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บันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

วันเสาร ที่ 9 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมบงกชรัตน โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   สมาชิกทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 4,632  คน
   ผูแทนสมาชิกทั้งหมด   จํานวน    399  คน
   ผูแทนสมาชิกเขาประชุม   จํานวน    374  คน
   ผูแทนสมาชิกไมเขาประชุม  จํานวน      25  คน
   ผูเขารวมประชุม    จํานวน      32  คน
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ              ชื่อ – สกุล             ตําแหนง            ลายมือชื่อ

1 นายแพทยยุทธนา    ศิลปรัสมี     คณะผูกอตั้งสหกรณ   ยุทธนา       ศิลปรัสมี

2 นายโกเมต      หอทอง     ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 โกเมต       หอทอง

3 นางสาววริญญาภัทร วุฒิบาล     ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต  วริญญาภัทร  วุฒิบาล

4 นางสาวอังสนา      โยธินวัฒนบํารงุ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ อังสนา       โยธินวัฒนบํารุง

5 นายไตรรงค      สมเชื้อ     หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีฯ ไตรรงค       สมเชื้อ

6 สอ.หญิงพนัชกร      หนูทอง     ผูสังเกตการณ    พนัชกร       หนูทอง

7 นาย ป.ตรี      หนูยิ้มซาย     หัวหนาหนวยสินเชื่อ ธ. LH  ป.ตรี       หนูยิ้มซาย

8 นางสาวศศิวิมล      ตั้งคาํ     ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ศศิวิมล       ตั้งคํา

9 นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ     กรรมการ    ประทักษวัล   สุขสําราญ

10 นายสายันต      ศิลาโชติ     กรรมการ    สายันต       ศิลาโชติ

11 นายนิกร       ขุนทอง     กรรมการเลขานุการ   นิกร       ขุนทอง

12 นายพรทวี      แคลวออม     กรรมการ    พรทวี       แคลวออม
13 นายพงษไพเราะ      ผองเรียงณฐกูล  กรรมการ    พงษไพเราะ   ผองเรียงณฐกูล

14 นายชาตตกิาร      ทั่วดาว     กรรมการ    ชาตติการ     ทั่วดาว

15 นายศักดิ์สยาม      สุวรรณสุทธิ์     กรรมการ    ศักดิ์สยาม     สุวรรณสุทธิ์
16 นายวิรัตน      กําลังเกื้อ     กรรมการ    วิรัตน        กําลังเกื้อ

17 นายมานะ      พรหมราช     ผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ  มานะ       พรหมราช

18 นายอธิกานต      ทองแกว     ผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ  อธิกานต       ทองแกว
19 นางเครือมาศ      เชาวภาษี     ผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ  เครือมาศ      เชาวภาษี

20 นางสาวเพ็ญพัฒน    ประเดิมวงศ     ผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ  เพ็ญพัฒน     ประเดิมวงศ

21 นายสมบูรณ      ขวัญสง           ผูจัดการ    สมบูรณ        ขวัญสง

22 นายยุทธพงศ        ตรงตอการ     หัวหนาฝายสินเชื่อ   ยุทธพงศ       ตรงตอการ

23 นางสาวสุธาทิพย      ลักษณะวิมล     หัวหนาฝายบริหาร   สุธาทิพย       ลักษณะวิมล
24 นางสาวจูฑาลักษณ   เชียรศรี     รักษาการหัวหนาฝายธุรการฯ  จูฑาลักษณ    เชียรศรี

25 นางสาวสิริพร        ผลจันทร     ผูชวยหัวหนาฝายสินเชื่อ  สิริพร          ผลจันทร

26 นางทิฆัมพร        วรรณปทุมจินดา ผูชวยหัวหนาฝายบริหาร  ทิฆัมพร        วรรณปทุมจินดา
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ลําดับ              ชื่อ – สกุล             ตําแหนง            ลายมือชื่อ

27 นายชลัมธร        บัวสวาง     ผูชวยหัวหนาฝายธุรการฯ  ชลัมธร         บัวสวาง

28 นางสาวจิรา      วารี      เจาหนาที่บัญชี   จิรา       วารี

29 นางสาวโสรยา      ปดชิด     เจาหนาที่การเงิน   โสรยา       ปดชิด

30 นายวีระยุทธ      แวววรรณจิตร   เจาหนาที่นิติกร   วีระยุทธ       แวววรรณจิตร

31 นางสาวรัติกานธ      วงศวาสนา     เจาหนาที่บริการทั่วไป   รัติกานธ       วงศวาสนา

32 นางสาวอนัญญา      ออนจันทร     เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ  หทัยชนก      ออนจันทร

เปดประชุมเวลา 10.00 น.
 เมื่อครบองคประชุมสายันต ศิลาโชติ ตําแหนงกรรมการปฏิบัติหนาที่พิธีกรในการประชุม แจงตอที่ประชุมดังนี้

อาศัยความตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราชจํากัด ขอ 69 องคประชุมในการประชุมใหญการประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม          

ไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวนสมาชกิท้ังหมดหรอืไมนอยกวาหนึง่รอยคน ในกรณเีปนการประชมุใหญโดยผูแทนสมาชกิ

ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึงจะเปน

องคประชุม

 ขณะน้ีผูแทนสมาชิกไดลงทะเบียนครบองคประชุมแลวขอเร่ิมวาระการประชุมและขอเชิญนายประชนม อาวุธเพชร

ประธานกรรมการ , นายนิกร  ขุนทอง กรรมการเลขานุการ และนายสมบูรณ  ขวัญสง ผูจัดการสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 นายประชนม อาวธุเพชร กลาวเปดการประชมุใหญสามญัประจาํป 2561 โดยกลาวดงันี ้ปนีเ้ปนปพเิศษเนือ่งจาก

มสีมาชิกไดรบัผลกระทบจากพายุปลาบึกทางสหกรณกไ็ดชวยเหลือในเบ้ืองตนพอเปนขวญักาํลงัใจเพราะในทางราชการ

ก็มีความชวยเหลือโดยรวมอยูแลว ในสถานการณของสหกรณตอนนี้ สหกรณเปนหนี้ธนาคารนอยลงในรอบหลายสิบป

บางเดือนเราไมมีหนี้กับธนาคารในป 2557 เรามีหนี้ประมาณ 800 ลาน ป 2559 มีหนี้ 500 กวาลาน และป 2560            

มีหนี้ 200 กวาลาน ณ วันนี้เรามีหนี้ธนาคารอยู 30 ลาน ซึ่งในการบริหารของสหกรณก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไป 
ตองขอขอบคุณสมาชิกรุนเกาๆ ที่ไดฝากหุนฝากเงินไวเยอะๆกับสหกรณ จนถึงวันนี้เราก็ยังรักษาคนกลุมนี้ไว ถือวาเปน 

กลุมที ่มีบุญคุณกับสหกรณมาก ในการบริหารเราก็ตองเปลี ่ยนนโยบาย เชน ในขอบังคับสมาชิกสามารถถือหุ นได 
1 ใน 5 ของหุนทั้งหมด สมมุติวาสหกรณเรามีหุน 5,000 ลาน สมาชิกเราสามารถถือหุนได 1,000 ลาน ถาเปนเมื่อกอน

ถือวามีประโยชนเพราะระยะกอตั้ง ถึงวันนี้เราก็ตั้งเปาหมายและขออนุมัติที่ประชุมใหญวาให 1,450 ลาน แตบางเดือน

เราไมใชเลย ซึ่งเราก็มีระเบียบดึงใหสมาชิกถือหุน และมีการยกเลิกไป 2 ระเบียบ คือ ถือหุนจากเงินปนผลและถือหุน  
เกนิระเบยีบ ตอไปในเรือ่งของระเบยีบการถอืหุนกอ็าจจะตองแก เพราะไมเหมาะกบัสถานการณตอนนีแ้ลว ในวนันีก้อ็าจ

จะไมเหมาะในสถานการณในอนาคต เชน มีคนมาซื้อหุนสัก 1,000 ลาน ตอนนี้ก็ประมาณ 700 ลาน ถาซื้อ 800 ลานนี่ 

ปนผล 40 ลานเลย อาจจะมีคนไปยืมเงินกรุงไทยมา 1 ป ปหนาก็ลาออก ไดไป 40 ลาน ก็กําลังจะแกในสวนนี้ แตนี่ไม

ไดกดีกันคนทีถ่อืหุนเดมิอยูแลว แตคนทีก่าํลงัจะมตีอไปจาํเปนแลว อาจจะกาํหนดวา ตอไปซือ้หุนไมเกนิเทาไหรตอเดอืน

 ในวันนี้มีผูมาประชุมแทนผูแทนสมาชิกเพราะตัวจริงไมมา เนื่องจากปนี้คณะกรรมการไดดูขอบังคับและได
แตงตั้งตัวแทนสมาชิกโดยไมมีสํารอง  สํารองที่หนวยงานสงมาใชเปลี่ยนในชวงระหวางยังไมแตงตั้ง เชนลาออกหรือ

เสยีชวีติ ตามขอบงัคบัตวัแทนท่ีไมไดเขาประชุมไมสามารถสงสํารองมาประชุมไดและท่ีประชุมใหญไมสามารถท่ีจะตดัสนิ

ใหสํารองเขาประชุมในฐานะตัวแทนสมาชิกได ในสวนนี้เราเคยปฏิบัติกันมาแตพอไปดูแลว ถาเราจะใหเปนเหมือนที่
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เคยปฏิบตัเิราตองแกขอบังคบัแกระเบียบ ในหนงัสอืเชญิกบ็อกไปแลว วาสาํรองไมสามารถเขารวมได ปนีม้มีา 1 คน และ

ขอประชุมในฐานะตัวแทนสมาชิก เพื่อใหชัดเจนเชิญตัวแทนจากสหกรณจังหวัดชี้แจง

 ที่ประชุม (นายโกเมต  หอทอง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ1) : ในกรณีของการประชุมดวยผูแทน

สมาชกิ ผูแทนสมาชกิตองดตูามขอบงัคบัของสหกรณเปนไปตามสดัสวนของตวัแทนทีจ่ะเลอืกเขามาในอตัราสวนเทาไหร

ในการประชุมใหญโดยกฎหมาย มาตรา 57 ในการประชุมใหญโดยสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมา

ประชมุแทนไมได  ในการประชมุของเรา ผูทีม่าประชมุจะตองเปนผูแทนสมาชกิเทานัน้ ถาจากผูแทนสมาชกิทีเ่ราแตงตัง้

ขึ้นมาเกิดติดภารกิจไมสามารถมารวมประชุมได ก็ไมสามารถท่ีจะมอบอํานาจใหผูอื่นไดเพราะจริงๆ เจตนาในขอบังคับ 

กก็าํหนดสดัสวนไวแลว  ไมวาใชสมาชิกหรอืผูแทนสมาชกิ องคประชมุใหญตองประชมุเกนิกึง่หนึง่ของผูแทนสมาชกิหรอื

ไมนอยกวา 100 คน ตามขอบังคับไมสามารถมาประชุมแทนตัวแทนสมาชิกได

 ที่ประชุม (นายประชนม  อาวุธเพชร  ประธานกรรมการ)  : ในวันนี้ก็ถือวามาประชุมในฐานะผูสังเกตการณ

ไมใชตัวแทนสมาชิกไมมีสิทธิพูดหรืออภิปรายแสดงความคิดเห็น

 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ ชามทอง  ผูแทนสมาชิก) : สอบถามไปยังตัวแทนนายทะเบียน ตามเจตนาคือ

การประชมุโดยตวัแทนถาไมใหมสีาํรองซึง่ในขอบงัคบัในกฎหมายกไ็มไดเขยีนไววาหามสงสํารอง ยกตวัอยาง กรณสีงักัด

สสอ.นบพิตํา มีตัวแทน 2 คน ถึงวันน้ีไมมา คนน่ึงปวย คนน่ึงติดภารกิจสวนตัวถามวา สมาชิกสังกัดสสอ.นบพิตํา เสียสิทธิไหม

เพราะวาการสงสาํรองผมยังหาไมเจอวาขอบังคบักฎหมายหาม ปหนาไมตองไปแกขอบงัคบัอะไร เพยีงแตสหกรณประกาศ

สํารองขึ้นไปแคนั้นเองแลวถาตัวแทนไมมาก็สํารองลําดับที่ 1 ขึ้นไป ไมใชเปนการมอบอํานาจ การมอบอํานาจคือ

ผมมีอํานาจแลวไปมอบใหใครก็ได อันนี้ไมใชเปนการมอบอํานาจแตตัวแทนสมาชิกไมมาก็เอาสํารองขึ้นมาตามที่

เราเคยปฏิบัติกันมา แตถาเราไปจํากัดสิทธิตรงนี้แลวบอกวาเราไปแกขอบังคับ กระบวนการอีก 2-3 ปกวาจะเสร็จ

ผมคิดวาในอุดมการณสหกรณการมีสวนรวมของสมาชิกคือสิ่งสําคัญที่สุด เพราะฉะนั้นเราอยาไปตีความใหผิด

การมีสวนรวมของสมาชิก เพื่อเปนแนวการปฏิบัติในปตอไป

 ที่ประชุม (นายประชนม  อาวุธเพชร  ประธานกรรมการ) : จริงๆ การประชุมก็ขาดกันได ไมวาที่ไหน ถาขาด

ไป 1 คน นั้นก็ถือวาตัวแทน 1 ตอ 10 คนนั้นไมไดมา เพราะเราเอาตัวแทน 1 ตอ 10 ไมไดวาหนวยงานนั้นกี่คน ปหนา

จะแกให ปนี้ไมไดแลว 

 ที่ประชุม (นายโกเมต  หอทอง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ1) : ในกรณีที่สมาชิกนําเสนอ ขอเรียนวา
เวลาตรวจสอบจากบัญชรีายช่ือตวัแทนสมาชิกท่ีสหกรณประกาศ ตรงน้ันกอ็ยูทีก่ารบริหารจัดการของสหกรณ แตจะตอง

ดาํเนนิการประกาศกอนท่ีจะมกีารประชมุใหญ ในกฎหมายและขอบังคบัไมไดหามตัง้สํารอง อยูทีก่ารบริหารจัดการของ

คณะกรรมการ ไมตองแกขอบังคับก็ได
 ที่ประชุม (นายสุรพร  นนทแกว  ผูแทนสมาชิก) : การตั้งตัวแทนสมาชิกที่บอกวา สํารองหรือไมสํารองจริงๆ 

แลวในขอบังคับของเราหมวดที่ 7 เขียนไวชัดเจนวาถาจะใหผูแทนเขามาเปนอยางไร และขอ 66 ก็เขียนไวชัดเจนวา

การพนจําตําแหนงผูแทนสมาชิก พนอยางไร แตถาจะประกาศใหมแลวสงใหนายทะเบียนก็ยึดตามหลัก แตจริงๆแลว
ผูใดที่เปนผูแทนสมาชิก โดยเลือกจากตนสังกัดสามารถที่จะพนจากผูแทนสมาชิกได ในกรณีที่รูวาไมสามารถมาได 

ใหใชขอ 66 (2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด ก็แสดงวากอนประชุมใหญสามารถยื่นใบลาออก

ตอตนสงักดัและตนสงักดักส็งตอใหสหกรณ และสหกรณกป็ระกาศอกีครัง้  ในปถดัไปถาตวัแทนสมาชกิทานใดติดภารกจิ

ไมสามารถมาไดก็ใหใช ขอ 66 (2)

 จึงนําเรยีนที่ประชุมเพื่อทราบ
 ที่ประชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
 นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ มอบหมายให นายนิกร ขนุทอง กรรมการเลขานุการนําเสนอบันทกึ

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ซึ่งประชุม

เมื่อวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2561 ณ หองประชุมแกวกัลยาโรงแรมเมืองลิกอร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตั้งแตตนจนจบ เพื่อใหที่ประชุมใหญไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ

ประจําป 2561 หนา 25 – 46 ประธานคณะกรรมการไดสอบถามเพ่ือใหผูแทนสมาชิกดําเนินการแกไขเมื่อไมมีผูแทน

สมาชิกขอแกไขจึงขอมติ

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชรประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2561 

     นายสมบูรณ ขวัญสง ตําแหนงผูจัดการไดรายงานผลการดําเนินงานประจําป  2561 ใหที่ประชุมใหญรับทราบ ดังนี้
1. รายงานกิจการทั่วไป
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด เลขทะเบียนสหกรณ กพธ. 67/2525 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2525 ไดแกไข

เพ่ิมเติมขอบังคับเพ่ือใหสอดคลองกับ พรบ. สหกรณ พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนขอบังคับ อ.149244 เม่ือ วันท่ี 26 มีนาคม 2544 

และไดดําเนินกิจการตลอดมาจนถึงปจจุบันยางเขาสูปท่ี 37 สําหรับผลดําเนินงานในรอบป 2561 โดย นายประชนม อาวุธเพชร

ตําแหนงประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการดําเนินการอื่นอีก 14 คน (เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542)

  การดําเนินงานของสหกรณ ประสบความสําเร็จได ดวยความรวมมือจากสมาชิกเปนสําคัญ นอกจากน้ียังไดรับ

ความรวมมือดวยดีจากหัวหนาหนวยงานเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและไดรับการแนะนําสงเสริมจาก 

เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 8 และไดรับคําแนะนําจากผูสอบบัญชีภาครัฐเพื่อการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ สหกรณไดดําเนินงาน โดยยึดหลักสหกรณ ขอบังคับและความถูกตองเปนเปาหมายสําคัญ
2. ผลการดําเนินงานประจําป 2561
  ผลการดําเนินงานประจําป 2561 สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นป รวมจํานวน 4,632 คน สมาชิก 4,306 คน 
สมาชิกสมทบ 326 คน มีทุนดําเนินงาน 3,623,208,758.44 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 198,329,422.98 บาท หรือเพ่ิมขึ้น     
รอยละ 5.79 มีกําไรสุทธิ 145,342,835.01 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 13,955,367.05 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.62                   
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รายการ ป พ.ศ.
2558 2559 2560 2561

จํานวนสมาชิก 4,126 4,340 4,522 4,632
- สมาชิก 3,902 4,083 4,201 4,306
- สมาชิกสมทบ 224 257 321 326

สมาชิกยกมาตนป 3,661 3,902 4,083 4,201
เขาใหมระหวางป 293 198 172 151
โอนจากสมาชิกสมทบระหวางป 0 41 14 26
สมาชิกพนสภาพระหวางป - - - -
 - ลาออก 39 47 58 61
 - ขาดจากสมาชิกภาพ 4 5 6 5
 - เสียชีวิต 9 6 4 6
สมาชิกคงเหลือสิ้นป 3,902 4,083 4,201 4,306
สมาชิกสมทบยกมา 197 224 257 321
เขาใหมระหวางป 35 83 85 54
โอนไปเปนสมาชิก 0 41 14 26
พนสภาพระหวางป 8 9 7 23
สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นป 224 257 321 326
จํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น(ลดลง) จากปกอน 268 214 182 110
คิดเปนรอยละ 6.90 5.19 4.19 2.43

2.1 จํานวนสมาชิก

2.2 สินทรัพย

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
 สินทรัพย 2,910,600,772.20 3,067,716,394.91 3,424,879,335.46 3,623,208,758.44

- เงินสดและเงินฝากธนาคาร 10,710,636.78 19,014,256.15 14,643,778.51 23,623,312.53

- เงินฝากสหกรณอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00

 - เงินใหสมาชิกกู 2,879,353,947.33 3,021,820,938.59 3,390,262,977.66 3,579,925,226.17

 - เงินลงทุน 12,568,000.00 15,578,000.00 15,578,000.00 15,578,000.00

 - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ 3,849,176.41 3,483,826.51 3,071,050.32 2,757,741.62

 - สินทรัพยอื่น 4,119,011.68 7,819,373.66 1,323,528.97 1,324,478.12

สินทรัพยเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

187,952,093.43

6.90

157,115,622.71

5.40

357,162,940.55

11.64

198,329,422.98

5.79
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รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
หนี้สิน 1,195,085,760.29 1,164,372,159.06 1,283,445,991.65 1,245,804,209.62

- เงินรับฝากจากสมาชิก/สหกรณอื่น/สมาคม 598,384,844.63 861,163,004.60 1,050,898,006.03 1,199,173,860.32

- เงินกูยืม 586,000,000.00 290,000,000.00 219,000,000.00 30,000,000.00

- หนี้สินอื่น 10,700,915.66 13,209,154.46 13,547,985.62 16,630,349.30

หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

43,943,594.86
3.82

(30,713,601.23)
(2.57)

119,073,832.59
10.23

(37,641,782.03)
(2.93)
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2.3 หน้ีสิน

2.4 ทุนของสหกรณ

2.5 รายได

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ทุนของสหกรณ 1,715,515,011.91 1,903,344,235.85 2,141,433,343.81 2,377,404,548.82

- ทุนเรือนหุน 1,504,585,590.00 1,665,355,930.00 1,877,860,130.00 2,086,302,830.00

- ทุนสํารอง 84,320,397.96 96,302,331.53 109,731,755.47 124,204,663.43

   - ทุนสะสม 17,138,148.38 19,600,302.38 22,453,990.38 21,554,220.38

   - กําไรสุทธิ 109,470,875.57 122,085,671.94 131,387,467.96 145,342,835.01

ทุนสหกรณเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

144,008,498.57
9.16

187,829,223.94
10.95

238,089,107.96
12.51

235,971,205.01
11.02

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
รายได 176,091,656.66 183,846,551.73 195,613,404.85 208,882,741.95

- รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 175,708,741.80 183,386,399.68 194,876,449.76 208,473,979.89

   - รายไดอื่น 382,914.86 460,152.05 736,955.09 408,762.06

รายไดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

11,594,895.14

7.05

7,754,895.07

4.40

11,766,853.12

6.40

13,269,337.10

6.78
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2.6 คาใชจาย

2.7 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
   สินทรัพย 2,910,600,772.20 3,067,716,394.91 3,424,879,335.46 3,623,208,758.44

หนี้สิน 1,195,085,760.29 1,164,372,159.06 1,283,445,991.65 1,245,804,209.62

ทุน 1,715,515,011.91 1,903,344,235.85 2,141,433,343.81 2,377,404,548.82

รายได 176,091,656.66 183,846,551.73 195,613,404.85 208,882,741.95

คาใชจาย 66,620,781.09 61,760,879.79 64,225,936.89 63,539,906.94

กําไรสุทธิ 109,470,875.57 122,085,671.94 131,387,467.96 145,342,835.01

กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากปกอน 12,100,840.22 12,614,796.37 9,301,796.02 13,955,367.05

คิดเปนรอยละ 12.40 11.52 7.62 10.62

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
คาใชจาย 66,620,781.09 61,760,879.79 64,225,936.89 63,539,906.94
   - เกี่ยวกับดอกเบี้ยและเงินลงทุน 53,207,731.14 47,378,203.57 46,342,209.06 45,246,843.88

- เกี่ยวกับเจาหนาที่ 2,768,554.00 3,273,973.00 4,052,653.57 4,199,565.00
- เก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 665,237.12 837,803.71 618,760.65 632,080.46
- เกี่ยวกับสมาชิก 7,548,541.00 7,949,927.00 10,412,006.00 10,667,544.00
- คาใชจายดําเนินงานอื่น 2,430,717.83 2,320,972.51 2,800,307.61 2,793,873.60

คาใชจายเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(505,945.08)
(0.75)

(4,859,901.30)
(7.29)

2,465,057.10
3.99

(686,029.95)
(1.07)
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3. ทุนของสหกรณ
3.1 ทุนเรือนหุน ตามขอบังคับ ขอ 5 การถือหุนสมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังท่ี  5/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 ไดแกไขเพ่ิมเติมระเบียบวาดวย หุน พ.ศ. 2557  

ใชบังคับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนรับทราบ (23 มิถุนายน 2557)

3.2 ทุนสํารอง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 60 ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

     สหกรณไดจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

3.3 ทุนสะสม ตามขอบังคับและระเบียบตางๆ โดยสหกรณไดปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ

     และมติที่ประชุมใหญ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้

 

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ทุนเรือนหุนยกมาตนป 1,383,828,440.00 1,504,585,590.00 1,665,355,930.00 1,877,860,130.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 154,228,785.00 182,967,850.00 239,381,330.00 231,921,150.00

ถอนระหวางป 33,471,635.00 22,197,510.00 26,877,130.00 23,478,450.00

ยอดยกไปสิ้นป 1,504,585,590.00 1,665,355,930.00 1,877,860,130.00 2,086,302,830.00

ทุนเรือนหุนเหลือเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

120,757,150.00
8.73

160,770,340.00
10.69

212,504,200.00
12.76

208,442,700.00
11.10

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ทุนสํารองยกมาตนป 74,348,573.61 84,320,397.96 96,302,331.53 109,731,755.47

เพิ่มขึ้นระหวางป 9,971,824.35 11,981,933.57 13,429,423.94 14,472,907.96

ยอดยกไปสิ้นป 84,320,397.96 96,302,331.53 109,731,755.47 124,204,663.43

ทุนสํารองเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

9,971,824.35
13.41

11,981,933.57
14.21

13,429,423.94
13.95

14,472,907.96
13.19

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ทุนสะสมยกมาตนป 15,959,464.38 17,138,148.38 19,600,302.38 22,453,990.38

เพิ่มขึ้นระหวางป 15,670,288.00 5,900,000.00 7,312,481.00 4,002,000.00

ถอนระหวางป 14,491,604.00 3,437,846.00 4,458,793.00 4,901,770.00

ยอดยกไปสิ้นป 17,138,148.38 19,600,302.38 22,453,990.38 21,554,220.38

ทุนสะสมเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

1,178,684.00
7.39

2,462,154.00
14.37

2,853,688.00
14.56

(899,770.00)
(4.01)
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 3.3.1 ทุนสาธารณประโยชน

 

 

 3.3.2 ทุนศึกษาอบรม

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 227,465.00 426,025.00 418,429.00 136,214.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 272,640.00 306,500.00 306,500.00 310,000.00

ถอนระหวางป 74,080.00 314,096.00 588,715.00 232,820.00

ยอดยกไปสิ้นป 426,025.00 418,429.00 136,214.00 213,394.00

 3.3.3 ทุนรักษาระดับเงินปนผล

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 486,687.42 525,637.42 569,417.42 613,197.42

เพิ่มขึ้นระหวางป 38,950.00 43,780.00 43,780.00 50,000.00

ถอนระหวางป 0.00 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 525,637.42 569,417.42 613,197.42 663,197.42

 3.3.4 ทุนปรับปรุงสํานักงาน

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 119,270.00 187,430.00 264,050.00 340,670.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 68,160.00 76,620.00 76,620.00 80,000.00

ถอนระหวางป 0.00 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 187,430.00 264,050.00 340,670.00 420,670.00

 3.3.5 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 210,000.00 240,500.00 240,500.00 250,000.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 214,000.00 240,000.00 250,000.00 250,000.00

ถอนระหวางป 183,500.00 240,000.00 240,500.00 250,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 240,500.00 240,500.00 250,000.00 250,000.00

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 98,909.93 145,410.93 97,920.93 258,805.93

เพิ่มขึ้นระหวางป 367,770.00 405,000.00 471,243.00 380,000.00

ถอนระหวางป 321,269.00 452,490.00 310,358.00 303,650.00

ยอดยกไปสิ้นป 145,410.93 97,920.93 258,805.93 335,155.93
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 3.3.6 ทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต(ต้ังแต พ.ศ.2559 เบิกจายจากทุนสวัสดิการ)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 10,704,523.00 0.00 0.00 0.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 0.00 0.00 0.00 0.00

ถอนระหวางป 10,704,523.00 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 0.00 0.00 0.00

 3.3.7 ทุนสวัสดิการ

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 4,112,609.03 15,613,145.03 18,009,985.03 20,855,103.03

เพิ่มขึ้นระหวางป 14,708,768.00 4,828,100.00 6,164,338.00 2,932,000.00

ถอนระหวางป 3,208,232.00 2,431,260.00 3,319,220.00 4,115,300.00

ยอดยกไปสิ้นป 15,613,145.03 18,009,985.03 20,855,103.03 19,671,803.03

4. ประเภทธุรกิจของสหกรณ
 4.1 ธุรกิจเงินรับฝาก  
 สรุปรายละเอียดเงินรับฝากทุกประเภท

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 462,298,755.50 598,384,844.63 861,163,004.60 1,050,898,006.03

เพิ่มขึ้นระหวางป 516,459,987.85 674,213,293.91 670,363,619.92 968,266,539.66

ถอนระหวางป 380,373,898.72 411,435,133.94 480,628,618.49 819,990,685.37

ยอดยกไปสิ้นป 598,384,844.63 861,163,004.60 1,050,898,006.03 1,199,173,860.32

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน

- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

136,086,089.13
29.44

262,778,159.97
43.91

189,735,001.43
22.03

148,275,854.29
14.11

 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก โดยแยกตามประเภทบัญชีเงินฝากมีรายละเอียด ดังนี้
 4.1.1 เงินฝากออมทรัพย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป (จายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 6,435,939.88 5,830,605.67 5,974,804.00 7,248,722.95

เพิ่มขึ้นระหวางป 24,136,370.26 29,968,277.60 36,321,148.14 43,986,647.54

ถอนระหวางป 24,741,704.47 29,824,079.27 35,047,229.19 42,208,664.22

ยอดยกไปสิ้นป 5,830,605.67 5,974,804.00 7,248,722.95 9,026,706.27

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน

- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(605,334.21)
(9.41)

144,198.33
2.47

1,273,918.95
21.32

1,777,983.32
24.53
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 4.1.2 เงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 26,124,600.00 28,558,120.00 34,910,000.00 32,186,500.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 10,860,020.00 12,337,480.00 14,813,500.00 18,534,500.00

ถอนระหวางป 8,426,500.00 5,985,600.00 17,537,000.00 13,269,500.00

ยอดยกไปสิ้นป 28,558,120.00 34,910,000.00 32,186,500.00 37,451,500.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

2,433,520.00
9.32

6,351,880.00
22.24

(2,723,500.00)
(7.80)

5,265,000.00
16.36

 4.1.3 เงินฝากสะสมทรัพยเพ่ือการศึกษาบุตร อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 20,272,000.00 19,500,000.00 21,250,000.00 21,036,100.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 7,449,000.00 8,511,000.00 9,348,100.00 10,885,300.00

ถอนระหวางป 8,221,000.00 6,761,000.00 9,562,000.00 8,519,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 19,500,000.00 21,250,000.00 21,036,100.00 23,402,400.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(772,000.00)
(3.81)

1,750,000.00
8.97

(213,900.00)
(1.01)

2,366,300.00
11.25

 4.1.4 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.00 ตอป (จายดอกเบ้ียทุกวันท่ี 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 144,124,011.64 124,215,492.10 236,110,461.25 316,010,519.69

เพิ่มขึ้นระหวางป 108,872,498.76 188,622,680.87 200,162,150.20 374,691,034.20

ถอนระหวางป 128,781,018.30 76,727,711.72 120,262,091.76 202,147,530.98

ยอดยกไปสิ้นป 124,215,492.10 236,110,461.25 316,010,519.69 488,554,022.91

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน

- คิดเปนรอยละ 

(19,908,519.54)

(13.81)

111,894,969.15

90.08

79,900,058.44

33.84

172,543,503.22

54.60
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 4.1.5 เงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.00 ตอป ( 4.25 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

จายดอกเบ้ียทุกวันท่ี 31 ธันวาคม 

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 231,935,933.12 366,620,785.19 342,159,372.47 331,079,102.09

เพิ่มขึ้นระหวางป 238,427,001.13 13,943,386.81 12,980,987.44 12,683,922.75

ถอนระหวางป 103,742,149.06 38,404,799.53 24,061,257.82 26,860,033.69

ยอดยกไปสิ้นป 366,620,785.19 342,159,372.47 331,079,102.09 316,902,991.15

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

134,684,852.07
58.07

(24,461,412.72)
(6.67)

(11,080,270.38)
(3.24)

(14,176,110.94)
(4.28)

 4.1.6 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป (หักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 3,430,126.76 2,310,868.48 1,921,277.24 2,285,730.06

เพิ่มขึ้นระหวางป 2,443,012.56 2,371,993.13 2,426,293.85 3,679,246.72

ถอนระหวางป 3,562,270.84 2,761,584.37 2,061,841.03 2,368,137.00

ยอดยกไปสิ้นป 2,310,868.48 1,921,277.24 2,285,730.06 3,596,839.78

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(1,119,258.28)
(32.63)

(389,591.24)
(16.86)

364,452.82
18.97

1,311,109.72
57.36

 4.1.7 เงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติ 24 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.95 ตอป ( 4.20 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

(หักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 0.00 240,000.00 2,464,250.00 7,891,996.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 240,000.00 2,324,250.00 5,778,996.00 4,175,669.83

ถอนระหวางป - 100,000.00 351,250.00 2,799,583.69

ยอดยกไปสิ้นป 240,000.00 2,464,250.00 7,891,996.00 9,268,082.14

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

240,000.00
100

2,224,250.00
926.77

5,427,746.00
220.26

1,376,086.14
17.44
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 4.1.8 เงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติ 36 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.15 ตอป ( 4.40 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

(หักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 15)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 0.00 1,266,012.19 6,918,079.28 15,529,079.28

เพิ่มขึ้นระหวางป 1,266,012.19 5,702,067.09 8,816,000.00 6,625,608.77

ถอนระหวางป - 50,000.00 205,000.00 1,956,695.19

ยอดยกไปสิ้นป 1,266,012.19 6,918,079.28 15,529,079.28 20,197,992.86

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

1,266,012.19

100
5,652,067.09

446.45
8,611,000.00

124.47
4,668,913.58

30.07

 4.1.9 เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป (จายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 26,936,565.61 44,867,025.60 66,202,629.29 73,988,554.11

เพิ่มขึ้นระหวางป 89,930,459.99 240,335,603.69 107,225,924.82 156,722,488.67

ถอนระหวางป 72,000,000.00 219,000,000.00 99,440,000.00 131,078,289.43

ยอดยกไปสิ้นป 44,867,025.60 66,202,629.29 73,988,554.11 99,632,753.35

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

17,930,459.99
66.57

21,335,603.69
47.55

7,785,924.82
11.76

25,644,199.24
34.66

 4.1.10 เงินฝากประจําสหกรณอ่ืน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.50 ตอป ( 4.25 ต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

( 4.00 ต้ังแตวันท่ี 1 ก.ค. - 24 พ.ย. 59) 

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 0.00 0.00 140,000,000.00 240,424,293.74

เพิ่มขึ้นระหวางป 0.00 140,000,000.00 245,619,994.03 303,839,144.02

ถอนระหวางป 0.00 0.00 145,195,700.29 357,163,437.76

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 140,000,000.00 240,424,293.74 187,100,000.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

0.00
0.00

140,000,000.00
100.00

100,424,293.74
71.73

(53,324,293.74)
(22.18)
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   4.1.11 เงินฝากสะสมเจาหนาที่ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป (จายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 1,326,879.58 1,483,909.53 1,677,786.64 1,472,239.23

เพิ่มขึ้นระหวางป 157,029.95 193,877.11 180,366.83 235,451.86

ถอนระหวางป 0.00 0.00 385,914.24 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 1,483,909.53 1,677,786.64 1,472,239.23 1,707,691.09

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

157,029.95
11.83

193,877.11
13.07

(205,547.41)
(12.25)

235,451.86
15.99

 4.1.12 เงินฝากออมทรัพยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป 

(จายดอกเบ้ียทุก วันท่ี 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 10,883.95 39,136.70 7,247.83 19,392.20

เพิ่มขึ้นระหวางป 278,752.75 279,143.13 264,281.37 402,968.53

ถอนระหวางป 250,500.00 311,032.00 252,137.00 259,513.01

ยอดยกไปสิ้นป 39,136.70 7,247.83 19,392.20 162,847.72

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

28,252.75
259.58

(31,888.87)
(81.48)

12,144.37
167.56

143,455.52
739.76

 4.1.13 เงินฝากออมทรัพยพิเศษสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.00 ตอป 

(จายดอกเบ้ียทุกวันท่ี 30 มิถุนายน , 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 1,360,077.17 3,452,889.17 1,567,096.60 1,725,776.68

เพิ่มขึ้นระหวางป 32,160,999.22 29,623,534.48 26,425,877.24 31,804,556.77

ถอนระหวางป 30,068,187.22 31,509,327.05 26,267,197.16 31,360,300.40

ยอดยกไปสิ้นป 3,452,889.17 1,567,096.60 1,725,776.68 2,170,033.05

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน

- คิดเปนรอยละ 

2,092,812.00

153.87

(1,885,792.57)

(54.61)

158,680.08

10.13

444,256.37

25.74
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4.2 ธุรกิจสินเช่ือ
    สหกรณฯ ไดจายเงินกูใหกับสมาชิก แบงตามรายละเอียดดังตอไปนี้

การจายเงินกู การรับชําระหน้ีระหวางปและเงินกูคงเหลือ

รายการ
ป พ.ศ.

2560 2561
  - ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  196,830,047.79  161,500,748.07 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ (ปกติ)  2,754,274,866.81  3,156,898,751.61 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(ปรับโครงสรางหนี้)  15,106,018.74  28,072,157.35 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(พนสภาพ)  6,655,521.94  6,644,247.21 

  - ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  55,610,005.25  37,147,073.42 

ลูกหนี้เงินกูยกมาตนป  3,028,476,460.53  3,390,262,977.66 

  - ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  86,592,240.82  165,200,192.01 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ (ปกติ)  1,611,837,251.83  1,536,316,952.35 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(ปรับโครงสรางหนี้)  15,279,990.57  14,687,146.25 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(พนสภาพ)  560,348.77  453,399.10 

  - ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  8,946,385.30  8,292,400.00 

บวก จายเงินกูระหวางป  1,723,216,217.29  1,724,950,089.71 

  - ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  121,921,540.54  151,119,313.19 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ (ปกติ)  1,209,213,367.03  1,363,860,887.87 

  - ลูกหน้ีเงินกูสามัญ(ปรับโครงสรางหน้ี)  2,313,851.96  2,675,994.41 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(พนสภาพ)  571,623.50  438,237.20 

  - ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  27,409,317.13  17,249,686.17 

หัก รับชําระหนี้เงินกูระหวางป  1,361,429,700.16  1,535,344,118.84 

  - ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  161,500,748.07  175,581,626.89 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ (ปกติ)  3,156,898,751.61  3,329,354,816.09 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(ปรับโครงสรางหนี้)  28,072,157.35  40,083,309.19 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(พนสภาพ)  6,644,247.21  6,659,409.11 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(ตามคําพิพากษา)  -    56,277.64 

  - ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  37,147,073.42  28,189,787.25 

ลูกหนี้เงินกูคงเหลือสิ้นป  3,390,262,977.66  3,579,925,226.17 

จํานวนสัญญาและจํานวนราย

รายการ  จํานวนสัญญา  จํานวนราย 

  - ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  1,457  1,457 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ (ปกติ)  3,135  2,705 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(ปรับโครงสรางหนี้)  38  38 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(พนสภาพ)  8  7 

  - ลูกหนี้เงินกูสามัญ(ตามคําพิพากษา)  1  1 

  - ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  313  313 

จํานวนคงเหลือวันสิ้นป  4,952  2,926 
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5. เร่ืองรายละเอียดเก่ียวกับกําไรสุทธิ เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 60   

     การจัดสรรกําไรสุทธิ

  (1) จายเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

  (2) จายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณ ในระหวางป

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
กําไรสุทธิประจําป 109,470,875.57 122,085,671.94 131,387,467.96 145,342,835.01

อัตราเงินปนผลตามหุน 75,268,200.00 85,060,315.00 94,392,578.00 105,403,186.00

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 68.80 69.67 71.84 72.52

คิดเปนรอยละของทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 5.30 5.40 5.35 5.36

อัตราเงินเฉลี่ยคืนตามสวนของธุรกิจ 14,869,823.00 14,491,212.00 16,649,982.00 17,794,184.00

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 13.60 11.87 12.67 12.24

คิดเปนรอยละสวนของธุรกิจ 8.50 8.00 8.60 8.61

รวมเงินปนผลและเฉลี่ยคืน 90,138,023.00 99,551,527.00 111,042,560.00 123,197,370.00

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 82.40 81.54 84.52 84.76

6. เรื่องแหลงเงินกูยืมประจําป 2561
 6.1 วงเงินกู ยืมหรือค ําประกันที่ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2560  จํานวน 1,450,000,000.00  บาท ใชเปนทุนหมุนเวียนและเพื่อสํารองและ

รักษาสภาพคลองทางการเงิน  

 เปดวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น ดังนี้

สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธ.ค. 61 เปดวงเงินกู คงคาง คงเหลือวงเงินกู

1. ธ.กรุงไทย OD 7.12 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

2. ธ.กรุงไทย ตั๋วสัญญาใชเงิน - 630,000,000.00 0.00 630,000,000.00

3. ธ.ธนชาต ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.60-3.70 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

4. ธ.แลนด แอนด เฮาส ต๋ัวสัญญาใชเงิน 3.55-3.70 250,000,000.00 30,000,000.00 220,000,000.00

รวม 1,090,000,000.00 30,000,000.00 1,060,000,000.00

 6.2 สรุปเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น  

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 678,824,606.85 586,000,000.00 290,000,000.00 219,000,000.00

เบิกเงินกูระหวางป 3,272,000,000.00 1,970,000,000.00 1,248,000,000.00 575,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 3,364,824,606.85 2,266,000,000.00 1,319,000,000.00 764,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 586,000,000.00 290,000,000.00 219,000,000.00 30,000,000.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน

- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ

(92,824,606.85)
(13.67)

(296,000,000.00)
(50.51)

(71,000,000.00)
(24.48)

(189,000,000.00)
(86.30)
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 6.2.1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ตั๋วสัญญาใชเงิน  

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 295,000,000.00 486,000,000.00 0.00 0.00

เบิกเงินกูระหวางป 1,972,000,000.00 1,079,000,000 356,000,000.00 0.00

ชําระหนี้ระหวางป 1,781,000,000.00 1,565,000,000 356,000,000.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 486,000,000.00 0.00 0.00 0.00

 6.2.2 ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ตั๋วสัญญาใชเงิน  

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 100,000,000.00 100,000,000.00 160,000,000.00 144,000,000.00

เบิกเงินกูระหวางป 300,000,000.00 460,000,000.00 722,000,000.00 125,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 300,000,000.00 400,000,000.00 738,000,000.00 269,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 100,000,000.00 160,000,000.00 144,000,000.00 0.00

 6.2.3 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด(มหาชน) ตั๋วสัญญาใชเงิน  

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 0.00 0.00 130,000,000.00 75,000,000.00

เบิกเงินกูระหวางป 0.00 130,000,000.00 170,000,000.00 450,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 0.00 0.00 225,000,000.00 495,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 130,000,000.00 75,000,000.00 30,000,000.00

 6.2.4 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

รายการ
ป พ.ศ.

2558 2559 2560 2561
ยอดยกมาตนป 153,824,606.85 0.00 0.00 0.00

เบิกเงินกูระหวางป 280,000,000.00 301,000,000.00 0.00 0.00

ชําระหนี้ระหวางป 433,824,606.85 301,000,000.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 0.00 0.00 0.00
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7. เรื่องรายงานการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2561
 7.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ป 2561 จํานวน 13 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(ครั้ง)

1 นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ 12 1

2 นายพิทยา แตงเกลี้ยง รองประธานกรรมการ คนที่ 1 11 2

3 นายคํารณ อุบลกาญจน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 13 0

4 นายโกศล แตมเติม รองประธานกรรมการ คนที่ 3 12 1

5 นายนิกร ขุนทอง กรรมการเลขานุการ 11 2

6 นายพงษไพเราะ ผองเรียงณฐกูล กรรมการผูชวยเลขานุการ 13 0

7 นายชาตติการ ทั่วดาว กรรมการเหรัญญิก 12 1

8 นายวิเชียร เพชรอาวุธ กรรมการ 13 0

9 นายพรทวี แคลวออม กรรมการ 12 1

10 นายวิรัตน กําลังเกื้อ กรรมการ 9 4

11 นายมนตชัย มีแกว กรรมการ 12 1

12 นางสาวประทักษวัล สุขสําราญ กรรมการ 12 1

13 นายสายันต ศิลาโชติ กรรมการ 11 2

14 นายโอภาส ยอมละเอียด กรรมการ 13 0

15 นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์ กรรมการ 13 0

 7.2 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําเดือน ป 2561 จํานวน 12  ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(ครั้ง)

1 นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ 12 0

2 นายพิทยา แตงเกลี้ยง รองประธานกรรมการ คนที่ 1 11 1

3 นายคํารณ อุบลกาญจน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 12 0

4 นายโกศล แตมเติม รองประธานกรรมการ คนที่ 3 12 0

5 นายนิกร ขุนทอง กรรมการเลขานุการ 9 3

6 นายพงษไพเราะ ผองเรียงณฐกูล กรรมการผูชวยเลขานุการ 11 1

7 นายชาตติการ ทั่วดาว กรรมการเหรัญญิก 11 1
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 7.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูประจําเดือน ป 2561 จํานวน 12 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(ครั้ง)

1 นายคํารณ อุบลกาญจน ประธานกรรมการ 12 0

2 นายวิเชียร เพชรอาวุธ เลขานุการ 12 0

3 นายพรทวี แคลวออม กรรมการ 12 0

4 นายวิรัตน กําลังเกื้อ กรรมการ 10 2

5 นายมนตชัย มีแกว กรรมการ 10 2

 7.4 ประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธประจําเดือน ป 2561 จํานวน 12 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(ครั้ง)

1 นายโกศล แตมเติม ประธานกรรมการ 12 0

2 นางสาวประทักษวัล สุขสําราญ กรรมการ 12 0

3 นายสายันต ศิลาโชติ กรรมการ 11 1

4 นายโอภาส ยอมละเอียด กรรมการ 11 1

5 นายศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์ กรรมการ 12 0

 7.5 ผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ป 2561 จํานวน 12 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(ครั้ง)

1 นางเครือมาศ เชาวภาษี ผูตรวจสอบกิจการ 10 2

2 นายมานะ พรหมราช ผูตรวจสอบกิจการ 9 3

3 นายอธิกานต ทองแกว ผูตรวจสอบกิจการ 12 0

จึงนําเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบ
 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : ปนี้กําไร 145 ลาน หุนเพิ่ม เงินฝากเพ่ิม                 

เกือบทุกประเภทแสดงวาสมาชิกมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ตอนนี้สมาชิกที่กูประมาณ 68% ไมกู 32% ถาดูจากขอมูลเมื่อ
กอนสมาชิกกูนาจะสัก 90% กวา ตอนนี้สมาชิก 3 คน เปนผูกู 2 คน ในสวนของเรื่องการประชุมของคณะกรรมการ

ปที่แลวสมาชิกเสนอวาใหดูแลในเรื่องการประชุมของคณะกรรมการ เราก็ไดตั้งขอตกลงกัน เพื่อใหคณะกรรมการรวม

ประชุมมากขึ้น

 ที่ประชุม (นายศิริ  เลิศไกร ผูแทนสมาชิก) : ขอแสดงความดีใจกับสหกรณ ขณะนี้สหกรณของเราสามารถ

พึง่เงินทนุจากภายในได ปทีแ่ลวมสีมาชิกถามผมวาเมือ่ไหรสหกรณของเราจะไมตองกูเงินจากธนาคาร ปนีเ้หน็ตวัเลขแลว 
มีหนี้ธนาคารอยู 30 ลานบาท เปนที่นาชื่นชม นายินดี ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้เมื่อกอนเราเปนหนี้ธนาคารเดียว 

พอเราเขาไปเลอืกธนาคารนี ้ธนาคารนัน้ ทาํใหเรามโีอกาสตอรองมากขึน้ ปรากฏวาการตอรองขณะนี ้ได 3.99 สตางค ป

หนึง่เราโดนธนาคารกรงุไทยใหกู 5 บาทกวา ขณะนีเ้ราใชเงินของสมาชกิมาบรหิารเพือ่ใหสมาชกิ เคยมสีมาชกิถามผมวา

เมื่อไหรเราจะหมดหนี้จากธนาคารผมบอกวาไมเกิน 5 ป ขณะนี้ เพียงปที่ 3 ก็เหลือหนี้เพียง 30 ลาน ซึ่งนอยมาก 
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เมือ่สกัครูทานประธานพูดผดิบอกวาเรามีหุนอยู 3 พนักวาลาน ขณะน้ีเรามีสนิทรพัยรวมกวา 3,623 กวาลานในสินทรัพย

มีหนี้สิน 1,245 กวาลาน  คิดเปนประมาณ 34% มีทุนอยู 2,377 กวาลานคิดเปนประมาณ 65% นี้คือภาพรวมของ 

3,600 กวาลาน ไปดสูนิทรพัย มเีงนิใหกูทีส่มาชิกกูกวา 90% สมาชกิกูอยู 3,579 กวาลานและมเีงนิลงทนุรวมๆอยู 43 ลาน

มีหน้ีสิน 1,245 กวาลาน เปนเงินรับฝากอยู 1,199 กวาลาน ทุนรวมมีอยู 2,377 กวาลาน เปนทุนเรือนหุนอยู 2,086 กวาลาน

และมีทนุสาํรองอยู 124 กวาลาน อตัราหน้ีสนิตอทนุคอืเอาหน้ีสนิ 1,245 กวาลานหารดวยทนุรวมมีอยู 2,377 กวาลานก็

จะไดเลขประมาณ 0.52 ตวัเลขน้ีกาํลงัจะบอกวาตัวเลขน้ียงัไมคอยสวยในแผนการดําเนินงานในปถดัไปควรจะดําเนินไป

อยางไรใหตัวเลข 0.52 ดีขึ้น เราไปดูวาเงินที่ไปเปนคาหุนที่มีตนทุนอยู เราใหกูดอกเบี้ยรอยละ 6.00 เรามาปนผล 5.36 

จะมีตนทุนทางการเงินอยู ประมาณ 5.49 แปลวากอนทําเฉลี่ยคืนจะมีรายไดโดยเฉลี่ยอยูประมาณ 5.90 พอหักเฉลี่ยคืน

จะเหลือประมาณ 5.49 เงินของเรามีตนทุนอยูประมาณ 4.91 รายไดคือเอาตนทุนไปลบ ตนทุนที่เราบริหารจัดการได

คือ 0.58 นี้คือตัวเลขในภาพรวมของงบทางการเงิน กําลังบงชีวาอัตราหน้ีสินตอทุน 0.52 เมื่อออกมาเปนตัวเลขสัดสวน

อยางนี้ในป 2562 - 2565 เราจะกําหนดทิศทางบริหารไปแนวไหน จะมีเรื่องทุนตางๆที่สหกรณจะตองดําเนินการเชน 

เงินรับฝากบางตัว เชนเงินฝากไมจายภาษีดอกเบี้ย 2% เริ่มสามารถเพิ่มดอกเบี้ยไดไหมเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ที่ตองไปบริหารเรื ่องนี้ใหไมกระทบใคร ตองจํากัดเรื ่องหุนแลวไประดมเงินฝากมันก็จะไดสัดสวนตัวเลขมากขึ้น 

ขณะนี้เราอยูเปนสหกรณแบบพอดี บริหารแบบเงินขาดกับบริหารแบบเงินเหลือ ซึ่งการบริหารแบบเงินเหลือยุงยาก 

คณะกรรมการตองนําตัวเลขจากผูจัดการซึ่งเปนมืออาชีพมาวิเคราะห ชี้เพื่อใหเห็นวาในปถัดไป คณะกรรมการ

ควรทําอยางไร 

 ท่ีประชุม (นายประชนม อาวุธเพชรประธานกรรมการ) : หากไมมีผูแทนสมาชิกอภิปรายเพ่ิมเติมขอมติท่ีประชุม
 มติที่ประชุม : รับทราบ
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จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

 ท่ีประชุม (นายศิริ  เลิศไกร  ผูแทนสมาชิก) : อยากถามวา คําวา “มีการยืมเงินซาํซอน”พอทานอธิบายแปลวา

มีการสรรหาลวงหนากอนสรรหาจริง 7 วัน ยังไมทันเคลียรเรื่องคาใชจายอะไรทั้งหมดก็มายืมวันสรรหาจริงอีกครั้ง

แบบน้ันใชหรือไม

 ที่ประชุม (นางเครือมาศ เชาวภาษี  ผูตรวจสอบกิจการ) : ปนี้มีการอิงระเบียบของสวนราชการเปนการ

ควบคุมภายในเพ่ือปองกันความเสี่ยง ในกรณีถาตองการจะนําเงินออกตองมีการยืมเงิน ตอนนี้ถามีการเดินทางไปอบรม

ตางๆ ตองมีการยืมเงินออกไป ตอนที่มีการสรรหาลวงหนามีการยืมเงินออกไปคนที่รับผิดชอบก็ไมไดเคลียรหลักฐาน 

อาจจะไมเขาใจชดัเจนเพราะปนีเ้ปนปแรกทีม่กีารยมืเงนิ พอยมืเงนิไปครัง้แรกทีส่รรหาลวงหนา ซึง่ระยะเวลาใกลเคยีงกนั

กนัสรรหาจริง เงินยมืวนัสรรหาลวงหนายงัไมไดเคลยีรหลกัฐาน กน็าํเงนิมาจายในวนัสรรหาจริงอกี พอเคลียรหลกัฐานก็

เคลียรหลักฐานพรอมกันทั้ง 2 ครั้ง ซึ่งความเปนจริงตองเคลียรทีละฉบับ ตองเคลียรของเกาถึงจะยืมของใหมได แตนอง

อาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนไปและไดอธิบายผูปฏิบัติไปแลว

 ท่ีประชุม (นายอธิกานต  ทองแกว  ผูตรวจสอบกิจการ) : ขอเสนอเพ่ิมเติมการประชุมของคณะกรรมการชุดยอย

อยากใหเสร็จสิ้นระหวางวันที่ 15 - 18 ของทุกเดือน สวนชุดใหญอยากใหอยูระหวางวันที่ 23 - 25 ของทุกเดือน เพราะ

ถาดูตามปฏิทินจะสอดคลองกับเวลาประชุมที่ สสจ. ซึ่งคณะกรรมการสวนใหญจะมาจาก สสอ. ที่ตองรวมประชุมใน

ระดับจังหวัดหรืออาจจะมีการกําหนดเวลาประชุมนอกเวลาราชการข้ึนมาเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาท่ีจะแก ยกตัวอยาง

ปญหาในเดือนที่ผานมา สวนหนึ่งที่เราแกปญหาตามความตองการของสมาชิกไมทันก็มาจากนโยบาย สวนอีกเรื่องเปน

ขอกําหนดในแผนอยากใหมีแผนปฏิบัติการสอดคลองกับแผนงบประมาณเพราะที่ผานมาพบวาแผนตั้งไวแตระยะเวลา

เราจะมาทําในชวงของปลายป ซึ่งอยูในชวงของการสรรหา และมีการออกหนวยรวมดวยก็เลยทําใหการทํางานดอย

ประสิทธิภาพ 

 ที่ประชุม (นางอารี ชวยสงค  ผูแทนสมาชิก) : ในหนา 74 ขอความท่ีวา “คณะกรรมการดําเนินการควร

ทบทวนหาสาเหตุและมาตรการในการแกปญหา ใหลูกหนี้ตัวแทนหักสงไดครบภายในเดือนนั้นๆ เพื่อแกปญหาลูกหนี้

ตัวแทนที่คางชําระ”ตรงนี้แสดงวายังมีตัวแทนคางชําระอยู จากการที่เปนผูตรวจสอบป 60 การเรียกเก็บจากลูกหนี้

ตัวแทนประมาณเดือนละ 45 – 48 ลานบาท ในชวงนั้นมีหนี้ที่ไมสามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ไดประมาณ 1% กวาๆ แต

ไมทราบวาปนี้มีหนี้คางเยอะไหม อยากจะรณรงควาถาเปนไปได ยอดเรียกเก็บ 45 – 48 ลานบาท อยากใหเรียกเก็บให
ไดภายในเดือนเพราะเราสามารถนําเงินตัวนี้มาบริหารหรือมาปลอยกูได

 ประชุม (นายอธิกานต  ทองแกว  ผูตรวจสอบกิจการ) : ตองตอบวามี แตในสวนของตัวเลขตองใหผูจัดการ

ชวยชี้แจง
 ประชุม (นายสมบูรณ ขวัญสง  ผูจัดการ) : กรณีของลูกหน้ีตัวแทนวาทําไมถึงมีการคางทุกเดือน สมาชิก

ตองเขาใจกอนวาสหกรณโดยขอกํากับโดย พรบ.สหกรณ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ เราใชเงินคงคางเราไมไดใชเงินสด 

รายการเรียกเก็บเงินในแตละเดือนท่ีเรียกเก็บไปยังการเงินจะมีลูกหน้ี 2 ประเภท ประเภทแรกคือลูกหน้ีหักเงินไดจาก
เงินเดือน ประเภทท่ีสองคือสงจากเงินสด บางคนสงเงินสดอยู พอส้ินเดือนเจาหนาท่ีก็พยายามโทรตาม แตถาสมาชิก

คนนั้นไมรักษาวินัยในตัวเองหรือไมมีเงินพอ ณ วันส้ินเดือน วิธีปฏิบัติของเราก็สามารถเอื้อประโยชนใหกับสมาชิกใน
สวนน้ี สามารถจะโอนเงินมาใหในวันทําการแรกๆของเดือนถัดไป ยกตัวอยางเชน สมาชิกที่เกษียณอายุหรือรับบํานาญ 

ซึ่งเราเคยมีมติวา ใหบํานาญชําระไดภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป สหกรณรับรูรายไดคงคาง ณ วันสิ้นเดือนไปแลววา 

เชน นายสมบูรณตองจายใหสหกรณ 10,000 บาท ประกอบดวยเงินตน 7,000 ดอกเบี้ย 3,000 ในสวนของ 3,000 เปน
เงินที่สหกรณตองบันทึกรายไดวา ในเดือนนี้สหกรณควรจะไดรับเทาไหรแตยังไมไดรับ ณ วันสิ้นเดือน ทุกสหกรณที่เปน

สหกรณออมทรพัยกจ็ะมบีญัชปีระเภทนี ้เราจะมบีญัชคีงคางประเภทนีเ้ดือนละประมาณ 400,000 บาท เด่ียวทางผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตก็จะแจงในวาระ
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 ที่ประชุม (นางอารี ชวยสงค  ผูแทนสมาชิก) : จริงๆแลววิธีปฏิบัติทุกคนตองทราบ มีนักบัญชี มีผูตรวจสอบ 

แตในฐานะท่ีเปนสมาชิกหรือคนท่ีดงูบแลว วามหีนีค้งคาง เพยีงแตเคาอยากรูวามหีนีค้งคางเดือนละเทาไหรสาเหตุทีค่าง

เพราะอะไร เพราะวาเผื่อมีสาเหตุที่คางแบบตามไมได จะไดแกปญหาหนี้สูญทัน อยากจะรูวาคางเยอะไหม และเม่ือคาง

แลวฝายจัดการไดดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะไดเงินกลับมาเร็วขึ้นหรือไม

 ที่ประชุม (นายสิทธิโชค  สวัสดิสาร  ผูแทนสมาชิก) : กรณีเรื่องเงิน กรณีสรรหาลวงหนา ขอเสนออยางนี้

ไดหรือไม การสรรหาลวงหนาก็ใหโอนเงินเขาบัญชี ไมอยากใหเปดชองใหมีการทุจริต การนําเงินไปถือไว วันสองวันก็

สามารถทุจริตได ไมอยากเปดชองอยากใหโอนเขาโดยตรงบัญชีสมาชิกเลย

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร  ประธานกรรมการ) : ในเรื่องของการยืมเงิน ผมเปนคนเซ็นอนุมัติเอง 

กต็ามเง่ือนไขวาตองเคลียรของเกากอน สรรหาเวลา 1 อาทติย กเ็อาเงินลวงหนามาใชตอ ฝายจัดการก็บอกอยากจะเคลียร

ใหเสร็จทเีดยีวเลย ตอไปก็คงคดิวาตองแจงเคลียรหลกัฐานกอนถงึจะยืมของใหม เร่ืองการโอนเงินสรรหาเขาบญัชสีมาชิก

ผมเห็นดวย ตอนที่เปนเหรัญญิกถือเงิน 4.5 ลานบาท ผมฝากธนาคาร ธนาคารละ 1 ลาน แตถาถามสมาชิก วาสรรหา

แลวเขาบัญชีจะเอาไหม เสียงก็จะตอบวาไมเอา เราก็ยังตองถือเงินสดอยู ตอไปเงินที่กรรมการตองถือในวันสรรหาก็จะ

เยอะกวานี้อีก ตองหาวิธีการในการจัดการ ในเรื่องของการสื่อสารที่ผูตรวจสอบเสนอ เราคอนขางมีปญหาตลอดในกลุม

เฟส กลุมไลน มีคนอื่นมาถาม พอกรรมการมาตอบแลว เรื่องยาวมาก กรรมการก็เลยไมกลาแตะ บางคนมาบอกสหกรณ

ลมไดซะกด็เีราเปนหนีอ้ยูสองลานหา จะใหตอบวายงัไง บางคนมาบอกวาจะออกแลวจากกลุมไลนขีเ้กยีจอาน บางทมีอียู 

สองคน ถามเองตอบเอง แสดงความคดิเหน็เอง ผมคดิในกรรมการชดุนีส้ือ่สารไปมากทีส่ดุแลวเทาทีท่าํได ตอนนีเ้วบ็ไซต

ของสหกรณใหเขาไปไดดูเลย ไมตองพิมพ www อะไร พิมพชื่อ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จาํกดั ใน google ไดเลย สมยักอนระเบยีบขอบงัคบัมหีนา 1 ถงึหนา 80 ตอนนี ้แยกใหเปนแตละระเบยีบเรียบรอย ตอน

นี้ดีขึ้นแลวฝากความหวังไวกับเว็บไซต บางทีมีเว็บไซตแตสมาชิกไมไดเขาดูเลย บางทีพอบอกไป แลวเหมือนกับวา 

ไปถามวาคุณไมดูเหรอ ใสไปทางไลนทางเฟซ ทั้งเว็บแลวก็ยังพูดผิดๆถูกๆ เพราะเราก็ยังอยากจะไวหนาสมาชิก พี่ๆ 

เพื่อนๆ นองๆกันทั้งนั้น สวนเรื่องเวลาประชุมที่เสนอมาก็คิดวาเปนเรื่องที่ดี จะไดไมไปตรงกับจังหวัด เชนบางทีเรานัด

ประชุมวันที่ 28 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีการจัดประชุมก็พรอมกันอีก บางทีมาเซ็นตแลวไปแลวก็กลับมาอีก       

กจ็ะปรบัตามทีเ่สนอ สวนเรื่องของแผนโครงการก็จะใหเปนรูปแบบที่มากขึ้น สวนเรื่องลูกหนี้ก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา        

เราก็ไมมหีนีส้งสัยจะสูญเลย คนท่ีเคากูบางทีเคาลาออก พอลาออกเงินเดือนลดก็สงไมพอ แตเอาเปนวาใหเงนิเขาสหกรณ

 ที่ประชุม (นายสายันต ศิลาโชติ กรรมการ) : ตัวเลขที่เราเรียกเก็บไดในแตละเดือนประมาณ 53 ลาน มีลูกหนี้

คงคางประมาณ 693,000 บาท ประมาณ 0.01% และมีการชําระคืนครบทุกราย

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร  ประธานกรรมการ) : หากไมมีผูแทนสมาชิกรายใดอภิปรายเพิ่มเติม ผม

ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : รับทราบ



2929

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 4.1  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2562
  นายประชนม อาวุธเพชร ประธานคณะกรรมการอํานวยการสรรหา ไดรายงานตอที่ประชุมใหญ

  อาศัยความตามขอบังคับขอ 72 (9) ใหคณะกรรมการดําเนินการซึ่งอยูในวาระเปนคณะกรรมการ        

อํานวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ

  บัดน้ีไดสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวของเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอเสนอ บุคคลใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจากผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการของสมาชิกตาม   

ลําดับคะแนนเปนคณะกรรมการดําเนินการและใหผูที่ไดรับการสรรหารายงานตัวในวันประชุมใหญ

 รายชื่อผูไดรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
  ตําแหนงกรรมการดําเนินการ มีผูสมัคร 14 คน ไดรับการสรรหาตามลําดับคะแนน ดังน้ี

ลําดับที่ 1 หมายเลขท่ี 1 นายธีระ   ณ นคร   ไดจํานวน 1,945 คะแนน

ลําดับที่ 2 หมายเลขท่ี 2 นางอารี   ชวยสงค  ไดจํานวน 2,278 คะแนน

ลําดับที่ 3 หมายเลขท่ี 3 นายโอภาส   ยอมละเอียด ไดจํานวน 1,809 คะแนน

ลําดับที่ 4 หมายเลขท่ี 4 นายมนตชัย   มีแกว  ไดจํานวน 1,726 คะแนน

ลําดับที่ 5 หมายเลขท่ี 5 นายพิทยา   แตงเกลี้ยง ไดจํานวน 2,053 คะแนน

ลําดับที่ 6 หมายเลขท่ี 6 นายทวี  จันทรโท  ไดจํานวน 1,331 คะแนน

ลําดับที่ 7 หมายเลขท่ี 7 นายอมรวัฒน   นวลหวาน ไดจํานวน 1,739 คะแนน

ลําดับที่ 8 หมายเลขท่ี 8 นายสุนทร   ฝอยทอง ไดจํานวน 1,829 คะแนน

ลําดับที่ 9 หมายเลขท่ี 9 นายอนุวัฒน   เราะหะวิลัย ไดจํานวน 1,114 คะแนน

ลําดับที่ 10 หมายเลขท่ี 10 นายสุรพร  นนทแกว ไดจํานวน 1,879 คะแนน

ลําดับที่ 11 หมายเลขท่ี 11 นายสมศักดิ์   จึงตระกูล ไดจํานวน 1,347 คะแนน

ลําดับที่ 12 หมายเลขท่ี 12 นายสถาพร   ลักษณะแมน ไดจํานวน 1,003 คะแนน

ลําดับที่ 13 หมายเลขท่ี 13 นายสมศักดิ์   ทองสรอย ไดจํานวน 2,158 คะแนน

ลําดับที่ 14 หมายเลขท่ี 14 นายธรรมนูญ   ชามทอง  ไดจํานวน 2,032 คะแนน
 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

 - กรรมการดําเนินการตามลําดับคะแนนสูงสุด จํานวน 8 คน ดังนี้
ลําดับที่ 1 หมายเลขท่ี 2 นางอารี   ชวยสงค  ไดจํานวน 2,278 คะแนน

ลําดับที่ 2 หมายเลขท่ี 13 นายสมศักดิ์   ทองสรอย ไดจํานวน 2,158 คะแนน

ลําดับที่ 3 หมายเลขท่ี 5 นายพิทยา   แตงเกลี้ยง ไดจํานวน 2,053 คะแนน

ลําดับที่ 4 หมายเลขท่ี 14 นายธรรมนูญ   ชามทอง  ไดจํานวน 2,032 คะแนน
ลําดับที่ 5 หมายเลขท่ี 1 นายธีระ   ณ นคร   ไดจํานวน 1,945 คะแนน

ลําดับที่ 6 หมายเลขท่ี 10 นายสุรพร  นนทแกว ไดจํานวน 1,879 คะแนน

ลําดับที่ 7 หมายเลขท่ี 8 นายสุนทร   ฝอยทอง ไดจํานวน 1,829 คะแนน
ลําดับที่ 8 หมายเลขท่ี 3 นายโอภาส   ยอมละเอียด ไดจาํนวน 1,809 คะแนน

จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร  ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม
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4.2 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562
 นายประชนม อาวุธเพชร ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 

ไดรายงานตอที่ประชุมใหญ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ 102 ใหที ่ประชุมใหญ

เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธรุกิจ การเงินการบัญชี การเศรษฐกิจหรือ

การสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล 

 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  2561 ไดกําหนดวันรับสมัคร         

ผูตรวจสอบกิจการ โดยรับสมัครระหวางวันที่ 1  พฤศจิกายน  2561  ถึง 9 กุมภาพันธ  2562 โดยมีคณุสมบัติ ดังนี้

 - เปนสมาชิกของสหกรณหรือบุคคลภายนอกท่ีไดรับเลือกตั้ง จากที่ประชุมใหญของสหกรณ

 - ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื ่นที ่ไดร ับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ

  สําหรับป 2562 มีผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ จํานวน ............. คน ดังรายชื่อตอไปนี้

 เบอร 1 นางเครือมาศ  เชาวภาษี สังกัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เบอร 2 นายมานะ พรหมราช  สังกัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เบอร 3 นางสาวเพ็ญพัฒน  ประเดิมวงศ สังกัด  สมาชิกสมทบ 

 เบอร 4 นายวรุน  ผดุงกิ่งตระกูล สังกัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชรประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : อนุมัติใหเลือกตั้งผูตรวจสอบกจิการ ประจําป 2562 จํานวน 4 คน ดังรายชื่อ

  เลือกตั้ง นางเครือมาศ        เชาวภาษี  เปนผูตรวจสอบกิจการ มติเปนเอกฉันท

  เลือกตั้ง นายมานะ      พรหมราช  เปนผูตรวจสอบกิจการ มติเปนเอกฉันท

  เลือกตั้ง นางสาวเพ็ญพัฒน  ประเดิมวงศ เปนผูตรวจสอบกิจการ มติเปนเอกฉันท
  เลือกตั้ง นายวรุน              ผดุงกิ่งตระกูล เปนผูตรวจสอบกิจการ มติเปนเอกฉันท

 มติที่ประชุม :
 เลือกตั้ง นางอารี  ชวยสงค  เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายสมศักดิ์ ทองสรอย เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายพิทยา แตงเกลี้ยง เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายธรรมนูญ ชามทอง  เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายธีระ  ณนคร  เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายสุรพร นนทแกว เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายสุนทร ฝอยทอง เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท

 เลือกตั้ง นายโอภาส ยอมละเอียด เปนกรรมการ มติเปนเอกฉันท
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4.3  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจําป 2561
 นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต รายงานผลการสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข                         

จังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตอที่ประชุมดังนี้
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 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชรประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจําป 2561
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4.4  เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37 ครั้งท่ี 13/2561  วันที่ 19 มกราคม 2562  ไดพิจารณาจัดสรรกําไร

สุทธิ ตามมาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553  มีผลบังคับใชต้ังแต 22 เมษายน  

2553  และขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไข  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553  

มีผลบังคับใชตั้งแต 22 เมษายน 2553

 จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

 จัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  แตตองไมเกินอัตราที่       

คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด  (อัตรารอยละหาแตไมเกินสามหม่ืนบาท)  ท่ีเหลือจัดสรรตามขอบังคับ

 จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกินรอยละสิบ)

 จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจ

 จายเปนเงินโบนัสกรรมการ  และเจาหนาที่ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

จายเปนทุนสะสมไว  ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

 เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561  

การจัดสรรกําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 61

ป 2561 ป 2560
รอยละ 5.36/8.61 รอยละ 5.35/8.60
บาท % บาท %

กําไรสุทธิ 145,342,835.01  100.00 131,387,467.96 100.00

1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  124,204,663.43 14,534,283.50  10.00 14,472,907.96 11.02

2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  -   30,000.00  0.02 30,000.00 0.02

3. เงินปนผลตามหุน  -    105,403,186.00  72.52 94,392,578.00 71.84

4. เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ  -    17,794,184.00  12.24 16,649,982.00 12.67

5. โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (ไมเกินรอยละ 10)  -   1,980,000.00  1.36 1,840,000.00 1.40

6. ทุนสะสมตามขอบังคับ

    6.1 ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  335,155.93 400,000.00  0.27 380,000.00 0.29

    6.2 ทุนรักษาระดับเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2  663,197.42 10,000.00  0.01 50,000.00 0.04

    6.3 ทุนศึกษาอบรม ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  213,394.00 300,000.00  0.21 310,000.00 0.24

    6.4 ทุนปรับปรุงสํานักงาน  420,670.00 80,000.00  0.06 80,000.00 0.06

    6.5 ทุนสวัสดิการ  19,671,803.03 4,511,181.51  3.10 2,932,000.00 2.23

    6.6 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  250,000.00 300,000.00  0.21 250,000.00 0.19

รวม  145,758,883.81 145,342,835.01  100.00 131,387,467.96 100.00
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หลักเกณฑการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ดังน้ี

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร  ผูแทนสมาชิก) : อยากจะบอกผูแทนสมาชิกเรื่องทุนสํารอง สหกรณหลายแหง

พยายามใหเพิ่มขึ้นทุกป เพราะเงินตัวนี้เปนเงินไมมีตนทุนเหมือนเปนเงินของคนทุกคนที่สะสมมาท้ัง 38 ป ของสหกรณ 
ขณะนี้เรามีเงินกองกลางอยูประมาณ 124 กวาลาน ป 2560 จัดสรรมา 11.02% ป 2561 จัดสรรมา 10.00% ตัวนี้

อยากจะใหเพิม่ มาดวูาตวัไหนทีเ่พิม่ข้ึนมทีนุสวสัดกิาร ผมมาดตูวัเลขของผูเกษยีณตัง้แตป 2562 เปนตนไป กจ็ะมปีระมาณ

การคาใชจายอยูแลว ก็ดูตัวเลขวา สองลานกวา ผูจัดการมีตัวเลขอยูแลวใชหรือไม
 ที่ประชุม (นายสมบูรณ ขวญัสง ผูจัดการ) : ในป 2562 จะจายสวัสดิการสมาชิกประมาณ 2,044,000 บาท

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร  ผูแทนสมาชิก) : แตประมาณการป 2561 อยูที่ 4 ลานกวา แปลวาเงินสวนนี้เรา
กังวล กลัววาจะเอาไปเขากองทุนชวยเหลือผูคําประกันอยางที่ไดยินมา เกรงวาเงินผูกูคนไหนหักเรียกเก็บไมได จะเอา

เงินสวนน้ีไปจาย แบบน้ีจายไมได เราไมอนุญาต ทานตองไปดําเนินการจะเอาเงินสวนกลางไปใชไมได 

การจัดสรรกําไรสุทธิ รอยละ
ป 2561 ป 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

1. เปนของสมาชิกคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ

   1.1 เงินปนผลตามหุน 72.52 71.84 0.68

   1.2 เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ 12.24 12.67 (0.43)
รวม 84.76 84.51 0.25

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

   2.1 ทุนสํารอง 10.00 11.02 (1.02)

   2.2 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 0.01 0.04 (0.03)

   2.3 ทุนสาธารณประโยชน 0.27 0.29 (0.02)

   2.4 ทุนศึกษาอบรม 0.21 0.24 (0.03)

   2.5 ทุนสวัสดิการ 3.10 2.23 0.87
   2.6 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 0.21 0.19 0.02

รวม 13.80 14.01 (0.21)
3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 1.36 1.40 (0.04)
4. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 0.02 0.02 (0.18)
5. เปนคาปรับปรุงสํานักงานคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 0.06 0.06 -

100.00 100.00
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 ทีป่ระชมุ (นายสมบรูณ  ขวญัสง  ผูจดัการ) : ขออนญุาตชีแ้จงในสิง่ทีเ่ราสามารถคาดการณไดคอืทนุสวสัดกิาร

1.เรื่องของการเสียชีวิต 2.สมาชิกอายุครบ 70 ป 3.การถือหุนจากปนผล ประเด็นหลักเปนเรื่องการเกษียณอายุ ในการ

วางแผนคาใชจายของสหกรณขอแบงเปน 2 สวน คอื 1.สมาชกิอายคุรบ 70 ป 2.สมาชกิเกษยีณอายรุาชการ จะเหน็วาในป 

2561 เราจัดไปท้ังสิน้ 4,511,181.51 บาท ประมาณการวา ในสวนของผูทีอ่ายุครบ 70 ป จะจายจํานวน 2,044,000 บาท

ในสวนของผูเกษียณอายุจายไป 330,000 บาท รวมสองตัวน้ีจะอยูท่ีประมาณ 2,400,000 บาท แตเราจัดสรรไว 4,100,000 บาท

ซึง่ทีผ่านๆมาดตูารางตรงน้ีกบัทนุสวสัดกิารคงเหลือส้ินป ทนุสวสัดกิารของเราจะลดลงไปเร่ือยๆทกุป ทาํใหไมพอตอการ

จัดสรรในแตละป สวนใหญจัดสรรไป สามลานกวา แตจายไปสองลานกวาทุกป 

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ผูแทนสมาชิก) : จริงๆไมไดวาอะไร อยากจะดูวาตัวเลขท่ีเราจะใชในป 2562 

ประมาณ 2,400,000 บาท ในปนี้จะจัดสรรไว 4 ลานกวาก็ไมไดผิด แตรูสึกเสียดายท่ีตัวเลขทุนสํารองลดลงจากปกอน 

ตัวเลขทุนสํารองเปนตัวที่เกิดประโยชนกับคนทุกคน ยิ่งมากยิ่งดี ในสวนของกรรมการและเจาหนาที่ไมไดแต แตไปดูใน

สวนของคาใชจายที่เกิดขึ้น ทานประธานบอกวาคาใชจายลดลง 1 ลานกวาบาท ฝากไปดูตัวเลขวาเกิดจากอะไร 

ในเอกสารคาใชจายในหนา 54 ป 2561 มีคาใชจาย 63 กวาลาน ป 2560 คาใชจาย 64 กวาลาน คาใชจายไปลดลงใน

สวนเรื่องของดอกเบี้ยท่ีเราจะไปจายกับธนาคารเพราะเราพึ่งการเงินภายในคอนขางสูง ถามวาเปนความสามารถของ    

ผูบรหิารหรอืเปนความสามารถของกลไกโดยธรรมชาตขิองระบบ  และอยากจะใหเพ่ิมในสวนของทนุสาํรอง เพ่ือรองรบั

การประเมนิสหกรณมาตรฐาน ตวัเงนิสาํรองจะเปนตวับงชีว้าสดัสวนของเราเปนอยางไร เพือ่รองรบัการประเมนิ ถาจะตดั

อยากใหเพิ่มในสวนของทุนสํารองสัก 1 ลาน เราจะไดเขาสูระบบคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมสงเสริมมีความคาดหวัง

 ที่ประชุม (นายสายันต ศิลาโชติ กรรมการ) : ประเด็นแรกในเร่ืองของทุนสํารอง ซึ่งเปนทุนที่ไมมีตนทุน มีอยู 

2 สวน คือทุนสํารองจากขอ 1 และทุนสะสมตามขอบังคับ ซึ่งเปนทุนสํารองดวย แตเปนทุนสํารองที่สามารถใชได มาดู

ขอ 6 ทุนสมสมตามขอบังคับ ทานบอกวาควรจะตัดเพราะมันเยอะไป ซึ่งจริง ๆ ไมใช ถาดูตัวเลข ทุนสํารอง124 ลาน 

บวกดวยทุนสะสมตามขอบังคับรวมแลว 145 ลาน นําไปคูณรอยละ 6 ไดดอกออกผลมา 8,700,000 บาท ฉะนั้น

เงินในขอที่ 6 ควรอยูที่ 8,700,000 ถาเปนสหกรณจริง ๆ ตองเปนแบบนี้ นํามาหัก 10% ก็เหลือ 870,000 บาท ก็ไป

อยูในทุนสํารองขอ 1 ถานอยกวา 8,700,000 แสดงวาเรานําเงินของเราไปจายเปนปนผลและเฉลี่ยคืน ณ ปจจุบันเรา

เอาเงินกองกลางไปใหปนผลเพ่ือทีจ่ะใหปนผลได 5.30 กวาสตางค อยางท่ีเราเห็น แตเราลืมนกึไปวาสวนทีเ่ปนคาใชจายที่

เราตัง้ไวในสวนของวนัเกดิกบัสวนของการเลอืกตัง้ในสวนนัน้คดิจากหุนเฉลีย่อยูที ่4-5 แสน จะเปนการปนผลตวัเลขอยูที ่

0.56 นั่นหมายความวา   ณ ปจจุบันสมาชิกที่สงหุน ไดรับปนผลไปแลว 5.86 สตางค นี่คือตัวเลขที่จริงๆของการจัดการ 
ฉะนัน้การเริม่ตนของสหกรณสขีาว กรรมการมองวาเราตัง้วสิยัทัศนอกี 5 ป ฉะนัน้เราเลยขยบัมาที ่10% ใน 5 ป ขางหนา

คอยขยับไป เพื่อที่จะทําใหตัวขางลางโต ถาสหกรณมีตัวขางลางครบ 200 ลานเมื่อไหร เราจะมีเงินเพิ่มขึ้นในสวนนี้ 
ปละ 10 ลาน เพ่ือท่ีจะนําไปจัดสวัสดิการใหสมาชิก และเราจะเห็นวาดอกเบ้ียเงินกูรอยละ 6 เราสามารถปนผลได 6 บาทกวา

นั่นคือเปาหมายท่ีสหกรณตองไป เกณฑสหกรณสีขาวบอกตองมีทุนสํารองท่ีเพ่ิมขึ้นแตไมไดบอกวาตองเพ่ิมขึ้นเทาไหร 

ถือเปนการเริ่มตน ตัวเลขทุนสวัสดิการที่จัด 4 ลานกวา ผมยังเห็นวานอยไป อยากเห็นในอนาคตทุนสวัสดิการขยับจาก 
120,000 บาท เปน  150,000 บาท ในสหกรณเราใหกําไรสมาชิกอยู 3 ชวง ชวงที่ 1 คือของขวัญวันเกิด ชวงที่ 2 คือ

ชวงรับปนผล ชวงที่ 3 คือใหตอนอายุ 70 ป ถาเราทําสหกรณเรามามุงวา ควรเปน 5 บาทเทานั้นเทานี้อนาคตมันก็ไมโต
ถาอยากเห็นสหกรณโต ขอ 6 มันตองมีเยอะ ๆ  ขอ 1 มันตองคอยๆเพิ่ม ผมมองวาตัวเลขจัดสรรกําไรที่เราทําอยูในเกณฑ

ที่ดีพอสมควร เพื่อที่จะใหทานผูที่ถือหุนและกูเงินไมไดตํากวาปที่แลว 

 ประเด็นที่สอง คือเรื่องกองทุนผูคําประกัน สหกรณมีแนวคิดวาจะดําเนินการชวยเหลือผูคําประกันกรณีผูกู
มหีลกัการและวธิกีารคอืใหผูกูจายคาธรรมเนียมการกูในอตัรา 0.01 คอืถากู 3,500,000 บาท ตองจาย 3,500 บาท ทกุคน

เฉลี่ยมาก็จะมีกองทุนอยู 1 กอง ก็จะทําทางบัญชี พอสิ้นปก็จะเอามาใสในทุนสวัสดิการ มาตั้งยอยเปนทุนที่เรารับรูรวม

กนั เงินตัวนี้จะคอยๆโตข้ึน แตการชวยอาจเปนลักษณะของการยืมมากอนเอามาออกดอกออกผลรอยละ 6 ก็คอยคืน      

มาบวกกับเงนิกูทีส่มาชกิบวกเงินเพิม่เขามา นัน่คอืการมองอนาคตท่ีจะชวยผูคาํประกัน ไมไดคดิจะนาํเงนิของทกุคนไปจาย
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 ท่ีประชุม (นายศิริ เลิศไกร  ผูแทนสมาชิก) : ขอใหอธิบายรายละเอียดในสวนของเอาทุนสวัสดิการไปใหกู คืออะไร
 ที่ประชุม (นายสายันต  ศิลาโชติ  กรรมการ) : มีการยืมเงินทุนสวัสดิการ มาเปนทุนตั้งตน ขอทําความเขาใจ

อยางน้ี เงินทุกบาททุกสตางคขอ 1 และขอ 6 เปนตัวเลขสมมุติ อยูในสหกรณและปลอยกูไปทั้งหมด เชนเรา ยืมมาเปน

ตัวเลขต้ังตนท่ี 800,000 บาท และใหสมาชิกโอนเงินสมทบเขามาเพ่ิม มารวมกันเปน 1 กอง และนําไปปลอยกูใหสมาชิกกู

ก็จะเกิดดอกผล และมาดูวาตัวเลขเพ่ิมข้ึนมาเทาไหร ในระเบียบตองมาดูวาจะจายใหสมาชิกเทาไหร ไมใชกู 3,500,000 บาท

จะจายใหสมาชิก 3,500,000 บาท จะมีหลักเกณฑเงื่อนไขอยู จะจาย 50% ของหุนที่เหลือไมเกิน 500,000 บาท 

นัน่คือรูปแบบวิธกีารการจาย และวิธกีารทางบญัชี ทัง้หมดอยูทีก่ารจัดสรรของคณะกรรมการ ป 2562 และตัวเลขจะอยู

ใน ขอ 6 เปนแนวคิดวิธทีํา ยังไมไดเริ่ม ในสวนขอ 6 ตัวเลขจริงๆจะอยูที่ 8,700,000 บาท ปนี้หมดวาระ ฝากกรรมการ

ชุดตอไปนําไปคิดตอ

 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ ชามทอง  ผูแทนสมาชิก) : ถามตัวแทนนายทะเบียนวาการจัดสรรทุนสํารอง ถามี

เงินเหลือ 1 กอน จะจัดสรรไปตรงไหนจะทําใหสหกรณมั่นคงกวา

 ที่ประชุม (นายโกเมต หอทอง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ1) : ขอตอบคําถามดังนี้

 ขอ 1 เกีย่วกับเกณฑสหกรณทีจ่ดัวาดเีดน ดมีาก เกีย่วกบัทนุสาํรองกเ็ปนการประเมนิหนึง่ แตไมไดกาํหนดวาตอง

จัดสรรเทาไหร ขอใหไมตํากวาที่กฎหมายกําหนด คือไมนอยกวารอยละ 10 ถาจะพัฒนาใหถึงสหกรณดีเดน ทุนสํารองก็

เปนคะแนนสวนหนึ่งในการประเมิน โดยขอมูลทุนสํารองตองเพิ่มขึ้นในรอบ 3 ป

 ขอ 2 เวลามองงบ จะมองวา ถาสหกรณไหนมีทุนสํารองเยอะก็ถือวาสหกรณนั้นมีความมั่นคง เชื่อถือไดแตทุน

สํารองจะนํามาใชเพื่อชดเชยการขาดทุนเทานั้น 

 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ ชามทอง  ผูแทนสมาชิก) : หลายทานคงมองวา ประเด็นที่ทานศิริ ทานสายันต 

พูดกันไปมา ทุนสํารองคณะกรรมการเอามาใชไมได ทุนสะสมคณะกรรมการเอามาบริหารจัดการไดและผมต้ังขอสังเกต

วารายงานการจัดสรรกําไรสุทธ ิในบางขอควรจะมีรายละเอียด เรือ่งแผนก็รายละเอียดหายไปเยอะทําใหเกดิความกังวล

สงสยัวา ตัง้รวมๆแลวจะดงึไปทําโนนทาํนีไ้หม ขอเสนอในสวนของโบนัสกรรมการควรเขียนไวใหชดัเลยใครไดเงนิเทาไหร 

จะไดไมเปนขอสงสยั สวนเรือ่งของทนุสาํรอง ทนุสวสัดกิาร จะบรหิารอยางไรกเ็ขยีนไวใหชดัเจน และอกีประเดน็การโอน

เงนิปนผล ทีผ่านมาเราโอนเงนิปนผลในวนันีเ้ลยหลงัจากอนมุตัไิดรบัคาํตอบถามเขาไปในส่ืออเิล็กทรอนกิส ไดรบัคําตอบ

วาธนาคารไมทําใหเนื่องจากวันหยุดราชการ ฝายจัดการตองรับไปปหนานาจะทําใหได สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ตรังใชบริการธนาคารกรุงไทยแตทําได มันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเปนเพราะเราไมไดกูธนาคารกรุงไทย ถาเปนแบบนี้

ผมถือวาสมาชิกเสียหาย ฝากไวดวยวาเรื่องนี้ฝายจัดการจะดําเนินการตอไปอยางไร

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร  ประธานกรรมการ) : เร่ืองการโอนเงินปนผลในวันประชุมใหญจะรับไว 
แตวาเรื่องธนาคารจะไมทําใหเพราะเราไมกู ผมวาไมกูดีกวา เพราะดอก 5 บาทกวา แตเดี่ยวจะรับไวถาสาธารณสุขตรัง

ทําได สหกรณเราก็นาจะทําไดหากไมมีทานใดเสนอประเด็นเพิ่ม หากมีมีผูใดอภิปรายเพิ่มเติมผลขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท
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4.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได – รายจายประจําป 2562
       ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 37 ครั้งที่ 13/2561  วันที่ 19 มกราคม 2562  ไดพิจารณา    

แผนงานและงบประมาณรายได – รายจาย ประจําปของสหกรณฯ เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติตามขอบังคับ

ของสหกรณ  ขอ 71 (7) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แผนงาน

ประมาณรายได

หมายเหตุ :

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ (คน)

1.1 สมาชิก  200  151  75.50 (49) (24.50) 150.00 

1.2 สมาชิกสมทบ  100  54  27.00 (46) (46.00) 60.00 

รวม  300  205  68.33 (95) (31.67) 210.00 

2. รับทุนเรือนหุน  200,000,000.00  231,921,150.00  115.96 31,921,150.00 15.96 250,000,000.00 

3. รับเงินฝากจากสมาชิก สหกรณอ่ืนและสมาคม  700,000,000.00  968,266,539.66  138.32 268,266,539.66 38.32 900,000,000.00 

4. จายเงินกู  900,000,000.00 1,709,809,544.36  189.98 809,809,544.36 89.98 1,500,000,000.00 

5. รายได  219,885,806.00  208,882,741.95  95.00 (11,003,064.05) (5.00) 240,399,657.26 

6. คาใชจายสุทธิ  79,458,746.00  63,539,906.94  79.97 (15,918,839.06) (20.03) 95,026,857.26 

7. กําไรสุทธิ  140,427,060.00  145,342,835.01  103.50 4,915,775.01 3.50 145,372,800.00 

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
5. รายได
5.1 รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

    5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู  218,415,806.00  207,539,429.03  95.02 (10,876,376.97) (4.98) 238,962,657.26 

    5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  70,000.00  118,935.46  169.91 48,935.46 69.91 120,000.00 

    5.1.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ปนผล ชสอ.5.30)  880,000.00  815,034.00  92.62 (64,966.00) (7.38) 810,000.00 

รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน  219,365,806.00  208,473,398.49  95.03 (10,892,407.51) (4.97) 239,892,657.26 

5.2 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
   5.2.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา  40,000.00  26,000.00  65.00 (14,000.00) (35.00) 27,000.00 

   5.2.2 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีเงินกูพนสภาพ  450,000.00  349,384.14  77.64 (100,615.86) (22.36) 450,000.00 

   5.2.3 ดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา 0.00  581.40 0.00 581.40 0.00 0.00 

   5.2.4 รายไดอื่น ๆ  30,000.00  33,377.92  111.26 3,377.92 11.26 30,000.00 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย  520,000.00  409,343.46  79.72 (110,656.54) (21.28) 507,000.00 

รายไดรวม  219,885,806.00  208,882,741.95  95.00 (11,003,064.05) (5.00) 240,399,657.26 
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หมายเหตุ :

 5.1 รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

  5.1.1 ดอกเบีย้รบัเงนิใหกู คาํนวณจากประมาณการจายเงนิกูป 2562 และอตัราดอกเบีย้ทีร่อยละ 6.00

  5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนจากการถือหุน ชสอ. ประมาณการท่ีรอยละ 5.30

 5.2 รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย

  5.2.1 คาธรรมเนียมแรกเขาจากประมาณการสมาชิก 150 คน และสมาชิกสมทบ 60 คน

ประมาณรายจาย

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6. คาใชจาย
   6.1 คาใชจายดอกเบ้ียและการลงทุน  58,164,600.00  45,246,843.88  77.79 (12,917,756.12) (22.21)  66,590,400.00 

   6.2 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี  5,054,480.00  4,199,565.00  83.09 (854,915.00) (16.91)  4,955,000.00 

   6.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ  1,001,024.00  632,080.46  63.14 (368,943.54) (36.86)  911,825.26 

   6.4 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก  11,661,520.00  10,667,544.00  91.48 (993,976.00) (8.52)  18,238,000.00 

   6.5 คาใชจายดําเนินงานอ่ืน  3,577,122.00  2,793,873.60  78.10 (783,248.40) (21.90)  4,331,632.00 

รวม  79,458,746.00  63,539,906.94  79.97 (15,918,839.06) (20.03)  95,026,857.26 

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
6.1 คาใชจายดอกเบี้ยและการลงทุน

    6.1.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก  42,414,600.00  41,777,067.79  98.50 (637,532.21) (1.50) 60,665,400.00 

    6.1.2 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืน  15,750,000.00  3,469,776.09  22.03 (12,280,223.91) (77.97) 5,925,000.00 

รวม  58,164,600.00  45,246,843.88  77.79 (12,917,756.12) (22.21) 66,590,400.00 
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หมายเหตุ :

 6.2 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

  6.2.1 เงินเดือนผูจัดการและเจาหนาที่รวม 12 คน และประมาณการการข้ึนเงินเดือนระหวางป

  6.2.2 คาสํารองบําเหน็จผูจัดการและเจาหนาที่ ประมาณการเพ่ิมขึ้นปละ 1 เดือนตอคน

  6.2.3 คาลวงเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการปกติและในวันหยุด (เสาร,อาทิตยและวันหยุด

นักขัตฤกษตาง ๆ) ของเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถเบิกไดตรงกับหมวดบัญชีและลักษณะงานมากขึ้น

  6.2.6 สํารองคารักษาพยาบาลสวนที่เกินจากสิทธิ์ประกนัสังคมและการตรวจสุขภาพประจําป

 

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
6.2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

    6.2.1 เงินเดือน  3,547,660.00  3,450,240.00  97.25 (97,420.00) (2.75) 3,780,000.00 

    6.2.2 คาสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี  1,293,820.00  610,160.00  47.16 (683,660.00) (52.84) 900,000.00 

    6.2.3 คาลวงเวลา  20,000.00  4,800.00  24.00 (15,200.00) (76.00) 100,000.00 

    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  120,000.00  107,265.00  89.39 (12,735.00) (10.61) 110,000.00 

    6.2.5 คาการศึกษาบุตรเจาหนาท่ี  43,000.00  27,100.00  63.02 (15,900.00) (36.98) 35,000.00 

    6.2.6 คารักษาพยาบาล(เบิกจายเกินประกันสังคม)  30,000.00 0.00 0.00 (30,000.00) (100.00) 30,000.00 

รวม  5,054,480.00  4,199,565.00  83.09 (854,915.00) (16.91) 4,955,000.00 

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
6.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

          6.3.1 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ  550,000.00  449,288.70  81.69 (100,711.30) (18.31) 459,601.26 

        6.3.2 คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย  300,000.00  40,754.00  13.58 (259,246.00) (86.42) 300,000.00 

        6.3.3 คาดูแลระบบคอมพิวเตอร  56,400.00  54,720.00  97.02 (1,680.00) (2.98) 57,600.00 

        6.3.4 คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  9,624.00  9,624.00  100.00 0.00 0.00 9,624.00 

        6.3.5 คาเบี้ยประกันอัคคีภัย  10,000.00  8,418.76  84.19 (1,581.24) (15.81) 10,000.00 

        6.3.6 คาพัฒนาระบบ  75,000.00  69,275.00  92.37 (5,725.00) (7.63) 75,000.00 

รวม  1,001,024.00  632,080.46  63.14 (368,943.54) (36.86) 911,825.26 

หมายเหตุ :

 6.3 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ
  6.3.1 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณสํานักงาน คิด 5-20% ของทรัพยสินที่เกิดจากการใชงาน

  6.3.3 คาดูแลระบบคอมพิวเตอร จะคํานวณยอดสมาชิก ณ 28 กุมภาพันธของทุกป ประมาณการ

สมาชิก 4,800 คน ๆละ 12 บาท ตอป
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หมายเหตุ :

 6.4 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

  6.4.1 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับ การสรรหาประธานและกรรมการ

  - สมาชิกที่ใชสิทธิ์สรรหาประมาณ  4,600 คน ๆ ละ 2,000 บาท

  - คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยสรรหา/สรรหาลวงหนา

  - คาพาหนะรับ-สงหีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน 26 หนวย จํานวน 2 วัน (ตามระยะทาง)

  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน รับ-สงหีบบัตร (กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง)

  - คาตอบแทนกรรมการนับคะแนน

  - คาลวงเวลาคณะกรรมการและเจาหนาที่

  - คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการอํานวยการสรรหา

  - คาอาหารและเคร่ืองดื่ม

  - คาวัสดุอุปกรณ คาขนหีบบัตรเลือกตั้ง คาถายเอกสาร คาพิมพบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ

  - คาประชาสัมพันธการสรรหา

  - คาใชจายอื่น ๆ

  6.4.2 คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก  สมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 4,306 คน ๆ  ละ 2,000 บาท

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6.4 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก
    6.4.1 คาเบ้ียเล้ียงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ  7,460,520.00  6,503,544.00  87.17 (956,976.00) (12.83) 9,626,000.00 

    6.4.2 คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก  4,201,000.00  4,164,000.00  99.12 (37,000.00) (0.88) 8,612,000.00 

รวม  11,661,520.00  10,667,544.00  91.48 (993,976.00) (8.52) 18,238,000.00 

 6.3.6 คาพัฒนาระบบงานบริการสมาชิก โปรแกรมบริการเคล่ือนที่ออนไลน ,ระบบทะเบียนรายชื่อสมาชิก

ขอทุนสงเสริมการศึกษาบุตร ,ปรับปรุงระบบสอบถามขอมูลสมาชิกสหกรณ , โปรแกรม anti- virus for WINDOW 

Server และคาใชจายอื่นๆเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโปรแกรมที่จําเปนตอการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น



6363

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวน

เงิน
ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6.5 คาใชจายดําเนินงานอื่น
   6.5.1 คาเบี้ยประชุม  589,600.00  510,900.00  86.65 (78,700.00) (13.35) 650,000.00 

   6.5.2 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ  300,000.00  228,100.00  76.03 (71,900.00) (23.97) 300,000.00 

   6.5.3 คารับรอง  50,000.00  45,208.00  90.42 (4,792.00) (9.58) 60,000.00 

   6.5.4 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  170,000.00  114,992.15  67.64 (55,007.85) (32.36) 130,000.00 

   6.5.5 คาใชจายวันประชุมใหญ  838,000.00  788,055.00  94.04 (49,945.00) (5.96) 863,500.00 

   6.5.6 คาตอบแทนที่ปรึกษา  20,000.00  20,000.00  100.00 0.00 0.00 20,000.00 

   6.5.7 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ  75,000.00  75,000.00  100.00 0.00 0.00 90,000.00 

   6.5.8 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี  70,000.00  70,000.00  100.00 0.00 0.00 70,000.00 

   6.5.9 คาตอบแทนหนวยงานและจนท.การเงิน  450,000.00  414,990.00  92.22 (35,010.00) (7.78) 470,000.00 

   6.5.10 คานาํประปา  3,000.00  945.92  31.53 (2,054.08) (68.47) 3,000.00 

   6.5.11 คาไฟฟา  100,000.00  93,538.07  93.54 (6,461.93) (6.46) 100,000.00 

   6.5.12 คาโทรศัพทและอินเตอรเน็ต  50,000.00  31,517.42  63.03 (18,482.58) (36.97) 50,000.00 

   6.5.13 คาไปรษณียและอากรแสตมป  70,000.00  53,392.00  76.27 (16,608.00) (23.73) 70,000.00 

   6.5.14 คาธรรมเนียมธนาคาร  80,000.00  32,848.00  41.06 (47,152.00) (58.94) 50,000.00 

   6.5.15 คาธรรมเนียมชมรมเครือขายสหกรณ  4,522.00  4,522.00  100.00 0.00 0.00 4,632.00 

   6.5.16 คาใชจายสงเสริมพัฒนากิจการ  150,000.00  109,440.00  72.96 (40,560.00) (27.04) 300,000.00 

   6.5.17 คาบริการเว็บไซต  12,000.00  12,000.00  100.00 0.00 0.00 12,000.00 

   6.5.18 คาใชจายประชาสัมพันธ  50,000.00  35,000.00  70.00 (15,000.00) (30.00) 50,000.00 

   6.5.19 คาใชจายเบ็ดเตล็ด  20,000.00  19,705.00  98.53 (295.00) (1.48) 25,000.00 

   6.5.20 คาใชจายดําเนินคดี  60,000.00  13,800.00  23.00 (46,200.00) (77.00) 30,000.00 

   6.5.21 คาเชาเครื่องและถายเอกสาร  75,000.00  80,500.04  107.33 5,500.04 7.33 90,000.00 

   6.5.22 คาใชจายวัสดุงานบานงานครัว  40,000.00  12,444.00  31.11 (27,556.00) (68.89) 30,000.00 

   6.5.23 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00  56,277.64 0.00 56,277.64 0.00 0.00 

   6.5.24 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู 0.00  (29,301.64) 0.00 29,301.64 0.00 0.00 

   6.5.25 คางบกลาง  300,000.00 0.00 0.00 (300,000.00) (100.00) 863,500.00 

รวม  3,577,122.00  2,793,873.60  78.10 (783,248.40) (21.90) 4,331,632.00 

หมายเหตุ : 

 6.5 คาใชจายดําเนินงานอื่น 

  6.5.1 คาเบีย้ประชมุ อางอิงตามระเบียบวาดวยคาเบีย้ประชุม คาเบีย้เลีย้งพาหนะ คาทีพ่กั คาตอบแทน
และคาลงทะเบียน พ.ศ. 2560

  6.5.2 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ อางอิงตามระเบียบวาดวยคาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ คาที่พัก         

คาตอบแทนและคาลงทะเบียน พ.ศ. 2560

  6.5.5 คาใชจายวันประชุมใหญ 
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  - คาเบ้ียประชุมผูแทนสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่ รวม 422 คน ๆ ละ 1,500 บาท

  - คาจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป  2561 จํานวน 500 เลม ๆ ละ 120 บาท

  - คาของที่ระลึกผูกอตั้งและผูทําคุณประโยชนใหแกสหกรณ

  - คาหองประชุม/คาอาหาร/อาหารวาง

  - อื่น ๆ

  6.5.7 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ คนละ 30,000 บาท

  6.5.16 คาใชจายสงเสริมพัฒนากิจการ

  - คาใชจายโครงการออกหนวยสหกรณสัญจรเพื่อบริการสมาชิก

  - คาใชจายในการประชุม อบรม/สัมมนา กรรมการ/สมาชิก/เจาหนาที่ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ และ 

สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการทํางาน

  - คาใชจายในการจัดอบรมสมาชิก/ตัวแทนสมาชิก/สมาชิกใหม

  - คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพกรรมการ/ตัวแทนสมาชิก/ผูตรวจสอบกิจการ/เจาหนาที่

  - คาใชจายในโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสหกรณ ตามแผนกลยุทธ

  - อื่น ๆ 

  6.5.25 คางบกลาง เพื่อใชจายกรณีมีการประชุมวิสามัญ

หมายเหตุ :

1. เครื่องบันทึกกลองวงจรปดพรอมกลอง จํานวน 1 ชุด (กลอง 8 ตัว)  รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท

 แทนที่กลองวงจรปด รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 151  ซื้อเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2557

 เหตุผล : สําหรับทดแทนกลองวงจรปดเคร่ืองเกาที่ระบบอินฟราเรดเสีย

2. เกาอี้พลาสติกมีพนักพิงจํานวน 80 ตัวๆ ละ 250.00 บาท    รวมเปนเงิน 20,000.00 บาท
 เหตุผล : ใชในหองประชุมชั้น 3 สหกรณฯ
3. ตูเก็บเอกสารเหล็กจํานวน 2 ตูๆ ละ 7,000.00 บาท    รวมเปนเงิน 14,000.00 บาท

 เหตุผล : ใชสําหรับเก็บเอกสารสัญญาเงินกูสหกรณฯ

 สํารอง

1. คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 25,000 บาท   รวมเปนเงิน 150,000.00 บาท

 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมตํากวา Intel Core i3 / HDD 1 TB / Ram 4 Gb /Monitor Led 18.5 
/ UPS 800VA

 แทนที่คอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 113 ซื้อเมื่อ 9 กันยายน 2554    

 แทนที่คอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 123 ซื้อเมื่อ 9 กันยายน 2554        

รายการ

ป 2561

ป 2562
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

หมวดครุภัณฑ
      คาครุภัณฑ  149,000.00  135,980.00  91.26 (13,020.00) (8.74) 244,000.00 

รวม  149,000.00  135,980.00  91.26 (13,020.00) (8.74) 244,000.00 
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 แทนที่คอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 148-1/3 ซื้อเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555  

 แทนที่คอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 148-2/3 ซื้อเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555  

 แทนที่คอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 148-3/3 ซื้อเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555  

 แทนที่คอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 152 ซื้อเมื่อ 30 ธันวาคม 2557   

 เหตผุล : สาํหรบัทดแทนเครือ่งคอมพิวเตอรทีม่อีายกุารใชงานครบกาํหนด เพือ่การใชงานและประมวลผลขอมลู

โปรแกรมสหกรณใหมีประสิทธิภาพ 

 2. คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 1 เครื่อง    รวมเปนเงิน 30,000.00 บาท

 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมตํากวา Intel Core i5 / HDD 1 TB / Ram 4 Gb

 แทนที่โนตบุค     รหัสครุภัณฑ สอ.สสจ.นศ. 144 ซื้อเมื่อ 18 พฤษภาคม 2555

 เหตผุล : สาํหรบัทดแทนคอมพวิเตอรโนตบุคทีม่อีายกุารใชงานครบกาํหนด เพือ่การใชงานและประมวลผลขอมูล

โปรแกรมสหกรณใหมีประสิทธิภาพ

  จึงนําเรียนที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : การอนุมัติแผนของคณะกรรมการชุดนี้มีสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงไป เรื่องแรกคือเรื่องสวัสดิการวันเกิดโดยมติคณะกรรมการเสนอเพิ่มจาก 1,000 บาท เปน 2,000 บาท 

การสรรหากรรมการจาก 1,500 บาท เปน 2,000 บาท สหกรณตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้นประมาณ 6,500,000 บาท 

บอกไวเลยวาถาเราเพ่ิมตรงน้ีปนผลก็จะตองลดลง ตองทําใจวาเราเอาไปกอนเพราะฉะน้ันปหนาจะบนไมได ขอใหบนัทกึ

ไว ผมวาถารวมแลวของเราปนผลเกือบ 8 ประมาณนะ ในสวนของผูตรวจสอบกิจการต้ังไว 90,000 บาท สําหรับ 3 คน 

ตอนน้ีมีผูตรวจสอบ 4 คน จะเพ่ิมใหเพิ่มหรือไม ถาดูนาจะคุมคาเพื่อชวยดูแลกิจการสหกรณ เรื่องครุภัณฑเกาขอต้ัง

สาํรองไว ถาไมเสยีกไ็มเปลีย่น ในเรือ่งของการออกหนวยปทีแ่ลวเราจะไปเฉพาะหนวยทีส่มาชกิเยอะประมาณ 7-8 หนวย 

มีปญหาวาบางหนวยไมเคยไดไปเลย บางหนวยตั้งแตตั้งมาสหกรณไมเคยไดไปเลย ในป 2562 คิดวาที่ไหนไมเคยออก

ก็พยายามจะออกหนวยบริการสมาชิก บางคนบอกวาออกไปแลวไมคุมคา เราอยาไปคิดกําไรขาดทุน ใหถือวาเปนการ

พบปะสมาชิกใหบริการ รับทราบปญหา สวนท่ีได สมาชิกเพิ่ม สมาชิกกูสะดวกไมตองเดินทางมาสหกรณ

 ทีป่ระชมุ (นายชนวรี  ตัง้สุข ผูแทนสมาชกิ) : ดขูอมลูจากหนา 75 ผูตรวจสอบบอกวา “ในสวนของคอมพิวเตอร

สํานักงานซ่ึงใชงานมานานเกิน 8 ป ควรวางแผนปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ” สรุปวาปน้ี เรามีการปรับปรุงไป หกหม่ืนกวา

เปนคาดูแลรายหัว หัวละ 10 บาท สมาชิกเรามีอยู 4 พันกวาคน แตคิดไป หกหมื่นกวา ก็เลยเกินไป 20,000 กวาบาท 
กลองวงจรปดเห็นดวย แตคอมพิวเตอร คอมตั้งโตะ อิงขอมูลราคากลาง ป2561 ของ ICT ดูจากสเปคราคากลางอยู

ที่ 16,000 บาท และสเปคที่เหนือกวานั้น 22,000 แตของเราตั้งไวที่ 25,000 บาท ในสวนของโนตบุค ราคากลางอยูที่ 
21,000 บาท แตตั้งไว 30,000 บาท และอีกอยางเรื่องของทุนการศึกษาคือมี ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

ปนี้ประถมศึกษา ขอทุนมา 106 ทุน จัดสรร 52 ทุน มัธยมศึกษาขอทุนมา 121 จัดสรร 60 ทุน อุดมศึกษาขอมา 102 

จัดสรร 49 ทุน สวนอุดมศึกษา ป.2 จํานวน 5 ทุน มัธยมศึกษามี ม.2 จํานวน 12ทุน ม.1 จํานวน 6 ทุน อยากทราบวา
ม.6 ที่ขอเขามาแตไมไดรับทุน แตมีม.1 ไดรับดวย ม.1 เขามาปแรกมีโอกาสที่จะขอไดอีก 5 ป แตม.6 เปนการ

ขอปสดุทายไมมโีอกาสขอแลวแตกลบัไมไดรบัทนุ ในสวนของอดุมศกึษา นกัศกึษาทีอ่ยูป 2 ไดรบัจาํนวน 5 ทนุ นกัศึกษา

ที่อยูป 1 หลุดมา 2 ทุน แตป 4 ที่ไมเคยขอทุนเลยอยากทราบวาหลุดไปไหน ไปเปดดูในระเบียบก็มีการหนวงคะแนน 

มีเรื่องของการเวทคะแนน อายุการเปนสมาชิก ประเภทการเปนสมาชิก เวทคะแนนเสร็จ ป.6 ม.6 และ ป4 มีหายไป

ควรที่จะใหสิทธิพวกนี้กอน
 ทีป่ระชุม (นายประชนม อาวธุเพชร ประธานกรรมการ) : เรือ่งแรก เรือ่งของสเปคคอมพวิเตอรและราคากลาง 

อันนี้นาจะคิดวาดูมาแลว แตถามันเกินจากราคากลางจริงๆเวลาขออนุมัติจะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือคณะกรรมการ

จัดซื้อ-จัดจาง และคณะกรรมการตรวจรับ ไมใชวาอนุมัติเทาไหรทําเทานั้น เพราะวาใหเปนไปตามราคากลางราคาทอง
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ตลาดตามสเปคที่ใชได ไมตองกังวลวา เราอนุมัติเทาไหรจะจายหมด เดี่ยวจะมีสเปคที่คณะกรรมการกําหนดข้ึนมาอีกที

ใหใชงานไดกบัโปรแกรมสหกรณสอ.มอ. ซึง่ รบัปากวาจะเขาไปดูให สมาชิกมสีทิธทิีจ่ะเปนหวง ในสวนของคาดูแลระบบ

คอมคอมพิวเตอร ตั้งไวหัวละ 12 บาท ไมใช 10 บาท จายจริงตามจํานวณสมาชิก สวนคาพัฒนาระบบที่จายไปหกหมื่น

กวา ปนีม้โีปรแกรมหลายตัวท่ีเสริมเขามาเชน ระบบสอบถามขอมลูทีส่มาชิกสามารถปร้ินใบเสร็จได โปรแกรมจัดสรรช่ือ

สมาชกิตามหนวยสรรหากรรมการ เปนโปรแกรมพเิศษทีท่าํขึน้มา เพราะทีผ่านมาผดิพลาดเยอะ เจาหนาทีก่ใ็ชเวลาเยอะ 

เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตองนําโปรแกรมเขามาชวย เรื่องของทุนการศกึษา เรามีเกณฑการใหคะแนน ไมวาจะเปนประเภท

สมาชิก อายกุารเปนสมาชกิ ชวงชัน้ ประวตักิารขอ เกณฑนีใ้ชมาหลายปแลว ถามปีญหาเด่ียวปหนากจ็ะปรบัอกี สมาชกิไม

ตองหวงวาไมมคีวามธรรม บางทีสมาชิกคนน้ีเรามองวาไมได แตปทีแ่ลวลกูอกีคนเคาไดแลว ปนีอ้าจจะไมได แตนาเห็นใจ

วา ลูก ม.6 แลว  พอไปข้ึน ป1 คะแนนก็ตําลงอีก ตอนนี้เราประชาสัมพันธทั่วถึงสมาชิกก็ขอเยอะอาจจะมีหลุดไปบาง

 ทีป่ระชมุ (นายชนวีร  ตัง้สขุ  ผูแทนสมาชกิ) : จากเกณฑพจิารณามีชองวางทําใหชือ่ของบุตรหลานของสมาชิก

หลนหายไป เรานาจะแกไขเกณฑ

 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ ชามทอง ผูแทนสมาชิก) : ในการพิจารณาเรื่องแผน ซึ่งคอนขางเยอะทางทีมงาน

คณะกรรมการควรจะจดประเด็น อยาปลอยใหพูดกันไปพูดกันมา ก็จะไมจบ เดี่ยวก็มีคําถามซํา ควรบริหารเวลาใหดี

 ที่ประชุม (นางอาลัย  แสงไกร  ผูแทนสมาชิก) : หนา 110 อยากเรียนถามวา 6.4 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 
อนันีเ้ปนคาเบีย้เลีย้งพาหนะสาํหรบัการสรรหากรรมการ จะรวมถงึคาเบีย้ประชมุของกรรมการดวยหรอืไมประเดน็เรือ่ง

คาใชจายวันเกิดท่ีข้ึนมาเทาตัวสําหรับตัวดิฉันคิดวา ปน้ีปนผลก็เพ่ิมข้ึนมาแค 0.01 และปหนาเรามีการจายสองรายการน้ี 

เงินเพ่ิมข้ึนมาเกือบ 7 ลาน ปนผลสมาชิกจะลดลงอีก ไมใชวาตัวแทนนายทุนแตคิดวาถาเปนแบบน้ี คนท่ีมีหุน 1,000,000 บาท 

กับคนที่มีหุน 10,000 บาทก็ไดรับเทากัน เขามาเปนสมาชิกไมกี่วันไดรับ 2,000 เห็นใจทานกรรมการที่หาเสียงและ

ไปสัญญาไว แตเพื่อความมั่นคงของสหกรณและสมาชิกทุกคน ดิฉันเห็นวาจํานวนเงินวันเกิดที่ไดรับ เหมาะสมแลว 

อกีประเด็นคือขาราชการจากกรมบัญชีกลาง เวลาสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตก็จะไดรับเงินเล็กๆนอยๆ แตบางครั้งมา

ยื่นทางสหกรณบอกวาหมดเวลาแลว สวนตัวคิดวาควรจะขยายเวลาการยื่นเอกสารใหสหกรณเปน 1 ปไดไหม

 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ ชามทอง ผูแทนสมาชิก) : เรื่องแผนคาใชจาย ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่กรรมการคิดมา 

ถาคิดมาแลวตองรับผิดชอบ คณะกรรมการตั้งคาใชจาย บอกวาเพิ่ม 3 สวนหลัง ปที่แลวคาใชจาย ใชไป 65 ลาน ป 62 

ตั้งไว 95 ลาน ปนี้ปนผล 5.36 ปหนาถาอนุมัติคาใชจายนี้ผมวานาจะไมเกิน 4.80 ซึ่งนาจะเปนปญหา เราบอกวาสหกรณ

พัฒนากวาจะมาถึงจุดนี้ เราติดหน้ีตลอด พอเร่ิมจะหมดหน้ี เราไปใหเปนหน้ีกันอีกแลว ตอนน้ีสหกรณเราอยูไดสวน

หนึ่งมาจากคนลงทุน เราอยาไปมองคนลงทุนวาเปนนายทุน เราตองสอนใหคนลงทุนอยาสอนใหเปนขอทาน อานจาก

หนังสือพิมพ บางที่ใหไปรออยูหนาตู ATM ถาเพิ่มคาใชจายไปแลวสหกรณจะกลับไปที่เดิม คนที่มีหนี้เยอะไมมีปญหา 
แตเราตองคิดคงที่มาลงทุนใหเรากูเงิน ตอนไปหาเสียงผมไมเคยสัญญาเรื่องเหลานี้ ควรเปนเรื่องการลงทุนเรื่องการออม 

ยกตัวอยาง มีนองสมัครเขามาเปน พกส. สงใหสหกรณเดือนละ 600 ใน 1 ป รับไป 4,000 บาท เราเปนตัวแทนสมาชิก

ก็ตองรับผิดชอบตอตัวแทนสมาชิกที่ไมไดมา
 ที่ประชุม (นางอุสาห  สุทธิชยาพิพัฒน ผูแทนสมาชิก) : ที่พูดวาไมเห็นดวยกับการเพิ่ม เห็นดวยกับขอนี้

แตอยากชวนคดิ ในฐานะเปนลกูหนีส้หกรณมา 30 ป อยากถามวาผลประโยชนของสหกรณสวนใหญไดไปจากผูกูใชหรอื
ไม ถามีกําไรขึ้นมาก็ควรจะไปเพิ่มในสวนของเฉลี่ยคืน

 ท่ีประชุม (นายยงยุทธ  รัตนสุวรรณวุฒิ ผูแทนสมาชิก) : อยากบอกวาการจัดสรรของขวัญวันเกิดถือเปนเร่ืองท่ีดี

เปนการสงเสริมใหคนรักษาสุขภาพ เราเปนหนี้สหกรณตองจายทุกเดือน เราไมใชขอทาน ที่จะตองมารอหนาตู ATM 
เราเปนสมาชิกสหกรณ ที่กรรมการทํามาเพราะรูวาอยากใหเปนโบนัส ใหตัวแทนสมาชิกมาเสนอกันในท่ีประชุมถือเปน

เรื่องที่ดี คือควรจะใหพวกผมบางที่ผมเปนหนี้สหกรณ
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 ทีป่ระชมุ (นายประชนม อาวธุเพชร ประธานกรรมการ) : ยนืยนัวาเบีย้ประชมุคณะกรรมการไมเพิม่ ประธาน 

1,500 บาท เลขา 1,400 บาท กรรมการ 1,300 บาท เทาเดิม เรื่องการรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตองรับผิดชอบ

อยูแลวและทําใหถูกตอง ในเรื่องสวัสดิการมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย สวนเรื่องปนผลก็บอกไปแลววา ตองลดอยูแลว 

เพราะข้ึนพรอมกันท้ังสวสัดิการวันเกดิ กบัคาเบีย้สาํหรบัสรรหา เร่ืองสวัสดิการคนในครอบครับ ในระเบียบบอกวาใหย่ืน

ภายใน 3 เดือน บางท่ีสหกรณก็ไมรู พอเลยเวลามา เราก็จายใหไมได ถาจะแกก็ตองแกระเบียบใหย่ืนเอกสารภายใน 1 ป

 ที่ประชุม (นายชนวรี  ตั้งสุข ผูแทนสมาชิก) : เรามีสมาชิก 4,432 คน เปนสมาชิกสมทบ 320 คน ซึ่งสมาชิก

สมทบเปนลูกจางชั่วคราวของ รพ. หรือ สสอ. ในสวนนี้เปนสมาชิกสหกรณแตไมไดรับการดูแลเร่ืองสวัสดิการอยากฝาก

ไววาเราจะดูแลเคาอยางไรไดบาง เพราะเคาเอกก็ตองถูกหักจากเงินเดือนเหมือนกัน

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : เรื่องนี้ตองไปแกกฎหมาย เพราะกฎหมาย พรบ.

สหกรณ 2542 แตถาเปน พกส. ก็เปนสมาชิกสามัญได

 ท่ีประชุม (นายศิริ  เลิศไกร  ผูแทนสมาชิก) : คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ ต้ังไว 90,000 บาทสําหรับ 3 คน

ตอนนี้มี 4 คน อยากใหเพิ่ม และประเด็นเรื่องของวันเกิดในหลักการเขาใจวา 1,000 คือพอ เมื่อจายวันเกิดทานอยา

จายเปนหุนใหจายเปนเงนิสดเขาบญัชเีลย เพราะ ถาทานไปซือ้หุนเทากบัทานเพิม่ทนุดาํเนนิงานของสหกรณ สวนตวัผม

คิดวา 1,000 ก็เพียงพอ ไปดูตัวเลขป 62 ทานประมานการรายได 145 ลาน เทากับป 61 เมื่อทานตั้งเปาไว 145 ลาน หุน

เพิ่มขึ้นระหวางป 2,000 กวาลาน ทานมคีาใชจายในการปนผล ถาปนผล 4.8 เหมือนทํารายคนที่สะสมหุนมาตลอดชีวิต 

สวนที่ 2 ถาทานจะเพิ่มวันเกิดก็ใหเพิ่มเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง เพิ่มใหกับสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิก 20 ป ขึ้นไป แต

ถาทานเหมารวม พกส. สมัครปนี้ ปหนาไดวันเกิด 2,000 สรรหาอีก 2,000 บาท ขอใหขอมติเลยเดี่ยวประเด็นจะเยอะ

 ทีป่ระชมุ (นายวิเชยีร เพชรอาวธุ ผูแทนสมาชกิ) : เรือ่งการจายคาตอบแทนวันเกิดผมไดนาํเขามาเม่ือป 56 ได

ศกึษามาจากสหกรณตรงั โดยหลักการสหกรณอยาคดิแตเรือ่งธรุกจิ ใหคดิทีจ่ะชวยเหลือกนัภายใตระบอบประชาธิปไตย  

โดยครั้งแรกไดเสนอใหคนละ 3,000 บาท โดยใหฝากไวกับสหกรณในสถานการณตอนนั้นคือใหเขาเปนหุน เงินไมไดไป

ไหนหมุนเวียนอยูในสหกรณโดยจายเทากัน โดยเงินที่จายการสรรหา ก็เปนสวัสดิการใหสมาชิก

 ทีป่ระชมุ (นายสมศกัดิ ์ จงึตระกลู ผูแทนสมาชกิ) : ประเดน็ทีอ่ยากจะคยุเปนประเดน็ทีล่ะเอยีดออน ประเดน็

ของการใหคาตอบแทนการสรรหาทีเ่พิม่เปน 2,000 บาทนัน้ผมจะไมพดูถงึใหปรบัลดเพราะทศิทางของผูแทนทีเ่ขาประชุม

ในวันนี้พอใจในจํานวนนี้ แตอยากใหอนุมัติโดยมีเงื่อนไขคือ หามคณะกรรมการดําเนินการปรับขึ้นคาเบี้ยประชุมจะตอง

ไมนาํเขามาพิจารณาในท่ีประชุมใหญแหงนี ้ หรอืไมไปออกระเบียบโดยคณะกรรมการดําเนินการเปนระยะเวลา 3 ปทาง

บัญชี ใหระบุไวเลย สวนเรื่องคาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิกขอเรียนวาผมเห็นตาง ซึ่งผมเคยเปนกรรมการสหกรณ 

โดยหลกัแลวกรรมการจะตองดถูงึหลกัสหกรณเปนหลกั เรามแีนวคดิทีจ่ะใหสวสัดกิารกบัสมาชกิ แตเมือ่ไหรทีเ่ราจะเพิม่
ขึ้นเรื่อยๆโดยในการเพิ่มครั้งนี้คือ 2,000 บาท นี่คือ 100% เลย อยากขอแสดงความเห็นไววา แค 1,000 ก็พอสมควร

ถาสมาชิกมีมติจะปรับลด ขอใหเงินสวนท่ีปรับลดไปอยูในทุนสํารอง เพื่อความมั่นคงของสหกรณ

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : หากปรับลดก็คือคาใชจายลดลงไป ไมเกี่ยวกับการ
เขาทุนสํารองเพราะไมใชการจัดสรรกําไร

 ที่ประชุม (นายสุรพร  นนทแกว ผูแทนสมาชิก) : ในขอ 6.4 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกเห็นดวยที่จะเพิ่มคา

เบี้ยเลี้ยงพาหนะการสรรหากรรมการ  แตเรื่องคาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิกผมมีความเห็นตาง เมื่อมันมีการเพิ่มเขา

ทุนเรือนหุน จะเปนการเพ่ิมภาระใหสหกรณปนผลมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะเราการันตีวาปนผลจะไมนอยกวารอยละ 5 อยูแลว

และคาใชจายจะสูงขึ้น หากถามวาในวันนี้เราจะเพิ่มคาใชจายเปนคนละ 2,000 บาท ไดหรือไม โดยใหผูแทนสมาชิกดู
เอกสารหนา 107 ประกอบการพิจารณาหากขึ้นคาใชจายกําไรสุทธทิี่ตั้งไว 145 ลานซึ่งเทากับปนี้ และป 62 ประมาณ

การรายไดที่ 240 ลานบาท ป 61 เราประมาณการรายไดที่ 219 ลาน แตสหกรณทํารายไดไดแค 208 ลานบาท ผลตาง

คือเราจําเปนตองหาเงินมาไมนอยกวา 32 ลานบาทในปหนา แตเมื่อดูประวัติยอนหลังตั้งแตป 2558 ถึงปปจจุบัน 
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อัตราการทํารายไดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น 7 ลานบาท , 13 ลาน , 14ลาน ติดตอกัน โดยเราไมเคยเพิ่มขึ้นถึง 20 ลานบาท โดย

ในวันนี้สหกรณประมาณการรายไดเพิ่มขึ้นอีก 28 ลานบาท การันตีไดเลยวารายไดของป 62 ไมนาจะถึง 240 ลาน ผม

ขอเสนอใหคงสวัสดิการวันเกิดไวเทาเดิมคือ 1,000 บาท 

 ที่ประชุม (นายวิเชียร เพชรอาวุธ กรรมการ) : เรื่องสวัสดิการวันเกิดใหคิดงายๆวา เราจายเปนหุนใหสมาชิก 

ทาํใหเกดิรายไดแกสมาชกิดวย หรอืจะไมใหเปนหุนกไ็ด ในอนาคตอาจขอเพิม่เปน 3,000 บาท พอสหกรณจะจดัสวสัดกิาร

แกสมาชิกมักมีคนโจมตีเยอะ

 ที่ประชุม (นายชาตติการ  ทั่วดาว กรรมการ) : สําหรับเรื่องสวัสดิการวันเกิดบางคนอาจจะคิดวามากไป 

บางคนอาจจะคดิวานอยไป ในฐานะของกรรมการเหรญัญกิซ่ึงดแูลฐานการเงนิตรงนี ้ขอนาํเรียนวา เนือ่งจากฐานเงินเดอืน

เราเพิ่มขึ้นไมไดเงินเดือน 900 บาทเหมือนสมัยกอน หากเราทําใหพี่นองสมาชิกที่รายไดอาจจะไมมากสามารถอยูได

สหกรณก็อยูได เพราะฉะน้ันการขึ้น 2,000 บาทเปนฐานเร่ิมตนท่ีเหมาะสมแลว แตในอนาคตสําหรับคนท่ีมีอายุการเปน

สมาชิกมาก มีทุนเรือนหุนมาก ตรงนี้อาจจะปรับแกไขได แตในวันนี้เห็นวาจํานวน 2,000 บาทเหมาะสมแลว

 ที่ประชุม (นายจตุพร โอยสวัสดิ์ ผูแทนสมาชิก) : ขอสอบถามในสวนของครุภัณฑ ในสวนของกลองวงจรปด 

หากวงเงนิแค 30,000 บาทแลวสามารถดแูลเรือ่งความปลอดภยัไดและตอบผูแทนสมาชกิไดวาของเดมิชาํรุดแลวจาํเปน

ตองซ้ือใหมกข็อเปล่ียนใหม แตกระบวนการจัดซือ้จดัจางมีการควบคุมภายในอยูแลว สวนกรณีของคอมพิวเตอร ขอเรียน

ประธานผานไปยงัผูตรวจสอบวาหากผูตรวจสอบกจิการมกีารตรวจสอบแลวเหน็วาอายกุารใชงาน 8 ป โดยประเดน็ของ

คอมพิวเตอรจํานวน 6 เครื่อง แลวมีหมายเหตุไววาสํารอง ขอสอบถามไปยังผูตรวจสอบกิจการวาสมควรเปล่ียนหรือไม  

หากจะเปล่ียนก็ตองมีกระบวนการสืบราคากลางตอไป  อีกสวนคือเรื่องงบกลางปที่แลวตั้งไว 300,000 บาท ไมมีการใช 

แตปนี้ขอตั้งไว 800,000 บาท ขอใหอธิบายดวยครับ

 ทีป่ระชมุ (นายประชนม อาวธุเพชร ประธานกรรมการ) : ผมขออนญุาตตอบแทนผูตรวจสอบ เรือ่งคอมพวิเตอร

ผูตรวจสอบไดเสนอไวแลววาสมควรเปล่ียนเพราะเกามากแลว  และเร่ืองการต้ังงบกลางต้ังไวเผื่อมีเหตุฉุกเฉินตองเปด

การประชุมวิสามัญ ก็จะใชงบกลาง

 ที่ประชุม (นายสายันต  ศิลาโชติ กรรมการ) : ขออนุญาตประธานใหที่ประชุมแกไขขอความในหนา 112 

คําอธิบายขอ 6.5.25 คางบกลาง ขอความเดิม “สํารองไวเพ่ือตัดจายในกรณีจําเปนและไมสามารถบันทึกในหมวดอ่ืน

ได” ขอแกไขเปน “เพื่อใชจายกรณีมีการประชุมวิสามัญ”
 ที่ประชุม (นายอธิกานต  ทองแกว ผูตรวจสอบกิจการ) : ในการตรวจสอบไดแจงในการประชุมประจําเดือน
ทกุครัง้มเีรือ่งตางๆทีน่าํเสนอ ในเรือ่งของคอมพิวเตอรทางสหกรณคดิคาเส่ือมสงูสดุประมาณ 8 ป โดยภาพรวมเวลาการ

ประมวลผลตางๆจะเริ่มมีปญหา จึงตองตั้งสํารองไวเผื่อมีปญหา หากถามวาตองซื้อตามนั้นหมดทุกตัวหรือไม คงไมซื้อ
หมดทุกตัวแตตองขอตั้งงบประมาณไวกอน สวนขั้นตอนการจัดซื้อก็จะมีวิธีการอยูคือหากมีการเสียหายขึ้นมาจะมี

คณะกรรมการ ซึ่งยืนยันวาการจัดซื้อมีขั้นตอน

 ที่ประชุม (นายชนวีร  ตั้งสุข ผูแทนสมาชิก) : ในขอ 6.5.7 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ ไดตั้งไวคนละ 
30,000 บาท โดยปกติแลวเรามีผูตรวจสอบกิจการ 3 คน แตในปนี้มันไมปกติซึ่งในปนี้มีผูตรวจสอบกิจการ 4 คน 

อยากใหผูแทนสมาชิกเขาใจตรงนี้ดวย
 ที่ประชุม (นายสมศักดิ์  จึงตระกูล ผูแทนสมาชิก) : เรื่องที่เสนอไววาอยากใหมีมติแบบมีเงื่อนไขวา จะตองไม

ไปแกระเบียบเพื่อเพิ่มคาเบี้ยเลี้ยงแกกรรมการ

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : เรื่องนี้ผมขอชี้แจงวา ผมทําหนาที่เปนประธานป 

2561 และ 2562 แตในป 2563 จะเปลี่ยนกรรมการอีกชุดหนึ่ง เปลี่ยนประธานใหมดวย หากกรรมการชุดหนาจะขอขึ้น

คาเบีย้ประชมุ อยาไปลอกเคาเลยเพราะหากกรรมการจะขอขึน้คาเบีย้ประชมุกต็องนาํเขาทีป่ระชมุใหญเพือ่พจิารณากอน 

หากที่ประชุมใหญจะไมอนุมติก็ไมสามารถทําอะไรได เพราะกรรมการไมสามารถข้ึนคาเบี้ยประชุมเองได และเนื่องจาก

มีการอภิปรายกันพอสมควรแลว ผมขอมติในประเด็นที่สําคัญ
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 มติที่ประชุม : อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได – รายจายประจําป 2562 

 1. ขอ 6.4.1 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงดังนี้

  1.1 คาใชจายสมาชิกใชสิทธิ์สรรหา คนละ 2,000 บาท ดวยมติ 310 เสียง

  1.2 คาใชจายสมาชิกใชสิทธิ์สรรหา คนละ 1,500 บาท ดวยมติ  54  เสียง 

 2. ขอ 6.4.2 คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก ที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงดังนี้

  2.1 คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก คนละ 2,000 บาท ดวยมติ 190 เสียง

  2.2 คาใชจายวันคลายวันเกิดสมาชิก คนละ 1,000 บาท ดวยมติ  98 เสียง

 3. ขอ 6.5.7 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงิน 90,000 บาท    (โดยใหเฉลี่ยจายแก

ผูตรวจสอบกิจการ 4 คน)

4.6  เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 2562  
 ตามขอบังคับของสหกรณขอ 71 (6) ใหที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกันเพ่ือเสนอขอ

ความเหน็ชอบตอนายทะเบยีนสหกรณตามพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 จงึใหทีป่ระชมุใหญพจิารณา

วงเงินกูยืมหรือคําประกันประจําป 2562

 ตามสถานะของสหกรณประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทาของทุน

เรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ

รายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

   ทุนเรือนหุน   จํานวน   2,086,302,830.00  บาท

  ทุนสํารอง     จํานวน          124,204,663.43  บาท

  รวม          จํานวน  2,210,507,493.43  บาท

 ขออนุมัติวงเงินกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 2562 จํานวน 1,450,000,000.00  บาทเพ่ือใชเปนทนุหมุนเวียน

และสํารองสภาพคลอง

 จึงนําเรียนที่ประชมุเพื่อพิจารณา

 มติที่ประชุม : อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท
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4.7  เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2562  
 เน่ืองจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด มีทุนดําเนินงานเกิน 50,000,000.00 บาท       

จึงจําเปนตองจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดจางเปนผูสอบบัญชีประจําป 2562

(ทางสหกรณฯไดสงหนังสือเสนอใหผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวน 10 คน)

 มีผูสมัคร 2 คน  คือ   1. นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ  

    2. นางสุปรางค  ปราสาททอง

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ  ชามทอง  ผูแทนสมาชิก) : ตามที่ไดฟงจากทานประธานวารายที่ 1 ไดตรวจสอบ

ของสหกรณมาหลายปแลว โดยปกติแลวหากผูตรวจสอบกับสหกรณสนิทกันตองพิจารณา โดยการตรวจสอบหลักคือ 

การตรวจสอบฝายจัดการ ตรวจสอบกระบวนงานทางบัญชี โดยผมใหขอสังเกตคือ วันนี้เปนวันประชุมใหญของสหกรณ
ซึ่งยุวดี  มหาศักดิ์พันธไมมารายงานดวยตนเอง

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : ขอแจงวาผมไมสนิทกันเลยกับผูตรวจสอบบัญชี 

เนื่องจากไมมีใครยื่นเสนอราคาเลยปที่ผานมาก็มีแคคุณยุวดีคนเดียวที่เสนอราคามา แตในปนี้มีเพิ่มเปน 2 ราย สวนใน

ปนี้ที่ไมไดมาเสนอรายงานดวยตนเองเนื่องจากไดรับอุบัติเหตุที่ขาตองเขาเฝอก ตองใชไมคํายันมาในวันประชุมดําเนิน

การคร้ังหลังสุด 
 ที่ประชุม (นายกิตติศักดิ์  เชียรศรี  ผูแทนสมาชิก) : โดยหลักการของสหกรณของดีราคาแพงมักไมคอยใช 

ที่ผานมาเอาถูกไวกอน ขอยอนไปเรื่องผูตรวจสอบกิจการ ตั้งไวคนละ 30,000 บาท ให 3 คน แตวันนี้มีผูตรวจสอบ

กิจการ 4 คน แตใหเทาเดิม ใหคิดสักนิดวาผูตรวจสอบกิจการไมคอยมีคนจะสมัคร และใหคาตอบแทนนอยอีก ซึ่งตอง

มาประชุมทุกเดือน ตรวจสอบทุกเดือน อยางนอยไดชวยตรวจสอบคณะกรรมการและเจาหนาที่ สหกรณเราประหยัด

รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี โดย นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ โดย นางสุปรางค  ปราสาททอง

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

   - จํานวนครั้งที่เขาตรวจสอบ    - เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 5 ครั้ง 
(ครั้งละไมนอยกวา 2 – 4 วันทําการ)

เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 
(ครั้งละไมนอยกวา 2 – 4 วันทําการ)

   - จํานวนผูชวยผูสอบบัญชี    - ผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา           
3 – 5 คน

ผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 
3 – 4 คน

2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ

   - รายงานระหวางป  รายงานการสอบบัญชีระหวางปให
สหกรณทราบ

รายงานการสอบบัญชีระหวางปให
สหกรณทราบ

   - รายงานประจําป รายงานการสอบบัญชีประจําป ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด

รายงานการสอบบัญชีประจําป ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด

3. บริการอ่ืนๆ  ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด

ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด

เขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งตามที่
สหกรณรองขอ

เขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งตามที่
สหกรณรองขอ

4. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 70,000.00 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถวน) 100,000.00 บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)
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จนเกินเหตุ สมาชิกตองคิดใหมดวย อยาคิดแตวาของถูก ใหคิดดวยวาทั้งผูตรวจสอบกิจการและผูตรวจสอบเอกชนคือ

คนทีช่วยดแูลสหกรณเราใหปลอดภยั ทีส่หกรณอยูมาไดถงึขนาดนีโ้ดยไมมเีรือ่งอะไรเพราะ 2 คณะนีไ้ดตรวจสอบเขมขน 

 ที่ประชุม ( นางสาวอังสนา โยธินวัฒนบํารุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ) : เรื่องการตรวจสอบ
บัญชีจะถูกจะแพงไมวา แตตองตรวจแลวเปนไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบแลวใหคําแนะนําแกสหกรณดีหรือไม จะไม

เปรียบเทียบกับปที่แลวเพราะเปนผูสอบบัญชีภาครัฐ  เทาที่ทราบคนที่ 1 เปนผูสอบบัญชีสหกรณมาหลายปแลวนาจะ

รูวาสหกรณเปนอยางไร ใหพิจารณาวาเมื่อเรามีคําถามเก่ียวกับงบการเงินเคาตอบคําถามเราไดหรือไม การตรวจบัญชี

เปนไปตามมาตรฐานการตรวจบัญชีหรือไมและไดปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณหรือไม อีกเรื่องหนึ่งคือ หาก

ผูสอบบัญชีเปนผูสอบบัญชีของสหกรณเดียวกันหลายป มันจะเปนอะไรที่ซําๆเดิมๆ แตตองไมเกิน 3 ป หากครบ 3 ป

แลวก็ตองเปล่ียน ในสวนของผูสอบบัญชีภาครัฐเองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการเปนผูสอบบัญชีหมุนเวียนกันไป 

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : หากไมมีผูใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกนางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับปบัญชีสิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวน 70,000 บาท และให นางสุปรางค  ปราสาททอง เปนสํารอง

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ
 ท่ีประชุม (นายสิทธิโชค  สวัสดิสาร  ผูแทนสมาชิก) : ในปน้ีมองๆวากรรมการท่ีผานการคัดเลือกมาแลว 2 ทาน

ทีจ่บกฎหมาย ประกอบกบันติกิรของสหกรณ ขอฝากวากรณทีีส่หกรณทาํนติกิรรมกบัธนาคารอืน่ หรอืเอกชนอืน่ ฝากวา

ชวยใหเจาหนาที่นิติกรหรือกรรมการที่ผานการคัดเลือกมาแลวท่ีเปนนักกฎหมายชวยดูอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือความปลอดภัย

อยาใหเหมือนกับที่ผานมาที่ผิดพลาดแลวเรามาแกไขทีหลัง

 ทีป่ระชมุ (นายธรรมนญู  ชามทอง  ผูแทนสมาชกิ) : เรือ่งของคณะกรรมการจากท่ีทราบมาการประชุมทกุคร้ัง

มวีาระเพือ่พจิารณามาก และการเขามาของคณะกรรมการสหกรณตองรบัผดิชอบตอสมาชกิ เพราะฉะนัน้ผมจะเสนอไว

ตรงนี้วาใหประชุมคณะกรรมการดําเนินการในวันเสารหรือวันอาทิตย เพื่อไมตองอางวาติดราชการ เขามาแลวจะไดรับ

ผิดชอบตอสมาชิก

 ที่ประชุม (นางอารี  ชวยสงค  ผูแทนสมาชิก) : ตามที่คุณธรรมนูญเสนอ อยากบอกวาเห็นดวยกับการประชุม

วันเสาร และมีสมาชิกฝากมาวาการออกหนวยอยากใหเปนเหมือนวันทํางานเลย โดยใหเปดทํางานในวันเสารสมาชิกจะ
เขามาหาที่สหกรณเองไมตองไปออกหนวยจะไดเสียคาใชจายนอยลง ซึ่งจะไดทั้ง 2 ทางกรรมการก็ประชุมไปและเปด
บริการสมาชิกดวย เพียงแตกําหนดใหชัดเจนวาวันเสารที่เทาไหรของเดือน

 ทีป่ระชมุ (นางจินดา  บณัฑศิกัดิ ์ ผูแทนสมาชกิ) : เนือ่งจากตนเองเกษยีณราชการแลว แตเรือ่งการคาํประกัน
เงินกูยังมีปญหาอยู คือคนที่เกษียณแลวคําประกันใหคนอื่นไมได แตหากผูคําประกันของเราเสียชีวิต เราก็ตองหาคนคํา

ประกันใหม ขอถามวาถาเราคาํใหเคาไมได เคาจะคาํใหเราหรือไม ชวยแกไขปญหาน้ีใหดวย และอีกขอดฉินัตองการปรับ

โครงสรางหนี้ ซึ่งสหกรณแจงวาตองใหผูคําประกันมาเซ็นตในเอกสาร ซึ่งขณะนี้ผูคําประกันดิฉันเปนผูปวยนอนติดเตียง
อยู จะแกปญหานี้อยางไร

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : ตอนนี้บํานาญสามารถคําประกันได 200,000 บาท

แลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพิจารณาระเบียบเงินกูใหม อาจจะคําได 500,000 บาทเลย ซึ่งบางระเบียบ บางขอบังคับ

อาจทําใหเกิดผลกระทบกับบางคน ก็ตองหาทางแกไขตอไป

 ที่ประชุม (นายธรรมนูญ  ชามทอง  ผูแทนสมาชิก) : ผมเห็นดวยวาการออกหนวยเคลื่อนที่กับการเปดทํางาน
ทุกวันเสาร  คิดวาการเปดทํางานทุกวันเสารดีกวา ขณะน้ีสหกรณทํางาน 8.00 - 17.00 น. หากปรับเปน 8.30 – 16.30 น.

และทาํงานในวนัเสารกจ็ะด ีในสวนของคาใชจายทกุคนรูกนัอยูวากฎหมายแรงงานเปนอยางไร เจาหนาทีอ่าจจะเปนการ

จัดเวรกันมาปฏิบัติงาน นองๆก็ไดคาตอบแทนเพ่ิมขึ้นการทํางานของสหกรณก็ดูดีขึ้น การที่เอาคาใชจายไปออกหนวย 



72

เอามาจายคาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ ขอฝากในสวนตรงนี้ดวย สมาชิกก็อยามองกรรมการในทางลบ ทุกคนที่อาสาเขามา          

มีการเสียสละเวลา แตวาเมื่อกรรมการมาแลวก็อยากใหรับผิดชอบตอสมาชิก มีอะไรก็เปดเผยไมปดบัง

 ที่ประชุม (นายโอภาส  ยอมละเอียด  กรรมการ) : ที่สมาชิกเสนอวาจะประชุมวันเสาร ผมเห็นดวยอยางยิ่ง

หรอืจะประชมุกลางคนืกไ็ด แตขออกีอยางกรรมการบางทานไมวาประชมุวนัไหนกต็ามมาสาย ตอไปผมจะมตีารางไวใคร

มาสายจะลงเวลาไว ขอใหคณะกรรมการชุดใหมรับทราบไวดวยครับ

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : หากดูประวัติการขาดประชุมของคณะกรรมการใน

ป 2561 ดีขึ้นกวาป 2560 มาก เพราะจายคาเบ้ียเลี้ยงตามชั่วโมงที่มาประชุม จายโบนัสกรรมการตามท่ีเขาประชุม 

 ที่ประชุม (นายวิเชียร  เพชรอาวุธ  กรรมการ) : การจะประชุมวันไหนเราก็เคารพมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

แตขอตั้งขอสังเกตวา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2547 ระบุวา การมาปฏิบัติงานในเรื่องของสวัสดิการให

ถือวามาปฏิบัติราชการ และไดตั้งแผนคาใชจายไวหรือไมวาจะจายคาเบี้ยเลี้ยงใหเจาหนาที่ที่จะมาทํางานในวันเสาร

 ท่ีประชุม (นายกิตติศักด์ิ  เชียรศรี  ผูแทนสมาชิก) : บางคร้ังก็เห็นใจกรรมการ มาต้ังขอกําหนดใหพัวพันตัวเอง

การที่จะประชุมวันเสาร พอจะประชุมจริงๆก็ไมไดมา สมัยที่เปนประธาน 10.00 น.แลวก็ยังไมไดเปดประชุมเนื่องจาก

องคประชุมไมครบ บางคนสายตลอด บางคนลงชื่อไวแลวหายแตเบี้ยประชุมหารเทากัน เห็นดวยกับการจัดสรรโบนัส

ตามวันที่เขาประชุม ในอดีตก็เคยเปดบริการวันเสาร ซึ่งก็ไมมีสมาชิกมาใชบรกิารจึงยกเลิกไป 

 ที่ประชุม (นายศิริ  เลิศไกร  ผูแทนสมาชิก) : ไดดูแผนกลยุทธที่ทางสหกรณทําไวในภาคผนวก หากไมพูด

ถึงก็จะเปนการเสียคาใชจายท่ีไปทํามา โดยในแผนระบุการเปนสหกรณดีเดนระดับชาติ แตการจะไปถึงระดับชาติตอง

วางแผนการจัดสรรทุนสํารองที่เพิ่มขึ้น 3 ปติดตอกัน แตที่เสนอในวันนี้มันสวนทางกัน และการจัดต้ังหนวยงานยอยเพื่อ

การบริการสมาชิก ไมทราบวามวีธิกีารอยางไร ขอแจงวาแผนท่ีไดรบัการอนุมตัใินปนี ้เปนสิง่ทีท่าทายกรรมการอยางมาก 

เพราะวามีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นขอฝากทางคณะกรรมการเรื่องการจายปนผลในปตอไปวาอยาใหนอยลง

 ที่ประชุม (นายสายันต  ศิลาโชติ  กรรมการ) : ในเรื่องของทุนสํารอง อาจจะเร่ิมในปตอไป แตยังอยูภายใน

ปที่กําหนดคือป 2565 สวนเรื่องของหนวยยอย โดยกรรมการมองในสวนของทุงสง อาจจะออกใหบริการประจําหนวย 

อาจจะขอสถานที่ 1 หองเพื่อเปนหองบริการของสหกรณ ซึ่งเปนภารกิจที่กรรมการจะตองดําเนินการตอไป

 ที่ประชุม (นายจตุพร โอยสวัสดิ์ ผูแทนสมาชิก) : ตามที่ไดรับการอนุมัติแผนคาใชจายคาเชาเครื่องและคา

ถายเอกสาร 90,000 บาท ขออนุญาตฝากประเด็นนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาตอ เร่ืองใบเสร็จรับเงินมันลําบากมาก 

เพราะวาหลายทานท่ีเกษียณอายุราชการไปแลวเปนการยากลําบากในการจะปร้ินเอกสารออกมา ขอเสนอฝากไปยัง

คณะกรรมการชุดใหมไดชวยเอาเรื่องนี้มาพิจารณาวา การที่เราเปนสถาบันการเงิน การที่เราจะออกใบเสร็จในรูปแบบ

เดิมใหกลับมาไดหรือไม เพราะคาใชจายดูแลววาจํานวนไมมาก
 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร ประธานกรรมการ) : รับไวพิจารณาครับ เรื่องนี้ไดผานมติที่ประชุมใหญ

ไปแลวเมือ่ป 2561 กม็สีมาชกิสวนหนึง่ท่ีเขาไมถงึสือ่ อาจจะหาวธิแีกปญหาเพ่ืออาํนวยความสะดวกแกสมาชกิตอไป เมือ่

ไมมีผูใดอภิปรายแลว ขอขอบคุณผูเขาประชุมทุกคนครับ
  ปดประชมุ 16.40 น.

          ลงชื่อ                                ประธานที่ประชุม

                (นายประชนม  อาวุธเพชร)

                                              ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

       
          ลงชื่อ                                ผูจดบันทึกการประชุม

                    (นายนิกร ขุนทอง)

     กรรมการเลขานกุารสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 

                               

                        


