดไว้ ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก จ านวน 2,109,733,094.45 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของทรัพย์สินทั้งหมด  

3. ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน
เงิน 397,986.00 บาท ลูกหนี้อ่ืน 6 ราย จ านวนเงิน 9,641,261.38 บาท ซึ่งสหกรณ์สามารถเรียกช าระเงินจาก
ลูกหนี้และหรอืผู้ค้ าประกันของลูกหนี้ดังกล่าวได้ทุกเดือน แต่มีลูกหนี้อื่น จ านวน 1 รายไม่สามารถช าระหนี้ได้ตาม
ก าหนด สหกรณ์จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 50 % เป็นจ านวนเงิน 1,051,005.25 บาท ซึ่งการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสยั
จะสูญเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
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4. มีสมาชิกส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินช าระหน้ีเป็นเงินสด จ านวน 47 ราย ดังนี ้
(1) การให้เงินกู้พิเศษ โดยใช้ที่ดนิค้ าประกัน มี 2 ราย 

รายที่ 1 ส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้รายเดือนโดยหักจากเงินได้ราย
เดือนส่วนหนึ่ง และเงินสดอีกส่วนหนึ่ง 
รายที่ 2 ส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้รายเดือนด้วยเงินสดทั้งจ านวน 

(2) มีสมาชิกส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้รายเดือนเป็นเงินสดโดยไม่ผิดนัด
ช าระหนี้ จ านวน 28 ราย 

(3) มีสมาชิกที่ลาออกจากงานและส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้รายเดือน
เป็นเงินสด จ านวน 13 ราย 

(4) สมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้วและส่งช าระหนี้รายเดือนเป็นเงินสด 
จ านวน 4 ราย 

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการด าเนินการควรด าเนินการ และ ควบคุม ก ากบั และติดตามให้
สมาชิกถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 3.6  ด้านการลงทุน 
  3.6.1 การลงทุนซื้อหุ้น 
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์          จ านวนเงิน 12,699,500.00  บาท 
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด   จ านวนเงิน       10,000.00  บาท 
   รวม 12,709,500 บาท 
  3.6.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 
   ที่ดิน     4,036,625.00 บาท 
   อาคาร     6,458,739.25 บาท 
   ยานพาหนะ        32,702.47 บาท 
   เครื่องใช้ส านักงาน                              570,332.12 บาท 
   รวม           11,098,398.84 บาท 
 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์น าเงินไปลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาด จ านวน 12,709,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ทั้งหมด แต่เงินลงทุนดังกล่าวมีจ านวนไม่มาก 
และการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มีการอนุมัติเงินลงทุนตามมติของคณะ  
กรรมการด าเนินการ มีเอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุนถูกต้อง    

 3.7  ด้านหนี้สิน 
  3.7.1 เงินรบัฝาก สหกรณ์รบัฝากเงินในระหว่างปี วันสิ้นปีมีเงินรับฝากสมาชิกคงเหลือ ดังนี้ 
  เงินรับฝากสมาชิก 

(1) เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ จ านวนเงิน 314,935,119.21 บาท 
(2) เงินรับฝาก สัจจะออมทรัพย์ จ านวนเงิน    4,063,109.55 บาท 
(3) เงินรับฝาก ออมทรัพย์ทั่วไป จ านวนเงิน    3,535,132.78 บาท 
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(4) เงินรับฝาก ออมทรัพย์เกษียณอายุ จ านวนเงิน   14,508,106.98 บาท 
(5) เงินรับฝาก ออมทรัพย์มั่นคง 1 จ านวนเงิน   13,828,030.44 บาท 
(6) เงินรับฝาก ออมทรัพย์มั่นคง 2 จ านวนเงิน     2,763,100.00 บาท 
(7)  เงินรับฝาก ออมทรัพย์มั่นคง 3 จ านวนเงิน   16,694,832.50 บาท 
รวม    จ านวนเงนิ 370,327,431.46 บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สอ.อื่น) จ านวนเงิน 35,723,753.90 บาท 
เงินรับฝากเพื่อน าสง่ประกัน 
(1) เงินฝากสัจจะประกันชีวิตกลุ่ม 2 จ านวน  3,628,411.83  บาท 
(2) เงินฝากสัจจะประกันชีวิตกลุ่ม 1 จ านวน 12,002,747.46  บาท 
(3) เงินฝากสัจจะประกัน 3  จ านวน        24,397.65  บาท 
รวม     จ านวน 15,655,556.94  บาท 
3.7.2 เงินกู ้

 (1) เงินกู้ระยะสั้น - ชสอ.   จ านวนเงิน  11,110,800.00  บาท 
 (2) เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.รพ.ต ารวจ จ านวนเงิน  77,499,500.00  บาท 
 (3) เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.วชิรพยาบาล จ านวนเงิน  77,510,000.00  บาท 
 (4) เงินกู้ระยะสั้น-สอ.รพ.ชุมพร  จ านวนเงิน  17,000,000.00  บาท 
 (5) ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จ านวนเงิน 200,000,000.00 บาท 
 (6) เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.ม.เชียงใหม ่ จ านวนเงิน   84,110,634.50 บาท 
 รวม     จ านวนเงนิ 467,230,934.50 บาท 
 3.7.3 อื่นๆ  
 (1) ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่    จ านวนเงิน   1,671,968.00 บาท 
 (2) ดอกเบ้ียค้างจ่าย-เงินกู้ระยะกลาง ชสอ. จ านวนเงิน          4,566.08 บาท 
 (3) ดอกเบ้ียค้างจ่าย -เงินกู้ระยะกลาง สอ.วชิรพยาบาล            26,438.00 บาท 
 (4) เงินรอจ่ายคืน    จ านวนเงิน      233,928.85 บาท 
 (5) ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย   จ านวนเงิน        35,000.00 บาท 
 (6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย จ านวนเงิน        11,670.00 บาท 
 (7) ดอกเบ้ียค้างจ่ายต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์          628,493.15 บาท 
 (8) รอจ่ายคืนดอกเบี้ยรับ   จ านวนเงิน        95,072.00 บาท 
 (9) ดอกเบ้ียค้างจ่าย-เงินกู้ระยะกลาง สอ.รพ.ต ารวจ            24,523.91 บาท 
 (10) ดอกเบี้ยค้างจ่าย-เงินกู้ระยะกลาง สอ.มช. จ านวนเงิน       36,870.42 บาท 
 รวม      จ านวนเงิน  2,768,530.31 บาท    
รวมหนี้สิน 891,706,207.11 บาท   
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สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  
1. เงินรับฝากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรพัย์มั่งคง 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 ต่อปี จ านวน

เงิน 13,828,030.44 บาท จะครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิก ในปี 2563 
2.  เงินรับฝากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์มั่งคง 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อป ี 

จ านวนเงิน 2,763,100.00 บาท จะครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิก ในปี 2564 
3. เงินรับฝากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรพัย์มั่งคง 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี จ านวน

เงิน 16,694,832.50 บาท จะครบก าหนดจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิก ในปี 2565 
สหกรณ์ควรมกีารวางแผนในเตรียมการบริหารสภาพคล่องทางการเงินรองรับกับค่าใช้จ่ายที่จะ

เกิดขึ้นหากไม่แล้วอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีในปีน้ันๆ ก็ได ้
3.8  ด้านทุน 
 3.8.1 ทุนเรือนหุ้นวันต้นปีมีจ านวน 1,059,082,010.00 บาท  เพิ่มขึ้นระหว่างปจี านวน 

82,769,740 บาท คงเหลือวันสิ้นปีจ านวน 1,141,851,750.00 บาท 
 3.8.2 ทุนส ารอง    จ านวน  77,345,387.86 บาท 
 3.8.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  จ านวน   1,146,753.99  บาท 
  ทุนสวัสดิการสงัคม   จ านวน   1,161,930.74  บาท 
  ทุนสะสมขายากจิการ   จ านวน   1,776,225.47  บาท 
  ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม  จ านวน      268,998.00  บาท 
              ทนุสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน   1,970,460.80  บาท 
  รวม     จ านวน   6,324,369.00  บาท  
 3.8.4 ก าไร/ขาดทุน    จ านวน 94,586,465.57 บาท 
รวมทนุ  1,320,107,972.43 บาท 

 

7. เรื่องอื่น ๆ 
การสอบทานหนี้  ระหว่างที่ได้ท าการตรวจสอบ ได้ท าการสอบทานหนี้กับสมาชิกที่เป็นหนี้

โดยตรงในแต่ละเดือน รวมทั้งหมดจ านวน 196 ราย เป็นเงินให้กู้สามัญ จ านวน 57 ,850,000.-บาท และ ให้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ านวน 4,744,800.-บาท  

ผลการสอบทานหนี้  ไม่มีสมาชิกรายใดทักท้วงแต่ประการใด 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 (นายวิชาญ  ไชยแขวง) 
 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
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5.3   รายงานผลการด าเนนิงานกองทนุช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกูส้ามัญ 
 

 สรุปผลการด าเนนิงานกองทนุช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ และรายงานเงินคงเหลือประจ าป ี
สิ้นปบีัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 

................................... 
1. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  ได้คัดเลือกสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 

จ านวน 5 คน  และได้คัดเลือกจากคณะกรรมการด าเนินการจ านวน 2 คน รวมเป็น 7 คน เป็นคณะกรรมการ
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญประจ าปี 2561 ดงันี ้
  1. นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจี  ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธ์   รองประธาน 
  3. นางงามข า กิจสุบรรณ  กรรมการ/เหรญัญิก 
  4. นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง   กรรมการ/เลขานุการ* 
  5. นายสุดใจ อบแย้ม   กรรมการ 
  6. นายสินทร เพชรเจริญ  กรรมการ 
  7. นายอนันต์ อนิลบล   กรรมการ* 
   
 หมายเหตุ   * คณะกรรมการด าเนินการ 
 

2. สิ่งที่คณะกรรมการกองทนุช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญได้ด าเนินการ ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการกองทุนได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน จ านวน 5 ครั้ง  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 256  ที่ได้มอบให้คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญหาวิธีการที่จะช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เนือ่งจากปัจจุบันในการกู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  นั้น สมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าประกันสองตัว  ในกรณีที่กู้เกนิวงเงิน 
1,500,000.00 บาท  คือ การท าประกันชีวิตผู้กู้ในอัตราหนึ่งแสนบาทละ 550.00 บาท และท าประกันภัยผู้ค้ า 
ในอัตราหนึ่งแสนบาทละ 650.00 บาท  หลังจากหักหุ้นทีม่ีอยู่กับสหกรณ์แล้ว 

คณะกรรมการกองทุน ฯ ได้พยายามคิดวิธีและแนวทางที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้กับสมาชิก และ
กระทบกับค่าใช้จ่ายของสมาชิกให้น้อยที่สุด  คือ การน าเสนอกองทุนฌาปนกิจ ซึ่งในปัจจุบันสหกรณฯ์ ได้เข้าร่วม
เป็นศูนย์ประสานงานด้วย ได้แก ่

 1.  สสธท.  (สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย) 
 2.  กสธท.  (กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขไทย) 
 3.  สส.ชสอ.  (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

    แห่งประเทศไทย) 

 โดยได้เสนอแนวทางการด าเนินการ โดยการน ากองทุนฌาปนกิจดังกล่าวที่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้เป็น
สมาชิกอยู่นั้นถือเป็นคุณสมบัติของผู้กู้  โดยสมาชิกไม่ต้องท าประกันชีวิตกับทางสหกรณ์ฯ เพิ่มอีก เพื่อเป็นการ   
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ลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก โดยให้ทายาทของสมาชิกดังกล่าวเซ็นยินยอมที่จะด าเนินการช าระหนี้ในส่วนที่สมาชิก
นั้นคงค้างอยู่ทั้งหมดให้กับทางสหกรณ์ฯก่อน จึงได้น าเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณากันอย่างระเอียดรอบคอบ  โดยศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว  ไม่สามารถที่จะกระท าได้เนื่องจากขัดกับกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
 
 3.  สรุปค่าใชจ้่ายและเงินคงเหลือกองทุนช่วยเหลือผูค้้ าประกันเงนิกู้สามัญ ประจ าป ี2561 ดังนี ้

  ยอดยกมาจากปี 2560  จ านวน    1,683,460.80  บาท 

  จัดสรรจากมตทิี่ประชุมใหญส่ามัญประจ าป ี2560     300,000.00   บาท 

  รวมยอดเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   1,983,460.00 บาท 

 4.  การด าเนนิการช่วยเหลือผู้ค้ าประกนัในรอบปีที่ผา่นมา  ไม่ได้ใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลือผู้ค้ า
ประกันเงินกู้สามัญเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีหนี้เสียที่ผู้ค้ าประกันต้องชดใช้แทนผู้กู้ 
 

มตทิี่ประชุม
............................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................

....................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 6.1   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจ าปี 2561 

 ส านักงานตรวจสอบบัญช ีอาจารย์พรศรี ละงู  ผู้สอบบัญชเีอกชนรับอนุญาต น าเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชี งบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จังหวัดชุมพร จ ากัด ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 

 

หนังสือรับรองของสหกรณ ์

                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดชมุพร จ ากัด 

วันที่  11  มกราคม 2562 

เรียน   นางพรศรี ละงู  ผู้สอบบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

                     หนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ   
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
                     ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพือ่ให้การด าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
                     ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ 
แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ 

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1  บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผดิปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมหีน้าที่ส าคัญเกีย่วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทัง้หมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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5. สหกรณ์ไม่ได้รบัหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมหีนี้สินที่อาจเกดิขึ้นใน 
ภายหน้าซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑใ์นการตั้ง 
ส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรอืเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1   รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น 
6.2   ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
6.3   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรพัย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกพันใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแตท่ี่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกดิขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไมม่ีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ  ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
     (นายปญัญา  ลาวิลัย) 
     ประธานกรรมการ  

 

     
      (นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร) 

      ผู้จัดการสหกรณ ์
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รายงานของผูส้อบบัญช ี

เสนอ    นายทะเบียนสหกรณ์ 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร จ ากัด ซึ่ง 

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า  งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการสอบบัญชแีละระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์  และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ข้าพเจา้เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

1. เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินใหกู้้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ ์ฯ 

มีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก จ านวนเงิน 2,109,733,094.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
       ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ ์
มีลูกหนี้อื่นประกอบด้วย  ลูกหนี้ตามค าพิพากษา จ านวนเงิน 397,986.00 บาท  ลูกหน้ีอื่น 6 ราย  จ านวนเงิน 
9,641,261.38 บาท ซึ่งสหกรณ์สามารถเรียกช าระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวหรือผู้ค้ าประกันได้ทุกเดือน แต่มี 1ราย 
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด สหกรณจ์ึงต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% จ านวนเงิน 1,051,005.25 บาท 
 ข้าพเจ้าได้ท าการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจสินเช่ือและเลือกตัวอย่างมา 
สุ่มทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  การทดสอบการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย  การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค าขอกู้ คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ผู้ค้ าประกัน สอบถามรายงานการประชุมเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
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ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการช าระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ เพ่ือติดตามว่ามีลูกหนี้เงินใหกู้้รายใด ไม่สามารถ
ช าระหนี้ตามที่ก าหนด เพื่อน าไปท ารายละเอียดการแยกอายุหนี้ เพ่ือสอบทานว่ามีลูกหนี้รายใดเข้าหลักเกณฑ์การ
จัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญู พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
พบว่าต้องต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 

2. เงินลงทุน 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ3 เงินลงทนุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์น าเงิน

ไปลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดของตลาดจ านวนเงิน  12,709,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  
0.57 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ แต่เงินลงทุนดังกล่าวมีจ านวนไม่มาก 

ข้าพเจ้าได้สอบทานขัน้ตอนการปฏิบัติและควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน สอบทานการลงทุน 
ของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแหล่งทุนที่สหกรณ์ได้มาเพ่ือน าลงทุนในหลักทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
อนุมัติ เอกสารสิทธิ์ของเงินลงทุน รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการตีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วัน
สิ้นปีบัญชี สอบทานการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ 
ตามที่แสดงในงบก าไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ในปี 2561 จ านวน130,399,684.49 

บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 99.26 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเกิดจาก
สัญญาเงินให้กูแ้ต่ละประเภทมีเงื่อนไขการค านวณดอกเบ้ียในอัตราที่แตกต่างกัน  นอกจากนี้  การรับรูร้ายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หยุดการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค านวณดอกเบ้ีย
เงินให้กู้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสญัญาเงินให้กู้วา่มีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเง่ือนไข 
ในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด รวมทั้ง
ข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้  และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค านวณ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้  นอกจากนีข้้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไป 
ตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณใ์ช้ และตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชี 
ที่ส าคัญ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดย
ถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จ 
จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด 
 ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และ
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การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจที่จะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม ่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ที่มีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกจิของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจา้ได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้รว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ ์

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผล 
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญั  ข้าพเจ้าตอ้งให้ข้อสังเกต  ไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งในงบการเงิน  หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว  ไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  ขอ้สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์
ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ  โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุด  ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้า 
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี   เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่งดังกล่าว   
ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าว  สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักล่าว 

เรื่องอื่นๆ 
 งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ที่น ามาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น   ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่  
5 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 

( นางพรศรี  ละงู ) 
ผู้สอบบัญช ี

 
 
 

63-65  ต.คูหาสวรรค ์
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
วันที่  11  มกราคม  2562  

 

 

 

 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 140 
 

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สินทรพัย์
สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 69,234,489.38         15,726,867.88           
เงินใหกู้้ยืมระยะสั้น - สุทธิ 4 133,705,120.90       134,433,535.41         
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 5 389,091.48              308,500.00                
ดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้างรับ 1,306,084.00           685,599.00                
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6 124,552.64              125,051.64                

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 204,759,338.40       151,279,553.93         
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 12,709,500.00         12,709,500.00           
เงินใหกู้้ยืมระยะยาว - สุทธิ 4 1,976,027,973.55    1,903,432,538.68      
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 5 8,201,164.65           4,218,096.85             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 11,098,398.84         11,704,658.94           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 33,370.00                33,370.00                  

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 2,008,070,407.04    1,932,098,164.47      
รวมสินทรพัย์ 2,212,829,745.44    2,083,377,718.40      

หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 9 212,126,365.90       273,609,400.00         
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี 12 119,120,400.00       83,720,400.00           
เงินรับฝาก 10 421,706,742.30       334,746,014.23         
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11 1,096,562.31           1,020,604.81             

รวมหนี้สินหมุนเวียน 754,050,070.51       693,096,419.04         

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  2561
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หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 12 136,999,734.50       172,009,500.00         
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,671,968.00           1,439,758.00             

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 138,671,702.50       173,449,258.00         
รวมหนี้สิน 892,721,773.01       866,545,677.04         

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 1,141,851,750.00    1,059,082,010.00      

ทุนส ารอง 77,345,387.86         69,004,679.58           

ทุนสะสมตามระเบียบ ข้อบังคับและอ่ืนๆ 13 6,324,369.00           5,338,277.90             

ก าไรสุทธิประจ าปี 94,586,465.57         83,407,073.88           

รวมทุนของสหกรณ์ 1,320,107,972.43    1,216,832,041.36      

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 2,212,829,745.44    2,083,377,718.40      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

 
 
  
 
  
 (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 (นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง) 
 เลขานุการ 
 

 วันที่ 11 มกราคม 2562 
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 130,399,684.49   99.26   124,150,025.00   99.32    
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 300,261.17          0.23     139,585.67          0.11      
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 673,073.50          0.51     708,286.07          0.57      
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 131,373,019.16   100.00 124,997,896.74   100.00  

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 12,656,281.38     9.63     12,997,706.71     10.40    
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 1,433,689.89       1.09     2,921,482.72       2.34      
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 10,342,487.24     7.87     16,006,877.43     12.81    
ดอกเบี้ยจ่ายต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 8,523,698.63       6.49     4,465,821.90       3.57      
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 32,956,157.14     25.09   36,391,888.76     29.11    

หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค าพิพากษา (5,500.00)             (0.00) (15,000.00)           (0.01)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืน (2,218,502.13)      (1.69) (20,000.00)           (0.02)
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินกู้อ่ืนค้างรับ 537,741.00          (0.41) 0.00 (0.00)
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยตามค าพิพากษาค้างรับ 46,017.00            (0.04) 0.00 0.00
รวมหนี้สงสัยจะสูญ (1,640,244.13)      2.13     (35,000.00)           0.03      

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 100,057,106.15   72.79   88,641,007.98     70.86    
บวก รายได้อ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,400.00            0.01     12,500.00            0.01      
รายได้เงินเฉลี่ยคืน 190,427.17          0.14     293,065.17          0.23      
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 0.00 0.00 8,000.00              0.06      
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อ่ืน 0.00 0.00 68,152.00            2.33      
รายได้อ่ืน 76,467.15            0.06     20,272.01            0.02      

รวมรายได้อ่ืน 277,294.32          0.21     401,989.18          2.66      

ปี 2560

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
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บาท % บาท %

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 1,928,166.19       1.47     1,811,866.00       1.45

ค่าล่วงเวลา 3,372.00              0.00     47,740.98            0.03819

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 38,323.00            0.03     78,870.00            0.0631

เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,630.00              0.00     1,530.00              0.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 74,371.00            0.06     65,303.00            0.05

ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 232,210.00          0.18     124,566.00          0.10

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์   

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 677,240.10          0.52     672,614.10          0.54

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 16,018.00            0.01     7,875.00              0.01

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

ค่าเบี้ยประชมุ 397,860.00          0.30     336,759.00          0.27

ค่ารับรอง 23,375.00            0.02     29,820.00            0.02

ค่าพาหนะ 18,410.00            0.01     22,680.00            0.02

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 84,188.15            5.87     95,276.74            3.26

ค่าใชจ่้ายประชมุใหญ่ 1,310,200.00       1.00     1,203,514.00       0.96

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 70,000.00            0.05     70,000.00            0.06

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 70,000.00            0.05     60,000.00            0.05

ค่าน้ า - ค่าไฟฟ้า 82,035.82            0.06     76,471.50            0.06

ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์ 80,343.24            0.06     68,068.69            0.05

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หกัเงินประจ าหน่วย 79,600.00            0.06     74,475.00            0.06

ค่าถ่ายเอกสาร 36,055.25            0.03     43,347.91            0.03

ค่าใชจ่้ายประชมุกรรมการ 26,298.00            0.02     26,712.00            0.02

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 80,932.00            0.07     81,704.00            0.07

ค่าดูแลและปรับปรุงโปรแกรมส าเร็จรูป 27,960.00            0.02     38,610.00            0.03

2

ปี 2560ปี 2561
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บาท % บาท %

ค่าใชจ่้ายในการประเมินหลักทรัพย์ 30,992.00            0.02 6,080.00              0.00

ค่าใชจ่้ายในการสรรหากรรมการ 348.00                 0.00 35,008.00            0.02801

ค่าหนังสือพิมพ์ 4,090.00              0.00 2,870.00              0.00

ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชมุ 89,090.00            0.07 88,520.00            0.07082

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 91,044.00            0.07 137,368.00          0.11

ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 0.00 0.00 6,000.00              0.00

ค่าใชจ่้ายประชาสัมพันธ์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00

ค่าใชจ่้ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 168,783.15          0.13 322,273.36          0.26

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 5,747,934.90       10.19   5,635,923.28       7.70      
ก าไรสุทธิ 94,586,465.57     62.80   83,407,073.88     65.87    

ปี 2561 ปี 2560
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 94,586,465.57              83,407,073.88              
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 677,240.10                   672,614.10                   
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค าพิพากษา 0.00 (15,000.00)                    
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืน 0.00 (20,000.00)                    
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใชไ้ป 84,188.15                     95,276.74                     
ดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้างรับ (620,485.00)                  (685,599.00)                  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ (2,056.65)                      0.00
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชคี้างจ่าย 35,000.00                     60,000.00                     
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 0.00 21,000.00                     
ดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนค้างรับ (537,741.00)                  0.00
เงินรอเรียกคืน (1,054,937.00)               0.00
ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาค้างรับ (46,017.00)                    0.00
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยตามค าพิพากษาค้างรับ 46,017.00                     0.00
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยอ่ืนค้างรับ 537,741.00                   0.00
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 232,210.00                   124,566.00                   

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 93,937,625.17              83,659,931.72              
สินทรัพย์ด าเนินงาน

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (52,303,838.00)             (65,017,914.50)             
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 56,001,435.50              53,482,910.00              
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ (731,591,093.00)           (674,935,400.00)           
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สามัญ 691,244,447.59            608,061,409.01            
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ (41,212,890.00)             (8,238,000.00)               
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 5,994,917.55                477,564.00                   

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชมุพร จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สินทรัพย์ด าเนินงาน(ต่อ)
เงินสดรับลูกหนี้ตัวแทน 327,284,560.00            307,890,999.00            
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตัวแทน (327,284,560.00)           (307,890,999.00)           
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค าพิพากษา 5,500.00                       15,000.00                     
เงินสดจ่ายลูกหนี้อ่ืน ๆ (2,131,217.15)               (1,037,095.85)               
เงินสดรับลูกหนี้อ่ืน ๆ 286,060.00                   126,611.00                   
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่าย (663,350.00)                  (555,860.00)                  
เงินสดรับเงินทดรองจ่าย 670,610.00                   559,172.00                   
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส านักงาน (88,892.50)                    (76,168.50)                    
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้างรับ 0.00 467,581.00                   
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 1,054,937.00                0.00
เงินปันผลคลาดเคลื่อน 0.00 145,931.12                   

หนี้สินด าเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามค าพิพากษา (5,500.00)                      0.00
เงินสดจ่ายค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืน (2,218,502.13)               0.00
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชคี้างจ่าย (60,000.00)                    (55,000.00)                    
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 6,782,552.96                2,289,477.33                
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (7,392,108.35)               (2,161,479.78)               
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 92,398.31                     0.00
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 148,542.00                   141,932.00                   
เงินสดจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (148,542.00)                  (141,932.00)                  
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา 0.00 (91,000.00)                    
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 11,670.00                     0.00
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย (21,000.00)                    (7,000.00)                      
เงินสดรับดอกเบี้ยค้างจ่ายต๋ัวสัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์ฯ 628,493.15                   0.00
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเ้งินค้างจ่าย 0.00 (186,986.30)                  
เงินสดจ่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย (3,028.97)                      (1,153.78)                      
เงินสดรับภาษีหกั ณ ที่จ่าย 1,980.40                       2,202.35                       

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 19,021,207.53              (3,075,269.18)                
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ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองใชส้ านักงาน (70,980.00)                    (76,800.00)                    

เงินสดสุทธ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (70,980.00)                    (76,800.00)                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร 560,755,473.61            0.00
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร (559,739,907.71)           0.00
เงินสดรับเงินกู้ยืม 100,000,000.00            130,000,000.00            
เงินสดจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืม (162,108,365.50)           (356,597,567.16)           
เงินสดรับต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 1,520,000,000.00         1,425,000,000.00         
เงินสดจ่ายต๋ัวสัญญาใชเ้งิน (1,520,000,000.00)        (1,300,000,000.00)        
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 240,464,042.40            326,342,339.54            
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (153,503,314.33)           (257,486,586.90)           
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยจ ากัด (30,000.00)                    (10,000.00)                    
เงินสดจ่ายเงินปันผล (60,617,493.00)             (57,705,896.00)             
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (10,652,311.00)             (13,382,604.00)             
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมและเจ้าหน้าที่ (1,100,000.00)               (1,200,000.00)               
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 93,275,180.00              102,720,010.00            
เงินสดจ่ายทุนเรือนหุ้น (10,505,440.00)             (7,984,290.00)               
เงินสดรับทุนสวัสดิการสังคม 1,000.00                       0.00
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสังคม (1,047,371.00)               (1,569,001.00)               
เงินสดรับทุนเพ่ือขยายกิจการ 62,105.00                     0.00
เงินสดจ่ายทุนเพ่ือเพ่ือขยายกิจการ (683,204.50)                  (293,751.00)                  
เงินสดรับทุนศึกษาอบรม 72,497.00                     0.00
เงินสดจ่ายทุนศึกษาอบรม (72,497.00)                    (131,002.00)                  
เงินสดจ่ายทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ (13,000.00)                    (11,539.20)                    

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 34,557,393.97              (12,309,887.72)             
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น(ลดลง) 53,507,621.50              (15,461,956.90)             
เงินสด ณ วันต้นปี 15,726,867.88              31,188,824.78              
เงินสด ณ วันสิ้นปี 69,234,489.38              15,726,867.88              
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1. สรปุนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

 ๏ สหกรณ์บันทึกบัญชโีดยใชเ้กณฑ์คงค้างเว้นแต่ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษาสหกรณ์จะรับรู้ต่อเมื่อได้รับเงิน

 ๏ สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย

     คูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม

 ๏ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน

๏ สหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจ านวนที่เพียงพอตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชขีองสหกรณ์

    พ.ศ. 2560

 ๏ สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชส้ิ้นเปลืองตามราคาทุน

 ๏ ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน

 ๏ ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้

 ๏ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทรวมถึงเงินฝากธนาคารที่น าไปเป็น

     ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินสด 307.00                  2,939.00                 

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 0.00 2,500.00                 

ออมทรัพย์ 69,234,182.38      15,721,428.88        

รวม 69,234,489.38      15,726,867.88        

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
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3 เงินลงทุน ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

 - หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 12,699,500.00      12,699,500.00        

 - หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด 10,000.00             10,000.00               

รวมเงินลงทุนระยะยาว 12,709,500.00      12,709,500.00        

4 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

 - ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 14,935,547.00 2,934,280.00 21,567,424.50      0.00

 - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 113,796,946.76 1,918,145,151.24 108,559,007.00    1,883,036,445.59   

 - ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 4,972,627.14 54,948,542.31 4,307,103.91        20,396,093.09        

รวมเงินใหกู้้ยืม - ปกติ 133,705,120.90 1,976,027,973.55 134,433,535.41    1,903,432,538.68   

5 ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 397,986.00          0.00 403,486.00           0.00

ลูกหนี้อ่ืนๆ 389,091.48          9,252,169.90        726,324.38           7,069,779.85          

รวม 787,077.48          9,252,169.90        1,129,810.38        7,069,779.85          

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 397,986.00          1,051,005.25        821,310.38           2,851,683.00          

ลูกหนี้ -สุทธิ 389,091.48          8,201,164.65        308,500.00           4,218,096.85          

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญแยกเป็น ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ลูกหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน

397,986.00 บาทและค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืนๆ จ านวน 1,051,005.25 บาท

ปี 2561

บาท

ปี 2561

2

ปี 2560

บาท

บาท บาท

ปี 2560
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6 สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 102,495.99           97,791.64               

เงินทดรองจ่าย 20,000.00             27,260.00               

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 2,056.65 0.00

ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาค้างรับ 93,011.00             46,994.00               

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาค้างรับ 93,011.00             46,994.00               

ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาค้างรับ 0.00 0.00

ดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนค้างรับ 1,127,913.00        590,172.00             

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนค้างรับ 1,127,913.00        590,172.00             

ดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนค้างรับ 0.00 0.00

รวม 124,552.64           125,051.64             

7 ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

ที่ดิน 4,036,625.00        4,036,625.00          

อาคาร 7,863,375.00        6,851,908.00          

ยานพาหนะ 42,000.00             41,102.47               

เคร่ืองใชส้ านักงาน 2,085,414.00        775,023.47             

รวม 14,027,414.00      11,704,658.94        

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,929,015.16 0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,098,398.84      11,704,658.94        

ค่าเสื่อมราคาสะสม แยกเป็น ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร จ านวนเงิน 1,404,635.75 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ

จ านวนเงิน 9,297.53 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมเคร่ืองใชส้ านักงาน จ านวนเงิน 1,515,081.88 บาท รวมค่าเสื่อมราคาสะสม

จ านวนเงิน 2,929,015.16  บาท

3
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8 สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินประกันการใชไ้ฟฟ้า 32,000.00             32,000.00               

เงินมัดจ าส่งหนังสือพิมพ์ 300.00                  300.00                    

เงินประกันการใชน้้ า 1,070.00               1,070.00                 

รวม 33,370.00             33,370.00               

9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 1,015,565.90 0.00

ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

 - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 0.00 0.00

 - ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) 200,000,000.00    150,000,000.00      

 - ธนาคารธนชาติ (มหาชน) 0.00 50,000,000.00        

รวม 201,015,565.90    200,000,000.00      

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น

 - ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 11,110,800.00      44,444,400.00        

 - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ ากัด 0.00 29,165,000.00        

รวม 11,110,800.00      73,609,400.00        

รวมเงินเบิกเกินบัญชธีนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 212,126,365.90    273,609,400.00      

ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากัด จ านวนเงิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 3.75 ต่อปี จ านวน 24 งวด โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

4
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10 เงินรบัฝาก ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินรบัฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 71,047,869.19      36,299,923.12        

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 314,935,119.21    278,178,303.57      

เงินรับฝากประจ า 0.00 160,828.62             

รวม 385,982,988.40    314,639,055.31      

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินรบัฝาก - สหกรณ์อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 35,723,753.90      20,106,958.92        

รวม 35,723,753.90      20,106,958.92        

รวมเงินรับฝาก 421,706,742.30    334,746,014.23      

11 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินรอจ่ายคืนดอกเบี้ยรับ 95,072.00             151,968.00             

เงินรอจ่ายคืน 233,928.85           786,588.24             

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชคี้างจ่าย 35,000.00             60,000.00               

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 11,670.00             21,000.00               

ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเ้งินค้างจ่าย 628,493.15 0.00

ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 0.00 1,048.57                 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย 92,398.31 0.00

รวม 1,096,562.31        1,020,604.81          

5
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12 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

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

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 50,000,400.00     27,499,100.00      50,000,400.00      77,499,500.00        

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จ ากัด 12,000,000.00     5,000,000.00        12,000,000.00      17,000,000.00        

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 21,720,000.00     55,790,000.00      21,720,000.00      77,510,000.00        

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 35,400,000.00 48,710,634.50 0.00 0.00

รวม 119,120,400.00   136,999,734.50    83,720,400.00      172,009,500.00      

สหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด จ านวน 250 ล้านบาท   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 %

ต่อปี  จ านวน 60 งวด วันเร่ิมช าระหนี้เดือนมิถุนายน 2559  ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการ-

ด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชมุพร จ ากัด จ านวน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 % 

ต่อปี จ านวน 36 งวด วันเร่ิมช าระหนี้เดือนกรกฎาคม 2560 ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีคณะกรรมการ-

ด าเนินการและผู้จัดการเป็นหลักประกัน

สหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์วชริพยาบาล จ ากัด  จ านวน 130 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 % ต่อ่ปี

จ านวน 72 งวด วันเร่ิมช าระหนี้เดือนสิงหาคม 2559  ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2565  ดยมีคณะกรรมการด าเนิการ

และผู้จัดการเป็นหลักประกัน

สหกรณ์กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จ ากัด จ านวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 % ต่อ่ปี

จ านวน 36 งวด  วันเร่ิมช าระหนี้เดือนกรกฎาคม 2561 ก าหนดช าระเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ

และผู้จัดการเป็นหลักประกัน

ปี 2560

บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

6

ปี 2561
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13 ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอ่ืน ประกอบด้วย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,146,753.99        1,141,753.99          

ทุนสวัสดิการสังคม 1,161,930.74        546,740.14             

ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,776,225.47        1,897,324.97          

ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม 268,998.00           68,998.00               

ทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ 1,970,460.80        1,683,460.80          

รวม 6,324,369.00        5,338,277.90          

7

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 155 
 

ระเบียบวาระที่ 6.2  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 1./ 
ตามที่สหกรณม์ีผลการด าเนินงาน มีก าไรสทุธิประจ าป ี 2561   จ านวน  94,586,465.57  บาท   ดังนั้น

คณะกรรมการด าเนินการ ได้อาศัยอ านาจตามข้อบังคับข้อ22 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ ในการจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับดังกล่าว   เสนอมายังทีป่ระชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาจัดสรรตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

 ก าไรปี 2560 ร้อยละ ก าไรปี 2561  ร้อยละ

1 ทุนส ารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 8,340,708.28       10.00 9,458,646.56        10.00

2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

30,000.00         0.04 30,000.00          0.03

3 เงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 6.10  ของทุนเรือนหุ้น 60,617,493.00       72.68 66,592,928.00        70.40

ปี 60 ร้อยละ 6.00

4 เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ร้อยละ 11 ของดอกเบี้ย
เงินกู้ที่สมาชกิจ่ายใหส้หกรณ์   ปี 60 (8.7%)

10,652,311.00       12.77 14,089,714.00        14.90

5 โบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิ

1,100,000.00         1.32 1,400,000.00          1.48

6 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสทุธิ 500,000.00         0.60 727,177.01          0.77

7 ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผลไมเ่กนิร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 5,000.00         0.01 8,000.00          0.01

8 ทุนสวัสดิการสังคมไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 1,661,561.60         1.99 1,600,000.00          1.69

9 ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 200,000.00         0.24 180,000.00          0.19

10 ทุนสะสมเพ่ือชว่ยเหลือสมาชกิ 300,000.00         0.36 500,000.00          0.53

รวม 83,407,073.88     100.00 94,586,465.57      100.00

รายละเอียดการจัดสรร เปรยีบเทียบ

 
หมายเหต ุ: 1./ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด ข้อ 22 (8) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ 

         (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

มติที่ประชุม 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  6.3  พิจารณาสรุปผลด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี 2561  และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ  และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  
ประจ าปี 2562   
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จ ากัด  ขอสรุปผลด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปี 2561  ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังต่อไปน้ี   
 

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีเ่ข้าร่วม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก 100,000.00 เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ของสหกรณ์ สมาชิก เก่ า  และ

สมาชิกใหม่ 
สอ.สสจ.ชพ. 79,380.00 

โครงการส่งเสริมการออม 70,000.00 ส่งเสริมการออม และลดเงินกู้จากแหล่ง
ภายนอก 

สมาชิก / จนท. /
กรรมการ 

หน่วยงานของสมาชิก 69,200.00 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ ์ 30,000.00 การวางแผนงบประมาณรายได้-รายจ่ายของ 
สหกรณ์ 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

สอ.สสจ.ชพ. 30,750.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ ์

150,000.00 การศึกษาดูงานหน่วยงานระดับใกล้เคียงกัน 
เพื่อน ามาพัฒนาและปรับใช้ในองค์กร 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

- 71,497.00 

โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิก
เก่า 

100,000.00 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
และสิทธิต่างๆ ให้แก่สมาชิก 

คณะกรรมการ / 
จนท .สหกรณ์ ฯ /
สมาชิก 

โรงแรมนานาบุร ี 96,425.00 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 300,000.00 จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกแต่ละหน่วยงาน  

สมาชิก/เจ้าหน้าที่ 
และคณะกรรมการ 

สนามกีฬาจั งหวั ด
ชุมพร 

297,039.50 
 

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

50,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการการ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของ ชสอ. เพื่ อพัฒนาความรู้ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่
คณะท างาน และ
กรรมการ 

ชสอ. จ.นนทบุร ี 0.00 
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สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจ าปี 2561 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีเ่ข้าร่วม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
โครงการวันสหกรณ์แห่งชาต ิ 30,000.00 ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่าง

สหกรณ์ภายในจังหวัดชุมพร 
คณะกรรมการ/
คณะท างาน/
เจ้าหน้าที่ 

สนามกีฬาหลังสวน 24,510.00 

โครงการบ้านหลังแรกและรถคันแรก 10,000.00 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบ้านหลัง
แรกและรถคันแรก 

สมาชิก/
คณะกรรมการ/
คณะท างาน/จนท. 

หน่วยงานของสมาชิก 10,000.00 

 
 

   พิจารณาแผนงานและโครงการประจ าปี  2562 
  แผนงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 

     **************************************** 

      ชื่อโครงการ               วัตถุประสงค ์                กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการออม 1.เพื่อส่งเสริมการฝากเงินกับสหกรณ์ 
แก่สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดที่ยัง 
ไม่เป็นสมาชิกได้สมัครสมาชิกสหกรณ ์
3.เพื่อลดเงินกู้จากแหล่งภายนอก 
4.กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ได้พบปะสมาชิกตามหน่วยสังกัดต่างๆ 
 

1. ประชาสัมพันธ์ และออก
บริการรับสมาชิกใหม่นอกสถานที ่
2. รณรงค์เปิดรับสมัครสมาชิก
ใหม ่
3. สหกรณ์ออกพบสมาชิกตาม
หน่วยและสังกดั 

- ค่าเอกสาร  
  ประชาสัมพนัธ ์
- ค่าพาหนะ 
- ค่าของที่ระลกึ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 150,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ   ผู้รับผิดชอบ 
    โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ปี 2562 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์
บริหารสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ระดมสมองและแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท 
หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
กิจการ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ การรายงาน ผลการ
ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและ
ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์  
4. เพื่อน าความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 1 ครั้ง 
2. ให้คณะกรรมการ สมาชิกที่
สนใจ และเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรส าคัญเพื่อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการให้กับสมาชิก 
ที่สนใจและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 
2.ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรส าคัญ
และหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการ 

 150,000.- บาท 

3. โครงการอบรมสมาชิก
ใหม่ และสมาชิกเก่า 
 
 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 
สิทธิ์ต่างๆ ที่พงึจะได้รับจากสหกรณ ์
2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ฯ 

จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่  สิทธิต่างๆ แก่สมาชิก ใหม่
และเก่าที่ยังไมเ่คยผ่านการอบรม 
 
 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 
 
 
 

120,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ    ผู้รับผิดชอบ 
    โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

 3. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงกิจการของ
สหกรณ์ และให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมกับสหกรณ์ 
4. เพื่อให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ และมี
ความรักต่อสหกรณ์ 

    

4. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 
 
 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกและหนว่ยงาน 
2.เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 

1.การแข่งขันกฬีารอบคัดเลือก
ภายในโซน 
2.การแข่งขันกฬีาระดับจังหวัด 
 

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

 400,000.- บาท 

5 . โครงการวันสหกรณ์
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อเป็นการร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหกรณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลกาด าเนินงานของ
สหกรณ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
ตระหนักถึงคุณคา่และศรัทธาในระบบ
สหกรณ์ 
 

1. สนับสนุนกิจกรรมของหนว่ย 
ที่จัดกิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ 
2. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัด
ชุมพร 
 
 
 

 

- ค่าอาหาร/เครือ่งดื่ม 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆระหว่างสหกรณ ์
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ ์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัถตุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

6 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ปรับปรุงที่ดินสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จ ากัด 
 
 
 
 
 

1. เพือ่ดูแลบ ารุงและรักษาสินทรัพย์
ของสหกรณ ์
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าในราคาด้าน  
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) สหกรณฯ์ 
3. เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้าน
ค่าตอบแทนของสินทรัพย ์
4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
พื้นที่ในอนาคต 
5. สร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สินของ
สหกรณ์ฯ 
 

ปรับปรุงถมที่ดินของสหกรณ์ 
จ านวน 3 ไร่ (บริเวณ โรงเรียน
นานาชาติธีโอดอร์) 

ใชด้ินรับฝากจากกรม
ชลประทานในการขุด
ลอกคลองนาคราช 
โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่า
น้ ามันเช้ือเพลิง
รถบรรทุกและรถไถ
ปรับถมที ่

 200,000.-บาท 
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พิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2562 
 
 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ขอเสนอแผนประจ าปี 2562  และประมาณการรายรับ - จ่าย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัต ิ ทั้งนี้เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ได้ถือใช้เป็น 
แผนด าเนินการของสหกรณ์ในปี 2562  ดังต่อไปนี้ 

แผนการด าเนินงานสหกรณ ์ปี 2562 

รายการ 
ปี 2561  ปี 2562 

 เหตุผลและความจ าเป็น  
ต้ังไว้ ผลงาน ปี 2561 ขอตั้ง 

1. แผนการรับสมาชิก และการระดมทุน         

  1.1 การถือหุ้นเพิ่ม 100,000,000.00 93,275,180.00 100,000,000.00   

  1.2 การรับสมาชิกเพิ่ม (คน)   
  

  

  
 

สมาชิกสามัญ 100 104 100   

  
 

สมาชิกสมทบ 50 0 50   

2. แผนการรับเงินฝาก     
 

  

  2.1 รับเงินฝากประจ า 160,828.62 0.00 0.00   

  2.2 รับเงินฝากออมทรัพย์     
 

  

  
 

ออมทรัพย์ทั่วไป 10,000,000.00 9,761,696.67 10,000,000.00   

  
 

สัจจะออมทรพัย ์ 4,000,000.00 3,777,124.79 4,000,000.00   

  
 

สัจจะประกันกลุ่ม1/กลุ่ม2/กุล่ม3 15,000,000.00 19,427,349.32 20,000,000.00   

  
 

ออมทรัพย์พิเศษ 200,000,000.00 133,224,138.03 150,000,000.00   
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รายการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

  
 

ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 40,000,000.00 35,723,753.90 40,000,000.00   

  
 

ออมทรัพย์เกษียณอายุ 20,000,000.00    3,740,164.80 5,000,000.00 
 

  
ออมทรัพย์มั่งคง 1/2/3 0.00 33,285,962.94 50,000,000.00 **2563 

      รวมเงินรับฝาก 289,160,828.62 238,940,190.45 279,000,000.00 
 3. แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก         

  3.1 เงินกู้สามัญระหว่างป ี 650,000,000.00 662,235,393.00 700,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่   

  3.2 เงินกู้ฉุกเฉินระหว่างปี 70,000,000.00  52,342,718.00 60,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่  

  3.3 เงินกู้พิเศษระหว่างปี 20,000,000.00  37,473,000.00 50,000,000.00  ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน  

  3.4  เงินกู้สามัญโครงการ ระหว่างปี 60,000,000.00  65,134,500.00 70,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่   

 
3.5  เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 0.00 3,739,890.00 4,000,000.00 ** 

 
3.6  เงินกู้โครงการบ้านและรถ 0.00 4,221,200.00 8,600,000.00 ปี 61 – 5 คัน / ปี 62 ประมาณ 10 คัน 

      รวมเงินกู ้ 800,000,000.00  825,146,701.00 892,600,000.00   

ประมาณการรายรับ ประจ าปี 2562   
 

    

  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 130,000,000.00  130,399,684.49 143,880,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 150,000.00  300,261.17 150,000.00  ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร  

  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์อื่น 0.00  0.00 0.00   

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000.00  10,400 10,000.00  จากสมาชิก100 คน ๆ ละ 100 บาท  
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

  ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ชสอ.) 700,000.00  673,073.50 700,000.00  รับเงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  

  รายได้ในการประเมินหลักทรัพย์ 0.00 0.00 0.00  0.2% จากเงินกู้พิเศษ  

  รายได้เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู ้ 150,000.00 190,427.17 200,000.00 
   ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพากษา 0.00 0.00 0.00   

  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่นค้างรับ 50,000.00 0.00 50,000.00   

  รายได้อื่นๆ 50,000.00 76,467.15 50,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  

รวมรายได้ 131,115,000.00  131,650,313.48 145,040,000.00   

ประมาณการรายจ่าย ประจ าป ี2562   
  

  

  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 2,100,000.00 1,928,166.19 2,000,000.00  เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ 

  หมวดค่าตอบแทน 777,000.00 706,550.00 880,200.00  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,คณะท างานและคณะอื่น ๆ   

  หมวดค่าใช้สอย 41,444,000.00 35,163,334.54 40,086,000.00  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน   

  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 808,000.00 761,428.25 782,000.00  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์    

  หมวดครุภัณฑ์ 145,000.00 70,980.00 170,000.00  เครื่องใช้ส านักงานภายในสหกรณ ์ 

  หมวดสาธารณูปโภค 150,000.00 132,265.34 150,000.00  ค่าน้ า,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศพัท์  

  หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 840,000.00 678,801.50 1,050,000.00 
   หมวดส ารองทั่วไป 100,000.00 0.00 146,800.00 กรณีมีความจ าเป็น หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

รวมงบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น      46,364,000.00  39,441,525.82 45,265,000.00 
 

 
  

  
  

 
รายจ่ายตามประมาณการ ประจ าป ี2562    

รายการ ปี 2561 ป ี2562 เหตุผลและความจ าเปน็ 

 ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง  

 

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง     
  -   เงินเดือน 2,100,000.00  1,928,166.19 2,000,000.00  จ่ายเงินเดอืนเจา้หน้าที่และปรบัเงินเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ 8 % 

รวมหมวดเงินเดือน 2,100,000.00  1,928,166.19 2,000,000.00   
2.  หมวดค่าตอบแทน     
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการด าเนินการ 200,000.00 205,310.00 182,400.00 ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทาง ในการประชุมวาระต่าง ๆ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 66,000.00 37,400.00 64,000.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 130,000.00 94,750.00 153,600.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจ านวน 5 ท่าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ 20,000.00 20,600.00 19,200.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจ านวน 5 ท่าน 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 20,000.00 35,200.00 63,000.00 ค่าเบี้ยประชุมของการสรรหากรรมการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิติกรรม 30,000.00 2,000.00 12,000.00 ค่าประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของสมาชิก 
   - ค่าตอบแทนผู้เข้าประชุม 80,000.00 91,690.00 80,000.00 ค่าคณะท างานเข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา12ครั้ง 
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รายการ 
ปี 2561 

ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน 80,000.00 79,600.00 80,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่เรียกเก็บเงิน 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 70,000.00 70,000.00 90,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี 75,000.00 70,000.00 130,000.00 ค่าตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   - ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 6,000.00 0.00 6,000.00 คนละ 1,500 บาท ปีละ 4 คน 
รวมหมวดค่าตอบแทน 777,000.00  706,550.00 880,200.00   
3.  หมวดค่าใช้สอย     
   -  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,220,000.00  1,310,200.00 1,393,000.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมใหญ่และจ้างจัดท าสื่อ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 40,000.00 348.00 0.00 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 
   -  ค่าพาหนะคณะกรรมการเซ็นเช็ค 20,000.00 18,410.00 20,000.00 ค่าพาหนะส าหรับกรรมการทีม่ีหน้าที่เซ็นเชค็ 
   -  ค่าท างานล่วงเวลา 50,000.00 3,372.00 30,000.00 ค่าท างานล่วงเวลาในกรณีงานเร่งด่วน/สรุปงานประจ าเดือน 
   -  ค่ารับรอง 36,000.00 23,375.00 36,000.00 ค่ารับรองสมาชิก คณะที่มาเยี่ยมชมกิจการ 
   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 14,000,000.00 12,656,281.38 13,000,000.00 ค่าใช้จ่ายส าหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 25,000,000.00 20,299,875.76 25,000,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายส าหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 
   -  ดอกเบีย้เบิกจ่ายเกินบัญชี 1,000.00 0.00 0.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญช ี
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย ์ 120,000.00 112,414.00 120,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์ 
   -  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 10,000.00 16,018.00 30,000.00 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านักงาน 
   -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมส านักงาน 100,000.00 0.00 50,000.00 กรณีเกิดช ารุดท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
   -  ค่าหนังสือพิมพ ์ 5,000.00 4,090.00 0.00 ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห ์
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รายการ 
ปี 2561 

ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี

   -  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 160,000.00  155,067.15 150,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสหกรณ์/สารสนเทศ/ค่าอาหารฯลฯ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่องาน 30,000.00  26,298.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่องาน/ไปธนาคาร 
   -  ค่าดูแลโปรแกรมส าเร็จรปู 50,000.00  27,960.00 50,000.00 โปรแกรมสหกรณ์ของสอ.มอ. ,ค่าเช่าพื้นที่ website 
   -  ค่าสวัสดกิารเจ้าหน้าที่ 100,000.00  38,323.00 50,000.00 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสหกรณ์ 
   -  ค่าเงินสมทบประกันสังคม 70,000.00  74,371.00 80,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 
   -  ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00 1,630.00 0.00  
   -  ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 130,000.00  232,210.00 150,000.00 เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ตามจ านวนปีที่ท างาน 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00  36,055.25 30,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร 
   -  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 20,000.00  5,000.00 10,000.00 เพื่อกิจการสหกรณ ์
   -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 200,000.00  91,044.00 200,000.00 เพื่อด าเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนดัช าระ/ค่าจ้างทนายความ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย ์ 30,000.00  30,992.00 50,000.00 กรณีสมาชิกขอกู้เพ่ือใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน 
   -  หนี้สงสัยจะสูญ 0.00  1,640,244.13 1,000,000.00 ดูรายละเอียดจากงบก าไรขาดทุนที่รับรองแล้ว 

รวมหมวดค่าใช้สอย 41,444,000.00 35,163,334.54 40,086,000.00   
4.  หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และอุปกรณ ์    

  -  ค่าเสื่อมราคา พาหนะ 0.00 8,400.0 0.00 ค่าเสื่อมรถมอเตอร์ไซค์สหกรณ์ฯ 
  -  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00  84,188.15 200,000.00 เครื่องเขียนแบบพิมพ,์ แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในสหกรณ์ฯ  
  -  ค่าเสื่อมราคา อาคารส านักงาน 350,000.00  393,168.75 350,000.00 ค่าเสื่อมปี 62 (อาคารและอุปกรณ์ส านักงาน) 

-   ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 258,000.00 275,671.35 232,000.00 ลดลงร้อยละ10 
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รายการ 
ปี 2561 

ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหวา่งป ี

รวมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ ์ 808,000.00  761,428.25 782,000.00  

5.  หมวดครุภัณฑ ์     
 - ปริ้นเตอร ์2 ตัว (แบบหัวเข็ม และแบบเลเซอร)์ 20,000.00 0.00 0.00  
 - เครื่องส ารองไฟ  20,000.00 0.00 10,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องช ารุดและหมดอายุการใช้งาน 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  40,000.00 38,680.00 40,000.00 ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน (จ านวน 2 เครื่อง) 
 - เครื่องปรับอากาศ  20,000.00 22,500.00 20,000.00   
 - เครื่องแสกนนิ้ว 0.00 8,400.00 0.00 เพื่อลงเวลาเข้า-ออกของเจ้าหน้าที ่
 - ครุภัณฑ์ส านักงาน  20,000.00 1,400.00 0.00 อุปกรณ์ส านักงาน และตู้เกบ็ server ส ารอง 
- กล้องถ่ายรูป 25,000.00 0.00 35,000.00   
- ปริ้นเตอร์เลเซอร ์ 0.00 0.00 15,000.00 จ านวน 2 เครือ่ง 
- โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ ์ 0.00 0.00 50,000.00 ช ารุดไม่สามารถพับเก็บได ้
รวมหมวดครุภัณฑ ์ 145,000.00 70,980.00 170,000.00  

6.  หมวดสาธารณูปโภค     
   -  ค่าไฟฟ้า 80,000.00  71,075.52 80,000.00 ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
   -  ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 50,000.00  43,888.46 50,000.00 ค่าโทรศัพท ์/ค่าโทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต 
   -  ค่าน้ าประปาและน้ าด่ืม 20,000.00  17,301.36 20,000.00 ค่าน้ าประปารายเดือน และน้ าด่ืม 
รวมหมวดสาธารณูปโภค 150,000.00  132,265.34 150,000.00   
     



 
 

รายงานกิจการประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  หน้า 168 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างปี  

7.  หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ     
1. โครงการส่งเสริมการออม* 70,000.00 69,200.00 150,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการและจนท.สหกรณ์ฯ* 150,000.00 71,497.00 150,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
3. โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกเกา่* 100,000.00 96,425.00 120,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์* 300,000.00 297,039.50 400,000.00 ทนุสะสมเพื่อขยายกิจการ 
5. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ* 30,000.00 24,510.00 30,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินสอ.สสจ.ชุมพร 0.00 0.00 200,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก* 100,000.00 79,380.00 0.00  
8. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์* 30,000.00 30,750.00 0.00  
9. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ชสอ.* 50,000.00 0.00 0.00  
10. โครงการบา้นหลังแรก และรถคันแรก* 10,000.00 10,000.00 0.00  
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 840,000.00 678,801.50 1,050,000.00 หมายเหตุ  :  * โครงการปี 2561 จ านวน 9 โครงการ 

8.  หมวดส ารองทั่วไป     

   -  ส ารองทั่วไป 100,000.00 0.00 146,800.00 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถบันทึกได้ตามปกติ 

รวมหมวดส ารองทั่วไป 100,000.00  0.00 146,800.00   

รวมงบประมาณรายจา่ยทั้งสิ้น 46,364,000.00 39,441,525.82 45,265,000.00   

ก าไรสุทธ ิ 99,775,000.00 ที่มา : รายรับ–รายจ่าย+ค่าใช้จ่ายโครงการ (ทุนสะสมขยายกิจการ) 

 มติที่ประชุม.................................................................................................................................................................................................................................  
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ระเบยีบวาระที่ 6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2562 

ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็น
และสมควรแกก่ารด าเนินการ  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ส าหรับปี 2562  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31 ไมม่ีการขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันเพิ่มเติม เนื่องจาก
ใช้วงเงินเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่ประจ าปี 2556 จ านวน 1,200.00 ล้านบาท และนายทะเบียนสหกรณ์  ได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว จ านวน 1,200.00 ล้านบาท 

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

.............................................................................................................................................................. 
 
ระเบยีบวาระที่  6.5   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปบีญัชี 2562 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543  ข้อ 102, 103, 104 และ 105  ได้ก าหนดเรื่องของผู้ตรวจสอบ 
กิจการไว้ดังนี้ 

 ข้อ 102   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชมุใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้  
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน การบัญชี  การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ านวน 1 คน (ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล) 

 ที่ประชุมใหญจ่ะเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  หรือผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 ข้อ 103   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา 
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ ์ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกต้ังซ้ า 
 ข้อ 104  อ านาจหนา้ที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมอี านาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน 
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2)  ตรวจหลักฐาน และความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ 
     ประเมินผล และอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่ 

ของสหกรณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  
(3)  ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ 
     หลักประกัน 
(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  
     สหกรณ์และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากทีป่ระชุมใหญ่ 
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(5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ   เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง 
     แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ    และค าสั่งของสหกรณ์หรือ 
     กิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือน  ต่อคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมประจ าเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แก้ไข 
โดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ 105   ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 

 
 สหกรณ์ฯขอเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2562  เพื่อพิจารณาจ านวน................ท่าน คือ 

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

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

3....................................................................................................................................................................
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จึงเสนอมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุม  
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ 6.6  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 

ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและ

วิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจ าเป็น  ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดรวมถึงระเบียบและค าแนะน า 
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดง
ฐานะการเงนิ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ได้ถูกต้องตามที่ควรและได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด 
 การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจ ากดัอื่นๆ  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจ ากัดฉะนั้น
ในบางกรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาดหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้  อย่างไรก็ดี 
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ถ้าได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะท าหนังสือแจ้งไป
ยังสหกรณ์ฯ ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญช ี

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงิน  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ความ
รับผิดชอบนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี  การจดัให้มีการบันทกึข้อมูลทางการบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองจากสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
และจะประเมนิประสิทธภิาพการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ เพื่อจัดท าแผนการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไป 

รายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์    ซึ่งยื่นความจ านง ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  จ านวน 2 ราย ดังนี ้

 
(1.)  นายมนตรี  ช่วยชู   บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด  ส านักงานเลขที่  240/95-96     
      ซอยจรัญสนิทวงศ์  28/7  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  
      กรุงเทพมหานคร  10700 

 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  100,000.00  บาท 
 

 การเข้าปฏิบตังิานตรวจสอบ 
การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้า
ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วันท าการ  โดยมีจ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 4-5 คน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี 
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจ าปี  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  
    แต่อย่างใด  กรณมีีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า

จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานราชการน้ัน  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
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(2.)  บริษัท ส านักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด   เลขที่ 602  ถ.คลองเรียน 1  
 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 

  
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  180,000.00  บาท 
 

 การเข้าปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้ก าหนดแผนการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดช่วงเวลาตรวจสอบปีละ 5 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ดังนี้ 
  -  การตรวจสอบระหว่างป ี– 4 ครั้ง 
  -  การตรวจสอบข้อมูล ณ วนัสิ้นปี 

2.  จ านวนผู้ตรวจสอบ 
  -  ตนเองและผู้ช่วย 2 – 4 คน 
 
การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี  
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจ าปี  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร  โดยไม่ถอืเป็นค่าบริการ  
พิเศษแต่อย่างใด  กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือเมื่อได้รบัแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะด าเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานราชการนั้น   แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
 

 
มติที่ประชุม

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบยีบวาระที่  6.7  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ ์
 

นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง ต าแหน่ง เลขานุการ  รายงานเสนอการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด  ดังนี ้
 

ประเด็นที่ 1  แก้ไขข้อความ ข้อ 7 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ข้อ 7.  การงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน  สมาชิกที่ได้ช าระเงิน
ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ เป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 
150,000.- บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนีส้ิน
กับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจ านวนการ
ถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือ  ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ 7. การงดช าระเงนิค่าหุน้รายเดือน  สมาชิกทีไ่ด้ช าระเงินค่า
หุ้นไม่น้อยกว่า 240 เดือน หรือ เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 
300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับ
สหกรณ์จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลดจ านวนการถือ
หุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือ  ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 

    เพื่อเพิ่มความมั่นคงของสหกรณ ์และสมาชิก  
เนื่องจากการงดช าระหุ้นรายเดือน แต่สมาชิกยัง
มีภาระในการค้ าประกันกับสมาชิกผู้กู้อยู ่
 

ประเด็นที่ 2  การเข้าเป็นสมาชิก เพิ่มข้อความ ข้อ32 
ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็น
สมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครน้ันลงลายมือช่ือของตนในทะเบียน
สมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตาม
จ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  ถ้าคณะกรรมการ
ด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่
ประชุมใหญ่เพือ่วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ 
ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับ
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ
ให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆเมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
     สมาชิกที่ได้ลาออกจากสหกรณ์ฯแล้ว หากจะสมคัรเป็น
สมาชิกใหม่ ตอ้งลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน จึงมสีิทธ ิ

    เพื่อให้สมาชิกมีความรักในองค์กรและศรัทธา
ในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 สมัครเป็นสมาชิกและหากออกจากสมาชิกแล้ว 2 ครั้งจะไม่

สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อีก 
 

ประเดน็ที่3 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ เพิ่มข้อความ ขอ้ 54(7) 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปน้ี 
       (1)  ตาย 
       (2)  เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 
       (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
       (4)  ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 
       (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
       (6)  ถูกให้ออกจากงานประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปน้ี 
       (1)  ตาย 
       (2)  เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 
       (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มล้มละลาย 
       (4)  ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 
       (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
       (6)  ถูกให้ออกจากงานประจ า 
       (7)  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิก
สมทบ  ตอ้งขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 39 (2) (3) (4) (5) (6) 
ให้สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เพื่อป้องกันเจตนาที่ไม่สุจริต ในการสมคัร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
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มติที่ประชุม  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ประเด็นที่ 4 เพิ่มข้อความ ข้อ 107 (11) 
       ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหน้าทีก่ าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์แห่งขอ้บังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
       (1)  ระเบยีบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
       (2)  ระเบยีบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
       (3)  ระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชกิสหกรณ์ 
       (4)  ระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
       (5)  ระเบยีบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
       (6)  ระเบยีบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
       (7)  ระเบยีบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
       (8)  ระเบยีบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
       (9)  ระเบยีบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสังคม 
       (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
       (11) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการ   
             เห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น 
             แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ 

       ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
มีอ านาจหน้าทีก่ าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อด าเนนิการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัตงิาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
       (1)  ระเบยีบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
       (2)  ระเบยีบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
       (3)  ระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชกิสหกรณ์ 
       (4)  ระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
       (5)  ระเบยีบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
       (6)  ระเบยีบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
       (7)  ระเบยีบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
       (8)  ระเบยีบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
       (9)  ระเบยีบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสังคม 
       (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
       (11) ระเบียบว่าด้วยกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 
       (12) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
ก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ฯ 

   เพื่อใช้ในการอ้างองิการปฏิบัติของ
คณะกรรมการ 
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ระเบียบวาระที่ 6.8  พิจารณาขออนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด เป็นผู้ร่วมจัดตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด 
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 เพื่อให้การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2561 เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด “ว่าด้วยทุนการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561”  มติที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 31 ประจ าปีบัญชี  พ.ศ.  2561  ครั้งที ่ 12/2561 วันที่ 15 พฤศจกิายน  
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้ด าเนินการมอบทุนการศึกษา ส าหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จ ากัด ประจ าปีบัญชี  พ.ศ. 2561  โดยให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในระดับชั้นที่ก าหนด  ได้รับทุนการศึกษา ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

 

ประเภททุนการศึกษา 
 

  1  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 3    ทุนละ   500.00  บาท 
  2  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ทุนละ 1,000.00  บาท 
  3  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุนละ 1,000.00  บาท 
  4  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ทุนละ 1,500.00  บาท 
  5  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่3  ทุนละ  2,000.00 บาท 

6  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 4  หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาตรีปีสุดท้าย  
     อายุไม่เกิน 25 ปี  ทุนละ  2,500.00 บาท 

 
  
 ............................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7  การมอบทุนการศึกษา  
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1. ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุนละ 500.00 บาท  จ านวน 38 ราย  
   เป็นจ านวนเงิน 19,000.00 บาท 

อนุบาล 3 

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ช่ือ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 2702 นางสาววิภาวรรณ  อ่อนหวาน โรงพยาบาลสว ี ด.ช.จตุพล   สุขใส   

2 2157 นางวรียา  สมบูรณ์ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.ญดา  สมบูรณ์   

3 1807 นายอ านวย  สุดสวาสดิ ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ ด.ญ.พิชฎาณัฏฐ ์ สุดสวาท 
 4 3156 นายปภังกร  เวชสุนทร โรงพยาบาลปากน้ าหลงัสวน ด.ช.รณกร  เวชสทุร   

5 2010 นางอรธิรา  เนาวศิลป ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก ด.ช.ธนเดช  เนาวศิลป ์   

6 1843 นางอรวรรณ  นาคเกษม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก ด.ช.ณัฏฐกิตติ ์ นาคเกษม   

7 2069 นางพรรณทิวา   หนูสะพล ี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ภูชิต  หนูสะพล ี   

8 2059 นางสาวอรวรรณ  กิตตินิรนาท โรงพยาบาลมาบอ ามฤต ด.ช.ณฐกร  ชุมพงษ ์   

9 2173 นางอุไรวรรณ  สุวรรณสนธิ ์ โรงพยาบาลมาบอ ามฤต ด.ช.ชนินทร  สุวรรณสนธิ ์   

10 3123 นางอรษา   กิจธารา โรงพยาบาลปะทิว ด.ญ.ณัฐวรา  กิจธารา   

11 2056 นางนิตยา  กลับประยูร โรงพยาบาลพะโตะ๊ ด.ช.ธีรศักดิ ์ กลับประยูร 
 12 2325 นายวัชรากร    ศุกลสกุล โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.กุลภสัสร ์ ศุกลสกลุ   

13 1744 นางภารด ี  กันนอ้ย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ญ.ศุภานัน  กันน้อย   

14 2343 นางสาวอทิราพร    เสนหวาน โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.ปัญญาวุฒ  เสนหวาน   

15 2964 นางสาวสาวิตร ี    เมืองนุ้ย โรงพยาบาลละแม ด.ญ.ภัทรสิตรา  ข าจิตต ์   

16 2145 นางสาวลัดดาวัลย ์ ปานสุวรรณ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ประสมพงษ ์ ฉิมหาด   

17 1651 นางอุมาพร  ไทยนุกูล โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ปรมินทร ์  ไทยนุกูล   

18 231 นายช าน ิ จันทร์ปะทิว โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ชวนนท์  จันทร์ปะทิว   

19 1707 นายทิพากร  เกิดชาตร ี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ญ.ภูษณิศา   เกิดชาตร ี   

20 2376 นางพรเพ็ญ   ประยูรกิจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี ด.ญ.ภัทรวด ี  ประยูรกิจ 
 21 2938 นางสาวเพ็ญพักตร์    พลคณา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.ชัยวัฒน์   กอนหานต ์
 22 1403 นางสาวพิชากานต ์ เจริญเดช โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร ด.ช.ศุภวิชญ์   รังสีมันตุชาต ิ
 23 2054 นางสาวรุง่อรณุ  อินทนาคม โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร ด.ญ.มรมน   อินทนาคม 
 24 2212 นางสาวสุดฤทัย  รัตนโอภาส โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร ด.ช.ภีมพล  เกสร   

25 1905 นายวิศัลย ์ ทัศนคติธรรม ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ญ.พิชญาภา   ทัศนคติธรรม   

26 1305 นางสาวชวัลกร ดอกไม้ขาว โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.รังสิมา   ดอกไม้ขาว   

27 1276 นางสาวประวีณ์นุช  ชอบตรง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร เด็กชายคณานัท  ม่วงแคล้ว   

28 1120 นางจันทรจ์ิรา  ปลอดพยันต ์ โรงพยาบาลละแม เด็กชายนรุตม์ชัย  ปลอดพยันต ์   

29 2971 นางสาวอราดา   มังคลัง โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายธีรดนย์  สิงหาด 
 30 2937 นางสาวศิริพร    หมื่นเดช ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายศิวัช  ประพัสสร 
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2.  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 1,000.00 บาท  จ านวน 42 ราย  
    เป็นจ านวนเงิน 42,000.00 บาท 

ประถมศึกษาปทีี่ 3 

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ช่ือ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 2930 นางพิทยารัตน ์  กลิ่นพะยูร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ช.อติวิศร ์  กลิ่มพะยูร   

2 146 นายชัยพร  เรืองรัตน์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ ด.ช.พัทธดนย์   เรืองรัตน ์   

3 2282 นางสาวสุพิชฌาย์   คงรุ่ง โรงพยาบาลละแม ด.ช.ฐิตินันท ์ ลาพร   

4 1372 นายปกรณ์เกียรต ิ เศลาอนันต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร ด.ช.ณฐพงฐ์  เศลาอนันต ์   

5 2368 นางสมใจ  สุขศร ี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.สหวิทย ์ มารจรูญ   

6 1621 นางสาวแสงเดือน  เต่าทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ ด.ญ.ศศิภา  ศรีมาลา   

7 2371 นางนฏฐวรรณ    รอดดารา ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก ด.ช.ณัฏฐวรรษ   รอดดารา   

8 2094 นางกรรณิการ ์ สุพรรณดิษฐ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ช.พีรวิชญ ์ สุพรรณดิษฐ   

9 2315 นางศิริวรรณ    สินเสวก โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.วิรญัญา  นุ้ยมาก   

10 1777 นางสาวณปภัช  อรุณคง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ช.ณัฐชนนท์  กลางณรงค ์   

11 970 นางสกุัญญา  มนธรรมสกุล โรงพยาบาลปะทิว ด.ญ.กันตา  มนธรรมสกุล   

12 3062 นางธนวันต ์  ชังช่างเรือ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งตะโก ด.ญ.ธนัญชนก   ชังช่างเรือ   

13 1957 นางอริสรา  มณีบางกา โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.บุษยมาศ  มณีบางกา   

14 2796 นางสาวอภญิญา   ภูกาม โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ธนานนท์    รัตนวัชรชัยพร   

15 1084 นายสมเกียรติ ์ ชื่นสุวรรณ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.สุวิกรม  ชื่นสุวรรณ   

16 231 นายช าน ิ จันทร์ปะทิว โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ชวกร  จันทร์ปะทิว   

17 2900 นางจุฑารัตน ์  เพ็ชร์แดง โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ปุญญพัฒน ์  เพ็ชร์แดง   

18 1651 นางอุมาพร  ไทยนุกูล โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ภทรพงศ์  ไทยนุกูล   

19 1501 นางณัฐรดา  พรหมสถิตย ์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.สิริเพ็ญ   พรหมสถติย ์   

20 1645 นายสุทธิพันธุ ์ ไทยชน โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.พิชญพรรณ  ไทยชน   

21 2204 นางพรรณศิร ิ พงค์สุพพัต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน ด.ช.สรวิชญ ์  พงค์สุพพัต   

22 1285 นางพัชร ี ฤทธิเรือง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน ด.ช.พงษฺพิชญ ์  จันทร์แก้ว   

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ชื่อ – สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

31 2939 นางสาวจารุณ ี  สตุราม ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายสรวิชญ ์ ยังมี 
 32 2356 นางบุปผาชล   มานพ โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กชายเปรมณัฐ  มานพ 
 33 1488 นางสาวสุปราณ ี ฮกทน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว เด็กหญิงกชพร  พรหมรกัษ ์   

34 2566 นายสุรพงศ ์ คะทะวะรัตน ์ โรงพยาบาลปะทิว เด็กหญิงกุลฑีรา  คะทะวะรัตน ์   

35 2067 นายเอกราช  ทองสุข โรงพยาบาลสว ี เด็กชายเศรษฐคุณ  ทองสุข 
 36 2450 นางสาวกาญจนา   จีนสีคง โรงพยาบาลละแม เด็กชายเจนภพ  รุ่งบุญคง   

37 1927 นางสาวปราณ ี แสงสว่าง โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กหญิงจิดาภา  สุระชิต 
 38 2700 นายภูวดล  แซ่เฮง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ เด็กชายภูวเดช  แซ่เฮง 
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ล าดับ 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ชื่อ – สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

23 2418 นางสาววิมลรัตน ์ ชมบุตร โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ปุณณวิชญ ์  ชมบุตร   

24 2973 นางสาวจุรีวรรณ   พ่วงแม่กลอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.กิตติศักดิ ์  บุญม ี   

25 2019 นายสมโภชน ์ หนูทอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.สุรวัศ   หนูทอง   

26 1401 นางอัจนา  มณีนวล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน ด.ช.ธนา    มณีนวล   

27 222 นายมน ู หนูแก้ว โรงพยาบาลมาบอ ามฤต ด.ช.วิวัศน ์  หนูแก้ว   

28 1926 นางจริาภรณ ์ กิตติพยัคฆ ์ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.ติณณภพ   กติติพยักฆ ์   

29 1055 นางสาวนฤมล  สุวรรณเนาว ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน ด.ช.วรรษพล   จันทรจนา   

30 1191 นางสาวชลธิชา  นาคมุสิก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี ด.ช.กิตติภูม ิ  ทิณแก้ว 
 31 1242 นางสาวแก้วใจ  แดงขวัญทอง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี ด.ญ.ธัญยรัตน ์   บัวชาวเกาะ 
 32 1962 นางสาวสุภาวด ี มุสิกสาร ส านักงานสาธารณสุชจังหวัดชุมพร ด.ญ.โสภาพันธ ์  มุกสกิสาร   

33 1731 นางสาวพรศิร ิ มีศรีสุข โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายบุญเกียรต ิ หลอ่เพชร   

34 2365 นายวัชรินทร ์  เวชชากุล โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายณภัทร  เวชชากุล   

35 1996 นางสาวมณีรัตน ์ มีสมบัต ิ โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กหญิงนิยตา  นิตยา 
 36 2620 นางสาวนิภาภรณ ์ เอี้ยงม ี โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายพีร์เสกข ์ ศรีทว ี
 37 2411 นายศักดิ์รพ ี  อรรถยูร โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายชนาธปิ  อรรถยูร 
 38 736 นายชาญชัย  จ้องสกุลวงษ ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน เด็กหญิงมารุกัญญา  จ้องสกุลวงษ์ 
 39 2525 นางนันทิยา  ง่วนชู โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กหญิงรัญชิดา  ง่วงช ู
 40 948 นางพนัดดา  นักดนตร ี ส านักงานสาธารณสุชจังหวัดชุมพร เด็กหญิงสิรินันทันนฑิน  นักดนตรี   

41 1299 นางนาขวัญ  เต็มสวัสดิ ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีบุรินทร ์
 42 904 นางทัศนีย ์ ไชยแขวง โรงพยาบาลสว ี เด็กชายธิติสรณ ์ ไชยแขวง   

 
3.  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 1,000.00 บาท  จ านวน 49 ราย  
    เป็นจ านวนเงิน 49,000.00 บาท 

ประถมศึกษาปทีี่ 6 

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ช่ือ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 1372 นายปกรณ์เกียรต ิ เศลาอนันต์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร ด.ญ.ณัฐนรีย ์  เศลาอนันต ์   

2 2094 นางกรรณิการ ์ สุพรรณดิษฐ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ช.พีรากร  สุพรรณพิษฐ   

3 1285 นางพัชร ี ฤทธิเรือง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน ด.ช.พัชรากร  จันทร์แก้ว   

4 2328 นางสาวอรนุช    นวลมลุ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.ธมลวรรณ  ภูนิคม   

5 1113 นางวัชรา  ร่อนแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร ด.ช.จักรพรรด ิ  รอ่งแกว้   

6 1554 นายทวีชัย  จันทรมณ ี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.ธนัชพร  จันทร์มณ ี   

7 2418 นางสาววิมลรัตน ์ ชมบุตร โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.เบญญาภา   ชมบุตร   

8 2347 นางวลัยพร   เทพอักษรน้อย โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.สุตาภัทร   เทพอักษรน้อย   

9 2190 นางสาวอนงค์  พรหมวริักษ ์ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.จตุรนต ์  พรหมวิรักษ ์   
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ล าดับ 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ชื่อ – สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

10 963 นางณศธร  แซ่หลิม โรงพยาบาลละแม ด.ญ.เพิ่มพร   โรจนารัตน ์   

11 2512 นางอรสา  ประยูรกิจ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.ปนัดดา   ประยูรกิจ   

12 2138 นางกติติมา  วิมุตตานนท ์ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ปุณณ์ธนัท  วมิุตตานนท ์   

13 2667 นายวรจกัษ ์ เปรมสวสัดิ ์ ศตม.11.4 ชุมพร ด.ช.วรวิทย ์  เปรมสวสัดิ ์   

14 3023 นางสาวอุทัยวรรณ   บุญช่วย โรงพยาบาลปากน้ าหลงัสวน ด.ช.อภิวิชญ์  อ้นจรูญ   

15 2019 นายสมโภชน ์ หนูทอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ญ.จันทร์เพญ็  หนูทอง   

16 1885 นายปัญญา  ลาวลิัย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ญ.จินต์จุฑา  ลาวิลัย 
 17 1096 นางศุภาพิชญ ์ ผูกประยูร โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ปุณณวิช   ผกูประยูร   

18 1313 นางช่อเพ็ญ  สินสุภา โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.เพ็ญพิชชา  สินสุภา   

19 2865 นางสาวอัจฉราพรรณ   ทวิชศรี โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ดนุพล   ทวิชศรี   

20 2487 นางสาวรชณัฐ    ทองปน โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.ธนิสา   ทองปน   

21 2796 นางสาวอภญิญา   ภูกาม โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.อฬงกร  รัตนวัชรชัยพร   

22 2272 นางสาวจันทนา   คงทอง โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.ปาณิศา   กันก าไร   

23 2519 นางไพรินทร ์  อินทะจักร ์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.พรเทพ   อินทะจักร ์   

24 799 นางกฤษณ ี วิชิตะกุล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ ด.ช.ธนกร   วิชิตะกุล   

25 1287 นางสาวจรรยา  ชังช่างเรือ โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.ณฐนนท ์  ทองมาก   

26 1875 นางปาณิศา  สังข์สงิห ์ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.พชร  สังข์สงิห์   

27 1403 นางสาวพิชากานต์  เจริญเดช โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร ด.ช.ศุภณัฐ  รังสีมนัตุชาต ิ   

28 1613 นางสุเพญ็  แก้วเพชร โรงพยาบาลปะทิว ด.ช.นิพิชณ์พนธ ์  แก้วเพชร   

29 3087 นางสาวอภญิญา    ยุติมิตร โรงพยาบาลสว ี ด.ช.ธีรเมธ   ฤทธิ์คง   

30 2793 นางสริิวรรณ   เมอืงสง โรงพยาบาลสว ี ด.ญ.สินัชชา   เมืองสง   

31 1063 นางรัตญิา  เพชรประพันธ ์ โรงพยาบาลปะทิว ด.ญ.อภิชญา   เพชรประพันธ ์   

32 1237 นายศรชัย  เพ็ชรเวช ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ญ.จุฑามาศ   เพ็ชรเวช   

33 679 นายจารึก  อินทนาศักดิ ์ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.ณัฐภัทร   อินทนาศักดิ ์
 34 1314 นางสริินาถ  รัตนประเสริฐ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.สิรวิชญ ์  รัตนประเสริฐ   

35 1460 นายศิริชัย  กลิ่นสมุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี ด.ญ.ธารินทร ์  กลิ่นสุข 
 36 1520 นางราตร ี ยอดครุฑ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี ด.ช.ศักดิ์ธัช   ยอดครุฑ 
 37 807 นายเกียรติยศ  บุญยก โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายปัณณวิทย ์ บุญยก 
 38 1269 นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริแสง   

39 2676 นางมลฑา  เนื้อแก้ว โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ญ.ณิชาภัทร  เนื้อแก้ว   

41 1588 นางจรีวรรณ  โอฬาร์กิจ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ   

42 2664 นายประทีป  เทพฉิม ศตม.11.4 ชุมพร เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม   

43 1491 นางทิพวรรณ  พรมโยธา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา 
 44 727 นายวิสันต ์ สมตน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี เด็กชายธีรภัทร ์ สมตน   

45 1295 นางประภาภรณ ์ จินดาชื่น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ เด็กชายศุภเสกข ์ จินดาชื่น   
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46 2425 นางสริิสุดา  สุขเอยีด โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายอัฐชานนท ์ สุขเอียด 
 47 1488 นางสาวสุปราณ ี ฮกทน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว เด็กชายวงคว์รัณ  พรหมรกัษ ์   

48 2456 นางเรวด ี  เมืองอุดม โรงพยาบาลสว ี เด็กชายธนกฤต  เมืองอุดม   
49 986 นางสาวขวญัใจ  บุญยม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละแม ด.ช.กฤตพล  อินทร์เสวียด   

 
4.  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 1,500.00 บาท  จ านวน 43 ราย  
    เป็นจ านวนเงิน 64,500.00 บาท 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ช่ือ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 2328 นางสาวอรนุช    นวลมลุ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.วิศวรรดิ ์  ภูนิคม   

2 2667 นายวรจกัษ ์ เปรมสวสัดิ ์ ศตม.11.4 ชุมพร น.ส.วรนุช  เปรมสวัสดิ ์   

3 1024 นายยอดชาย  จิ้วบุญสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน ด.ญ.นภสร  จิ้วบญุสรา้ง   

4 1342 นางราตร ี บุญธรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม   

5 1627 นางจรูญลักษณ ์ โคนาบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ เด็กชายกษิดิศ  โคนาบุตร   

6 1276 นางสาวประวีณ์นุช  ชอบตรง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร เด็กหญิงพลอยนารี  ศุภสังข ์   

7 1486 นายชัยกฤต  ชิตพงศ ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร เด็กชายกศิดิศ  ชิตพงศ ์   

8 2262 นางสาวเอราวัณ   คงนาค โรงพยาบาลละแม เด็กชายธนกฤต  รอดศร ี   

9 3012 นางสาววิไลลักษณ ์   ประทมุศรีขจร โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กหญิงนัฐสุดา  นวลศร ี
 10 724 นางปราณ ี แสนยะมูล โรงพยาบาลปากน้ าหลงัสวน เด็กหญิงบัณฑิตา  แสนยะมูล   

11 1205 นางเรณ ู สุวรรณเนาว ์ โรงพยาบาลปากน้ าหลงัสวน เด็กหญิงชนิกกานต์  สุวรรณเนาว์   

12 2222 นางสายชล  ชูวัจนะ โรงพยาบาลละแม เด็กชายจิโรจน ์ เศรษฐนาวา   

13 1120 นางจันทรจ์ิรา  ปลอดพยันต ์ โรงพยาบาลละแม เด็กหญิงปุนร์วส ุ ปลอดพยันต ์   

14 2367 นางอิ่มบุญ  อุดมประมวล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ เด็กชายณัฎฐ์ณรงค์  อุดมประมวล   

15 1931 นางพรทิพย ์ รอดนาโพธิ ์ โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายโภคิน  รอดนาโพธิ ์   

16 1865 นางกาญจนา  เรืองผล โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายบารม ี เรอืงผล   

17 807 นายเกียรติยศ  บุญยก โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายจิณณวตัร  บุญยก   

18 981 นางศิริวรรณ  คงบุญแก้ว โรงพยาบาลปะทิว เด็กชายธีริทธิ ์ คงบุญแก้ว   

19 1511 นางจรีะภา  นุ้ยนาพญา โรงพยาบาลหลังสวน เด็กหญิงธัญกมล  นุ้ยนาพญา   

20 2102 นางสาวอรวีร ์ สักคุน ี โรงพยาบาลหลังสวน นายศุภโชค  ภูกาม   

21 1870 นางธญัลกัษณ ์ วิศาล โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายกฤตณิห ์ วิศาล   

22 1889 นายสุภัทร  เลี้ยวไพบูลย ์ โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายอธิชาต  เลี้ยวไพบูลย์   

23 2151 นางสาวภวพร  จ้องสกลุวงษ ์ โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายณภัทร  สมวงษ ์   

24 493 นางปิยรัตน ์ สว่างวงศ ์ บ านาญ  สสจ.ชุมพร เด็กชายประภวัต  สว่างวงศ ์   

25 2158 นางชุติมา  จาวยนต ์ โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายกันตินันท ์ จาวยนต ์   

26 1149 นางสจุิตรา  ปรีชาธนวิชญ ์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายภูมินทร ์ ปรีชาธนวิชญ ์   
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27 1251 นางจารุวรรณ  นุ่มปาน โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายวรพจน ์ นุ่มปาน   

28 1817 นางบังอร  รัตตะมาน โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายศุภณัฐ  รัตตะมาน   

29 2327 นางวิภาภรณ ์   บุญคง โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กหญิงธิดารัตน ์ บุญคง   

30 1731 นางสาวพรศิร ิ มีศรีสุข โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายรณภณ  เขมนาทนนท ์   

31 2172 นางสาวอุไรวรรณ์  แก้วเทียมทอง โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายชนะศักดิ์  แก้วเทียมทอง   

32 331 นายจุลภัณฑ ์ เพ็ชร์เกาะ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายวรานนท ์ เพ็ชร์เกาะ   

33 1269 นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง 
 34 1988 นางวาสนา  ยงก าลัง โรงพยาบาลสว ี เด็กชายถิรายุ  ยงก าลงั   

35 687 นางมณีรัตน ์ วิชัยดิษฐ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี เด็กชายฉัตรปพน  ทองแกว้ 
 36 2442 นายยศพล  ประเสริฐกุล โรงพยาบาลมาบอ ามฤต เด็กชายณัฐชนน  ประเสริฐกุล 
 37 2458 นางนาฏอนงค ์  สดากร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ เด็กหญิงฉัตรสมุล  สดากร   

38 2062 นางอังสนา  หมั่นสกุล ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายวินิจ  หมั่นสกลุ 
 39 808 นางวชิรา  แซ่โง้ย โรงพยาบาลละแม เด็กหญิงปานชนก  แซ่โง้ย   

40 1996 นางสาวมณีรัตน ์ มีสมบตั ิ โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายพชรพล  นิตยา 
 41 672 นายวิสุทธิ ์ ทองศิร ิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพะโต๊ะ เด็กชายธนกฤต  ทองศิร ิ
 42 2903 นางจรีะภา   บัววาร ี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ เด็กหญิงสุทธิญา  บัววาร ี   

43 1281 นางพันธุ์ทิพย์  บุญเกื้อ โรงพยาบาลปะทิว นางสาวศุภรดา  บุญเกื้อ   

 
5.  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 39 ราย / ปวช.3 จ านวน 1 ราย และ ปวส.2     
    จ านวน 2 ราย  ทุนละ 2,000.00 บาท  รวมจ านวน 43 ราย  เป็นจ านวนเงิน 86,000.00 บาท 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ช่ือ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 3123 นางอรษา   กิจธารา โรงพยาบาลปะทิว  น.ส.ณัฐชยา   กิจธารา   

2 799 นางกฤษณ ี วิชิตะกุล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ นายธนกฤต  วิชิตะกุล   

3 2274 นายพรกฤษฎา    เลิศลาภสหชัย โรงพยาบาลละแม น.ส.อรปรณีา  เลศิลาภสหชัย   

4 1129 นางนภาพร  อ๋องแก้ว ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอละแม นายณภัทร  อ่องแก้ว   

5 3016 นางกาญจนา     บัวทอง โรงพยาบาลสว ี นางสาวณัฐชยา  บัวทอง   

6 1862 นางจริยา  แต้ภักด ี โรงพยาบาลสว ี นางสาวอมลณัฐ  แต้ภักด ี   

7 1663 นายสุชีพ  แต่งเกลี้ยง โรงพยาบาลสว ี นางสาวปิยฉัตร  แต่งเกลี้ยง   

8 2116 นายสิงห์นารายณ์  บุญเสถียร โรงพยาบาลสว ี นายธีรดนย ์ บุญเสถียร   

9 809 นายอนันต ์ อนิลบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ นางสาวณัฐชยา  อนิลบล   

10 1098 นางศริญญา  วงศส์ุวัฒน ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร นายบัณฑิต  วงศ์สุวัฒน ์   

11 874 นางฉันทนา  โสภณมณ ี โรงพยาบาลปากน้ าหลงัสวน นายศุภณัฐ  โสภณมณ ี   
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12 2465 นางจ าเริญ   บุญเทียว โรงพยาบาลปากน้ าหลงัสวน นางสาวอลิตา  บุญเที่ยว   

13 744 นางจริยา  สุวรรณรัตน ์ โรงพยาบาลละแม นายชิงธวัช  สุวรรณรัตน ์   

14 402 นางมยุร ี นุ้ยมาก โรงพยาบาลท่าแซะ นางสาวธนัชพร  นุ้ยมาก   

15 396 นางพรพรรณ  ยอดยิ่ง โรงพยาบาลท่าแซะ นางสาวพนัชกร  ยอดยิ่ง   

16 2976 นายธิติชยั   บุญรุ่ง โรงพยาบาลหลังสวน นายชยวิชญ์  บุญรุ่ง   

17 2918 นางกมลทิพย ์  ชุมพงษ ์ โรงพยาบาลหลังสวน นางสาวเบญญทิพย ์ ชุมพงษ ์   

18 1785 นางนุชจรินทร ์ อิสโร โรงพยาบาลหลังสวน นางสาวพิมพิชญา  กลมแป้น   

19 1137 นายชยันต ์ ศิริวงศ์ตระกูล โรงพยาบาลหลังสวน นายปณัฎฐ์  ศิริวงศ์ตระกูล   

20 783 นายจรวย  อารีราษฏร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ นางสาวอัจฉราพร  อารีราษฎร ์   

21 1702 นางสธุีรา  ศรีกาญจน ์ โรงพยาบาลละแม นายสรชัย  ศรีกาญจน ์
 22 414 นางจาร ี ศรีปาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นายชาติเชื้อ  ปานพรหมมินทร ์   

23 1620 พ.จ.อ.ปวิช     สิงหะกว ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นางสาวปาณสิรา  สิงหะกว ี   

24 2712 นางสุนสิา  ภู่ประเสริฐ เทศบาลวังไผ ่ นางสาวปวีณพิชญ ์ ภู่ประเสริฐ   

25 2037 นางณัฏฐ์นิยุดา  วิฑูรรัตน ์ โรงพยาบาลมาบอ ามฤต นายณวิบูลธิษณ ์ วิฑูรรัตน ์   

26 1214 นางศิริพร  ชายภักดิ ์ โรงพยาบาลมาบอ ามฤต นายสหัสวรรษ  ชายภักดิ ์
 27 740 นางพรทิพย ์ จันทร์นุ้ย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวณัฐมน  จันทร์นุ้ย   

28 743 นางภทรมน  ช่วยเต็ม โรงพยาบาลละแม นางสาวชาคริยา  ช่วยเต็ม   

29 1167 นางนันทิรัตน ์ จิตตรีทรง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวปวีณธ์ิดา  จิตตรีทรง   

30 1915 นางสาววันเพ็ญ  พรหมชัย โรงพยาบาลสว ี นางสาวธันยพร  พรหมชัย   

31 1934 นางสารีย ์ เลี่ยมทอง โรงพยาบาลละแม นางสาวปิยาพร  เลี่ยมทอง   

32 851 นายปรัช  บุญกว ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ นางสาวชันย์ชนก  บุญกว ี   

33 357 นางทัศนา  บุศราทิศ โรงพยาบาลทุ่งตะโก นางสาวนันท์นภัส  บุศราทิศ   

34 753 นางจริาพร  เจริญศร ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี นางสาวเกวลีน  เจริญศร ี
 35 1474 นายสมมาตร  เสงี่ยมรัตนรุจ ี ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสงี่ยมรัตนรุจี 
 36 677 นางจันทรา  บริบูรณ์สุข โรงพยาบาลหลังสวน นายณัฐวรรธน ์ ชัยชนะกสิกรรม 

 37 305 นางฐิติวรดา  เรืองเดชา โรงพยาบาลปะทิว นางสาวณิชกานต ์ เรืองเดชา   

38 904 นางทัศนีย ์ ไชยแขวง โรงพยาบาลสว ี นายตนุภัทร  ไชยแขวง   

39 1391 นางณปภัช โฆษิตคุณวุฒิ โรงพยาบาลละแม นายปิยะพัทธ์  พงษ์วีระพัฒน ์   

40 2632 นายเนตินัฐ  ใจสวา่ง ศ.ต.ม.11.4 ชุมพร นายสหรัฐ  ใจสว่าง 
 41 2137 นางสาวสุนิษา  โกษฐเพชร โรงพยาบาลมาบอ ามฤต นายอภิรักษ์  อินทศร 
 42 603 นางมณีรัตน์  รัตนจ านง โรงพยาบาลท่าแซะ นายธนพล  รัตนจ านงค ์
 43 412 นางวาสนา  ไกรมาก สสอ.เมือง นายศิวภัทร  ไกรมาก 
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6.  ทุนส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นปริญญาตรีปี 4  ทุนละ 2,500.00 บาท  จ านวน 56 ราย   
     เป็นจ านวนเงิน  140,000.00 บาท 
 

ปริญญาตรีปีที่ 4 

ล าดับ 
เลข

สมาชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงาน ช่ือ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 1885 นายปัญญา  ลาวลิัย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร น.ส.ปาณชลิตา   ลาวลิัย   

2 382 นายพัลลภ  นัทธ ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นายณภัทร  นัทธ ี
 3 2503 นางชะอ้อน   สุทธิคณะ โรงพยาบาลพะโตะ๊ นางสาวศรัณย์พร  สุทธิคณะ 
 4 493 นางปิยรัตน ์ สว่างวงศ ์ บ านาญ  สสจ.ชุมพร นายพศุตม ์ สว่างวงศ ์   

5 527 นายจงรักษ ์ วิเศษรัตน ์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ นางสาวรตัน์วด ี วิเศษรัตน ์   

6 1529 นางอุบลวรรณ  อนิทรบุตร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร นายศุภกร  อินทรบุตร   

7 386 นางเวียงฟ้า  น้อยจีน โรงพยาบาลท่าแซะ นายสิร  น้อยจีน   

8 760 นางชูสิร ิ ไกรมาก โรงพยาบาลท่าแซะ นางสาวชนากานต ์ ไกรมาก   

9 617 นางสุพตัรา  สุวรรณเนาว ์ โรงพยาบาลละแม นางสาวทอรุ้ง  สุวรรณเนาว ์   

10 783 นายจรวย  อารีราษฏร์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าแซะ นางสาวศินีนาฏ  อารีราษฎร ์   

11 1702 นางสธุีรา  ศรีกาญจน ์ โรงพยาบาลละแม นายธรรศ  ศรีกาญจน ์
 12 1136 นางอมรา  เบ็ญจมณ ี โรงพยาบาลละแม นางสาวพิไลวรรณ  พรหมเจรญิ 
 13 2277 นางสมศร ี  ศรีพรหม โรงพยาบาลละแม นายน้ าเพชร  ศรีพรหม   

14 644 นางอารีย ์ เสถียรวงศา โรงพยาบาลละแม นายวีรภัทร  เสถียรวงศา   

15 2459 นางสาวดารณ ี  จันทร์ทอง โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร นายนภทีย์  ศรีสงคราม   

16 608 นางอนงค ์ แช่มช้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ นางสาวปริญดา  แช่มช้อย   

17 907 นางวัชราภรณ ์ เพชรด ี โรงพยาบาลปะทิว นางสาวณัฐธิดา  เพชรด ี   

18 1558 นางอุบลพรรณ  ชีช้าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายศุภวิชญ ์ ชี้ช้าง   

19 2089 นางเสาวนีย ์ ยี่ค้ิว โรงพยาบาลปะทิว นายธนวรรฒ  ยี่ค้ิว   

20 468 นางสญุาณ ี ศรีสังข์ โรงพยาบาลปะทิว นางสาวณิชนันท ์ ศรีสังข ์   

21 2345 นางอนงค์น้อย  แสงศร ี โรงพยาบาลปะทิว นายณัฐชนน  แสงศร ี   

22 1879 นางสาวอรวรรณ  เกตุอาญา โรงพยาบาลปะทิว นางสาวสัณห์สิน ี จันทร์เอื้อน   

23 1344 นางวันด ี ธนกุลวสิิษ โรงพยาบาลหลังสวน นายวัชรากร  ธนกุลวสิิษ   

24 895 นางจินตนา  สวนจันทร ์ โรงพยาบาลหลังสวน นายณัฐมน  สวนจันทร ์   

25 414 นางจาร ี ศรีปาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นายชลทิศ  ปานพรหมมินทร ์   

26 717 นางวาสนา  ทองดี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นายณัฐภาส  ทองดี   

27 2120 นางสรัญญา  เนียมเจรญิ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นางสาวกัญญณัฏฐ ์ เนียมเจรญิ   

28 2604 นางสุทธิภา  เหล่างาม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นายเสฏฐวุฒ ิ เหล่างาม   

29 2712 นางสุนสิา  ภู่ประเสริฐ เทศบาลวังไผ ่ นางสาวธมนวรรณ  ภู่ประเสริฐ   

30 1705 นายจีระพงษ ์ ด้วงโยธา โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายรณกร  ด้วงโยธา   

31 352 นางพัชรีย ์ มาเมือง โรงพยาบาลละแม นายกันตพงศ ์ มาเมือง   
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ล าดับ 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

32 523 นายบุญเชิญ  แป้งอ่อน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายชนภัทร  แป้งอ่อน   

33 319 นายสุดใจ  อบแย้ม บ านาญ  สสจ.ชุมพร นางสาวจิตพาชื่น  อบแย้ม   

34 1021 นางพรทิพย์  บุญเจริญสุขวงศ ์ โรงพยาบาลสว ี นายปฐมภพ  บุญเจรญิสุขวงศ ์   

35 444 นางสุน ี ภักดีคง บ านาญ  สสจ.ชุมพร นางสาวอรรจณา  ภักดีคง 
 36 1934 นางสารีย ์ เลี่ยมทอง โรงพยาบาลละแม นางสาวนิรมล  เลี่ยมทอง   

37 840 นางวิภารัตน ์ ทองธาน ี โรงพยาบาลละแม นางสาวมุกดามาศ  ทองธาน ี   

38 338 นางปิยกุล  รอดทองด ี โรงพยาบาลละแม นายภานุรุจ  รอดทองด ี   

39 549 นางพรพิศ  ฤกษ์มาก ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหลังสวน นางสาวกนกกาญจน์  ฤกษ์มาก   

40 1306 นางนฤมล  สงวนนาม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ ์ นางสาวณฐิกา  เนตรสุวรรณ   

41 1172 นางอัญชล ี พยัคฆ ์ บ านาญ  สสจ.ชุมพร นายสิรภพ  พยัคฆ ์   

42 806 นางฉวีวรรณ  ทันประจ าสินธุ์ โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร นายปาณัสม ์ ทันประจ าสินธุ ์   

43 2348 นางอุทิศ     เจริญจริง โรงพยาบาลท่าแซะ นายเกรียงกริด  เจริญจริง   

44 1042 นางอุบลรัตน์  เก่งอนันตานนท ์ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวจิรฐาน  เก่งอนันตานนท ์
 45 633 นางกอบพร  แทนม้วน โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายชนน  แทนมว้น 

 46 753 นางจริาพร  เจริญศร ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี นางสาวศศิกาญจน์  เจริญศร ี

 47 2780 นางบงกชรัตน ์   คนด ี โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายวรวัส  คนด ี   

48 357 นางทัศนา  บุศราทิศ โรงพยาบาลทุ่งตะโก นางสาวอรวรรยา  บุศราทิศ   

49 2997 นายธเนศ    โชคพระสมบัต ิ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวพัณณิตา  โชคพระสมบัติ   

50 817 นายส าราญ  ไชยชนะ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวสราวรรณ  ไชยชนะ   

51 558 นายกสิณ จันทร์ทพั โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร นางสาวณัฐธยาน ์ จนัทร์ทัพ 
 52 1142 นางเกษร  จันทรส์ว ี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสว ี นางสาวนีรชา  จันทร์สว ี   

53 678 นางรัชนีพร  ขุนสมุทร ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายรต ิ ขุนสมุทร 
 54 1206 นางอทิตา  มณีรัตน ์ โรงพยาบาลสว ี นางสาวณัฏชฎา  สุทธิพงศ ์
 55 614 นางมลัลิกา  สุขประวิทย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองชุมพร นางสาววิมลักษณ ์ สุขประวิทย ์   

56 412 นางวาสนา  ไกรมาก สสอ.เมือง นายณัฐกร  ไกรมาก 
  

รวมจ านวนมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2561 ทั้งหมด 271 ราย  เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 400,500.00 บาท 
 

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................... 
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รายงานการใช้จ่ายทุนสวัสดิการสังคม 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
ยอดยกมาสิ้นป ี   546,740.14  บาท 
จัดสรรเพิ่ม   1,661,561.60  บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   2,208,301.74  บาท 
ใช้ไปทั้งสิ้น (ม.ค.-พ.ย.2561) 998,880.00  บาท  
เงินคงเหลือ   1,209,421.74  บาท 
ใช้ไปทั้งสิ้นเดือน ธ.ค.2561 47,491.00  บาท 
เงินคงเหลือเดือน ธ.ค.2561     1,161,930.74  บาท 
 

1) ทุนสวสัดิการสังคม  (สงคเ์คราะห์ศพครอบครัวสมาชกิ)   จ านวน  57   ราย  มีรายชื่อดังนี้ 
1. นางพรรณี  เศลาอนันต์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.มาบอ ามฤต  5 ม.ค.2561 2,800   
2. นางนิพา  ร่มแก้ว(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.สว ี   8 ม.ค.2561 2,800   
3. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ปากน้ าหลังสวน 15 ม.ค.2561 2,500 
4. นางชูจิตร์  ภักตรมาศ(บิดา)พร้อมหรีด  บ านาญ   26 ม.ค.2561 2,800 
5. นางปทิตตา  อภิสนทสมบัติ(สามี)พร้อมหรีด รพ.ปากน้ าชุมพร  31 ม.ค.2561 4,800 
6. นางสมบูรณ์  ดีภักดิ์(สามี)เฉพาะหรีด  รพ.ละแม  6 ก.พ.2561 800 
7. นายเล็ก  เรืองก าเนิด(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ  7 ก.พ.2561 2,800 
8. นางภัทราวดี  ชุมพลวีระพงษ์(บุตร)  สหกรณ์ฯ  9 ก.พ.2561 4,000 
9. น.ส.อนงค์  พรหมวิรักษ์(บิดา)   รพ.ท่าแซะ  12 ก.พ.2561 2,000 
10. นางฐิติพรรณ  โสตถิฤทธิ์(บิดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  26 ก.พ.2561 2,800  
11. น.ส.ฐิตาพร  คนดี(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.หลังสวน  21 มี.ค.2561 2,800 
12. น.ส.จินตนา  รตันะ(มารดา)   รพ.ละแม  21 มี.ค.2561 2,000 
13. นางศิริกานดา  ไทยนุกุล(บิดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร  28 มี.ค.2561 2,800 
14. น.ส.วลัยพร  วงศ์สุวัฒน์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  4 เม.ย.2561 2,800 
15. นางบุญชู  ดีรักษา(สามี)พร้อมหรีด  รพ.สว ี   10 เม.ย.2561 4,500 
16. นางนพมาศ  เกิดคง(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.ท่าแซะ  18 เม.ย.2561 2,800 
17. น.ส.ศิริ  ทวิชศรี(มารดา)พร้อมหรีด  รพ.ปากน้ าหลังสวน 19 เม.ย.2561 2,800 
18. นายศุภโชค  เทพอาวุธ(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.หลังสวน  8 พ.ค.2561 2,800 
19. นายจ านง  บุรีรัตน์(ภรรยา)พร้อมหรีด  บ านาญ   15 พ.ค.2561 4,000 
20. นางปนัดดา  ทองศิริ(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.สว ี   28 พ.ค.2561 2,800 
21. น.ส.เนตรฤดี  ทองอาญา(บิดา)พร้อมหรีด รพ.สว ี   28 พ.ค.2561 2,800 
22. นายวิโรจน์  ปัญชะนา(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  4 มิ.ย.2561 2,800 
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23. น.ส.นภาพร  กล่ าฟัก(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.สว ี  20 มิ.ย.2561 2,800 
24. นางจิรารัชต์  โกกนุต(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ชุมพรฯ  29 มิ.ย.2561 2,800 
25. นายประจักษ์  กมลวิริยะวัฒน(์มารดา)พร้อมหรีด สสอ.ปะทิว  9 ก.ค.2561 2,800 
26. นางชุติมา  จาวยนต์(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.หลังสวน  17 ก.ค.2561 2,800 
27. นายวัชร  สุวรรณเนาว์(บิดา)พร้อมหรีด  เทศบาลละแม  17 ก.ค.2561 2,800 
28. นางมยุรี  นุ้ยมาก(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.ท่าแซะ  23 ก.ค.2561 2,800 
29. น.ส.วิชชุดา  ศรีนวล(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.สว ี   31 ก.ค.2561 2,800 
30. นางสิริสุดา  สุขเอียด(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.ท่าแซะ  3 ส.ค.2561 2,800 
31. นายส าราญ  ไชยชนะ(บิดา)พร้อมหรีด  สสจ.ชุมพร  7 ส.ค.2561 2,800 
32. นายไพศาล  เพียงจันทร์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.สว ี   9 ส.ค.2561 2,800 
33. นางนภาพร  อ๋องแก้ว(บิดา)พร้อมหรีด  สสอ.ละแม  17 ส.ค.2561 2,500 
34. น.ส.ขวัญใจ  บุญยม(บิดา)พรอ้มหรีด  สสอ.ละแม  17 ส.ค.2561 2,500 
35. นางวาสนา  ไข้บวช(สามี)พร้อมหรีด  รพ.สว ี   29 ส.ค.2561 4,800 
36. นางพิมพ์วลัญช์  จุลถาวร(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ละแม  31 ส.ค.2561 2,800 
37. น.ส.จิตตวดี ประจักษ์วิมล(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ปากน้ าชุมพร  6 ก.ย.2561 2,800 
38. นางศิวพร เหล่าศิริวุฒิ(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  10 ก.ย.2561 2,800 
39. นายสุนันท์  ศรีสังข์(มารดา)พร้อมหรีด  รพ.ท่าแซะ  27 ก.ย.2561 2,800 
40. น.ส.อรพิน  นาคกล่อม(มารดา)พร้อมหรีด รพ.สว ี   27 ก.ย.2561 2,800 
41. น.ส.สุพรรษา บุญนิตษ์(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  2 ต.ค.2561 2,800 
42. นางวิมลพรรณ  ขวัญทอง(บิดา)พร้อมหรีด บ านาญ   10 ต.ค.2561 2,800 
43. นางณัฐวรา  ฤทธิโสม(บิดา)พร้อมหรีด  บ านาญ   18 ต.ค.2561 2,000 
44. น.ส.กัญฐา  อาวาศ(มารดา)พร้อมหรีด  สหกรณ์ฯ  12 ต.ค.2561 2,800 
45. นางสุดาพร  แสงจันทร์(สามี)พร้อมหรีด  สสจ.ชุมพร  1 พ.ย.2561 4,800 
46. นางอุมาพร ไทยนุกูล(มารดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  6 พ.ย.2561 2,800 
47. น.ส.นัฐภรณ์ นุย้สอน(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.พะโต๊ะ  6 พ.ย.2561 2,800 
48. นางสุภรา  ไชยชนะ(มารดา)พร้อมหรีด  สหกรณ์ฯ  7,9 พ.ย.2561 2,800 
49. นางจันทร์ธิมา  ศรีคง(บิดา)พร้อมหรีด  สสอ.สว ี  9 พ.ย.2561 2,500 
50. นายศรชัย เพชรเวช(บิดา)พร้อมหรีด  สสจ.ชุมพร  14 พ.ย.2561 2,800 
51. นางปรีดา จิตรบรรจง(บิดา)พร้อมหรีด  สสอ.เมือง  19 พ.ย.2561 2,800 
52. นางนวลจันทร์ ฉายากุล(มารดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  21 พ.ย.2561 2,800 
53. นางวิภารัตน์  ทองธานี(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.ละแม  26 พ.ย.2561 2,800 
54. น.ส.จิลลาภัทร  ทองธานี(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ละแม  26 พ.ย.2561 2,800 
55. นางวาสนา ทองดี (มารดา)พร้อมหรีด  สสอ.หลังสวน  20 ธ.ค.2561 4,800 
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56. นางสิรินาถ รัตนประเสริฐ(บิดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร  21 ธ.ค.2561 4,800 
57. น.ส.สมัชญา มากศักดิ์(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.มาบอ ามฤต  27ธ.ค.2561 4,800 

 รวมเงินทั้งสิน้   170,100    บาท 
 

2) ทุนสวสัดิการสังคม  (สงเคราะหส์มาชิกเกี่ยวกับศพฯ)  จ านวน  3  ราย  มีรายชื่อดังนี้ 
1. น.ส.นนทญา  ครัวจัตุรัส (สมาชิกเสียชีวิต) พร้อมหรีด   รพ.ท่าแซะ 16 ก.พ.2561  200,000 
2. นายสาคร  เสวตวงศ์ (สมาชิกเสียชีวิต) พร้อมหรีด   รพ.ปะทิว  9 มี.ค.2561  225,000 
3. นางเครือวัลย์  บุญล้ า (สมาชิกเสียชีวิต) พร้อมหรีด   สสอ.ท่าแซะ 26,28 พ.ย.2561     4,800 

   รวมเงินทั้งสิ้น   429,800  บาท 
 

3) ทุนสวสัดิการสังคม  (มงคลสมรส)  จ านวน  20    ราย  มีรายชื่อดังนี้ 
1. น.ส.เกวลี  ศรทีองกุล    รพ.พะโต๊ะ  24 ม.ค.2561 1,000 
2. นายสิทธิไชย  สมวงศ์    รพ.พะโต๊ะ  24 ม.ค.2561 1,000 
3. นางขนิษฐา  เยาวยัง(เพ็รโสม)   รพ.ท่าแซะ  25 ม.ค.2561 1,000 
4. น.ส.อุไรวรรณ  บุญช ู    สสอ.ละแม  30 ม.ค.2561 1,000 
5. น.ส.วรรณิภา  ชุมทอง   รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,000 
6. น.ส.นิตศรา  บญุทองช ู   รพ.ทุ่งตะโก  20 ก.พ.2561 1,000 
7. น.ส.ผุสดี  ไชยพูล    รพ.พะโต๊ะ  28 ก.พ.2561 1,000 
8. น.ส.สายชล  ค าสงค ์    รพ.มาบอ ามฤต  16 มี.ค.2561 1,000 
9. น.ส.วรรณศิริ  ขาวช านาญ   รพ.หลังสวน  2 เม.ย.2561 1,000 
10. น.ส.สาลินี  พุม่ไสว    รพ.สว ี   2 เม.ย.2561 1,000 
11. น.ส.ฐาปนี  รอดศรีแป้น   รพ.พะโต๊ะ  10 เม.ย.2561 1,000 
12. นายพนิต  สมเนียม    รพ.ท่าแซะ  30 เม.ย.2561 1,000 
13. น.ส.นิรมล  รัทโล    รพ.ท่าแซะ  30 เม.ย.2561 1,000 
14. น.ส.ชไมพร  ไตรยมาตร ์   รพ.มาบอ ามฤต  11 มิ.ย.2561 1,000 
15. น.ส.วรรวิสา  พันคง    รพ.ทุ่งตะโก  22 มิ.ย.2561 1,000 
16. น.ส.ศุภานัน  เสนาห์นุกูล   สสอ.ปะทิว  12 ก.ค.2561  1,000 
17. น.ส.ชิดกมล  ฉิมสะอาด   สสอ.หลังสวน  14 พ.ย.2561 1,000 
18. น.ส.พัสตราภรณ์  ขวัญราช   รพ.หลังสวน  14 พ.ย.2561 1,000 
19. น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษศิร ิ   รพ.ละแม  14 ธ.ค.2561 1,000 
20. น.ส.จันจิรา  วงศ์ศิลป์    รพ.สว ี   24 ธ.ค.2561 1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   20,000  บาท 
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4) ทุนสวสัดิการสังคม  (รบัขวญัทายาทใหม)่   จ านวน  32 ราย  มีรายชื่อดังนี้ 
1. น.ส.นารีนุช  เพชรเวช   รพ.ปะทิว  10 ม.ค.2561 1,000 
2. นายอ านวย  สุดสวาสดิ์   รพ.พะโต๊ะ  31 ม.ค.2561 1,000 
3. น.ส.อิงสาละมา  ล๊ะหมาด   รพ.ท่าแซะ  12 ก.พ.2561 1,000 
4. นางเกศินี  ส่งข่าว    รพ.พะโต๊ะ  20 ก.พ.2561 1,000 
5. น.ส.จริยา  เพช็รเจริญ   รพ.พะโต๊ะ  20 ก.พ.2561 1,000 
6. นายกิตติศักดิ์  บุญปลืม้   รพ.พะโต๊ะ  20 ก.พ.2561 1,000 
7. นางสุปราณี  นาคอุดม   รพ.หลังสวน  20 ก.พ.2561 1,000 
8. นางเพ็ญนภา  นุ้ยพิน    รพ.หลังสวน  20 ก.พ.2561 1,000 
9. น.ส.นงค์ณภัทร  ฉมิวิรัตน ์   รพ.สว ี   7 มี.ค.2561 1,000 
10. น.ส.ภัทรฑิรา  เซ่งเจริญ   รพ.สว ี   15 มี.ค.2561 1,000 
11. น.ส.อุมาพร  พรหมหาญ   สสอ.ทุ่งตะโก  21 มี.ค.2561 1,000 
12. น.ส.สุดาวรรณ  ผิวนิวัฒน ์   รพ.หลังสวน  21 มี.ค.2561 1,000 
13. น.ส.วรรณวิศา  ฤทธิรงค ์   รพ.ท่าแซะ  10 เม.ย.2561 1,000 
14. น.ส.ปัทมา  แก้วมณี    ศตม.11.4  30 เม.ย.2561 1,000 
15. นางขนิษฐา  เยาวยัง    รพ.ท่าแซะ  10 พ.ค.2561 1,000 
16. น.ส.เนาวรัตน์  ทิพย์บุญทรัพย์   รพ.หลังสวน  12 มิ.ย.2561 1,000 
17. น.ส.ทิพย์สุดา  แซ่เฮง    รพ.หลังสวน  5 ก.ค.2561 1,000 
18. น.ส.อังคณา  ช่วยเต็ม    รพ.สว ี   6 ก.ค.2561 1,000 
19. นายวิทยา  แก้วระไพ    สสอ.สว ี  6 ก.ค.2561 1,000 
20. นางสรธิดา  ชูข า    รพ.หลังสวน  9 ก.ค.2561 1,000 
21. นางวันเพ็ญ  หวานสนิท   รพ.หลังสวน  28 ส.ค.2561 1,000 
22. น.ส.กนกวรรณ์  เบญจพันธุ ์   รพ.ชุมพรฯ  7 ก.ย.2561 1,000 
23. น.ส.วรรณิสา  สุดสนธ์   รพ.หลังสวน  24 ก.ย.2561 1,000 
24. นางกรณิศ  ไกรนรา    เทศบาลพะโต๊ะ  24 ต.ค.2561 1,000 
25. น.ส.ธิดาพร  มงคล    รพ.สว ี   24 ต.ค.2561 1,000 
26. น.ส.นารีรัตน์  ค าลัยวงษ ์   สสอ.พะโต๊ะ  31 ต.ค.2561 1,000 
27. น.ส.เกวลี  ศรทีองกุล    รพ.พะโต๊ะ  14 พ.ย.2561 1,000 
28. น.ส.กานต์ชนก  ศุภมาตร ์   รพ.ละแม  20 พ.ย.2561 1,000 
29. นางวีรยา  สมบูรณ์    รพ.ละแม  20 พ.ย.2561 1,000 
30. นายกนกพล ขุนพรหม   รพ.สว ี   24 ธ.ค.2561 1,000 
31. น.ส.ชมัยพร  พรหมหาญ   รพ.ทุ่งตะโก  24 ธ.ค.2561 1,000 
32. น.ส.อนุสรา  สขุอาจ    สสอ.ทุ่งตะโก  24 ธ.ค.2561 1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   32,000  บาท 
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5) ทุนสวัสดิการสงัคม  (การศึกษาบุตรของสมาชิก)  จ านวน  92 ราย มีรายชื่อดังนี ้จ านวน 152,000 บาท 

ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชั้นอนุบาล 
1. น.ส.ชนิตา  โพธิ์ทอง    รพ.สว ี   23 ม.ค.2561 1,000 
2. นางอังคณา  ช่วยเต็ม    รพ.สว ี   23 ม.ค.2561 1,000 
3. น.ส.สาวิกา  เรืองก าเนิด   รพ.ท่าแซะ  23 ม.ค.2561 1,000 
4. นางอุไรวรรณ  สุวรรณสินธ ์   รพ.มาบอ ามฤต  24 ม.ค.2561 1,000 
5. นายประมวล  สุขนคร   รพ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,000 
6. น.ส.โชติกา  เผือกเสวก   รพ.ปากน้ าหลังสวน 24 ม.ค.2561 1,000 
7. น.ส.ขวัญฤดี  ข าจิตร    สสอ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,000 
8. น.ส.สาวิตรี  เมืองนุ้ย    รพ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,000 
9. น.ส.นารีรัตน์  ค าลัยวงษ ์   สสอ.พะโต๊ะ  24 ม.ค.2561 1,000 
10. น.ส.ลดาวัลย์  โอวาท    รพ.มาบอ ามฤต  24 ม.ค.2561 1,000 
11. น.ส.สุดฤทัย  รัตนโอภาส   รพ.ปากน้ าหลังสวน 25 ม.ค.2561 1,000 
12. น.ส.สายสมร  สุบินนะราช   รพ.ชุมพรฯ  25 ม.ค.2561 1,000 
13. นางฐิติมา  กิตยานุกรณ ์   รพ.ปากน้ าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,000 
14. นายอ านวย  สุดสวาสดิ์   สสอ.พะโต๊ะ  26 ม.ค.2561 1,000 
15. นางจันทร์วดี  จินดาวุฒิพันธ์   รพ.มาบอ ามฤต  29 ม.ค.2561 1,000 
16. น.ส.ผุสดี  ชัยสะอาด    รพ.สว ี   29 ม.ค.2561 1,000 
17. น.ส.สาวิตรี  ยมโชติ    รพ.หลังสวน  30 ม.ค.2561 1,000 
18. น.ส.ฐิติมา  ดอกไม้ขาว   รพ.ท่าแซะ  30 ม.ค.2561 1,000 
19. นางวีรยา  สมบูรณ์    รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,000 
20. นายอนันต์  อนิลบล    สสอ.ท่าแซะ  31 ม.ค.2561 1,000 
21. น.ส.กานต์ชนก  ศุภมาตร ์   รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,000 
22. นางบุปผาชล  มานพ    รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 1,000 
23. นางภัทราพร  ภูแล่นคู ่   รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 1,000 
24. น.ส.ชุลีพร  ตลันกูล    รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 1,000 
25. น.ส.อรวรรณ  กิตตินิรนาท   รพ.มาบอ ามฤต  2 ก.พ.2561 1,000 
26. น.ส.จุไรวรรณ  บุญกวย   สสอ.สว ี  2 ก.พ.2561 1,000 
27. น.ส.ปาริชาติ  บุญม ี    รพ.ทุ่งตะโก  5 ก.พ.2561 1,000 
28. น.ส.จารุพรรณ  ขุนเพชร   รพ.หลังสวน  6 ก.พ.2561 1,000 
29. นางอังคณา  เกตุสถิตย ์   รพ.หลังสวน  9 ก.พ.2561 1,000 
30. น.ส.จุฑารัตน์  คุณารักษ ์   รพ.ท่าแซะ  15 ก.พ.2561 1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   30,000  บาท 
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 ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชั้นประถมศึกษา 

1. น.ส.ณปภัช  อรุณคง    รพ.ชุมพรฯ  23 ม.ค.2561 1,500 
2. นางสุดาวดี  เอื้องเรืองโรจน ์   รพ.มาบอ ามฤต  24 ม.ค.2561 1,500 
3. นางอาภรณ์  เมฆนิติ    รพ.ทุ่งตะโก  24 ม.ค.2561 1,500 
4. นางพัชรี  ฤทธิเรือง    รพ.หลังสวน  24 ม.ค.2561 1,500 
5. น.ส.แจ่มจันทร ์ จุ้ยนคร   รพ.สว ี   24 ม.ค.2561 1,500 
6. นางวิมลนาฎ  นนทพันธ ์   สสอ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,500 
7. นางกรรณิการ์  สุพรรณดิษฐ   รพ.ชุมพรฯ  25 ม.ค.2561 1,500 
8. นางพิทยารัตน์  กลิ่นพะยูร   รพ.ชุมพรฯ  25 ม.ค.2561 1,500  
9. นางจีรวรรณ  โอฬาร์กิจ   สสอ.ท่าแซะ  25 ม.ค.2561 1,500 
10. นายวัชรพงศ์  เชิงไกรยัง   สสอ.สว ี  25 ม.ค.2561 1,500 
11. น.ส.ฐาริณี   ศิริรัตน ์    รพ.ปากน้ าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,500 
12. นางฉันทนา  โสภณมณ ี   รพ.ปากน้ าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,500 
13. นางดวงกมล  อินทร์คง   รพ.ปากน้ าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,500 
14. นางพรรณศิริ  พงค์สุพพัต   รพ.หลังสวน  26 ม.ค.2561 1,500 
15. นางอรพรรณ  บัวสงค์   รพ.สว ี   29 ม.ค.2561 1,500 
16. นางดวงพรรณสรณ์  ศรีวิไล   รพ.หลังสวน  30 ม.ค.2561 1,500 
17. น.ส.รัชดา  มณีแดง    รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,500 
18. นางศิริสันต์  พุ่มทอง    รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,500 
19. นางวรุฬเพ็ญ  เพ็ชรนิล   สสอ.ปะทิว  31 ม.ค.2561 1,500 
20. นายชัยพร  เรืองรัตน์    สสอ.ท่าแซะ  2 ก.พ.2561 1,500 
21. นางวรรณทนา  วาฤทธิ ์   สสอ.ท่าแซะ  2 ก.พ.2561 1,500 
22. นายภิญโญ  สนิธุรงค์    รพ.ทุ่งตะโก  6 ก.พ.2561 1,500 
23. นางชลธิชา  เมฆนิติ    รพ.หลังสวน  6 ก.พ.2561 1,500 
24. น.ส.อุ่นเรือน  สุขยิรัญ   รพ.สว ี   7 ก.พ.2561 1,500 
25. นายวิษณุ  ทองแก้ว    สสอ.สว ี  9 ก.พ.2561 1,500 
26. น.ส.พิชากานต์  เจรญิเดช   รพ.ปากน้ าชุมพร  12 ก.พ.2561 1,500 
27. นายอรุณ  เวชยม    รพ.ละแม  15 ก.พ.2561 1,500 
28. นางประภาภรณ์  จินดาชื่น   สสอ.ท่าแซะ  19 ก.พ.2561 1,500 
29. นายวันชัย  เหมะ    รพ.ทุ่งตะโก  19 ก.พ.2561 1,500 

รวมเงินทั้งสิน้   43,500  บาท 
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ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้มัธยมต้น  
1. นางนาฏอนงค์  สดากร   รพ.ชุมพรฯ  23 ม.ค.2561 2,000 
2. นางกุลชรี  แต่งเกลี้ยง   รพ.สว ี   23 ม.ค.2561 2,000 
3. นางศิริวรรณ  สินเสวก   รพ.ท่าแซะ  24 ม.ค.2561 2,000 
4. นางอุไรวรรณ์  แก้วเทียมทอง   รพ.มาบอ ามฤต  24 ม.ค.2561 2,000 
5. นางอุทัยวรรณ  จีบบรรจง   รพ.มาบอ ามฤต  25 ม.ค.2561 2,000 
6. นางสุภาวดี  มณีนวล    สสอ.หลังสวน  26 ม.ค.2561 2,000 
7. นางสุพัตรา  บุญศักดิ์สกลุ   สสจ.ชุมพร  29 ม.ค.2561 2,000 
8. นางอารีรัน์  ศิริรัตน ์    รพ.ปากน้ าหลังสวน 29 ม.ค.2561 2,000 
9. นางสายชล  ชูวัจนะ    รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 2,000 
10. นางจิราภรณ์  ภิรมย์รักษ ์   รพ.ทุ่งตะโก  1 ก.พ.2561 2,000 
11. นายอดิศร  วิศาล    สสจ.ชุมพร  8 ก.พ.2561 2,000  
12. นางจรูญลักษณ์  โคนาบุตร   สสอ.ท่าแซะ  9 ก.พ.2561 2,000 
13. นายพยุงศักด์ิ  สุนสารพัง   รพ.ปากน้ าชุมพร  16 ก.พ.2561 2,000 
14. น.ส.นภาพร  กัณฑลักษณ ์   สสอ.เมือง  16 ก.พ.2561 2,000 
15. นางกิตติมา  วิมุตตานนท์   รพ.ท่าแซะ  20 ก.พ.2561 2,000 
 รวมเงินทั้งสิน้   30,000  บาท 

ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้มัธยมปลาย 
1. นางปิยาพัชร  นาคมุสิก   รพ.หลังสวน  24 ม.ค.2561 2,500 
2. นางวินันทิญา  ภูวกรพิพัฒน์   รพ.สว ี   24 ม.ค.2561 2,500 
3. นางกิ่งกาญจน์  เขมานุวงศ ์   รพ.ปะทิว  24 ม.ค.2561 2,500 
4. นางนิพา  ร่มแก้ว    รพ.สว ี   25 ม.ค.2561 2,500 
5. นางยุพเยาว์  ขวัญราช   รพ.ปากน้ าหลังสวน 26 ม.ค.2561 2,500 
6. นายสิงห์นารายณ์  บุญเสถียร   รพ.สว ี   26 ม.ค.2561 2,500   
7. นางวันเพ็ญ  เลขพลการ   สสอ.เมือง  29 ม.ค.2561 2,500 
8. นางไฉน  นุ้ยไซล่า    รพ.สว ี   29 ม.ค.2561 2,500 
9. นางกาญจนา  บัวทอง   รพ.สว ี   5 ก.พ.2561 2,500 
10. น.ส.นุชจรินทร์  อิสโร    รพ.หลังสวน  6 ก.พ.2561 2,500 
11. นางโสภา  มาณะเดช    รพ.พะโต๊ะ  16 ก.พ.2561 2,500 

รวมเงินทั้งสิน้   27,500  บาท 
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ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้อุดมศึกษา/อนุปริญญา 
1. นางพรทิพย์  บุญเจริญสุขวงศ ์  รพ.สว ี   23 ม.ค.2561 3,000 
2. นางนริศรา  หนูนวล    สสอ.เมือง  23 ม.ค.2561 3,000 
3. นางสายใจ  ดอี่อน    สสอ.ละแม  24 ม.ค.2561 3,000  
4. นายพัลลภ  นัทธ ี    สสอ.หลังสวน  24 ม.ค.2561 3,000 
5. นางสรวงสุดา  เพชรสุวรรณ   รพ.ปากน้ าหลังสวน 26 ม.ค.2561 3,000 
6. นางนารี  นบนุ่น    รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 3,000 
7. นางวิภารัตน์  ทองธานี   รพ.ละแม  6 ก.พ.2561 3,000 

รวมเงินทั้งสิน้   21,000  บาท 
 

6) ทุนสวสัดิการสังคม (บริจาคและอืน่ๆ)  จ านวน  35  รายการ  ดังนี ้
1. บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย   รพ.ท่าแซะ  15 ม.ค.2561 2,000 
2. บริจาคสนับสนนุกีฬาและงานปีใหม ่  รพ.มาบอ ามฤต  15 ม.ค.2561 2,000 
3. บริจาคเงินผ้าป่าสามัคค ีสสอ.ปะทิว  สสอ.ปะทิว  15 ม.ค.2561 2,000 
4. บริจาคสนับสนุนกิจกรรมออกก าลังกาย  สสอ.ท่าแซะ  19 ก.พ.2561 2,000 
5. บริจาคสร้างอาคาร ร.ร.ตรวจตระเวนชายแดน ชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ 19 ก.พ.2561 1,000 
6. บริจาคสร้างอาคารเรียนสหกรณ์  ชสอ.   19 ก.พ.2561 1,000 
7. ค่าพวงหรีด(บิดา)นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร สหกรณ์ฯ  25 เม.ย.2561 800 
8. ทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.ชัยภูม ิ  สอ.รพ.ชัยภูมิ  21 พ.ค.2561 1,000 
9. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สสจ.ชุมพร  สสจ.ชุมพร  28 พ.ค.2561 2,000 
10. ทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.เลย   สอ.รพ.เลย  18 มิ.ย.2561 1,000 
11. ทอกกฐินพระราชทาน   สหกรณ์จังหวดั  18 มิ.ย.2561 1,000 
12. บริจาคกองทุน รพ.การแพทย ์   ม.วลัยลักษณ ์  9 ก.ค.2561 1,000 
13. ทอดผ้าป่า รร.บ้านตากแดด จ.นครปฐม สอ.มสธ.   10 ก.ค.2561 1,000 
14. เงินสนับสนุนกิจกรรม6x4ปั่นลุกปลุกสร้าง สสอ.เมือง  20 ก.ค.2561 2,000 
15. ค่าผ้าพระกฐิน    กรมทรัพยาธรณ ี  23 ก.ค.2561 1,000 
16. บริจาคเงินถวายผ้ากฐิน สหกรณ์ฯครูยโสธร สอ.ครูยโสธร  3 ส.ค.2561 1,000 
17. ขอสนับสนุนงบกีฬาของ รพ.สว ี  รพ.สว ี   20 ส.ค.2561 2,000 
18. บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ชุมพร รพ.ชุมพร  30 ส.ค.2561 10,000 
19. บริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพ่ือน้อง สหกรณ์ครูแพร ่สอ.ครูแพร่  7 ก.ย.2561 1,000 
20. ค่าของที่ระลึกสมาชิกเกษียณอายุราชการ บ านาญ   2 ต.ค.2561 19,980 
21. ทุนสาธารณประโยชน์ทอดกฐินวัดสามแก้ว วัดสามแก้ว  26 ต.ค.2561 2,000 
22. ค่ากฐินพระราชทาน(สอ.ม.เกษตรศาสตร์) สอ.ม.เกษตรฯ  30 ต.ค.2561 1,000 
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23. กฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์  สหกรณ์จังหวดั  30 ต.ค.2561 1,000 
24. กฐินพระราชทาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์  สสธท. 30 ต.ค.2561 1,000 
25. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองกะเปา(น.ส.อัมพิกา แย้ม..)   1 พ.ย.2561 1,000 
26. เงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านทับช้าง  16 พ.ย.2561 2,000 
27. เงินสนับสนุนแข่งขันกีฬาฟุตบอล รพ.พะโต๊ะ    16 พ.ย.2561 2,000 
28. เงินทอดกฐิน สอ.สสจ.มุกดาหาร     16 พ.ย.2561 1,000 
29. ท าบุญผ้าป่าสามัคคี ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธาน ี  20 พ.ย.2561 1,000 
30. ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคชุดน้ าท่วมสมาชิกสหกรณ์   4,6 ธ.ค.2561 17,491 
31. ค่าสนับสนุนแข่งกีฬาฟุตบอล รพ.ปากน้ าหลังสวน   18 ธ.ค.2561 2,000 
32. เงินสนับสนุนงานปีใหม่ สสอ.เมือง     19 ธ.ค.2561 2,000 
33. เงินสนับสนุนงานปีใหม่ รพ.มาบอ ามฤต     20 ธ.ค.2561 2,000 
34. ท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของ รพ.สต.บ้านสามแยกจ าปา   25 ธ.ค.2561 2,000 
35. ค่าสวัสดิการจัดงานปีใหม่ สหกรณ ์     26 ธ.ค.2561 2,000 

รวมเงินทั้งสิ้น   94,271  บาท 
 

7) ทุนสวสัดิการสังคม (บ าเหน็จของสมาชิก)   จ านวน  31  ราย  มีรายชื่อดังนี้ 
1. นายสุธรรม  ลิม้ธนกุลชัย   สสจ.ชุมพร  2 ก.ค.2561 4,000 
2. นางสุนทรา  สงัข์ประคอง   รพ.ท่าแซะ  20 ก.ค.2561 2,000 
3. นางวนิดา  คุ้มดี    รพ.ชุมพร  24 ก.ค.2561 3,000 
4. นายสุดใจ  อบแย้ม    สสจ.ชุมพร  1 ส.ค.2561 5,000 
5. นางสุนี  ตั้งประดิษฐ์    สสอ.หลังสวน  3 ส.ค.2561 5,000 
6. นายพูลศักดิ์  ทองดี    รพ.หลังสวน  3 ส.ค.2561 5,000 
7. นายรุจินัย  โชติคุต    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
8. นางมาลา  คุณวุฒิ    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
9. นางสุจี  ศรีโมรา    บ านาญ   1 ต.ค.2561 4,000 
10. นายบรรจบ  เพ็ชรเจริญ   บ านาญ   1 ต.ค.2561 3,000 
11. นายพิสูจน์  ภิโสรมย ์    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
12. นายสุชิน  มณีเย็น    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
13. นางสมร  ใสสุชล    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
14. นางกชกร  ณะเพ่งพิศ    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
15. นายวัชรินทร์  ชัยศิร ิ    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
16. นายทวีป  เซี่ยงหว็อง    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
17. นางวิมลพรรณ  ขวัญทอง   บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
18. นายสุนันท์  ศรีสังข ์    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
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19. นางสุนีย์  พัฒราช    บ านาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
20. นางหรรษา  เดชะรัตถกร   บ านาญ   1 ต.ค.2561 3,000 
21. นางพันณิสา  พงษ์เสม   บ านาญ   2 ต.ค.2561 5,000 
22. นายสมพงษ์  บกสุวรรณ   บ านาญ   2 ต.ค.2561 5,000 
23. นางโชติกานต์  บุปผาชาติ   บ านาญ   3 ต.ค.2561 4,000 
24. นางวันดี  เผือกนาโพธิ์   บ านาญ   4 ต.ค.2561 5,000 
25. นางวรรณี  จิ้วศรีอุดมกุล   บ านาญ   5 ต.ค.2561 5,000 
26. นางชนกมนัส  คนนาการ   บ านาญ   6 ต.ค.2561 5,000 
27. นางมาลัย  กลายสุวรรณ   บ านาญ   7 ต.ค.2561 3,000 
28. นางศุภจิตร  สุระชติ    บ านาญ   8 ต.ค.2561 5,000 
29. นางสุเนตร  ขวัญเพชร   บ านาญ   1 พ.ย.2561 5,000 
30. นายอรุณโชค  ขวัญเพชร   บ านาญ   1 พ.ย.2561 5,000 
31. นางสุภา  เกตุสถิตย ์    บ านาญ   2 พ.ย.2561 5,000 

        รวมเงินทั้งสิน้   141,000  บาท 
 

8) ทุนสวสัดิการสังคม (ผูย้ากไร้)  จ านวน  2  ราย  มีรายชื่อดังนี้ 
1. นางกุศล  เพชรอักษร    อ.เมือง  2 ม.ค.-2ธ.ค.2561 3,600 
2. นางวิน  เพ่งยงยุทธ    อ.เมือง  2 ม.ค.-2ธ.ค.2561 3,600 

รวมเงินทั้งสิน้   7,200  บาท 

 
......................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  8    เรื่องอื่น ๆ 
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โครงการส่งเสริมการออม ปี 2561 
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โครงการอบรมสมาชิกใหม ่ปี 2561 
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โครงการกีฬาสัมพันธ์ ปี2561 
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