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โครงสร้างองคก์ร สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ปี 25โครงสร้างองคก์ร สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ปี 256060  
 

 
 
 
 
 

ท่ีประชุมใหญ่ 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ 

ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ์ 

ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 

ฝ่ายสินเช่ือ  
( ประจ าหน่วย 1 ) 

 

ฝ่ายสินเช่ือ  
( ประจ าหน่วย 2 ) 

 

ฝ่ายธุรการและพัสดุ /
คอมพิวเตอร์ 

 
 ฝ่ายการเงินและบัญชี 
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คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี 28 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

 

1. การบริหารการจัดการสหกรณ์  ( Cooperative Functional Management ) 
1.1  การวางแผนงาน  ( Planing Management )     

 เร่ิมจากแนวความคิด   ในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาอะไรบา้ง แลว้กาํหนดวตัถุประสงค ์  การกาํหนดเป้าหมายการ
ทาํงาน  การจดัการเชิงกลยุทธ์  พร้อมเตรียมเคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมกาํกบัการทาํงานประจาํปี 

1.2 การจดัองค์กร  ( Organizing Management )    
 มีการปรับผงัองคก์รของสหกรณ์ฯ   ใหมี้รูปแบบท่ีชดัเจนพร้อมทั้ง  ใหมี้การพฒันาในการปฏิสัมพนัธ์กบัสมาชิก
ไดง่้ายข้ึน   มากข้ึน  รวมถึงการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์  โดยมีการปรับปรุงฐานขอ้มูลโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ฯ    ให้
ทนัสมยัในการบริการสมาชิก 

1.3 การจูงใจ  การน าองค์กร  ( Leading Management )    
 มีการปรับใหอ้ตัราเงินเดือนใหม่  ใหก้บัคณะฝ่ายจดัการตามขอ้เสนอแนะของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
แห่งประเทศไทย   จาํกดั   ซ่ึงดาํเนินการตามหลกัพระราชบญัญติัสหกรณ์ ปี พ.ศ.2542 รวมทั้งไดมี้การเปิดรับสมาชิกสมทบ 
(พนกังานราชการ / ลกูจา้งชัว่คราว)      

1.4 การควบคุม  ก ากบั   และตดิตาม   ( Controlling Management )    
 มีการจดัชุด  กรรมการตรวจสอบภายใน   มีการติดตามแผนการทาํงาน โดยใหร้ายงานผลการทาํงานเป็นรายเดือน  
พร้อมวเิคราะห์สถานการณ์การเงินภายในสหกรณ์ฯ การทาํงานของคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  มีความโปร่งใส 
สมาชิกสามารถตรวจสอบได ้  มีระเบียบวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัในการควบคุมการปฏิบติังานเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ เขา้ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และผ่าน
เกณฑก์ารประเมินเบ้ืองตน้ 4 หลกั ของทั้งหมด 9 หลกั 
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management ) 

 ไดมี้การปรับแผนกลยุทธ์   การดาํเนินกิจการสหกรณ์ฯ โดยกาํหนดเป็นแนวทางท่ีชดัเจน คือ มีการกาํหนด 
วสิัยทศัน์  ( Vision ) ,    พนัธกิจ   ( Mission )  ,   วตัถุประสงค ์   ( Objectives )  ,  กลยุทธ์ ( Strategies ) และการปฏิบติัการ 
( Activities )  ดงัรายละเอยีดในขอ้มูล  แนวทางการดาํเนินกิจการ ปี 2560 
3. การบริหารการเงิน ( Financial Management ) 

 ไดมี้การบริหารจดัการดา้นการเงิน เพ่ือระดมทุนจากสมาชิก  โดยมาตรการจูงใจ / ประชาสัมพนัธ์ใหม้าฝากเงิน 
และเพ่ิมหุน้กบัสหกรณ์ฯ  เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียในการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอื่น และเม่ือมีเงินในสหกรณ์ฯ มาก  ก็
จดับริการเพ่ิมเติมใหก้บัสมาชิก  โดยจดับริการเงินกูส้ามญัแบบลดขั้นตอนในกรณีท่ีใชหุ้น้ตนเองคํ้าประกนั  
4. การจัดการการตลาด ( Marketing Management ) 

 มีการวเิคราะห์สถานการณ์การเงินทุกวนั ใชก้ลยุทธ์จดัหาทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่ามาชาํระหน้ีของธนาคารและสถาบนั
การเงินอื่นท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงเพ่ือลดตน้ทุน คงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ไวแ้มส้ถาบนัการเงินอื่นลดอตัราดอกเบ้ีย
ลง  ประชาสัมพนัธ์และช้ีแจงเปรียบเทียบถงึขอ้ดีการฝากเงิน กูเ้งิน เพ่ิมหุน้ของสหกรณ์  เพ่ือจูงใจใหส้มาชิกใชบ้ริการของ
สหกรณ์ฯ  ตลอดจนมีการประสานกบัธนาคารเพ่ือบริการโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ของธนาคารใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ มี
บริการหกัเงินเดือนฝากบญัชีออมทรัพยเ์ป็นรายเดือนใหส้มาชิกท่ีแจง้ความประสงคใ์หห้กั 
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เกณฑ์การประเมนิประกอบด้วย 
หลกัธรรมาภิบาล  9  หลกั 

1.  หลกัประสิทธิผล 

2.  หลกัประสิทธิภาพ 

3.  หลกัการตอบสนอง 

4.  หลกัภาระรับผิดชอบ 

5.  หลกัความโปร่งใส 

6.  หลกัการมีส่วนร่วม 

7.  หลกัการมอบอาํนาจ 

8.  หลกันิติธรรม 

9.  หลกัความเสมอภาค 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 
วนัที่  25   เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ.  2560 

ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุทยัธาน ี
----------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.2 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่น และ กรรมการสหกรณ์ฯ ดีเด่น 
1.3 พิธีการมอบทุนการศกึษาบุตรของสมาชิก ประจาํปี 2560 
1.4 แจง้ผูส้มคัรการเลือกตั้ง ในตาํแหน่ง  กรรมการประจาํหน่วย  กรรมการกลาง 

และผูต้รวจสอบกิจการ ท่ีหมดวาระ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559 
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
3.1 ...................................................................................................... 
3.2 ...................................................................................................... 
3.3 ...................................................................................................... 
3.4 ...................................................................................................... 
3.5 ...................................................................................................... 
3.6 ...................................................................................................... 
3.7 ...................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
4.1 เร่ืองรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ ) เขา้ใหม่ ลาออก และถึงแก่กรรม ระหว่างปี    

( 1 พฤศจิกายน 2559  -  31 ตุลาคม 2560 ) 
4.2 เร่ืองรายงานผลการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  ปี 2560 
4.3 เร่ืองรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2560 
4.4 เร่ืองรายงานการแกไ้ข / เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์  ในรอบปี 2560 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
5.1 พิจารณาอนุมติังบดุล และอนุมติังบการเงินของสหกรณ์ ปี 2560 
5.2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ ปี 2560 
5.3 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
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5.4 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
5.5 พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ปี 2561  และอนุมติัค่าตอบแทน 
5.6  พิจารณาอนุมติัแผนประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี 2561 
5.7  พิจารณาแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2561 
5.8  พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนั  ปี 2561 
5.9  พิจารณาอนุมติัวงเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือ ธนาคารอ่ืน ๆ 
5.10  พิจารณาการจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปี 2561  ( ปีส้ินสุด 31 ต.ค. 61 ) 
5.11  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 29  ประจาํปี 2561 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอืน่ ๆ 
6.1 คาํแนะนาํจากสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
6.2 คาํแนะนาํจากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธานี 
6.3 คาํแนะนาํจากสมาชิก 
6.4 พิธีมอบเกียรติบตัรแก่กรรมการท่ีหมดวาระ ชุดท่ี  28  ประจาํปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 
 

  

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 
วนัที่  25  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2560 

ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุทยัธาน ี

เร่ิมประชุมเวลา   น. 
นายแพทยนิ์พนธ ์   โตวิวฒัน ์      ประธานในท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม :-            

1.2 พธิีมอบประกาศเกยีรตคุิณแก่กรรมการดีเด่น  และ สมาชิกดีเด่น  ประจ าปี 2560 
   กรรมการดีเด่น   ประจ าปี  2560   คอื   
   1. นายเสรี  แสงคาํฉาย 
   2. นางสุกญัญา  ไผทโสภณ 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกสมาชิกดีเด่น ประจาํปี 2560  ดงัน้ี 
         1. สมาชิกดเีด่นประเภทออมทรัพย์ 

   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  15 ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งปลอดจากเงินกูทุ้กประเภท 
    ผลจากการคดัเลอืก  ได้แก่   นายแพทย์กติตชัิย  อุรุวรรณกลุ 
          2.  สมาชิกดเีด่นประเภทท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์ฯ ครบถ้วน 
   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  15  ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งมีเงินกูส้ามญั 
    ผลจากการคดัเลอืก  ได้แก่   นางสาวสุภัค   ทองค ามาก 
              พิธีกร  :-  ขอเชิญประธานกรรมการ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่น 
ทั้ง 2 ประเภท  

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม :-            
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1.3 พธิีการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2560 
สหกรณ์ฯ  ไดพ้ิจารณาใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  โดยไดจ้ดัสรร 

ทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิก  ทั้งส้ิน    158   ทุน    รวม  206,100.- บาท  
         พิธีกร  :-  ขอเชิญตวัแทน นกัเรียน / นกัศกึษา ท่ีไดรั้บการพิจารณา   รับมอบทุนการศึกษา 
ประจาํปี 2560 

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม :-           

1.4  แจ้งการเลอืกตั้งในต าแหน่ง  กรรมการประจ าหน่วย  กรรมการกลาง และผู้ตรวจสอบกจิการ 
ที่หมดวาระ  จ านวน  8  ต าแหน่ง  ได้แก่ 
   1. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   2. กรรมการประจาํหน่วย  สสจ.อุทยัธานี    
   3. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หนองฉาง 

 4. กรรมการประจาํหน่วย  อ.ทพัทนั 
 5. กรรมการประจาํหน่วย  อ.สว่างอารมณ์   

6. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หว้ยคต 
7. กรรมการกลาง 
8. ผูต้รวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม  :-          
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 
  เลขานุการ    (นายทวีป   สมคัรการไถ) 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 
วนัที่  26  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2559 

ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุทยัธาน ี
------------------------- 

สมาชิกเข้าประชุม จาํนวน      2,474     คน 
สมาชิกไม่เข้าประชุม จาํนวน        201     คน 
หมายเหตุ   มจีาํนวนสมาชิก  ณ  วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559      จาํนวน   2,675   คน 

เร่ิมประชุม เวลา  08.30 น. 
    เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการมาครบองคป์ระชุมเรียบร้อยแลว้ นายแพทยนิ์พนธ ์   โตวิวฒัน์ ตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
        1. นายทวีศกัด์ิ  กระแสสินธุ ์          นกัวิชาการสหกรณ์ชาํนาญการ  
                                                                                     สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

2. นางวราภา   ตาบวัตูม          นกัวิชาการตรวจบญัชีสหกรณ์ชาํนาญการ 
             สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

               3.  น.ส.สมรักษ ์   ศิริเขตกรณ์           ผูต้รวจสอบกิจการ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 

1.2 พธิีมอบประกาศเกยีรตคุิณแก่กรรมการดีเด่น  และ สมาชิกดเีด่น  ประจ าปี 2559 
   กรรมการดีเด่น   ประจาํปี  2559   คือ   
   1. นายวิวฒัน์   สุริยกานต ์
   2. นางศิริเกษ   วงษว์กิยกิ์จ 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกสมาชิกดีเด่น ประจาํปี 2559  ดงัน้ี 
         1. สมาชิกดีเด่นประเภทออมทรัพย ์

   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  15 ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งปลอดจากเงินกูทุ้กประเภท 
    ผลจากการคดัเลือก  ไดแ้ก่  แพทยห์ญิงชลิดา   สุระดม 
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          2.  สมาชิกดีเด่นประเภททาํธุรกรรมทางการเงินกบัสหกรณ์ฯ ครบถว้น 
   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  15  ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งมีเงินกูส้ามญั 
    ผลจากการคดัเลือก  ไดแ้ก่   นางนนัทนา   มว่งสว่าง 
              พิธีกร  :-  ขอเชิญประธานกรรมการ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่นทั้ง 2 ประเภท  

ที่ประชุม   รับทราบ 

1.4 พธิีการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2559 
สหกรณ์ฯ  ไดพ้ิจารณาใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  โดยไดจ้ดัสรร 

ทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิก  ทั้งส้ิน  150   ทุน    รวม  200,400.- บาท  
         พิธีกร  :-  ขอเชิญตวัแทน นกัเรียน / นกัศกึษา ท่ีไดรั้บการพิจารณา   รับมอบทุนการศึกษา 
ประจาํปี 2559 

ที่ประชุม   รับทราบ 

1.5 แจ้งการเลอืกตั้งในต าแหน่ง  ประธานกรรมการ และ กรรมการประจ าหน่วย ที่หมดวาระ  
จาํนวน  8  ตาํแหน่ง  ไดแ้ก่ 

   1. ประธานกรรมการ     
   2. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   3. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี    
   4. กรรมการประจาํหน่วย  สสอ.เมือง 

 5. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หนองขาหยา่ง 
 6. กรรมการประจาํหน่วย  อ.บา้นไร่   

7. กรรมการประจาํหน่วย  อ.ลานสกั 
8. กรรมการประจาํหน่วย ขา้ราชการบาํนาญ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 
  เลขานุการ    (นายนพดล  ขยนัการนาวี) ไดด้าํเนินการช้ีแจงตามเอกสารรายงานการประชุมใหญ่
ประจาํปี 2558  หนา้  16  -  63 
  มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 

3.1 เร่ืองเสนอให้สหกรณ์ตั้งกองทุนสะสมเพือ่ความมัน่คงของสหกรณ์ 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) 
        3.1.1  เพ่ือความมัน่คงดา้นการเงินของสหกรณ์จึงไดจ้ดัสาํรองเงินสดรักษาสภาพคล่องไว้
ประมาณร้อยละสิบของยอดเงินรับฝากจากสมาชิกทั้งหมด 
        3.1.2  เพ่ือความมัน่คงดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานคณะกรรมการดาํเนินการจึงขอจดัสรรทุนเพ่ือ
เสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์เพ่ิมข้ึน 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
  3.2 เร่ืองเสนอให้สหกรณ์จ่ายค่าเข้าร่วมกจิกรรมประชุมใหญ่ส าหรับสมาชิกทีป่่วยและมใีบรับรอง
แพทย์ 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) 
         คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 27 มีมติใหเ้ป็นไปตามมติเดิม 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
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  3.3  เร่ืองเสนอขอแก้ไขข้อบังคบัสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกจิการ จาก 1  คน เป็นไม่เกนิ 3 คน 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) 
        ตามท่ีหวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ไดต้รวจสอบการปฏิบติังานและการบริหารงาน พบว่าสหกรณ์มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงคดัเลือกจากฝ่ายบริหารงานของสหกรณ์เอง เพื่อใชใ้นการวางแผนการ
บริหารงานของสหกรณ์ฯ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และคณะกรรมการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งมีคุณภาพทุกคณะ สหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์  ซ่ึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการบริหารดา้นการเงิน
การบญัชีอยา่งดี และการปฏิบติัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองการดาํเนินงานของสหกรณ์เป็น
อยา่งมาก  ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 27 มีมติใหค้งจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการเพียง 1 คน 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
  3.4  เร่ืองความคบืหน้าการด าเนินการทางธุรกรรมกบัสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จ ากดั 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) 
        การดาํเนินการตามแผนฟ้ืนฟกิูจการของสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั  นั้นคณะ
ผูบ้ริหารแผนฟ้ืนฟกิูจการไดจ่้ายชาํระตน้เงินคร้ังท่ี 1/2559    เม่ือวนัท่ี  30  มิถุนายน 2559   เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
1,412,984.-  บาท    และจะจ่ายชาํระตน้เงินคร้ังท่ี  2/2559    ในวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2559 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
  3.5  เร่ืองผูกู้ท้าํฌาปนกิจวงเงิน  1  ลา้น และอีก 1  ฉบบั  6  แสน สามารถครอบคลุมการคํ้าประกนั
ตลอดระยะเวลาท่ีผูกู้ต้อ้งส่งเงินหรือไม่อยา่งไร 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) 

       3.5.1 เมื่อสมาชิกกูเ้ต็มวงเงิน (สองลา้นหา้แสนบาท) การทาํฌาปนกิจ  2 ฉบบั จึงไม่ครอบคลุม
วงเงินคํ้าประกนั ผูค้ ํ้าประกนัควรใหผู้กู้ท้าํกองทุนสวสัดิการสมาชิก สสธท.เพ่ิม 1 ลา้น ซ่ึงก็จะครอบคลุมวงเงิน 

       3.5.2 การส่งเงินชาํระฌาปนกิจสหกรณ์หกัจากเงินปันผล เฉล่ียคืนของผูกู้ ้โดยเร่ิมดาํเนินการไดใ้น
ปีน้ี 

อน่ึง ในปีหนา้ ถา้สมาชิกท่ีปลอดหน้ีไม่ประสงคจ์ะส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อ ขอใหแ้จง้สหกรณ์ฯ ดว้ย 
  ที่ประชุม  รับทราบ. 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1 เร่ืองรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ )   เข้าใหม่  ลาออก  และถงึแก่กรรม  ระหว่างปี   2559  
( 1 พฤศจกิายน 2558 – 31 ตุลาคม 2559 ) 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  ขอแจง้จาํนวนสมาชิกสหกรณ์  เขา้ใหม่  ลาออก  และถึง
แก่กรรม ระหว่างปี 2559 ดงัน้ี 
 

 ยอดยกมาเมื่อปีท่ีผา่นมา  ( 31 ต.ค. 2558 )     2,603 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,589    คน 
    สมาชิกสมทบ    1,014    คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2558 – 31 ต.ค. 2559 )      170 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         69    คน  
                                                                                          (โอนจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก   สามญั  35  คน)  
     สมาชิกสมทบ       101 คน 
 สมาชิกลาออกระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2558 – 31 ต.ค. 2559 )        88 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         14 คน 
     สมาชิกสมทบ         74 คน  
                                                                                           (โอนจากสมาชิกสมทบไปเป็นสมาชิกสามญั  35 คน)  
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 สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2558 – 31 ต.ค. 2559 )        10 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั           4 คน 
     สมาชิกสมทบ           6 คน 
 คงเหลือสมาชิกทั้งส้ิน  ณ  ส้ินปี  2559 ( 1 พ.ย. 2558 - 31 ต.ค. 2559 )  2,675  คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,640 คน 
     สมาชิกสมทบ    1,035 คน 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

4.2  เร่ืองรายงานผลการด าเนินกจิการของสหกรณ์ฯ  ปี 2559 
ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์  โตวิวฒัน์)  ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ  ซ่ึงสรุปได ้

ดงัน้ี 
       4.2.1 ด้านสวสัดิการ  ( Benefit  and  Services ) 

   กาํหนดสวสัดิการแก่สมาชิก  (สมาชิกสามญั , สมาชิกสมทบ)  ดงัน้ี 
                 1.1 สวสัดิการ ทุนการศกึษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในปี 2559  รวม  150    ทุน   
ในวงเงิน 200,400.- บาท   (สองแสนส่ีร้อยบาทถว้น) ซ่ึงการพิจารณาเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวช้ดัเจน   
โดยสรุปผลการพิจารณา  เป็นดงัน้ี   
  ระดบั ป.6  จาํนวน 48 ทุน  ทุนละ    700.-  บาท   เป็นเงิน  33,600 .-บาท 
  ระดบั ม.3  จาํนวน 22 ทุน  ทุนละ    900.-  บาท   เป็นเงิน  19,800.- บาท 
  ระดบั ม.6  จาํนวน 46 ทุน  ทุนละ 1,300.-  บาท   เป็นเงิน  59,800.- บาท 
  ระดบั ปวช.3  จาํนวน   1 ทุน  ทุนละ 1,300.-  บาท   เป็นเงิน    1,300.- บาท 
  ระดบั ปวส.2  จาํนวน   1 ทุน  ทุนละ 2,300.-  บาท   เป็นเงิน    2,300.- บาท 
  ระดบัปริญญาตรี ปี 3 จาํนวน 30 ทุน  ทุนละ 2,700.-  บาท   เป็นเงิน   81,000.-บาท 
  ระดบัชั้น กศน. (ม.6) จาํนวน  2  ทุน  ทุนละ 1,300.-  บาท   เป็นเงิน    2,600.- บาท 
  รวมทั้งส้ิน    150     ทุน  วงเงนิรวมทั้งส้ิน    200,400.-  บาท   ( สองแสนส่ีร้อยบาทถ้วน ) 
               1.2 สวสัดิการ  บาํเหน็จใหแ้ก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ  ในวงเงินไม่เกิน  5,000.- บาท  
(หา้พนับาทถว้น)  มีผลตั้งแต่วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ ์ 2549   
            สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการบาํเหน็จใหแ้ก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ ในวงเงินไม่
เกิน  5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  8  ราย     รวมเป็นเงิน  30,282.43   บาท   ( สามหมื่นสองร้อยแปดสิบ
สองบาทส่ีสิบสามสตางค ์)  ดงัน้ี 
    1. นางวรรณี  ทศันางกรู   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-   บาท   
    2. นางลดัดาวลัย ์ วงษรั์กษ ์   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-   บาท 
    3. นางสาวอไุรลกัษณ์  แขง็การเขตร  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,000.-   บาท 
    4. นายสุชาติ  วอ่งวกิยก์าร  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-   บาท  
    5. นางบงัอร  เดชอินทร์  รพ.หนองฉาง  3,180.-   บาท 
    6. นางแฉลม้   จนัทวมิล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,328.43 บาท 
    7. นางสาวสุพตัรา  คูวนิชกุล  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-   บาท 
    8. นายปณตั  อุไรพนัธ์ุ   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 2,774.-   บาท 
              1.3 การช่วยเงินสงเคราะห์ศพใหแ้ก่สมาชิก 

         1.3.1  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสามญัท่ีเสียชีวิต  
ในวงเงินไม่เกิน  100,000.-  บาท  ( หน่ึงแสนบาทถว้น )  จาํนวน  4  ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  400,000.- บาท  
( ส่ีแสนบาทถว้น )  ดงัน้ี 

1. นายสุชาติ  วอ่งวกิยก์าร  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
2. นางแฉลม้  จนัทวมิล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
3. นางสุวมิล   อ่อนภกัด ี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
4. นางจรรยา   อ่อนศรี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
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1.3.2  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบและสมาชิก 
สมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั ท่ีเสียชีวิตในวงเงินไม่เกิน  30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถว้น)  จาํนวน  13  ราย  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  266,000.- บาท   (สองแสนหกหม่ืนหกพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
    1.  นางดอกรัก  พฒันพงษ ์  สสอ.หนองฉาง    30,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางเพญ็จนัทร์  ดาํสนิท) 
2.  นายสําราญ  เดชอนิทร์  รพ.หนองฉาง    30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางบงัอร  เดชอนิทร์ ) 
3.  นายประเสริฐ  มัน่การไถ รพ.ลานสัก      6,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นายรุ่งธรรม  มัน่การไถ ) 
4.  นายชวลิต  ชาญตะบะ  รพ.อุทยัธานี    30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั น.ส.บาํรุงรัตน์  ชาญตะบะ ) 
5.  นายวเิชียร  สุระดม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี   20,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นายแพทยเ์ชาว ์ สุระดม ) 
6.  นายสวสัด์ิ  แถมพยคัฆ ์  รพ.อุทยัธานี    30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั น.ส.นุจรินทร์  แถมพยคัฆ ์) 
7.  นางเนย้  แกว้จงประสิทธ์ิ สสจ.อุทยัธานี      5,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นายพิพฒัน์  แกว้จงประสิทธ์ิ ) 
8.  นางสุนิภา  กุลานุวตัร  รพ.อุทยัธานี    20,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั น.ส.อจัฉรา  กุลานุวตัร ) 
9.  นางเจียก  ผิวอ่อน  สอ.สาธาณสุขอุทยัธานี   30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางโสภิต  วจิิตรพฒันะ ) 
10.  นายซ่งจัว๊  แซ่โต๋ว  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี   20,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นายแพทยนิ์พนธ์  โตววิฒัน์ ) 
11.  นายศรัณย ์ เปรมจิตร์  รพ.อุทยัธานี    20,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางจรรยา  เปรมจิตร์ ) 
12.  นายพินิตย ์ บุญพนัธ์  รพ.อุทยัธานี      5,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางพรสวรรค ์ บุญพนัธ์ ) 
13.  นายวฒันา   แพ่งกลิ่น  รพ.หว้ยคต    20,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางวยิดา  เจียมเจือจนัทร์ ) 

          1.4 ช่วยเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส / บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของสมาชิก 
      สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 

5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  1  ราย   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1. พ.ต.ท.ทะนงศกัด์ิ   พนัธ์ุเขียน คู่สมรส  นางพรทิพยภา   พนัธ์ุเขยีน 

        บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-  บาท 
         1.5  สวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก 
          สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก  จาํนวน  7 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  
7,000.-  บาท  ( เจ็ดพนับาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1. นางสาวมญัชุสา  ทิพรังศรี รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    2. นางสาวหทยัภทัร  สถิตพงษ ์ รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
    3. นายแพทยรั์ฐพล  ตรีสุทธาชีพ รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    4. นายพิสิษฐ์  จาํรัสเจริญวานิช รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    5. นางสาวเกษรา  ดีประเสริฐ รพ.ทพัทนั  1,000.-  บาท 
    6. นายอนตัต ์ ปรีชา  รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
    7. นางสาวจิตญาดา   สุริยกานต ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางสุดฤทยั  สุริยกานต)์   
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       1.6  สวสัดิการ  ครบรอบวนัเกิด 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95 , 100  ปี ใหไ้ดรั้บเงิน 
สวสัดิการ ดงัน้ี 
    ครบรอบวนัเกิด 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 ปี 
        ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ 1,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกิด 90 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ 2,500.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกิด 95 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ 5,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกิด 100 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ   20,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  60  ปี  จาํนวน  20  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 20,000.-  บาท  (สองหมื่นบาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นายพรรักษ ์  เกตุเกลา้  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นายพิเชษฐ    จนัทรานุสรณ์ รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    3.  นางขนัทอง   ฉํ่าแกว้  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    4.  นางลดัดา   อยู่พรม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นายวนัชยั    แกว้เกษ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางเรวดี    ปรีชา  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  นางเกตน์ปรียา  อณพชัทศัพงศ ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นางพิชญสิ์นี   ลิมนิยกุล  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    9.  นางสาววารุณี   ลิมนิยกุล  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    10. นางสมยั  พุทธเกตุ  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    11. นายมนสั  พงษก์สิกิจ  รพ.ทพัทนั  1,000.-  บาท 
    12. นายปรีชา   ขาลคุปต์  รพ.หว้ยคต  1,000.-  บาท 
    13. นางอินทิรา  กลา้วรางกูร  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    14. นายปรีชา   บุญยงั  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    15. นางวารุณี   ประกายสกุล รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    16. นางสายทอง   แกว้เกษ  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    17. นางปราณี   เหมือนทอง  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    18. นางเพญ็พรรณ  ภิรมยสุ์ทธิพงศ ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    19. นางอาทร   สามญัเขตรกรณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    20. นางนิรมล  อมัพาผล  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  65  ปี  จาํนวน 13 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 13,000.-  บาท  (หน่ึงหมื่นสามพนั 
บาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1. นางประทีป   ปานสีลา  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2. นางสุมาลี   ปาจิตร  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3. นางณฐัพรรณ   ประกอบธญัะศิริ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4. นางพชัรินทร์   จนัทรโสภา บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5. นางสาวอไุร   คงเขียว  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6. นางสาวลดัดา   กลัน่การนา บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7. นางไพเราะ   แขง็สาริกรณ์ ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    8. นางลกัขณา   สุเทศ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9. นายวสันต ์  ชลาภิรมย ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10. นางพรทิพยภา  พนัธ์ุเขียน บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11. นางจาํเนียร  การสุข  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
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    12. นางสุธานี   สุริยกานต ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13.  นางจรรยา   นฤภยั  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  70  ปี  จาํนวน 6  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  6,000.-  บาท  (หกพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางชลอ   อรุณทอง  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นายมานิตย ์  เก่งธญักรณ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางอาํนวย  รอดพงษ ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นายสมใจ  วมิลลกัษณ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นายแจว๊  แซ่เหลี่ยม  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    6.  นางสาวศรีวรรณ  เศรษฐพาณิช บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  75  ปี  จาํนวน  3 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  3,000.-  บาท  ( สามพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางสมจิตต ์  เทพพนัธ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  น.ส.เจียรนยั  อมรศิลสวสัด์ิ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท                          
    3.  นายประทุม  ฉลาด  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
   1.7  สวสัดิการสมาชิกท่ีประสบเหตุสาธารณภยั  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการในวงเงินไม่เกิน   
5,000.- บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  1  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  (หา้พนับาทถว้น) ดงัน้ี 
    1.  นางรุ่งจนัทร์   เวฬุ  รพ.บา้นไร่  5,000.- บาท       
   1.8  สวสัดิการสมาชิกอุปสมบท  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.- บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )   
โดยในปี  2559  น้ี  ไม่มีสมาชิกยืน่ขอรับเงินสวสัดิการดงักล่าวขา้งตน้ 
     1.9  สวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกโสดท่ีมีอาย ุ45 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ไม่นอ้ยกว่า   5   ปี     ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ    1,000.-  บาท    จาํนวน    7    ราย    เป็นเงินทั้งส้ิน  7,000.-  บาท  
( เจ็ดพนับาทถว้น )   ดงัน้ี 

    1.  นางสาวนงครั์กษ ์ ศรีขาํ        รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    2.  นางสาวอไุรลกัษณ์   แขง็การเขตร   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางสาวแววดาว   สีสด        รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    4.  นางสาวสุปราณี   แถมพยคัฆ ์       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    5.  นางสาวจิราภรณ์  ยิ้มพะ        รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    6.  นายมานพ    แสงแกว้        รพ.ทพัทนั  1,000.-  บาท 
    7.  นางสาวอญัชุลี    นิโครธ       รพ.ทพัทนั  1,000.-  บาท 

        4.2.2  การใช้จ่ายเงินตามแผนประมาณการรายจ่าย 

        สหกรณ์ฯ    ไดม้ีการใชจ่้ายเงินดว้ยความประหยดั         และมีประสิทธิภาพโดยการ 
ใชจ่้ายเงิน ไดเ้ป็นไปตามแผนประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2559  จากประมาณการท่ีตั้งไว ้  8,822,834.00    บาท   
การใชจ่้ายจริงเป็นเงิน     6,980,298.12     บาท      คิดเป็นร้อยละ  79.12    คงเหลือเงิน  1,842,535.88 บาท  
ซ่ึงการใชจ่้ายเงินตามนโยบายของคณะกรรมการ      เพื่อผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ    โดยรวม   
ในรอบปีท่ีผา่นมา  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพยด์าํเนินการเพ่ิมข้ึน  ดงัน้ี 
      ปี  2559   ปี  2558  ร้อยละ 
  ทุนเรือนหุน้         726,849,550.00      665,257,900.00   9.26    
  เงินรับฝาก         440,967,009.11      300,443,531.08 46.77   
  เงินสาํรองและทุนอ่ืน ๆ          44,078,385.05          38,968,776.12 13.11  

  ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.3  การพฒันาศักยภาพของกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
  สหกรณ์ฯ ไดมี้การพฒันาศกัยภาพของกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  และสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยเพ่ิมพนู 
ความรู้    ในการส่งเขา้รับการฝึกอบรม    สมัมนา    ประชุมต่าง   ๆ     เพื่อนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใชก้บัระบบงาน 
สหกรณ์ฯ  เพ่ือใหมี้การพฒันาแบบกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป ดงัน้ี 
 

 
ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

1 2-3  ธ.ค. 58 ประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน 
“การบริหารความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์” 
/ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 
อ.พระนครศรีอยธุยา 
จ.พระนครศรีอยธุยา 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

2 19 ธ.ค.59 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 
 
 
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่ม
จรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ถนนพิชยั 
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

3 21 ธ.ค.59 ประชุมเจา้หน้ีเพื่อพิจารณาแผนสหกรณ์ 
เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั 
 
/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั 

หอ้งประชุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียนคลองจัน่ จาํกดั 
/อาคารย-ูทาวเวอร์  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

4 19 - 20 ก.พ.59 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจดั
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี2558 และ
ร่วมงานเปิดอาคารสาํนกังานใหม่ของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุตรดิตถ์ 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ โรงแรมฟรายเดย ์
/สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
อุตรดิตถ์ 
อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ ์

รองประธาน 
กรรมการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

5 19 - 21 ก.พ.59 สัมมนาหลกัสูตร เร่ือง “บทบาทหนา้ที่ของ
คณะกรรมการใหม่” 

/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ โรงแรมฟรายเดย ์
อ.เมือง 

จ.อุตรดิตถ ์

กรรมการ น.ส.อรวรรณ  ทอดสนิท 

6 26 ก.พ.59 กิจกรรมโครงการเฉลิมฉลองในโอกาส 
100 ปี สหกรณ์ไทย  รับโล่เกียรติยศ 100 
สหกรณ์ดีเด่น 
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนี
แจ่มจรัส  
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

ประธาน
กรรมการ 

นายแพทยนิ์พนธ์ โตวิวฒัน์ 

7 4 - 6 มี.ค 59 อบรมสัมมนา เร่ือง เทคนิคการบริหารจดัการ
สหกรณ์-กฎหมายแรงงานท่ีสหกรณ์ควรรู้ 
/กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสระบุรี
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ณ ฮอลิเดยป์าร์คเขาใหญ่ 
รีสอร์ท 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

8 12 มี.ค 59 โครงการอบรมสหกรณ์พบสมาชิก 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี 
จาํกดั 

ณ หอ้งประชุมศูนยก์ารแสดง
สินคา้เมืองพระชนกจกัรี 
(OTOP) อ.เมือง จ.อุทยัธานี 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการและ
สมาชิกจาํนวน 200 คน 

9 1 - 3 เม.ย 59 อบรมสัมมนา เร่ือง กรอบอาํนาจหนา้ที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สหกรณ์ – ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
/กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสระบุรี
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ณ ฮอลิเดยป์าร์คเขาใหญ่ 
อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

เลขานุการ นายนพดล ขยนัการนาวี 
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

10 8 เม.ย 59 ร่วมโครงการสัมมนาศูนยป์ระสานงาน 
สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค กบัสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมสีหราช 
อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ ์

รองประธาน 

กรรมการ 
นายเสรี  แสงคาํฉาย 

11 9-10 เม.ย 59 เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558
และสัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์
ออมทรัพยภ์าคเหนือและชมรมเจา้หนา้ที่
สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ โรงแรมสีหราช 
อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ ์

รองประธาน

กรรมการ 

ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

12 3 มิ.ย. 59 เขา้ร่วมสัมมนาโครงการจดัหาโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพยเ์พื่อสหกรณ์สมาชิก 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จาํกดั 

ณ หอ้งแกรนด์บอลรูม 
ชั้น 4  โรงแรมริชมอนด์ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

13 4 มิ.ย. 59 เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั 

ณ อิมแพคอารีนา 
เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

รองประธาน

กรรมการ 

ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

14 10-11 มิ.ย. 59 โครงการศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูตาก จาํกดั 
 
 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย  ์
ครูตาก 

 ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ  
เจา้หนา้ที่ฝ่ายจดัการ  
ผูต้รวจสอบกิจการ 
จาํนวน 24 คน 

15 24 - 26 มิ.ย.59 อบรมสัมมนา เร่ือง แนวทางการปรับ
โครงสร้างหน้ีหลงัศาลมีคาํพิพากษา 
/กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสระบุรีและพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง 

ณ  ภูเขางามพาโนรามา 
รีสอร์ท 

อ.เมือง จ.นครนายก 

รองประธาน

กรรมการ 
นายเสรี  แสงคาํฉาย 

16 9 ก.ค. 59 จดัโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 
(ระยะสั้น) 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

ณ วิทยาลยัสารพดัช่างจงัหวดั
อุทยัธานี 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการ 
สมาชิกจาํนวน 60 คน 

17 6 ส.ค. 59 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมภาคฯ 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

รองประธาน

กรรมการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

18 14 ส.ค. 59 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมฯ 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูแพร่ 
อ.เมือง  จ.แพร่ 

รองประธาน

กรรมการ 
นายเสรี  แสงคาํฉาย 

19 15 -16 ส.ค. 59 อบรมหลกัสูตร เทคนิคการจดัทาํงบประมาณ
และการบริหารงบประมาณ  รุ่นท่ี 1 
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมธาริน 
อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

เลขานุการ นายนพดล ขยนัการนาวี 
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

20 19 - 21 ส.ค. 59 ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2559 

/ชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

ณ โรงแรมทรี ซิกต้ี ไฟว ์
เมืองพทัยา 
จ.ชลบุรี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

21 28  ส.ค. 59 โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น

เก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารจดัการและ

กาํกบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์

เครดิตยเูน่ียน 

/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ณ หอ้งคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ 

ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เดน 

กรุงเทพฯ 

รองประธาน

กรรมการ 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

นายวิวฒัน ์ สุริยกานต์ 

นางสุกญัญา  ไผทโสภณ 

นางวารุณี  ทอดสนิท 

น.ส.อรวรรณ  ทอดสนิท 

นางศิริเกษ  วงษว์ิกยก์จิ 

น.ส.ณัฎฐนนัท ์สาเขตรการณ์ 

นายนราพงศ ์ ทศันางกรู 

22 16 - 18 ก.ย. 59 สัมมนาทางวิชาการ ประจาํปี  2559  

คร้ังท่ี 2/2559 

/สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จาํกดั 

ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์

กรุงเทพฯ 

เหรัญญิก 
ผูจ้ดัการ 

นายวิวฒัน์  สุริยกานต ์
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

23 22-23 ก.ย. 59 อบรมหลกัสูตร “รู้ลึก การทาํบญัชีสหกรณ์

ออมทรัพย”์ 

/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ณ โรงแรมริชมอนด์ 

อ.เมือง 

จ.นนทบุรี 

เจา้หนา้ที่
บญัชี 

นางสุรางคนา  มาประสพ 

  ที่ประชุม   รับทราบ 

  4.4  ด้านการบริหาร ( Function  Management ) 

  มีการจดัทาํแผนงานระยะสั้น ( 1 ปี ) ระยะยาว ( 2 ปี ตามวาระการเป็นกรรมการ ) เพ่ือใชร้องรับ
ในการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ  2559 - 2560   มีการดาํเนินกิจกรรมตามแผนกิจการประจาํปี โดยกาํหนดเป็นผงั
แสดงรายการท่ีคาดว่าจะดาํเนินการได ้  มีการวางแผนกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อทนัเหตุการณ์เศรษฐกิจไทย  และ
เพื่อรองรับความตอ้งการของสมาชิก   ในรูปแบบการใหบ้ริการ  สวสัดิการต่าง ๆ  ดาํเนินงานโปร่งใส  เป็นธรรม  
ดงัน้ี 
  1. การใหบ้ริการเงินกูส้ามญัแบบลดขั้นตอนในกรณีท่ีใชหุ้น้ตนเองคํ้าประกนั   โดยลดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ  0.50 บาทต่อปี  ซ่ึงในปีน้ี   ( 1 พ.ย. 2558 - 31 ต.ต. 2559 )  มีผูใ้ชบ้ริการ  190  ราย  คิดเป็นเงิน
25,550,355.00  บาท ( ยีสิ่บห้าล้านห้าแสนห้าหมืน่สามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน ) 
  2. สหกรณ์ฯ เปิดใหส้มาชิกสามญัยืน่กูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ในวงเงินไม่เกิน 2,500,000.00  บาท   
( สองลา้นหา้แสนบาทถว้น ) ระยะเวลาการผอ่นชาํระ  ไม่เกิน  300  งวด  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  5.50  บาทต่อปี     
ซ่ึงในปี     2559     มีสมาชิกใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน 2 ราย  เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกูท้ั้งส้ิน  2,700,000.00    บาท   
( สองล้านเจด็แสนบาทถ้วน )   
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  3. การนาํเงินสหกรณ์ไปฝากกบัธนาคาร หรือ สถาบนัการเงินอ่ืนเพื่อบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด  โดย  ณ  วนัท่ี  31  ตุลาคม  2559  มีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 
  - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่  จาํกดั  มีเงินฝากเป็นเงิน  36,166,377.78  บาท 
  - สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี  จาํกดั  มีเงินฝากเป็นเงิน  30,650,813.38  บาท 
  - สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    4,589,379.46  บาท 
  - สหกรณ์นิคมลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    7,310,617.82  บาท 
  รวมมีเงินฝาก    78,717,188.44    บาท  ( เจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนเจด็พันหน่ึงร้อยแปดสิบแปดบาท
ส่ีสิบส่ีสตางค์ ) 

  ที่ประชุม   รับทราบ 
  4.5  ด้านการระดมทุน ( Financial  Decision ) 
         4.5.1 เปิดบริการ  ดา้นเงินรับฝากทุกประเภท  จากสมาชิกสหกรณ์ฯ และดอกเบ้ีย  ณ  31  ตุลาคม  
2559   ดงัน้ี 
   ออมทรัพย  ์   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน  1,981 บญัชี เป็นเงิน  211,634,011.57  บาท 
   ออมทรัพยพ์ิเศษ   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน      52  บญัชี เป็นเงิน      5,957,780.06  บาท 
   ออมทรัพยพ์ิเศษ  ผูเ้กษียณอายรุาชการ   
       ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.30  จาํนวน      87  บญัชี เป็นเงิน    84,403,663.83  บาท 
   ประจาํ  3  เดือน   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.75  จาํนวน        7  บญัชี เป็นเงิน      1,742,085.31  บาท 
   ประจาํ  6  เดือน   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  5.00  จาํนวน      23  บญัชี เป็นเงิน    17,692,128.59  บาท 
   ประจาํ 12 เดือน   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  5.25  จาํนวน    103  บญัชี เป็นเงิน  119,537,339.75  บาท 
  รวมเงินฝากทุกประเภท เป็นเงิน  440,967,009.11  บาท ( ส่ีร้อยส่ีสิบล้านเก้าแสนหกหมืน่เจด็พนั
เก้าบาทสิบเอด็สตางค์ )  
         4.5.2 การส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ไดส่้งเสริมใหส้มาชิกออมเงิน  โดยการประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกเพ่ิมเงินค่าหุน้
รายเดือน   โดยในปี   2559   น้ี  สมาชิกไดมี้การเพ่ิมหุน้    จาํนวน   142   ราย  เป็นค่าหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน  201,000.00 บาท
( สองแสนหนึ่งพนับาทถ้วน ) และสหกรณ์ฯไดเ้ปิดใหส้มาชิกซ้ือหุน้เพ่ิมเป็นคร้ังคราว  โดยมีสมาชิกซ้ือหุน้เพ่ิม
คร้ังคราว เป็นจาํนวน  53  ราย  เป็นเงินค่าหุน้  18,176,400.00  บาท  ( สิบแปดล้านหนึ่งแสนเจด็หมืน่หกพนัส่ีร้อย
บาทถ้วน ) 
         4.5.3 การขยายผูม้ีสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
   สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดใหพ้นกังานราชการ  ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน ในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข  ท่ีทาํงานอยูใ่นทอ้งท่ี จงัหวดัอุทยัธานี  มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ประเภท  สมาชิก
สมทบ  ตามขอ้บงัคบั พ.ศ. 2548  ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2547  และนายทะเบียน
สหกรณ์โดยถกูตอ้งเรียบร้อยแลว้  มีผลบงัคบัใช ้  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มีนาคม  2548  เป็นตน้ไป  ขอ้มลู  ณ  วนัท่ี   
31  ตุลาคม  2559   มียอดสมาชิกสมทบ  ทั้งส้ิน  449  คน  และเปิดใหค้รอบครัวของสมาชิกสามญั  ( บิดา  มารดา   
คู่สมรส  และบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ ) สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ  ณ  วนัท่ี  31  ตุลาคม  2559  มียอดสมาชิกสมทบหกั
เก็บจากสมาชิกสามญั  ทั้งส้ิน  586  คน  รวมมสีมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ  1,035   คน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
4.6  ด้านการจดัการบริการเงนิกู้ ( Loan  Management )   
       สหกรณ์ฯ จดัรูปแบบการใหบ้ริการเงินกูรู้ปแบบใหม ่ โดยเปิดใหบ้ริการเงินกูส้ามญัเพื่อการ

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา  ดอกเบีย้เงินกู้สามญั  ลบ  หนึ่งบาท  ต่อปี  โดยไดด้าํเนินการ
ในโครงการสินเช่ือต่าง ๆ แลว้  ดงัน้ี 
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           4.6.1 สินเช่ือเพื่อการศึกษา 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดบริการเงินกูส้ามญัเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ในโครงการ 

สินเช่ือเพื่อการศึกษา  ซ่ึงปัจจุบนั  สหกรณ์ฯ ยงัคงใหบ้ริการในโครงการน้ีอยู ่ ซ่ึงวงเงินท่ีใหกู้ ้ เป็นดงัน้ี  
ระดบัชั้นอนุบาล - ประถมศกึษาปีท่ี 6            วงเงินไม่เกิน    100,000.00  บาท   

   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -  ต ํ่ากว่าปริญญาตรี    วงเงินไม่เกิน    150,000.00  บาท   
   ระดบัปริญญาตรี       วงเงินไม่เกิน    200,000.00  บาท   
 โดยในปี 2559  น้ี  มีผูใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดงัน้ี 

ระดบัชั้นอนุบาล -  ประถมศกึษาปีท่ี 6         1  ราย    เป็นเงิน   100,000.00  บาท   
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -  ต ํ่ากว่าปริญญาตรี   1  ราย    เป็นเงิน   150,000.00  บาท   
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป        1  ราย    เป็นเงิน   200,000.00  บาท 

 รวมทั้งหมด   3   ราย     เป็นเงนิรวม      450,000.00   บาท      (ส่ีแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)  
4.6.2  สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเลก็  (SME) 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเลก็ (SME)  โดยในปี 2559  น้ี  ไม่มีสมาชิกยืน่กูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 
          4.6.3  สินเช่ือเพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า โดยในปี 2559  น้ี  มีสมาชิกยืน่กูโ้ครงการน้ีจาํนวน    1   ราย เป็นวงเงิน
ท่ีให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  43,000.00  บาท    (ส่ีหมืน่สามพนับาทถ้วน) 
          4.6.4  สินเช่ือเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) โดยในปี 2559  น้ี  น้ี  มีสมาชิกยืน่กูโ้ครงการน้ี
จาํนวน 2  ราย เป็นวงเงินท่ีให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน 63,490.00 บาท(หกหมืน่สามพนัส่ีร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
          4.6.5  สินเช่ือเพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล  โดยในปี   2559   มีสมาชิกในโครงการน้ี จาํนวน  1  ราย     เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกูท้ั้งส้ิน   
42,050.00    บาท  (ส่ีหมืน่สองพนัห้าสิบบาทถ้วน)   
          4.6.6  สินเช่ือเพ่ือซ้ืออาวุธปืน 

               สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ในโครงการ 

สินเช่ือเพ่ือซ้ืออาวุธปืน     โดยในปี 2559  น้ี  ไม่มีสมาชิกยืน่กูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 

4.7  รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)ขอเชิญผูต้รวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบ

กิจการ  ประจาํปี  2559  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ฯ  รับทราบ 
ผูต้รวจสอบกิจการ ( นางสาวสมรักษ ์  ศิริเขตรกรณ์ )  รายงานผลการตรวจสอบกิจการใหท่ี้

ประชุมใหญ่ฯ รับทราบ  โดยสรุป 
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รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัอทุัยธานี  จ ากดั  

เสนอทีป่ระชุมใหญ่ฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั   

 ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558  เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 ไดม้ีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก
ขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงขา้พเจา้ผ่านการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกรมบัญชี
สหกรณ์รับรองและได้ข้ึนทะเบียนผูต้รวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สําหรับปี 2559 ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน และในโอกาสน้ีขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจาํปี 2559   โดยสรุปดงัน้ี 
 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพฒันากิจการสหกรณ์ใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน 

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเช่ือถือไดต้รงตาม
ขอ้มลูทางการเงิน และการควบคุมการใชจ่้ายเงินตรงตามวตัถุประสงค ์

3. เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบสหกรณ์ และมติของ
ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

ผลการตรวจสอบ 

 1.  ดา้นบญัชี  ไดม้ีการจดัทาํบญัชีถกูตอ้ง  ครบถว้นเป็นปัจจุบนั ลงบนัทึกตามเอกสาร หลกัฐานถกูตอ้ง
ครบถว้นการลงรายการในสมุดรับ  -  จ่ายประจาํวนั, สมุดแยกประเภท จดัทาํรายงานเงินคงเหลือประจาํปี และจดัทาํ
งบทดลองทุก    ส้ินเดือน, มีการจดัทาํบญัชีทะเบียนคุมเช็คตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

2.  ดา้นการเงิน การจ่ายเงินมีการอนุมติัจ่าย ตามระเบียบขอ้บงัคบัเป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ฯ และการ
ใชเ้งินตามแผนประมาณการรายจ่ายประจาํปี 2559   เป็นเงินทั้งส้ิน  6,980,298.12 บาท  คงเหลือเงินในแผน
ประมาณการรายจ่าย 1,842,535.88 บาท คิดเป็นรายจ่ายร้อยละ79.12 จากประมาณการท่ีตั้งไว ้8,822,834.00 บาท 

 3.  การจดัการดา้นเงินกู ้มีการอนุมติัเงินกูต้ลอดทั้งปี แบ่งไดด้งัน้ี 
 3.1 เงินกูฉุ้กเฉิน  
   - สมาชิกสามญั  จาํนวน 1,807 สญัญา  636  ราย  เป็นเงิน     83,688,500  บาท 
   - สมาชิกสมทบ  จาํนวน   690  สญัญา  219  ราย  เป็นเงิน       7,559,650   บาท 
 3.2 เงินกูส้ามญั  
   - สมาชิกสามญั จาํนวน   491  สญัญา  475  ราย  เป็นเงิน   665,621,460  บาท 
   -สมาชิกสมทบ   จาํนวน   147  สญัญา  142  ราย  เป็นเงิน     10,678,935  บาท 
 4.  การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ มีการกาํหนด วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  แผนงานและดาํเนินงาน
ตามวตัถุประสงค ์ โดยมีการนดัประชุมเป็นประจาํทุกเดือน มีมติท่ีกาํหนดตรงตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบ
ชดัเจน กรณีมีปัญหามีการประชุมหาขอ้สรุปเพื่อดาํเนินการแกไ้ขใหท้นัเวลา โดยมีทนาย/ท่ีปรึกษากฎหมาย/ท่ี
ปรึกษาจากสาํนกังาน  ตรวจบญัชีเขา้ร่วมประชุม เนน้ประโยชน์สูงสุดของสมาชิกเป็นหลกั และดาํเนินงานเพื่อ
ความมัน่คงของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
 
 5.  ดา้นการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีถกูกาํหนดข้ึนจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการถกูตอ้งตรงตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัระเบียบและมติท่ีประชุมใหญ่ มีการดาํเนินการจดัประชุมฝ่าย
จดัการ เพื่อสรุปวิเคราะห์สถานการณ์การดาํเนินงานสหกรณ์ไดท้นัเวลา และพฒันาการจดับริการใหแ้ก่สมาชิกใน
ดา้นเอกสารการกูย้มื  สญัญาเงินกูใ้หบ้ริการตามแผนงานท่ีถกูกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. การบริหารงานและการจดัการของสหกรณ์เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และตรงตามหลกัการของสหกรณ์ มี

ระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและมีการตรวจสอบภายใน
ทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมภายในตามขอ้เสนอของมติท่ีประชุมใหญ่ 

2. การดาํเนินดา้นสถานการณ์การเงินมีการวิเคราะห์ความเส่ียงเร่ืองการปล่อยเงินกู ้และควบคุมวงเงินกู้
ในแต่ละเดือน  รวมทั้งการตรวจสอบสถานะหน้ีสินของสมาชิกท่ีกูเ้งิน รวมทั้งมีการเร่งประชาสัมพนัธ์การฝากเงิน
ของสมาชิก เพื่อใหส้ถานะทางการเงินของสหกรณ์ดีอยา่งต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ 

3. การตรวจสอบกิจการตลอดปีงบประมาณ พบส่ิงผดิปกติเลก็นอ้ยท่ีเป็นรายละเอียดท่ีเกิดจากทั้งสมาชิก
สหกรณ์ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ แต่ไม่ก่อความเสียหายใหแ้ก่มวลสมาชิกและสหกรณ์ เช่น การไม่ระบุวนัเดือนปีท่ี
ทาํสัญญาการเงิน , การไม่ลงลายมือช่ือให้ครบถว้นในการทาํสัญญาต่างๆ  , การขีดฆ่าและเซ็นกาํกับหลกัฐาน
การเงินท่ีสาํคญัทุกคร้ัง และการขาดหลกัฐานสาํคญับตัรประชาชนวิทยากร, รายช่ือสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมอบรม
โครงการของสหกรณ์  เป็นตน้  ไดใ้หข้อ้แนะนาํ แก่เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงไดม้ีการดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะนาํ 
ร่วมกบัมีคณะกรรมการตรวจสอบภายในตรวจสอบซํ้า เพ่ือใหเ้กิดความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

จึงเรียนมาเพื่อท่ีประชุมใหญ่ฯรับทราบ 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8 รายงานการแก้ไข / เพิม่เตมิ ระเบียบสหกรณ์ ฯ ในรอบปี 2559 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  ช้ีแจงระเบียบของสหกรณ์ ท่ีไดมี้การแกไ้ข / เพ่ิมเติม ใน
รอบปี  2559 

           4.8.1  กาํหนด  ระเบียบ ว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้   พ.ศ. 2559    มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศในทา้ยระเบียบน้ี   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความเพิ่มเติม 
1.  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกและดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2558 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ขอ้ 19  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  
โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี    หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ท่ี้คง
เหลืออยู ่  (ถา้มี)   ก็ดี     มีจาํนวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 95 ของมูลคา่หุน้ ท่ีผูกู้ ้
มีอยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกบั
เงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ ้  (ถา้มี)    ก็ดี มีจาํนวนเกินกว่าร้อยละ95 ของ
มูลคา่หุน้ ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอย่างหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)   มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคูส่มรสของผูกู้ ้    ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอยา่งนอ้ย
หน่ึงคน      ค ํ้าประกนัอยา่งไม่จาํกดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น   
แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัคร้ังก่อนเหลืออยูด่ว้ย  ก็ตอ้งใหค้ ํ้ าประกนัเพ่ือ
หน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัคร้ังใหม่นั้นทั้งหมด 
 เพ่ือความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการ

1.  ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกและดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2559 
หมวด 3 

เงินกู้สามัญ 
 ขอ้ 19  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  
โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี    หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ท่ี้คง
เหลืออยู ่  (ถา้มี)   ก็ดี     มีจาํนวนไม่เกินกวา่ร้อยละ 95 ของมูลคา่หุน้ ท่ีผูกู้มี้
อยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกบั
เงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ ้  (ถา้มี)    ก็ดี มีจาํนวนเกินกว่าร้อยละ95 ของ
มูลคา่หุน้ ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอย่างหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)   มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคูส่มรสของผูกู้ ้    ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอยา่งนอ้ย
หน่ึงคน      ค ํ้าประกนัอยา่งไม่จาํกดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น   แต่
ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัคร้ังก่อนเหลืออยูด่ว้ย  ก็ตอ้งใหค้ ํ้ าประกนัเพ่ือหน้ีสิน
เก่ียวกบัเงินกูส้ามญัคร้ังใหม่นั้นทั้งหมด 
 เพ่ือความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการดําเนินการ
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ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูผู้มี้อาํนาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั
มากกว่าหน่ึงคนได ้  
โดยใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั  ดงัน้ี 
วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่ง 
นอ้ย  1  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท  ใช้ 
ผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- บาท  ใช้ 
ผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  
( สสธท. ) 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต ่1,500,001.- บาท  ถึง 2,800,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้า
ประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  
( สสธท.)   และ     สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. )  
 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัสําหรับผูกู้ม้ากกว่าส่ีคนในเวลา
เดียวกนัไมไ่ด ้และสมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ํ้า
ประกนัโดยจาํนวนตน้เงินคงเหลือของทุกคนรวมกนั  ซ่ึงไดไ้ปคํ้าประกนั
ไว ้  ณ  วนัท่ีพิจารณา  จะมีจาํนวนรวมเกินกวา่จาํกดัท่ีกล่าวในขอ้ 16 
วรรคแรกไม่ได ้
ขอ้ 20 การส่งเงินงวดสําหรับชําระหน้ีเงินกูส้ามญั ให้คณะกรรมการ
ดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณากาํหนดใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกู้
สามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั พร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนก่ีงวด ก็สุดแต่จะ
เห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้ จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้
แต่ไม่เกิน 250 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก  
สําหรับผูกู้ท่ี้เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการโดย
ขอรับบาํเหน็จ ตอ้งมาทาํสัญญากบัสหกรณ์ภายใน 30 วนั ก่อนเกษียณอายุ
ราชการ เพ่ือชําระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ทั้งหมด ทั้งน้ียกเวน้เงินท่ีขอกูน้ั้นมี
จาํนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้และหรือเงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมี
ในสหกรณ์ 
                สมาชิกสามญัของสหกรณ์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการโดยขอรับ
บาํเหน็จ คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาอนุมติัใหกู้ไ้ดต้ามสิทธิขอ้ 
16 และใหมี้ระยะเวลาผอ่นชําระไดไ้ม่เกิน 250 งวด ทั้งน้ี สมาชิกดงักล่าว
จะตอ้งมี ทุนเรือนหุน้  และเงินบาํเหน็จ หรือสวสัดิการอ่ืนท่ีเพียงพอต่อ
การชําระหน้ีงวดสุดทา้ย 
   

หรือคณะกรรมการเงินกูผู้มี้อาํนาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ ํ้ าประกนัมากกวา่หน่ึง
คนได ้  
โดยใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั  ดงัน้ี 
วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่งนอ้ย   
1  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท  ใชผู้ค้ ํ้ า
ประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ า
ประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย( สสธท. ) 
วงเงินกู้สามัญ วงเงินตั้งแต่ 1,500,001.- บาท  ถงึ 2,500,000.- บาท  ใช้ผู้ค ้าประกัน
อย่างน้อย 3  คน 
 และมีหลักประกันร่วมด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย      ( สสธท. )   และ     
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. ) 
 โดยมีหลักปฏิบัติ  ดังนี ้
 1. สมาชิกท่ียื่นกู้สามัญในเดือน  มกราคม  2559  หลักปฏิบัติ
เหมือนเดิม วงเงินกู้ไม่เกิน  2,800,000.-  บาท ( สองล้านแปดแสนบาทถ้วน )  
ระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน  250  งวด 
 2. สมาชิกท่ียื่นกู้สามัญตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์  2559  เป็นต้นไป  
วงเงินกู้ไม่เกิน  2,500,000.-  บาท ( สองล้านห้าแสนบาทถ้วน )  โดยมี
ระยะเวลาผ่อนช าระ  ดังนี้ 
เดือน  กุมภาพันธ์  2559  ระยะเวลา  ผ่อนช าระไม่เกิน    250  งวด 
เดือน  มีนาคม  -  เมษายน  2559 ระยะเวลา     ผ่อนช าระไม่เกิน   240  งวด 
เดือน  พฤษภาคม  - มิถนุายน 2559 ระยะเวลา ผ่อนช าระไม่เกิน  230  งวด 
เดือน  กรกฎาคม  -  สิงหาคม  2559 ระยะเวลา ผ่อนช าระไม่เกิน  220 งวด 
เดือน  กันยายน  -  ตุลาคม   2559  ระยะเวลา    ผ่อนช าระไม่เกิน  210  งวด 
เดือน  พฤศจิกายน  2559 เป็นต้นไประยะเวลา  ผ่อนช าระไม่เกิน  200  งวด 
 ยกเว้นสมาชิกท่ีกู้โดยใช้หุ้นค ้าประกันให้กู้ได้โดยไม่จ ากัดวงเงินกู้  
แต่ไม่เกินร้อยละ  95  ของทุนเรือนหุ้น และมีระยะเวลาการผ่อนช าระไม่เกิน  
250  งวด  
 สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค ้าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าส่ีคนในเวลา
เดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหน่ึงจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค ้าประกัน
โดยจ านวนต้นเงินคงเหลือของทุกคนรวมกัน  ซ่ึงได้ไปค ้าประกันไว้    
ณ  วนัที่พิจารณา  จะมีจ านวนรวมเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 16 วรรคแรก
ไม่ได้ 
     ข้อ  20 การส่งเงินงวดส าหรับช าระหนี้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ
เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมดอกเบีย้เป็นจ านวนกี่งวด ก็สุดแต่จะเห็น
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เป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่
เกิน 200 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบีย้เดือนแรก โดยท่ีงวดสุดท้ายท่ีต้องส่ง
ต่อสหกรณ์  ให้เป็นไปดังนี ้
(1) ผู้กู้ ท่ีเป็นข้าราชการงวดสุดท้ายท่ีต้องส่งต่อสหกรณ์  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่
เกิน 75 ปี 
(2) ผู้กู้ ท่ีเป็นลูกจ้างประจ าท่ีรับบ านาญงวดสุดท้ายท่ีต้องส่งต่อสหกรณ์  ผู้กู้
จะต้องมีอายุไม่เกิน  75 ปี   
 ยกเว้นสมาชิกท่ียื่นกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค ้าประกันไม่เกิน 95% ไม่
จ ากัดอายุและไม่ต้องท าฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ  
 หมายเหตุ  (1) และ (2)  หลักการปฏิบัติหลังจากการประกาศใช้
ระเบียบนี้  จะเร่ิมจาก  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน  90  ปี  ก่อนในปีบัญชี  2559   
ปีถดัไปเป็น  80 ปีในปีบัญชี  2560  และ  75 ปีในปีบัญชี  2561    เพื่อเป็นการ
ให้สมาชิกปรับสภาพตัวเองในการบังคับใช้ระเบียบนี้ 
 ท้ัง (1) , (2)  ให้ยกเว้นเงินกู้ น้ันมีจ านวนไม่เกินกว่าร้อยละ  95  
ของมูลค่าหุ้นและ / หรือ เงินฝากท่ีสมาชิกน้ันมีในสหกรณ์ 
สําหรับผูกู้ท่ี้เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการโดย
ขอรับบาํเหน็จ ตอ้งมาทาํสัญญากบัสหกรณ์ภายใน 30 วนัก่อนเกษียณอายุ
ราชการ เพ่ือชาํระหน้ีให้กบัสหกรณ์ทั้งหมด  ทั้งน้ีใหย้กเวน้เงินท่ีขอกูน้ั้นมี
จาํนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้และหรือเงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมี
ในสหกรณ์ 
 สมาชิกสามญัของสหกรณ์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการโดยขอรับ
บาํเหน็จ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาอนุมติัใหกู้ไ้ดต้ามสิทธิขอ้ 
16 และใหมี้ระยะเวลาผอ่นชาํระไดไ้ม่เกิน 200 งวด ทั้งน้ี สมาชิกดงักล่าว
จะตอ้งมี ทุนเรือนหุน้ และเงินบาํเหน็จหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีเพียงพอต่อการ
ชาํระหน้ีงวดสุดทา้ย 

ประกาศ ณ วันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 
   4.8.2  กาํหนด ระเบยีบ ว่าด้วย เจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2559    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนั
ถดัจากวนัท่ีประกาศในทา้ยระเบียบน้ี  เป็นตน้ไป รายละเอียด ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความเพิ่มเติม 
1.  ระเบียบ ว่าด้วย  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2550 

หมวด 8 
การออกต าแหน่ง 

          ขอ้ 36  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ  55  ปีบริบูรณ์      
ใหเ้ป็นอนัออกจากงาน เม่ือส้ินปีทางบญัชีซ่ึงเป็นปีท่ีผูน้ั้นมีอายคุรบ 55 ปี
บริบูรณ์  แต่ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งการจะจา้งต่อ  
เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์  ใหด้าํเนินการจา้งต่อได ้ โดยทาํสัญญาจา้งปี
ต่อปี  และตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการ ซ่ึงรวม
แลว้ไม่เกิน 5 ปี 
 
 

1.  ระเบียบ ว่าด้วย  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2559 
หมวด 8 

การออกต าแหน่ง 
             ข้อ 36  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์คนใดมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์      
ให้เป็นอันออกจากงาน เม่ือส้ินปีทางบัญชีซ่ึงเป็นปีท่ีผู้น้ันมีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์  แต่ในกรณีท่ีสหกรณ์มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องการจะจ้างต่อ  
เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์  ให้ด าเนินการจ้างต่อได้  โดยท าสัญญาจ้างปีต่อ
ปี  และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงรวมแล้วไม่
เกิน 5 ปี 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2559 

  4.8.3   กาํหนด ระเบยีบ ว่าด้วย การลาของเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้าง พ.ศ. 2559    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัถดัจากวนัท่ีประกาศในทา้ยระเบียบน้ี  เป็นตน้ไป รายละเอียด ดงัน้ี 
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ข้อความเดิม ข้อความเพิ่มเติม 
1.  ระเบียบ ว่าด้วย  การลาของเจ้าหน้าท่ีและลุกจ้างสหกรณ์  พ.ศ.2544 

การลาพักผ่อนประจ าปี 
           ขอ้ 8  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  สหกรณ์มีสิทธิลาพกัผ่อนประจาํปีได้  
5  วนั โดยไม่ถือวา่เป็นวนัลา 
               (1)  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง สหกรณ์ท่ีไดรั้บการบรรจุนบัถึงวนัส้ิน
ปีทางบญัชีสหกรณ์ไม่ถึง 180 วนั ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปี 
               (2) เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง สหกรณ์มีความประสงคจ์ะขอลา
พกัผอ่นประจาํปี ใหจ้ดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถึงผูมี้
อาํนาจอนุญาต 
               (3) การอนุญาตใหล้าพกัผ่อนประจาํปี ผูมี้อาํนาจอนุญาตใหล้า
พกัผอ่นคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได ้โดยมิใหเ้สียหายแก่งานท่ีปฏิบติั เม่ือ
ไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุงานได ้
              (4) ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัผอ่นประจาํปี ซ่ึงหยดุงานไปยงัไม่
ครบกาํหนด ถา้มีงานจาํเป็นเกิดข้ึน ผูบ้งัคบับญัชาท่ีอนุญาตจะเรียกตวัมา
ปฏิบติังานก็ได้ 

1.  ระเบียบ ว่าด้วย  การลาของเจ้าหน้าท่ีและลุกจ้างสหกรณ์  พ.ศ.2559 
การลาพักผ่อนประจ าปี 

 ข้อ 8  เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง  สหกรณ์มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีได้  
7  วนั โดยไม่ถอืว่าเป็นวนัลา   
     (1)  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง สหกรณ์ท่ีไดรั้บการบรรจุนบัถึงวนั
ส้ินปีทางบญัชีสหกรณ์ไม่ถึง 180 วนั ไม่มีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปี 
    (2) เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง สหกรณ์มีความประสงคจ์ะขอลา
พกัผอ่นประจาํปี ใหจ้ดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั จนถึงผูมี้อาํนาจ
อนุญาต 
     (3) การอนุญาตใหล้าพกัผอ่นประจาํปี ผูมี้อาํนาจอนุญาตใหล้า
พกัผอ่นคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได ้ โดยมิใหเ้สียหายแก่งานท่ีปฏิบติั เม่ือ
ไดรั้บอนุญาตแลว้จึงจะหยดุงานได ้
     (4) ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัผอ่นประจาํปี ซ่ึงหยดุงานไปยงั
ไม่ครบกาํหนด ถา้มีงานจาํเป็นเกิดข้ึนผูบ้งัคบับญัชาท่ีอนุญาตจะเรียกตวัมา
ปฏิบติังานก็ได้ 
     (5)  ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจ าปี ให้ได้รับค่าจ้างเต็ม
ตลอดเวลาที่ลาพักผ่อนโดยมีวนัลาพักผ่อนสะสม ได้ไม่เกิน 14 วนั 

ประกาศ ณ วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

  4.8.4   กาํหนด ระเบยีบ ว่าด้วย สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2559    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัถดัจากวนัท่ีประกาศในทา้ยระเบียบน้ี  เป็นตน้ไป รายละเอียด ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความเพิ่มเติม 
1.  ระเบียบ ว่าด้วย  สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2556 
                                                     หมวด 7 
              ครบรอบวนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก 
 ขอ้  26 สวสัดิการสําหรับครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก 
ตามขอ้ 5 (7)  ไดแ้ก่ สมาชิกท่ีมีอายุครบ  60 ปี    65 ปี   70 ปี   75 ปี   80 ปี  
85 ปี  90 ปี 95 ปี และ 100 ปี 
 ขอ้  27 การจดัสวสัดิการสําหรับครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของ
สมาชิก ตามขอ้ 5 (7) ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดําเนินการท่ี
กาํหนด 
                                                 หมวด 9   
                                         สมาชิกที่เป็นโสด 
 ขอ้ 30  “โสด”  หมายความว่า  ไม่ไดผ้า่นการสมรสแมแ้ต่คร้ัง
เดียว   
 ขอ้ 31  สวสัดิการน้ี สําหรับสมาชิกสามญัเท่านั้น ซ่ึงตอ้งมีอายุ
ครบ 45 ปีข้ึนไป 
 ขอ้ 32  ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี   
 ขอ้ 33  สวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีจะได ้คือ วงเงิน 1,000.- บาท 
(หน่ึงพนับาทถว้น)   
 ขอ้ 34  สมาชิกท่ีประสงคจ์ะขอรับสวสัดิการคนโสด ตอ้งยื่น
เร่ืองขอรับสวสัดิการต่อสหกรณ์ฯ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วนั นบัแต่
วนัท่ีสมาชิกมีคุณสมบติัครบ 
                ขอ้  35  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการเพียง 1 คร้ัง ต่อ สมาชิก 1 ท่าน 
เท่านั้น 
 ขอ้ 36  สมาชิกท่ีประสงคจ์ะขอรับสวสัดิการ  ตอ้งผ่านการ
รับรองจากผูบ้งัคบับญัชา  หรือ กรรมการประจาํหน่วย  
 

1.  ระเบียบ ว่าด้วย  สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว  พ.ศ. 2559 
                                                   หมวด 7 
              ครบรอบวนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก 
 ข้อ  26 สวสัดิการส าหรับครบรอบวนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก 
ตามข้อ 5 (7)  ให้มีสิทธิได้รับสวสัดิการ  ดังนี้ 
 (1) สมาชิกท่ีมีอายุครบ  60 ปี  ,  65 ปี ,  70 ปี  ,  75 ปี  ,  80 ปี  
และ   85 ปี   ให้ได้รับเงินสวสัดิการครบรอบวนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก  
จ านวน  1,000.-  บาท ( หน่ึงพันบาทถ้วน )  
 (2)  สมาชิกท่ีมีอายุครบ    90   ปี    ให้ได้รับเงินสวสัดิการ
ครบรอบวนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก   จ านวน  2,500.-  บาท                         
( สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )  
 (3) สมาชิกท่ีมีอายุครบ  95   ปี  ให้ได้รับเงินสวสัดิการครบรอบ
วนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก  จ านวน  5,000.-  บาท  ( ห้าพันบาทถ้วน )  
 (4) สมาชิกท่ีมีอายุครบ  100  ปี  ให้ได้รับเงินสวสัดิการครบรอบ
วนัคล้ายวนัเกิดของสมาชิก  จ านวน  20,000.- บาท( สองหม่ืนบาทถ้วน ) 
 (5) สมาชิกท่ีมีอายุครบตามข้อ 1 , ข้อ 2 , ข้อ 3  และ  ข้อ 4  
สหกรณ์ฯ  จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
อุทัยธานี  จ ากัด   แล้วจะส่งหนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบภายใน  60  วนั 
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                                                หมวด 9   
                                        สมาชิกที่เป็นโสด 
 ข้อ 29  “โสด”  หมายความว่า  ไม่ได้ผ่านการสมรสแม้แต่คร้ัง
เดียว   
 ข้อ 30  สวสัดิการนี้ ส าหรับสมาชิกสามัญเท่าน้ัน ซ่ึงต้องมีอายุ
ครบ 45 ปีขึน้ไป 
 ข้อ 31  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี   
 ข้อ 32  สวสัดิการส าหรับสมาชิกที่จะได้ คือ วงเงนิ 1,000.- บาท 
(หน่ึงพันบาทถ้วน)   
 ข้อ 33  สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสวสัดิการคนโสด ต้องยื่นเร่ือง
ขอรับสวสัดิการต่อสหกรณ์ฯ  นับแต่วนัท่ีสมาชิกมีคุณสมบัตคิรบ  โดยไม่
ก าหนดระยะเวลาการขอรับสวสัดิการ 
                 ข้อ 34  ให้ได้รับสวสัดิการเพียง 1 คร้ัง ต่อ สมาชิก 1 ท่าน เท่าน้ัน 
 ข้อ 35  สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับสวสัดิการ  ต้องผ่านการรับรอง
จากผู้บังคับบัญชา  หรือ กรรมการประจ าหน่วย  
 

ประกาศ  ณ วันที่  1 มิถุนายน 2559 

       4.8.5   กาํหนด ระเบยีบ ว่าด้วย เงนิยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2559    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ประกาศในทา้ยระเบียบน้ี  เป็นตน้ไป รายละเอียด ดงัน้ี 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 

ว่าด้วย  เงินยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.  2559 
----------------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้   79    ( 9 )    และขอ้  100 ( 7 )  มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  ชุดท่ี 27 / 2559  คร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี  26  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2559  มีมติใหก้าํหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  วา่ดว้ย  เงินยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.  2559  ดงัน้ี 
  ขอ้ 1 ระเบียบน้ี  เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  วา่ดว้ย เงินยืมทดรองจ่าย  พ.ศ.  2559” 
  ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  
   “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั   
   “กรรมการ”  หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
และใหห้มายความร่วมถึง  ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการดว้ย  
   “ประธาน”  หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
   “คณะกรรมการอาํนวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอาํนวยการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  
   “ผูจ้ดัการ”   หมายถึง   ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
   “เจา้หนา้ท่ี”   หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
   “เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง   เงินท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่ผูย้ืม  ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย  
   “ผูย้ืม”   หมายถึง   กรรมการ  ผูจ้ดัการ หรือ เจา้หนา้ท่ี 
  ขอ้ 4 ผูมี้สิทธิยืมเงินทดรองจ่ายไดต้ามระเบียบน้ี 
   (1) กรรมการ 
   (2) ผูจ้ดัการ 
   (3) เจา้หนา้ท่ี 
  ขอ้ 5 การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทาํไดก็้แต่เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1) เป็นคา่ใชจ่้ายสําหรับตวัผูย้ืมซ่ึงมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
   (2) เป็นคา่ใชจ่้ายสําหรับการจดัการงานของสหกรณ์ซ่ึงสมควรจ่ายในเวลา  สถานท่ี  จดัการงานนั้น 
   (3)เป็นคา่ใชจ่้ายหรือชาํระหน้ีตามภาระผูกพนัซ่ึงตอ้งกระทาํเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์หรือประโยชน์ของสหกรณ์ 
  ขอ้ 6 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งยืมเงินทดรองจ่ายสามารถยืมเงินทดรองจ่าย ตามกรอบงบประมาณในหมวดรายจ่าย  ดงัน้ี 
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   (1) หมวดเงินเดือน  หรือค่าจา้ง  หรือคา่จ้างชัว่คราว  สําหรับค่าจา้งซ่ึงไม่มีกาํหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็น
ประจาํ แต่จาํเป็นตอ้งจ่ายใหลู้กจา้งแต่ละวนั  หรือแต่ละคราวเม่ือเสร็จงานท่ีจา้ง  
   (2) หมวดคา่ตอบแทน 
   (3) หมวดคา่ใชส้อย 
   (4) หมวดคา่วสัดุ                                                                                                                      
   (5) หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดิน  และส่ิงปลูกสร้าง 
   (6) หมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ตามความจาํเป็นในกจิการของสหกรณ์อนัเกีย่วเน่ืองกบัตวัสมาชิกและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
   (7) หมวดดอกเบ้ียจ่าย 
  ขอ้ 7 ผูย้ืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได ้ เท่าท่ีตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได ้ หรือไม่เกินจาํนวนเงินท่ีใชส้ําหรับการจดัการงาน
ของสหกรณ์ 
  กรณีการยืมเงินเพ่ือชําระหน้ีตามภาระผกูพนัของสหกรณ์  จะยืมเงินทดรองจ่ายไดไ้ม่เกินคร้ังละหน่ึงแสนบาท 
  ขอ้ 8 การยืมเงินทดรองจ่ายผูย้ืมตอ้งยื่นเป็นหนงัสือขออนุมติั  เม่ือไดรั้บอนุมติัผูย้ืมตอ้งทาํสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไวก้บั
สหกรณ์ก่อนรับเงินถา้ผูย้ืมมีเงินยืมทดรองจ่ายคา้งชําระกบัสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้ 
  ขอ้ 9 ผูมี้อาํนาจอนุมติัใหย้ืมเงินทดรองจ่าย 
   (1) ผูจ้ดัการ  สามารถพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินยืมไดภ้ายในวงเงินไม่เกิน  50,000.-  บาท 
   (2) ประธานกรรมการ  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินยืมไดภ้ายในวงเงิน  ตั้งแต่  50,000.- บาทข้ึนไป   
แต่ไม่เกิน  300,000.-  บาท 
   (3) คณะกรรมการอาํนวยการ  พิจารณาอนุมติัเงินยืมไดภ้ายในวงเงิน  ตั้งแต่  300,000.-  บาทข้ึนไป   
แต่ไม่เกิน  600,000.-  บาท 
   (4) คณะกรรมการดาํเนินการทั้งคณะพิจารณาอนุมติัเงินยืมทดรองไดใ้นวงเงิน ตั้งแต่ 600,000.- บาทข้ึนไป 
เม่ือไดด้าํเนินการจ่ายเงินแลว้  ใหผู้มี้อาํนาจดงักล่าวไดแ้จง้ให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบในการประชุมเดือนถดัไป  
  ขอ้ 10 สัญญายืมเงินทดรองจ่ายใหเ้ป็นไปตามแบบตามท่ีสหกรณ์กาํหนด  ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการกาํหนด  ดงัน้ี 
   (1) วนั เดือน ปี ท่ีทาํสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
   (2) จาํนวนเงินท่ียืม  และวนัท่ีไดรั้บเงินยืม 
   (3) วตัถุประสงคข์องการยืมเงินทดรองจ่าย 
   (4) วนัครบกาํหนดส่งหลกัฐานหกัลา้งเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม 
   (5) ขอ้สัญญายอมใหส้หกรณ์หักเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์  
   (6) ลายมือช่ือผูย้ืมพร้อมพยาน 
  สัญญายืมเงินทดรองจ่ายใหป้ระธานหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหรือผูจ้ดัการสหกรณ์หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการเป็นผู ้
ลงนามแทนสหกรณ์ 
  ขอ้ 11 ผูย้ืมตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมาหักลา้งเงินยืมทดรองจ่ายหกัสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนท่ีเหลือ (ถา้มี) ภายใน
กาํหนดเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับเงินจากสหกรณ์ 
  ในกรณีผูย้ืมรับเงินจากสหกรณ์แลว้ แต่ปรากฏเหตุอนัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคท่ี์ยืมเงินทดรองจ่ายระงับไป   
ผูย้ืมตอ้งส่งคืนเงินยืมโดยเร็วนบัแต่วนัท่ีระงบั 
  ขอ้ 12 หลกัฐานการจ่ายเงินตามขอ้ 11  ตอ้งเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือของผูรั้บเงิน  เวน้แต่การจ่ายเงินไม่เกินห้าร้อยบาท  
จะทาํเป็นหนงัสือสําคญัจ่ายลงลายมือช่ือผูย้ืมก็ได้ 
  กรณีค่าเบ้ียเล้ียงหรือคา่ใชจ่้ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผูย้ืมไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหน่ึง  แต่ใหร้ะบุเป็นค่าใชจ่้ายในหนงัสือ
ขอหักลา้งเงินยืมทดรองจ่าย 
  ขอ้ 13 ผูมี้หน้าท่ีอนุมติัเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมติัตอ้งพิจารณาโดยรอบคอบ  ถึงเหตุและวตัถุประสงคแ์ห่งการยืมเงิน
ทดรองจ่ายนั้น  ซ่ึงตอ้งเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นและเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 
  หากอนุมติัโดยไม่ชอบดว้ยระเบียบน้ีหรืออนุมติัไปโดยประมาทเลินเล่อ  ใหถื้อว่าปฏิบติัหน้าท่ีอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความ
เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์  และถา้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  ตอ้งรับผิดชอบชดใชค้า่เสียหายแก่สหกรณ์  กบัตอ้งชําระคา่ดอกเบ้ีย
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 
  ขอ้ 14 ผูย้ืม  จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ตอ้งถูกพิจารณาโทษทั้งทางแพง่และทาง
อาญา 
  ในกรณีไม่ส่งหลกัฐานการจ่ายเงินหรือไม่ส่งคืนเงินยืมตามเวลาท่ีกาํหนดในสัญญายืมเงินทดรองจ่ายหรือตามท่ีระเบียบ
กาํหนดน้ี  ใหถื้อว่าเป็นผูผิ้ดนดัชาํระหน้ี  และตอ้งชาํระคา่ดอกเบ้ียร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี  นบัแต่วนัผิดนดัจนถึงวนัท่ีส่งหลกัฐานการจ่ายเงิน
หกัลา้งเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม                                                                                                                                                                                
  ผูย้ืมผิดนดัชาํระหน้ีสหกรณ์จะทาํหนงัสือรับสภาพหน้ีต่อสหกรณ์ตามจาํนวนท่ียงัคา้งอยู่ 
  ขอ้ 15 หากไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบน้ีได ้ ใหค้ณะกรรมการเป็นผูวิ้นิจฉยั  และถือเป็นท่ีส้ินสุด 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
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       4.8.6   กาํหนด ระเบยีบ ว่าด้วย วธิีปฏิบัตใินการควบคุมการปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการรักษาความ
ปลอดภัย ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศในทา้ย
ระเบียบน้ี  เป็นตน้ไป รายละเอียด ดงัน้ี 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 
 ว่าด้วยวธีิปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย   

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
----------------------------------------- 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั พ.ศ. 2559 ขอ้79   (9 ) ขอ้ 100 (7) และ
ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 27คร้ังท่ี 10/2559 เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2559ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
อุทยัธานี  จาํกดั  วา่ดว้ยวิธีปฏิบติัในการควบคุมการปฏิบติังานเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  พ.ศ.
2559  ไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี   จาํกดั ว ่ าดว้ย  วิธีปฏิบติัในการควบคุมภายในและการ
รักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2559” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
           “สหกรณ์”   หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
            “คณะกรรมการ” หมายความว่า     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  
            “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
            “ผูจ้ดัการ”    หมายความว่า  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
            “เจา้หน้าท่ี”    หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  
            “บุคลากร”    หมายความว่า  ผูใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์  
ซ่ึงครอบคลุมถึงเจา้หนา้ท่ี สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานในสหกรณ์ หรือท่ีเขา้มาดาํเนินการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหก้บัสหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์จดัจา้ง หรือท่ีเขา้มาอบรมตามโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

          “เคร่ืองคอมพิวเตอร์”  หมายความว่า         เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกประเภทเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดท่ีทาํ
หนา้ท่ีไดเ้สมือนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทั้งท่ีใชง้านอยูภ่ายในสหกรณ์หรือภายนอก แลว้เช่ือมต่อเขา้กบัระบบเครือข่าย 
            “ระบบเครือขา่ย”   หมายความว่า       ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีสหกรณ์สร้างข้ึนทั้งแบบมีสาย (Wire) 
ไร้สาย (Wireless) และเครือขา่ยเสมือนส่วนตวั (Virtual Private Network) 
            “ขอ้มูล”   หมายความว่า    ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรู้้เร่ืองราว ขอ้เท็จจริง หรือส่ิงใดๆ ไม่วา่การส่ือ
ความหมายนั้นจะทาํไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผา่นวิธีการใดๆ และไม่วา่จะไดจ้ดัทาํไวใ้นรูปแบบของเอกสาร แฟ้มรายงาน หนงัสือ 
แผนผงั ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิลม์การบนัทึกภาพ หรือเสียงการบนัทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทาํใหส่ิ้งท่ีบนัทึก
ไวป้รากฏได ้
           “ระบบสารสนเทศ”  หมายความว่า  ขอ้มูลและสาระต่างๆ ท่ีเกิดจากการประมวลผลมาจากขอ้มูลจดัไว ้
อยา่งเป็นระบบ 
         “เทคโนโลยีสารสนเทศ”  หมายความว่า   เทคโนโลยีท่ีใชจ้ดัการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตั้งแต่การรวบรวม การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ ์การสร้างรายงาน การส่ือสารขอ้มูล และรวมถึงเทคโนโลยีท่ีทาํใหเ้กิดระบบการ
ใหบ้ริการ การใช ้และการดูแลขอ้มูล 
          “ทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ” หมายความวา่  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพว่ง หน่วยความจาํสํารองอุปกรณ์
ระบบเครือขา่ย สายสัญญาณเครือข่าย ระบบปฏิบติัการโปรแกรมประยกุต ์ส่ือจดัเก็บขอ้มูล ระบบโทรศพัท ์ระบบสนับสนุน ระบบไฟฟ้าระบบ
ปรับอากาศ ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
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หมวด 2 
วตัถปุระสงค์ 

 ขอ้ 5. วตัถุประสงคข์องการออกระเบียบน้ี 
   (1)  เพื่อใหบุ้คลากรระมดัระวงัในการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ทาํใหป้ระสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือขา่ยดอ้ยลงอยา่งผิดปกติโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม  

  (2)  เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งถูกตอ้งตามบทบาทและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
   (3)  เพื่อใหก้ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีความมัน่คง ปลอดภยั และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
   (4)  เพ่ือใหบุ้คลากรระมดัระวงั และตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (5)  เพื่อใหบุ้คลากรไดต้ระหนกัถึงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั ใส่ใจกบัทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

  (6)  เพื่อใหส้หกรณ์ไดมี้การควบคุมและรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ 6. ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้ก่ 
 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบสนบัสนุนตอ้งมีความเสถียร เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามท่ีกาํหนด 
 (2) การรักษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคลและสหกรณ์ 
 (3) การจดัการสิทธิการเขา้ถึงการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ขอ้ 7. ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไดแ้ก่ 
   (1) ความเส่ียงต่อการใชท้รัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ  
   (2) ความเส่ียงต่อการใชท้รัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่เหมาะสม 
   (3) ความเส่ียงต่อความขดัขอ้งของระบบ อนันาํไปสู่การหยดุชะงกัของการดาํเนินงานของสหกรณ์  
   (4) ความเส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิ การใชซ้อฟตแ์วร์ และขอ้มูล 
   (5) ความเส่ียงต่อการร่ัวไหลของระบบสารสนเทศ 
   (6) ความเส่ียงต่อการร่ัวไหล การผิดพลาด หรือการสูญหายของขอ้มูล 
   (7) ความเส่ียงต่อการใชง้านของระบบงานท่ีไม่สมบูรณ์ 
   (8) ความเส่ียงต่อการสูญเสีย หรือสูญหายของทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (9) ความเส่ียงต่อความประมาทเลินเล่อของผูป้ฏิบติังาน 
   (10) ความเส่ียงต่อระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบป้องกนัอคัคีภยั   
   (11) ความเส่ียงต่อภยัธรรมชาติ อุบติัภยั หรือการบุกรุกทาํลายของผูไ้ม่ประสงคดี์  
   (12) ความเส่ียงต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
   (13) ความเส่ียงต่อภยัคุกคามจากการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) 
   (14) ความเส่ียงต่อการกระทาํผิดตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ  
   (15) ความเส่ียงต่อการกระทาํผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิฯ  

หมวด 3 
การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 

  ขอ้8. ใหส้หกรณ์ดาํเนินการรักษาความปลอดภยัทางกายภาพโดย 
   (1) จดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสม และห้ามผูไ้ม่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเขา้มาใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ของสหกรณ์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
   (2) จดัใหมี้การติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงไวใ้นท่ีท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการใชง้านเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน และจดัทาํ
แผนผงัการขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
   (3) จดัใหมี้ระบบการควบคุมอุณหภมิูใหแ้ก่อุปกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัสถานท่ี
รวมทั้งจดัตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
   (4) จดัใหมี้ระบบสํารองไฟเคร่ืองแม่ขา่ยและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ เพื่อลดการหยดุชะงกัการทาํงาน
ของเคร่ืองแม่ข่ายในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า 
   (5) ดูแลรักษาทรัพยสิ์นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (6) จดัใหมี้ระบบสํารองขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งสมํ่าเสมอ 
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หมวด 4 
ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ขอ้ 9.ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลการใชค้อมพิวเตอร์และขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ให้
เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ  
  ขอ้ 10.ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ติดตั้งคา่การรักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยให้
สามารถป้องกนับุคคลท่ีไมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบไดง้่าย ไดแ้ก่ ความยาวของรหสัผา่น ระยะเวลาการเปล่ียนแปลงรหสัผา่นเป็นตน้ 
  ขอ้ 11. ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ฝ่ายศูนยข์อ้มูลสอบทานสิทธิการใชง้านของเจา้หนา้ท่ีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
และระบบ เครือขา่ยใหส้อดคลอ้งกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งเป็นประจาํทุกปี  
  ขอ้ 12. ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ฝ่ายศูนยข์อ้มูลบริหารจดัการระบบเครือขา่ยใหมี้ความทนัสมยั มัน่คง ปลอดภยั มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ีการทาํงานทั้งหมดและจดัทาํการปรับปรุงแผนผงัเครือขา่ยและอุปกรณ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  ขอ้ 13. ใหเ้จา้หน้าท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ฝ่ายศูนยข์อ้มูลเฝ้าระวงัความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัระบบเครือข่าย หรือเม่ือไดรั้บ
แจง้เก่ียวกบัความไม่มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากบุคลากร และตอ้งรีบแกไ้ขโดยทนัที 
  ขอ้ 14. ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์บริหารจดัการเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ใหส้ามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา มีประสิทธิภาพ  
  ขอ้ 15. ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ทาํการสํารองขอ้มูลท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เป็นประจาํทุกวนัและเก็บสํารองไวใ้น
อุปกรณ์เก็บขอ้มูลแบบพกพา (Backup Plus Portable Drive) มอบใหผู้จ้ดัการเก็บรักษาไว  ้
  ขอ้ 16. ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์จดัทาํแผนฉุกเฉินเม่ือเกิดปัญหากบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี 
ผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจนโดยประสานงานกบับริษทัผูติ้ดตั้งและบาํรุงรักษาโปรแกรม 

หมวด 5 
ข้อปฏิบัติของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ขอ้ 17.  การใช้ระบบเครือข่ายเพื่อผ่านเขา้ใชอิ้นเทอร์เน็ตของสหกรณ์ จะตอ้งผา่นระบบการพิสูจน์ตวัตน (Authentication) โดย
ผูใ้ชทุ้กคนจะไดรั้บบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) เพื่อใหส้ามารถใชง้านได ้โดยหา้มกระทาํการใดๆ เพื่อหลีกเล่ียงการบนัทึกบญัชีผูใ้ชง้านดงักล่าว 
  ขอ้ 18. เจา้หนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิทั้งซอฟตแ์วร์และขอ้มูลท่ีติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีตนไดสิ้ทธิ
ถือครอง 
  ขอ้ 19. หา้มเจา้หน้าท่ีนําบญัชีผูใ้ชง้าน (Account) ของผูอ่ื้นมาใชง้านไม่วา่จะไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ชง้านนั้นหรือไม่ก็ตามและ
ควรเปล่ียนแปลงรหสัผา่น (Password) ของผูใ้ชง้านทุก 4-6 เดือน                                                                                             
 ขอ้ 20. บุคลากรแต่ละคนมีหนา้ท่ีดูแลรักษาขอ้มูลช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) ทั้งน้ีหา้ม เผยแพร่ใหผู้อ่ื้นล่วงรู้
ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผา่น (Password) ของตนเองโดยเด็ดขาด 
  ขอ้ 21. เม่ือบุคลากรพบเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกบัความไม่มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหรี้บแจง้ไปยงั
เจา้หนา้ท่ีธุรการคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์โดยทนัที 
  ขอ้ 22. ใหผู้จ้ดัการ กาํกบั ควบคุม ดูแลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี ใหป้ฏิบติัตามระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด 
  ขอ้ 23. ใหผู้จ้ดัการกาํหนดใหผู้บ้ริการโปรแกรมระบบบญัชี จดัทาํคูมื่อการใชโ้ปรแกรมใหก้บัสหกรณ์เพื่อประกอบการ
ใชง้าน โปรแกรมระบบบญัชี และมอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการเก็บรักษาคูมื่อและเอกสารสนบัสนุนการปฏิบติังานใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยั 
ใหส้ามารถเรียกใชง้านไดท้นัที  

หมวด 6 
คณะกรรมการ 

  ขอ้ 24.  ตอ้งส่ือสารให้บุคลากรตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสหกรณ์ดงัน้ี 
   (1) ตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ  
   (2) ความรับผิดของผูค้รอบครองอุปกรณ์เครือข่ายหรือผูใ้ชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ผา่นอุปกรณ์เครือขา่ยท่ีใช้
หมายเลขประจาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์จริง (IP Address) เพื่อใหร่้วมกนัใชไ้ดห้ลายคน โดยปราศจากระบบการจดัเก็บบนัทึก ขอ้มูลผูใ้ชง้านตาม 
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯ 
   (3) การใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งตามกฎหมาย และปฏิบติัตามขอ้ตกลงการใชลิ้ขสิทธ์ินั้นๆ                
(Licenseagreement) 
  ขอ้ 25.  แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีเพ่ือทาํหนา้ท่ี 
              (1) จดัการเครือข่ายและการส่ือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (Computer Network and Communications) 
              (2) จดัการระบบคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ระบบปฏิบติัการ (OS : Operation System) ฐานขอ้มูล (Database) 
              (3) ประสานงานให้ขอ้มูลกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามพ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทาํผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฯหากมีการร้องขอ 
  ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการ กาํกบั ควบคุม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง     ใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบน้ีอยา่งเคร่งครัด 
  ขอ้ 27. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหป้ระธานกรรมการมีอาํนาจวินิจฉยั คาํวินิจฉยัของประธาน
กรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด 
  ขอ้ 28. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  
     ประกาศ ณ วนัที่   1   ตุลาคม      พ.ศ.2559 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
         5.1  พจิารณาอนุมตังิบดุล และอนุมตังิบการเงินของสหกรณ์ ปี 2559 (1 พ.ย. 2558–31 ต.ค. 2559) 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  ช้ีแจงรายละเอียดผลการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ 
ประจาํปี 2559 ใหท่ี้ประชุมใหญ่รับทราบ  ดงัน้ี 
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 ที่ประชุม  รับทราบ 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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รายการ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ
1.กลบัมาเป็นของสมาชิก ( 3 + 4 ) 46,442,354.71            87.28 42,455,177.84         86.94

2.เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ( 1+6+7+8+9) 5,487,554.89              10.31 5,252,486.36 10.75

3.เป็นโบนสักรรมการและเจา้หน้าท่ี ( 5 ) 1,252,140.00              2.35 1,117,620.00           2.29

4.เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ (2) 10,000.00                   0.02 10,000.00                0.02

5.เป็นทนุรักษาระดบัเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองของ 20,000.00                   0.04 0.00 0.00

   ทนุเรือนหุ้น

รวม 53,212,049.60            100.00       48,835,284.20         100.00             

          5.2 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิ  ปี  2559     

รายการ ปี 2559 ร้อยละ ปี 2558 ร้อยละ

ก าไรสุทธิที่จดัสรร 53,212,049.60            100.00       48,835,284.20         100.00             

 1. เป็นเงินส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,321,204.96              10.00         5,172,486.36           10.59               

 2.คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละห้า 10,000.00                   0.02           10,000.00                0.02                 

    ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทถว้น

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินร้อยสิบ 37,929,673.12            71.28         34,761,894.59         71.18               

   ( ปี2559 ปันผล ร้อยละ 5.50 )

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวม 8,512,681.59              16.00         7,693,283.25           15.75               

    แห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ ( ปี 2559 เฉล่ียคืน ร้อยละ 9.10 )

5. เงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีไม่เกินร้อยละสิบ 1,252,140.00              2.35           1,117,620.00           2.29                 

    ( ปี2559 โบนสั ร้อยละ 2.35 )

6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

7. ทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

8. กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัสองหม่ืนบาท 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

9. ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 106,349.93                 0.20           20,000.00                0.04                 

10. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 20,000.00                   0.04           0.00 0.00  
หมายเหตุ    1. ยอดคงเหลือเงินทุนสาธารณประโยชน์  ณ  31 ตุลาคม 2559   =   84,186.56   บาท 

   2. ยอดคงเหลือเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว  ณ  31 ตุลาคม 2559  =  169,664.07   บาท 
   3. โบนสั  กรรมการ    รวม       930,000.00     บาท    เฉลี่ย / คน     62,000.00    บาท  
    เจา้หนา้ที่  2  เท่า       322,140.00     บาท 
        รวม     1,252,140.00     บาท   

หากจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   2559     ตามท่ีเสนอ  จะมีผลสรุปได ้ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 มตทิี่ประชุม   อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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 5.3 พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ 
       ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจการของสหกรณ์ฯ มีความมัน่คง  และ
สอดคลอ้งกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย การตรวจสอบกิจการสหกรณ์  จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบั  
ผูต้รวจสอบกิจการ  ตามขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

หมวด  9 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ข้อ  98.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ  
สามปี ทางบญัชีสหกรณ์ ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลา
แลว้ ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ 
กใ็หผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไป
พลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจ
ไดรั้บเลือกตั้งซํ้ าอีกได ้

ข้อ  98.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   
ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ หน่ึงปี  
ทางบญัชีสหกรณ์ ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ยงัไม่
มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ กใ็หผู้ต้รวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน  
ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ซํ้ าอีกได ้

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

 ที่ประชุม   เห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม   อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

  5.4  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดป้ระชุมพิจารณาแต่งตั้ง 
ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  ประจาํปี2560 โดยกาํหนดใหท่ี้ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  มีจาํนวน 2 ท่าน  ตามตาํแหน่ง  คือ  
นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี   และ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยัธานี   ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน เดือนละ 
1,500.- บาท ต่อท่าน  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน และการกาํหนดตาํแหน่งของท่ีปรึกษา
กิตติมศกัด์ิ 

 ที่ประชุม   เห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม   อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

  5.5 พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ปี 2560  และอนุมตัค่ิาตอบแทน 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  เน่ืองจาก คุณสมรักษ ์ ศิริเขตรกรณ์ ไดรั้บการเลือกตั้งจาก
ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2558   ใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ   ประจาํปี    2559    ซ่ึงไดท้าํงานใน
ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายครบปีงบประมาณแลว้     จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ  พิจารณาเสนอช่ือผูท่ี้มีความรู้  
ความสามารถ  ทางดา้นการเงินและบญัชี ประจาํปี   2560   จาํนวน  1  ท่าน  และกาํหนดค่าตอบแทน  1,500.-  บาท  
ต่อเดือน 

 ที่ประชุม   เสนอ นางสาวศรีนวล  แกว่นเชิงคา้ เพียงคนเดียว 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 5.6 พจิารณาอนุมตัเิพิม่เบีย้เลีย้ง และเบีย้ประชุม 

  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  เน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อใหเ้ท่าเทียมกบั
สหกรณ์อ่ืนๆ คณะกรรมการดาํเนินการจึงมีมติขอเพ่ิมเบ้ียเล้ียง และเบ้ียประชุม จากเดิม 500 บาทต่อวนั เป็น 700 
บาทต่อวนั เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 

 ที่ประชุม   เห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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 5.7  พจิารณาอนุมตัแิผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2560 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  คณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอร่างแผนประมาณการ
รายจ่าย ประจาํปี 2560  ใหท่ี้ประชุมฯ  ไดพิ้จารณา  ดงัน้ี 

(ร่าง) 
แผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2560 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 
รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2560

1. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง

    1.1 ผูจ้ดัการ 390,240.00 390,640.00 100.10 434,400.00 เดือนละ    36,200             บาท

    1.2 รองผูจ้ดัการ 380,040.00 380,510.00 100.12 414,240.00 เดือนละ    34,520             บาท

    1.3 เจา้หน้าท่ีบญัชี 252,600.00 253,040.00 100.17 276,840.00 เดือนละ    23,070             บาท

    1.4 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 1 241,560.00 241,930.00 100.15 257,880.00 เดือนละ    21,490             บาท

    1.5 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 2 236,160.00 236,490.00 100.14 257,880.00 เดือนละ    21,490             บาท

    1.6 เจา้หน้าท่ีธุรการและพสัดุ 136,680.00 137,170.00 100.36 156,840.00 เดือนละ    13,070             บาท

    1.7 เจา้หน้าท่ีธุรการและคอมพิวเตอร์ 103,710.00 104,730.00 100.98 120,720.00 เดือนละ    10,060             บาท

    1.8 เจา้หน้าท่ีทัว่ไป 147,120.00 147,630.00 100.35 160,680.00 เดือนละ    13,390             บาท

    1.9 ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 100,000.00 0.00 0.00 200,000.00 จ่ายกรณีเจา้หน้าท่ีลาออก

    1.10 เงินสมทบประกนัสงัคม 5% 94,224.00 65,081.24 69.07 72,000.00 ตาม พ.ร.บ.  ประกนัสงัคม

รวมหมวดเงนิเดือน 2,082,334.00 1,957,221.24 93.99 2,351,480.00

2. หมวดค่าตอบแทน

    2.1 ประธานกรรมการ 1 ท่าน 24,000.00 24,000.00 100.00 24,000.00 เดือนละ 2,000.00 บาท

    2.2 เลขานุการ  1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.3 เหรัญญิก 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.4 ผูต้รวจสอบกิจการ 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.5 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  2  ท่าน 36,000.00 36,000.00 100.00 36,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท / ท่าน

    2.6 ประธานกรรมการเงินกู ้ 1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.7 ประธานกรรมการศึกษาฯ 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.8 ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 60,000.00 55,000.00 91.67 60,000.00 เดือนละ 5,000.00 บาท

รวมหมวดค่าตอบแทน 210,000.00 205,000.00 97.62 210,000.00

3. หมวดเบีย้ประชุม

    3.1 คณะกรรมการด าเนินการ 15 ท่าน 90,000.00 100,000.00 111.11 147,000.00 14 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.2 คณะกรรมการอ านวยการ 5 ท่าน 30,000.00 30,000.00 100.00 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.3 คณะกรรมการเงินกู ้ 5  ท่าน 30,000.00 30,000.00 100.00 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.4 คณะกรรมการศึกษาฯ  5  ท่าน 30,000.00 27,000.00 90.00 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.5 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  3  ท่าน 18,000.00 16,000.00 88.89 25,200.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.6 กรรมการให้ค  าปรึกษา / เฉพาะกิจ 10,000.00 1,500.00 15.00 10,000.00

    3.7 ท่ีปรึกษาดา้นสหกรณ์หรือดา้นอ่ืนๆ 10,000.00 7,000.00 70.00 10,000.00 กรณีตอ้งการปรึกษาเฉพาะเร่ือง

    3.8 ผูต้รวจสอบกิจการ  1  ท่าน 6,000.00 5,000.00 83.33 8,400.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

รวมหมวดเบีย้ประชุม 224,000.00 216,500.00 96.65 326,600.00

ปี 2559
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รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2560

4. หมวดค่าใช้สอย 

    4.1 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 2,800,000.00 2,455,620.00 87.70 2,800,000.00   ห้องประชุม , เลือกตั้ง , ลงทะเบียน

ของรางวลั , คา่เขา้ร่วมกิจกรรมฯลฯ

    4.2 คา่จดัพิมพร์ายงานกิจการ 137,500.00 137,500.00 100.00 108,000.00      จดัพิมพ ์จ  านวน  2,700      เล่ม

เล่มละ 40.- บาท

    4.3 คา่สมนาคุณหน่วยงาน 52,600.00 56,870.00 108.12 60,000.00        สมมนาคุณหน่วยงานใน จ.อุทยัธานี

ของสมาชิกท่ีหกัเงินให้สหกรณ์

    4.4 คา่ปฏิบติังานล่วงเวลา 70,000.00 56,227.75 80.33 80,000.00        จ่ายกรณีท างานล่วงเวลา

    4.5 คา่รับรอง 35,000.00 28,095.00 80.27 35,000.00        แขกสหกรณ์/การประชุมต่าง ๆ

    4.6 ประชาสมัพนัธกิ์จการ 10,000.00 7,000.00 70.00 10,000.00        ท าจดหมายข่าว / ส่ืออ่ืน ๆ

    4.7 คา่ซ่อมบ ารุงพสัดุ + Internet 10,000.00 13,671.00 136.71 20,000.00        กรณีซ่อมบ ารุงพสัดุ

    4.8 คา่ปรับปรุงส านกังาน 300,000.00 9,400.00 3.13 300,000.00      ตามความจ าเป็น

    4.9 คา่ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์SEIKO 40,000.00 19,795.00 49.49 40,000.00        หมดระยะเวลาการประกนั (1 ปี)

          และเคร่ืองพิมพ ์Passbook 

    4.10 วสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00 9,992.00 99.92 12,000.00        เพ่ือใชใ้นส านกังาน

    4.11 ประกนัภยัส านกังาน 7,000.00 7,198.96 102.84 7,500.00          ประกนัภยัอาคารทรัพยสิ์นเงินสด

    4.12 คา่ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 6,000.00 4,861.26            81.02 6,000.00          จ่ายภาษีป้าย , โรงเรือนให้ อบต.

    4.13 คา่จา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 0.00 -                     0.00 60,000.00        จดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี

    4.14 คา่ครองชีพเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 144,000.00 144,000.00        100.00 144,000.00 สวสัดิการเจา้หน้าท่ี 8 ท่าน 

(1,500.- บาท / คน )

    4.15 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต 1,000,000.00 661,000.00        66.10 1,000,000.00   เพ่ือจ่ายคา่ช่วยการศพแก่สมาชิก

    4.16 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิก 200,000.00 5,000.00            2.50 200,000.00      เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ี

    ประสบสาธารณภยั ประสบสาธารณภยัระหวา่งปี 2559

    4.17 คา่ใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการ แต่งงาน 120,000.00 -                     0.00 50,000.00        วนัคลา้ยวนัเกิด (อายุ 60,65,70,75,80

    บวช ,วนัคลา้ยวนัเกิด , โสด 85,90,95,100 ปี) 

    4.18 คา่ใชจ่้ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 200,000.00 200,000.00        100.00 200,400.00      เพ่ือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    4.19 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 26,300.00 18,260.00          69.43 26,750.00        ให้เป็นคา่ชดเชยการโอนเงินให้กบั
สมาชิก 2,675 ราย ๆ ละ 10.- บาท

    4.20 คา่ติดต่อประสานงาน 42,000.00 42,000.00          100.00 48,000.00        คา่น ้ามนัในการติดต่อประสานงาน

    4.21 คา่ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารงาน 134,900.00 85,600.00          63.45 100,000.00      ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน

            สหกรณ์ออมทรัพย/์โปรแกรมใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์

    4.22 คา่ใชจ่้ายทนายความ 100,000.00 -                     0.00 100,000.00      ส าหรับจา้งทนายความ

     4.23 เงินสมทบอุดหนุนกองทนุช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 0.00 -                     0.00 300,000.00      ตามค าแนะน าของผูส้อบบญัชี

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,445,300.00 3,962,090.97 72.76 5,707,650.00

ปี 2559
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รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2560

5. หมวดประชุม / อบรม / สัมมนา

    5.1 กลุ่มสมาชิก 220,000.00 170,850.00        77.66 260,000.00 ให้เป็นงบประมาณพฒันา

สมาชิก 200 คน,พฒันาอาชีพสมาชิก

    5.2 ผูต้รวจสอบกิจการ 10,000.00 -                     0.00 10,000.00 ให้เป็นงบประมาณพฒันา

ผูต้รวจสอบกิจการ

    5.3 กลุ่มคณะกรรมการ 100,000.00 77,308.00          77.31 114,000.00 ให้เป็นงบประมาณพฒันา

กรรมการ

    5.4 กลุ่มเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 60,000.00 59,860.00          99.77 130,000.00 ให้เป็นงบประมาณพฒันาผูจ้ดัการ

และเจา้หน้าท่ี

     5.5 ศึกษาดูงาน 50,000.00 50,000.00          100.00 50,000.00

     5.6 จดัประชุมชมรม สอ.ภาคเหนือ 0.00 0.00 20,000.00 เป็นเจา้ภาพจดัประชุมฯ (สญัจร)

รวมหมวดประชุม / อบรม / สัมมนา 440,000.00 358,018.00 81.37 584,000.00

6. หมวดวัสดุส านักงาน

    6.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุอ่ืนๆ 150,000.00 41,567.60          27.71 150,000.00      จดัซ้ือวสัดุส านกังาน / แบบพิมพ์

เพ่ือใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ

    6.2 วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 40,000.00 63,725.00          159.31 60,000.00        จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ในกิจการของสหกรณ์ฯ

รวมหมวดวัสดุส านักงาน 190,000.00 105,292.60 55.42 210,000.00      

7. หมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง

    7.1 ขยายส านกังาน 0.00 -                     0.00 2,500,000.00   ความคิดเห็น/ตอ้งการของสมาชิก

    7.2 เคร่ืองพิมพส์มุดเงินฝากและสมุดสมาชิก 0.00 -                     0.00 60,000.00        เคร่ืองเดิมใชง้านมานาน 10 ปี

    7.3 เคร่ืองนบัธนบตัร 0.00 -                     0.00 40,000.00        เคร่ืองเดิมใชง้านมานาน 6 ปี

    7.4 ครุภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น UPS Printer 20,000.00 5,000.00            25.00 50,000.00        ครุภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีตอ้งการใช้

          จอ Comp. โตะ๊ท างาน ตู ้ฯลฯ ระหวา่งปี (ทดแทนกรณีช ารุด)

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง 20,000.00 5,000.00 25.00 2,650,000.00

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค

    8.1 คา่น ้าประปา 4,200.00 3,184.32 75.82 4,200.00          จ่ายคา่น ้าประปา

    8.2 คา่กระแสไฟฟ้า 90,000.00 69,627.93 77.36 90,000.00        จ่ายคา่กระแสไฟฟ้า

    8.3 คา่โทรศพัท์ 40,000.00 35,036.08 87.59 40,000.00        จ่ายคา่โทรศพัท์

    8.4 คา่ไปรษณีย์ 12,000.00 12,624.00 105.20 13,000.00        จ่ายคา่ไปรษณีย์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 146,200.00 120,472.33 82.40 147,200.00

9. หมวดเบ็ดเตล็ด

    9.1 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 65,000.00 50,702.98 78.00 65,000.00        จ่ายรายการท่ีไมส่ามารถจ่ายจากหมวดอ่ืนได้

รวมหมวดเบ็ดเตล็ด 65,000.00 50,702.98 78.00 65,000.00

รวมแผนรายจ่ายประจ าปี 8,822,834.00 6,980,298.12 79.12 12,251,330.00

หมายเหตุ :  ให้ทุกหมวด ถัวจ่ายกนัได้ ยกเว้น  หมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง

ปี 2559

 
  ที่ประชุม   เห็นชอบ 
  มตทิี่ประชุม   มติท่ีประชุมอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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 5.8 พจิารณาแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2560 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน  
ประจาํปี 2560  เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1.  ยอดสมาชิกสามญั ( จนถึง 31 ต.ค. 2560 )        1,650  คน (ปี 2559  =  1,640 คน) 
2.  ยอดสมาชิกสมทบ ( จนถึง 31 ต.ค. 2560 )       1,050 คน (ปี 2559  =  1,035 คน) 
3.  จ่ายเงินกูทุ้กประเภท  1,600           ลา้นบาท  (ปี 2559  =  1,484.25  ลา้นบาท) 
4.  ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท    500          ลา้นบาท  (ปี 2559  =     440.96  ลา้นบาท) 
5.  รับเงินค่าหุน้      780          ลา้นบาท  (ปี 2559  =     726.84  ลา้นบาท) 
6.  ประมาณการรายได ้     100            ลา้นบาท  (ปี 2559  =       95.42  ลา้นบาท) 
7.  ประมาณการรายจ่าย       45        ลา้นบาท  (ปี 2559  =       42.21  ลา้นบาท) 
8.  ประมาณการกาํไรสุทธิ       55            ลา้นบาท  (ปี 2559  =       53.21  ลา้นบาท) 

  ที่ประชุม   เห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 5.9 พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือการค า้ประกนั  ปี 2560 

  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  ในปี  2560 คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดม้ีมติใหก้าํหนด
วงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนัไวไ้ม่เกิน 640.0 ลา้นบาท  (ปี 2559  วงเงิน  640.0 ลา้นบาท)  จึงขอใหท่ี้ประชุมฯพิจารณา 
  ที่ประชุม   เห็นชอบ 

 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
  5.10  พจิารณาอนุมตัวิงเงินลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารอืน่  ๆ 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  การบริหารการเงินของสหกรณ์ในปีท่ีผา่นมามีสมาชิกนาํ
เงินมาฝากเป็นจาํนวนมากเพื่อการบริหารการเงินใหเ้กิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิกจึงขออนุมติัวงเงิน   
50.00  ลา้นบาท ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือธนาคารอ่ืน ๆ   
  ที่ประชุม   เห็นชอบ 

 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
  5.11  พจิารณาการจ้างผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ปี 2560   ( ปีส้ินสุด 31 ตุลาคม  2560 )  

 ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์)  คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาเสนอบริการสอบ
บญัชีของผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ซ่ึงมีผูเ้สนอบริการสอบบญัชีมา  2  ราย 

  ไดแ้ก่  1.  นายสุทธิพงษ ์  ธรรมรักษ ์ ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 2.  ร้อยตรีไพรัตน์    ชูเวทย ์ ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 และคณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปี 2560 ประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ตุลาคม  2560  คือ  ร้อยตรีไพรัตน์   ชูเวทย ์ เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ปี 2560 

โดยมขีอบเขตการปฏบิัตงิานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายใหผู้ช่้วยทาํการตรวจสอบบญัชี อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง 

 2. รายงานการสอบบญัชีระหว่างปี สาํหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยจะส่งสาํเนาใหก้รมบญัชีสหกรณ์ทราบ
ดว้ยทุกคร้ัง 
 3. ใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่ 
อยา่งใด 
 4. เขา้ร่วมประชุมใหญ่ฯ หรือประชุมคณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
 5. ใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชี ภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน 
 6. มีทีมงานดา้นกฎหมายท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่สมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีทีมท่ี
ชาํนาญงานใน จงัหวดั นครสวรรค ์เพื่ออาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการแกปั้ญหา 
 7. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น)  และขอเบิกจ่ายคร้ังเดียว
ภายหลงัรับรองงบการเงิน 
  ที่ประชุม   เห็นชอบ 

 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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 5.12  พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 28  ประจ าปี  2560 
  ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตววิฒัน)์ เน่ืองจากการดาํเนินงานของกิจการสหกรณ์ฯ  ไดค้รบรอบ
ปีบญัชี ประจาํปี     2559 เรียบร้อยแลว้  และสหกรณ์ฯ  มีการเปิดรับสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี 28 / 
2560  แทนตาํแหน่งท่ีหมดวาระ  จาํนวน  8  ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 

1. นายแพทยนิ์พนธ์    โตววิฒัน ์      ประธานกรรมการ              วาระท่ี 1 ปีท่ี 2  
2. นางศิริเกษ         วงษว์กิยกิ์จ      ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี          วาระท่ี 2 ปีท่ี 2  
3. นางสาวอรวรรณ    ทอดสนิท      ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี          วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
4. นายปิยะพร       อ่อนศรี      ประจาํหน่วย สสอ.เมือง              วาระท่ี 1 ปีท่ี 2  
5. นางสมจิต       กรโกษา      ประจาํหน่วย อ.หนองขาหยา่ง    วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
6. นายนพดล       ขยนัการนาว ี      ประจาํหน่วย อ.บา้นไร่              วาระท่ี 1 ปีท่ี 2  
7. นายรุ่งธรรม       มัน่การไถ      ประจาํหน่วย อ.ลานสัก              วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
8. นายววิฒัน ์       สุริยกานต ์      ประจาํหน่วย ขา้ราชการบาํนาญ วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 

สหกรณ์ฯ  ไดท้าํการประกาศเปิดรับสมคัรสมาชิกผูส้นใจ โดยมีผูท่ี้สมคัรเขา้เป็นตวัแทนในการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ  ประจาํหน่วยต่าง ๆ   ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ   ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1 ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายแพทยนิ์พนธ์        โตววิฒัน์   วาระท่ี 2    ปีท่ี  1 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร  2  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายวเิชษฐ์        ภู่พงษ ์    วาระท่ี 1    ปีท่ี 1 
 2.  นางสาวอรวรรณ     ทอดสนิท   วาระท่ี 2    ปีท่ี 1 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย สสอ. เมืองอุทยัธานี   ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางเสาวลกัษณ์     อุทาน   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.หนองขาหยา่ง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายชาติชาย      อุทาน    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.บา้นไร่  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางธนกนกธร    อินทรัศมี   วาระท่ี 1  ปีท่ี 1    
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.ลานสกั  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายทวปี    สมคัรการไถ    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย ขา้ราชการบาํนาญ  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายวรีะ    สามญัเขตรกรณ์      เบอร์  1   
 2.  นายวเิวก   ระยบัแสงรุ้ง      เบอร์  2  
 ผลการเลือกตั้ง นายวรีะ  สามญัเขตรกรณ์ เบอร์ 1 ได ้  87    คะแนน นายวิเวก  ระยบัแสงรุ้ง   

เบอร์ 2  ได ้ 148      คะแนน  
มตทิี่ประชุม  อนุมติั ใหน้ายวิเวก  ระยบัแสงรุ้ง เป็นกรรมการประจาํหน่วยขา้ราชการบาํนาญ   
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คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ชุดท่ี 28  ประจาํปี  2560 
มีรายนาม  ดงัต่อไปน้ี   

 1.  นายเสรี     แสงคาํฉาย   วาระท่ี  2   ปีท่ี 2 
 2.  นางสุกญัญา  ไผทโสภณ   วาระท่ี  2 ปีท่ี 2 
 3.  นายเฉลิมชยั  มากม ี    วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
 4.  นางอรวรรณ  อศัวรัตน ์   วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
 5.  นางวิภา  คาํแหงพล   วาระท่ี  2   ปีท่ี 2 
 6.  นางสาวณัฏฐนนัท ์ สาเขตรการณ์   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
 7.  นางวารุณี  ทอดสนิท   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
 8.  นายแพทยนิ์พนธ ์       โตวิวฒัน ์   วาระท่ี  2   ปีท่ี 1 
 9.  นายวิเชษฐ ์        ภู่พงษ ์    วาระท่ี  1   ปีท่ี 1 
 10. นางสาวอรวรรณ      ทอดสนิท   วาระท่ี  2   ปีท่ี 1 
 11. นางเสาวลกัษณ์      อุทาน    วาระท่ี  1   ปีท่ี 1 
 12. นายชาติชาย      อุทาน    วาระท่ี  1   ปีท่ี 1 
 13. นางธนกนกธร     อินทรัศมี   วาระท่ี  1   ปีท่ี 1 
 14. นายทวีป      สมคัรการไถ   วาระท่ี  1   ปีท่ี 1 
 15. นายวิเวก     ระยบัแสงรุ้ง      วาระท่ี  1   ปีท่ี 1 

  ที่ประชุม   เห็นชอบ 
 มตทิี่ประชุม  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอืน่ ๆ 

  6.1 ค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวดัอุทัยธานี   
  ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดั (นายทวีศกัด์ิ  กระแสสินธ)์ มีขอ้แนะนาํ  ดงัน้ี 

  ก. ขอช่ืนชมคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 28 ท่ีตั้งใจปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง เพือ่รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก  จึงขอฝากคณะกรรมการชุดต่อไปปฏิบติังานตาม
กฎระเบียบและแผนประมาณการรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ฯ ต่อไป 

  ข. ผูต้รวจสอบกิจการ คือตวัแทนของสมาชิกท่ีจะตรวจสอบการปฏิบติังานของคณะกรรมการและ
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ฯ จึงขอฝากใหด้าํเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทุก ๆ เดือน 

  ค. สหกรณ์จงัหวดัฯ ยนิดีท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและความร่วมมือในการดาํเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ตลอดไป 

              ที่ประชุม รับทราบ 

   



- 65 - 
 

  

 6.2 ค าแนะน าจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อทุัยธาน ี
        -ไม่มี- 
  6.3 ค าแนะน าจากสมาชิก 
  สมาชิก (นายแฉลม้  ศรีสุก) : ขอช่ืนชมคณะกรรมการ ชุดท่ี 27 ท่ีตั้งใจปฏิบติังานดว้ยความมานะ
อดทน บริสุทธ์ิโปร่งใส ทาํใหส้หกรณ์ฯ มีผลกาํไร และมีนโยบายท่ีดีในเร่ืองการสะสมทุนเพื่อเสริมสร้างความ
มัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ฯ    ในท่ีน้ีจะขอเสนอใหส้หกรณ์ฯ       จดัสวสัดิการรักษาพยาบาลใหก้บัสมาชิก (นอนเตียงให้
ไดรั้บสวสัดิการ 300-500 บาท) เพ่ือใหบ้ริการของสหกรณ์ฯ ดียิง่ข้ึน  

 ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) : รับไวพ้ิจารณาดาํเนินการ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  สมาชิก (นายธวชัชยั  ยศชยัพงศ)์ : มีขอ้เสนอและคาํแนะนาํ  ดงัน้ี 
  ก. การท่ีใหส้มาชิกไปขอหนงัสือรับรองจากธนาคารออมสินในการยืน่กูส้ามญันั้น มีผลกระทบกบั
สมาชิกท่ีไม่ไดม้ีธุรกรรมกบัธนาคารออมสิน จึงขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาทบทวนปัญหาดงักล่าวดว้ย 
  ข. การแจง้ยอดปันผล/เฉล่ียคืน ขอใหแ้จง้เป็นหนงัสือปกปิดแจง้สมาชิก 
    ค. ขอใหพิ้จารณาเพ่ิมค่าตอบแทนใหก้บัท่ีปรึกษาของสหกรณ์/คณะกรรมการ โดยใหเ้ทียบเคียงกบั
สหกรณ์อ่ืนๆ 
  ง. ขอใหพ้ิจารณาการคงสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบหกัเก็บ ในกรณีท่ีสมาชิกสามญัพน้สภาพ
สมาชิกใหค้งสภาพสมาชิกดว้ย 

 ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน์) : รับไวพ้ิจารณาดาํเนินการ 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 สมาชิก (นางชุลีพร  จาํปาเกตุ ) : ขอฝากใหส้หกรณ์ฯ ดูแลสมาชิกหน่วยบาํนาญดว้ย โดยเฉพาะใน

เร่ืองการติดต่อส่ือสาร 
 ประธาน (นายแพทยนิ์พนธ ์  โตวิวฒัน)์ : รับไวพ้จิารณาดาํเนินการ และขอฝากกรรมการหน่วย

ขา้ราชการบาํนาญดว้ย  ในขั้นตน้แนะนาํใหต้ั้งกลุ่มไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
 ที่ประชุม รับทราบ  

  6.4  พธิีมอบเกยีรตบิัตรแก่กรรมการที่หมดวาระ 
  ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานกล่าวปิดการประชุม 
เลกิประชุม  เวลา   12.30  น. 

   ลงช่ือ          นิพนธ ์ โตววิฒัน ์  ประธานกรรมการ 
    ( นายแพทยนิ์พนธ ์ โตววิฒัน์ ) 
 
   ลงช่ือ        นพดล  ขยนัการนาว ี  เลขานุการ 
       ( นายนพดล  ขยนัการนาวี)  
 
   ลงช่ือ        นพดล  ขยนัการนาวี        ผูจ้ดรายงานการประชุม 
       (นายนพดล  ขยนัการนาวี) 
 
 
       สาํเนาถกูตอ้ง 
 
             นพดล   ขยนัการนาวี       
            (นายนพดล   ขยนัการนาวี) 
         เลขานุการ 
               สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
3.1  เร่ืองการจดัสวสัดิการรักษาพยาบาลใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ฯ   

 ที่ประชุม  ไดม้ีการวิเคราะห์ในดา้นขวญักาํลงัใจของสมาชิก ผลดี ผลเสีย ต่อการดาํเนินการของ
กิจการสหกรณ์ฯ อยา่งรอบดา้น 

 มตทิี่ประชุม  เห็นควรใหช้ลอไวก่้อนขอศึกษาความเป็นไปไดจ้ากผลกาํไรในปีต่อไป 
3.2  เร่ืองการขอหนงัสือรับรองภาระหน้ีสินจากธนาคารออมสินในการยืน่คาํขอกูส้ามญั 

 ที่ประชุม  คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 28 เห็นควรใหค้งเดิม เน่ืองจากเป็นการยนืยนัว่าไม่เป็น
หน้ีจริง โดยสมาชิกกรอกขอ้มลู ลงช่ือในแบบฟอร์มแนบสาํเนาบตัรประชาชน ส่งมาพร้อมคาํขอกู ้สหกรณ์ฯจะ
ดาํเนินการขอรายละเอียดจากออมสินให ้
  3.3  เร่ืองการแจง้ยอดปันผลเฉล่ียคืนของสมาชิก ขอใหแ้จง้เป็นหนงัสือแบบปกปิด 

 ที่ประชุม  เห็นควรใหป้ฏิบติัเช่นเดิม หากสมาชิกตอ้งการปกปิดขอใหแ้จง้กบัสหกรณ์ฯ เป็นราย ๆ ไป 
  3.4  เร่ืองขอใหพิ้จารณาเพ่ิมค่าตอบแทนใหก้บัท่ีปรึกษาและคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ ชุดต่าง ๆ 

 ที่ประชุม ขอศึกษาความเป็นไปไดจ้ากผลกาํไร และจะนาํเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ฯ ในคราวถดัไป 
  3.5  เร่ืองสมาชิกสมทบ (2) ท่ีหกัเก็บจากสมาชิกสามญั ขอใหค้งสภาพการเป็นสมาชิก เมื่อสมาชิก
สามญัพน้สมาชิกภาพ 
  ที่ประชุม ขอใหย้ดึตามขอ้บงัคบั คือตอ้งพน้สภาพตามสมาชิกสามญั เน่ืองจากจะมีปัญหาตามมา 

 3.6  เร่ืองปัญหาการส่ือสารกบัสหกรณ์ฯ ทาํใหส้มาชิกสามญัหน่วยขา้ราชการบาํนาญ ไม่ทราบ
ความเคล่ือนไหวหรือข่าวสารของสหกรณ์ฯ 

 ที่ประชุม  1. ขอใหก้รรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ) ตั้งกลุ่ม Line เพื่อการส่ือสาร 
     2.  มีการส่งข่าวสารทางไปรษณีย ์ตามช่ือ – ท่ีอยู ่ทุกคร้ัง 
 3.7  เร่ืองสมาชิกเสนอขอใหล้ดอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์ 
 ที่ประชุม  ขอศึกษาในรายละเอียด เพราะการลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้จะทาํใหส้หกรณ์ฯ กาํไรลดลง 

ถา้ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ตอ้งลดอตัราเงินฝากดว้ย 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1  เร่ืองรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ )   เข้าใหม่  ลาออก  และถึงแก่กรรม  ระหว่างปี   2560 
( 1 พฤศจกิายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 ) 
  ประธาน  :   ขอแจง้จาํนวนสมาชิกสหกรณ์  เขา้ใหม่  ลาออก  และถึงแก่กรรม ระหว่างปี 2560 ดงัน้ี 
 ยอดยกมาเมื่อปีท่ีผา่นมา  ( 31 ต.ค. 2559 )     2,675 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,640    คน 
    สมาชิกสมทบ    1,035    คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 )      179 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         47    คน (โอนจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก 
                 สามญั  14  คน)   
     สมาชิกสมทบ       132 คน 
 สมาชิกลาออกระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 )        58 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         13 คน 
     สมาชิกสมทบ         45 คน (โอนจากสมาชิกสมทบไปเป็น 
                 สมาชิกสามญั  14 คน)  
 สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 )        14 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั           3 คน 
     สมาชิกสมทบ         11 คน 
 คงเหลือสมาชิกทั้งส้ิน  ณ  ส้ินปี  2560 ( 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 )  2,782  คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,685 คน 
     สมาชิกสมทบ    1,097 คน 

ที่ประชุม :-             
มตทิี่ประชุม :-             

4.2  เร่ืองรายงานผลการด าเนินกจิการของสหกรณ์ฯ  ปี 2560 
ประธาน  :- ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
       4.2.1 ด้านสวสัดิการ  ( Benefit  and  Services ) 

   กาํหนดสวสัดิการแก่สมาชิก  (สมาชิกสามญั , สมาชิกสมทบ)  ดงัน้ี 
                 1.1 สวสัดิการ ทุนการศกึษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในปี  2560  รวม  158    ทุน   
ในวงเงิน   206,100.-  บาท   (สองแสนหกพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น)    ซ่ึงการพิจารณาเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด
ไวช้ดัเจน  โดยสรุปผลการพิจารณา  เป็นดงัน้ี   
  ระดบั ป.6  จาํนวน 33 ทุน  ทุนละ    700.-  บาท   เป็นเงิน  23,100 .-บาท 
  ระดบั ม.3  จาํนวน 36 ทุน  ทุนละ    900.-  บาท   เป็นเงิน  32,400.- บาท 
  ระดบั ม.6  จาํนวน 45 ทุน  ทุนละ 1,200.-  บาท   เป็นเงิน  54,000.- บาท 
  ระดบั ปวช.3  จาํนวน   5 ทุน  ทุนละ 1,200.-  บาท   เป็นเงิน    6,000.- บาท 
  ระดบั ปวส.2  จาํนวน   6 ทุน  ทุนละ 1,900.-  บาท   เป็นเงิน  11,400.- บาท 
  ระดบัปริญญาตรี ปี 3 จาํนวน 33 ทุน  ทุนละ 2,400.-  บาท   เป็นเงิน  79,200.- บาท 
  รวมทั้งส้ิน  158   ทุน  วงเงนิรวมทั้งส้ิน   206,100.-  บาท ( สองแสนหกพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน  



- 68 - 
 

  

    1.2 สวสัดิการ  บาํเหน็จใหแ้ก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ  ในวงเงินไม่เกิน  5,000.- บาท  
(หา้พนับาทถว้น)  มีผลตั้งแต่วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ ์ 2549   
            สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการบาํเหน็จใหแ้ก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ ในวงเงิน 
ไม่เกิน  5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  4  ราย     รวมเป็นเงิน  14,350.61   บาท   ( หน่ึงหมืน่ส่ีพนัสามร้อย 
หา้สิบบาทหกสิบเอด็สตางค ์)  ดงัน้ี 
    1. นางพรทิพยภา  พนัธ์ุเขยีน บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 2,005.51   บาท   
    2. นายหงส์ยนต ์   บุญช่ืน   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,738.90   บาท 
    3. นางจาํเนียร    การสุข   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-      บาท 
    4. นางวารุณี   ป้ันงา  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,606.20   บาท  
              1.3 การช่วยเงินสงเคราะห์ศพใหแ้ก่สมาชิก 

         1.3.1  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสามญัท่ีเสียชีวิต  
ในวงเงินไม่เกิน  100,000.-  บาท  ( หน่ึงแสนบาทถว้น )  จาํนวน  2  ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  200,000.- บาท  
( สองแสนบาทถว้น ) ดงัน้ี 

1.  นายหงส์ยนต ์  บุญช่ืน  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
2.  นายทนง   อ ํ่าทุ่งพงษ ์  รพ.หนองขาหย่าง  100,000.-  บาท 

1.3.2  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบและสมาชิก 
สมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั ท่ีเสียชีวิตในวงเงินไม่เกิน  30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถว้น)  จาํนวน  5  ราย  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  118,000.- บาท   (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นแปดพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
    1.  นางสมเชา้  อนงครั์กษ ์  รพ.อุทยัธานี      8,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางอรุณี  โตวริิยะเวช) 
2.  นางลิ้นจ่ี   เตยหอม  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี   30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางศิริพร  วสูิตรชยั ) 
3.  นางกุหลาบ  ห่างทุกขห์มด ชาํระเงินสด    20,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางป้ันหยา  แป้งนวล ) 
4.  นางสมจิต   แถมพยคัฆ ์  รพ.อุทยัธานี    30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั น.ส.นุจรินทร์ แถมพยคัฆ ์) 
5.  นายวชิิต  สร้อยคีรี  รพ.สวา่งอารมณ์    30,000.-  บาท 
     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางอินทิรา  เทียมจนัทร์ ) 

          1.4 ช่วยเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส / บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของสมาชิก 
      สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 

5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  2  ราย   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,000.-  บาท ( หน่ึงหมื่นบาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1.  นายสมจิตร  แขง็สาริกรณ์ คู่สมรส  นางไพเราะ  แขง็สาริกรณ์ 

        ชาํระเงินสด  5,000.-  บาท 
    2.  นายธนู    หนองนาว  คู่สมรส  นางวาสนา   หนองนาว 

        สสจ.อุทยัธานี  5,000.-  บาท 
         1.5  สวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก 
          สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก  จาํนวน  6 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  
6,000.-  บาท  ( หกพนับาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1. นางสาวเสาวภาคย ์  พิเดช รพ.หว้ยคต  1,000.-  บาท 
    2. นางสาววรรณิษา   วริิยสกลุทอง รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    3. นายศิวณฐั   สีทบัทิม  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางสุภลกัษณ์  สีทบัทิม)   
    4. นางสาวคณิตา  ทิพวรรณ์ รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
    5. นางสาวพรพรรณ  ขนัวชิยั รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    6. นางสาวอรณิชา   โตววิฒัน ์ รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
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       1.6  สวสัดิการ  ครบรอบวนัเกิด 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95 , 100  ปี ใหไ้ดรั้บเงิน 
สวสัดิการ ดงัน้ี 
    ครบรอบวนัเกิด 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 ปี 
        ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ 1,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกิด 90 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ 2,500.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกิด 95 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ 5,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกิด 100 ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ   20,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  60  ปี  จาํนวน   42  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 42,000.-  บาท  (ส่ีหม่ืนสองพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1. นายบวัเรศ   ศรีประทกัษ ์  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    2.  นางรัตนา   ยศนนัท ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางจนัทนา   สงวนศกัด์ิ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางวาสนา  ปาลวฒัน์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นายสะอาด  ไกลทุกขล์า้ง บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางพาณี    มคัผล  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  นางพจนา   ขนุมงคล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นางทองคาํ   ชูศกัด์ิ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  นายธาํมรงค ์ ไผทโสภณ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10.  นายวหิาร   ทิพยก์าวี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11.  นางธนมนต ์  สุขภิรมย ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    12.  นางศิริพร  วสูิตรชยั  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13.  นางพจนา   รวยตระกูล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    14.  นางสุมาลี  พุ่มเจริญ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    15.  นายสมชาย  คาํพะนาง  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    16.  น.ส.สุนนัท ์ ชุติพงษว์เิวท บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    17.  นางกรรณพร   ภู่พงษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    18.  น.ส.จิตรา   วนิยัพานิช  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    19.  นางมณีวรรณ  ตณัฑพาทย ์ งดส่งหุน้   1,000.-  บาท 
    20.  นายประจบ   ชูรัศมี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    21.  น.ส.นวพร  อุณฑพนัธ์ุ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    22.  น.ส.มณทิพย ์ ประกอบไวทยกิจ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    23.  นางนํ้าคา้ง   อินทรไทยวงศ ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    24.  นายสุรพล  สมพงษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    25.  นางสอน  ประสาทเขตรการ ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    26.  น.ส.ดรุณี  วนิยัพานิช  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    27.  นางสันธณา  จนัทรังษ ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    28.  นางปราณี  วงษรั์กษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    29.  นางศุภรินทร์  ภู่ระหงส์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    30.  น.ส.รัตนาพร ขมหวาน  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    31.  นางธนกร  มีมุข  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    32.  นางอมัพร   หนูพรหม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    33.  นางพิณทอง  ทศันียว์จิิตร บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    34.  นายนพดล  สุขเสือ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    35.  นางสนาม   บุญช่ืน  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    36.  นางเรไร  ปรีชา  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    37.  นายสุรสิทธ์ิ  วอ่งวกิยก์าร บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    38.  นายวรีะยุทธ์  อินทรไทยวงศ ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    39.  นางจงลกัษณ์   สืบสาย  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    40.  นายทนง   อ ํ่าทุ่งพงษ ์  รพ.หนองขาหย่าง  1,000.-  บาท 
    41.  นายรักชาติ  จนัทร์ศรี  สสอ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    42.  นายทะเวท  ลาดลนั  สสอ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
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มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  65  ปี  จาํนวน 13 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 13,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น) 
ดงัน้ี 
    1.  นางฉววีรรณ   อินทพาส  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางมานิต   สอาดศรี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นายชุ่ม   อินทโฉม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางเฉลย  บิณฑวหิค  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นายทา้ย  ไผ่บง   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นายวนิยั  อนนัตพงษ ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  น.ส.สาลี่  คุง้โพ  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    8.  น.ส.ศรีสุรางค ์ บุญลกัษณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  น.ส.นวลนอ้ย   พนัธ์ุเขียน บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10.  นางวารุณี   ป้ันงา  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11.  นายลว้น   แกว้มณี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    12.  น.ส.สมลกัษณ์  จนัทรังษ ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13.  นายช่อ  สุระดม  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  70  ปี  จาํนวน 5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  (หา้พนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  น.ส.ประมวลศรี  มนสัตรง บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางชูศรี   สถิตพงษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางส้มกรุ่น   เก่งธญักรณ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางธิติพร  ระบอบ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นางอนงค ์  เกษไตรยกุล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  75  ปี  จาํนวน 1  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  1,000.-  บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางพวงทอง  เจตน์เกษตรกรณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  80  ปี  จาํนวน  2 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  ( สองพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นายววิฒัน์   สุริยกานต ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางนนัทนา  เชิดวงศ์สูง  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 

   1.7  สวสัดิการสมาชิกท่ีประสบเหตุสาธารณภยั  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการในวงเงินไม่เกิน   
5,000.- บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  14,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) ดงัน้ี 
    1.  นางบรรจง   ทรงรัตน ์   รพ.อุทยัธานี  4,000.- บาท 
    2.  นางนนัทนา   ช่องสาร   รพ.อุทยัธานี  2,000.- บาท 
    3.  นางปรานอม   ทองสุข   รพ.สวา่งอารมณ์  2,000.- บาท 
    4.  นางพาณี   มคัผล   รพ.อุทยัธานี  2,000.- บาท 
    5.  นางสาวสุรีย ์  พงษเ์จตสุพรรณ์  รพ.อุทยัธานี  4,000.- บาท 
         1.8  สวสัดิการสมาชิกอุปสมบท  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )    
จาํนวน  5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  (หา้พนับาทถว้น)   ดงัน้ี 
    1. นายศิวณฐั   สีทบัทิม  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางสุภลกัษณ์  สีทบัทิม)   
    2. นายประสิทธิชยั   ววิฒัน์  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางวลยัรัตน์  ขาํนิล)   
    3. นายธนธรณ์    อ ํ่าสุพรรณ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางอมัพวลัย ์ แขง็ธญักรณ์)  
    4. นายธีระพฒัน์   นิสัยคาน  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางสัจจา   นิสัยคาน)  
    5. นายมนสัว ี  พอสอน  รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางธนกนกธร  อินทรัศมี)   
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     1.9  สวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกโสดท่ีมีอาย ุ45 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ไม่นอ้ยกว่า   5   ปี     ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ    1,000.-  บาท    จาํนวน    3    ราย    เป็นเงินทั้งส้ิน  3,000.-  บาท  
( สามพนับาทถว้น )   ดงัน้ี 
    1.  นางสาวนารีรัตน์  กลา้วกิยก์รณ์       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    2.  นางสาวยุพิน    ฤทธิฤาชยั       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    3.  นางสาวจิรยาวดี   โตววิฒัน ์       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

        4.2.2  การใช้จ่ายเงินตามแผนประมาณการรายจ่าย 
        สหกรณ์ฯ    ไดม้ีการใชจ่้ายเงินดว้ยความประหยดั         และมีประสิทธิภาพโดยการ 
ใชจ่้ายเงิน ไดเ้ป็นไปตามแผนประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2560  จากประมาณการท่ีตั้งไว ้  12,251,330.00    บาท   
การใชจ่้ายจริงเป็นเงิน     7,274,911.99     บาท      คิดเป็นร้อยละ  59.38    คงเหลือเงิน  4,976,418.01 บาท  
ซ่ึงการใชจ่้ายเงินตามนโยบายของคณะกรรมการ      เพื่อผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ    โดยรวม   
ในรอบปีท่ีผา่นมา  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพยด์าํเนินการเพ่ิมข้ึน  ดงัน้ี 
      ปี  2560   ปี  2559  ร้อยละ 
  ทุนเรือนหุน้         796,582,420.00      726,849,550.00   9.59  
  เงินรับฝาก         582,025,652.59      440,967,009.11 31.99  
  เงินสาํรองและทุนอ่ืน ๆ          49,757,314.37          44,078,385.05   12.88  

4.3  การพฒันาศักยภาพของกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
  สหกรณ์ฯ ไดมี้การพฒันาศกัยภาพของกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  และสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยเพ่ิมพนู 
ความรู้    ในการส่งเขา้รับการฝึกอบรม    สมัมนา    ประชุมต่าง   ๆ     เพื่อนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใชก้บัระบบงาน 
สหกรณ์ฯ  เพ่ือใหมี้การพฒันาแบบกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป ดงัน้ี 

 
ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

1 2 พ.ย 59 ประชุมแผนฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
ลานสัก จาํกดั 
“การบริหารความเส่ียงทางการเงินของสหกรณ์” 
/ สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก จาํกดั 

สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก 
จ ากัด 
อ.ลานสัก 
จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

2 11-13 พ.ย.59 ประชุมสัมมนากบัชมรมสหกรณ์ออม
ทรัพยภ์าคเหนือ 
 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ โรงแรมอิมพิเรียล ภูแกว้
ฮิลล ์รีสอร์ท  
อ.เขาคอ้ 
จ.เพชรบูรณ์ 

รองประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

3 14-18 พ.ย.59 สัมมนาและศึกษาดูงานกบัธนาคารออมสิน 
 
/ธนาคารออมสิน 

ณ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  รองประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

4 11 ธ.ค.59 โครงการสัมมนา ชสอ.พบสหกรณ์ออม
ทรัพยภ์าค 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ โรงแรมเวียงอินทร์ 
อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

รองประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

5 11 ธ.ค.59 ประชุมช้ีแจงแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
ระดบัจงัหวดั ปี 2560 
/สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ ศูนย ์OTOP เมืองพระ
ชนกจกัรี 
จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

6 
 
 

21-23 ธ.ค.59 โครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็น
องคก์รวางแผนทางการเงินของสมาชิก รุ่น
ที่ 2 
/กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ณ โรงแรมเอบีน่าเฮา้ส์ 
ถ.วิภาวดีรังสิต64 
เขตหลกัส่ี   กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

7 23-25 ธ.ค.59 อบรมสัมมนาหลกัสูตร “เทคนิคการตดัหน้ี
สูญอยา่งไรใหเ้ป็นประโยชน์แก่สหกรณ์-
แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ปี 2560” 
/กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสระบุรี
และพื้นท่ีใกลเ้คียง 

ณ ฮอลิเดยป์าร์คเขาใหญ่ 
รีสอร์ท  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา 

กรรมการ นางสาวอรวรรณ ทอดสนิท 

8 14 ม.ค.60 ประชุมโครงการคดัเลือก “ผลงานนวตักรรม
การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น 
ประจาํปี 2559” 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูน่าน 
อ.เมือง 
จ.น่าน 

รองประธาน 

 
นายเสรี  แสงคาํฉาย 

9 25  ม.ค. -  
17 มี.ค60 

อบรมหลกัสูตร “ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย์
มืออาชีพ รุ่นท่ี 1” 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั 

ณ โรงแรมริชมอนด์ 
อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

10 4 ก.พ. 60 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายของ
สหกรณ์แก่ประชาชน 
/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนลานสัก จาํกดั 

ณ สาํนกังานสหกรณ์
การเกษตรสรรคบุรี จาํกดั 
จ.ชยันาท 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

11 15 ก.พ. 60 ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาสหกรณ์ออม
ทรัพยเ์ป็นองคก์รวางแผนทาง 
การเงินของสมาชิก 
/สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

12 20-21 ก.พ. 60 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “ผูต้รวจสอบ
กิจการขั้นพ้ืนฐาน (หลกัสูตร 1)” 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํกดั 

ณ โรงแรมเดอะริช 
อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 

สมาชิก
สหกรณ์ 

นายธวชัชยั  ยศชยัพงศ ์

13 25 ก.พ. 60 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) 
และกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.) 

ณ หอ้งประชุม 701 ชั้น 7 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จาํกดั 
อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

14 26 ก.พ. 60 งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ จ.อุทยัธานี  
ปี พ.ศ.2560 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ โรงเรียนบา้นไร่วิทยา 
อ.บา้นไร่ 
จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
นางธนกนกธร อินทรัศมี 

15 18-19 มี.ค. 60 โครงการเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพยใ์นเขต
ภาคเหนือนาํเงินมาลงทุนใน ชสอ. 
และประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 และ
สัมมนาวิชาการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ และชมรมเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ออม
ทรัพยภ์าคเหนือ 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูเชียงใหม่ จาํกดั 
อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

 ฝ่ายจดัการ 

16 25 มี.ค.60 โครงการอบรม สหกรณ์ฯ พบสมาชิก 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี 
จาํกดั 

 ณ หอ้งประชุมศูนยก์ารแสดง
สินคา้เมืองพระชนกจกัรี 
(OTOP) จ.อุทยัธานี 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการและ 
สมาชิกจาํนวน 200 คน 
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

17 6 เม.ย. 60 การประชุมหารือการจดัตั้งบญัชีร่วมเพ่ือรักษา
เสถียรภาพของสหกรณ์ 
 
 
/กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ณ หอ้งประชุมชั้น 3  
อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง 
สาํนกัพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ถนนพิชยั เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

18 7-8 เม.ย. 60 ประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน
สหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 
/กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ณ โรงแรมปร๊ินซ์ พาเลซ 
มหานาค  กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

19 21-22 เม.ย.60 โครงการศึกษาดูงานท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ตราด จาํกดั 
 
 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย  ์
ครูตราด 
จ.ตราด 

 ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ  
เจา้หนา้ที่ฝ่ายจดัการ  
ผูต้รวจสอบกิจการ 
จาํนวน 24 คน 

20 10 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการชมรมภาคเหนือ 
 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก 
อ.เมือง   จ.พิษณุโลก 

รองประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

21 10 พ.ค.60 โครงการสัมมนาศูนยป์ระสานงาน 
และสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ป็นศูนย์
ประสานงาน ของ สส.ชสอ. ทั้ง 4 ภมิูภาค 
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก 
อ.เมือง   จ.พิษณุโลก 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

22 19 พ.ค. 60 ประชุม “การรับฟังความคิดเห็น เร่ือง ร่าง
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ....” เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นใหเ้ป็นไปตามแนวทางการจดัทาํ 
และเสนอร่างกฎหมายตามบทบญัญติัมาตรา77
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
/สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

23 20 พ.ค.60 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560  
 
 
 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย จาํกดั 

ณ หอ้งราชาวดี ชั้น 4 
โรงแรมทีเคพาเลซ  
ถ.แจง้วฒันะซอย 15  
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพฯ 

เหรัญญิก นางสุกญัญา ไผทโสภณ 

24 10 มิ.ย.60 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 
 
 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั 

ณ หอ้งรอยลั จูบิล่ี บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนยแ์สดงสินคา้และการ
ประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

รองประธาน 

ผูจ้ดัการ 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

25 21-24 มิ.ย. 60 อบรมหลกัสูตร “การบริหารการเงินสหกรณ์
ดว้ยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech” ใน
เศรษฐกิจยคุดิจิทลั 4.0 รุ่นท่ี 2 
/ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ณ โรงแรมเคยโูฮม  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ถ.งามวงศว์าน 
จตุจกัร  กรุงเทพฯ 

รองผูจ้ดัการ นางนํ้าออ้ย จนัทรังษ ์
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

26 27 มิ.ย -1ก.ค.60 โครงการประชุมวิชาการและทศันศึกษา  
ประเทศไตห้วนั ประจาํปี 2560 
รุ่นท่ี 1 รอบท่ี 3  
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  

ณ ประเทศไตห้วนั เหรัญญิก นางสุกญัญา ไผทโสภณ 

27 1 ก.ค.60 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม (ระยะสั้น) 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี 
จาํกดั 

ณ วิทยาลยัสารพดัช่าง 
จ.อุทยัธานี 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการ 
สมาชิกจาํนวน 60 คน 

28 7 ก.ค.60 ประชุมเร่ืองฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์ปฏิรูปท่ีดิน
ลานสัก จาํกดั 

 
/สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก จาํกดั 

ณ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ย
ขานาง-ทุ่งนา 
อ.หนองฉาง 

จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

29 13 ก.ค.60 โครงการนิเทศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน
สหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล 
/กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์จงัหวดั
อุทยัธานี 

ณ โรงแรมบุษยน์ํ้าทอง 
จ.ลาํปาง 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

30 18-20 ส.ค.60 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 และสัมมนา
หวัขอ้ “เกณฑแ์ละแนวทางการกาํกบัใหม่เป็น
วิกฤตหรือโอกาสสหกรณ์ออมทรัพย”์ 
/ชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์
กรุงเทพ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

31 8-10 ก.ย.60 อบรมและประชุมของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ และกรรมการ
ชมรมภาคเหนือ 
/ชมรมภาคเหนือ 

ณ วิทยาลยัเทคนิคลาํพนู 
อ.เมือง  
จ.ลาํพนู 

รองประธาน 

 
นายเสรี  แสงคาํฉาย 

32 11 ก.ย.60 โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารจดัการ
หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ รุ่นท่ี 1 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

กรรมการ 
 

นางสาวอรวรรณ ทอดสนิท 

33 12 ก.ย.60 โครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารจดัการ
หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ รุ่นท่ี 2 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

เหรัญญิก 
 

นางสุกญัญา  ไผทโสภณ 

34 13 ก.ย.60 โครงการอบรมความรู้ด้านการกาํกบัดูแ ล 
สหกรณ์ว่าดว้ยกฎหมายสหกรณ์และกฎหมาย
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมโรงแรมหว้ย
ขาแขง้เชษฐศิลป์ 
อ.เมือง 
จ.อุทยัธานี 

รองประธาน 

เหรัญญิก 
ผูจ้ดัการ 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นางสุกญัญา  ไผทโสภณ 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
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  4.4  ด้านการบริหาร ( Function  Management ) 
  มีการจดัทาํแผนงานระยะสั้น ( 1 ปี ) ระยะยาว ( 2 ปี ตามวาระการเป็นกรรมการ ) เพ่ือใชร้องรับ
ในการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ  2560 - 2561   มีการดาํเนินกิจกรรมตามแผนกิจการประจาํปี โดยกาํหนดเป็นผงั
แสดงรายการท่ีคาดว่าจะดาํเนินการได ้  มีการวางแผนกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อทนัเหตุการณ์เศรษฐกิจไทย  และ
เพื่อรองรับความตอ้งการของสมาชิก   ในรูปแบบการใหบ้ริการ  สวสัดิการต่าง ๆ  ดาํเนินงานโปร่งใส   
เป็นธรรม  ดงัน้ี 
  1. การใหบ้ริการเงินกูส้ามญัแบบลดขั้นตอนในกรณีท่ีใชหุ้น้ตนเองคํ้าประกนั   โดยลดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ  0.50 บาทต่อปี  ซ่ึงในปีน้ี   ( 1 พ.ย. 2559 - 31 ต.ต. 2560 )  มีผูใ้ชบ้ริการ  220  ราย  คิดเป็นเงิน
40,067,380.00  บาท   ( ส่ีสิบล้านหกหมืน่เจด็พนัสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน ) 
  2.  สหกรณ์ฯ เปิดใหส้มาชิกสามญัยืน่กูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ในวงเงินไม่เกิน  2,500,000.00  บาท   
( สองลา้นหา้แสนบาทถว้น ) ระยะเวลาการผอ่นชาํระ  ไม่เกิน  300  งวด  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  5.50  บาทต่อปี   
ซ่ึงในปี  2560  มีสมาชิกใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน    2    ราย     เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกูท้ั้งส้ิน    1,850,000.00    บาท  
 ( หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมืน่บาทถ้วน )   
  3. การนาํเงินสหกรณ์ไปฝากกบัสหกรณ์อ่ืน เพื่อบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  โดย  ณ  
วนัท่ี  31  ตุลาคม  2560  มีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 
   - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่  จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน  33,554,612.14  บาท 
   - สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี  จาํกดั  มีเงินฝากเป็นเงิน  31,851,784.95  บาท 
   - สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    4,703,047.69  บาท 
   - สหกรณ์นิคมลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    7,029,741.80  บาท 
  รวมมีเงินฝาก    77,139,186.58     บาท  ( เจ็ดสิบเจด็ล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนเก้าพนัหน่ึงร้อยแปดสิบหกบาท 
ห้าสิบแปดสตางค์ ) 
  4.5  ด้านการระดมทุน ( Financial  Decision ) 
         4.5.1 เปิดบริการ ดา้นเงินรับฝากทุกประเภท  จากสมาชิกสหกรณ์ฯ และดอกเบ้ีย  ณ  31 ตุลาคม 2560   
ดงัน้ี 
   ออมทรัพย  ์   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน  2,070  บญัชี เป็นเงิน  371,286,571.16  บาท 
   ออมทรัพยพ์ิเศษ   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน       51  บญัชี เป็นเงิน      7,321,471.82  บาท 
   ออมทรัพยพ์ิเศษ   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.30  จาํนวน     109  บญัชี เป็นเงิน  137,152,356.93  บาท 
   ผูเ้กษียณอายรุาชการ 
   ประจาํ 12 เดือน   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  5.25  จาํนวน       72  บญัชี เป็นเงิน    66,265,252.68  บาท 

   รวมเงินฝากทุกประเภท    เป็นเงิน    582,025,652.59    บาท  ( ห้าร้อยแปดสิบสองล้าน
สองหมืน่ห้าพนัหกร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์ )  
         4.5.2 การส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ไดส่้งเสริมใหส้มาชิกออมเงิน  โดยการประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกเพ่ิมเงินค่าหุน้
รายเดือน   โดยในปี   2560   น้ี  สมาชิกไดมี้การเพ่ิมหุน้    จาํนวน   131   ราย  เป็นค่าหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน  214,100.00 บาท  
( สองแสนหนึ่งหมืน่ส่ีพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน )    และ  สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหส้มาชิกซ้ือหุน้เพ่ิมเป็นคร้ังคราว  โดยมี
สมาชิกซ้ือหุน้เพ่ิมคร้ังคราว    เป็นจาํนวน  88  ราย  เป็นเงินค่าหุน้  29,292,900.00    บาท  ( ยีสิ่บเก้าล้านสองแสน
เก้าหมืน่สองพนัเก้าร้อยบาทถ้วน ) 
         4.5.3 การขยายผูม้ีสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
   สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดใหพ้นกังานราชการ  ลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน ในสงักดักระทรวง
สาธารณสุข  ท่ีทาํงานอยูใ่นทอ้งท่ี จงัหวดัอุทยัธานี  มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ประเภท  สมาชิก
สมทบ  ตามขอ้บงัคบั พ.ศ. 2548  ผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2547  และนายทะเบียน
สหกรณ์โดยถกูตอ้งเรียบร้อยแลว้  มีผลบงัคบัใช ้  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มีนาคม  2548  เป็นตน้ไป  ขอ้มลู  ณ  วนัท่ี   
31  ตุลาคม  2560   มียอดสมาชิกสมทบ  ทั้งส้ิน  470  คน  และเปิดใหค้รอบครัวของสมาชิกสามญั  ( บิดา  มารดา   
คู่สมรส  และบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ ) สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ  ณ  วนัท่ี  31  ตุลาคม  2560  มียอดสมาชิกสมทบ 
หกัเก็บจากสมาชิกสามญั  ทั้งส้ิน  627  คน  รวมมสีมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ  1,097   คน 
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4.6  ด้านการจดัการบริการเงนิกู้ ( Loan  Management )   
       สหกรณ์ฯ จดัรูปแบบการใหบ้ริการเงินกูรู้ปแบบใหม่  โดยเปิดใหบ้ริการเงินกูส้ามญัเพื่อการ 

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ โดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา  ดอกเบีย้เงินกู้สามญั  ลบ  หนึ่งบาท  ต่อปี  โดยไดด้าํเนินการ
ในโครงการสินเช่ือต่าง ๆ แลว้  ดงัน้ี 
           4.6.1 สินเช่ือเพื่อการศึกษา 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดบริการเงินกูส้ามญัเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ในโครงการ 
สินเช่ือเพ่ือการศึกษา  ซ่ึงปัจจุบนั  สหกรณ์ฯ ยงัคงใหบ้ริการในโครงการน้ีอยู ่ ซ่ึงวงเงินท่ีใหกู้ ้ เป็นดงัน้ี   

ระดบัชั้นอนุบาล - ประถมศกึษาปีท่ี 6            วงเงินไม่เกิน    100,000.00  บาท   
   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -  ต ํ่ากว่าปริญญาตรี    วงเงินไม่เกิน    150,000.00  บาท   
   ระดบัปริญญาตรี       วงเงินไม่เกิน    200,000.00  บาท   
 โดยในปี 2560  น้ี  มีผูใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดงัน้ี 

ระดบัชั้นอนุบาล -  ประถมศกึษาปีท่ี 6         4  ราย    เป็นเงิน   100,000.00  บาท   
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -  ต ํ่ากว่าปริญญาตรี     เป็นเงิน   150,000.00  บาท   
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป          เป็นเงิน   200,000.00  บาท 

 รวมทั้งหมด   4   ราย     เป็นเงนิรวม      360,700.00   บาท      (สามแสนหกหมืน่เจด็ร้อยบาทถ้วน)  
4.6.2  สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเลก็  (SME) 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเลก็ (SME) โดยในปี 2560  มีสมาชิกในโครงการน้ี จาํนวน  2  ราย  เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกูท้ั้งส้ิน 
230,000.00  บาท  (สองแสนสามหมืน่บาทถ้วน)   
          4.6.3  สินเช่ือเพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า โดยในปี 2560  น้ี  มีสมาชิกยืน่กูโ้ครงการน้ีจาํนวน    2   ราย เป็นวงเงิน
ท่ีให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  110,000.00  บาท    (หนึ่งแสนหนึง่หมืน่บาทถ้วน) 
          4.6.4  สินเช่ือเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) โดยในปี 2560  น้ี  ไม่มีสมาชิกยืน่กูใ้น
โครงการดงักล่าวขา้งตน้ 
          4.6.5  สินเช่ือเพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล  โดยในปี 2560  น้ี  ไม่มีสมาชิกยืน่กูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 

ที่ประชุม :- ...................................................................................................................... 
  มตทิี่ประชุม :- ...................................................................................................................... 
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4.7  รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
ประธานกรรมการ : - ขอเชิญผูต้รวจสอบกิจการ  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจาํ 

ปี  2560  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ฯ  รับทราบ 
ผูต้รวจสอบกิจการ : - ( นางสาวศรีนวล  แกว่นเชิงคา้ )  รายงานผลการตรวจสอบกิจการใหท่ี้ 

ประชุมใหญ่ฯ รับทราบ  โดยสรุป 
 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่  31  ตุลาคม 2560 
 

เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํ ปี 2560  เมื่อวนัท่ี  26  พฤศจิกายน 2559  ไดแ้ต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2560  ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน
ท่ีเขา้ตรวจสอบ นั้น ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี โดยสรุปดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธิกีารตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
  2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติของท่ีประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
   ท่ีกาํหนดไว ้
 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
  3.1 ผลการด าเนินงาน 
   สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือตน้ปี 2,675 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน 179 คน ลาออกจากสหกรณ์ 
72 คน สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี 2,782 คน ในวนัส้ินปีสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานทั้งส้ิน 796,582,420.00 บาท และใน
รอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ั้งส้ิน  102,098,607.84 บาท ค่าใชจ่้าย 45,405,281.60 บาท มีกาํไรสุทธิ 56,693,326.24 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 3,481,276.64 บาท  
  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
  3.2.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีไวอ้ย่างชดัเจน 
เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด
ไว ้การปฏิบติังานภายในของสหกรณ์ไดป้ฏิบติัเป็นไปตามขั้นตอนของระบบงานภายใตก้ารกาํกบั ดูแลของผูจ้ดัการ
สหกรณ์และคณะกรรมการดาํเนินการ  นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัจดัให้มีการตรวจสอบขอ้มูลระหว่างรายละเอียดกบั
โปรแกรมในระบบต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าวช่วยให้สหกรณ์ลดความเส่ียงในขอ้ผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้  
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  3.2.2 สหกรณ์ไดม้ีการปรับปรุงระบบงานดา้นต่าง  เพื่อให้เหมาะสมกับการดาํเนินกิจการของ
สหกรณ์ มีการประมวลผลขอ้มูลในดา้นระบบบญัชี  ระบบเงินกู ้ ระบบเงินรับฝาก  และระบบฐานขอ้มูลสมาชิก 
สหกรณ์จดัใหม้ีระบบการป้องกนัและการเขา้ถึงขอ้มลูไวอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลใน
ระบบดงักล่าว สามารถช่วยใหผู้บ้ริหารสหกรณ์ไดน้าํไปใชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 สหกรณ์ได้มีการกําหนด  ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ข้ึนถือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานเหมาะสมซ่ึงครอบคลุมการดาํเนินงาน และการดาํเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ มีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีกาํหนด 
  3.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน สหกรณ์ได้จัดทาํไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการสามารถสอบทานการพิจารณาอนุมติัการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ รวมทั้งใชใ้นการติดตาม
การปฏิบติังานของฝ่ายจดัการได ้อีกดว้ย 
  3.2.5 สหกรณ์มีการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน และกาํหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายไวเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีกาํหนด  การกาํหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ครอบคลุม ถึงค่าใช้จ่ายทุกดา้น โดยสหกรณ์ ได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และความเป็นไปไดใ้นทาง
ปฏิบติั  ทั้งน้ี สหกรณ์ไดมี้การควบคุมรายจ่ายแต่ละประเภทใหอ้ยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด 
  3.3 ด้านบัญชี 
   สหกรณ์ใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีสาํหรับการบนัทึกรายการบญัชีขั้นตน้ โดยแยกรายการท่ีเป็น
เงินสด และรายการโอนบญัชี จดัทาํบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีครบถว้น
สมบูรณ์ การผา่นรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป  รวมถึงการประมวลผลขอ้มูลประจาํวนัได้
อยา่งถกูตอ้ง  ครบถว้น มีการจดัทาํบญัชีย่อย และทะเบียนต่าง ๆ ไวเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั  ทั้งน้ีสหกรณ์ไดมี้การ
สอบทานยอดคงเหลือในระบบงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกบับญัชีคุมยอดเป็นประจาํทุกเดือน 
  3.4 ด้านการเงิน 
   สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ใชจ่้ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีได้
กาํหนด ไวต้ามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และผา่นการพิจารณาจากผูม้ีอาํนาจในการอนุมติั 
  3.5 ดา้นเงินรับฝาก 
   สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 4 ประเภท มียอดยกมา ณ ตน้ปี คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย ์  จาํนวนเงิน     211,634,011.57    บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  จาํนวนเงิน         5,957,780.06   บาท 
(3) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ  จาํนวนเงิน     84,403,663.83   บาท  
(4) ประเภทฝากประจาํ  จาํนวนเงิน      138,971,553.65   บาท 

   วนัส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 
(1) เงินรับฝากออมทรัพย ์  จาํนวนเงิน     371,286,571.16   บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  จาํนวนเงิน        7,321,471.82  บาท 
(3) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ  จาํนวนเงิน  137,152,356.93  บาท  
(4) ประเภทฝากประจาํ  จาํนวนเงิน       66,265,252.68 บาท 
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 3.7 ดา้นเงินกูย้มืระยะสั้น 

  สหกรณ์ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินอายุ  3  เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.20  เพ่ือเป็นการระดมเงินทุน

ของสหกรณ์มาใช้หมุนเวียนในการดาํเนินงานของสหกรณ์ ณ ว ันส้ินปีมีตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือ จาํนวน 

130,000,000.00  บาท  

 3.8 ดา้นสินเช่ือ 

   สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหว่างปี 6 ประเภท คือ 

 1. เงินกูฉุ้กเฉิน 

     1.1 เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสามญั  จาํนวน 2,004  สญัญา เป็นเงิน  93,419,040.00     บาท  

     1.2  เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสมทบ  จาํนวน    758 สญัญา  เป็นเงิน    7,546,200      บาท  

2.เงินกูส้ามญั 

     2.1 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสามญั      

- ใชหุ้น้ค ํ้า  จาํนวน    48 สญัญา เป็นเงิน  28,109,700.00     บาท   

- ใชบุ้คคลคํ้า  จาํนวน    331 สญัญา เป็นเงิน  561,112,435.00     บาท 

     2.2 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสมทบ   จาํนวน 172  สญัญา  เป็นเงิน 11,957,680.00 บาท 

3. เงินกูเ้พื่อการศกึษา  จาํนวน  4   สญัญา เป็นเงิน  360,000.00     บาท 

4. เงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน  2    สญัญา เป็นเงิน  1,850,000.00     บาท 

5. เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน 2  สญัญา  เป็นเงิน 110,000.00 บาท 

6. เงินกู ้SME  จาํนวน 2  สญัญา เป็นเงิน 230,000.00  บาท 

   ณ วนัส้ินปี สหกรณ์มีรายได ้จาํนวน 102,098,607.84 บาท สูงกว่างบประมาณรายไดท่ี้กาํหนด

ไว ้จาํนวน 2,098,607.84 บาท 

   การจ่ายเงินให้กูแ้ก่สมาชิกแต่ละรายถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้ท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการทุกราย การปฏิบติัดงักล่าวเป็นไปตาม

ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

   การติดตามการชาํระหน้ี สหกรณ์มีการติดตามลูกหน้ีเงินกู้ผิดสัญญาไม่มาชาํระเงินตาม

กาํหนด ทาํใหไ้ม่มีลกูหน้ีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได ้  

 3.7 ดา้นการลงทุน 

  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนในสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในรูปของการฝากเงินในสหกรณ์อ่ืนจาํนวน

77,139,186.58 บาท  ซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  จาํนวน 2,275,000.00.บาท หุ้นของ

บริษทัสหประกนัชีวิตจาํกดั จาํนวน 200,000.00 บาท 
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 4.การตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
 ในปี พ.ศ. 2560 ผูต้รวจสอบกิจการไดใ้หข้อ้สงัเกตและแนะนาํแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสหกรณ์ 

และรายงานผลการตรวจสอบ  พร้อมขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการดาํเนินการในท่ีประชุม
ประจาํเดือน  ซ่ึงขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้งแลว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
       
 
  
                   ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้ 
               (นางสาวศรีนวล   แกวน่เชิงคา้) 
                      ผูต้รวจสอบกิจการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุม :-  ..................................................................................................... 
มตทิี่ประชุม :-  ................................................................................................ 
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4.8 รายงานการแก้ไข / เพิม่เตมิ ระเบียบสหกรณ์ ฯ ในรอบปี 2560 
ประธานกรรมการ : - ช้ีแจงระเบียบของสหกรณ์ ท่ีไดมี้การแกไ้ข / เพ่ิมเติม ในรอบปี  2560 

           4.8.1  กาํหนด  ระเบยีบ ว่าด้วย  การรับฝากเงิน   พ.ศ. 2560    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่   
วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  พ.ศ .2560   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความเพิ่มเติม 
1. ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 
ว่าด้วย  การรับฝากเงิน  พ.ศ.  2555 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 79  (2)(9) 
และ ขอ้ 100 (1) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 23   
คร้ังท่ี   8 / 2555  เม่ือวนัท่ี 27 เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. 2555   
ไดก้าํหนดระเบียบฯ ว่าดว้ย การรับฝากเงิน โดยความเห็นชอบ 
จากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
อุทยัธานี จาํกดั  วา่ดว้ย การรับฝากเงิน   พ.ศ. 2555” 
ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศใน 
ทา้ยระเบียบน้ี 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี      
จาํกดั     
3.1 ระเบียบ วา่ดว้ย  การรับเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ   
พ.ศ. 2553   ซ่ึงกาํหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี  29  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.   
2553  ของคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  21  คร้ังท่ี 10 / 2553   
3.2 ระเบียบ วา่ดว้ย เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ พ.ศ.2546  ซ่ึงกาํหนด 
ไวเ้ม่ือวนัท่ี   26 เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2546  ของคณะกรรมการ 
ดาํเนินการ  ชุดท่ี 14 คร้ังท่ี 12 / 2546   
3.3 ระเบียบ  วา่ดว้ย  เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ผูเ้กษียณอายุ 
ราชการ  พ.ศ. 2550  ซ่ึงกาํหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี 29  เดือน  พฤษภาคม   
พ.ศ.  2550  ของคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  18  คร้ังท่ี 7 /  
2550 และบรรดาประกาศ  มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   
ระเบียบอ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดขดัแยง้ 
กบัระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการ   
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการ  ของ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดาํเนินการ   
 ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  
เหรัญญิก  หมายถึง เหรัญญิก ของ สหกรณ์ออมทรัพย ์

 1. ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 
ว่าด้วย  การรับฝากเงิน  พ.ศ.  2560 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 79  (2)(9) 
และ ขอ้ 100 (1) ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 28   
คร้ังท่ี  10 / 2560  เม่ือวนัท่ี 24 เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2560   
 และท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 28 คร้ังท่ี 11 / 2560  
เม่ือวนัท่ี  26  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2560  ไดก้าํหนดระเบียบฯ  
วา่ดว้ย การรับฝากเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
สหกรณ์  ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
อุทยัธานี จาํกดั  วา่ดว้ย การรับฝากเงิน   พ.ศ. 2560” 
ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศใน 
ทา้ยระเบียบน้ี 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี      
จาํกดั  ระเบียบ วา่ดว้ย  การรับฝากเงิน พ.ศ. 2555  ซ่ึงกาํหนดไว ้
เม่ือวนัท่ี  27  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555  ของคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุด
ท่ี  23  คร้ังท่ี 8 / 2555  และบรรดาประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  ระเบียบอ่ืนใดท่ีมีอยูก่่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี  ซ่ึงมีขอ้กาํหนดขดัแยง้
กบัระเบียบน้ี  และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
สหกรณ์  หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการ   
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการ  ของ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการดาํเนินการ   
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  
เหรัญญิก  หมายถึง เหรัญญิก ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
ผูจ้ดัการ หมายถึง ผูจ้ดัการ ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  
รองผูจ้ดัการ หมายถึง รองผูจ้ดัการ ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
อุทยัธานี จาํกดั 
ผูฝ้าก หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
ผูเ้กษียณอายรุาชการ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ท่ีเกษียณอายรุาชการ หรือ รับราชการ 
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สาธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
ผูจ้ดัการ หมายถึง ผูจ้ดัการ ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
อุทยัธานี จาํกดั 
รองผูจ้ดัการ หมายถึง รองผูจ้ดัการ ของ สหกรณ์ออมทรัพย  ์
สาธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
ผูฝ้าก หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
อุทยัธานี จาํกดั 
ผูเ้กษียณอายรุาชการ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ท่ีเกษียณอายรุาชการ หรือ รับราชการ 
มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

ขอ้ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้5 ประเภท  คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย  ์
(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
(3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ 
(4) เงินฝากประจาํ 
(5) เงินฝากประจาํพิเศษ 
ขอ้ 6. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้    5.  ใหม้าติดต่อกบั 
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์     ณ  สํานกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้ง  
ยื่นหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้น 
ในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดมเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และ 
ประสงคจ์ะออกรับเงินฝากนอกสํานักงานของสหกรณ์  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดําเนินการ  พร้อมทั้งกาํหนด 
มาตรการเพื่อความปลอดภยัดว้ย 
ขอ้ 7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งให ้
ตวัอยา่งลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน    ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจ 
ถอนเงิน  ตลอดจนใหค้าํสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต้่อสหกรณ์ 
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้   จะมีผล 
ต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้ 
พิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
ลายมือช่ือทุกกรณี     เก่ียวกบัเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้ง 
เขียนดว้ยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับการใชต้ราประทบัแทน 
ลายมือช่ือ 
ขอ้ 8. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝาก 
ออมทรัพยใ์นสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นตอ้งไม่นอ้ยกว่า   
100  บาท และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใด  
โดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้ ในกรณีท่ีสหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ 
ผา่นระบบ ATM  ของธนาคารกรุงไทย  จาํกดั ( มหาชน )  ผูฝ้าก 

มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป  หรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
หมวด 2 

การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 
ขอ้ 5. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได ้5 ประเภท  คือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย  ์
(2) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 
(3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ 
(4) เงินฝากประจาํ 
(5) เงินฝากประจาํพิเศษ 
ขอ้ 6. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้    5.  ใหม้าติดต่อกบั 
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์     ณ  สํานกังานสหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นหนงัสือ 
ขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการครบถว้นตาม  
ท่ีระบุไวใ้นแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนั้นในกรณีท่ีสหกรณ์มีโครงการระดม
เงินฝากเป็นกรณีพิเศษ  และประสงคจ์ะออกรับเงินฝากนอกสํานกังาน 
ของสหกรณ์      ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ  พร้อมทั้ง
กาํหนดมาตรการเพื่อความปลอดภยัดว้ย 
ถ้าสมาชิกมีความประสงค์ให้สหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของ 
สมาชิกเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์(เล่มสีเหลือง)  
สมาชิกต้องเขียนค าขอใช้บริการให้หักเงินได้รายเดือนของสมาชิก 
เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ ( เล่มสีเหลือง ) ตาม 
แบบฟอร์มที่สหกรณ์จัดไว้ให้กบัสมาชิก เพื่อเป็นหลกัฐานในการ 
ด าเนินการ 
ขอ้ 7. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก  ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอยา่ง 
ลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน    ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจถอนเงิน   
ตลอดจนใหค้าํสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนั้นไวต้่อสหกรณ์ 
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัตวัอยา่งลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้   จะมีผล 
ต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์  และสหกรณ์ได้ 
พิจารณาเห็นเป็นการถูกตอ้งและตอบรับแลว้ 
ลายมือช่ือทุกกรณี     เก่ียวกบัเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก  ทั้งตอ้ง 
เขียนดว้ยลายมือตนเอง  สหกรณ์จะไม่รับการใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
ขอ้ 8. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งัน้ี 
(1) เงินฝากออมทรัพย ์ ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ในสหกรณ์น้ีไดโ้ดยจาํนวนเงินฝากในบญัชีนั้นตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 100  บาท  
และผูฝ้ากจะส่งเงินฝากเพ่ิมข้ึนเม่ือใด  
โดยจาํนวนเท่าใดก็ได ้ ในกรณีท่ีสหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์ 
ผา่นระบบ ATM  ของธนาคารกรุงไทย  จาํกดั ( มหาชน )  ผูฝ้าก 
จะตอ้งทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัสหกรณ์เพ่ือขอใชบ้ริการ ทั้งน้ี  
ผูฝ้ากจะตอ้งมีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ใชก้บับตัร ATM   
ของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ( มหาชน )  และผูฝ้ากตอ้งถือปฏิบติั 
ตามท่ีสหกรณ์ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จาํกดั   
( มหาชน ) 
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จะตอ้งทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัสหกรณ์เพ่ือขอใชบ้ริการ ทั้งน้ี  
ผูฝ้ากจะตอ้งมีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ใชก้บับตัร ATM   
ของ ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ( มหาชน )  และผูฝ้ากตอ้งถือปฏิบติั  
ตามท่ีสหกรณ์ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จาํกดั   
( มหาชน ) 
(2) เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  โดยจาํนวนเงินฝากคร้ังแรกในบญัชี 
ไม่ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 
(3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ  โดยจาํนวน 
เงินฝากคร้ังแรกในบญัชีตอ้งไม่นอ้ยกวา่  10,000  บาท  
(4) เงินฝากประจาํรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  
1,000 บาท  และระยะเวลาฝาก ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6  เดือน   
หรือ  12  เดือน 
(5) เงินฝากประจาํพิเศษ  การเปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่ตํ่ากวา่   
1,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน  25,000  บาท  โดยตอ้งฝากติดต่อกนั 
ทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กนั  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24  เดือน   
และรวมจาํนวนเงินฝากทั้งหมดแลว้  ตอ้งไม่เกิน  600,000 บาท   
จึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับดอกเบ้ียเงินฝาก   และเงิน 
โบนสัท่ีจะไดรั้บ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 
ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8. สหกรณ์จะออกสมุด 
คูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้สมุดคูฝ่ากนั้น  ผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้เพ่ือให้ 
สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอนและเงิน 
คงเหลือของตนท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ากนั้น  จะกระทาํไดแ้ต่ 
โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ   หรือรองประธาน 
กรรมการ   หรือเหรัญญิก    หรือผูจ้ดัการ   หรือ รองผูจ้ดัการ  
เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสําคญัการลงบนัทึกรายการในสมุด 
คูฝ่ากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์  อน่ึง  
ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคล่ือน  
ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
สมุดคูฝ่ากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้        นาํมา 
ยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะไดย้กเลิกสมุดคูฝ่ากเล่มนั้น  และโอน 
ยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไว  ้
ต่อไป  สมุดคูฝ่ากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได้ 
ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคูฝ่ากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ 
ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้   
สหกรณ์จะนาํยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้าก 
ยึดถือไวต้่อไป  ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือ 
ออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อน  ซ่ึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี   หรือ 
ชาํรุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดคา่ธรรมเนียม  แต่กรณีท่ี  

(2) เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  โดยจาํนวนเงินฝากคร้ังแรกในบญัชี 
ไม่ตํ่ากวา่ 1,000 บาท 
(3) เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ  โดยจาํนวน 
เงินฝากคร้ังแรกในบญัชีตอ้งไม่นอ้ยกวา่  10,000  บาท  
(4) เงินฝากประจาํรายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่  
1,000 บาท  และระยะเวลาฝาก ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน  6  เดือน   
หรือ  12  เดือน 
(5) เงินฝากประจาํพิเศษ  การเปิดบญัชีคร้ังแรกตอ้งไม่ตํ่ากวา่   
1,000 บาท  สูงสุดไม่เกิน  25,000  บาท  โดยตอ้งฝากติดต่อกนั 
ทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กนั  เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24  เดือน   
และรวมจาํนวนเงินฝากทั้งหมดแลว้  ตอ้งไม่เกิน  600,000 บาท   
จึงจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับดอกเบ้ียเงินฝาก   และเงิน 
โบนสัท่ีจะไดรั้บ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด  
ขอ้ 9. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 8. สหกรณ์จะออกสมุด 
คูฝ่ากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้สมุดคูฝ่ากนั้น  ผูฝ้ากตอ้งรักษาไว ้เพ่ือให้ 
สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบ้ีย เงินถอนและเงิน 
คงเหลือของตนท่ีจะมีข้ึนทุกราย 
การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ากนั้น  จะกระทาํไดแ้ต่ 
โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซ่ึงประธานกรรมการ   หรือรองประธาน 
กรรมการ   หรือเหรัญญิก    หรือผูจ้ดัการ   หรือ รองผูจ้ดัการ  
เป็นผูล้งลายมือช่ือยอ่กาํกบัไวเ้ป็นสําคญัการลงบนัทึกรายการในสมุดคูฝ่าก
โดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวน้ียอ่มไม่มีผลผกูพนัสหกรณ์  อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจ
พบวา่รายการใดในสมุดคูฝ่ากคลาดเคล่ือน  
ตอ้งแจง้ต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอ่ืนไม่ได ้
สมุดคูฝ่ากเล่มท่ีใชเ้ต็มแลว้หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ได ้        นาํมา 
ยื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะไดย้กเลิกสมุดคูฝ่ากเล่มนั้น  และโอน 
ยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากใหม่  ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้
ต่อไป  สมุดคูฝ่ากเล่มท่ียกเลิกนั้นผูฝ้ากจะรับไปก็ได้ 
ผูฝ้ากตอ้งเก็บรักษาสมุดคูฝ่ากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั  ถา้สมุดคู่ 
ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์โดยมิชกัชา้  สหกรณ์จะนาํ
ยอดเงินคงเหลือเขา้สมุดคูฝ่ากเล่มใหม่ซ่ึงออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้่อไป   
ส่วนสมุดคูฝ่ากเล่มท่ีหายใหย้กเลิก 
 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ากใหแ้ก่ผูฝ้ากคร้ังแรกก็ดี  หรือ 
ออกเล่มใหม่ใหต้่อจากเล่มก่อน  ซ่ึงลงรายการเต็มแลว้ก็ดี   หรือ 
ชาํรุดใชก้ารไม่ไดก็้ดี  สหกรณ์จะไม่คิดคา่ธรรมเนียม  แต่กรณีท่ี  
สมุดคูฝ่ากของผูฝ้ากคนใดสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากใหม่ใหโ้ดยคิด
คา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
ขอ้ 10.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง      ใหท้าํใบส่งเงินตามแบบ 
พิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนด  ยื่นพร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากและจาํนวนเงิน  
ฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์     ณ  สํานกังานสหกรณ์      
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สมุดคูฝ่ากของผูฝ้ากคนใดสูญหายสหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ากใหม่ให้ 
โดยคิดคา่ธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท 
ขอ้ 10.  ในการส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกคร้ัง      ใหท้าํใบส่งเงิน 
ตามแบบพิมพท่ี์สหกรณ์กาํหนด  ยื่นพร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากและ 
จาํนวนเงินฝากต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์     ณ  สํานกังานสหกรณ์      
ทั้งน้ี  ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ได ้
เม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการจาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นใน 
สมุดคูฝ่าก     และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้  สหกรณ์ 
จะคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
ขอ้ 11.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน   
สหกรณ์สงวนไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น   
จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
ขอ้ 12. การส่งเงินฝากประจาํพิเศษเขา้บญัชี  ตอ้งฝากภายในวนัท่ี  
15 ของเดือน  และจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินท่ี 
กาํหนด  หรือฝากล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดทุกกรณีรวมกนั 
ตอ้งไม่เกิน 2 คร้ัง  ทั้งน้ี  ใหผู้ฝ้ากปฏิบติัตามขอ้ 10. หรือเลือกให้ 
หกัจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์ผูฝ้ากเปิดไวก้บัสหกรณ์  เพื่อ 
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประจาํพิเศษโดยอตัโนมติั 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้  วธีิการคิดดอกเบี้ยและ

การจ่ายดอกเบีย้ 
ขอ้ 13. สหกรณ์จะใหด้อกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทตามขอ้ 5. ในอตัราไม่เกิน
ร้อยละ 7 ต่อปี  โดยจะไดป้ระกาศอตัราดอกเบ้ียแต่ 
ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
ตามวรรคก่อนไดต้ามความหมาะสม 
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  เงินฝาก 
ออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ ใหค้าํนวณเป็นรายวนัตาม  
ยอดเงินคงเหลือ    และสหกรณ์จะนาํดอกเบ้ียทบตน้เงินเขา้บญัชี 
เงินฝากในวนัท่ี 16  ของทุกเดือน  และให้ผูฝ้ากนาํสมุดคูฝ่ากไป 
ขอปรับรายการเงินฝากไดท่ี้สํานกังานสหกรณ์ 
สําหรับเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผู ้
เกษียณอายรุาชการ ท่ีจาํนวนเงินฝากคงเหลือตํ่ากว่า 1,000  บาท   
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบ้ียให้ 
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียให ้ 
ดงัน้ี 
1. เม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาการฝาก   
2. ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อม 
ดอกเบ้ียจนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนั    ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลง 
ฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม แต่ 
ต่อมาภายหลงั  ผูฝ้ากไดถ้อนเงินฝากประจาํก่อนครบกาํหนด   

ทั้งน้ี  ผูฝ้ากหรือผูอ่ื้นจะเป็นผูส่้งเงินก็ไดเ้ม่ือสหกรณ์ไดล้งบนัทึกรายการ
จาํนวนเงินฝากท่ีไดรั้บนั้นในสมุดคูฝ่าก และตรวจสอบเป็นการถูกตอ้งแลว้  
สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
ขอ้ 11.  ถา้ส่งเช็คเขา้บญัชีเงินฝาก  ตอ้งขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวน 
ไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอนจากรายการเช่นนั้น จนกว่าจะเรียกเก็บเงิน 
ตามเช็คไดแ้ลว้ 
ขอ้ 12. การส่งเงินฝากประจาํพิเศษเขา้บญัชี  ตอ้งฝากภายในวนัท่ี  
15 ของเดือน  และจะขาดการฝากหรือฝากไม่ครบตามวงเงินท่ีกาํหนด   
หรือฝากล่าชา้กวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดทุกกรณีรวมกนัตอ้งไม่เกิน 2 คร้ัง   
ทั้งน้ี  ใหผู้ฝ้ากปฏิบติัตามขอ้ 10. หรือเลือกใหห้กัจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
ท่ีผูฝ้ากเปิดไวก้บัสหกรณ์  เพื่อโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประจาํพิเศษโดย
อตัโนมติั 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้  ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้  วธีิการคิดดอกเบีย้และ

การจ่ายดอกเบีย้ 
ข้อ 13. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 5. ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 4.50 ต่อปี  โดยจะได้ประกาศอัตราดอกเบีย้ 
แต่ละประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
คณะกรรมการดาํเนินการอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
ตามวรรคก่อนไดต้ามความหมาะสม 
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  เงินฝาก 
ออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ ใหค้าํนวณเป็นรายวนัตาม  
ยอดเงินคงเหลือ    และสหกรณ์จะนาํดอกเบ้ียทบตน้เงินเขา้บญัชี 
เงินฝากในวนัท่ี 16  ของทุกเดือน  และให้ผูฝ้ากนาํสมุดคูฝ่ากไป 
ขอปรับรายการเงินฝากไดท่ี้สํานกังานสหกรณ์ 
ส าหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษผู้เกษียณอายุราชการ ต้องมี 
จ านวนเงินฝากคงเหลือไม่ต ่ากว่า  10,000  บาท   
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ   สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียให ้ ดงัน้ี 
1. เม่ือถึงกาํหนดระยะเวลาการฝาก   
2. ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจาํเม่ือครบกาํหนดพร้อม 
ดอกเบ้ียจนพน้กาํหนดไปอีกเจ็ดวนั    ก็เป็นอนัถือวา่ผูฝ้ากตกลง 
ฝากตน้เงินฝากพร้อมดอกเบ้ียต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม แต่ 
ต่อมาภายหลงั  ผูฝ้ากไดถ้อนเงินฝากประจาํก่อนครบกาํหนด   
สหกรณ์ฯ  จะจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจาํ 
ประเภท  3  เดือน  ตามจาํนวนเดือนเต็ม 
3. ถา้ผูฝ้ากไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากประจาํกบัสหกรณ์เป็นคร้ังแรก   
และไดถ้อนเงินฝากประจาํก่อนครบระยะเวลาการฝาก  สหกรณ์ฯ   
จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํพิเศษ  สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ียให ้ ดงัน้ี 
1. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาฝากและเพ่ิม 
โบนสัอีกเป็นจาํนวนร้อยละของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ  โดยสหกรณ์จะ 
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สหกรณ์ฯ  จะจ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราดอกเบ้ียของเงินฝากประจาํ 
ประเภท  3  เดือน  ตามจาํนวนเดือนเต็ม 
3. ถา้ผูฝ้ากไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากประจาํกบัสหกรณ์เป็นคร้ังแรก   
และไดถ้อนเงินฝากประจาํก่อนครบระยะเวลาการฝาก  สหกรณ์ฯ   
จะไม่จ่ายดอกเบ้ียให้ 
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํพิเศษ  สหกรณ์จะคาํนวณและจ่ายดอกเบ้ีย 
ให ้ ดงัน้ี 
1. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียเม่ือครบกาํหนดระยะเวลาฝากและเพ่ิม 
โบนสัอีกเป็นจาํนวนร้อยละของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ  โดยสหกรณ์จะ 
โอนดอกเบ้ียและโบนสัไปยงับญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์ผูฝ้ากเปิด 
ไวก้บัสหกรณ์ 
2. เงินฝากท่ีฝากไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ีย 
3. เงินฝากท่ีฝากตั้งแต่  3  เดือนข้ึนไป  หากถอนก่อนครบกาํหนด 
ระยะเวลาฝากหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการฝากเงิน สหกรณ์จะ 
จ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยต์ามประกาศ 
ของสหกรณ์ 
4. เม่ือครบกาํหนดเงินฝาก  สหกรณ์จะโอนเงินตน้ไปยงับญัชีเงิน 
ฝากประจาํ 3 เดือน หรือ บญัชีเงินฝากออมทรัพยต์ามท่ีผูฝ้ากแจง้ 
ไวก้บัสหกรณ์ 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบ 
ของสหกรณ์ ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ 
ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์  ตอ้งมารับเงินท่ีสํานกังาน  
สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือ 
ตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 
ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  ก็ตอ้ง 
ทาํใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบอาํนาจให้รับเงินแทนเป็น 
หนงัสือไวใ้นใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือ 
ตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้  มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยื่นใบถอน  
เงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์     ณ         
สํานกังานสหกรณ์  ในการน้ี สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวั 
ผูรั้บมอบอาํนาจก็ไดเ้ม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้   
และลงรายการเงินท่ีถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่าก   แลว้คืน 
สมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้ากอน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก    
ถา้มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ี
ใหต้วัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
ขอ้ 15.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น  จะถอน 
เม่ือใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ประจาํนั้น  ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 13. การถอนเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ     
 เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณอายรุาชการ  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากของตน

โอนดอกเบ้ียและโบนสัไปยงับญัชีเงินฝากออมทรัพยท่ี์ผูฝ้ากเปิด 
ไวก้บัสหกรณ์ 
2. เงินฝากท่ีฝากไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบ้ีย 
 
3. เงินฝากท่ีฝากตั้งแต่  3  เดือนข้ึนไป  หากถอนก่อนครบกาํหนด 
ระยะเวลาฝากหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการฝากเงิน สหกรณ์จะ 
จ่ายดอกเบ้ียใหใ้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยต์ามประกาศของสหกรณ์ 
4. เม่ือครบกาํหนดเงินฝาก  สหกรณ์จะโอนเงินตน้ไปยงับญัชีเงิน 
ฝากประจาํ 3 เดือน หรือ บญัชีเงินฝากออมทรัพยต์ามท่ีผูฝ้ากแจง้ 
ไวก้บัสหกรณ์ 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

ขอ้ 14. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบ 
ของสหกรณ์ ในการถอนเงินฝาก  ผูมี้อาํนาจถอนเงินตามท่ีไดใ้ห้ 
ตวัอยา่งลายมือช่ือไวต้่อสหกรณ์  ตอ้งมารับเงินท่ีสํานกังาน  
สหกรณ์ดว้ยตนเอง  และตอ้งยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือ 
ตามท่ีใหต้วัอยา่งไวน้ั้น  พร้อมกบัสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 
ถา้ผูมี้อาํนาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน  ก็ตอ้ง 
ทาํใบถอนเงินฝาก  และตอ้งมอบอาํนาจให้รับเงินแทนเป็น 
หนงัสือไวใ้นใบถอนเงินฝากนั้นดว้ย  ทั้งน้ี  โดยลงลายมือช่ือ 
ตามท่ีไดใ้หต้วัอยา่งไวแ้ลว้  มอบใหผู้รั้บมอบอาํนาจยื่นใบถอน  
เงินฝากนั้น  พร้อมดว้ยสมุดคูฝ่ากต่อเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์     ณ         
สํานกังานสหกรณ์  ในการน้ี สหกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสูจน์ตวั 
ผูรั้บมอบอาํนาจก็ได ้     เม่ือสหกรณ์ไดต้รวจถูกตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้   
และลงรายการเงินท่ีถอนพร้อมทั้งเงินคงเหลือในสมุดคูฝ่าก   แลว้คืน 
สมุดคูฝ่ากใหผู้ฝ้าก 
ในกรณีท่ีผู้ฝากประสงค์จะให้สหกรณ์หักเงินจากสมุดเงินฝากออมทรัพย์ 
 ( เล่มสีเหลือง )  เพื่อช าระค่าหุ้น เงินกู้ และ / หรืออื่นๆให้ผู้ฝากเขียนแสดง 
ความจ านงให้สหกรณ์หักเงินฝากช าระได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีเขียนให้ไว้ได้
ทันทีท่ีก าหนด  โดยผู้ฝากไม่ต้องมาเขียนใบถอนเงินใหม่ให้กับสหกรณ์อกี 
อน่ึง  การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก   ถา้มีการแกไ้ข 
เปล่ียนแปลงใด ๆ ผูมี้อาํนาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีให้ 
ตวัอยา่งไวก้าํกบัดว้ย 
ขอ้ 15.  การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพยน์ั้น  จะถอน 
เม่ือใด จาํนวนเท่าใดก็ได ้ส่วนการถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก 
ประจาํนั้น  ใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 13.  
การถอนเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ     เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษผู ้
เกษียณอายรุาชการ  ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากของตนไดเ้ม่ือทวงถาม     
โดยทาํใบถอนเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดและใหถ้อนไดเ้ดือนละ 1 
คร้ัง  หากเดือนใดมีการถอนมากกว่า 1  คร้ัง  สหกรณ์ 
จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ี  2  และคร้ังต่อ ๆ ไป ในอตัรา 
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ไดเ้ม่ือทวงถาม    โดยทาํใบถอนเงินฝากตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดและให้
ถอนไดเ้ดือนละ1 คร้ัง  หากเดือนใดมีการถอนมากกวา่ 1  คร้ัง  สหกรณ์จะ
คิดคา่ธรรมเนียมการถอนคร้ังท่ี  2  และคร้ังต่อ ๆ ไป ในอตัราร้อยละ 5  
ของจาํนวนเงินท่ีถอน 
ขอ้ 16. ในกรณีท่ีสหกรณ์ใหบ้ริการถอนเงินผ่านระบบ ATM ของ 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ( มหาชน )  ผูฝ้ากเงินฝากออมทรัพยท่ี์ประสงค  ์
จะถอนเงินผ่านระบบATMจะตอ้งทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบัสหกรณ์เพื่อขอใช้
บริการ  ทั้งน้ี  ผูฝ้ากจะตอ้งมีบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพยท่ี์ใช้ 
กบับตัร ATM  ของธนาคารกรุงไทย  จาํกดั  ( มหาชน ) และ 
ผูฝ้ากตอ้งถือปฏิบติัตามท่ีสหกรณ์ไดจ้ดัทาํขอ้ตกลงไวก้บัธนาคาร 
กรุงไทย  จาํกดั ( มหาชน ) 
ขอ้ 17. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  เพ่ือปิดบญัชี 
เงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ใหผู้มี้อาํนาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ย 
รายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่  “เพื่อปิดบญัชี” 
ขอ้ 18. ในกรณีท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือ 
ทั้งหมดในบญัชีเงินฝากให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ ั้งไว ้ หรือ 
ถา้มิไดต้ ั้งไวก็้คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น   
ในกรณีเงินฝากประจาํพิเศษท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรม  ในระหวา่งไม่ 
ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อม  
ดว้ยดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียประเภทเงินฝากออมทรัพยต์ามท่ีประกาศของ
สหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ 
ขอ้ 19. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  เห็นว่าผู  ้
ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือ 
เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์  
จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงิน  
คงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี  สหกรณ์ 
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
ขอ้ 20.   การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้   17.   และ ขอ้ 18.  
สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 13.    ถึงวนัก่อนวนัถอน 
หน่ึงวนั เวน้แต่ การปิดบญัชีเงินฝาก ในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ  
ตามขอ้ 19.  สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้ 
หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงิน 
เม่ือใด   เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากสําหรับ 
บญัชีนั้น 
 

ร้อยละ 5 ของจาํนวนเงินท่ีถอน 
ขอ้ 16. ในกรณีท่ีสหกรณ์ใหบ้ริการถอนเงินผ่านระบบ ATM ของ 
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั ( มหาชน )  ผูฝ้ากเงินฝากออมทรัพยท่ี์ 
ประสงคจ์ะถอนเงินผ่านระบบATMจะตอ้งทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั 
สหกรณ์เพ่ือขอใชบ้ริการ  ทั้งน้ี  ผูฝ้ากจะตอ้งมีบญัชีเงินฝาก 
ประเภทออมทรัพยท่ี์ใชก้บับตัร ATM  ของธนาคารกรุงไทย   
จาํกดั  ( มหาชน ) และผูฝ้ากตอ้งถือปฏิบติัตามท่ีสหกรณ์ไดจ้ดัทาํ  
ขอ้ตกลงไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จาํกดั ( มหาชน )  
ขอ้ 17. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทั้งหมด  เพ่ือปิดบญัชี 
เงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ ใหผู้มี้อาํนาจถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ย 
รายการจาํนวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยวา่  “เพื่อปิดบญัชี” 
ขอ้ 18. ในกรณีท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือ 
ทั้งหมดในบญัชีเงินฝากให้แก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ ั้งไว ้ หรือ 
ถา้มิไดต้ ั้งไวก็้คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้าํหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนั้น   
ในกรณีเงินฝากประจาํพิเศษท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรม  ในระหวา่งไม่ 
ครบกาํหนดระยะเวลาการฝาก  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อม 
ดว้ยดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียประเภทเงินฝากออมทรัพยต์ามท่ีประกาศของ
สหกรณ์ใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ 
ขอ้ 19. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  เห็นว่าผู  ้
ฝากฝ่าฝืนระเบียบน้ี  หรือก่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่สหกรณ์ หรือ 
เห็นวา่มีเหตุอนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก  สหกรณ์ 
จะไม่รับเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก  และใหผู้ฝ้ากถอนเงิน  
คงเหลือทั้งหมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน  ทั้งน้ี  สหกรณ์ 
จะแจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูฝ้าก 
ขอ้ 20.  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้   17.   และ ขอ้ 18.  
สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหต้ามขอ้ 13.    ถึงวนัก่อนวนัถอน 
หน่ึงวนั เวน้แต่ การปิดบญัชีเงินฝาก ในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ  
ตามขอ้ 19.    สหกรณ์จะคาํนวณดอกเบ้ียใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจง้ 
หน่ึงวนั  และสหกรณ์จะไม่ใหด้อกเบ้ียอีกไม่วา่ผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลิกสมุดคูฝ่ากสําหรับ 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
         5.1  พจิารณาอนุมตังิบดุล และอนุมตังิบการเงินของสหกรณ์ ปี 2560  ( 1 พ.ย. 2559 – 31 ต.ค.  2560 ) 
 ประธานกรรมการ :-   ช้ีแจงรายละเอียดผลการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2560   ใหท่ี้ประชุมใหญ่
รับทราบ 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุอทุยัธานี  จ ากดั 

                                                                       วนัท่ี    16  พฤศจิกายน    2560  

เรียน   ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุอทุยัธานี จ ากดั 
 

 หนงัสือรับรองฉบบันี ้ ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสขุอทุยัธานี  จ ากดั  ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  31  ตลุาคม  2560  เพ่ือแสดงความเห็นวา่  งบการเงินดงักลา่ว 
แสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  31 ตลุาคม 2560  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุอทุยัธานี  จ ากดั  โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม ่
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบในความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ  ซึ่งงบ
การเงินดงักลา่ว  ได้จดัท าขึน้ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบและคิดวา่ควรจะเป็น
ดงัตอ่ไปนี ้

1. งบการเงินไมม่ีการแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งรวมถึงการละเว้น 
การแสดงรายการและข้อมลูตา่ง ๆ 

2. ข้าพเจ้าได้จดัเอกสาร หลกัฐาน และข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ ให้ทา่นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 
2.1 บนัทึกทางการบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

  ทัง้หมด 
2.2 รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  และรายงานการประชมุใหญ่ 

3. ไมม่ีรายการผิดปกตท่ีิเก่ียวข้องกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการ  หรือเจ้าหน้าท่ี  
ของสหกรณ์  ผู้ซึ่งมหีน้าท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี  และระบบการควบคมุภายใน  หรือรายการผดิปกติท่ีมี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขของสญัญาทัง้หมด  ซึ่งหากไมป่ฏิบตัิตาม   อาจมีผลกระทบ 
อย่างมีสาระส าคญัตอ่งบการเงิน นอกจากนีส้หกรณ์ได้ปฏิบตัิตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีก ากับดแูล   ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม    อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงิน 
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5. สหกรณ์ไมไ่ด้รับหนงัสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอนัมีผลตอ่งบการเงิน          เพราะมิได้ 
ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อบงัคบั   ซึ่งรวมถึงการถกูเรียกชดเชย   หรือถกูประเมินภาษีอากร หรือมีหนีส้ิน 
ท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า  ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   หรือใช้ 
เป็นหลกัเกณฑ์ในการตัง้ส ารองคา่เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ 

6. รายการหรือข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ มีการบนัทึก  หรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ  และเหมาะสม 
ในงบการเงิน 

6.1 รายการธรุกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์  หรือบคุคลอ่ืน 
6.2 ข้อตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือข้อจ ากดัการใช้เงินกู้ 
6.3 สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ทัง้หมดอย่างถกูต้องตามกฎหมาย    และไมม่ีภาระผกูพนั 
หรือข้อผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแตท่ี่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

8. สหกรณ์ได้บนัทึก    หรือเปิดเผยรายการหนีส้ินทัง้หมดของสหกรณ์      ทัง้ท่ีเกิดขึน้แล้ว 
และอาจเกิดขึน้ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสมรวมทัง้ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเก่ียวกบั
หลกัประกนัทัง้หมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บคุคลท่ีสาม  นอกจากนี ้ สหกรณ์ไมม่ีคดีฟ้องร้องอ่ืน  และ 
ไมม่ีคดีท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ 

9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว      ไมม่ีเหตกุารณ์ใดเกิดขึน้  
หรือไมป่รากฏข้อเท็จจริงใด   ท่ีมีผลกระทบตอ่งบการเงินอย่างมีสาระส าคญั      ซึ่งต้องน ามาปรับปรุง 
งบการเงิน  หรือเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินอีก 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  
 (นายแพทย์นิพนธ์  โตวิวฒัน์) 

 ประธานกรรมการ 
 

                    

 
(นายนราพงศ์  ทศันางกรู) 

 ผู้จดัการ 
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รายงานของผู้สอบบญัชี 

 เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ความเห็น 
    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560   งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

    ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด  สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระสาํคญั  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
           ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์                  
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม  เพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
    เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลกูหน้ีเงินใหกู้ ้

ตามความในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5 เงินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560    สหกรณ์มีเงิน
ให้กู้ยืมจาํนวน 1,534,926,695.54 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86.36 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคัญในการ
ตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นรายการสินทรัพยท่ี์มีมลูค่ามากเป็นสาระสาํคญั และมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในการ
พิจารณาประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด สหกรณ์เห็นว่าเงินให้
กูย้มืจาํนวนดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพ ไม่มีการผิดนัดชาํระหน้ีผิดไปจากเกณฑ์ท่ีกาํหนด จึงไม่ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ ซ่ึงถือว่าไดป้ฏิบติัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เปรียบเทียบยอดคงเหลือกบัรายละเอียด ตรวจสอบการผ่าน
รายการชาํระหน้ีในแผน่บญัชียอ่ยรายตวั รวมทั้งไดต้รวจสอบหลกัฐานการยืนยนัหน้ี เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงของ
ลูกหน้ีเงินให้กู้ว่ามีชั้นคุณภาพตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  ขา้พเจา้ปฏิบติังานโดยอิสระ และให้
ความสาํคญัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินดว้ย 
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ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดย
ถกูตอ้งตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั   ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดในการจดัทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
รับผดิชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ 

 ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์       มีความตั้งใจท่ีจะ
เลิกสหกรณ์หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  

    การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญั  เมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ช ้    
ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิด
จากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มลู    การแสดงขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 

ของการควบคุมภายในของสหกรณ์  
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ 

สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว ไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้     จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชี    ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสาํคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
             จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสาํคญั
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้า เพราะการกระทาํ
ดงักล่าว สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
   

ร้อยตรี 

                                           (ไพรัตน์  ชูเวทย)์ 
                             ผูส้อบบญัชี 
331  ถนนเพชรเกษม  ซอย  4                                                             สาํเนาถกูตอ้ง                                                                                               
เขตบางกอกใหญ่    กรุงเทพฯ 
วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  2560                                                                        
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ที่ประชุม : -                                                               
มติที่ประชุม : -                                                                    
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 5.2  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิ  ปี  2560  

รายการ ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ร้อยละ

ก าไรสุทธิที่จดัสรร 56,693,326.24            100.00       53,212,049.60         100.00             

 1. เป็นเงินส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,678,084.92              10.01         5,321,204.96           10.00               

 2.คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหน่ึง 30,000.00                   0.05           10,000.00                0.02                 

    ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาทถว้น

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินร้อยสิบ 40,412,174.98            71.28         37,929,673.12         71.28               

   ( ปี2560 ปันผล ร้อยละ 5.33 )

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวม 9,071,486.34              16.00         8,512,681.59           16.00               

    แห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ ( ปี 2560 เฉล่ียคืน ร้อยละ 9.10 )

5. เงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีไม่เกินร้อยละสิบ 1,321,580.00              2.33           1,252,140.00           2.35                 

    ( ปี2560 โบนสั ร้อยละ 2.33 )

6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

7. ทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

8. กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัสองหม่ืนบาท 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

9. ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 100,000.00                 0.17           106,349.93              0.19                 

10. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 20,000.00                   0.04           20,000.00                0.04                 

56,693,326.24            100.00       53,212,049.60         100.00              
 หมายเหต 1. ยอดคงเหลือเงินทุนสาธารณประโยชน์ ณ 31 ตุลาคม 2560                =     85,886.56            บาท  
                        2. ยอดคงเหลอืเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว ณ 31 ตุลาคม 2560   =   84,313.46       บาท  
                               3.โบนสั กรรมการ และเจา้หนา้ท่ี  เป็นเงิน  1,321,580.00  บาท  

หากจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   2560     ตามท่ีเสนอ  จะมีผลสรุปได ้ ดงัน้ี 

รายการ ปี 2560 ร้อยละ ปี 2559 ร้อยละ
1.กลบัมาเป็นของสมาชิก ( 3 + 4 ) 49,483,661.32            87.28         46,442,354.71         87.28

2.เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ( 1+6+7+8+9) 5,838,084.92              10.30         5,487,554.89 10.31

3.เป็นโบนสักรรมการและเจา้หน้าท่ี ( 5 ) 1,321,580.00              2.33           1,252,140.00           2.35

4.เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ (2) 30,000.00                   0.05           10,000.00                0.02

5.เป็นทนุรักษาระดบัเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองของ 20,000.00                   0.04           20000.00 0.04

   ทนุเรือนหุ้น

รวม 56,693,326.24            100.00       53,212,049.60         100.00              

ที่ประชุม : -                                                               
มตทิี่ประชุม : -                                                                    
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5.3 พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ 
      ประธานกรรมการ :  เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนสาํหรับสหกรณ์ในการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีสาํหรับจ่าย
เป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  4  การด าเนินการ 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ข้อ  22.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เม่ือส้ินปี
ทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่
รับรองโดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่า สหกรณ์มีกาํไร
สุทธิใหจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ
ของกาํไรสุทธิ และเป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิ  
แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติกาํหนด 

ข้อ  22.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  เม่ือส้ินปีทาง
บญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรอง
โดยทัว่ไปแลว้ ปรากฏว่า สหกรณ์มีกาํไรสุทธิให้
จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของกาํไร
สุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ในอัตราร้อยละหน่ึงของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
สามหม่ืนบาทตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง   

ใหส้อดคลอ้งกบั
กฎกระทรวงกาํหนด
อตัราค่าบาํรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2560 

หมวด  9   
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถ ในดา้นธุรกิจ การเงินการ
บญัชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์หน่ึงคน ให้
เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจาํปี 
 จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง   
ใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด ที่
ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ  หรือ
ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที่ประจาํในสหกรณ์เป็น   ผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 97. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภาย นอก ผู ้มีคุณวุ ฒิ  ความ รู้ 
ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
บริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบติัเป็นผูผ้่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จาํนวน 1 คน 
ข้อ 97/1. ขั้ นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้คณะกรรมการดาํเนินการประกาศรับ
สมัครผู ้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู ้
ตรวจสอบกิจการที่ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ตอ้งห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
และนาํเสนอช่ือผูต้รวจสอบกิจการที่ผ่านมาคดัเลือก
ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลบั และ
ให้ผู ้ท่ีไดรั้บเลือกตั้ งคะแนนสูงสุดเป็นผู ้ตรวจสอบ
กิจการ หากมีคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ่ม

ใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559 
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ข้อ 98.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ    
ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลา
หน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์   ถา้เม่ือครบ
กาํหนดเวลาแลว้ ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่   กใ็หผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน   
ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บ
เลือกตั้งซํ้ าอีกได ้
ข้อ 99.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ        
ผูต้รวจสอบกิจการ   มีอาํนาจหนา้ที่ตรวจสอบการ
ดาํเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี  คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บญัชี  

ทะเบียน และการเงิน      ตลอดจนทรัพยสิ์น  
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อทราบฐานะ
และขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ที่เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐาน  และความถูกตอ้งของ
การดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท ของสหกรณ์  
เพื่อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่
คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการและ
เจา้หนา้ที่อื่น ๆ ของสหกรณ์  ทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจดัจา้ง    และแต่งตั้งผูจ้ดัการ    
เจา้หนา้ที ่    และลูกจา้งของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนงัสือสัญญาจา้ง และหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และ
การใชจ่้ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ดาํเนินกา เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน  ขอ้บงัคบัและระเบียบ  ตลอดจน
มติต่าง ๆ  ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  
ระเบียบ  มติ และคาํสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร  หรือที่เห็นว่า
จะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของ
สหกรณ์ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบประจาํเดือน ต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม
ประจาํเดือนคราวถดัไป แลว้เสนอผลการ
ตรวจสอบประจาํปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ 

อีกหน่ึงเสียง และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งลาํดบัคะแนน
รองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํรองจาํนวน 1 คน 
กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ
ตามขอ้ 97/1. (2) (3) (4) (5) ให้ผูต้รวจสอบกิจการ
สาํรองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที่ผูต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู่  หรือจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่  
ข้อ 98. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู ้
ตรวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลา 1 ปี
ทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่
มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน  
ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ซํ้ าได ้  
ข้อ 98/1. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อ
ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ห รื อ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู ้
ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากตาํแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล  
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนด  
ข้อ  99.  อ านาจหน้าที่ ของ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู ้ตรวจสอบกิจการมีอาํนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาํเนินงาน ทั้ งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้ งในข้อ
ต่อไปน้ี คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสิน ทั้ งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์
ที่เป็นอยูจ่ริง 
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สหกรณ์ดว้ย 
 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการ
ดํา เ นิ น ธุร กิ จ แ ต่ล ะ ป ร ะเ ภ ท ข องส ห ก รณ์  เ พื่ อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนาํแก่คณะกรรมการ
ดาํเนินการ ผู ้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ทั้ ง
ทางวิชาการ  และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ  
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ งเจ้าหน้าท่ีของ
ส ห ก ร ณ์  ต ล อ ด จ น ห นั ง สื อ สั ญ ญ า จ้ า ง แ ล ะ
หลกัประกนั 
(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสหกรณ์ 
(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ดาํเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่างๆ ของ
สหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ 
เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ์ 
การตรวจสอบกิจการและการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการ
ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
ข้อ 99/1. การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผูต้รวจ
สอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน
และประจาํปีรวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจาํเดือนต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
ในการประชุมประจาํเดือนคราวถดัไป และรายงาน
ผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ย 
กรณีที่ผู ้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ประกาศหรือคาํแนะนาํของ
ทางราชการ รวมทั้งขอ้บังคบั ระเบียบ มติท่ีประชุม
หรือคาํสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อ
ดาํเนินการแกไ้ข และใหจ้ดัส่งสาํเนารายงานดงักล่าว 
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ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงาน
ส ห ก ร ณ์ จัง ห วัด / สํ า นั ก งา น ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์
กรุงเทพมหานครที่กาํกบัดูแลโดยเร็ว  
ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการ
แกไ้ขและผลการติดตามของผู ้ตรวจสอบกิจการต่อ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์
จั ง ห วั ด ห รื อ สํ า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ส ห ก ร ณ์
กรุงเทพมหานครที่กาํกบัดูแล  
ข้อ 99/2. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู ้
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติตาม
อาํนาจหน้าที่  หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบติังานจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย  
ผูต้รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ตอ้งแจ้งให้คณะกรรมการดาํเนินการทราบ
โดยเร็ว ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชด ใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 

ที่ประชุม : -           
มตทิี่ประชุม : -            

 5.4  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ 
ประธานกรรมการ :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดป้ระชุมพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  ประจาํปี 

2561 โดยกาํหนดใหท่ี้ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  มีจาํนวน 2 ท่าน  ตามตาํแหน่ง คือ  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี   
และ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยัธานี   ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน เดือนละ 1,500.- บาท ต่อท่าน  จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน และการกาํหนดตาํแหน่งของท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ที่ประชุม : -           
มตทิี่ประชุม : -            

 5.5  พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ปี 2561  และอนุมตัค่ิาตอบแทน 
ประธานกรรมการ  :  เน่ืองจาก คุณศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี  2560    

ครบปีงบประมาณแลว้   และสหกรณ์ฯไดเ้ปิดรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 โดยมีผูส้มคัร 2 ท่าน ดงัน้ี 
 1.  นายรักชาติ   จนัทร์ศรี 
 2.  นางสาวศรีนวล   แก่วนเชิงคา้    
 ซ่ึงจะเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560  ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน  1  ท่าน  และ
กาํหนดค่าตอบแทน  1,500.-  บาท  ต่อเดือน 

ที่ประชุม : -                                      
มตทิี่ประชุม : -           
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5.6  พจิารณาอนุมตัแิผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2561 
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอร่างแผนประมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2561  

ใหท่ี้ประชุมฯ  ไดพิ้จารณา  ดงัน้ี 
(ร่าง) 

แผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 

รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2561

1. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง

    1.1 ผูจ้ดัการ 434,400.00 434,400.00 100.00 466,200.00 เดือนละ    38,850.00   บาท

    1.2 รองผูจ้ดัการ 414,240.00 414,240.00 100.00 434,400.00 เดือนละ    36,200.00   บาท

    1.3 เจา้หน้าท่ีบญัชี 276,840.00 276,840.00 100.00 304,440.00 เดือนละ    25,370.00   บาท

    1.4 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 1 257,880.00 257,880.00 100.00 276,840.00 เดือนละ    23,070.00   บาท

    1.5 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 2 257,880.00 257,880.00 100.00 270,480.00 เดือนละ    22,540.00   บาท

    1.6 เจา้หน้าท่ีธุรการและพสัดุ 156,840.00 156,840.00 100.00 168,360.00 เดือนละ    14,030.00   บาท

    1.7 เจา้หน้าท่ีธุรการและคอมพิวเตอร์ 120,720.00 120,720.00 100.00 132,840.00 เดือนละ    11,070.00   บาท

    1.8 เจา้หน้าท่ีทัว่ไป 160,080.00 160,680.00 100.37 172,440.00 เดือนละ    14,370.00   บาท

    1.9 ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 จ่ายกรณีเจา้หน้าท่ีลาออก

    1.10 เงินสมทบประกนัสงัคม 5% 72,000.00 68,409.61 95.01 72,000.00 ตาม พ.ร.บ.  ประกนัสงัคม

รวมหมวดเงนิเดือน 2,350,880.00 2,147,889.61 91.37 2,498,000.00

2. หมวดค่าตอบแทน

    2.1 ประธานกรรมการ 1 ท่าน 24,000.00 24,000.00 100.00 24,000.00 เดือนละ 2,000.00 บาท

    2.2 เลขานุการ  1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.3 เหรัญญิก 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.4 ผูต้รวจสอบกิจการ 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.5 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  2  ท่าน 36,000.00 36,000.00 100.00 36,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท / ทา่น

    2.6 ประธานกรรมการเงินกู ้ 1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.7 ประธานกรรมการศึกษาฯ 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.8 ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 60,000.00 60,000.00 100.00 60,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 210,000.00 210,000.00 100.00 210,000.00

3. หมวดเบีย้ประชุม

    3.1 คณะกรรมการด าเนินการ 15 ท่าน 147,000.00 138,100.00 93.95 147,000.00 14 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.2 คณะกรรมการอ านวยการ 5 ท่าน 42,000.00 37,800.00 90.00 38,500.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.3 คณะกรรมการเงินกู ้ 5  ท่าน 42,000.00 36,300.00 86.43 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.4 คณะกรรมการศึกษาฯ  5  ท่าน 42,000.00 36,400.00 86.67 38,500.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.5 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  3  ท่าน 25,200.00 21,700.00 86.11 23,100.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.6 กรรมการให้ค  าปรึกษา / เฉพาะกิจ 10,000.00 3,500.00 35.00 10,000.00 กรณีประชุมเฉพาะกิจ

    3.7 ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย หรือดา้นอ่ืน 10,000.00 6,600.00 66.00 10,000.00 กรณีตอ้งการปรึกษาเฉพาะเร่ือง

    3.8 ผูต้รวจสอบกิจการ  1  ท่าน 8,400.00 8,900.00 105.95 8,400.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

รวมหมวดเบีย้ประชุม 326,600.00 289,300.00 88.58 317,500.00

ปี 2560
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รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2561

4. หมวดค่าใช้สอย 

    4.1 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 2,800,000.00 2,553,550.00 91.20 2,870,000.00   ห้องประชุม , เลือกตั้ง , ลงทะเบียน

ของรางวลั , คา่เบ้ียประชุมใหญ่ฯ

    4.2 คา่จดัพิมพร์ายงานกิจการ 108,000.00 108,000.00 100.00 153,900.00      จดัพิมพ ์จ  านวน 2,700เล่ม

เล่มละ  57.00 บาท

    4.3 คา่สมนาคุณหน่วยงาน 60,000.00 58,420.00 97.37 60,000.00        สมมนาคุณหน่วยงานใน จ.อุทยัธานี

ของสมาชิกท่ีหกัเงินให้สหกรณ์

20.00 / รายสมาชิก (  2,782 คน)

    4.4 คา่ปฏิบติังานล่วงเวลา 80,000.00 74,699.00 93.37 80,000.00        จ่ายกรณีท างานล่วงเวลา

    4.5 คา่รับรอง 35,000.00 20,653.00 59.01 35,000.00        แขกสหกรณ์/การประชุมต่าง ๆ

    4.6 ประชาสมัพนัธกิ์จการ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00        ท าจดหมายข่าว / ส่ืออ่ืน ๆ

    4.7 คา่ซ่อมบ ารุงพสัดุ + Internet 20,000.00 5,712.00 28.56 20,000.00        กรณีซ่อมบ ารุงพสัดุ

    4.8 คา่ปรับปรุงส านกังาน 300,000.00 12,000.00 4.00 300,000.00      

    4.9 คา่ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์SEIKO 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00        หมดระยะเวลาการประกนั (1 ปี)

          และเคร่ืองพิมพ ์Passbook 

    4.10 วสัดุงานบา้นงานครัว 12,000.00 9,598.00 79.98 12,000.00        เพ่ือใชใ้นส านกังาน

    4.11 ประกนัภยัส านกังาน 7,500.00 7,198.96 95.99 7,500.00          ประกนัภยัอาคารทรัพยสิ์นเงินสด

    4.12 คา่ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 6,000.00 4,861.26            81.02 6,000.00          จ่ายภาษีป้าย , โรงเรือนให้ อบต.

    4.13 คา่จา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 60,000.00 -                     0.00 60,000.00        จดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี

    4.14 คา่ครองชีพเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 144,000.00 144,000.00        100.00 144,000.00 สวสัดิการเจา้หน้าท่ี 8 ท่าน 

(1,500.00 บาท / คน )

    4.15 คา่ใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต 1,000,000.00 318,000.00        31.80 1,000,000.00   เพ่ือจ่ายคา่ช่วยการศพแก่สมาชิก

    4.16 คา่ใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิก 200,000.00 14,000.00          7.00 200,000.00      เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ี

    ประสบสาธารณภยั ประสบสาธารณภยัระหวา่งปี 2561

    4.17 คา่ใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการ แต่งงาน , บวช 50,000.00 -                     0.00 50,000.00        เพ่ือจ่ายคา่ช่วยเหลือสมาชิกท่ีแต่งงาน

    วนัคลา้ยวนัเกิด (อายุ 60,65,70,75,80,85, บวช,วนัคลา้ยวนัเกิด (อายุ 60,65,70,75,80

    90,95,100 ปี) , โสด,บุตรคนแรก 85,90,95,100 ปี) , โสด,บตุรคนแรก

    4.18 คา่ใชจ่้ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 200,400.00 200,400.00        100.00 206,100.00      เพ่ือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    4.19 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 26,750.00 19,080.00          71.33 27,820.00        ให้เป็นคา่ชดเชยการโอนเงินให้กบั
สมาชิก 2,782 ราย ๆ ละ 10.00 บาท

    4.20 คา่ติดต่อประสานงาน 48,000.00 48,000.00          100.00 54,000.00        คา่น ้ามนัในการติดต่อประสานงาน

    4.21 คา่บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ 100,000.00 87,740.00          87.74 100,000.00      บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน

            บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์

    4.22 คา่ใชจ่้ายทนายความ 100,000.00 -                     0.00 100,000.00      ส าหรับจา้งทนายความ

    4.23 เงินสมทบกองทนุช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 300,000.00 -                     0.00 300,000.00      

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,707,650.00 3,685,912.22 64.58 5,836,320.00

ปี 2560
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รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2561

5. หมวดประชุม / อบรม / สัมมนา

    5.1 กลุ่มสมาชิก 260,000.00 238,790.00        91.84 260,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ

สมาชิก 200 คน,พฒันาอาชีพสมาชิก

    5.2 ผูต้รวจสอบกิจการ 10,000.00 -                     0.00 10,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

    5.3 กลุ่มคณะกรรมการ 114,000.00 68,785.00          60.34 114,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

    5.4 กลุ่มเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 130,000.00 148,030.00        113.87 150,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

     5.5 ศึกษาดูงาน 50,000.00 50,000.00          100.00 50,000.00

     5.6 จดัประชุมชม สอ.ภาคเหนือ 20,000.00 -                     0.00 0.00

รวมหมวดประชุม / อบรม / สัมมนา 584,000.00 505,605.00 86.58 584,000.00

6. หมวดวัสดุส านักงาน

    6.1 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุอ่ืนๆ 150,000.00 121,053.50        80.70 150,000.00      จดัซ้ือวสัดุส านกังาน / แบบพิมพ์

เพ่ือใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ

    6.2 วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 60,000.00 44,935.00          74.89 60,000.00        จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ในกิจการของสหกรณ์ฯ

รวมหมวดวัสดุส านักงาน 210,000.00 165,988.50 79.04 210,000.00      

7. หมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง

7.1 ขยายส านกังาน 2,500,000.00 -                     0.00 2,500,000.00   ครุภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีตอ้งการใช้

7.2 เคร่ืองพิมพส์มุดเงินฝากและสมุดสมาชิก 60,000.00 48,150.00          80.25 60,000.00        ระหวา่งปี (ทดแทนกรณีช ารุด)

7.3 เคร่ืองนบัธนบตัร 40,000.00 0.00 40,000.00        

7.4 ครุภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น UPS Printer 50,000.00 46,790.00          93.58 50,000.00        

จอคอม ฯลฯ

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง 2,650,000.00 94,940.00 3.58 2,650,000.00

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค

    8.1 คา่น ้าประปา 4,200.00 3,814.31 90.82 4,200.00          จ่ายคา่น ้าประปา

    8.2 คา่กระแสไฟฟ้า 90,000.00 81,419.49 90.47 90,000.00        จ่ายคา่กระแสไฟฟ้า

    8.3 คา่โทรศพัท์ 40,000.00 47,174.86 117.94 48,000.00        จ่ายคา่โทรศพัท์

    8.4 คา่ไปรษณีย์ 13,000.00 14,115.00 108.58 15,000.00        จ่ายคา่ไปรษณีย์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 147,200.00 146,523.66 99.54 157,200.00

9. หมวดเบ็ดเตล็ด

    9.1 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 65,000.00 28,753.00 44.24 65,000.00        จ่ายรายการท่ีไม่สามารถ

จ่ายจากหมวดอ่ืนได้

รวมหมวดเบ็ดเตล็ด 65,000.00 28,753.00 44.24 65,000.00

รวมแผนรายจ่ายประจ าปี 12,251,330.00 7,274,911.99 59.38 12,528,020.00

หมายเหตุ  : ให้ทุกหมวด ถวัจ่ายกนัได ้ยกเวน้ หมวดคา่ครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง

ปี 2560

 
ที่ประชุม : -           
มติที่ประชุม : -           
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5.7 พจิารณาแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
 ประธานกรรมการ  :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2561  เพื่อใหท่ี้
ประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1.  ยอดสมาชิกสามญั ( จนถึง 31 ต.ค. 2561 )        1,720  คน (ปี 2560  =  1,685 คน) 
2.  ยอดสมาชิกสมทบ ( จนถึง 31 ต.ค. 2561 )       1,150 คน (ปี 2560  =  1,097 คน) 
3.  จ่ายเงินกูทุ้กประเภท  1,600           ลา้นบาท  (ปี 2560  =  1,534.92  ลา้นบาท) 
4.  ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท    600          ลา้นบาท  (ปี 2560  =     582.02  ลา้นบาท) 
5.  รับเงินค่าหุน้      850          ลา้นบาท  (ปี 2560  =     796.58  ลา้นบาท) 
6.  ประมาณการรายได ้     107            ลา้นบาท  (ปี 2560  =     102.09  ลา้นบาท) 
7.  ประมาณการรายจ่าย       47        ลา้นบาท  (ปี 2560  =       45.40  ลา้นบาท) 
8.  ประมาณการกาํไรสุทธิ       60            ลา้นบาท  (ปี 2560  =       56.69  ลา้นบาท) 
ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            
5.8 พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือการค า้ประกนั  ปี 2561 
ประธานกรรมการ :   ในปี  2561 คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดม้ีมติใหก้าํหนดวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนั  

ไวไ้ม่เกิน 640.0 ลา้นบาท  (ปี 2560  วงเงิน  640.0 ลา้นบาท)  จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ  พจิารณา 
ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            

 5.9  พจิารณาอนุมตัวิงเงินลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารอืน่  ๆ 
 ประธานกรรมการ :   การบริหารการเงินของสหกรณ์ในปีท่ีผา่นมามีสมาชิกนาํเงินมาฝากเป็นจาํนวนมาก
เพื่อการบริหารการเงินใหเ้กิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิกจึงขออนุมติัวงเงิน   50.00  ลา้นบาท ลงทุน      
ในพนัธบตัรรัฐบาล หรือธนาคารอ่ืน ๆ   

ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            

 5.10  พจิารณาการจ้างผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ปี 2561   ( ปีส้ินสุด 31 ตุลาคม  2561 )  
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาเสนอบริการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

ภาคเอกชน ซ่ึงมีผูเ้สนอบริการสอบบญัชีมา  2  ราย 
  ไดแ้ก่  1.  ร้อยตรีไพรัตน์    ชูเวทย ์ ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 2.  นายปรีดา   อุสาหะการี ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 และคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปี  2561   ประจาํปี  ส้ินสุด วนัท่ี  
31 ตุลาคม  2561  คือ  นายปรีดา  อุสาหะการี  เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ปี 2561 

โดยมขีอบเขตการปฏบิัตงิานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายใหผู้ช่้วยทาํการตรวจสอบบญัชี อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง 

 2. รายงานการสอบบญัชีระหว่างปี สาํหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยจะส่งสาํเนาใหก้รมบญัชีสหกรณ์ทราบ
ดว้ยทุกคร้ัง 
 3. ใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด 
 4. เขา้ร่วมประชุมใหญ่ฯ หรือประชุมคณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
 5. ใหค้าํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชี ภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน 
 6. มีทีมงานดา้นกฎหมายท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่สมาชิกสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีทีมท่ี
ชาํนาญงานใน จงัหวดั นครสวรรค ์เพื่ออาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการแกปั้ญหา 
 7. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น)  และขอเบิกจ่ายคร้ังเดียว
ภายหลงัรับรองงบการเงิน 

ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            
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5.11  พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  29  ประจ าปี  2561 
ประธานกรรมการ :   เน่ืองจากการดาํเนินงานของกิจการสหกรณ์ฯ  ไดค้รบรอบปีบญัชี ประจาํปี     2560  

เรียบร้อยแลว้  และสหกรณ์ฯ  มกีารเปิดรับสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 29/2561 แทนตาํแหน่งท่ีหมดวาระ  
จาํนวน  7  ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 

1. นายเสรี                  แสงคาํฉาย      ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี    วาระท่ี 2 ปีท่ี 2  
2. นางสุกญัญา        ไผทโสภณ      ประจาํหน่วย สสจ.อุทยัธานี    วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 
3. นายเฉลิมชยั         มากมี      ประจาํหน่วย รพ.หนองฉาง    วาระท่ี 1 ปีท่ี 2  
4. นางอรวรรณ       อศัวรัตน ์      ประจาํหน่วย อ.ทพัทนั     วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
5. นางวภิา             คาํแหงพล      ประจาํหน่วย อ.สวา่งอารมณ์    วาระท่ี 2 ปีท่ี 2  
6. นางสาวณฎัฐนนัท ์ สาเขตรการณ์      ประจาํหน่วย อ.หว้ยคต     วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
7. นางวารุณี                ทอดสนิท      กรรมการกลาง        วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 

สหกรณ์ฯ  ไดท้าํการประกาศเปิดรับสมคัรสมาชิกผูส้นใจ โดยมีผูท่ี้สมคัรเขา้เป็นตวัแทนในการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ  ประจาํหน่วยต่าง ๆ   ดงัน้ี 

กรรมการประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร  1  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางศิริเกษ   วงษว์กิยกิ์จ   วาระท่ี 1    ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย สสจ.อุทยัธานี   ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางสมพิศ       ปัญญาชนวฒัน ์   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.หนองฉาง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายปริพฒัน์     ทะแวนสาริกิจ   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.ทพัทนั  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางวมิล     แสงอุทยั    วาระท่ี 1  ปีท่ี 1    
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.สวา่งอารมณ์  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางประไพ     พ่วงช่ืน    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.หว้ยคต  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายจตุภพ     ดิษผล       วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย กรรมการกลาง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายววิฒัน์   สุริยกานต ์       เบอร์  1  
 2.  นางวารุณี    ทอดสนิท       เบอร์  2 
มตทิี่ประชุม : -            
ผูต้รวจสอบกิจการ   ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายรักชาติ   จนัทร์ศรี       เบอร์  1 
 2.  น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้   เบอร์  2 
มตทิี่ประชุม : -            
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คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ชุดท่ี 29  ประจาํปี  2561 
มีรายนาม  ดงัต่อไปน้ี   

1.  นายแพทยนิ์พนธ ์ โตวิวฒัน ์   วาระท่ี  2   ปีท่ี 2 
2.  นายวิเชษฐ ์  ภู่พงษ ์    วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
3.  นางสาวอรวรรณ ทอดสนิท   วาระท่ี  2 ปีท่ี 2 
4.  นางเสาวลกัษณ์ อุทาน    วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
5.  นายชาติชาย  อุทาน    วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
6   นายทวีป  สมคัรการไถ   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
7.  นางธนกนกธร อินทรัศมี   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
8.  นายวิเวก  ระยบัแสงรุ้ง   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
9.         วาระท่ี    ปีท่ี    
10.        วาระท่ี    ปีท่ี    
11.        วาระท่ี    ปีท่ี    
12.        วาระท่ี    ปีท่ี    
13.        วาระท่ี    ปีท่ี    
14.        วาระท่ี    ปีท่ี    
15.        วาระท่ี    ปีท่ี    

 
ที่ประชุม : -                                                      
มตทิี่ประชุม: -            
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอืน่ ๆ 

6.1 ค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวดัอุทัยธาน ี
ที่ประชุม            
มตทิี่ประชุม            

6.2 ค าแนะน าจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อทุัยธาน ี
ที่ประชุม            
มตทิี่ประชุม            

6.3 ค าแนะน าจากสมาชิก 
ที่ประชุม            
มตทิี่ประชุม            

6.4  พธิีมอบเกยีรตบิัตรแก่กรรมการที่หมดวาระ 
ที่ประชุม            
มตทิี่ประชุม            

 
 
 
 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา   น. 
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