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โครงสร้างองคก์ร สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ปี 25โครงสร้างองคก์ร สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ปี 256611  
 

 
 
 
 
 

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 29 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

 

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

 เร่ิมจากแนวความคิด   ในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาสหกรณ์ใหเ้กิดความมัน่คงอย่างย ัง่ยืน แลว้กาํหนดวตัถุประสงค ์ 
การกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน  การจดัการเชิงกลยุทธ์  พร้อมเตรียมเคร่ืองมือและเทคนิคในการควบคุมกาํกบัการทาํงาน
ประจาํปี 

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

1.3 การจูงใจ  การน าองค์กร  ( Leading Management )    
มีการจดัอบรมดา้นวชิาการและดา้นการใหบ้ริการ ทั้งสมาชิก คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเพ่ือการบริหารจดัการ
สหกรณ์ดว้ยธรรมาภิบาล ตามหลกัพระราชบญัญติัสหกรณ์ ปี พ.ศ.2542 และอุดมการณ์สหกรณ์   

1.4 การควบคุม  ก ากบั   และตดิตาม   ( Controlling Management )    
 มีการจดัชุด  กรรมการตรวจสอบภายใน   มีการติดตามแผนการทาํงาน โดยใหร้ายงานผลการทาํงานเป็นรายเดือน  
พร้อมวเิคราะห์สถานการณ์การเงินภายในสหกรณ์ฯ การทาํงานของคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  มีความโปร่งใส 
สมาชิกสามารถตรวจสอบได ้  มีระเบียบวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัในการควบคุมการปฏิบติังานเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ เขา้ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management ) 

 ไดมี้การปรับแผนกลยุทธ์   การดาํเนินกิจการสหกรณ์ฯ โดยกาํหนดเป็นแนวทางท่ีชดัเจน คือ มีการกาํหนด 
วสิัยทศัน์  ( Vision ) ,    พนัธกิจ   ( Mission )  ,   วตัถุประสงค ์   ( Objectives )  ,  กลยุทธ์ ( Strategies ) และการปฏิบติัการ 
( Activities )  ดงัรายละเอยีดในขอ้มูล  แนวทางการดาํเนินกิจการ ปี 2562 
3. การบริหารการเงิน ( Financial Management ) 
 ไดมี้การบริหารจดัการโครงสร้างทางการเงิน  ตามเกณฑม์าตรฐานความมัน่คงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์
เป็นเกณฑอ์า้งอิง (Benchmark) คืออตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์4 หมวด รวม 14 อตัราส่วน ดงัรายละเอียด
ในภาคผนวก ก.  
4. การจัดการการตลาด ( Marketing Management ) 

 มีการวเิคราะห์สถานการณ์การเงินทุกวนั ใชก้ลยุทธ์จดัหาทุนอตัราดอกเบ้ียตํ่ามาชาํระหน้ีของธนาคารและสถาบนั
การเงินอื่นท่ีอตัราดอกเบ้ียสูงเพ่ือลดตน้ทุน คงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ไวแ้มส้ถาบนัการเงินอื่นลดอตัราดอกเบ้ีย
ลง  ประชาสัมพนัธ์และช้ีแจงเปรียบเทียบถึงขอ้ดีการฝากเงิน กูเ้งิน เพ่ิมหุน้ของสหกรณ์  เพ่ือจูงใจใหส้มาชิกใชบ้ริการของ
สหกรณ์ฯ  ตลอดจนมีการประสานกบัธนาคารเพ่ือบริการโอนเงินหนา้เคาน์เตอร์ของธนาคารใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ มี
บริการหกัเงินเดือนฝากบญัชีออมทรัพยเ์ป็นรายเดือนใหส้มาชิกท่ีแจง้ความประสงคใ์หห้กั 
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แนวทางการด าเนินกจิการปี 2562 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
เราจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย ์ ท่ีมีความมัน่คง ส่งเสริมสวสัดิการ บริการท่ียอดเยีย่ม และสร้างการมีส่วน

ร่วมทั้งระดบัสมาชิกและเครือข่าย 
 พนัธกิจ  (Mission) 

1.  พฒันาสหกรณ์ออมทรัพยใ์หมี้ความมัน่คงอยา่งต่อเน่ือง 
2.  ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
3.  ส่งเสริมใหส้มาชิกไดรั้บสวสัดิการท่ีเหมาะสมทัว่ถึง 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนรวมของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
5.  พฒันาการใหบ้ริการท่ียอดเยีย่ม 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1.  เพ่ือยกระดบัสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์ออมทรัพยม์ัน่คงดีเด่นระดบัประเทศ 
2.  มีสถานะทางการเงินท่ีมีสภาพคล่องท่ีดีสมาชิกมีเงินออมเพ่ิมข้ึน 
3.  เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดรั้บสวสัดิการท่ีดีมคีวามสุข 
4.  เพ่ือสร้างความร่วมมือและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งในส่วนของสมาชิกและเครือข่าย
สหกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics) 
1.  พฒันาองคก์รใหมี้ความเขม้แข็งมัน่คงมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.  พฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวสัดิการแก่สมาชิก 
3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
4.  พฒันาการบริการท่ียอดเยีย่ม 
5.  พฒันาบุคลากรใหม้ีความรู้ตามอุดมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 

 
กลยุทธ์  

1.  พฒันาการบริหารจดัการเพื่อด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องสู่มาตรฐานสถาบนัการเงิน 
2.  ส่งเสริมใหส้มาชิกมีการออมเพ่ิมข้ึนทั้งหุน้และเงินฝาก 
3.  ส่งเสริมใหส้มาชิกไดรั้บสวสัดิการอยา่งทัว่ถึง 
4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
5.  ส่งเสริมใหส้มาชิกมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได ้
6.  ส่งเสริมใหส้มาชิก กรรมการและเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์และเครือข่าย 
7.  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยัสมาชิกเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารรวดเร็วทัว่ถึง 
8.  ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดความรู้แก่สมาชิกอยา่งหลากหลาย 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 
วนัที่  25   เดือน   พฤศจกิายน  พ.ศ.  2561 

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

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.2 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่น และ กรรมการสหกรณ์ฯ ดีเด่น 
1.3 พิธีการมอบทุนการศกึษาบุตรของสมาชิก ประจาํปี 2561 
1.4 แจง้ผูส้มคัรการเลือกตั้ง ในตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ กรรมการประจาํหน่วย   

กรรมการกลาง(ขา้ราชการบาํนาญ) และผูต้รวจสอบกิจการ ท่ีหมดวาระ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
3.1 ...................................................................................................... 
3.2 ...................................................................................................... 

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

(  1 พฤศจิกายน 2560  -  31 ตุลาคม 2561 ) 
4.2 เร่ืองรายงานผลการดาํเนินกิจการของสหกรณ์  ปี 2561 
4.3 เร่ืองรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2561 
4.4 เร่ืองรายงานการแกไ้ข / เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์  ในรอบปี 2561 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
5.1 พิจารณาอนุมติังบดุล และอนุมติังบการเงินของสหกรณ์ ปี 2561 
5.2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ ปี 2561 
5.3 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
5.4 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
5.5 พิจารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ปี 2562  และอนุมติัค่าตอบแทน 
5.6  พิจารณาอนุมติัแผนประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี 2562 
5.7  พิจารณาแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2562 
5.8  พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนั  ปี 2562 
5.9  พิจารณาอนุมติัวงเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือ ธนาคารอ่ืน ๆ 
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5.10  พิจารณาการจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปี 2562  ( ปีส้ินสุด 31 ต.ค. 62 ) 
5.11  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 30  ประจาํปี 2562 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอืน่ ๆ 
6.1 คาํแนะนาํจากสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
6.2 คาํแนะนาํจากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธานี 
6.3 คาํแนะนาํจากสมาชิก 
6.4 พิธีมอบเกียรติบตัรแก่กรรมการท่ีหมดวาระ ชุดท่ี  29  ประจาํปี 2561 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 
วนัที่  25  เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 

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 2561 
   กรรมการดีเด่น   ประจ าปี  2561   คอื   
   1. นางสาวอรวรรณ   ทอดสนิท 
   2. นางธนกนกธร   อินทรัศมี 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกสมาชิกดีเด่น ประจาํปี 2561  ดงัน้ี 
         1. สมาชิกดเีด่นประเภทออมทรัพย์ 

   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  10 ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งปลอดจากเงินกูทุ้กประเภท 
    ผลจากการคดัเลอืก  ได้แก่   น.ส.วชัรินทร์  เบญจศีล 
          2.  สมาชิกดเีด่นประเภทท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์ฯ ครบถ้วน 
   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  10  ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งมีเงินกูส้ามญั 
    ผลจากการคดัเลอืก  ได้แก่  นางดารณี  ทองดี 
              พิธีกร  :-  ขอเชิญประธานกรรมการ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่น 
ทั้ง 2 ประเภท  

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม :-            
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1.3 พธิีการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ฯ  ไดพ้ิจารณาใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  โดยไดจ้ดัสรร 

ทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิก  ทั้งส้ิน    182   ทุน    รวม   212,100.- บาท  
         พิธีกร  :-  ขอเชิญตวัแทน นกัเรียน / นกัศกึษา ท่ีไดรั้บการพิจารณา  รับมอบทุนการศกึษา 
ประจาํปี 2561 

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม :-           

1.4  แจ้งการเลอืกตั้งในต าแหน่ง    ประธานกรรมการ   กรรมการประจ าหน่วย   
กรรมการกลาง(ข้าราชการบ านาญ)   และผู้ตรวจสอบกจิการ    ที่หมดวาระ  จ านวน  9  ต าแหน่ง   ได้แก่ 
   1. ประธานกรรมการ 
   2. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   3. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   4. กรรมการประจาํหน่วย  สสอ.เมืองอุทยัธานี    
   5. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หนองขาหยา่ง 

 6. กรรมการประจาํหน่วย  อ.บา้นไร่ 
 7. กรรมการประจาํหน่วย  อ.ลานสกั   

8. กรรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ) 
9. ผูต้รวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม :-            
มตทิี่ประชุม  :-          
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 
  เลขานุการ    (นายทวีป   สมคัรการไถ) 
 

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

ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัอุทยัธาน ี
...................................................... 

สมาชิกเข้าประชุม     จาํนวน  2,564 คน 

สมาชิกไม่เข้าประชุม จาํนวน     218 คน 

หมายเหตุ จาํนวนสมาชิก    ณ   วนัท่ี   31   ตุลาคม   2560   จาํนวน  2,782 คน 

เร่ิมประชุม   เวลา   08.30  น. 
  เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการมาครบองคป์ระชุมเรียบร้อยแลว้  นายแพทยนิ์พนธ ์   โตวิวฒัน ์
ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในท่ีประชุม  ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระ  
ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.3 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทวีศกัด์ิ  กระแสสินธุ ์ เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส จากสาํนกังานสหกรณ์ 
จงัหวดัอุทยัธานี 

2. นายปรีดา  รอดนวล  นกัวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบติัการ จากสาํนกังานสหกรณ์ 
จงัหวดัอุทยัธานี 

3. นายจาํรัส  สายคุณากร ผูช่้วยผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ 
ที่ประชุม :- 
มตทิี่ประชุม :-รับทราบ 
1.4 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  10 ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งปลอดจากเงินกูทุ้กประเภท 
    ผลจากการคดัเลอืก  ได้แก่   นายแพทย์กติตชัิย  อุรุวรรณกลุ 
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    2.  สมาชิกดเีด่นประเภทท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์ฯ ครบถ้วน 
   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  10 ปีข้ึนไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุน้มากท่ีสุด 
     3. ตอ้งมีเงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากท่ีสุด 
     4. ตอ้งมีเงินกูส้ามญั 
    ผลจากการคดัเลอืก  ได้แก่   นางสาวสุภัค   ทองค ามาก 
            พิธีกร  :-  ขอเชิญประธานกรรมการ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกดีเด่นทั้ง 2 ประเภท 

ที่ประชุม :- 
มตทิี่ประชุม :-รับทราบ 
1.4 พธิีการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2560 

สหกรณ์ฯ  ไดพ้ิจารณาใหทุ้นการศกึษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์  โดยไดจ้ดัสรร 
ทุนการศึกษาใหก้บับุตรของสมาชิก  ทั้งส้ิน    158   ทุน    รวม  206,100.- บาท  
         พิธีกร  :-  ขอเชิญตวัแทน นกัเรียน / นกัศกึษา ท่ีไดรั้บการพจิารณา   รับมอบทุนการศกึษา 
ประจาํปี 2560 

ที่ประชุม :- 
มตทิี่ประชุม :รับทราบ 
1.4  แจ้งการเลอืกตั้งในต าแหน่ง  กรรมการประจ าหน่วย  กรรมการกลางและผู้ตรวจสอบกจิการ 

ที่หมดวาระ  จ านวน  8  ต าแหน่ง  ได้แก่ 
   1. กรรมการประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  1  ตาํแหน่ง 
   2. กรรมการประจาํหน่วย สสจ.อุทยัธานี 1  ตาํแหน่ง 
   3. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หนองฉาง 1  ตาํแหน่ง  

 4. กรรมการประจาํหน่วย อ.ทพัทนั 1  ตาํแหน่ง 
 5. กรรมการประจาํหน่วย อ.สว่างอารมณ์ 1  ตาํแหน่ง 

6. กรรมการประจาํหน่วย อ.หว้ยคต 1  ตาํแหน่ง 
7. กรรมการกลาง   1  ตาํแหน่ง 
8. ผูต้รวจสอบกิจการ   1  ตาํแหน่ง 
    รวม 8  ตาํแหน่ง 

ที่ประชุม :- 
มตทิี่ประชุม  :รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 
  เลขานุการ    (นายทวีป   สมคัรการไถ)ไดด้าํเนินการช้ีแจงตามเอกสารรายงานการประชุมใหญ่
ประจาํปี 2560   หนา้ 16 - 65 

มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 

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 ้สหกรณ์ฯ  จะ
ดาํเนินการขอรายละเอียดจากธนาคารออมสินให้ 
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  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 
มตทิี่ประชุม  :รับทราบ 

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    47คน (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 : รับทราบ 
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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) ซ่ึงการพิจารณาเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว้
ชดัเจน  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  
    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 ์)   
   1.3 การช่วยเงินสงเคราะห์ศพใหแ้ก่สมาชิก 

 1.3.1  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสามญัท่ีเสียชีวิต  
ในวงเงินไม่เกิน100,000.-  บาท ( หน่ึงแสนบาทถว้น ) จาํนวน  2 ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน200,000.- บาท  
( สองแสนบาทถว้น )  

 1.3.2  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบและสมาชิก 
สมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั ท่ีเสียชีวิตในวงเงินไม่เกิน  30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถว้น)  จาํนวน  5  ราย  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  118,000.- บาท  (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นแปดพนับาทถว้น)   
   1.4 ช่วยเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส / บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของสมาชิก 

      สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 
5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  2  ราย  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,000.-  บาท ( หน่ึงหมื่นบาทถว้น )  
   1.5  สวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก 
          สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก  จาํนวน  6ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  
6,000.-  บาท  ( หกพนับาทถว้น )   
   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 )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  65  ปี  จาํนวน 13  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 13,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น)  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  70  ปี  จาํนวน   5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน   5,000.-  บาท  (หา้พนับาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  75  ปี  จาํนวน   1  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน   1,000.-  บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  80  ปี  จาํนวน   2  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน   2,000.-  บาท  (สองพนับาทถว้น ) 
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   1.7  สวสัดิการสมาชิกท่ีประสบเหตุสาธารณภยั  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการในวงเงินไม่เกิน  5,000.- บาท  
( หา้พนับาทถว้น )จาํนวน  5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  14,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนส่ีพนับาทถว้น)  
   1.8  สวสัดิการสมาชิกอุปสมบท  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )  
จาํนวน  5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  (หา้พนับาทถว้น)    
   1.9 สวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกโสดท่ีมีอาย ุ45 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ไม่นอ้ยกว่า   5   ปี    ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ    1,000.-  บาท    จาํนวน    3    รายเป็นเงินทั้งส้ิน  3,000.-  บาท  
( สามพนับาทถว้น )    

ที่ประชุม :-  
มตทิี่ประชุม : รับทราบ 

    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 

  ที่ประชุม :-  
  มตทิี่ประชุม : รับทราบ 

4.3  การพฒันาศักยภาพของกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
  สหกรณ์ฯ ไดม้ีการพฒันาศกัยภาพของกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  และสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยเพ่ิมพนู 
ความรู้    ในการส่งเขา้รับการฝึกอบรม    สมัมนา    ประชุมต่าง   ๆ     เพื่อนาํความรู้ท่ีไดม้าปรับใชก้บัระบบงาน 
สหกรณ์ฯ  เพ่ือใหมี้การพฒันาแบบกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป ...อบรมจาํนวน 34  เร่ือง รายละเอียดในรายงานกิจการปี 2560... 

ที่ประชุม :-  
มตทิี่ประชุม :- รับทราบ 

  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   
เป็นธรรมดงัน้ี 
  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   
ซ่ึงในปี2560มีสมาชิกใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ  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  (เจด็สิบเจ็ดล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนเก้าพันหน่ึงร้อยแปดสิบหกบาท 
ห้าสิบแปดสตางค์ ) 

ที่ประชุม :-  
มตทิี่ประชุม :- รับทราบ 
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  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 582,025,652.59บาท ( ห้าร้อยแปดสิบสองล้านสองหมืน่
ห้าพนัหกร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์ )  
       4.5.2 การส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 
   สหกรณ์ฯ ไดส่้งเสริมใหส้มาชิกออมเงิน  โดยการประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกเพ่ิมเงินค่าหุน้
รายเดือน   โดยในปี   2560   น้ี  สมาชิกไดมี้การเพ่ิมหุน้    จาํนวน   131ราย  เป็นค่าหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน 214,100.00 บาท 
( สองแสนหนึ่งหมืน่ส่ีพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน )    และ  สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหส้มาชิกซ้ือหุน้เพ่ิมเป็นคร้ังคราว  โดยมี
สมาชิกซ้ือหุน้เพ่ิมคร้ังคราว    เป็นจาํนวน 88  ราย  เป็นเงินค่าหุน้  29,292,900.00    บาท  ( ยีสิ่บเก้าล้านสองแสนเก้า
หมืน่สองพนัเก้าร้อยบาทถ้วน ) 
       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 

ที่ประชุม :-  
มตทิี่ประชุม :- รับทราบ 
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 
สินเช่ือเพื่อการศึกษา  ซ่ึงปัจจุบนั  สหกรณ์ฯ ยงัคงใหบ้ริการในโครงการน้ีอยู ่ ซ่ึงวงเงินท่ีใหกู้ ้ เป็นดงัน้ี   

ระดบัชั้นอนุบาล - ประถมศกึษาปีท่ี 6  วงเงินไม่เกิน    100,000.00  บาท   
   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 -ตํ่ากว่าปริญญาตรี    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  เป็นเงินรวม  360,700.00   บาท  (สามแสนหกหมืน่เจด็ร้อยบาทถ้วน) 
4.6.2  สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเลก็  (SME) 

   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเลก็   (SME)   โดยในปี 2560  มีสมาชิกในโครงการน้ี จาํนวน  2  ราย  เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกู้
ทั้งส้ิน  230,000.00 บาท  (สองแสนสามหมืน่บาทถ้วน)   
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          4.6.3  สินเช่ือเพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า โดยในปี 2560  น้ี  มีสมาชิกยืน่กูโ้ครงการน้ีจาํนวน   2 ราย เป็นวงเงินท่ี
ให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  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 :- รับทราบ 

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  เม่ือวนัท่ี  26 พฤศจิกายน 2559ไดแ้ต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นผู ้
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  
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  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
  3.2.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีไวอ้ย่างชดัเจน 
เหมาะสม เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ในการปฏิบติังานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด
ไว ้การปฏิบติังานภายในของสหกรณ์ไดป้ฏิบติัเป็นไปตามขั้นตอนของระบบงานภายใตก้ารกาํกบั ดูแลของผูจ้ดัการ
สหกรณ์และคณะกรรมการดาํเนินการ  นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัจดัให้มีการตรวจสอบขอ้มูลระหว่างรายละเอียดกบั
โปรแกรมในระบบต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงการปฏิบติัดงักล่าวช่วยให้สหกรณ์ลดความเส่ียงในขอ้ผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนได ้  
  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 ด้านเงินรับฝาก 
   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    138,971,553.65บาท 

   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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    3.6  ด้านเงินกู้ยมืระยะส้ัน 
  สหกรณ์ออกตัว๋สญัญาใชเ้งินอายุ  3  เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.20  เพ่ือเป็นการระดมเงินทุน
ของสหกรณ์มาใช้หมุนเวียนในการดาํเนินงานของสหกรณ์ ณ ว ันส้ินปีมีตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือ จาํนวน 
130,000,000.00  บาท     
 3.7 ด้านสินเช่ือ 
   สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหว่างปี 6 ประเภท คือ 
 1. เงินกูฉุ้กเฉิน 
  1.1 เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสามญั  จาํนวน 2,004  สญัญา เป็นเงิน  93,419,040.00บาท  

 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 ้  
 3.8 ด้านการลงทุน 
  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนในสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในรูปของการฝากเงินในสหกรณ์อ่ืนจาํนวน
77,139,186.58 บาท  ซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  จาํนวน 2,275,000.00.บาท หุ้นของ
บริษทัสหประกนัชีวิตจาํกดั จาํนวน 200,000.00 บาท 
 4. การตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

 ในปี พ.ศ. 2560ผูต้รวจสอบกิจการไดใ้หข้อ้สงัเกตและแนะนาํแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสหกรณ์ 
และรายงานผลการตรวจสอบ  พร้อมขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการดาํเนินการในท่ีประชุม
ประจาํเดือน  ซ่ึงขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้งแลว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
       ศรีนวล   แกว่นเชิงคา้ 
           (นางสาวศรีนวล   แกวน่เชิงคา้) 
        ผูต้รวจสอบกิจการ 

 ที่ประชุม :-  
 มตทิี่ประชุม :- รับทราบ 
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4.8 รายงานการแก้ไข / เพิม่เตมิ ระเบียบสหกรณ์ ฯ ในรอบปี 2560 
ประธานกรรมการ: - ช้ีแจงระเบียบของสหกรณ์ ท่ีไดมี้การแกไ้ข / เพ่ิมเติม ในรอบปี2560 

       4.8.1  กาํหนด  ระเบยีบ ว่าด้วย  การรับฝากเงิน   พ.ศ. 2560    มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 
วนัท่ี  1 พฤศจิกายน  พ.ศ .2560 เป็นตน้ไป   
  ที่ประชุม :ขอใหเ้พ่ิมเติมสวสัดิการบุตรคนแรกของสมาชิกสามญัและสมาชิกสมทบ (1) โดยใหม้ี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป 

มตทิี่ประชุม :- รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
  5.1  พจิารณาอนุมตังิบดุล และอนุมตังิบการเงินของสหกรณ์ ปี 2560( 1 พ.ย. 2559– 31 ต.ค.  2560 ) 
 ประธานกรรมการ:- ช้ีแจงรายละเอียดผลการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2560   ใหท่ี้ประชุมใหญ่
รับทราบ 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

       สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 

วนัท่ี    16  พฤศจิกายน    2560  

เรียน   ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

 หนงัสือรับรองฉบบัน้ี  ใหไ้วเ้พ่ือประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขอุทยัธานี    จาํกดั  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ตุลาคม  2560  เพื่อแสดงความเห็นว่า  งบการเงินดงักล่าว 
แสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  31   ตุลาคม   2560    ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนดหรือไม ่
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ  ซ่ึงงบ
การเงินดงักล่าว  ไดจ้ดัทาํข้ึนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบและคิดว่าควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง 
รายการและขอ้มลูต่าง ๆ 

2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสาร หลกัฐาน และขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  ใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้  คือ 
2.1 บนัทึกทางการบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ี ของสหกรณ์   
ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี  และระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผดิปกติท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม   อาจมีผลกระทบอยา่งมี 
สาระสาํคญัต่องบการเงินนอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม    อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยงานราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตาม 
กฎหมายหรือขอ้บงัคบั   ซ่ึงรวมถึงการถกูเรียกชดเชย   หรือถกูประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภาย
หนา้  ซ่ึงควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรอง
ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

6. รายการหรือขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  มีการบนัทึก  หรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอ  และเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1 รายการธุรกิจท่ีมกีบัสาขาของสหกรณ์  หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้
6.3 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  และไม่มีภาระผกูพนัหรือขอ้ผกูมดั 
ใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

8. สหกรณ์ไดบ้นัทึก    หรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และอาจเกิดข้ึนใน 
ภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสมรวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ี 
สหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ี  สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืน  และไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน หรือไม่ปรากฏ 
ขอ้เท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญัซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินอีก 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  
 (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตววิฒัน)์ 

 ประธานกรรมการ 
 

 
(นายนราพงศ ์ ทศันางกรู) 

 ผูจ้ดัการ 
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ที่ประชุม : มีสมาชิกสอบถามประเด็นหน้ีสงสยัจะสูญของสหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสกัจาํกดั  
      ผูช่้วยผูส้อบบญัชีไดต้อบคาํถามจนสมาชิกเขา้ใจในระบบบญัชี 
มตทิี่ประชุม :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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 5.2พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก 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  

หากจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี   2560     ตามทีเ่สนอ  จะมผีลสรุปได้  ดังนี ้

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 :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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5.3 พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ 
 ประธานกรรมการ    :    เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนสาํหรับสหกรณ์ในการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีสาํหรับ
จ่ายเป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และขอ้กาํหนดคุณสมบติัการดาํรงตาํแหน่งความรับผดิชอบของ
ผูต้รวจสอบกิจการ  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
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจการเงินการบญัชี
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์หน่ึงคนใหเ้ป็น
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง   
ใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด ที่
ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ  หรือ
ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหนา้ที่ประจาํในสหกรณ์เป็น   
ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
ข้อ 98.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่งไดมี้กาํหนดเวลา
หน่ึงปีทางบญัชีของสหกรณ์ถา้เม่ือครบ
กาํหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่กใ็หผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน 
ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้ง
ซํ้ าอีกได ้
ข้อ 99.  อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผูต้รวจสอบกิจการมีอาํนาจหนา้ที่ตรวจสอบการ

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 2 คน 
ข้อ 97/1. ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ
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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ดาํเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ีคือ 
(1) ตรวจสอบเอกสารสรรพสมุดบญัชีทะเบียน

และการเงินตลอดจนทรัพยสิ์นหน้ีสินทั้งปวง
ของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริง
ของสหกรณ์ที่เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการ
ดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะนาํแก่
คณะกรรมการดาํเนินการผูจ้ดัการและ
เจา้หนา้ท่ีอื่นๆของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ
และทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ
เจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ์ตลอดจน
หนงัสือสัญญาจา้งและหลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงานและ
การใชจ่้ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ
สหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการ
ดาํเนินกาเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงานขอ้บงัคบัและระเบียบตลอดจนมติ
ต่างๆของคณะกรรมการดาํเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบั
ระเบียบมติและคาํสั่งของสหกรณ์หรือกิจการ
อื่นๆตามที่เห็นสมควรหรือที่เห็นว่าจะ
ก่อใหเ้กิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของ
สหกรณ์ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบประจาํเดือนต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการในการประชุม
ประจาํเดือนคราวถดัไปแลว้เสนอผลการ
ตรวจสอบประจาํปีต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ดว้ย 

 

อีกหน่ึงเสียง และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งลาํดบัคะแนน
รองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํรองจาํนวน 1 คน 
กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุ
ตามขอ้ 97/1. (2) (3) (4) (5) ให้ผูต้รวจสอบกิจการ
สาํรองปฏิบติังานไดท้นัทีเท่าระยะเวลาที่ผูต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู่  ห รือจนกว่าจะมีการ
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 โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่ อ
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 
 
(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
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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 
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
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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 ้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 
การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 

 ที่ประชุม : มีสมาชิกเสนอว่าเน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั เป็นสหกรณ์ท่ีมีขนาด
ใหญ่ (ทุนดาํเนินการเกิน 1,000 ลา้นบาท) ควรมีผูต้รวจสอบกิจการมากกว่า 1 คน และขอใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัดว้ย 
โดยสมาชิกอ่ืนๆ เสนอว่าควรมี 2 คนบา้ง ควรมี 3 คน บา้งและคงใหม้ี 1 คนเหมือนเดิมบา้ง 

ประธานกรรมการ   ขอพกัการประชุมใหญ่เพื่อประชุมคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบั
ประเด็นจาํนวนผูต้รวจสอบกิจการ  (นายแพทยนิ์พนธ ์โตววิฒัน์) หลงัจากประชุมคณะกรรมการดาํเนินการแลว้  ท่ี
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ     มีมติแกไ้ขขอ้บงัคบัใหม้ีผูต้รวจสอบกิจการจาํนวน   2 คน ในปีบญัชี  2562  
และเสนอท่ีประชุมใหญ่ฯ  พิจารณา    

มตทิี่ประชุม :  อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 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 :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

 5.5  พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ปี 2561 และอนุมตัค่ิาตอบแทน 
ประธานกรรมการ: เน่ืองจาก คุณศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี  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 :  อนุมติัเฉพาะค่าตอบแทนดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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5.6พจิารณาอนุมตัแิผนประมาณการรายจ่าย  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 ทา่น 

(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 : - 
มตทิี่ประชุม :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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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 :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
5.8 พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือการค า้ประกนั  ปี 2561 
ประธานกรรมการ: ในปี  2561 คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดมี้มติใหก้าํหนดวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนั  

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

 5.9  พจิารณาอนุมตัวิงเงินลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารอืน่ ๆ 
 ประธานกรรมการ:การบริหารการเงินของสหกรณ์ในปีท่ีผา่นมามีสมาชิกนาํเงินมาฝากเป็นจาํนวนมากเพื่อ
การบริหารการเงินใหเ้กิดประโยชนต่์อสหกรณ์และมวลสมาชิกจึงขออนุมติัวงเงิน   50.00  ลา้นบาท ลงทุน      ใน
พนัธบตัรรัฐบาล หรือธนาคารอ่ืน ๆ   

ที่ประชุม : - 
มตทิี่ประชุม :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

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

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

 และคณะกรรมการดาํเนินการไดพิ้จารณาจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปี 2561   ประจาํปี ส้ินสุด วนัท่ี  
31 ตุลาคม  2561  คือ  นายปรีดา  อุสาหะการี  เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ปี 2561 

โดยมขีอบเขตการปฏบิัตงิานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายใหผู้ช่้วยทาํการตรวจสอบบญัชี อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง 

 2. รายงานการสอบบญัชีระหว่างปี สาํหรับระยะเวลา3เดือนโดยจะส่งสาํเนาใหก้รมบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุก
คร้ัง 
 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 :  อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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5.11  พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 29  ประจ าปี 2561 
ประธานกรรมการ:   เน่ืองจากการดาํเนินงานของกิจการสหกรณ์ฯ  ไดค้รบรอบปีบญัชี ประจาํปี     2560 

เรียบร้อยแลว้  และสหกรณ์ฯ  มกีารเปิดรับสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 29 / 2561 แทนตาํแหน่งท่ีหมด
วาระ  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  1ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางศิริเกษ   วงษว์กิยกิ์จ   วาระท่ี1ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วยสสจ.อุทยัธานีประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางสมพิศ       ปัญญาชนวฒัน ์   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.หนองฉาง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายปริพฒัน์     ทะแวนสาริกิจ   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.ทพัทนัประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางวมิล     แสงอุทยั    วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.สวา่งอารมณ์ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางประไพ     พ่วงช่ืน    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.หว้ยคต ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายจตุภพ     ดิษผล    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
ท่ีประชุม เน่ืองจากนายจตุภพ ดิษผล ไดรั้บคาํสัง่ยา้ยใหไ้ปปฏิบติังานท่ี อ.สวา่งอารมณ์เร่งด่วน จึงขอ

เสนอนายเอเธนส วรพงศไ์ชย เป็นกรรมการประจาํหน่วย อ.หว้ยคต 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย กรรมการกลาง ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายววิฒัน์   สุริยกานต ์  เบอร์  1   
 2.  นางวารุณี    ทอดสนิท  เบอร์  2    
ท่ีประชุม: ผลการลงคะแนน เบอร์  1 นายววิฒัน์   สุริยกานต ์ ไดค้ะแนนเสียง 446 เสียง 
                                เบอร์  2 นางวารุณี    ทอดสนิท ไดค้ะแนนเสียง 332 เสียง 
ไม่ประสงคล์งคะแนน  3 คน 
 สรุป นายววิฒัน์  สุริยกานต ์ไดรั้บเลอืกตั้งเป็นกรรมการประจาํหน่วยกรรมการกลาง 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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ผูต้รวจสอบกิจการ  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายรักชาติ   จนัทร์ศรี    เบอร์  1 
 2.  น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้   เบอร์  2 
ท่ีประชุม: ผลการลงคะแนน เบอร์  1 นายรักชาติ   จนัทร์ศรี    ไดค้ะแนนเสียง 316 เสียง 
                                เบอร์  2 น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้    ไดค้ะแนนเสียง 446 เสียง 
ไม่ประสงคล์งคะแนน  19  คน 
 สรุป น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการ และใหน้ายรักชาติ   จนัทร์ศรี ไดรั้บ

เลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการสํารอง 
มตทิี่ประชุม : อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

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.  นางศิริเกษ  วงษว์กิยกิ์จ   วาระท่ี1  ปีท่ี 1 
10.นางสมพิศ        ปัญญาชนวฒัน ์   วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
11.นายปริพฒัน ์  ทะแวนสาริกิจ   วาระท่ี 1    ปีท่ี 1 
12.นางวมิล       แสงอุทยั    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
13.นางประไพ       พวงช่ืน    วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
14.นายเอเธน   วรพงศไ์ชย   วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
15.นายววิฒัน์    สุริยกานต ์   วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 
ที่ประชุม : - 
มตทิี่ประชุม: อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอืน่ ๆ 
6.1 ค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวดัอุทัยธาน ี

6.1.1 ไดเ้นน้ในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการว่ามีหนา้ท่ีในการควบคุมกาํกบั แนะนาํ 
ส่งเสริมใหส้หกรณ์ฯ (ฝ่ายจดัการ) ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ / ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ท่ีผา่นมาขอชมเชย ถือว่า
การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั มีผลงานอยูใ่นแนวหนา้เป็นไปตามระเบียบ / 
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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6.2 ค าแนะน าจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อทุัยธาน ี
 -ไม่มา- 

6.3 ค าแนะน าจากสมาชิก 
6.3.1 สมาชิกราย นายปณัต   อุไรพนัธ ์เสนอใหค้ณะกรรมการชุดต่อไปพิจารณาเพ่ิมจาํนวนงวด

ของเงินกูส้ามญั จาก 200 งวด  เป็น 250 งวด 
ประธานกรรมการ แจง้ว่าขณะน้ียงัไม่สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจากสหกรณ์ฯ   ตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ดว้ย ซ่ึงแนะนาํไวว้่าการกูส้ามญัไม่ควรมีจาํนวนงวดการส่งคืนเกิน 120 งวด ซ่ึงในปีท่ีแลว้ 
(2559) สหกรณ์ฯ เราไดท้าํการลดจาํนวนงวดการส่งลงมาจาก 250 งวด เป็น 200 งวด โดยการลดลงแบบขั้นบนัได 
เพื่อใหก้ระทบกบัผูกู้น้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงการท่ีสมาชิกเสนอเพ่ิมให้กลบัไปเหมือนเดิมอีก จะทาํใหมี้ผลกระทบในเร่ืองของ
การบริหารจดัการ ดงัน้ี 

1. อตัราผลกาํไรของสหกรณ์จะลดลงเน่ืองจากการนาํเงินกูร้ะยะสั้น มาปล่อยใหกู้ใ้นระยะยาว 
 2.    สหกรณ์ฯ ขาดสภาพคล่อง (สหกรณ์ฯ มีเงินไม่เพียงพอใหส้มาชิกกู ้ตอ้งไปกูเ้งินจากภายนอก 
คณะกรรมการมีความเส่ียงในการตอ้งคํ้าประกนั) 

3.    สมาชิกไม่สามารถส่งเงินไดใ้นระยะยาวและความมัน่คงในการดาํรงชีวิตลดลงและจะขอรับไว้
พิจารณาดาํเนินการอีกคร้ัง 

6.4  พธิีมอบเกยีรตบิัตรแก่กรรมการที่หมดวาระ 
ประธานกรรมการ ไดด้าํเนินการมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่กรรมการท่ีหมดวาระ 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ประธานกล่าวปิดการประชุม 

เลกิประชุม  เวลา  13.30  น. 
    
    ลงช่ือ      นิพนธ ์   โตววิฒัน ์ ประธานกรรมการ 
                       (นายแพทยนิ์พนธ ์  โตววิฒัน)์ 
 

    ลงช่ือ         ทวีป  สมคัรการไถ เลขานุการ 
                   ( นายทวีป  สมคัรการไถ)  
 

    ลงช่ือ         ทวีป  สมคัรการไถ ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                   ( นายทวีป  สมคัรการไถ)  
 
 

 

 

 

สาํเนาถกูตอ้ง 
 

ทวีป  สมคัรการไถ 
( นายทวีป  สมคัรการไถ ) 

เลขานุการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานีจาํกดั 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
3.1  เร่ืองสมาชิกราย นายปณตั   อุไรพนัธ ์ เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมจาํนวนงวดของ

เงินกูส้ามญั  จาก 200 งวด  เป็น 250 งวด  
 คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 29 พิจารณาแลว้เห็นควรใหค้งไว ้200 งวด ตามเดิมและขอให้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 30 พิจารณาตามสถานการณ์ทางการเงินของปีการเงิน 2562  ต่อไป 
 ที่ประชุม :-.....................................................................  
 มตทิี่ประชุม :-................................................................  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

4.1  เร่ืองรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ )   เข้าใหม่  ลาออก  และถึงแก่กรรม  ระหว่างปี   2561 
( 1 พฤศจกิายน 2560 – 31 ตุลาคม 2561 ) 
  ประธาน  :   ขอแจง้จาํนวนสมาชิกสหกรณ์  เขา้ใหม่  ลาออก  และถึงแก่กรรม ระหว่างปี 2561 ดงัน้ี 
 ยอดยกมาเมื่อปีท่ีผา่นมา  ( 31 ต.ค. 2560 )     2,782 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,685    คน 
    สมาชิกสมทบ    1,097    คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )      145 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         24    คน (โอนจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก 
                 สามญั  7  คน)   
     สมาชิกสมทบ       121 คน 
 สมาชิกลาออกระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )        59 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั          8  คน 
     สมาชิกสมทบ        51 คน (โอนจากสมาชิกสมทบไปเป็น 
                 สมาชิกสามญั  7 คน)  
 สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี  ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )             13 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั           4 คน 
     สมาชิกสมทบ           9 คน 
 คงเหลือสมาชิกทั้งส้ิน  ณ  ส้ินปี  2561 ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )  2,855  คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,704 คน 
     สมาชิกสมทบ    1,151 คน 

ที่ประชุม :-             
มตทิี่ประชุม :-             

4.2  เร่ืองรายงานผลการด าเนินกจิการของสหกรณ์ฯ  ปี 2561 
ประธาน  :- ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
       4.2.1 ด้านสวสัดิการ  ( Benefit  and  Services ) 

   กาํหนดสวสัดิการแก่สมาชิก  (สมาชิกสามญั , สมาชิกสมทบ)  ดงัน้ี 
                 1.1 สวสัดิการ ทุนการศกึษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในปี   2561   รวม   182    ทุน   
ในวงเงิน   212,100.-  บาท   (สองแสนหน่ึงหมื่นสองพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น)    ซ่ึงการพิจารณาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวช้ดัเจน  โดยสรุปผลการพิจารณา  เป็นดงัน้ี   



 

 

- 58 - 

 

  ระดบั ป.6  จาํนวน 44 ทุน  ทุนละ    700.-  บาท   เป็นเงิน  30,800 .-บาท 
  ระดบั ม.3  จาํนวน 56 ทุน  ทุนละ    900.-  บาท   เป็นเงิน  50,400.- บาท 
  ระดบั ม.6  จาํนวน 44 ทุน  ทุนละ 1,200.-  บาท   เป็นเงิน  52,800.- บาท 
  ระดบั ปวช.3  จาํนวน   2 ทุน  ทุนละ 1,200.-  บาท   เป็นเงิน    2,400.- บาท 
  ระดบั ปวส.2  จาํนวน   4 ทุน  ทุนละ 1,500.-  บาท   เป็นเงิน    6,000.- บาท 
  ระดบั กศน.ปีสุดทา้ย จาํนวน   1 ทุน ทุนละ 1,500.   บาท เป็นเงิน    1,500.- บาท 
  ระดบัปริญญาตรี ปี 3 จาํนวน 31 ทุน  ทุนละ 2,200.-  บาท   เป็นเงิน  68,200.- บาท 
  รวมทั้งส้ิน  182  ทุน วงเงนิรวมทั้งส้ิน  212,100.- บาท (สองแสนหนึ่งหมืน่สองพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน)  
    1.2 สวสัดิการ  บาํเหน็จใหแ้ก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ  ในวงเงินไม่เกิน  5,000.- บาท  
(หา้พนับาทถว้น)  มีผลตั้งแต่วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ ์ 2549   
            สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการบาํเหน็จใหแ้ก่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ ในวงเงิน 
ไม่เกิน  5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  24  ราย     รวมเป็นเงิน  87,893.25   บาท   ( แปดหมื่นเจด็พนั 
แปดร้อยเกา้สิบสามบาทยีสิ่บหา้สตางค ์)  ดงัน้ี 
    1. นางลดัดา   อยู่พรม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท   
    2. นายทนง   อ ํ่าทุ่งพงษ ์   รพ.หนองขาหย่าง  2,000.-     บาท 
    3. นางพทัธมนต ์  วงษรั์กษ ์  รพ.หนองฉาง  3,718.-     บาท 
    4. นพ.กิติศกัด์ิ  ระลึกฤาเดช บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,950.-     บาท  
    5. นางสมปอง   เดชอินทร์   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท 
    6. นางจนัทร์ทิพย ์  รักกิจการพูล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท 
    7. นายขาว  รักเขตการ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,072.25  บาท  
    8. นางสุมนา   เพชรรงค ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 3,013.-     บาท  
    9. นางณฐัพรรณ  ประกอบธญัญะศิริ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 3,060.-     บาท 
    10. นางลกัขณา   สุเทศ   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,223.-     บาท 
    11. น.ส.คาํพร้ิง  กุมภาพนัธ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,955.-     บาท 
     12. นางสุธานี  สุริยกานต ์   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท 
    13. นางเฟ่ืองฟ้า   อ่อนละมยั บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,160.-     บาท  
    14. นายสกุล   แช่มเดช  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท  
    15. น.ส.สมลกัษณ์  จนัทรังษ ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,901.-     บาท 
    16. นางอนงค ์  หมัน่เพียรธรรม บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,160.-     บาท 
    17. น.ส.กมลรัตน์  รัตนวราหะ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,091.-     บาท 
    18. น.ส.ลดัดา  กลัน่การนา  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท 
    19. นายมานิตย ์ เก่งธญักรณ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,000.-     บาท  
    20. น.ส.สาวณีิ  กลัน่สกลุ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท  
    21. นางจิตรากูล   ระยบัแสงรุ้ง บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท 
    22. นายสุธน   พนัธุเมฆ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 3,778.-     บาท 
    23. นายบุญเกิด  พรมวงศ ์  รพ. อุทยัธานี  2,812.-     บาท 
    24. นางอาํไพ  ระลึกฤาเดช  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 2,000.-     บาท 
              1.3 การช่วยเงินสงเคราะห์ศพใหแ้ก่สมาชิก 

         1.3.1  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสามญัท่ีเสียชีวิต  
ในวงเงินไม่เกิน  100,000.-  บาท  ( หน่ึงแสนบาทถว้น )  จาํนวน  7  ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  575,000.- บาท  
( หา้แสนเจ็ดหมื่นหา้พนับาทถว้น ) ดงัน้ี 

1.  นางพทัธมนต ์ วงษรั์กษ ์ รพ.หนองฉาง    50,000.-  บาท 
2.  นายทองเติม  อ่อนภกัด ี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี   25,000.-  บาท 
3.  นางวชัรินทร์  ดุลยาธิการ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
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4.  นายพินิจ   แกลว้การไถ  สสอ.บา้นไร่  100,000.-  บาท 
5.  นายสมชยั   วงศ์ทองมานะ รพ.อุทยัธานี  100,000.-  บาท 
6.  นายขาว   รักเขตการ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
7.  นายบุญเกิด  พรมวงศ ์  รพ.อุทยัธานี  100,000.-  บาท 

1.3.2  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบและสมาชิก 
สมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั ท่ีเสียชีวิตในวงเงินไม่เกิน  30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถว้น)  จาํนวน  6  ราย  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  138,000.- บาท   (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
    1.  นางสมหวงั   เร่ือศรีจนัทร์ รพ.สวา่งอารมณ์     30,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางอุทยัวรรณ   บุญธรรม) 
    2.  นายประสิทธ์ิ  ร่ืนรวย  สสจ.อุทยัธานี       30,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั น.ส.สิริลกัษณ์  ร่ืนรวย) 
    3.  นายนิรัญ  บุญอินทร์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี    30,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางวไิลวรรณ  บุญอนิทร์) 
    4.  นายมนสัว ี  เสนานนัท ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี    10,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางกานดา   เสนานนัท)์ 
    5.  นายสมบุญ   แกว้จงประสิทธ์ิ สสจ.อุทยัธานี            8,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นายพิพฒัน์  แกว้จงประสิทธ์ิ) 
    6.  นายสนม  วราหะ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี    30,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางภิมา   เรวกิ) 

          1.4 ช่วยเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส / บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของสมาชิก 
      สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิก ในวงเงินไม่เกิน 

5,000.-  บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  3  ราย   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,000.-  บาท ( หน่ึงหมื่นหา้บาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1.  นายทองฟู   กลํ่าทรัพย ์  คู่สมรส  นางกญัญา  กลํ่าทรัพย ์

        บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-  บาท 
    2. นายสมพิศ   นะวะมะวฒัน ์ คู่สมรส  นางรักขนา  นะวะมะวฒัน ์
        สสจ.อุทยัธานี  5,000.-  บาท 
    3. นายเฉลิม   ชาติชาํนาญ  คู่สมรส  นางคาํแปลง  ชาติชาํนาญ 
        สสจ.อุทยัธานี  5,000.-  บาท 
         1.5  สวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก 
          สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสแก่สมาชิก  จาํนวน  18 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  
18,000.-  บาท  ( หน่ึงหมื่นแปดพนับาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1. นางสาวภาวนีิ  เสรีรัฐ  สสอ.ลานสกั  1,000.-  บาท 
    2. นายศกัด์ินภา   พงษเ์พช็ร์  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    3. นางสาวดวงจนัทร์  เรือนภเูขียว สสอ.หนองขาหย่าง 1,000.-  บาท 
    4. นายนิกร   คงไทย  สสอ.หนองขาหย่าง 1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางบุญวีร์  คงไทย)   
    5. นายธนู  ขยนัการนาว ี  สสอ.หว้ยคต  1,000.-  บาท 
    6.นางสาวกาญจนวดี  พวงช่ืน รพ.สวา่งอารมณ์  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางประไพ  พวงช่ืน)   
    7. นายไกรศร   เจนสาริกรณ์ รพ.หนองขาหย่าง  1,000.-  บาท 
    8. นางสาววลยัรัตน์  วอ่งธญักิจ รพ.หว้ยคต  1,000.-  บาท 
    9. นายไพบูลย ์ เตมินนัท ์  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    10. นางสาวศิริพร  จิตรมัน่  สสอ.ลานสกั  1,000.-  บาท 
    11. นางสาวฐิติพร   พุ่มเจริญ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
       (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางสุมาลี  พุ่มเจริญ) 
    12. นายประวนิ  ลิมนิยกุล  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
       (สมาชิกสมทบหกัเก็บสมาชิกสามญั นางพิชญสิ์นี  ลิมนิยกุล) 
    13. นางสาวนนัทิวา  โพธิวลัย ์ รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
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    14. นางสาวณฐัธิดา   เธียรถาวร รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    15. นางสาวภาวนีิ   เสรีรัฐ  สสอ.ลานสกั  1,000.-  บาท 
    16. นางสาวปิยภา  เอีย่มชม  รพ.หนองขาหย่าง  1,000.-  บาท 
    17. นางสาวศิรินทรา  แสงแกว้ รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    18. นายธงไชย  กาญจนสุวรรณ รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
       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   47  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 47,000.-  บาท  (ส่ีหม่ืนเจด็พนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1. นางบุหงา   สิทธิประสาท  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    2. นางยุพิน  สุขภาพ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางเนาวรัตน์  อุทโยภาส  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางบุบผา  บรรทพั  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  น.ส.วนัเพญ็  อรรถสวรี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางยุพดี  มีชยั   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  นายสมนึก  เช้ือไทย  รพ.หนองขาหย่าง  1,000.-  บาท 
    8.  นางเครือศรี  เสนี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  นายโกมินทร์  เร่ือศรีจนัทร์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10.  นายประทุม  เชียงเลี่ยงเมือง รพ.สวา่งอารมณ์  1,000.-  บาท 
    11.  นางบุญยวร์ี   คงไทย  สสอ.หนองขาหย่าง 1,000.-  บาท 
    12.  นายสุนทร  กอบธญักรณ์ รพ.หว้ยคต  1,000.-  บาท 
    13.  นางมณัฑนา   สะอาด  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    14.  นางทิพวรรณ  จนัทรโสภา บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    15.  นางอารยา  ไตรพิบูลยสุ์ข บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    16.  นางวภิาว ี  เริงเขตกรณ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    17.  นางพจนี  ชินพีระเสถียร บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    18.  นางสุดฤทยั  สุริยกานต ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    19.  นางพเยาว ์ ชมสนธ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    20.  นางสําเนียง  เดชาโรจน์หิรัญ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    21.  นายมาโนท  จูมั้น  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    22.  นายสุรพล  ตั้งเชยวไิล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    23.  นางหอมราย  ถนอมแนว ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    24.  นายอมรศกัด์ิ  เตียวรัิตน ์ ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    25.  นายสุพจน์  ธรรมรังสี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    26.  นายสมนึก  คงไทย  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    27.  นางบุบผงั  ชูรัศมี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    28.  น.ส.รัตนา  ตรีสุทธาชีพ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    29.  นางอารมณ์  อนนัตพงษ ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    30.  นางผุสดี  สุขเสือ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    31.  นายสกุล  แช่มเดช  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    32.  นายเทพ  องอาจ  สสอ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    33.  นายประชาธิป  ดิษเจริญ รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
    34.  นายบรม  พนัธ์ศรี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    35.  นางรุ่งฟ้า  วทิวสัการเวช บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    36.  นางนนัที   กลํ่าเจริญ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
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    37.  นายมนตรี  ปาลวฒัน์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    38.  นางประกาย  ชา้งป่าดี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    39.  นายรัฐกร  บุญยะคงรัตน ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    40.  นายนิพนธ์  โตววิฒัน์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    41.  นางจินตนา  เรืองฉาย  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    42.  นางวาณี  แสงไสว  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    43.  นายสมชาย  สุขสิงห์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    44.  นางปวณีา  ทรรภลกัษณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    45.  นางสมบูล  ไทยขาํ  รพ.อุทยัธานี  1,000-   บาท 
    46.  นางศิริลกัษณ์   มหนัตรัตน์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    47.  นางไพรวรรณ์  สถิตยพ์งษ ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  65  ปี  จาํนวน 16 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 16,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น)ดงัน้ี 
    1.  นางป้ันหยา   แป้งนวล  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    2.  นางอรุณี  โตวริิยะเวช  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นายบุญมา   อ่อนสา  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    4.  น.ส.วไิลวรรณ   จนัทร์พ่วง บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นายวรีะ  สามญัเขตรกรณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางวชิราภรณ์  เฉลยจิตตก์ุล บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  นางสมหมาย  จนัทร์กรณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นายบุญเหลือ  บางแบ่ง  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  นางเฟ่ืองฟ้า   อ่อนละมยั  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10. นางวงเดือน  วอ่งวกิยก์าร บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11. นางอาํไพ  ระลึกฤาเดช  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    12. นายชชัวาล  ฉํ่าแกว้  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13. นางคาํแปลง  ชาติชาํนาญ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    14. นายธวชั  จนัทนา  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    15. นางสุนนั  ทศันเอี่ยม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    16. นางจาํเนียร  สาหร่ายทอง บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  70  ปี  จาํนวน 13  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  13,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น ) 
ดงัน้ี 
    1. นางชูศรี  เลิศสุภางคกูล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางสุจินต ์  รู้อยู่  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    3.  นายปณตั  อุไรพนัธ์ุ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางทองริม  สุวรรณแสง  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นางอรชพร  ทบัทิม  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางประพาย  บิณฑวหิค  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    7.  น.ส.กมลรัตน์  รัตนวราหะ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นางจินตนา  ตั้งทวพีฒันกุล บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  นายชอบ  กาํเหนิด  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    10. นายประทีป  ฉวจีนัทร์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11. นายทวสุีข  จนัทร์โอ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    12. นางวฒันา  รูปทอง  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13. นายดนยั   เกษไตรยกุล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
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มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  75  ปี  จาํนวน 10  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  10,000.-  บาท  (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1. นางสุพตัรา  พฒันาภรณ์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2. น.ส.จนัทนา  มูลพฤกษ ์  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    3. นางสมศรี   สุขเสือ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4. นายศิลปะชยั  แป้นงาม  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5. นายสําเริง  พะลงั  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6. นางประนอม  ไทยขาํ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7. นางวรกชยา  พิเดช  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8. นางศรีไล  พฒันมุข  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9. นางสงบ  วงษว์กิยกิ์จ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10.นางเฉลยีว   อาํภิน  รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  80  ปี  จาํนวน  5 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  ( หา้พนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางสมพิน   เปาจีน  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางจาํเรียง   สังวาลย ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3. นายเกรียงศกัด์ิ   พฒันมุข  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4. นางเพญ็ศรี  พงษเ์ขตตกิ์จ  รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
    5. นางศรีไพร   จนัทราศรี  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  85  ปี  จาํนวน  2 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  ( สองพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางเรณู   วรัิชชกุล  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางวงษ ์  พิลึก   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกิด  100  ปี  จาํนวน  1 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  20,000.-  บาท  ( สองหม่ืนบาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางประไพ  สังกาศ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี      20,000.-  บาท 
   1.7  สวสัดิการสมาชิกท่ีประสบเหตุสาธารณภยั  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการในวงเงินไม่เกิน   
5,000.- บาท ( หา้พนับาทถว้น )  จาํนวน  32  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  44,000.-  บาท  (ส่ีหม่ืนส่ีพนับาทถว้น) ดงัน้ี 
    1.  นางสาวอจัฉรียา  ดุษดินทร์  รพ.ลานสกั  3,000.- บาท 
    2.  น.ส.รัตนาพร  รัตนไภ    รพ.หว้ยคต  5,000.- บาท 
    3.  นางรัชยา   รัศมี   สสอ.เมืองอุทยัธานี 1,500.- บาท 
    4.  น.ส.สุพฒัทรา  นาคยา    บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.- บาท 
    5.  จสอ.สมพงษ ์ จนัทร์โอ   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,500.- บาท 
    6.  นางทวสุีข   จนัทร์โอ   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,500.- บาท 
    7.  นางจาํเนียร  นุ่มโต   สสจ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    8.  น.ส.วรารัตน์  ขดัเชิง   สสอ.เมืองอุทยัธานี 1,000.- บาท 
    9.  นางปรานอม  ทองสุข   รพ.สวา่งอารมณ์  1,500.- บาท 
    10. นางวภิาดา  นิธิวราดาํรง  สสจ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    11. น.ส.อธิกญัญ ์ วงศ์นาค    รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    12. น.ส.ศิริรัตน์  ภู่เกตุ   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    13. นางจิระประไพ  พิทยานุรักษ ์  รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    14. นางวรรณี  อมัระนนัท ์   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    15. นางมานิตย ์ สอาดศรี   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,500.- บาท 
    16. น.ส.อมรรัตน์  เก่งสาริกิจ  รพ.อุทยัธานี  1,500.- บาท 
    17. นางสมบุญ  พนัธุนาค   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    18. นางเปมิกา  วงษล์กัษณ์   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    19. นางทองเอิบ  บุญโต   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    20. น.ส.ปราณี  พวงทอง    รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    21. น.ส.กญัญาวรรณ  หอมกระทุ่ม   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    22. น.ส.ศิริวรรณ  แจงทนงค ์  รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    23. น.ส.นฤดี  อมัพรดิษฐ ์   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,500.- บาท 
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    24. นางพาณี  มคัผล   รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    25. นางนนัทนา  ช่องสาร   รพ.อุทยัธานี  1,500.- บาท 
    26. นางมณี  สุ่มเงิน   รพ.อุทยัธานี  1,500.- บาท 
    27. นางปัทมา  บุญลน้    รพ.อุทยัธานี  1,500.- บาท 
    28. นายอนนัท ์ คาํชยั    รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    29. นางวไิลวลัย ์ เห็มสุวรรณ  รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    30. นางเตือนใจ  จนัทร์ภาภาส  รพ.อุทยัธานี  1,000.- บาท 
    31. นางสารินี  พูลเทียน   สสอ.หนองขาหย่าง 1,000.- บาท 
    32. นายสมคิด  พ่วงแสง   รพ.อุทยัธานี  2,000.- บาท 
         1.8  สวสัดิการสมาชิกอุปสมบท  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )    
จาํนวน  1  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  1,000.-  บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น)   ดงัน้ี 
    1. นายธงไชย   กาญจนสุวรรณ รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
     1.9  สวสัดิการใหแ้ก่สมาชิกโสดท่ีมีอาย ุ45 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ไม่นอ้ยกว่า   5   ปี     ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ    1,000.-  บาท    จาํนวน    2    ราย    เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  
( สองพนับาทถว้น )   ดงัน้ี 
    1.  นางสาวอชัรียา  รูปทอง        รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    2.  นายพิทยา   ขามาลา        สสอ.ลานสกั  1,000.-  บาท 
   2.0  สวสัดิการบุตรคนแรกใหแ้ก่สมาชิก  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )    
จาํนวน  8  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 8,000.-  บาท  (แปดพนับาทถว้น)   ดงัน้ี 
    1.  นางรุ่งฤทยั   จนัทร์นาค        รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท 
    2.  นางสาวดางจนัทร์  เรียนภเูขยีว       สสอ.หนองขาหย่าง 1,000.-  บาท 
    3.  นางสาวพรทิพย ์  สาหร่ายสุวรรณ์     รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    4.  นางสาวคนางค ์   แตงเส็ง       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    5.  นางสาวพนาวลัย ์  คาํรมณ์       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    6.  วา่ท่ี ร.ต.หญิงนิฤมล   คุม้ทองอินทร์  รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    7.  นางสาวกาญจนา เดชาติวงศ์ณอยธุยา รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    8.  นางสาววารีรัตน์  ขามาลา       รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 

         4.2.2  สหกรณ์มรีะเบียบการปรับโครงสร้างหนี ้มสีมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการ  
ทั้งหมดจ านวน   14  ราย  

 4.2.3  การใช้จ่ายเงินตามแผนประมาณการรายจ่าย 
        สหกรณ์ฯ    ไดม้ีการใชจ่้ายเงินดว้ยความประหยดั         และมีประสิทธิภาพโดยการ 
ใชจ่้ายเงิน ไดเ้ป็นไปตามแผนประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2561  จากประมาณการท่ีตั้งไว ้  12,528,020.00    บาท   
การใชจ่้ายจริงเป็นเงิน     8,036,017.86     บาท      คิดเป็นร้อยละ  64.14    คงเหลือเงิน  4,492,002.14 บาท  
ซ่ึงการใชจ่้ายเงินตามนโยบายของคณะกรรมการ      เพื่อผลประโยชน์ท่ีเกิดแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ    โดยรวม   
ในรอบปีท่ีผา่นมา  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพยด์าํเนินการเพ่ิมข้ึน  ดงัน้ี 
      ปี  2561   ปี  2560  ร้อยละ 
  ทุนเรือนหุน้         847,001,680.00      796,582,420.00   6.33  
  เงินรับฝาก         738,518,095.92      582,025,652.59 26.89  
  เงินสาํรองและทุนอ่ืน ๆ          55,497,131.29          49,757,314.37   11.54  

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

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

1 3-5 พ.ย 60 สัมมนาวิชาการกบัสหกรณ์ออมทรัพย์
พนกังานธนาคารแห่งประเทศไทย 
“การบริหารจดัการสหกรณ์ยคุใหม่เพื่อความ
มัน่คง มัง่ค ัง่และย ัง่ยืน” 
/ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ณ โรงแรงเชียงใหม่แกรนด์
วิว 
จ.เชียงใหม่ 

กรรมการ 
 

น.ส.อรวรรณ ทอดสนิท 

2  13-15 ธ.ค.60 โครงการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ 
“หลกัสูตร กฎหมายแรงงานและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่องานสหกรณ์” 
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่ม
จรัส (น.ม.ส.) สันนิบาต
สหกรณ์ฯ 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

3 10 ม.ค.61 ประชุมหารือการฟ้ืนฟูกิจการสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั 
/สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ 

ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารยู
ทาวเวอร์ สวนหลวง 
กรุงเทพฯ  

ประธาน 
เลขานุการ 
ผูจ้ดัการ 

นายแพทยนิ์พนธ์ โตวิวฒัน์ 
นายทวีป สมคัรการไถ 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

4 10-11 ก.พ.61 โครงการสัมมนา “วิเคราะห์เงินใหกู้แ้ก่
สมาชิก” 
 
/สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ(ข.ชสอ.น) 

ณ หอประชุม
มหาวิทยาลยัราชภฎั
เพชรบูรณ์  
จ.เพชรบูรณ์ 

รองประธาน 

 

น.ส.อรวรรณ ทอดสนิท 

5 22-28 ก.พ.61 เขา้ร่วมพิธีและคดัเลือกบุคคลเขา้รับรางวลั 
น.ม.ส.ประจาํปี 2561 
“วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2561” 
/สหกรณ์วดัจนัทร์ จาํกดั 

ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัล
พลาซาพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการ 

นายแพทยนิ์พนธ์ โตวิวฒัน์ 
นายแฉลม้  ศรีสุก 
นายวิวฒัน์  สุริยกานต์ 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

6 
 
 

24 ก.พ.61 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 

ณ อิมแพค็เมืองทองธานี 
 
จ.นนทบุรี 

รองประธาน 

ผูจ้ดัการ 
น.ส.อรวรรณ ทอดสนิท 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
ฝ่ายจดัการ 

7 10-11 มี.ค.61 โครงการสัมมนา “กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเทคนิคการสร้าง
บริการที่ประทบัใจ” และ การประชุมใหญ่
สามญัประจาํปีชมรมเจา้หนา้ที่สหกรณ์
ออมทรัพยภ์าคเหนือ 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ โรงแรงเซ็นทารา  
แม่สอดฮิลล ์รีสอร์ท 
อ.แม่สอด 
จ.ตาก 

 ฝ่ายจดัการ 

8 1 เม.ย.61 ประชุมเลือกตั้งกรรมการเขตพ้ืนท่ีสหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ (ข.ชสอ.น.) 
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูพิจิตร จาํกดั 
จ.พิจิตร 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ทศันางกูร 

9 24 เม.ย.61 ประชุมเชิงปฏิบติัการ “การแนะนาํส่งเสริม
และกาํกบัสหกรณ์ใหป้ฏิบติัตามเกณฑก์าํกบั
ดูแลกิจการทางการเงิน” ประจาํปี 2561 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
จ.อุทยัธานี 

เจา้หนา้ที่
บญัชี 
 

นางสุรางคนา  มาประสพ 

10 12 พ.ค.61 ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีสหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ คร้ังท่ี 1/2561 
/เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ 
(ข.ชสอ.น.) 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พิษณุโลก จาํกดั 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกรู 
นายปริพฒัน ์ ทะแวนสาริกจิ 
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

11 17 พ.ค.61 เขา้ร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี.....) พ.ศ..... 
 
/สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
พฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ 3 
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการ 
 

นางประไพ  พวงช่ืน 
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

12 9 มิ.ย. 61 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 
 
 
 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํกดั 

ณ หอ้งรอยลั จูบิล่ี บอลรูม  
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์
แสดงสินคา้และการชุม 
อิมแพค็เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกรู 
นายปริพฒัน ์ ทะแวนสาริกจิ 

13 22-23 มิ.ย.61 โครงการศึกษาดูงานท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 
 
 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย  ์
สาธารณสุขจงัหวดัน่าน
จาํกดั 
จ.น่าน 

 ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ  
เจา้หนา้ที่ฝ่ายจดัการ  
ผูต้รวจสอบกิจการ 
จาํนวน 24 คน 

14 14 ก.ค.61 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม (ระยะสั้น)  
คร้ังท่ี 7 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี 
จาํกดั 

ณ หอ้งประชุมโรงพยาบาล
หนองฉาง 
จ.อุทยัธานี 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการ 
สมาชิกจาํนวน 60 คน 

15 21 ก.ค.61 ประชุมวิชาการศนูยป์ระสานงาน สญัจร 4 ภาค 
(ภาคกลาง) ประจาํปี 2561 สสธท.,กสธท. 
/สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.)(กสธท.) 

ณ หอ้งประชุมโรงแรม 
ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
 

16 4 ส.ค.61 โครงการอบรม สหกรณ์ฯ พบสมาชิก 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี 
จาํกดั 

 ณ หอ้งประชุมศูนยก์ารแสดง
สินคา้เมืองพระชนกจกัรี 
(OTOP) จ.อุทยัธานี 

 กรรมการ ฝ่ายจดัการและ 
สมาชิกจาํนวน 200 คน 

17 17-19 ส.ค.61 จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 และ
สมัมนาหวัขอ้ “กฎหมายแรงงานกบัเงินชดเชย
ตามกฏหมายใหม่มีผลกระทบต่อสหกรณ์
หรือไม่” 
/ชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

ณ โรงแรมฮอลิเดย ์อินน์ 
เชียงใหม ่
อ.เมือง 
จ.เชียงใหม ่

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
 

18 29 ส.ค.61 ประชุมโครงการพฒันาความเขม้แขง็เพื่อ
ยกระดบัชั้นสหกรณ์ในจงัหวดัอุทยัธานี 
/สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสํานกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

19 30 ส.ค.61 ประชุมเพื่อรับฟังการจดัประชุมทางไกล 
(Conference) 
/สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุม 1 
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 

20 18 ก.ย.61 ประชุมสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจและ
เตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในการขอรับบริการตรวจสอบบญัชี 
/สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมครัวชมภู่ตรง
ขา้มโรงเรียนอนุบาลวดั
หนองขุนชาติ 
อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
นายปริพฒัน ์ทะแวนสาริกจิ 
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ล าดับ 

 

 
วันที ่

 
เร่ือง / ผู้จัด 

 
สถานที ่

 
บุคลากร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

21 20 ก.ย.61 ประชุมผ่าน Web Conference กบักรมส่งเสริม
สหกรณ์  
/สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธานี 

ณ สาํนกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์อุทยัธานี 

กรรมการ 
ผูจ้ดัการ 
 

นายแพทยนิ์พนธ์ โตวิวฒัน ์
นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
 

22 20-21 ก.ย.61 อบรมหลกัสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการขั้น
พ้ืนฐาน หลกัสูตร 1” 
/สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยกุารบินแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์
คอนเวนชัน่  
กรุงเทพฯ 

กรรมการ 
สมาชิก 

นางประไพ พวงช่ืน 
นายมนตช์ยั อโณวรรณพนัธ์ 

23 22-23 ก.ย.61 โครงการสัมมนา “กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของสหกรณ์”  
 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ณ โรงแรมเบเวอร์ล่ี ฮิลล ์
ปาร์ค   ต.วดัไทร 
อ.เมือง 
จ.นครสวรรค ์

ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
นายวิวฒัน ์ สุริยกานต์ 
นางประไพ  พวงช่ืน 
นายวิเวก  ระยบัแสงรุ้ง 

24 24 ก.ย.61 ประชุมการคดัเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรท่ี
มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ 
 
/สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุม 1 
สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั
อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ ์ ทศันางกูร 
 

  4.4  ด้านการบริหาร ( Function  Management ) 
  มีการจดัทาํแผนงานระยะสั้น ( 1 ปี ) ระยะยาว ( 2 ปี ตามวาระการเป็นกรรมการ ) เพ่ือใชร้องรับ
ในการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ  2561 - 2562   มีการดาํเนินกิจกรรมตามแผนกิจการประจาํปี โดยกาํหนดเป็นผงั
แสดงรายการท่ีคาดว่าจะดาํเนินการได ้  มีการวางแผนกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อทนัเหตุการณ์เศรษฐกิจไทย  และ
เพื่อรองรับความตอ้งการของสมาชิก ในรูปแบบการใหบ้ริการสวสัดิการต่าง ๆ ดาํเนินงานโปร่งใส  เป็นธรรม  ดงัน้ี 
  1. การใหบ้ริการเงินกูส้ามญัแบบลดขั้นตอนในกรณีท่ีใชหุ้น้ตนเองคํ้าประกนั   โดยลดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ  0.50 บาทต่อปี  ซ่ึงในปีน้ี   ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ต. 2561 )  มีผูใ้ชบ้ริการ  222  ราย  คิดเป็นเงิน
27,386,345.00  บาท   ( ยีสิ่บเจด็ล้านสามแสนแปดหมืน่หกพนัสามร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน ) 
  2.  สหกรณ์ฯ เปิดใหส้มาชิกสามญัยืน่กูเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือท่ีอยูอ่าศยั ในวงเงินไม่เกิน  2,500,000.-  บาท   
( สองลา้นหา้แสนบาทถว้น ) ระยะเวลาการผอ่นชาํระ  ไม่เกิน 300  งวด  โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  5.50  บาทต่อปี   
ซ่ึงในปี  2561  มีสมาชิกใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน    1   ราย     เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกูท้ั้งส้ิน    1,000,000.00    บาท  
 ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )   
  3. การนาํเงินสหกรณ์ไปฝากกบัสหกรณ์อ่ืน เพื่อบริหารเงินท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด  โดย  ณ  
วนัท่ี  31  ตุลาคม  2561  มีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 
   - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่  จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน  32,655,525.91  บาท 
   - สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี  จาํกดั  มีเงินฝากเป็นเงิน  33,050,492.00  บาท 
   - สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    3,819,077.04  บาท 
   - สหกรณ์นิคมลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    7,029,975.29  บาท 
  รวมมีเงินฝาก    76,555,070.24     บาท  ( เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนห้าหม่ืนห้าพนัเจ็ดสิบบาทย่ีสิบส่ีสตางค์ ) 
  4.5  ด้านการระดมทุน ( Financial  Decision ) 
     4.5.1 เปิดบริการดา้นเงินรับฝากทุกประเภทจากสมาชิกสหกรณ์ฯและดอกเบ้ีย ณ  31 ตุลาคม 2561   ดงัน้ี 
   ออมทรัพย ์   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน  2,130  บญัชี เป็นเงิน  509,064,498.38  บาท 
   ออมทรัพยพ์ิเศษ   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน       47  บญัชี เป็นเงิน      9,461,579.04  บาท 
   ออมทรัพยพ์ิเศษ -   ดอกเบ้ีย  ร้อยละ  4.30  จาํนวน     119  บญัชี เป็นเงิน  219,992,018.50  บาท 
   ผูเ้กษียณอายรุาชการ 
  รวมเงินฝากทุกประเภท    เป็นเงิน    738,518,095.92    บาท  ( เจด็ร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสน 
หนึ่งหมืน่แปดพนัเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์ )  
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         4.5.2 การส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ไดส่้งเสริมใหส้มาชิกออมเงิน  โดยการประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกเพ่ิมเงินค่าหุน้
รายเดือน   โดยในปี   2561   น้ี  สมาชิกไดมี้การเพ่ิมหุน้    จาํนวน   163   ราย  เป็นค่าหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึน  299,900.00 บาท  
( สองแสนเก้าหมืน่เก้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน )  และ สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดใหส้มาชิกซ้ือหุน้เพ่ิมเป็นคร้ังคราวโดยมสีมาชิก
ซ้ือหุน้เพ่ิมคร้ังคราวเป็นจาํนวน  28  ราย  เป็นเงินค่าหุน้   7,305,000.00  บาท  ( เจด็ล้านสามแสนห้าพนับาทถ้วน ) 
         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  2561   มียอดสมาชิกสมทบ  ทั้งส้ิน  509  คน  และเปิดใหค้รอบครัวของสมาชิกสามญั   
( บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ ) สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ  ณ  วนัท่ี  31 ตุลาคม  2561  มียอด
สมาชิกสมทบหกัเก็บจากสมาชิกสามญั  ทั้งส้ิน  642  คน  รวมมสีมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ   1,151   คน 

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 2561  น้ี  มีผูใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดงัน้ี 

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

 รวมทั้งหมด   1   ราย     เป็นเงนิรวม      150,000.00   บาท      (หนึ่งแสนห้าหมืน่บาทถ้วน)  
4.6.2  สินเช่ือเพื่อธุรกิจขนาดเลก็  (SME) 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อธุรกิจขนาดเลก็ (SME) โดยในปี 2561  มีสมาชิกในโครงการน้ี จาํนวน  1  ราย  เป็นวงเงินท่ีใหส้มาชิกกูท้ั้งส้ิน 
180,000.00  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมืน่บาทถ้วน)   
          4.6.3  สินเช่ือเพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า โดยในปี 2561  น้ี  มีสมาชิกยืน่กูโ้ครงการน้ีจาํนวน    2   ราย เป็นวงเงิน
ท่ีให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  99,000.00  บาท    (เก้าหมืน่เก้าพนับาทถ้วน) 
          4.6.4  สินเช่ือเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์  ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) โดยในปี 2561 น้ี  สมาชิกยืน่กูโ้ครงการน้ี
จาํนวน    2   ราย เป็นวงเงินท่ีให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  60,000.00  บาท    (หกหมืน่บาทถ้วน) 
          4.6.5  สินเช่ือเพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมปีระโยชน์ ในโครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล  โดยในปี 2561  น้ี  ไม่มีสมาชิกยืน่กูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 

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

ปี  2561  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ฯ  รับทราบ 
ผูต้รวจสอบกิจการ : - ( นางสาวศรีนวล  แกว่นเชิงคา้ )  รายงานผลการตรวจสอบกิจการใหท่ี้ 

ประชุมใหญ่ฯ รับทราบ  โดยสรุป 
 

 
รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอทุัยธานี จ ากดั 
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่  31  ตุลาคม 2561 

 

เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํ ปี 2560  เมื่อวนัท่ี  25  พฤศจิกายน 2560  ไดแ้ต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561  
ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้
ตรวจสอบ 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 
   สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อตน้ปี  2,782 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมข้ึน 145 คน ลาออกจากสหกรณ์ 
72 คน สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี 2,855 คน ในวนัส้ินปีสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานทั้งส้ิน  847,001,680.00 บาท และใน
รอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ั้งส้ิน  106,005,644.76 บาท  ค่าใชจ่้าย 44,648,256.35 บาท มีกาํไรสุทธิ 61,357,388.41 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4,664,062.17 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 การใชจ่้ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ท่ีไดก้าํหนด ไวต้ามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และผา่นการพิจารณาจากผูม้ีอาํนาจในการอนุมติั 
  3.5 ด้านเงินรับฝาก 
   สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 4 ประเภท มียอดยกมา ณ ตน้ปี คือ 

(5) เงินรับฝากออมทรัพย ์   จาํนวนเงิน     371,286,571.16  บาท 
(6) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   จาํนวนเงิน         7,321,471.82  บาท 
(7) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ   จาํนวนเงิน     137,152,356.93  บาท  
(8) ประเภทฝากประจาํ   จาํนวนเงิน       66,265,252.68  บาท 

   วนัส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 
(5) เงินรับฝากออมทรัพย ์   จาํนวนเงิน     509,064,498.38  บาท 
(6) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   จาํนวนเงิน        9,461,579.04  บาท 
(7) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ   จาํนวนเงิน     219,992,018.50  บาท  
(8) ประเภทฝากประจาํ   จาํนวนเงิน                0         บาท 

  3.6 ด้านเงินกู้ยมืระยะปานกลาง 
  สหกรณ์กูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั กาํหนดการส่งชาํระ 36 งวด  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.12  เพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์มาใชห้มุนเวียนในการดาํเนินงานของสหกรณ์  
ณ วนัส้ินปีมียอดเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 71,070,551.98  บาท  
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  3.7 ด้านสินเช่ือ 
   สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหว่างปี 7  ประเภท คือ 
 1. เงินกูฉุ้กเฉิน 
     1.1 เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสามญั  จาํนวน  2,124  สญัญา เป็นเงิน   113,586,200.00     บาท  

     1.2  เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสมทบ  จาํนวน    792 สญัญา  เป็นเงิน    7,730,850.00     บาท  
2.เงินกูส้ามญั 
     2.1 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสามญั      
- ใชหุ้น้ค ํ้า  จาํนวน          38 สญัญา เป็นเงิน    13,471,050.00     บาท   
- ใชบุ้คคลคํ้า  จาํนวน    365 สญัญา เป็นเงิน  694,145,600.00     บาท 

     2.2 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสมทบ   จาํนวน 184  สญัญา  เป็นเงิน  13,915,295.00 บาท 
3. เงินกูเ้พื่อการศกึษา  จาํนวน  1   สญัญา เป็นเงิน  150,000.00     บาท 
4. เงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน  1    สญัญา เป็นเงิน   1,000,000.00     บาท 
5. เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน 2  สญัญา  เป็นเงิน  99,000.00 บาท 
6. เงินกูเ้พ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์  จาํนวน 2  สญัญา  เป็นเงิน  60,000.00 บาท 
7. เงินกู ้SME  จาํนวน 1  สญัญา เป็นเงิน   180,000.00  บาท 

   ณ วนัส้ินปี สหกรณ์มีกาํไร จาํนวน 61,357,388.41 บาท สูงกว่าประมาณการกาํไรท่ีกาํหนดไว ้
จาํนวน  60  ลา้น เป็นเงิน  1,357,388.41 บาท 
   การจ่ายเงินให้กูแ้ก่สมาชิกแต่ละรายถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้ท่ี
กาํหนดไว ้ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการทุกราย การปฏิบติัดงักล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
   การติดตามการชาํระหน้ี สหกรณ์มีการติดตามลูกหน้ีเงินกู้ผิดสัญญาไม่มาชาํระเงินตาม
กาํหนด ทาํใหไ้ม่มีลกูหน้ีท่ีไม่สามารถเรียกเก็บหน้ีได ้  
  3.8 ด้านการลงทุน 
   สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนในสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในรูปของการฝากเงินในสหกรณ์อ่ืน
จาํนวน 43,899,544.33 บาท  ซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  จาํนวน 3,088,000.00.บาท 
หุน้ของบริษทัสหประกนัชีวิตจาํกดั จาํนวน 200,000.00 บาท 
  
 4. การตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

 ในปี พ.ศ. 2561 ผูต้รวจสอบกิจการไดใ้หข้อ้สงัเกตและแนะนาํแก่เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานสหกรณ์ 
และรายงานผลการตรวจสอบ   พร้อมขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาํเนินการในท่ีประชุม
ประจาํเดือน  ซ่ึงขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุงใหถ้กูตอ้งแลว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
       
  
                   ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้ 
               (นางสาวศรีนวล   แกวน่เชิงคา้) 
                      ผูต้รวจสอบกิจการ 

 
 

             ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุม :-  ..................................................................................................... 
มตทิี่ประชุม :-  ................................................................................................ 
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4.8 รายงานการแก้ไข / เพิม่เตมิ ระเบียบสหกรณ์ ฯ ในรอบปี 2561 
ประธานกรรมการ : - ช้ีแจงระเบียบของสหกรณ์ ท่ีไดมี้การแกไ้ข / เพ่ิมเติม ในรอบปี  2561 

           4.8.1  กาํหนด  ระเบียบ ว่าด้วย  การให้เงินกู้และดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2561  และใหถื้อบงัคบัใช้
ตั้งแต่  วนัท่ี  1 มิถุนายน  พ.ศ . 2561   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความเพิม่เตมิ 
หมวด 3 

เงินกู้สามัญ 
 ขอ้ 14 การใหเ้งินกูส้ามญั   ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก  
คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   ขอ้ 79 (12)  และ ขอ้ 83    และ
มอบอาํนาจหนา้ที่ในการพจิารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกได ้ โดยขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้ห้
นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาในการประชุมคราว
ถดัไป 
 ขอ้ 15 คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น   ตอ้งเสนอ
โดยผ่านการพิจารณาให ้ ความเห็นดงัต่อไปน้ี  คือ  คาํขอกูข้อง
สมาชิกผูซ่ึ้งยืน่คาํขอกูเ้งินสามญัไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจะ
พิจารณาอนุมติัตามลาํดบัท่ีก่อนหลงัของเลขที่รับเอกสารคาํขอกู ้
เงินสามญั     ตามที่คณะกรรมการเงินกูเ้สนอ       โดยคาํขอกูท้ี่
ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการในคราวหน่ึง ๆ ใหมี้อนั
ตกไป หากมีความจาํเป็นที่จะขอกูอ้ีก  ใหย้ืน่คาํขอกูไ้ดใ้นคราว
ถดัไป 
สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญั จะตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ น้ี    
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ     10  ของวงเงินที่ขอกู ้ 
 คณะกรรมการดาํเนินการ  หากมีขอ้มูลอนัมีเหตุผลเพื่อ
ความมัน่คง  และยดึประโยชน์แก่สหกรณ์    อาจพิจารณาไม่
อนุมติัการกูเ้งินสามญัรายใด   ๆ   กไ็ด ้       โดยมีการลงมติไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของคณะกรรมการดาํเนินการที่มาประชุม  และ
สมควรบนัทึกเหตุผลในรายงานการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขอ้ 16.  เงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  
ใหมี้จาํนวน  ดงัน้ี 
   (1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน แต่ไม่เกิน  1  ปี  
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  30  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
  (2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน  2  ปี  
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  40  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
  (3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน  3 ปี   
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  50  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
  (4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน 5 ปี   
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  60 เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
     (5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่
เกิน 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น  

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ขอ้ 14 การใหเ้งินกูส้ามญั   ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก  
คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   ขอ้ 79 (12)  และ ขอ้ 83    และ
มอบอาํนาจหนา้ที่ในการพจิารณาวินิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
ได ้ โดยขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้หน้าํเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาในการประชุมคราวถดัไป 
 ขอ้ 15 คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น   ตอ้งเสนอ
โดยผ่านการพิจารณาให ้ ความเห็นดงัต่อไปน้ี  คือ  คาํขอกูข้อง
สมาชิกผูซ่ึ้งยืน่คาํขอกูเ้งินสามญัไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจะ
พิจารณาอนุมติัตามลาํดบัท่ีก่อนหลงัของเลขที่รับเอกสารคาํขอกู ้
เงินสามญั     ตามที่คณะกรรมการเงินกูเ้สนอ       โดยคาํขอกูท้ี่
ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการในคราวหน่ึง ๆ ใหมี้อนัตก
ไป หากมีความจาํเป็นที่จะขอกูอ้ีก  ใหย้ืน่คาํขอกูไ้ดใ้นคราวถดัไป 
สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญั    จะตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ   น้ี    
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ     10  ของวงเงินที่ขอกู ้ 
 คณะกรรมการดาํเนินการ  หากมีขอ้มูลอนัมีเหตุผลเพื่อ
ความมัน่คง  และยดึประโยชน์แก่สหกรณ์    อาจพิจารณาไม่อนุมติั
การกูเ้งินสามญัรายใด   ๆ   กไ็ด ้       โดยมีการลงมติไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหน่ึงของคณะกรรมการดาํเนินการที่มาประชุม  และสมควร
บนัทึกเหตุผลในรายงานการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขอ้ 16.  เงินกูส้ามญัที่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ให้
มีจาํนวน  ดงัน้ี 
(1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  1  ปี  
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  30 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  2 ปี 
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 40 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปี ให้
กูไ้ดไ้ม่เกิน  50 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้
กูไ้ดไ้ม่เกิน 60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 80 
เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น  
ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นจาํกดัวงเงินไม่เกิน  2,800,000.- บาท (สองลา้น
แปดแสนบาทถว้น)  
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ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นจาํกดัวงเงินไม่เกิน  2,800,000.- บาท (สองลา้น
แปดแสนบาทถว้น)  
 ในกรณีที่สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้ และ/หรือ 
เงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั    ใหกู้ไ้ด้
ภายในจาํนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด และ/หรือ 
เงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 17 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะ
ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนไม่เสร็จก็
ได ้    แต่จาํนวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้น
หน่ึง ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกวา่จาํนวนที่
กล่าวในขอ้ 16  สุดแต่กรณีไม่ได  ้
 ขอ้ 18 ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่  
สหกรณ์มีเงินทุนที่จะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนัมีลกัษณะพึง
ใหกู้น้ั้นทุกราย  ใหถ้ือลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูซ่ึ้งถือมูลค่าหุน้เป็นหลกัประกนั   พึงใหใ้นลาํดบัก่อน
เงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัตามที่กล่าวในขอ้   
(1)   นั้น เงินกูท่ี้มีจาํนวนนอ้ยกว่าพึงใหก้่อน   ก่อนเงินกูท่ี้มี
จาํนวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการน้ี       จาํนวนเงินกูท่ี้นาํมา
เทียบกนันั้น  ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
คร้ังก่อนของผูกู้ท้ี่คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 
 ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ และ
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวนิิจฉัยเป็นอยา่งอื่น
กไ็ด ้
 ขอ้ 19  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกู ้
สามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวกดี็    หรือเม่ือรวมกบัเงินกู ้
สามญัคร้ังก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่  (ถา้มี)   กดี็     มีจาํนวนไม่
เกินกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ ที่ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์กไ็ม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอื่นอีก 
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวกดี็  หรือ
เม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ ้  (ถา้มี)    กดี็ มีจาํนวน
เกินกว่าร้อยละ95 ของมูลค่าหุน้ ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ กต็อ้งมี
หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1)   มีสมาชิกที่มิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้    ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกู ้
เห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคน      ค ํ้าประกนัอยา่งไม่จาํกดัเพื่อ
หน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น   แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัคร้ัง
ก่อนเหลืออยูด่ว้ย  กต็อ้งใหค้ ํ้าประกนัเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกู ้
สามญัคร้ังใหม่นั้นทั้งหมด 
 เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูผู้มี้อาํนาจวินิจฉัยเรียกใหมี้ผู ้
ค ํ้าประกนัมากกว่าหน่ึงคนได ้  

 ในกรณีที่สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้ และ/หรือ เงิน
ฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั    ใหกู้ไ้ดภ้ายใน
จาํนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด และ/หรือ เงินฝาก
ท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 17 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะให้
เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนไม่เสร็จกไ็ด ้    
แต่จาํนวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ใน
เวลาใดเวลาหน่ึง  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกว่าจาํนวนที่กล่าวในขอ้ 
16  สุดแต่กรณีไม่ได ้
 ขอ้ 18 ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่  
สหกรณ์มีเงินทุนที่จะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนัมีลกัษณะพึง
ใหกู้น้ั้นทุกราย  ใหถ้ือลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 
(1)  เงินกูซ่ึ้งถือมูลค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกู ้
ซ่ึงมีหลกัประกนัอยา่งอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัตามที่กล่าวในขอ้   (1)   
นั้น เงินกูท่ี้มีจาํนวนนอ้ยกว่าพึงใหก้่อน   ก่อนเงินกูท้ี่มีจาํนวนมาก
เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี       จาํนวนเงินกูท่ี้นาํมาเทียบกนันั้น  ให้
คิดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อนของผูกู้ท่ี้
คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 
 ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ และ
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวนิิจฉัยเป็นอยา่งอื่นก็
ได ้
 ขอ้ 19  หลกัประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกูส้ามญั
รายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวกดี็    หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ัง
ก่อนของผูกู้ท้ี่คงเหลืออยู ่  (ถา้มี)   กดี็     มีจาํนวนไม่เกินกว่าร้อย
ละ 95 ของมูลค่าหุน้ ที่ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์กไ็ม่ตอ้งมีหลกัประกนั
อยา่งอื่นอีก 
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวกดี็  หรือเม่ือ
รวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ ้  (ถา้มี)    กดี็ มีจาํนวนเกินกว่า
ร้อยละ95 ของมูลค่าหุน้ ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ กต็อ้งมี
หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1)   มีสมาชิกที่มิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้    ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน      ค ํ้าประกนัอยา่งไม่จาํกดัเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกบั
เงินกูส้ามญัรายนั้น   แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัคร้ังก่อนเหลืออยูด่ว้ย  
กต็อ้งใหค้ ํ้าประกนัเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกูส้ามญัคร้ังใหม่นั้น
ทั้งหมด 
 เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูผู้มี้อาํนาจวินิจฉัยเรียกใหมี้ผูค้ ํ้า
ประกนัมากกว่าหน่ึงคนได ้  
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โดยใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั  ดงัน้ี 
     วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนั
อยา่งนอ้ย  1  คน 
     วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  
บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
     วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- 
บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
              และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 
( สสธท. ) 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,500,001.- บาท  ถึง 2,500,000.- 
บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
 และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย       
( สสธท. )   และ     สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. ) 

โดยใหมี้ผูค้ ํ้าประกนั  ดงัน้ี 
วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่ง
นอ้ย  1  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท  
ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท   ถึง 2,800,000.- บาท  
ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย  3  คน 
           โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 29  เม่ือวันที่ 
24  พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเพิ่มเติมคอื 
           เพื่อความม่ันคงในการให้เงินกู้วงเงินกู้สามัญ วงเงนิกู้สามัญ
ต้ังแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- บาท  ต้องมีหลักประกันร่วม
ด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  วงเงนิกู้สามัญต้ังแต่ 
1,500,001.- บาท  ถึง  2,800,000.- บาท  มีหลักประกันร่วมด้วยโดย
การเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  และสมาชิกสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    
(สส.ชสอ.)      หรือสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปณ
กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
         5.1  พจิารณาอนุมตังิบดุล และอนุมตังิบการเงินของสหกรณ์ ปี 2561  ( 1 พ.ย. 2560 – 31 ต.ค.  2561 ) 
 ประธานกรรมการ :-   ช้ีแจงรายละเอียดผลการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2561   ใหท่ี้ประชุมใหญ่
รับทราบ 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

       สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 

                                                                       วนัท่ี   14   พฤศจิกายน    2561  

เรียน   ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
 

 หนงัสือรับรองฉบบัน้ี  ใหไ้วเ้พ่ือประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ตุลาคม  2561  เพ่ือแสดงความเห็นว่า  งบการเงินดงักล่าว 
แสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  31 ตุลาคม 2561  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนดหรือไม ่
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในความถกูตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ   
ซ่ึงงบการเงินดงักล่าว  ไดจ้ดัทาํข้ึนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบและคิดว่าควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มกีารแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้ 
การแสดงรายการและขอ้มลูต่าง ๆ 

2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสาร หลกัฐาน และขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  ใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้  คือ 
2.1 บนัทึกทางการบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือเจา้หนา้ท่ี  
ของสหกรณ์ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผดิปกติท่ีม ี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม   อาจมีผลกระทบ 
อยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล   ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม    อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยงานราชการอนัมีผลต่องบการเงิน   เพราะมิได ้
ปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั   ซ่ึงรวมถึงการถกูเรียกชดเชย   หรือถกูประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้  ซ่ึงควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   หรือใช ้
เป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
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6. รายการหรือขอ้มลูดงัต่อไปน้ี มีการบนัทึก หรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอ และเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1 รายการธุรกิจท่ีมกีบัสาขาของสหกรณ์  หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้
6.3 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย    และไม่มีภาระผกูพนั 
หรือขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

8. สหกรณ์ไดบ้นัทึก    หรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์      ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้ 
และอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสมรวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบั
หลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ี  สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืน  และ 
ไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้      ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน  
หรือไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงใด   ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั      ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุง 
งบการเงิน  หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

  
 (นายแพทยนิ์พนธ ์ โตววิฒัน)์ 

 ประธานกรรมการ 
 

                    

 
(นายนราพงศ ์ ทศันางกรู) 

 ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบญัชี 

 เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ความเห็น 
    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561   งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

    ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561  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 เงินให้กูย้ืม ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2561   สหกรณ์มีเงิน
ให้กู้ยืมจ ํานวน 1,584,579,093.47 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 88.81 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคัญในการ
ตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นรายการสินทรัพยท่ี์มีมลูค่ามากเป็นสาระสาํคญั และมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในการ
พิจารณาประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด สหกรณ์เห็นว่าเงินให้
กูย้มืจาํนวนดงักล่าวเป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพ ไม่มีการผิดนัดชาํระหน้ีผิดไปจากเกณฑ์ท่ีกาํหนด จึงไม่ตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญ ซ่ึงถือว่าไดป้ฏิบติัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เปรียบเทียบยอดคงเหลือกบัรายละเอียด ตรวจสอบการผ่าน
รายการชาํระหน้ีในแผน่บญัชียอ่ยรายตวั รวมทั้งไดต้รวจสอบหลกัฐานการยืนยนัหน้ี เพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงของ
ลกูหน้ีเงินใหกู้ว้่ามีฐานะปัจจุบนัและคุณภาพตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขา้พเจา้ปฏิบติังานโดยอิสระ 
และใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินดว้ย 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์ตอ้งติดตามเป็นพิเศษซ่ึงมีการจดัประเภทรายการบญัชี
ใหม่เพื่อรวบรวมและแสดงรายการสินทรัพยท่ี์สหกรณ์ตอ้งบริหารจดัการเป็นพิเศษและใกลชิ้ดให้ชดัเจน เก่ียวกบั
เงินฝากสหกรณ์อ่ืนท่ีเขา้แผนฟ้ืนฟกิูจการ เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชง้บการเงิน ตามหมายเหตุประกอบ ขอ้ 4. ดงัน้ี 
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1.1) เงินฝากสหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสกั จาํกดั  ตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ ปี 2561 สหกรณ์จะตอ้งไดรั้บ
  ดอกเบ้ีย  94,548.76 บาท แต่ในระหว่างปีสหกรณ์ยงัไม่ไดรั้บ และมีรายการคา้งชาํระดอกเบ้ีย 
  จาํนวน 60,032.76 บาท  เงินฝากสหกรณ์ดงักล่าวจาํนวน 4,773,846.30 บาท ไดป้ระมาณการตั้งค่า
  เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นอตัราร้อยละ 20  จาํนวน  954,769.26  บาท 

1.2) เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั ตามแผนฟ้ืนฟกิูจการ จากปี 2559 ถึงปี 2561  
  สหกรณ์ไดรั้บชาํระเงินไม่เป็นตามแผนฟ้ืนฟคูงคา้งชาํระ จาํนวน 1,754,016.71  บาท 

 สหกรณ์ไม่ไดป้ระมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไว ้

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดย

ถกูตอ้งตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจัดทาํงบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญั   ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดในการจดัทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
รับผดิชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ 

 ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์       มีความตั้งใจท่ีจะ
เลิกสหกรณ์หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  
    การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญ ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขั ดต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาํคญั  เมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ช ้    
ดุลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

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

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล 

ของการควบคุมภายในของสหกรณ์  

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ 
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สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว ไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้     จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชี    ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถา นการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

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

เร่ืองอืน่ ๆ  
 งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี จาํกดั สําหรับปีน้ีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าวตามรายงาน 
ลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
   

ร้อยตรี         ปรีดา   อุสาหะการี 

                                           (นายปรีดา  อุสาหะการี) 
                                ผูส้อบบญัชี 
321/30-31  เคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง                                                             สาํเนาถกูตอ้ง                                                                                               
ถ.กาํแพงเพชร 6 ซอย 7 แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลกัส่ี    กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี  14  พฤศจิกายน  2561                                                                        
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ที่ประชุม : -                                                               
มติที่ประชุม : -                                                                    
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 5.2  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิ  ปี  2561 

รายการ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ

ก าไรสุทธิที่จัดสรร 61,357,388.41 100.00    56,693,326.24  100.00    

 1. เป็นเงินส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 6,165,579.92   10.05      5,678,084.92    10.01      

 2.ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหน่ึง 30,000.00        0.05        30,000.00         0.05        

    ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาทถ้วน

3. เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินร้อยสิบ 43,804,343.32 71.39      40,412,174.98  71.28      

   ( ปี 2561 ปันผล ร้อยละ 5.35 )

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวม 9,686,465.17   15.79      9,071,486.34    16.00      

    แห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ ( ปี 2561 เฉล่ียคืน ร้อยละ 9.35 )

5. เงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีไม่เกินร้อยละสิบ 1,391,000.00   2.27        1,321,580.00    2.33        

    ( ปี 2561 โบนสั ร้อยละ 2.27 )

6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00        0.03        20,000.00         0.04        

7. ทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ 120,000.00      0.20        20,000.00         0.04        

8. กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัสองหม่ืนบาท 20,000.00        0.03        20,000.00         0.04        

9. ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 100,000.00      0.16        100,000.00       0.17        

10. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 20,000.00        0.03        20,000.00         0.04         
 หมายเหต 1. ยอดคงเหลือเงินทุนสาธารณประโยชน์ ณ 31 ตุลาคม 2561                 =     87,286.56            บาท  
                        2. ยอดคงเหลอืเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว ณ 31 ตุลาคม 2561   =   4,645.46       บาท  
                               3.โบนสั กรรมการ และเจา้หนา้ท่ี  เป็นเงิน  1,391,000.00  บาท  

หากจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   2561     ตามท่ีเสนอ  จะมีผลสรุปได ้ ดงัน้ี 

รายการ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ

1.กลบัมาเป็นของสมาชิก ( 3 + 4 ) 53,490,808.49        87.18       49,483,661.32     87.28

2.เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ( 1+6+7+8+9) 6,425,579.92          10.47       5,838,084.92 10.30

3.เป็นโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี ( 5 ) 1,391,000.00          2.27         1,321,580.00       2.33

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

5.เป็นทนุรักษาระดบัเงินปันผลไมเ่กินร้อยละสองของ 20,000.00                0.03         20,000.00             0.04

   ทนุเรือนหุ้น

รวม 61,357,388.41        100.00     56,693,326.24     100.00           

ที่ประชุม : -                                                               
มตทิี่ประชุม : -                                                                    
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5.3 พจิารณาแก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ 
      ประธานกรรมการ :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัสมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2561  จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  6   
สมาชิกสมทบ 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ข้อ  48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นลูกจา้งชัว่คราว   หรือ   พนกังานราชการ      
ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ที่ปฏิบติังานใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราว
ของสหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาการจา้งตามท่ี
ระเบียบกาํหนด หรือ 
(3) เป็นบิดา  หรือมารดา  หรือคู่สมรส  หรือบุตรที่
บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
(4) เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะเลื่อมใสในสหกรณ์
และมีสมาชิกตาม ขอ้ 30 (2) รับรอง 
(5) เป็นผูท้ี่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(6) เป็นผูมี้ความประสงคจ์ะทาํธุรกิจหรือใชบ้ริการ
จากสหกรณ์ 

ข้อ 48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นลูกจา้งชัว่คราว   หรือ   พนกังานราชการ      
หรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข หรือเจา้หนา้ที่
อื่นๆ ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบติังานใน
ทอ้งท่ีจงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราวของ
สหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาการจา้งตามท่ีระเบียบ
กาํหนด หรือ 
(3) เป็นบิดา  หรือมารดา  หรือคู่สมรส  หรือบุตรที่
บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
  

เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย 
การรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั
สมาชิกสมทบสหกรณ์ 
พ.ศ. 2561 

ที่ประชุม : -           
มตทิี่ประชุม : -            

 5.4  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ 
ประธานกรรมการ :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดป้ระชุมพิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  ประจาํปี 

2562 โดยกาํหนดใหท่ี้ปรึกษากิตติมศกัด์ิ  มีจาํนวน 2 ท่าน  ตามตาํแหน่ง คือ  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี   
และ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยัธานี   ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน เดือนละ 1,500.- บาท ต่อท่าน  จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน และการกาํหนดตาํแหน่งของท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ที่ประชุม : -           
มตทิี่ประชุม : -            

 5.5  พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ปี  2562  และอนุมตัค่ิาตอบแทน 
ประธานกรรมการ  :  เน่ืองจาก คุณศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ ทาํหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี  2561    

ครบปีงบประมาณแลว้   และสหกรณ์ฯไดเ้ปิดรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี 2562 โดยมีผูส้มคัร 3 ท่าน ดงัน้ี 
 1.  นายธวชัชยั   ยศชยัพงศ ์   
 2.  นางสาวศรีนวล   แก่วนเชิงคา้     
 3.  นายรักชาติ   จนัทร์ศรี    
 ซ่ึงจะเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561  ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน  2  ท่าน  และ
กาํหนดค่าตอบแทน  1,500.-  บาท  ต่อเดือน/ต่อท่าน 

ที่ประชุม : -                                      
มตทิี่ประชุม : -           
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5.6  พจิารณาอนุมตัแิผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอร่างแผนประมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2562 

ใหท่ี้ประชุมฯ  ไดพิ้จารณา  ดงัน้ี 
(ร่าง) 

แผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 

รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2562

1. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง

    1.1 ผูจ้ดัการ 466,200.00 466,200.00 100.00 512,520.00 เดือนละ    42,710.00  บาท

    1.2 รองผูจ้ดัการ 434,400.00 434,400.00 100.00 477,600.00 เดือนละ    39,800.00  บาท

    1.3 เจา้หน้าท่ีบญัชี 304,440.00 304,440.00 100.00 319,200.00 เดือนละ    26,600.00  บาท

    1.4 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 1 276,840.00 276,840.00 100.00 297,480.00 เดือนละ    24,790.00  บาท

    1.5 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 2 270,480.00 270,480.00 100.00 283,560.00 เดือนละ    23,630.00  บาท

    1.6 เจา้หน้าท่ีธุรการและพสัดุ 168,360.00 168,360.00 100.00 180,720.00 เดือนละ    15,060.00  บาท

    1.7 เจา้หน้าท่ีธุรการและคอมพิวเตอร์ 132,840.00 132,840.00 100.00 142,560.00 เดือนละ    11,880.00  บาท

    1.8 เจา้หน้าท่ีทัว่ไป 172,440.00 172,440.00 100.00 180,720.00 เดือนละ    15,060.00  บาท

    1.9 ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 200,000.00 0.00 0.00 900,000.00 จ่ายกรณีเจา้หน้าท่ีลาออก

    1.10 เงินสมทบประกนัสงัคม 5% 72,000.00 74,810.66 103.90 72,000.00 ตาม พ.ร.บ.  ประกนัสงัคม

รวมหมวดเงนิเดือน 2,498,000.00 2,300,810.66 92.11 3,366,360.00

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 2 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 36,000.00 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 210,000.00 210,000.00 100.00 228,000.00

3. หมวดเบีย้ประชุม 

    3.1 คณะกรรมการด าเนินการ 15 ท่าน 147,000.00 141,400.00 96.19 147,000.00 14 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.2 คณะกรรมการอ านวยการ 5 ท่าน 38,500.00 38,500.00 100.00 38,500.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.3 คณะกรรมการเงินกู ้ 5  ท่าน 42,000.00 35,700.00 85.00 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.4 คณะกรรมการศึกษาฯ  5  ท่าน 38,500.00 40,600.00 105.45 38,500.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.5 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  3  ท่าน 23,100.00 19,600.00 84.85 23,100.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.6 กรรมการให้ค  าปรึกษา / เฉพาะกิจ 10,000.00 1,400.00 14.00 10,000.00 กรณีประชุมเฉพาะกิจ

    3.7 ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืน ๆ 10,000.00 1,400.00 14.00 10,000.00 กรณีตอ้งการปรึกษาเฉพาะเร่ือง

    3.8 ผูต้รวจสอบกิจการ  2  ท่าน 8,400.00 8,400.00 100.00 16,800.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

รวมหมวดเบีย้ประชุม 317,500.00 287,000.00 90.39 325,900.00

ปี 2561
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ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2562

4. หมวดค่าใช้สอย 

    4.1 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 2,870,000.00 2,649,195.00 92.31 2,950,000.00   ห้องประชุม , เลือกตั้ง , ลงทะเบียน

ของรางวลั , คา่เบ้ียประชุมใหญ่ฯ

    4.2 คา่จดัพิมพร์ายงานกิจการ 153,900.00 153,900.00 100.00 126,000.00      จดัพิมพ ์จ  านวน  2,000 เล่ม

เล่มละ         63.-           บาท

    4.3 คา่สมนาคุณหน่วยงาน 60,000.00 59,700.00 99.50 68,000.00        สมมนาคุณหน่วยงานใน จ.อุทยัธานี

ของสมาชิกท่ีหกัเงินให้สหกรณ์

20.00 / รายสมาชิก (  2,855 คน)

    4.4 คา่ปฏิบติังานล่วงเวลา 80,000.00 75,407.50 94.26 90,000.00        จ่ายกรณีท างานล่วงเวลา

    4.5 คา่รับรอง 35,000.00 33,899.00 96.85 35,000.00        แขกสหกรณ์/การประชุมต่าง ๆ

    4.6 ประชาสมัพนัธกิ์จการ 10,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00        ท าจดหมายข่าว / ส่ืออ่ืน ๆ

    4.7 คา่ซ่อมบ ารุงพสัดุ + Internet 20,000.00 9,695.00 48.48 20,000.00        กรณีซ่อมบ ารุงพสัดุ

    4.8 คา่ปรับปรุงส านกังาน 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00      

    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 7,439.00 61.99 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 60,000.00          0.00 65,000.00        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 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต 1,000,000.00 713,000.00        71.30 1,000,000.00   เพ่ือจ่ายคา่ช่วยการศพแก่สมาชิก

    4.16 คา่ใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิก 200,000.00 44,000.00          22.00 200,000.00      เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ี

    ประสบสาธารณภยั ประสบสาธารณภยัระหวา่งปี 2562

    4.17 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการ แต่งงาน , บวช 50,000.00 145,225.25        290.45 150,000.00      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 206,100.00 206,100.00        100.00 210,200.00      เพ่ือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    4.19 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 27,820.00 15,480.00          55.64 28,550.00        ให้เป็นคา่ชดเชยการโอนเงินให้กบั
สมาชิก 2,855 ราย ๆ ละ 10.00 บาท

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

    4.21 คา่บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ 100,000.00 94,870.00          94.87 100,000.00      บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน

            บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์

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

    4.23 เงินสมทบกองทนุช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 300,000.00 -                     0.00 100,000.00      

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,836,320.00 4,487,970.97 76.90 5,816,250.00
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5. หมวดประชุม / อบรม / สัมมนา

    5.1 กลุ่มสมาชิก 260,000.00 248,571.00        95.60 260,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ

สมาชิก 200 คน,พฒันาอาชีพสมาชิก

    5.2 ผูต้รวจสอบกิจการ 10,000.00 -                     0.00 20,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

    5.3 กลุ่มคณะกรรมการ 114,000.00 45,280.00          39.72 114,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

    5.4 กลุ่มเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 130,000.00 79,840.00          61.42 130,000.00 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 20,000.00

รวมหมวดประชุม / อบรม / สัมมนา 584,000.00 423,691.00 72.55 594,000.00

6. หมวดวัสดุส านักงาน

    6.1 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุอ่ืนๆ 150,000.00 82,869.50          55.25 150,000.00      จดัซ้ือวสัดุส านกังาน / แบบพิมพ์

เพ่ือใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ

    6.2 วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 60,000.00 48,195.00          80.33 60,000.00        จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ในกิจการของสหกรณ์ฯ

รวมหมวดวัสดุส านักงาน 210,000.00 131,064.50 62.41 210,000.00      

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 -                     0.00 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 48,300.00          96.60 50,000.00        

จอคอม ฯลฯ

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง 2,650,000.00 48,300.00 1.82 2,650,000.00

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค

    8.1 คา่น ้าประปา 4,200.00 2,692.12 64.10 4,200.00          จ่ายคา่น ้าประปา

    8.2 คา่กระแสไฟฟ้า 90,000.00 77,811.52 86.46 90,000.00        จ่ายคา่กระแสไฟฟ้า

    8.3 คา่โทรศพัท์ 48,000.00 36,030.01 75.06 48,000.00        จ่ายคา่โทรศพัท์

    8.4 คา่ไปรษณีย์ 15,000.00 14,366.00 95.77 16,000.00        จ่ายคา่ไปรษณีย์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 157,200.00 130,899.65 83.27 158,200.00

9. หมวดเบ็ดเตล็ด

    9.1 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 65,000.00 16,281.08 25.05 65,000.00        จ่ายรายการท่ีไม่สามารถ

จ่ายจากหมวดอ่ืนได้

รวมหมวดเบ็ดเตล็ด 65,000.00 16,281.08 25.05 65,000.00

รวมแผนรายจ่ายประจ าปี 12,528,020.00 8,036,017.86 64.14 13,413,710.00

หมายเหตุ : ให้ทุกหมวด ถวัจ่ายกนัได ้ยกเวน้ หมวดคา่ครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง

ปี 2561
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5.7 พจิารณาแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี 2562 
 ประธานกรรมการ  :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2562  เพื่อใหท่ี้
ประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1.  ยอดสมาชิกสามญั ( จนถึง 31 ต.ค. 2562 )        1,720  คน ( ปี 2561  =  1,701 คน ) 
2.  ยอดสมาชิกสมทบ ( จนถึง 31 ต.ค. 2562 )       1,150 คน ( ปี 2561  =  1,133 คน ) 
3.  จ่ายเงินกูทุ้กประเภท  1,630           ลา้นบาท  (ปี 2561  =  1,584.57  ลา้นบาท) 
4.  ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท    840          ลา้นบาท  (ปี 2561  =     738.51  ลา้นบาท) 
5.  รับเงินค่าหุน้      900          ลา้นบาท  (ปี 2561  =     847.00  ลา้นบาท) 
6.  ประมาณการรายได ้     110            ลา้นบาท  (ปี 2561  =     106.00  ลา้นบาท) 
7.  ประมาณการรายจ่าย      47        ลา้นบาท  (ปี 2561  =       44.67  ลา้นบาท) 
8.  ประมาณการกาํไรสุทธิ      63            ลา้นบาท  (ปี 2561  =       61.35  ลา้นบาท) 
ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            
5.8 พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือการค า้ประกนั  ปี 2562 
ประธานกรรมการ :   ในปี  2562 คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดม้ีมติใหก้าํหนดวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนั  

ไวไ้ม่เกิน 640.0 ลา้นบาท  (ปี 2561  วงเงิน  640.0 ลา้นบาท)  จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ  พจิารณา 
ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            

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

ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            

 5.10  พจิารณาการจ้างผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ปี 2562   ( ปีส้ินสุด 31 ตุลาคม  2562 )   
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาเสนอบริการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

ภาคเอกชน ซ่ึงมีผูเ้สนอบริการสอบบญัชีมา  2  ราย 
  ไดแ้ก่  1.  นายปรีดา   อุสาหะการี ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 2.  นายกิติพฒัน์  วงศอ์กนิษฐ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 และคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปี  2562   ประจาํปี  ส้ินสุด วนัท่ี  
31 ตุลาคม  2562  คือ  นายปรีดา  อุสาหะการี  เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ปี 2562 

โดยมขีอบเขตการปฏบิัตงิานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และมอบหมายใหผู้ช่้วยผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบบญัชี 
อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง คร้ังละไม่นอ้ยกว่า 2 วนัทาํการ โดยมีจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่นอ้ยกว่า 2 คน 

 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 65,000.- บาท (หกหมื่นหา้พนับาทถว้น)  และขอเบิกจ่ายคร้ังเดียว
ภายหลงัรับรองงบการเงิน 

ที่ประชุม : -            
มตทิี่ประชุม : -            
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5.11  พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  30  ประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :   เน่ืองจากการดาํเนินงานของกิจการสหกรณ์ฯ  ไดค้รบรอบปีบญัชี ประจาํปี     2561  

เรียบร้อยแลว้  และสหกรณ์ฯ  มกีารเปิดรับสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 30/2562 แทนตาํแหน่งท่ีหมดวาระ  
จาํนวน  8  ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 
  1.  นายแพทยนิ์พนธ์ โตววิฒัน ์ ประธานกรรมการ  วาระท่ี  2  ปีท่ี 2 
  2.  นายวเิชษฐ ์  ภู่พงษ ์  ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  วาระท่ี  1  ปีท่ี 2 
  3.  นางสาวอรวรรณ ทอดสนิท ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  วาระท่ี  2  ปีท่ี 2 
  4.  นางเสาวลกัษณ์ อุทาน  ประจาํหน่วย สสอ.เมือง  วาระท่ี  1  ปีท่ี 2 
  5.  นายชาติชาย  อุทาน  ประจาํหน่วย อ.หนองขาหย่าง วาระท่ี  1  ปีท่ี 2 
  6   นายทวปี  สมคัรการไถ ประจาํหน่วย อ.ลานสัก  วาระท่ี  1  ปีท่ี 2 
  7.  นางธนกนกธร  อินทรัศมี ประจาํหน่วย อ.บา้นไร่  วาระท่ี  1  ปีท่ี 2 
  8.  นายวเิวก  ระยบัแสงรุ้ง กรรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ) วาระท่ี  1  ปีท่ี 2 

สหกรณ์ฯ  ไดท้าํการประกาศเปิดรับสมคัรสมาชิกผูส้นใจ โดยมีผูท่ี้สมคัรเขา้เป็นตวัแทนในการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ  ประจาํหน่วยต่าง ๆ   ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ  ประกาศเปิดรับสมคัร  1  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายเสรี     แสงคาํฉาย    เบอร์    1 
 2.  นายแพทยโ์ชคราชนั    ชยัฤกษสุ์ขสันต ์  เบอร์    2 
กรรมการประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร  2  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางวรรณี    อมัระนนัท ์    วาระท่ี 1    ปีท่ี 1 
 2.  นายสมชาย   มงคลพร    วาระท่ี 1    ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย สสอ.เมืองอุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายวรพจน์     ประทีป    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.หนองขาหย่าง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางสมจิต   กรโกษา    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.บา้นไร่  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายนพดล     ขยนัการนาว ี   วาระท่ี 1  ปีท่ี 1    
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.ลานสัก  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายฉลอง    อนุบาลผล    วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
มตทิี่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย กรรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ)  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  3  ท่าน   

ดงัน้ี 
 1.  นายวเิวก   ระยบัแสงรุ้ง       เบอร์  1  
 2.  นายธาํมรงค ์  ไผทโสภณ      เบอร์  2 (ยกเลิก ขอถอนตวั) 
 3.  นายประจบ   ชูรัศมี       เบอร์  3 
มตทิี่ประชุม : -            
ผูต้รวจสอบกิจการ   ประกาศเปิดรับสมคัร 2 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  3  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายธวชัชยั    ยศชยัพงศ์     เบอร์  1 
 2.  น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้  เบอร์  2 
 2.  นายรักชาติ    จนัทร์ศรี   เบอร์  3 
มตทิี่ประชุม : -            
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คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ชุดท่ี 30  ประจาํปี  2562 
มีรายนาม  ดงัต่อไปน้ี   

1.  นางศิริเกษ   วงษว์กิยกิ์จ   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
2.  นางสมพิศ   ปัญญาชนวฒัน ์   วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
3.  นายปริพฒัน์    ทะแวนสาริกิจ   วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
4.  นางวิมล  แสงอุทยั   วาระท่ี  1 ปีท่ี 2 
5.  นางประไพ  พวงช่ืน    วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
6   นายเอเธน    วงพงศไ์ชย   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
7.  นายวิวฒัน ์  สุริยกานต ์   วาระท่ี  1   ปีท่ี 2 
8.         วาระท่ี    ปีท่ี    
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 

6.4 ค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวดัอุทัยธาน ี
ที่ประชุม            
มตทิี่ประชุม            

6.5 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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