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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
วันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
กําหนดการประชุม

********************
08.00 น. เป็ นต้นไป
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
08.30 - 10.00 น.
ใช้สิทธิ์เลือกตัง้
10.00 น.
ปิ ดหีบ
08.30 น.
หย่อนคูปองลุน้ รางวัลพิเศษ
09.00 - 12.00 น.
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
วันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
********************

จํานวนสมาชิก (ณ วันประชุม) จํานวน 1,872 คน
มาประชุม จํานวน 1,016 คน (ตามลายมือชื่อผูเ้ ข้าประชุม)
ผู้เข้าร่วมประชุม
ที่ปรึกษาสหกรณ์
1. นายกิตติชยั

เมียงอารมณ์

สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
1. นายก่อเกียรติ
สวนศิริ
2. นายธนพัฒน์
คําสอน

ข้าราชการบํานาญ
สหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั กิ าร

ผูส้ อบบัญชี จาก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
1. นางอมรรัตน์
คณานันท์
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จาก สํานักงานสุรางค์ ปราสาททอง
1. นางสุรางค์
ปราสาททอง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นพ.กสิวฒ
ั น์ ศรีประดิษฐ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ ทําหน้าที่
ประธานในที่ประชุม และมอบให้ นายอํานาจ เจริญพร ตําแหน่ง เลขานุการ เป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการ
ประชุม และได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
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เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

วาระที่ 1

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับข้อ 62. กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญ
ปี ล ะหนึ่ง ครัง้ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ น้ ปี ท างบัญชี ของสหกรณ์ โดยในที่ ประชุมจะมีอาํ นาจหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวงที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์
มติท่ีประชุม รับทราบ
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เรื่อง เสนอเพือ่ ทราบ
2.1
2.2
2.3
2.4

วาระที่ 2

สมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
รายงานประจําปี 2563
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของผูต้ รวจสอบกิจการ
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
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วาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพือ่ ทราบ
2.1 สมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบถึงสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ ดังนี ้
จํานวน (คน)
รายการ
สามัญ
ชาย หญิง รวม ชาย
1. จํานวนสมาชิกต้นปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
296 1,142 1,438 53
2. เข้าใหม่ระหว่างปี
- รับสมาชิกเพิ่ม
105 คน
4
45
49
9
- รับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อ่ืน 3 คน
1
2
3
3. ออกจากสหกรณ์ระหว่างปี เหตุ
- ลาออก
41 คน
6
16
22
1
- ถึงแก่กรรม
5 คน
4
1
5
- โอนสมาชิกให้สหกรณ์อ่ืน
5 คน
5
5
4. จํานวนสมาชิกคงเหลือสิน้ ปี (วันที่ 30 กันยายน 2563)
291 1,167 1,458 61
5. จํานวนสมาชิกเพิ่มขึน้ (ลดลง) เมื่อเทียบกับต้นปี (ปี ก่อน)
- เพิ่มขึน้ (ลดลง) คิดเป็ นร้อยละ
(1.69) 2.19 1.39 15.09
6. จํานวนสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ตงั้ แต่ตน้ ปี
การเงินถึงวันประชุมใหญ่ครัง้ นี ้
- เข้าใหม่
39
คน
7
27
34
- รับโอนสมาชิกจากสหกรณ์อ่ืน
1 คน
1
1
- ออกจากสหกรณ์
12
คน
1
6
7
7. คงเหลือสมาชิก ณ วันประชุมใหญ่ (1,872 คน)
298 1,188 1,486 61

สมทบ
หญิง รวม
296 349
47
-

56
-

18
325

19
386

9.80 10.60

5
5
325

5
5
386

มติท่ีประชุม รับทราบ

2.2 รายงานประจําปี พ.ศ. 2563

นพ.กสิวฒ
ั น์ ศรีประดิษฐ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เสนอ
รายงานเพื่อแสดงผลการดําเนินการ ประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
จํากัด ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจําปี วาระที่ 2.2 หน้า 5 ถึงหน้า 14 .
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
รายงานประจําปี 2563
นพ.กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ .
ในนามคณะกรรมการดําเนินการเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจําปี
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
******************
เรียน ท่านสมาชิก และท่านผูม้ ีเกียรติทกุ ท่าน
ข้าพเจ้า นพ.กสิวฒ
ั น์ ศรีประดิษฐ์ ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอรายงานประจําปี
2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ดังนี ้

1. รายงานกิจการทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส หกรณ์
พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2534 และเริ่มดําเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 เมื่อแรกตัง้ มี
สมาชิก 282 คน มีทนุ ดําเนินงาน 389,610 บาท สหกรณ์ดาํ เนินธุรกิจจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 29 ปี เมื่อ
สิน้ ปี 2563 มีสมาชิกทัง้ สิน้ 1,844 คน และมีทนุ ดําเนินงาน 875,627,887.64 บาท

1.1 โครงสร้างการบริหารของสหกรณ์
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ที่ประชุมใหญ่
ผูต้ รวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการ
ที่ปรึกษา
ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

ตามข้อบัง คับของสหกรณ์ ข้อที่ 72. กําหนดให้ส หกรณ์มี คณะกรรมการดําเนิน การ ประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการ 1 คน และคณะกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ตามข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ข้อที่ 102. กําหนดให้เลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 คน ซึ่งมาจากสมาชิกเลือกตัง้ จากที่ประชุมใหญ่
สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายนามคณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ดา้ นต่าง ๆ
ดังนี ้
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นพ.กสิวฒ
ั น์
นายชาญเลขา
นายธนนต์
นายสมบัติ
นางทวีพร
นายพีระพล
น.ส.ศุภร
นายกานต์
นางทัศนีย ์
นางประภัสสร
นายฉลาด
นายศศิธร
นายศักดิช์ ยั
นายบรรพต
นายอํานาจ

ศรีประดิษฐ์
กุลละวณิชย์
มีเจริญ
ทั่งทอง
พันคง
ต่วนภูษา
น้อยใจบุญ
การะนันต์
สถิตสมิทธ์
นิยม
บุญจันทร์
ศุภพิชน์
วินิจสกุลไทย
สุวรรณบุปผา
เจริญพร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ผูแ้ ทนอําเภอเมืองฯ)
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 (ผูแ้ ทนอําเภอพนมสารคาม)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
(ผูแ้ ทน สสจ.ฉช.)
กรรมการและเหรัญญิก
(ผูแ้ ทนบํานาญ)
กรรมการ
(ผูแ้ ทน สสจ.ฉช.)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอบางคล้า)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอบางนํา้ เปรีย้ ว)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอบางปะกง)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอบ้านโพธิ์)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอแปลงยาว)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอสนามชัยเขต)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอท่าตะเกียบ)
กรรมการ
(ผูแ้ ทนอําเภอคลองเขื่อน)
กรรมการและเลขานุการ
(ผูแ้ ทนอําเภอราชสาส์น)

สุวประดับ
มีเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สาธารณสุขอําเภอบางปะกง

ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายนพดล
2. นายชูชีพ

เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ
1.
2.
3.
4.

นางสาวกนกวรรณ
นางดลลชา
นางสาวปิ ยดา
นางสายสุนีย ์

เจียมวงศากุล
กองชุมพล
บุญสิทธิ์
เจียมวงศากุล

สสจ.ฉช.
สสอ.บางปะกง

รองผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี

1.2 สมาชิกภาพ
รวม (คน)
สามัญ
จํานวนสมาชิกต้นปี
เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
จํานวนสมาชิกคงเหลือสิน้ ปี

1,438
52
32
1,458

ชาย (คน)

สมทบ สามัญ สมทบ
349
56
19
386

296
5
10
291

53
9
1
61

หญิง (คน)
สามัญ

สมทบ

1,142
47
22
1,167

296
47
18
325
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2. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในรอบปี ทางบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ได้ดาํ เนินธุรกิจบริการสมาชิกในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินรับฝาก โดยมีรายได้จากการดําเนินธุรกิ จทัง้ สิน้ 42,297,804.13 บาท มี
รายจ่ายจากการดําเนินธุรกิจทัง้ สิน้ 6,990,153.74 บาท มีกาํ ไร 35,307,650.39 บาท มีทนุ ดําเนินงานทัง้ สิน้
875,627,887.64 บาท ประกอบด้วย ทุนเรือนหุน้ ทุนสํารอง เงินรับฝาก ทุนสะสมต่าง ๆ โดยมีฐานะการเงิน
ณ สิน้ ปี ดังนี ้
สินทรัพย์

หนีส้ ิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร……………………………..
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน.....................................................
เงินลงทุนระยะยาว.....................................................
ลูกหนี.้ .......................................................................
อุปกรณ์-สุทธิ.............................................................
สินทรัพย์อ่ืน...............................................................

67,832,877.77
17,102,913.75
1,521,500.00
788,880,330.89
120,830.39
169,434.84

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก................................................
หนีส้ ินอื่น...................................................................

222,314,306.01 บาท
1,617,740.00 บาท

ทุนเรือนหุน้ ................................................................
ทุนสํารอง...................................................................
ทุนสะสมตามข้อบังคับ................................................
กําไร..........................................................................

582,462,350.00
30,250,539.89
3,675,301.35
35,307,650.39

ทุน
บาท
บาท
บาท
บาท
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แสดงตารางเปรียบเทียบทุนดําเนินงาน รายได้ รายจ่าย และผลกําไร
ปี ทางบัญชี
ลําดับที่
รายการ
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
1.
ทุนเรืองหุน้
(บาท)
582,462,350.00
535,572,410.00
2.
ทุนสํารอง
(บาท)
30,250,539.89
26,920,192.81
3.
ทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่น ๆ (บาท)
3,675,301.35
2,528,868.35
4.
เงินรับฝาก
- ออมทรัพย์
(บาท)
28,278,592.42
31,932,604.11
- ออมทรัพย์พิเศษ
(บาท)
194,035,713.59
185,323,746.89
5.
หนีส้ ินอื่น
(บาท)
1,617,740.00
2,188,810.00
6.
รวมทุนดําเนินงาน
(บาท)
875,627,887.64
817,768,821.26
7.
รายได้
(บาท)
42,297,804.13
40,356,406.02
8.
ค่าใช้จา่ ย
(บาท)
6,990,153.74
7,054,216.92
9.
กําไรสุทธิ
(บาท)
35,307,650.39
33,302,189.10

3. การให้บริการธุรกิจ

+ เพิ่ม

- ลด

+ 46,889,940.00
+ 3,330,347.08
+ 1,146,433.00
+
+
+
+

3,654,011.69
8,711,966.70
571,070.00
57,859,066.38
1,941,398.11
64,063.18
2,005,461.29

ในรอบปี ท่ีผา่ นมา สหกรณ์ดาํ เนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ โดยมีสมาชิกร่วมทําธุรกิจกับ
สหกรณ์ทงั้ สิน้ จํานวน 1,809 ราย ดังนี ้
1) ธุรกิจสินเชื่อ ระหว่างปี สหกรณ์ให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ ทัง้ สิน้ จํานวน 1,004 ราย
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก คลี่คลายความเดือดร้อน และมีความจําเป็ นในการครองชีพ โดยยึด
หลักการที่จะพยายามสนองเจตนาของสมาชิก ไม่ตอ้ งไปพึ่งพาแหล่งเงินกูจ้ ากที่อ่ืน ซึ่งนอกจากสมาชิกจะเสีย
ดอกเบีย้ แพงแล้ว ยังมีความยุ่งยากในการกู้อีกด้วย เหนือสิ่งอื่นใด สหกรณ์ยงั มีเงินเฉลี่ยคืนจากส่วนของ
ดอกเบีย้ ที่สมาชิกได้ชาํ ระไว้ ได้กลับคืนมาอีกส่วนหนึ่งตามอัตราดอกเบีย้ ที่จา่ ยจริงในรอบปี
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รายการ
คงเหลือต้นปี
ให้กรู้ ะหว่างปี
รวม
รับชําระระหว่างปี
คงเหลือยกไป
ดอกเบีย้ ค้างต้นปี
ดอกเบีย้ ค้างสิน้ ปี

(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(บาท)

ฉุกเฉิน
1,721,795.00
116
8,360,780.00
234
10,082,575.00
6,860,490.53
277
3,222,084.47
158
1,313.41
2,605.71

สามัญ
584,998,031.59
890
329,436,920.00
376
914,434,951.59
294,289,482.91
965
620,145,468.68
888
439,147.01
445,345.20

ประเภทเงินให้กยู้ ืมแก่สมาชิก
รวมทัง้ สิน้
สวัสดิการ
ชําระหนีส้ ถาบันการเงิน โครงการสวัสดิการต่าง ๆ
98,650.00
4,546,768.66
152,894,053.09 744,259,298.34
4
25
512
983
3,487,872.81
122,110,209.97 463,395,782.78
14
230
596
98,650.00
8,034,641.47
275,004,263.06 1,207,655,081.12
86,830.00
5,066,513.47
113,038,070.29 419,341,387.20
4
28
563
1,072
11,820.00
2,968,128.00
161,966,192.77 788,313,693.92
1
18
472
1,004
74.33
4,048.48
113,921.94
558,505.17
8.50
2,541.21
116,136.35
566,636.97
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ในปี การเงิน 2563 สหกรณ์คดิ ดอกเบีย้ เงินให้กแู้ ก่สมาชิก ดังนี ้
- ประเภทเงินให้กฉู้ กุ เฉิน เงินให้กสู้ ามัญ เงินให้กสู้ วัสดิการ (ซือ้ รถจักรยานยนต์ / คอมพิวเตอร์) และเงิน
ให้กโู้ ครงการสวัสดิการ (ติดแก๊สรถยนต์ / พัฒนาคุณภาพชีวิต) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ประเภทเงินให้กโู้ ครงการสวัสดิการ (ซือ้ รถยนต์ปา้ ยแดง) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.50 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.75 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ประเภทเงินให้กโู้ ครงการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิก อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.75 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ประเภทเงินให้กเู้ พื่อชําระหนีส้ ถาบันการเงิน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.50 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.25 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่
30 กันยายน 2563
- ประเภทเงินให้กเู้ พื่อซือ้ รถยนต์มือสอง อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 6.50 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.75 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30
กันยายน 2563
- ประเภทเงินให้กเู้ พื่อช่วยเหลือผูค้ าํ้ ประกัน อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ตัง้ แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ประเภทเงินให้กเู้ พื่อการเคหะ อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 4.00 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่
30 เมษายน 2563 และอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.75 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน
2563
- ประเภทเงินให้กโู้ ครงการสวัสดิการ (ด้านการดูแลสุขภาพ) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.25 ต่อปี ตัง้ แต่วนั ที่
1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เงิ น ให้กู้โครงการสวัส ดิการ (เพื่ อการท่องเที่ ยว) อัตราดอกเบี ย้ ร้อยละ 3.75 ต่อปี ตัง้ แต่วันที่ 1
พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
สมาชิกมีอตั ราการเป็ นหนี ้ 427,502.00 บาท/คน ปี ก่อน 416,485.34 บาท/คน

12
2) ธุรกิจรับฝากเงิน ในการออมทรัพย์กบั สหกรณ์นนั้ นอกจากสมาชิกจะออมในลักษณะการถือหุน้ แล้ว
สมาชิกยังออมเงิ นในลักษณะการฝากเงิ นกับสหกรณ์ได้ ณ วันสิน้ ปี สหกรณ์มีเงินรับฝากทัง้ สิน้ จํานวน
1,761 ราย เป็ นเงินจํานวน 222,314,306.01 บาท มีอตั ราการออมเงินของสมาชิก 120,560.90 บาท/คน
ปี ก่อน 121,576.02 บาท/คน
รายการ
คงเหลือต้นปี
รับฝากระหว่างปี
ถอนระหว่างปี
คงเหลือยกไป

(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)

ประเภทเงินรับฝาก (บาท)
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
31,932,604.11
185,323,746.89
1,511
672
12,222,203.55
39,358,710.77
1,576
716
15,876,215.24
30,646,744.07
449
323
28,278,592.42
194,035,713.59
1,537
706

รวมทัง้ สิน้ (บาท)
217,256,351.00
1,718
51,580,914.32
1,803
46,522,959.31
672
222,314,306.01
1,761

4. แผนการดําเนินงานเทียบกับผลการดําเนินงาน
รายการ
รับสมาชิก
ทุนเรือนหุน้
เงินรับฝากจากสมาชิก
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก

แผนการดําเนินงาน
100
50,000,000.00
80,000,000.00
562,500,000.00

ผลการดําเนินงาน
สูง (ตํ่า) กว่าเป้าหมาย
108
8
53,609,090.00
3,609,090.00
51,580,914.32
(28,419,085.68)
463,395,782.78
(99,104,217.22)

5. การใช้เงินทุนต่าง ๆ

5.1 ทุนสาธารณประโยชน์ บริจาคการกุศล
รวมเป็ นเงิน
5.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาดังนี ้
- ประถมศึกษาปี ท่ี 1
จํานวน 23 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4
จํานวน 43 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
- มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
จํานวน 42 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท
- มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 / ปวช.1 จํานวน 47 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท
- อุดมศึกษาปี ท่ี 1 / ปวส.1 จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
รวมเป็ นเงิน

351,600.00 บาท
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

23,000.00
43,000.00
63,000.00
70,500.00
60,000.00
259,500.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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5.3 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
- อบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบบัญชีฯ
รวม
5.4 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
ในปี 2563 สหกรณ์ได้จา่ ยเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว จํานวน
398,500 บาท มีรายละเอียดดังนี ้
- เกี่ยวกับการศพ
- เกี่ยวกับการมงคลสมรส
- เกี่ยวกับการรับขวัญทายาทใหม่
- เกี่ยวกับการอุปสมบท
- เกี่ยวกับการประกอบพิธีฮชั ญ์
- เกี่ยวกับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
รวมเป็ นเงิน

เป็ นเงิน
เป็ นเงิน

4,000.00 บาท
4,000.00 บาท

91 ราย เป็ นเงิน
เป็ นเงิน 349,500.00 บาท
เป็ นเงิน 21,000.00 บาท
เป็ นเงิน 22,000.00 บาท
เป็ นเงิน 1,000.00 บาท
เป็ นเงิน 1,000.00 บาท
เป็ นเงิน 4,000.00 บาท
398,500.00 บาท

6. ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ
รายการ

คงเหลือต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดลงระหว่างปี คงเหลือสิน้ ปี
1. ทุนสํารอง
26,920,192.81 3,330,347.08
30,250,539.89
2. ทุนสาธารณประโยชน์
114,342.00
400,000.00
351,600.00
162,742.00
3. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
652,542.95
410,033.00
1,062,575.95
4. ทุนสะสมเพื่อจัดตัง้ สํานักงาน
1,017,300.00
200,000.00
1,217,300.00
5. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์
5,283.40
430,000.00
4,000.00
431,283.40
6. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
19,400.00
280,000.00
259,500.00
39,900.00
7. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
720,000.00
440,000.00
398,500.00
761,500.00
รวมทัง้ สิน้
29,449,061.16 5,490,380.08 1,013,600.00 33,925,841.24

7. วงเงินกู้ยมื

ในการกําหนดวงเงินกูย้ ืม หรือคํา้ ประกันประจําปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18. ในรอบปี ท่ีผ่านมา
ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาอนุมตั ไิ ว้ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ฉช 0010/832 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 จํานวน
30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) นัน้ สหกรณ์ยงั มิเคยใช้วงเงินดังกล่าว เพราะใช้ทนุ ของสหกรณ์เอง
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8. การประชาสัมพันธ์
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

e-mail : chaph.coop@gmail.com
กรรมการประจําหน่วย
Facebook
Line
Website สหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
28 พฤศจิกายน 2563

มติท่ีประชุม รับทราบ

15
2.3 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ
ประธานฯ เชิญผูต้ รวจสอบกิจการชีแ้ จงแก่ท่ีประชุม นายชูชีพ มีเจริญ ผูต้ รวจสอบกิจการ ได้
ชีแ้ จงแก่ท่ีประชุมดังนี ้
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
*******************
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
ตามที่ ท่ี ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2562 เมื่ อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ได้เลื อกตัง้ ข้าพเจ้า
และนายนพดล สุวประดับ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิง เทรา
จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งข้าพเจ้า และนายนพดล สุวประดับ ได้ทาํ การ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนัน้
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติท่ีประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,787 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่ม 108 คน ลาออกจากสหกรณ์
51 คน สมาชิกคงเหลือวันสิน้ ปี 1,844 คน
วันสิน้ ปี สหกรณ์มีทนุ ดําเนินงานทัง้ สิน้ 875,627,887.64 บาท และในรอบปี สหกรณ์มี
รายได้ทงั้ สิน้ 42,297,804.13 บาท ค่าใช้จ่าย 6,990,153.74 บาท มีกาํ ไรสุทธิ 35,307,650.39 บาท เพิ่มขึน้
จากปี ก่อน 2,005,461.29 บาท
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3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป
สหกรณ์มีการมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์อย่างเหมาะสม และเจ้าหน้าที่
ทุกคนตัง้ ใจปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ฯ จัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็ นปั จจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน
สมบูรณ์ และใช้คอมพิวเตอร์บนั ทึกระบบลูกหนีเ้ งินให้กู้ ระบบเงินรับฝาก ระบบทุนเรือนหุน้ ระบบบัญชี
และใบเสร็จรับเงิน ซึ่งรายงานที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลสามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคมุ ยอดได้
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์ฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี จํานวน 10,000 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู่
ในความรับผิดชอบของ นายสมบัติ ทั่งทอง บาท ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ฯ มีการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน และงบประมาณรายจ่ายที่ท่ีประชุมใหญ่กาํ หนดไว้
รวมทัง้ รายจ่ายของสหกรณ์ฯ ได้จา่ ยไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผลและเป็ นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
3.5 ด้านสินเชื่อ
สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี ดังนี ้
- เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
จํานวน 234 ราย จํานวนเงิน
8,360,780.00 บาท
- เงินกูส้ ามัญ
จํานวน 376 ราย จํานวนเงิน 329,436,920.00 บาท
- เงินกูช้ าํ ระหนีส้ ถาบันการเงิน
จํานวน 14 ราย จํานวนเงิน
3,487,872.81 บาท
- เงินกูโ้ ครงการสวัสดิการต่าง ๆ จํานวน 229 ราย จํานวนเงิน 121,477,000.00 บาท
- เงินกูเ้ พื่อการเคหะ
จํานวน
1 ราย จํานวนเงิน
633,209.97 บาท
วันสิน้ ปี เงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี ้
- เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
จํานวน 158 ราย จํานวนเงิน
3,222,084.47 บาท
- เงินกูส้ ามัญ
จํานวน 888 ราย จํานวนเงิน 620,145,468.68 บาท
- เงินกูส้ วัสดิการ
จํานวน
1 ราย จํานวนเงิน
11,820.00 บาท
- เงินกูช้ าํ ระหนีส้ ถาบันการเงิน
จํานวน 18 ราย จํานวนเงิน
2,968,128.00 บาท
- เงินกูโ้ ครงการสวัสดิการต่าง ๆ จํานวน 469 ราย จํานวนเงิน 159,295,714.17 บาท
- เงินกูเ้ พื่อการเคหะ
จํานวน
3 ราย จํานวนเงิน
2,670,478.60 บาท
ณ วัน สิ น้ ปี สหกรณ์มี ร ายได้จ ากการให้เ งิ น กู้ จํา นวน 41,509,155.68 บาท สูง กว่า
ประมาณการรายได้ท่ีกาํ หนดไว้ จํานวน 668,655.68 บาท
การจ่ายเงินให้กแู้ ก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกูท้ ่ีกาํ หนด
ไว้
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3.6 ด้านการลงทุน
การลงทุนซือ้ หุน้ / พันธบัตรรัฐบาล และอื่น ๆ
- สลากออมสิน
จํานวน 10,000,000.00 บาท
- สลาก ธ.ก.ส.
จํานวน 10,000,000.00 บาท
สหกรณ์ไ ด้นาํ เงิ น ไปลงทุน ระยะสัน้ และระยะยาว ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ น
ดอกเบี ย้ รับ และเงิ น ปั น ผล ซึ่ ง เป็ น การบริ ห ารงานที่ ต รงเป้ า หมาย ซึ่ ง เป็ น ผลดี ทํา ให้ส หกรณ์ไ ด้รับ
ผลประโยชน์มากขึน้
3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์รบั เงินฝากระหว่างปี ดังนี ้
- เงินรับฝากออมทรัพย์
จํานวน 1,576 ราย จํานวนเงิน
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จํานวน 716 ราย จํานวนเงิน

12,222,203.55 บาท
39,358,710.77 บาท

วันสิน้ ปี มีเงินรับฝากคงเหลือ ดังนี ้
- เงินรับฝากออมทรัพย์
จํานวน 1,803 ราย จํานวนเงิน
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จํานวน 672 ราย จํานวนเงิน

28,278,592.42 บาท
194,035,713.59 บาท

3.8 ด้านทุน
1. ทุนเรือนหุน้
ทุนเรือนหุน้ วันต้นปี มีจาํ นวน 535,572,410 บาท เพิ่มขึน้ ระหว่างปี 54,196,160 บาท
ลดลงระหว่างปี จาํ นวน 7,306,220 บาท คงเหลือวันสิน้ ปี 582,462,350 บาท ค่าเฉลี่ยจํานวนหุน้ ต่อหัว
สมาชิกเป็ นเงิน 315,868.95 บาท
2. ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ
ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ วันต้นปี มีจาํ นวน 29,449,061.16 บาท เพิ่มขึน้ ระหว่างปี
5,490,380.08 บาท ลดลงระหว่างปี จาํ นวน 1,013,600 บาท คงเหลือวันสิน้ ปี 33,925,841.24 บาท มีการ
ใช้จา่ ยเป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนที่กาํ หนดไว้
4. เรื่องอื่น ๆ
จากการที่ คณะผู้ตรวจสอบกิ จ การ ได้รับความไว้วางใจทําหน้าที่ ต รวจสอบกิ จ การตามระเบี ย บ
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ สําหรับงวดสิน้ ปี ทางบัญชี 30 กันยายน 2563 คณะผูต้ รวจสอบกิจการได้ทาํ หน้าที่
โดยใช้ความรู ้ ความสามารถทัง้ ด้านกฎหมาย การบริหาร การจัดการ การบริการด้านธุรกิจ การเงิน บัญชี
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การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ และการพัฒ นาสหกรณ์เ ชิ ง ระบบ เพื่ อปฏิ บัติง านตามอํานาจหน้าที่ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบตั หิ น้าที่จนทําให้สหกรณ์ฯ มีความ
มั่นคงเจริญก้าวหน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)

นพดล สุวประดับ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
(นายนพดล สุวประดับ)
(ลงชื่อ)
ชูชีพ มีเจริญ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
(นายชูชีพ มีเจริญ)
มติท่ีประชุม รับทราบ
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2.4 การรายงานแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ปี 2563 และโครงการในอนาคต
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ได้จดั ทําแผนกลยุทธ์สหกรณ์ เพื่อใช้เป็ นกรอบทิศทางในการ
ดําเนินงานสหกรณ์ ถือใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ในปี ท่ีผา่ นมาสหกรณ์ได้
ดําเนินโครงการในแผนกลยุทธ์ทงั้ หมดจํานวน 8 โครงการ ผลการดําเนินงานสรุ ปข้อมูลได้ดงั นี ้
วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการออม พร้อมบริการโปร่งใส ให้สวัสดิการทั่วถึง
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ปี 2563
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ปฏิรูปโครงสร้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกิจการและการบริหารของ
องค์กร
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
พัฒนาความรู้บุคลากร (กรรมการและสมาชิก)
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
เครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์
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ยุทธศาสตร์/ภารกิจ
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาองค์กร
เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็งภายใต้การ
โปร่งใสผ่านตามเกณฑ์
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชีว้ ัด/เป้ าหมาย
1. ร้อยละ 80 ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 จัดทํา
แผนพัฒนาตามหลัก
ธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์
2. ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
ให้สอดคล้องตามบริบทของ
สหกรณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการและ
การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
1. คณะกรรมการสหกรณ์
ออกเยี่ยมสมาชิกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจการงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิกทราบ
ตอบข้อสงสัย ทุกคําถามมีคาํ ตอบ
พร้อมทัง้ ให้คาํ แนะนําและตอบ
ข้อซักถามในเรื่องระเบียบการ
ต่าง ๆ แก่สมาชิก

1. ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกมีความพึงพอใจ
ต่อสหกรณ์ในภาพรวม

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก
สหกรณ์

1. สหกรณ์สญ
ั จรพบสมาชิก

เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคณะกรรมการ
และสมาชิก

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการแล้ว
ร้อยละ 100 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ได้รบั คัดเลือกให้
เป็ นสหกรณ์ดีเด่น
ระดับจังหวัด
สถานการณ์
Covid -19
เว้นระยะห่าง
งดกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์/ภารกิจ
2. แผนส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทุกกลุม่ วัย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกได้รบั สวัสดิการตาม
ระเบียบสหกรณ์

ตัวชีว้ ัด/เป้ าหมาย
1. ร้อยละ 100 ของ
สมาชิกได้รบั สิทธิ
สวัสดิการครอบคลุม
ตามระเบียบข้อบังคับ
ของสหกรณ์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการและการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก
กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก

แผนงาน/โครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. จัดสวัสดิการต่าง ๆ
ร้อยละ 100
ครอบคลุมสมาชิกทุกกลุม่ วัย
* สวัสดิการมงคลสมรส
* สวัสดิการรับขวัญทายาท
ใหม่
* สวัสดิการเพื่อการอุปสมบท/
เพื่อประกอบพิธีฮจั ญ์
* สวัสดิการสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
* สวัสดิการวันคล้ายวันเกิด
* สวัสดิการกรณีเสียชีวิต
* สวัสดิการกรณีทพุ พลภาพ
* ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
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ยุทธศาสตร์/ภารกิจ
3. จัดทําโครงการเพื่อรองรับ
ความต้องการของสมาชิก
ครอบคลุมทุกมิติ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกได้รบั สวัสดิการตาม
ระเบียบสหกรณ์

ตัวชีว้ ัด/เป้ าหมาย
1. ร้อยละ 10 ของ
สมาชิกใช้สทิ ธิโครงการ
เงินกูส้ วัสดิการต่าง ๆ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการและการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก

แผนงาน/โครงการ
2. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อซือ้ รถยนต์
4. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อซือ้ รถยนต์ (มือสอง)
5. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
ส่งเสริมการศึกษาในประเทศ
แก่สมาชิกและบุตรฯ
6. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อซือ้ เครื่องมือสื่อสาร และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือผูค้ าํ้ ประกัน
8. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
ด้านการดูแลสุขภาพ
9. โครงการเงินกูส้ วัสดิการ
เพื่อการท่องเที่ยว

ผลการดําเนินงาน
สมาชิกทําสัญญา
เงินกูโ้ ครงการฯ
230 สัญญา
คิดเป็ นร้อยละ
12.47
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ยุทธศาสตร์/ภารกิจ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปฏิรูป
โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานกิจการและการ
บริการขององค์กร
1. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
ที่เหมาะสมอาทิ เช่น นํา้ ดื่ม
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อต่าง ๆ
ระหว่างรอรับบริการ
2. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และเอือ้ ต่อบริการ
3. มีพฤติกรรมบริการและ
คุณภาพการบริการที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกเกิดความ
พึงพอใจในบริการของ
สหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกได้รบั
สวัสดิการขัน้ พืน้ ฐาน
เมื่อมาใช้บริการ

ตัวชีว้ ัด/เป้ าหมาย
1. สมาชิกเข้าถึงระบบ
บริการผ่านการสื่อสาร
ระบบ online
2. สหกรณ์ผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานบริการ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 7 พัฒนา
สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและ
พฤติกรรมบริการภายใน
องค์กรให้เอือ้ ต่อการ
ปฏิบตั ิงานและการบริการ
แก่สมาชิก

แผนงาน/โครงการ
ผลการดําเนินงาน
1. บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 1. สมาชิกเข้าถึง
ข้อมูลส่วนตัวผ่าน
Application
Smart Member
2. สมาชิกเข้าถึง
ระบบบริการผ่าน Line /
Facebook / เพจสหกรณ์
www.coomophcoop.com
3. สหกรณ์ได้รบั รางวัล
สหกรณ์ดีเด่น
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาความรู้
บุคลากร (กรรมการและสมาชิก)
1. คณะกรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
ศึกษาดูงานสหกรณ์ตน้ แบบ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. สมาชิกสหกรณ์ศกึ ษาดูงาน
กิจการสหกรณ์อย่างน้อยปี ละ
1 ครัง้
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เครือข่าย
พันธมิตรสหกรณ์
1. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ขององค์กร ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของ
สหกรณ์

ตัวชีว้ ัด/เป้ าหมาย
1. การบริหารงานของ
สหกรณ์ถกู ต้อง และมี
มาตรฐาน

กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาศักยภาพ 1. ศึกษาดูงานสหกรณ์
ของคณะกรรมการ
ออมทรัพย์
ดําเนินการ ผูต้ รวจสอบ
2. ศึกษาดูงานของสมาชิก
กิจการ และเจ้าหน้าที่
กลยุทธ์ท่ี 9 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับ
สมาชิก

ผลการดําเนินงาน
สถานการณ์
Covid -19
เว้นระยะห่าง
งดกิจกรรม

ส่งเสริมและมีสว่ นร่วม
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อ
สังคม

ร้อยละ 80 ของสหกรณ์
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมและ
ชุมชน

กลยุทธ์ท่ี 10 สร้างประโยชน์ 1. สหกรณ์รว่ มใจ ห่วงใย
แก่สงั คมและชุมชน
สังคม

1. สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย Covid 19
สสจ.ฉช.
2. สนับสนุน
งานแสดงมุทติ าจิต
รพ.บางคล้า
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แผนงาน/โครงการในปี 2564
1. โครงการประชาสัมพันธ์กิจการงานของสหกรณ์ในหลายช่องทาง หลายรู ปแบบ
2. โครงการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3. โครงการสหกรณ์นา่ อยู่ น่าใช้บริการ ร่วมใจลดโลกร้อน
4. โครงการออมทรัพย์เกษี ยณเปี่ ยมสุข
5. โครงการออมทรัพย์หลังเกษี ยณ
6. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
7. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก
8. โครงการสหกรณ์รว่ มใจห่วงใยสังคม
มติท่ีประชุม รับทราบ

26

วาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพือ่ พิจารณา
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

อนุมตั งิ บการเงินประจําปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563
อนุมตั แิ ผนการดําเนินงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2564
กําหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคํา้ ประกัน ประจําปี 2564
เลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ
การคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และกําหนดค่าธรรมเนียม
การกําหนดค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
3.8 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
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วาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพือ่ พิจารณา

3.1 อนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71.(3) ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณา
อนุมตั งิ บการเงินประจําปี ของสหกรณ์ ประธานฯ ได้เชิญ นางสุรางค์ ปราสาททอง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
จาก สํานักงานสุรางค์ ปราสาททอง ชีแ้ จงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของสหกรณ์ สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดดังนี ้
- รายงานของผูส้ อบบัญชี นางสุรางค์ ปราสาททอง เสนอนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่ อแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการดําเนินงานสําหรับสิน้ สุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ ให้ท่ีประชุมรับทราบ
- งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ชีแ้ จงรายการบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หนีส้ ิน และทุนของสหกรณ์ และบัญชีอ่ืน ๆ ที่ปรากฏตามงบดุลที่แนบท้ายนี ้ ให้ท่ีประชุมทราบ
- งบกําไรขาดทุน สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้
ค่าใช้จา่ ย กําไรสุทธิประจําปี และข้อมูลอื่น ๆ ตามงบกําไรขาดทุนที่แนบท้ายนี ้
มติท่ีประชุม อนุมตั ิ
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3.2 การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า จากการดําเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 มีกาํ ไรสุทธิ
35,307,650.39 บาท เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28. คณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 ดังนี ้
รายละเอียด
1. เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ปี 2563

ปี 2562

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

3,530,768.79

10.00

3,330,347.08

10.00

30,000.00

0.08

30,000.00

0.09

73.74 23,897,533.54

71.76

2. เป็ นเงินค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
- ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
3. เป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาํ หนด
- ร้อยละ 4.70

26,035,341.98

4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกทําไว้ระหว่างปี
- ร้อยละ 7.50

3,102,266.98

8.79

2,947,715.48

8.85

5. เป็ นเงินโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- โบนัสกรรมการ

865,000.00

2.45

817,000.00

2.45

- โบนัสเจ้าหน้าที่

96,910.00

0.27

119,560.00

0.36

360,000.00

1.02

400,000.00

1.20

7.1 สงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

400,000.00

1.13

440,000.00

1.32

7.2 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

280,000.00

0.80

280,000.00

0.85

8. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

430,000.00

1.22

430,000.00

1.29

9. เป็ นทุนเพื่อจัดตัง้ สํานักงาน

150,000.00

0.42

200,000.00

0.60

27,362.64

0.08

410,033.00

1.23

6. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
7. เป็ นทุนสวัสดิการ

10. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
รวมทัง้ สิน้
มติท่ีประชุม อนุมตั ิ

35,307,650.39 100.00 33,302,189.10 100.00
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3.3 อนุมัตแิ ผนการดําเนินงาน และงบประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2564
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71.(7) ให้ท่ีประชุมใหญ่กาํ หนดแผนงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจําปี คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอแผนงาน และงบประมาณการรายจ่าย
ประจําปี 2564 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
1. แผนงานประจําปี
- การส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์
- แผนงานรณรงค์การฝากเงิน
- แผนงานให้บริการสินเชื่อตามความต้องการของสมาชิก
- แผนงานสํารวจความต้องการสวัสดิการสมาชิก
- แผนงานจัดให้มีสาํ นักงานเป็ นของตนเอง
2. เป้ าหมายการดําเนินงาน ประจําปี 2564
รายการ
รับสมาชิก
ทุนเรือนหุน้
เงินรับฝากจากสมาชิก
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก

ปี 2563
100
50,000,000.00
80,000,000.00
562,500,000.00

ปี 2564
100
50,000,000.00
50,000,000.00
568,600,000.00

เพิม่ (ลด)
(30,000,000.00)
6,100,000.00

3. เป้ าหมายการดําเนินงาน ประจําปี 2564
รายได้
ดอกเบีย้ รับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ผลตอบแทนการลงทุน
รายได้เบ็ดเตล็ด

รวม
ประมาณการกําไร

จํานวนเงิน
45,640,500.00
3,000.00
226,000.00
3,000.00

รายจ่าย
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าตอบแทน
หมวดสวัสดิการ
หมวดค่าใช้สอยดําเนินการ
หมวดสาธารณูปโภค
ดอกเบีย้ จ่าย
45,872,500.00
รวม

จํานวนเงิน
1,914,320.00
506,000.00
475,320.00
2,101,600.00
60,000.00
5,000,000.00
10,057,240.00
35,815,260.00
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4. งบประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2564
หมวดรายจ่าย
1. หมวดเงินเดือน
1.1 เจ้าหน้าที่
- น.ส.กนกวรรณ เจียมวงศากุล
- นางดลลชา กองชุมพล
- น.ส.ปิ ยดา บุญสิทธิ์
- นางสายสุนีย ์ เจียมวงศากุล
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
1.2 ผูจ้ ดั การ

ปี 2563
ขอตัง้
จ่ายจริง

550,560
319,320
156,960
136,080
136,080
500,000

ปี 2564 ขอตัง้

550,560.00
319,320.00
156,960.00
136,080.00
-

50,420 x 12 = 605,040
29,250 x 12 = 351,000
14,380 x 12 = 172,560
12,470 x 12 = 149,640
11,340 x 12 = 136,080
500,000

1,799,000 1,162,920.00

1,914,320

(ในปี 2562 ทางคณะกรรมการพิจารณาจะ
จัดจ้างบุคคลภายนอก

รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าเบีย้ ประชุม
2.2 ค่าเดินทางไปประชุมสัมมนา
2.3 ผูต้ รวจสอบกิจการ
2.4 ที่ปรึกษาสหกรณ์
2.5 วิทยากร
2.6 เจ้าหน้าที่การเงิน
- สสจ.ฉช.
- สสอ. / รพ.
2.7 กรรมการปฏิบตั งิ านพิเศษ
รวม

150,000
10,000
48,000
10,000
10,000

166,900.00
17,408.00
48,000.00
10,000.00
-

180,000
20,000
2,500x2x12 = 60,000
10,000
10,000

4,000
42,000
50,000
324,000

4,000.00
42,000.00
33,100.00
381,400.00

4,000
2,000x21 = 42,000
80,000
506,000

หมายเหตุ
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หมวดรายจ่าย
3. หมวดสวัสดิการ
3.1 ค่าครองชีพ
1) เจ้าหน้าที่
3.2 ชุดฟอร์ม
1) กรรมการ
2) ที่ปรึกษา
3) ผูต้ รวจสอบกิจการ
4) เจ้าหน้าที่
3.3 ด้านสุขภาพ
3.4 บําเหน็จเจ้าหน้าที่
3.5 กองทุนเงินทดแทน
1) ผูจ้ ดั การ
2) เจ้าหน้าที่
3.6 เงินสมทบประกันสังคม
1) ผูจ้ ดั การ
2) เจ้าหน้าที่
รวม

ปี 2563
ขอตัง้
จ่ายจริง

ปี 2564 ขอตัง้

8,640

4,320.00

4,320

50,000
5,000
5,000
20,000
4,000
300,000

19,455.00
880.00
2,520.00
20,000.00
243,730.00

50,000
5,000
5,000
20,000
4,000
300,000

1,000
1,000

860.00

1,000
1,000

25,000
60,000
479,640

34,826.00
326,591.00

25,000
60,000
475,320

หมายเหตุ
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หมวดรายจ่าย
4. หมวดค่าใช้สอยดําเนินการ
4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
4.2 ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
4.4 ค่ารับรอง
4.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสินทรัพย์
4.6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง สนง.
4.7 ค่าจ้างทําความสะอาด
4.8 ค่าไปรษณีย ์
4.9 ค่าเสื่อมราคา
4.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
4.11 ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดี
- ค่าธรรมเนียมศาล
- ค่าทนายความ
4.12 ค่าใช้จา่ ยทั่วไป
รวม

ปี 2563
ขอตัง้
จ่ายจริง
80,000
100,000
1,000,000
60,000
100,000
30,000
18,000
20,000
90,000
10,000

ปี 2564 ขอตัง้

63,551.00
60,000.00
923,306.00
40,417.00
1,820.00
10,690.00
18,000.00
3,125.00
48,627.14
803.00

80,000
100,000
1,400,000
60,000
100,000
30,000
1,800x12 = 21,600
10,000
90,000
10,000

50,000
100,000
50,000
28,707.10
1,708,000 1,442,776.24

50,000
100,000
50,000
2,101,600

หมายเหตุ
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หมวดรายจ่าย
5. หมวดครุ ภัณฑ์
5.1 ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
5.2 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- Computer
- UPS
5.3 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
รวม
6. หมวดจัดตั้งสํานักงาน
รวม
7. หมวดค่าสาธารณูปโภค
7.1 ค่าไฟฟ้า
7.2 ค่าโทรศัพท์
รวม
8. ดอกเบีย้ จ่าย

ปี 2563
ขอตัง้
จ่ายจริง
1,000,000
500,000

-

ปี 2564 ขอตัง้
1,000,000
500,000

17,500.00
7,200.00
24,700.00
-

60,000
1,560,000
10,000,000
10,000,000

50,000
26,567.15
10,000
13,664.97
60,000
40,232.12
5,000,000 3,942,816.38

40,000
20,000
60,000
5,000,000

60,000
1,560,000
10,000,000
10,000,000

หมายเหตุ

หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยทุกหมวดสามารถถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุภณ
ั ฑ์และหมวดจัดตัง้ สํานักงาน
มติท่ีประชุม อนุมตั ิ
3.4 การกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ ประกัน สําหรับปี การเงิน 2564
ประธานฯ แจ้ง ว่า ตามข้อบัง คับของสหกรณ์ฯ ข้อ 18. ที่ ประชุม มี อาํ นาจหน้าที่ พิจ ารณา
กําหนดวงเงินกู้ หรือคํา้ ประกัน ซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืม หรือคํา้ ประกันสําหรับปี หนึ่ง ๆ ในปี ท่ีแล้ว ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ ืม หรือคํา้ ประกันไว้ จํานวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้าน
บาทถ้วน)
สําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์ในปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขอกําหนดวงเงิน
จํานวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
มติท่ีประชุม อนุมตั ิ

52
3.5 เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประธานฯ แจ้ง ว่า ตามข้อบัง คับข้อที่ 72. ให้ส หกรณ์มี คณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก 14 คน ปี นีม้ ีกรรมการที่ครบวาระ จํานวน 8 คน
ลาออก 1 คน และยังอยูใ่ นวาระ จํานวน 6 คน คือ
่ ้นจากตําแหน่ง เพราะครบวาระ จํานวน 8 คน ได้แก่
1. กรรมการทีพ
1.1 นพ.กสิวฒ
ั น์
ศรีประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
1.2 นายชาญเลขา กุลละวณิชย์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
1.3 นายสมบัติ
ทั่งทอง
ผูจ้ ดั การ
1.4 นายพีระพล
ต่วนภูษา
กรรมการ
1.5 น.ส.ศุภร
น้อยใจบุญ
กรรมการ
1.6 นายฉลาด
บุญจันทร์
กรรมการ
1.7 นายศศิธร
ศุภพิชน์
กรรมการ
1.8 นายอํานาจ
เจริญพร
เลขานุการ
2. กรรมการทีย่ ังดํารงตําแหน่งแต่ลาออก จํานวน 1 คน ได้แก่
2.1 นายธนนต์
มีเจริญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. กรรมการทีย่ ังดํารงตําแหน่ง จํานวน 6 คน ได้แก่
3.1 นายกานต์
การะนันต์
กรรมการ
3.2 นางทัศนีย ์
สถิตสมิทธ์
กรรมการ
3.3 นางประภัสสร นิยม
กรรมการ
3.4 นายศักดิช์ ยั
วินิจสกุลไทย
กรรมการ
3.5 นายบรรพต
สุวรรณบุปผา
กรรมการ
3.6 นางทวีพร
พันคง
เหรัญญิก
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน
มติท่ีประชุม เลือกตัง้ ประธาน และกรรมการ รวม 9 คน ดังนี ้
เลือกประธานกรรมการ 1 คน คือ
1. นายเทอดศักดิ์
แพทย์ประสิทธิ์
ตัวแทน อ.พนมสารคาม
เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 7 คน คือ
1. นายพีระพล
ต่วนภูษา
ตัวแทน สสจ.ฉช.
2. นายโฆษิต
ชุมเกษี ยร
ตัวแทน สสจ.ฉช.
3. นายบุญฤทธิ์
เฮ็งไล้
ตัวแทน อ.เมืองฯ
4. นายสมเจตน์
สถิตสมิทธ์
ตัวแทน อ.บางคล้า

ครบวาระที่ 1
วาระที่ 2 ปี ท่ี 2
ครบวาระที่ 1
ครบวาระที่ 1
ครบวาระที่ 1
ครบวาระที่ 1
ครบวาระที่ 1
ครบวาระที่ 1
วาระที่ 1 ปี ท่ี 1
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
9 คน

1
1
1
1
1
2

ปี ท่ี
ปี ท่ี
ปี ท่ี
ปี ท่ี
ปี ท่ี
ปี ท่ี

1
1
1
1
1
1
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5. นางอาภรณ์
วงษ์ภาษ
ตัวแทน อ.แปลงยาว
6. นายมนตรี
คชวงษ์
ตัวแทน อ.สนามชัยเขต
7. น.ส.ขวัญใจ
แจ่มจันทร์
ตัวแทน อ.ราชสาส์น
เลือกกรรมการ 1 คน แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่งอยูใ่ นตําแหน่ง 1 ปี คือ
1. นางวีรานันท์
ศิลประเสริฐ
ตัวแทน อ.พนมสารคาม
3.6 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดค่าธรรมเนียม
ประธานฯ แจ้งว่าตามระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่ อเพื่ อแต่ง ตัง้ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2562 ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอชื่ อผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน เพื่ อ
แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์กระจายงานด้านการสอบบัญชี สําหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่
ที่มีฐานะมั่นคง มีทนุ ดําเนินงานตัง้ แต่ 35 ล้านบาทขึน้ ไป (หลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) และมี
ระบบบริหารที่ดีท่ีให้ผสู้ อบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีประจําปี โดยอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชีสหกรณ์นนั้ ให้คณะกรรมการฯ
เสนอชื่อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไม่นอ้ ยกว่า 2 รายขึน้ ไป พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สรุป
ไว้ คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ จํานวน 2 ราย
1. ศศิธรการบัญชี ภาษี อากร และธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัท ดีเอส ธุรกิจและการบัญชี จํากัด กรุงเทพมหานคร
ผูส้ อบบัญชีทงั้ 2 ราย ได้เสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี ้
รายที่ 1
โดย นายวรศักดิ์ ยิม้ เพียรภัทร ผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
เลขทะเบียน 3054
การเข้าตรวจสอบ ปี ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ
เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็ นจํานวนเงินรวม 70,000 บาท
ผลงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจนํา้ จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอดุ รธานี จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จํากัด
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รายที่ 2

โดย น.ส.ดวงธิดา พิลาลํา้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 11719
การเข้าตรวจสอบอย่างน้อย ปี ละ 4 ครัง้ ครัง้ ละ 1-3 วันทําการ
เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็ นจํานวนเงินรวม 60,000 บาท
ผลงาน - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบก 11 จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรมั ย์ จํากัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จํากัด
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จํากัด
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จํากัด
- สหกรณ์เคหสถานชุมชนคลองเตย จํากัด
มติท่ีประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือก บริษัท ดีเอส ธุรกิจและการบัญชี จํากัด
สําหรับปี ทางบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจ จํานวน 60,000 บาท
และเลือก ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ เป็ นลําดับสํารอง
หากบริษัท ดีเอส ธุรกิจและการบัญชี จํากัด ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้
3.7 การกําหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอืน่ ๆ
ทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (ถ้ามี) เพื่อถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
1. ค่าเบีย้ เลีย้ ง
อัตราวันละ 500 บาท
2. ค่าลงทะเบียน
ตามที่จา่ ยจริง บาท
3. ค่าพาหนะ
ตามที่จา่ ยจริงโดยประหยัด บาท
4. ค่าเช่าที่พกั
ตามที่จา่ ยจริงโดยประหยัด บาท
5. ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานฯ อัตราครัง้ ละ 1,500 บาท
- รองประธานฯ อัตราครัง้ ละ 1,000 บาท
- กรรมการ อัตราครัง้ ละ 800 บาท / คน
มติท่ีประชุม อนุมตั ิ
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3.8 การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสหกรณ์
ประธานฯ แจ้งว่ามติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30 ครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 มี มติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หมวด 5 สมาชิก ข้อ 37.
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ รายละเอียดตามแบบ ทข.2 ที่แนบ
ข้อความเดิม
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิก
สหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หาก
ประสงค์เข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ย่ืนใบ
สมัครถึงสหกรณ์เมื่อได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อกําหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็
จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35
ทัง้ นี ้ เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็ นสมาชิกอยู่
เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์นีเ้ สร็จ
สิน้ แล้ว
การโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิม
นัน้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์

ข้อความทีข่ อแก้ไขเพิม่ เติม
เหตุผล
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 37. การรับโอนสมาชิก
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สหกรณ์อื่น และการรับโอนสมาชิก
การปฏิบตั งิ าน
สมทบ
(1) การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอน
มารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หาก
ประสงค์เข้าเป็ นสมาชิกก็ให้ย่ืนใบสมัครถึง
สหกรณ์เมื่อได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดใน ข้อ
33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกตามข้อ 35 ทัง้ นี ้ เมื่อสหกรณ์ท่ีตน
เป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้
สหกรณ์นีเ้ สร็จสิน้ แล้ว
การโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เดิมนัน้
ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
(2) การรับโอนสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด
ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 32 (2) หาก
ประสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกก็ให้ย่ืน
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กาํ หนดไว้ใน
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ข้อความเดิม

ข้อความทีข่ อแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 33 และจะได้สิทธิ์ในฐานะสมาชิก
ตามข้อ 35 ตัง้ แต่วนั ที่ได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั งิ าน

มติท่ีประชุม อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4
เรื่อง อืน่ ๆ
4.1 นายปรีชา เฮงสมบูรณ์ สมาชิกเลขทะเบียน 17 ข้าราชการบํานาญ เสนอดังนี ้
1) ควรมีการเลือกตัง้ กรรมการเป็ นแบบทีม
2) กรรมการในกลุม่ ข้าราชการบํานาญควรมีเพิ่มขึน้
มติท่ีประชุม เห็นควรมอบคณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาตามความเหมาะสม
4.2 นายสมชาย ผุยวันดี สมาชิกเลขทะเบียน 3055 สสจ.ฉช. เสนอให้เพิ่มสวัสดิการสําหรับ
สมาชิก ดังนี ้
1) สวัสดิการเยี่ยมไข้สาํ หรับสมาชิก และญาติสายตรง ปี ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 500 บาท
2) สวัสดิการสําหรับสมาชิกเมื่อเกษี ยณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ โดยยังเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ตอ่ ให้สวัสดิการตามอายุการเป็ นสมาชิก
มติท่ีประชุม เห็นควรมอบคณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาตามความเหมาะสม
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วาระที่ 5
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอํานาจ เจริญพร ตําแหน่งเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ ตัง้ แต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกซักถาม จะ
เพิ่มข้อความใดอีกหรือไม่ จากนัน้ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
มติท่ีประชุม มีมติรบั รองการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และ
แต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์ จํานวน 1-3 คน และให้
จดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ให้เรียบร้อย ภายใน 30 วัน ดังนี ้
1. คุณอํานาจ เจริญพร
เลขานุการ
2. คุณธนนต์ มีเจริญ
ข้าราชการบํานาญ
3. คุณชวาล ตัญญบุตร
ข้าราชการบํานาญ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
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เอกสารแนบท้าย
การใช้ทนุ สวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว
ลําดับ
สมาชิก
จํานวนเงินที่สงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ
1. บิดา นางสลิลยา จตุรงค์ศริ ิ
No.950
500
2. บิดา นางรัตนา สําลี
No.2120
2,500
3. มารดา น.ส.จารุณี สว่างอุระ
No.1965
2,500
4. ภรรยา นพ.ชอบ ดีย่งิ
No.1
2,000
5. บิดา นางสุจิรา ศิรกิ ลุ
No.2105
2,500
6. บิดา นางบังอร จันทร์ศริ ิ
No.2838
2,500
7. มารดา น.ส.ธัชกร ยืนยง
No.1851
2,500
8. บิดา นภาพร วังชัง
No.1223
2,500
9.
น.ส.กันต์กมล โกกะอินทร์
No.51
50,500
10. มารดา น.ส.เล็ก แซ่เฮ้ง
No.669
2,500
11.
นายชํานาญ อินเจริญ
No.679
50,500
12. สามี นางนพภา สัมพันธ์พร
No.575
2,500
13. บิดา นายรมยรัชต์ ปลืม้ คิด
No.2588
2,500
14. มารดา น.ส.วันเพ็ญ จีรตั กรณ์
No.626
2,500
15.
นายชวลิต อยูส่ ขุ
No.1557
50,500
16. บิดา นางดาวัน แสงทอง
No.1436
2,500
17. บิดา นางปราณี น้อยคําเมือง
No.526
2,500
18. บิดา นางเสาวนีย ์ กรัดสุข
No.586
2,000
19.
นายกิตติศกั ดิ์ โคอุก
No.1566
50,500
20. บิดา นายวชิรวิทย์ วัชราคม
No.2758
2,500
21.
นายอติชาต ทองอยู่
No.1568
50,500
22. บิดา นางสมหญิง ละมั่งทอง
No.995
2,500
23. มารดา นายนิวตั น์ วิโรจน์ภยั
No.2556
2,500
24. บิดา นายธนากร นฤภัย
No.1841
2,500
25. บิดา นางปวันรัตน์ บงแก้ว
No.2387
2,500
26. มารดา นางลําดวน นีล้ ะไทย
No.1337
2,500
27. มารดา น.ส.สิตาไร จันทร์ศรี
No.491
2,500
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ลําดับ
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมาชิก
เกี่ยวกับการศพ (ต่อ)
มารดา นายสุรยิ า เพ็งพานิช
มารดา นางปราณี สายพิณ
มารดา นายรัชพล มั่นคงเพชรกุล
บิดา น.ส.ชญาดา เรืองเอี่ยม
บิดา นางอมรรัตน์ ยืนยง
มารดา น.ส.มิรา พุคยาภรณ์
บิดา นางเฉลิมวรรณ รุง่ เรืองกิจพัฒนา
บิดา น.ส.สุรีรตั น์ คําพิพจน์
มารดา นางชลาลัย เทวานาครี
มารดา นายมานิตย์ มนเทวินทร์
มารดา นางพรทิพย์ ระดมเพ็ง
มารดา นางพยอม ประคอง
มารดา นายสมเจตน์ สถิตสมิทธ์
มารดา น.ส.รุง่ รัตน์ พรมแดน
สามี นางวาสนา โตเจริญ
มารดา นายถนอม เมรสนัด
บิดา น.ส.ลภัสรดา ชูแสงนิล
บิดา นางนงลักษณ์ แสงอุทยั
รวม
เกี่ยวกับการมงคลสมรส
น.ส.ปุณฑริกา เจียมตน
น.ส.ศรสวรรค์ ตันแดง
นายประวิทย์ ชัว้ แย้ม
น.ส.สาธนีย ์ นาคเกษม
น.ส.สุดารัตน์ วรรณทอง
น.ส.จําปา นะราแก้ว
น.ส.เมตตา ธูปเรือง
นายนฤพนธ์ จินดาวัลย์

จํานวนเงินที่สงเคราะห์
No.585
No.30
No.2567
No.1344
No.829
No.1143
No.651
No.2949
No.902
No.1783
No.709
No.3041
No.447
No.874
No.1319
No.1553
No.2815
No.1898

2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
349,500

No.2951
No.2443
No.2781
No.2586
No.2946
No.1885
No.2199
No.2495

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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ลําดับ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สมาชิก
เกี่ยวกับการมงคลสมรส (ต่อ)
น.ส.ปาลิตา คุม้ ยา
น.ส.นิตยา วันดีฤทธิลาภ
น.ส.ฉันทนา โยยิ่ง
น.ส.พิชฌน์ชญาน์ดา วิบรู ณ์กาญจน์
น.ส.จิรวรรณ พิมพ์แก้ว
น.ส.อจิรวดี มีเจริญ
น.ส.รัตนา สุขเจริญ
น.ส.ศรสวรรค์ ไชยวงค์ทอง
น.ส.วันวิสา ดําริมงุ่ กิจ
น.ส.หทัยภัทร น้อยคําเมือง
นายรัฐภัทร์ กุมภีร ์
น.ส.ชวิศา ศรีแจ้ง
น.ส.รังสินี พุม่ พวง
รวม
เกี่ยวกับการรับขวัญทายาทใหม่
น.ส.จรัสศรี นิ่มสาย
น.ส.รุง่ นภา สายแก้ว
น.ส.สมฤดี สอนชอุม่
นายทรงวุฒิ สอนรุ ณ
นายจตุรงค์ ฟั กช่าง
น.ส.สาวิตรี สามสี
น.ส.มนทกานต์ เกษมนาถกร
น.ส.สุพตั รา อุทา
นายประวิทย์ ชัว้ แย้ม
น.ส.วันจันทร์ เหรียญศิริ
น.ส.สิรพิ ร แสงทอง
น.ส.เพ็ญนภา มงคล
น.ส.ศิรพิ ร บุญมี

จํานวนเงินที่สงเคราะห์
No.2950
No.1383
No.1376
No.2738
No.2201
No.2955
No.2364
No.2507
No.1768
No.3001
No.2641
No.2642
No.3053

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
21,000

No.1978
No.2402
No.2310
No.1944
No.2922
No.1949
No.2034
No.2298
No.2781
No.1628
No.2519
No.2353
No.2001

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

62
ลําดับ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1.

1.

1.
2.
3.
4.

สมาชิก
เกี่ยวกับการรับขวัญทายาทใหม่ (ต่อ)
นายนฤพนธ์ จินดาวัลย์
น.ส.อรพรรณ จินดาเลิศอุดมดี
นางอชิรญา รามภักดี
น.ส.ดวงพร หอยสังข์
นางสุรสั วดี หมัดรอด
นางอรอนงค์ เอี่ยมสุคนธ์
น.ส.นุชนาฎ เมฆฉํ่า
น.ส.มิรา พุคยาภรณ์
น.ส.ศิราณี อนุรกั ษ์
รวม
เกี่ยวกับการอุปสมบท
นายจรัสเดช ไชยทอง
รวม
เกี่ยวกับกาประกอบพิธีฮจั ญ์
น.ส.สุรีรตั น์ มัสเยาะ
รวม
เกี่ยวกับสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
นายวทัญ�ู วรรณไกรโรจน์
น.ส.สมสมัย ทัพนันท์
น.ส.ธันยาณัฐ ธรรมธร
น.ส.ศิรญ
ิ ญา เสน่หา
รวม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ชวาล ตัญญบุตร
(นายชวาล ตัญญบุตร)
ธนนต์ มีเจริญ
(นายธนนต์ มีเจริญ)
อํานาจ เจริญพร
(นายอํานาจ เจริญพร)

จํานวนเงินที่สงเคราะห์
No.2495
No.2979
No.2715
No.2915
No.2422
No.2828
No.2243
No.1143
No.2196

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
22,000

No.2404

1,000
1,000

No.2249

1,000
1,000

No.656
No.345
No.250
No.1888

1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

ข้าราชการบํานาญ
ผูต้ รวจสอบการจดบันทึกการประชุม
ข้าราชการบํานาญ
ผูต้ รวจสอบการจดบันทึกการประชุม
เลขานุการ
ผูต้ รวจสอบการจดบันทึกการประชุม

