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“สหกรณ์ แปลว่า การท าด้วยกัน 

หมายถึง ผนึกก าลังผู้ท างานเกี่ยวข้องกัน 

กระท างานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน 

และต้องกระท างานนั้น ด้วยความรู้ความสามารถ 

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอ านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์” 
 

 

 

 

พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

วันท่ี 26 มีนาคม พุทธศักราช 2527 
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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูม ิ จ ากัด 

ฉบับที่  3 / 2565 
เรื่อง  ก าหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ และวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 

********************** 
          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ได้ดําเนินการมาจนจะสิ้นสุดปีบัญชี 25 64 ในวันที่                
30 กันยายน พ.ศ. 25 64 และจะสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี   เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงาน             
ในด้านต่างๆ ในรอบปีบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์ทราบ 

เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุด
ที่ 23 ครั้งที่ 16/2564 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จึงมีมติกําหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2564                   
โดยมีกําหนดการดังน้ี 

เวลา 07.00 น. - 11.00 น.    สมาชิกลงทะเบียนเลือกตั้ง และเลือกตั้งกรรมการ โดยเหล่ือมเวลาตาม            
ลําดับเลขที่สมาชิก  และช่วงระยะเวลาที่กําหนด  ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ                        
(รายละเอียดช่วงระยะเวลาลงทะเบียนตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)   

ตําแหน่งกรรมการสหกรณ์   กําหนดการเลือกตั้งโดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนนคอมพิวเตอร์  และนับคะแนน                  
หลังจากที่สมาชิกผู้ที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมคนสุดท้ายได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว สหกรณ์จะเรียงลําดับคะแนน              
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

          1.1 ผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 7 ลําดับแรก  จึงเป็นผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

          1.2 ผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ลําดับแรก จึง
เป็น    ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

       เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป   ดําเนินการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 ชั้น 
5 อาคารผู้ป่วยนอก โดยกําหนดให้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 100 คน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของจังหวัด และสมาชิกท่านอื่นๆสามารถเข้าร่วมประชุมทาง  Online Webex 
https://cpirdx.webex.com/cpirdx/j.php?MTID=mdle7fb720149fa3042b90a109397b9ab 
Meeting number: 2555 626 0256 Password: mec64 หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง 

ในวันเดียวกันน้ีสหกรณ์ได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2565 มีหลักเกณฑ์
และวิธีการดังน้ี 
    ตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  เน่ืองจากมีผู้สมัคร จํานวน 3 ราย  จึงกําหนดการเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุม
ใหญ่ วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
 
 

https://cpirdx.webex.com/cpirdx/j.php?MTID=mdle7fb720149fa3042b90a109397b9ab
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จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาใช้สิทธิเลือกตั้งในช่วงระยะเวลาที่กําหนด  และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2564 ในวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   19  ตุลาคม   พ.ศ.   2564 
 
 
 
 (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  QR Code  เข้าร่วมประชุม 
  Meeting number: 2555 626 0256 
  Password: mec64 
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หลักการสหกรณ์สากล  คือ  หลักการท่ีองค์การสหกรณ์ท้ังหลายท่ัวโลก  ยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการดํารงอยู่และดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของงาน  ซึ่งท่ีประชุมสมัชชาครบร้อยปี
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ  (International Co-Operative Alliance , ICA) เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2538 ได้กําหนดไว้ 7 ประการ ดังนี้ 

 

หลักการที่ 1.  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
หลักการที่ 2.  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
หลักการที่ 3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก  

หลักการที่ 4.  การปกครองตนเองและอิสรภาพ 

หลักการที่ 5.  การให้การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ 
หลักการที่ 6.  การร่วมมือระหว่างสหกรณ ์

หลักการที่ 7.  การมีความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักการสหกรณ์สากล 
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วัตถุประสงค ์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเอง 

                         และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ์   รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง 
          และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน  
          และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

อ านาจกระท าการ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ ดังต่อไปนี ้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7) ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 
          สหกรณ์ 
(8) ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าว  
         ข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซ้ือ หรือให้เช่าซ้ือ 
         โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  ขายหรือจําหน่าย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานํา 
          หรือรับจํานํา  ด้วยวิธีอื่นใด  ซ่ึงทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
 
 

วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
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- ซ - 
 

ก าหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมพญาแล 1  ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลชัยภูมิ  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

... 
 
07.00 - 11.00  น.      ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2564 
10.00 - 10.15 น.       ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2564 
10.15 น. เป็นต้นไป  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ         
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563       
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอผลการดําเนินงานเพื่อทราบ              

3.1  จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และเสียชีวิตในปี 2564             
3.2  รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2564                     
3.3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2564 
3.4  รายงานผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการและผู้จัดการ ประจําปี 2564 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2564                 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                     

5.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2564 
5.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 
5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2565 
5.4  พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม 

       ของกรรมการ กรรมการอ่ืน ท่ีปรกึษา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ประจําปี 2565 
5.5  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันที่สหกรณ์อาจกู้ยืมประจําปี 2565 
5.6  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2565 
5.7  พิจารณาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2565 
5.8  พิจารณาผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 24/2565 
5.9  พิจารณาขายหรือให้เช่าอาคารพาณิชย์ของสหกรณ ์
5.10  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ บางข้อ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
6.1  กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ                 
6.2  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ                  

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ   
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ระเบียบวาระที่    1 

เรื่อง   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

วันเสาร์ที่  23  ตุลาคม  2564 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

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

ผู้เข้าประชุม     สมาชิกเข้าประชุมจํานวน 1,175 คน  (สมาชิกทั้งหมด 1,315 คน) ตามลายมือชื่อในแฟ้มผู้เข้าประชุม                               

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 69 แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ ตําแหน่ง ประธาน

กรรมการดําเนินการ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 25 64 ได้กล่าวเปิดประชุม และ ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง 
1 นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 

2 นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

3 นายสุรสันต์ แดงสกุล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
4 นางสาวเต็มสิริ โลจรัส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
5 น.ส.ชนัญชิตา เพียรทอง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
6 น.ส.อุบลรัตน์ ฝ่ายจัจจา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
7 น.ส.ชุติมา พลทยาน นักวิชาการสหกรณ์ 
8 ดร.มนตรี ช่วยช ู ผู้สอบบัญชี 
9 น.ส.สุจารี เกาะจอหา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

10 น.ส.พรพนิต เมฆบัว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
11 นายไพจิตร วิวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
12 นางนิติยา โชคคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
13 นางสีรยา ประมวญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อที่ 62 กําหนดให้มีการประชุมสามัญประจําปี น้ัน 
โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 23/2564 มีมติกําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสิ้นสุดวันที่               
30 กันยายน 2564 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

 1.  กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาประชุมและแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.1  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  

  1.2  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  
นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
นางสาวเต็มสิริ โลจรัส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

1.3  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2564    
ดร.มนตรี ช่วยช ู ผู้สอบบัญชี 
น.ส.สุจารี เกาะจอหา ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
น.ส.พรพนิต เมฆบัว ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
นายไพจิตร วิวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

  1.4  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2564  
นางนิติยา โชคคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นางสีรยา ประมวญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 

 

 

 

นายเกรียงศักดิ์ กุลชูศักดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

นายสุรสันต์ แดงสกุล นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
น.ส.ชนัญชิตา เพียรทอง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
น.ส.อุบลรัตน์ ฝ่ายจัจจา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
น.ส.ชุติมา พลทยาน นักวิชาการสหกรณ์ 

ระเบียบวาระที่  1 
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  1.6  คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  23/2564  

1. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการดําเนินการ 
2. นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1 
3. นางทองทรัพย์ ดวงภมร รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 2 
4. นางประภารัตน์ ประยูรพรหม กรรมการดําเนินการ/เหรัญญิก 
5. นางสุวณี มหาจันทร์ กรรมการดําเนินการ 
6. น.ส.สายนาท พลไชโย กรรมการดําเนินการ 
7. นายจิรภัทร จุลบท กรรมการดําเนินการ 
8. นางชลนรรจ์ แสนชั่ง กรรมการดําเนินการ 
9. นายวรวุฒ ิ มาตา กรรมการดําเนินการ 
10. นางจิตราวดี สุมาล ี กรรมการดําเนินการ 
11. นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการดําเนินการ 
12. นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ กรรมการดําเนินการ 
13. นางศิริมา โกมารทัต กรรมการดําเนินการ 
14. นางสุชาดา ศรีหาพล กรรมการดําเนินการ 
15. นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น กรรมการดําเนินการ/เลขานุการ 

 
1.7  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

1. นางสาวสมทรง บุญญานุสนธ์ิ ผู้จัดการ 
2. นายธนฤทธ์ิ สมองดี  เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
3. นางสาวไพจิตร ชนะบุญ  เจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
4. นางรุ่งนภา   น้อยทอง  เจ้าหน้าที่บัญชี 
5. นางสาวภานุลักษณ์ วงละคร เจ้าหน้าที่การเงิน 
6. นางสาวณฐพรพรรณ เหล่ามนต์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นางสาวสมพร งาคม แม่บ้าน 

   
1.8  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จํานวน 1,175 คน (จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1,315 คน)     

 
จึงเสนอเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 14 

 

 
ระเบียบวาระที่    2 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 15 

 

 
 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

วันศุกร์ที่  23  ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

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

ผู้เข้าประชุม     สมาชิกเข้าประชุมจํานวน 1,219 คน  (สมาชิกทั้งหมด 1,304 คน) ตามลายมือชื่อในแฟ้มผู้เข้าประชุม                               

ผู้เข้าร่วมประชุม 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 69 นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ

ดําเนินการ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 25 63 ได้กล่าวเปิดประชุม และ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหน่ง 
1 นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
2 นายปรีชา ลาภารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
3 นายสมบัติ มีใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
4 นางสาววราภรณ ์ ภิญโญฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
5 นางสาวเต็มสิริ โลจรัส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
6 นางเบญญาภา สินประสงค์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
7 นางสาวนภสร สาละสาลิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
8 นางสีรยา ประมวญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
9 นางสาวณภาภัช ศิริโรจนกุล ผู้ตรวจสอบกิจการ 

10 นางนิติยา โชคคุณ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ 
11 นายสําราญศักดิ ์ โชคกําเนิด รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด 
    

ระเบียบวาระที่  2 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.  กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาประชุมและแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาประชุมและแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.1  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  

นายปรีชา ลาภารัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ 
นายสมบัติ มีใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
นางสาววราภรณ ์ ภิญโญฤทธ์ิ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 

  1.2  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  
นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
นางสาวเต็มสิริ โลจรัส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

1.3  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2563    
นางเบญญาภา สินประสงค์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
นางสาวนภสร สาละสาลิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

  1.4  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2563  
นางสีรยา ประมวญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นางสาวณภาภัช ศิริโรจนกุล ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นางนิติยา โชคคุณ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ 

1.5  แขกผู้มีเกียรติจากสหกรณ์อื่น 
นายสําราญศักดิ ์ โชคกําเนิด รองประธานกรรมการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด 
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  1.6  คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  22/2563  

1. นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ ประธานกรรมการดําเนินการ 
2. นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1 
3. นางทองทรัพย์ ดวงภมร รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 2 
4. นางประภารัตน์ ประยูรพรหม กรรมการดําเนินการ/เหรัญญิก 
5. นางสุวณี มหาจันทร์ กรรมการดําเนินการ 
6. น.ส.สายนาท พลไชโย กรรมการดําเนินการ 
7. นายจิรภัทร จุลบท กรรมการดําเนินการ 
8. นางชลนรรจ์ แสนชั่ง กรรมการดําเนินการ 
9. นางศิริลักษณ์ ผดุงพล กรรมการดําเนินการ 
10. นายวรวุฒ ิ มาตา กรรมการดําเนินการ 
11. นางจิตราวดี สุมาล ี กรรมการดําเนินการ 
12. นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการดําเนินการ 
13. นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ กรรมการดําเนินการ 
14. นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น กรรมการดําเนินการ 
15. นางศิริมา โกมารทัต กรรมการดําเนินการ/เลขานุการ 

 
1.7  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

1. นางสาวสมทรง บุญญานุสนธ์ิ ผู้จัดการ 
2. นายธนฤทธ์ิ สมองดี  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
3. นางสาวไพจิตร ชนะบุญ  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
4. นางรุ่งนภา   น้อยทอง  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
5. นางสาวภานุลักษณ์ วงละคร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
6. นายอุดมทรัพย์   ลี้กุล เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย 
7. นางสาวสมพร งาคม แม่บ้าน 

   
1.8  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จํานวน 1,219 คน (จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1,304 คน)     

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562  
ประธาน ได้แจกสําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านและตรวจสอบ

ล่วงหน้าแล้ว  และได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562        

เม่ือวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  ลาออกและเสียชีวิตปี  2563 
           สมาชิกเม่ือต้นปี 1,262 คน ระหว่างปีสมัครเข้าใหม่ 81 คน ,  ลาออก 30 คน , เสียชีวิต 2 คน , โอนไปสหกรณ์
อื่น 2 คน , ขาดสมาชิกภาพ 5 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 จํานวน 1,304 คน  แยกเป็นสมาชิก 
1,299 คน  เป็นสมาชิกสมทบ 5 คน  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 42 คน      

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ประธานท่ีประชุม  ได้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2563  ดังน้ี 
1.  ความก้าวหน้าของกิจการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เม่ือวันที่  
26 สิงหาคม 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ดําเนินกิจการเข้าสู่ปีท่ี 22 ได้มีการพัฒนาการดําเนินกิจการโดยต่อเน่ือง   
มีผลการดําเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุด  30  กันยายน  2563  ดังต่อไปน้ี 
2.  ฐานะการเงินในปี  2563  
      ตารางที่  1  ฐานะการเงิน  เปรียบเทียบปี  2562  และ ปี 2563 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม   (ลด) % 
1. ทรัพย์สินของสหกรณ์ 1,258,926,504.11 1,267,900,729.34 8,974,225.23 0.71 
2. หน้ีสินของสหกรณ์ 431,385,234.50 442,045,616.00 10,660,381.50 2.47 
3. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 725,548,950.00 715,097,780.00 (10,451,170.00) (1.44) 
4. ทุนสํารอง 43,783,903.45 51,582,424.42 7,798,520.97 17.81 
5. ทุนสะสมอ่ืน 1,294,354.19 1,547,863.19 253,509.00 19.59 
6. กําไรสุทธิ 56,914,061.97 57,627,045.73 712,983.76 1.25 
7. ทุนดําเนินกิจการ(ไม่รวมกําไร) 1,202,012,442.14 1,210,273,683.61 8,261,241.47 0.69 

     ตารางที่ 2  ผลการดําเนินงาน  เปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2563 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม   (ลด) % 

1. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 75,220,922.26 72,944,556.93 (2,276,365.33) (3.03) 
2. รวมค่าใช้จ่าย 18,306,860.29 15,317,511.20 (2,989,349.09) (16.33) 
3. กําไรสุทธิ 56,914,061.97 57,627,045.73 712,983.76 1.25 
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    ตารางที่ 3  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย 
รายการ ปี 2563 

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 68,629,503.99 
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 68,129.24 
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด 1,263,803.56 
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จํากัด 1,604,623.75 
5. ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจํา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1,086,215.07 
6. รายได้เงินปันผล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 107,353.32 
7. รายได้ค่าตอบแทนจากบริษัทประกันชีวิต 23,609.00 
8. รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,700.00 
9. รายได้ค่าเช่าอาคาร 143,000.00 
10. รายได้เบ็ดเตล็ด 9,619.00 

รวมทั้งส้ิน 72,944,556.93 
 

 

3.  ด้านการลงทุนของสหกรณ์   การถือหุ้น และการฝากเงินในสถาบันการเงินอื่น ๆ  
ที ่ สถาบันการเงิน เงินลงทุน จํานวนเงิน 
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้น ๆ ละ 500 บาท 2,020,000.00 
2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เงินฝากประจํา  3.80% 28,000,000.00 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด เงินฝากออมทรัพย์   39,263,803.56 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาชัยภูมิ จํากัด เงินฝากออมทรัพย์ 40,125,817.75 
  รวม 109,409,621.31 

 
4.  ด้านการให้สินเชื่อแก่สมาชิก   

ประเภทเงินให้กู้ ให้กู้ระหว่างปี เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี สัญญาคงเหลือ 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  69,087,527.88 9,045,476.95 288 

2. เงินกู้สามัญระยะปานกลาง 56,188,300.00 40,649,781.75 180 

3. เงินกู้สามัญระยะยาว 30,642,900.00 56,432,853.70 244 

4. เงินกู้พิเศษ 594,791,000.00 1,012,727,776.97 530 

5. ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ - 4,298,925.82 8 

6. ลูกหน้ีตามคําพิพากษา - 3,793,485.00 4 

                            รวม 750,709,727.88 1,124,987,563.54 1,254 
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5.  ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก 
ประเภทเงินรับฝาก รับฝากระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี บัญชีคงเหลือ 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (2.00%) 197,676,161.89 401,902,593.43 1,324 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นสุขใจ  (3.25%) 139,290.55 5,006,035.62 8 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข  (4%) 3,231,278.05 4,262,260.08 517 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพูนทรัพย์  (3%) 820,040.56 28,080,040.56 15 

                            รวม 201,868,152.64 439,250,929.69 1,864 

6.  การกู้ยืมเงินของสหกรณ์ 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 อนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมและค้ําประกันสําหรับปี 2563 ไว้ตามความจําเป็น
และสมควรแก่การดําเนินงานและนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมไว้ 1,150,000,000.00 บาท           
ซึ่งในปี 2563  สหกรณ์ใช้เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํานวน 10,461,751.62 บาท  และได้ชําระคืนเสร็จสิ้นแล้ว  
ปัจจุบันไม่มีหน้ีค้างชําระกับสถาบันการเงินอื่น 
 

7.  การก าหนด และปรับปรุง   แก้ไข  เพิ่มเติม  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของสหกรณ์ 
 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และกําหนดขึ้นถือใช้ มีดังน้ี  

1. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบภายใน  พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกราคม 2563 
2. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  พ.ศ. 2563                              

ลงวันที่ 26 มกราคม 2563 
3. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเน่ืองสําหรับบุตรสมาชิก   พ.ศ.2563                   

ลงวันที่ 26 มกราคม 2563 
4. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 26 มกราคม 2563 
5. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2563 
6. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ลงวันที่  29  มีนาคม  2563 
7. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณ์   พ.ศ.  2563           

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563   
8. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563   
9. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยสมาชิก การถือหุ้น และการส่งชําระค่าหุ้น พ.ศ. 2563                                 

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563   
10 . แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้ว ยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ. 256 3                                  

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563   
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8.  การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ในปีบัญชี 2563 
 8.1 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก  ดังน้ี 

-เงินกู้ทุกประเภท   ครั้งท่ี 1 จากร้อยละ 6.60 เป็น 6.45 ต่อปี มีผล วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
-เงินกู้ทุกประเภท   ครั้งท่ี 2 จากร้อยละ 6.45 เป็น 6.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 

 8.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ดังน้ี 

-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ครั้ง 1 จากร้อยละ 2.75 เป็น 2.45 ต่อปี มีผล วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ครั้ง 2 จากร้อยละ 2.45 เป็น 2.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(พูนทรัพย์)     ไม่เปล่ียนแปลง อัตรา 3.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(สุขใจ)            ไม่เปล่ียนแปลง อัตรา 3.25 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เกษียณเปี่ยมสุข) ไม่เปล่ียนแปลง อัตรา 4.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 

9.  การมอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในปี 2563  
ปี 2563 มีสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ จํานวน 23 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 

8/2563  เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2563  มีมติจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ รวมเป็นเงิน 85,200.00 บาท     
 

10.  การมอบสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563   
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ครั้งที่ 3/2563 

เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกที่มีคุณสมบัติการขอรับทุนตามประกาศของสหกรณ์  
จํานวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท  สหกรณ์ได้มอบสวัสดิการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   (ยกเว้นสมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร)  
   2.  บิดา มารดา ที่มีบุตรเพียง 1 คน สามารถส่งรายชื่อบุตรคนเดียวกันเพื่อขอรับทุนได้ แต่บุตรรายนี้มีสิทธิรับ
ทุนได้เพียง 1 ทุน  
    3. บิดา มารดา ที่มีบุตรมากกว่า 1 คนขึ้นไป สามารถส่งรายชื่อบุตรเพื่อขอรับทุนได้เพียง คนละ 1 คน และ
รายชื่อท่ีส่งขอรับทุนจะต้องไม่ซ้ํากัน 
    4.  เป็นบุตรที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวะศึกษา  และปริญญาตรี 
    5.   ผู้รับทุนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ และต้องมีอายุตั้งแต่ 3 - 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่
เปิดรับสมัคร  และยังไม่สมรส   
เกณฑ์การพิจารณา 
 1 . ในปีบัญชีหน่ึง ๆ บุตร 1 คน มีสิทธ์ิรับทุนได้  1  ทุน    

2. การให้ทุนจะให้ตามลําดับอายุการเป็นสมาชิกของบิดา มารดา  สมาชิกแต่ละคนจะมีสิทธิรับทุนน้ีอีก       
เม่ือสมาชิกที่มีบุตรได้รับทุนน้ีทุกคนแล้ว 
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ที่ สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร 

1 5 นางจิตราวดี สุมาล ี น.ส.กนกวรรณ   รอนยุทธ 
2 6 นางศกลวรรณ มาตา น.ส.ฌลาวรรณ   มาตา 
3 11 นางเยาวเรศ ท่าหลวง น.ส.กุลธิดา   ท่าหลวง 
4 12 นายศุภชัย สมบูรณ์ นางพงศ์เทพ   สมบูรณ์ 
5 13 นางพีรพร เอี่ยมวรพงษ์ น.ส.ชุติกานฑ์   เอี่ยมวรพงษ์ 
6 16 นางกรองทอง เที่ยงเคน นายภิรกร   เสนชัย 
7 35 นางนฤมล นครไชย น.ส.นงนภัส   นครไชย 
8 42 นางศศิธร  เหล่าฤทธ์ิ นายกิจพิศาล   เหล่าฤทธ์ิ 
9 43 นางเพียงเพ็ญ เดชพร น.ส.อริษฐา   เดชพร 

10 45 นางสุภาพร ตอพรหม ด.ญ.วริษา   ตอพรหม 
11 48 น.ส.สุวภัทร สุขปาน น.ส.ณฐอร   สุขปาน(บุตรบุญธรรม) 
12 61 นางวรัทยา รักใคร่ ด.ญ.พิชนารถ   รักใคร่ 
13 64 นางก่ิงกานต์ คล่องแคล่ว นายกฤษณ   คล่องแคล่ว 
14 68 นางสุภาพ แฉ่งเจริญ นายศุภวัฒน์   แฉ่งเจริญ 
15 75 นางชลนรรจน์ แสนชั่ง ด.ญ.ณัฐกฤตา   หิรัญวรรณ์ 
16 116 นางอรุณนีย์  ประทุมถิ่น น.ส.จันทร์จิรา   ประทุมถิ่น 
17 121 นางบุญแย้ม วรพล น.ส.เพียนทาน   เหล่าฤทธ์ิ 
18 128 นางสมควร พิรุณทอง นายติณณภัทร   พิรุณทอง 
19 130 นางเจตมณี ภิรมย์ชม ด.ช.ศรัณย์วิชญ ์  ภิรมย์ชม 
20 150 นางอุไรรัตน์ นาจําเริญ น.ส.สุวีรยา   นาจําเริญ 
21 153 นางดวงวรรณ ไชยรัตนโชต ิ นายกานต์ธีรณัส   ไชยรัตนโชต ิ
22 154 นางอัจฉรา มณีประดิษฐ์ น.ส.ภัคสุชานาฏ   มณีประดิษฐ์ 
23 167 นางบุปผา ศรีนวลจําปา นายศุภวิญ   ศรีนวลจําปา 
24 177 นางเสาวลักษณ์ สิทธิวงศ์ น.ส.ภัสสร   สุทธิวงศ์ 
25 189 นางลําดวน กานัง น.ส.พรกมล   กานัง 
26 196 นางสมถวิล อุตมะพันธ์ุ นายภาวัต   อุตมะพันธ์ุ 
27 210 นางจันทกานต์ ชินชนะ นายวายุบุตร   แก้วเกสา 
28 222 น.ส.อภิฤด ี อินทรผล ด.ญ.พิมพ์พรรณ   คําจันทร์ 
29 233 นายศิรศักดิ ์ โมครัตน์ น.ส.นันท์นภัส   โมครัตน์ 
30 237 นางรัศมี ชาลีวรรณ น.ส.ธมนธร   ชาลีวรรณ 
31 240 น.ส.สุรีรัตน์ ทิพย์รักษ์ น.ส.ทยิดา   ริยาพันธ์ 
32 248 นางอรปภัส เรืองโรจน์ธนสาร นายภารนุพงศ์   ม่วงใหญ่ 
33 249 นางปัทมา  คุณวันดี ด.ช.ปรีธาร   ประทุมถิ่น 

.  
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร 

34 250 นางปภาวรินท์ บัวภา ด.ช.ณฐวัฒน์  บัวภา 

35 251 นางฉลอง ทวีเงิน น.ส.พาสุข   ทวีเงิน 

36 252 นางประภารัตน์ เวชสัสถ ์ น.ส.นวินดา   เวชสัสถ ์

37 254 นางสุภาพร ภิรมย์ไกรภักดิ์ น.ส.กชพร   ภิรมย์ไกรภักดิ์ 

38 256 น.ส.อารยา ตั้งพงษ์ นายนวพล   ทองน่วม 

39 257 นางลําไพ แก้วศิลา นายพิศิษฐ์   แก้วศิลา 

40 261 นางชุลีพร ทวีชาติ น.ส.อรวรรณ   จันคง 

41 262 นางอรดี ชัยลาด ด.ญ.ณัฐกฤตา   ชัยลาด 

42 263 น.ส.นาฎอนงค์ มุ่งสูงเนิน ด.ญ.ถิรดา   จานแสง 

43 271 นางพรทิพย์ ชัชวาลธาตร ี น.ส.พิมพ์ลภัส   ชัชวาลธาตร ี

44 275 นางกาญจนวรรณ กนิษฐสุต ดญ.นภัสสร   กนิษฐสุต 

45 276 นางทิฆัมพร ถาดวิจิตร น.ส.สมปราถนา   เดชจรรยา 

46 277 นางเยาวเรศ พันธ์ุเกิด นายพันธกานต์   พันธ์ุเกิด 

47 279 นางกนกทิพย์ ประสานเชื้อ น.ส.ปรียาพา   ประสานเชื้อ 

48 281 นางอุรารัตน์ เขตบํารุง ด.ช.ธนพงษ์   เขตบํารุง 

49 285 นางปริศนา วรวงษ์ศา ด.ช.เทวาพิทักษ์   หินประกอบ 

50 288 นางพิศมัย สุนาโท น.ส.จุฑามาศ   สุนาโท 

51 289 นางมรกต ภัทรพงศ์สินธ์ นายณัฐ   ภัทรพงศ์สินธ์ 

52 292 นางวัฒนายุวดี ตัตวศาสตร์ น.ส.ญาณิศา   ตัตวศาสตร์ 

53 294 นายชัยณรงค ์ พิรุณทอง น.ส.สิรภัทร   พิรุณทอง 

54 308 นางดิศกุล แก้วเบ้า นายธฤต   แก้วเบ้า 

55 309 นายวิรัตน์ เพิ่มชีลอง ด.ช.รัตน์วัน   เพิ่มชีลอง 

56 310 นางพรนิภา ลีละธนาฤกษ์ ด.ช.ธนวรรธ   ลีละธนาฤกษ์  

57 311 นางเสาวดี อัดสูงเนิน น.ส.ธิติยา   อัดสูงเนิน 

58 315 น.ส.ศิวพร มิทธิศร น.ส.บุศราพร   มิทธิศร 

59 317 นางสิริลัดดา บุญเนาว์ น.ส.พัทธนันท์   บุญเนาว์ 

60 318 นางสมใจ จองโพธิ์ นายเนดิธร   จองโพธิ์ 

61 319 นางสุคนธ์ วอทอง น.ส.นัจนันท์   วอทอง 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร 

62 320 นางสิรวัศยา คณะสุข น.ส.ศิริกร   สายขุน 

63 321 นางสุจิรา โพธิ์ชัยเลิศ นายกิตติพิชญ   โพธิ์ชัยเลิศ 

64 322 น.ส.อรุณี ไพรศร ี นายยอดฟ้า   บังกุล 

65 323 นางนภัสวรรณ อินาวัง ด.ช.นราวิชญ ์  อินาวัง 

66 324 นางเครือวัลย์ ธเนศเศรษฐ์ น.ส.ณัฐนันท์   ธเนศเศรษฐ์ 

67 327 นางเพ็ญรุ่ง เพชรศรีสุก น.ส.ศศิประภา   เพชรศรีสุก 

68 329 นางสุรีรัช บุตรชา น.ส.กัญญนันท์   บุตรชา 

69 330 นางอาจรีย์ ยงทิพย์วรากุล นายมนพัทธ์   ยงทิพย์วรากุล 

70 331 นางมัสยา  พิกุล นายณัฐวุฒิ   อินทร์เพ็ง 

71 333 นายฉลอง ทวีชีพ นายธนกร   ทวีชีพ 

72 336 นางยุภา โพธิจักร ด.ญ.พัลลภา   โพธิจักร 

73 338 นางเบญจา สนิทสิงห์ นายเบญจมินทร์   สนิทสิงห์ 

74 340 นางกฤษณา พิมพลีชัย นายธนวัฒน์   พิมพลีชัย 

75 341 นางวิมลวรรณ กู่ชัยภูมิ ด.ญ.แพรวา   กู่ชัยภูม ิ

76 343 นางวงเดือน สิมศิริวัฒน์ น.ส.วรกมล   สิมศิริวัฒน์ 

77 345 นางโสลัดดา จวงเงิน น.ส.รวิสรา   จวงเงิน 

78 346 นางเบญญพร ขวดชัยภูมิ นายธนวิน   ขวดชัยภูมิ 

79 347 นางผุสดี พุฒป้อง นายอิศราวุฒิ   พุฒป้อง 

80 348 น.ส.กิตติยา สถิตชัย ด.ช.สัณห์พิชญ ์  บุญเหลือ 

81 349 นางละมัย วงศ์วรนันท์ น.ส.แพรพานทอง   วงศ์วรนันท์ 

82 351 นางวิไลลักษณ์  ทิพย์รักษ์ ด.ญ.ภกรัญชน์   ทิพย์รักษ์ 

83 352 นางพัทธนันท์ ดวงกุศล ด.ญ.ธัญรดา   อบรมชอบ 

84 353 นายวีระพงค์ ก้อนคํา น.ส.ณัฐนิชา   ก้อนคํา 

85 355 นางอัมพิกา ธรรมกุล ด.ช.พูนภัทร   ธรรมกุล 

86 356 นางจินตนา ตั้งพงษ์ ด.ช.เตชินต์   ตั้งพงษ์ 

87 359 นางเนตรนภิส กล้าไพรี ด.ช.ชนาธิป   กล้าไพรี 

88 362 นายสุกิจ พรหมรับ น.ส. ภัทรนิษฐ์  พรหมรับ 

89 370 นายสมควร รักอาชา น.ส.ณัฐนันฑ์   รักอาชา 

90 371 นางหนูจันทร์ วัฒนกูล นายฤทธิเกีรยติ   วัฒนกูล 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร 

91 378 นางปทุมวรรณ บางเล้ียง น.ส.บูรณีสิร ิ บางเล้ียง 
92 381 นางสงวน กามาตย์ น.ส.หทัยภัทร   กามาตย์ 
93 384 นางวิยดา ล้ออุทัย นายการันตี   ล้ออุทัย 
94 397 นายจิต พิทักษ์พล น.ส.ศุภรัตน์   พิทักษ์พล 
95 400 นายวัชรินทร์ เปล่งวรรณ์ นายฐาปกรณ์   เปล่งวรรณ์ 
96 433 นางรําไพ คุ้มถ่ิน น.ส.ปัทมา   คุ้มถ่ิน 
97 469 นางศิริวรรณ สบายจิตต ์ นายวิทธิพล   สบายจิตต ์
98 478 นางวิญญู ม่ังคั่งรุ่งโรจน์ น.ส.เสริมศิริ   ม่ันคั่งรุ่งโรจน์ 
99 489 นางลาวัลย์ ตื้นชัยภูมิ น.ส.แพรวพรรณ   ตื้นชัยภูม ิ

100 542 นายบัณฑิต สําราญพิศ น.ส.กมลวรรณ   รอนยุทธ(บุตรบุญธรรม) 
 

11.  การมอบสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษา(ต่อเน่ือง)ส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปี 2563   
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา(ต่อเน่ือง)สําหรับบุตรสมาชิก              

ครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และ ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้มอบทุนการศึกษา
(ต่อเน่ือง)ให้แก่บุตรของสมาชิก ที่มีคุณสมบัติการขอรับทุนตามประกาศของสหกรณ์  จํานวน 4 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท  สหกรณ์ได้มอบสวัสดิการดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      1. บิดา หรือ มารดา ของผู้รับทุน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีทางบัญชี 
      2. ผู้รับทุนแต่ละคน (บุตร 1 คน) มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาต่อเน่ืองได้ครั้งเดียว 
      3. สมาชิกหน่ึงครอบครัวมีสิทธ์ิรับทุนได้ 1 ทุน 
      4. ผู้รับทุนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ และต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์                       
นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร และยังไม่สมรส 
      5.  ผู้รับทุนเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ที่กําลังจะเข้าศึกษา หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับ อาชีวะศึกษา                
(ปวช. และ ปวส.) และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. การพิจารณาผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาต่อเน่ืองสําหรับบุตรสมาชิก ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า 2.50   
     2. หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังน้ี   อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของบิดาหรือมารดา, รายได้ของบิดา มารดา และรายจ่าย
ของครอบครัว , สภาพครอบครัว , สภาพที่อยู่อาศัย , ความประพฤติ  ได้รับใบประกาศเกียติบัตรเกี่ยวกับคุณงามความดี 
       3. การงดให้ทุนการศึกษาต่อเน่ืองสําหรับบุตรสมาชิก  สหกรณ์จะงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีใด  ดังน้ี            
ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์  ,  ประพฤติตนไม่เหมาะสม  , ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1 , ผู้ได้รับทุนของดทุนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือขาดการติดต่อกับสหกรณ์ , เม่ือเรียนจบหลักสูตรแต่ละระดับ , ให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการ 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร ชั้นเรียน  

1 565 น.ส.นัททิยา   ปรางค์ชัยภูมิ น.ส.ภัททิยา   ปรางค์ชัยภูมิ ปริญญาตรี 
2 631 นางสุภัตรา งามบ้านผือ นายไพรสณฑ์ งามบ้านผือ ปวส. 

3 1180 น.ส.อรุณศร ี สมปัญญา นายจักรกฤษ์   แก้วบ้านดู่ ปวช. 

4 1552 น.ส.สมเพียน   คงสิน น.ส.สุทธิพร   พันธ์มะโน ปวช. 
 

12.  การมอบสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ประจ าปี 2563   
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร  ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 

9 มิถุนายน 2563 ได้มอบสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ที่มีคุณสมบัติการขอรับสวัสดิการตามประกาศของ
สหกรณ์ จํานวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท  สหกรณ์จัดกิจกรรมมอบสวัสดิการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณา 
       1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
      2. เป็นผู้ที่ไม่มีบุตร จนอายุครบ 40 ปี บริบูรณ์  
      3. ไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  
      4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเน่ืองสําหรับบุตรสมาชิก  
      5. ผู้ที่ไม่มีบุตร มีสิทธ์ิรับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ได้เพียงครั้งเดียว  โดยให้ตามลําดับอายุการ
เป็นสมาชิก 
      6. สมาชิกที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู้ที่ไม่มีบุตรเป็นเท็จ ต้องคืนเงินสวัสดิการที่ได้รับ  และสมาชิกผู้น้ันจะ
ไม่ได้รับเงินสวัสดิการส าหรับผู้ที่ไม่มีบุตรอีก 
      7.  หลักเกณฑ์อ่ืนที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและคัดเลือก
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
 

ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

1 10 นางสาวอารีย์ วัชรปรีดา 21 ปี 4 เดือน 
2 18 นางธัญญรัตน์ หล่อเรืองศิลป์ 21 ปี 5 เดือน 
3 22 นางสาวเตือนใจ นาคคํา 21 ปี 4 เดือน 
4 49 นางสาวสมถวิล บํารุงภักดิ ์ 21 ปี 6 เดือน 
5 69 นางสาวกัลยาณี พิไลวงศ์ 21 ปี 6 เดือน 
6 72 นางสิริกร ถนอมธรรม 21 ปี 4 เดือน 
7 83 นางดารารัตน์ ครองเกษม 21 ปี 4 เดือน 
8 84 นางสาววรรณภา วนไทยสง 21 ปี 5 เดือน 
9 85 นางสาวดรุณี พรหมณี 21 ปี 6 เดือน 

10 88 นางสาวคนึงนิจ กล้ารบ 21 ปี 6 เดือน 
  

... 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

11 94 นางสาวหนูปั่น สลิดชัย 21 ปี 4 เดือน 

12 124 นางสาวพัฒนี คําพิทักษ์ 21 ปี 4 เดือน 

13 135 นางณิชาภา หนูบ้านเกาะ 21 ปี 6 เดือน 

14 138 นางสาวประสงค์ ป้องชาลี 21 ปี 6 เดือน 

15 139 นางนงนภัส ต่อสกุล 21 ปี 6 เดือน 

16 148 นางทิพย์วรรณ วังศรี 21 ปี 6 เดือน 

17 160 น.ส.ชนากานต์ แสงกล้า 21 ปี 4 เดือน 

18 166 นางสาวกัลยา บุญเนาว์ 21 ปี 6 เดือน 

19 168 นางปราณี  กาดสันเทียะ 21 ปี 6 เดือน 

20 171 นางสาวสุวรรณา เมธีพัฒนวิวัฒน์ 21 ปี 4 เดือน 

21 176 นางมยุราธรณ์ ไพศาลธรรม 21 ปี 4 เดือน 

22 185 นางทองคูณ ชํานิสูตร 21 ปี 6 เดือน 

23 186 นางสาวสมพร ฉลาดชัย 21 ปี 5 เดือน 

24 190 นางไพริน กลิ่นอภัย 21 ปี 5 เดือน 

25 206 นางรุจิรา ชนะบุญ 21 ปี 4 เดือน 

26 221 นางสาวรวมรัตน์ โชติประยูร 21 ปี 4 เดือน 

27 226 น.ส.นวลละออง ฉายแสง 21 ปี 4 เดือน 

28 228 นางกันยารัตน์ เลิศเรืองสิริวัฒนา 21 ปี 4 เดือน 

29 231 นายไกรวุธ คําตื้อ 21 ปี 4 เดือน 

30 234 นางสาวสุภัทรา ศักดิ์ศิริ 21 ปี 4 เดือน 

31 242 นางโสภาวรรณ เทพย์ทอง 21 ปี 4 เดือน 

32 243 นางสาวนิภารัตน์ แซ่ป่ิง 21 ปี 4 เดือน 

33 245 นางสาวสุขุมาลย์ ศิลปอนันต์ 21 ปี 6 เดือน 

34 259 นางสาวกิติพร กางการ 21 ปี 6 เดือน 

35 265 นางสาวจุฑามาศ หมู่โยธา 21 ปี 4 เดือน 

36 267 นายพิชัย ลาภเกิด 21 ปี 4 เดือน 

37 269 นางสาวมะลิ สว่าง 21 ปี 4 เดือน 

38 270 นางสาวธัญพร พลมณี 21 ปี 4 เดือน 
  

 
.. 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

39 272 นางสาวสุดใจ แจ่มจํารัส 21 ปี 4 เดือน 

40 284 นางสาวอภิญญา สัตย์ธรรม 21 ปี 4 เดือน 

41 286 นางสาวนุสรา วงศ์ทะเล 21 ปี 6 เดือน 

42 287 นางสาวยุพารัตน์ แววตะคุ 21 ปี 4 เดือน 

43 291 นางสาวชุติมา การการ 21 ปี 6 เดือน 

44 301 นางสาววัชรี เฟื่องตระกูล 21 ปี 4 เดือน 

45 326 นางปรีดารา ปรุงชัยภูมิ 21 ปี 4 เดือน 

46 339 นางสาวอุไรลดา คงสูงเนิน 21 ปี 6 เดือน 

47 342 นางสาวอุดมรัตน์ นิยมนา 21 ปี 4 เดือน 

48 344 นางสาวดรุณี ภาระขันธ์ 21 ปี 4 เดือน 

49 354 นายสมลักษณ์ ฐานวิสัย 21 ปี 6 เดือน 

50 357 น.ส.นัยน์ปพร  ศรีพันธ์ 21 ปี 6 เดือน 

51 358 นางสาวนงเยาว์ มีผล 21 ปี 4 เดือน 

52 372 น.ส.พรทิพย์ภา แสงสารวัตร 21 ปี 6 เดือน 

53 415 น.ส.พนมวรรณ ตั้งใจ 21 ปี 4 เดือน 

54 457 นางสาวสุมาลี พรหมมณี 21 ปี 6 เดือน 

55 467 นางสาวสุพิน บํารุงชัย 21 ปี 6 เดือน 

56 476 นางกัลยา ทวีบุญ 21 ปี 4 เดือน 

57 484 นางวงเดือน หว้าพิทักษ์ 21 ปี 4 เดือน 

58 495 นางนิตยา สมางชัย 21 ปี 4 เดือน 

59 509 นายอดุลย์ ขําชัยภูม ิ 21 ปี 4 เดือน 

60 536 นางสมหมาย ศรีพงศ์ 21 ปี 6 เดือน 

61 543 นางสาวกุสุมา ประภาสโนล 21 ปี 6 เดือน 

62 575 น.ส.กุลพรรณ ศิริรัตน์ 21 ปี 4 เดือน 

63 576 นางสัญลักษณ์ มหาจันทร์ 21 ปี 4 เดือน 

64 584 น.ส.สมสมัคร ผลช่วย 21 ปี 6 เดือน 

65 594 นายอนันต์ ถนอมเชื้อ 21 ปี 6 เดือน 

66 599 นางสาวบําเหน็จ ชูสกุล 21 ปี 4 เดือน 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

67 605 น.ส.ประภัสสร บั้งทอง 21 ปี 3 เดือน 

68 659 น.ส.สุปราลาณ ี สอนโกษา 21 ปี 2 เดือน 

69 677 นางสุวรรณา หมู่โยธา 21 ปี 1 เดือน 

70 686 นายสมพร หวะสุวรรณ 20 ปี 8 เดือน 

71 689 นางสาวดวงแข ภูมิพลับ 20 ปี 5 เดือน 

72 697 นางศิริวรรณ ดิเรกโภค 20 ปี 1 เดือน 

73 698 นางสาวรุ่งลักษณ์ ชวนินทวิสุทธ์ิ 20 ปี 

74 705 นางสาวลัดดา เมธีพัฒนวิวัฒน์ 20 ปี 

75 707 นางนารีรัตน์ ตันเกษม 19 ปี 11 เดือน 

76 710 นางสาวชฎารัตน์ กลีบชัยภูมิ 19 ปี 11 เดือน 

77 712 นางสาวสุพรรณี ภิรมย์ไกรภักดิ์ 19 ปี 1 เดือน 

78 732 นางสาวนงเยาว์ ถามูลเรศ 19 ปี 1 เดือน 

79 737 นางสาวมะยุรา เพียรยิ่ง 19 ปี 1 เดือน 

80 739 นายธราเทพ น้อยใส 19 ปี 1 เดือน 

81 741 นายไพศาล บ่อทอง 19 ปี 1 เดือน 

82 749 นายจรูญ มีชํานาญ 19 ปี 

83 785 นางสาวเณศรา โซ่เงิน 18 ปี 1 เดือน 

84 789 นายสุวรรณ์  ธงภักดิ์ 17 ปี 10 เดือน 

85 804 นายศิลป์ชัย เหลาภา 17 ปี 8 เดือน 

86 809 นางสาววรรณู เอื้อเปรมจิต 17 ปี 8 เดือน 

87 811 นางสาววีรวรรณ กลีบโกมุท 17 ปี 7 เดือน 

88 813 นางวสาวไพจิตร ชนะบุญ 17 ปี 7 เดือน 

89 822 นางสาวสมพร จินชัย 17 ปี 5 เดือน 

90 833 นายเกรียงศักดิ์ บุญช่วย 17 ปี 3 เดือน 

91 837 นางนงลักษณ์ จําป ี 17 ปี 3 เดือน 

92 847 นางสาวลัชชา สุวรรณชัย 17 ปี 

93 857 นางสาวอัลลภา ฐานวิเศษ 17 ปี 1 เดือน 

94 863 นางสาวพเยา คุณารักษ์ 16 ปี 11 เดือน 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

95 885 นายพงศ์ศักดิ ์ พรหมมณี 16 ปี 6 เดือน 
96 887 นางอรอุมา ทุมสะท้าน 16 ปี 5 เดือน 
97 888 นายคุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์ 16 ปี 7 เดือน 
98 891 นางสาวรัชฎา คงม่ัง 16 ปี 5 เดือน 
99 907 นายธนฤทธ์ิ สมองดี 16 ปี 

100 917 นางชนิกานต์ เกียกสูงเนิน 15 ปี 10 เดือน 
 

13.  การจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก   

 ผู้เสียชีวิต การจ่าย จํานวนเงิน 
1. นางทองขัน   เทียมชัยภูมิ เงินสงเคราะห์ศพ 50,000.00 
2. นางพาสนา   แก้วหานาม เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
4.  สมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก เงินจัดการศพ 106,100.00 

 รวม 256,100.00 
 
14.  การให้ความรู้คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสหกรณ์ 

1.  อบรม โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด 
2.  อบรม หลักสูตร ความฉลาดทางการเงินของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์  
3.  อบรม หลักสูตร แนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.3  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี  2563 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
 

> 80 % 
 
 
> 85 % 

ครั้งที่ 1  
1.  ผ่าน 8 หลัก 
2.  คะแนนรวม 
ครั้งที่ 2  
1.  ผ่าน  9 หลัก 
2.  คะแนนรวม 
 

 
 
90.28 
 
 
98.25 

 

 
 

 

 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 161,000  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 169,195.50  บาท   
  ได้รับการประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 2 ก.ค.2563 
  ได้รับการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ย.2563 
ผลจากการด าเนินงาน   ทําให้ระบบงานของสหกรณ์มีมาตรฐานตรงตาม
เกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สมาชิกได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค  
 

2.โครงการ “การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่” 

เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ใน
เรื่องการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรม 
 
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น 
 
สมาชิกพึงพอใจ 
ต่อการบริการ 

100 
 
 
83.33 
 
 
99.2 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  95,500  บาท   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  5,975  บาท 
ผลจากการด าเนินงาน  การจัดอบรม เป็นการจัดภายใน ในเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ และเรื่องกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่
มีการประเมินผลก่อนและหลังอบรม ทําให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุก
ตําแหน่งได้รับการพัฒนาทุกสายงาน ทําให้กระบวนการทํางานมี
ประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ทําให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สมาชิก
ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจเพียง 1 ทุน ทําให้เป้าหมายไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่กําหนด แต่ภาพรวมของโครงการมีความคุ้มค่าคุ้มทุน 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

3.โครงการสัมมนาวิชาการ
กรรมการสหกรณ์ 

กรรมการ
สหกรณ์ได้รับ
การอบรม 1 
ครั้ง/คน 

 80% 

ได้รับการอบรม 1 
ครั้ง 15 คน 
กรรมการได้รับ
การอบรม 2 ครั้ง 
11 คน 

100 
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  162,000  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  36,823  บาท 
ผลจากการด าเนินงาน  กรรมการสหกรณ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ       
ในการดําเนินการ ทําให้สามารถบริหารจัดการดําเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้สหกรณ์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองใน
ทุก ๆ ด้าน 
 

4.โครงการสัมมนาความรู้
เก่ียวกับสหกรณ์ของสมาชิก 

สมาชิกมี
ความรู้ในเรื่อง
สหกรณ์ 

สมาชิกที่เข้าอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น  
 
สมาชิกมีความพึง
พอใจ 

99.0 
 
 
99.1 
 

 

 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  78,000  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  31,725  บาท 
ผลจากการด าเนินงานสมาชิกสหกรณ์ได้รับความรู้ในเรื่องความฉลาด
ทางการเงิน การบริหารงานในสหกรณ์ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นของ
สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล ทําให้สมาชิกเข้าใจในสหกรณ์มาก
ขึ้น เชื่อถือและไว้วางในสหกรณ์ ทําให้เกิดความร่วมมือในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์มากขึ้น 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

5.โครงการ “ระบบ Co-op system off line 
real time ATM”  (บัตร Co-opCard) 

สมาชิกสหกรณ์
ที่กู้เงินฉุกเฉิน 

 50%  และ 
มีความพึงพอใจ 

 80% 

สมาชิกกู้เงิน
ฉุกเฉินผ่าน
ระบบ ATM 
 
สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

73.75 
 
 
 
90.2 
 

 

 
 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  161,200  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  85,600  บาท 
ผลจากการด าเนินงานสมาชิกสหกรณ์ที่ทําบัตร ATM จํานวน 
544 คน และสมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบ ATM จํานวน 
124 คน และมีความพึงพอใจ 90.2% ทําให้สหกรณ์สมาชิก
ที่มารอทําสัญญาเงินกู้ในทุกเดือนลดจํานวนลง ลดภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ลงได้อย่างเห็นได้ชัดเจน 
 

6.โครงการจัดทําฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสหกรณ์ ฯ 

สหกรณ์มีข้อมูล
สารสนเทศที่
ครบถ้วน 

ผู้ใช้สารสนเทศ
มีความพึงพอใจ 

95.5 
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  26,200  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  24,860  บาท 
ผลจากการด าเนินงานสหกรณ์ได้พัฒนาฐานข้อมูลสมาชิกให้
เป็นปัจจุบัน  มีการพัฒนาโปรแกรมคํานวณเงินกู้ให้ทันสมัย 
สมาชิกสามารถคํานวณด้วยตัวเองได้เบื้องต้น ปรับปรุง
ฐานข้อมูลด้านการประกันชีวิตและฌาปนกิจสงเคราะห์ และ
ปรับปรุงคู่มือสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

7.โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์สู่
ความเป็นเลิศ ประจําปี 2563 
 

สมาชิกสหกรณ์
ได้รับการสื่อสาร
ที่เท่าเทียมกัน 

สมาชิกสหกรณ์
มีความพึงพอใจ
ในการได้รับการ
สื่อสาร 

95.5 
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  24,000  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  10,500  บาท 
ผลจากการด าเนินงาน  สหกรณ์ได้ปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสาร จากสมาชิกเข้าถึงน้อย จากการดําเนินโครงการ มี
จํานวนสมาชิกเข้าใช้บริการตามช่องทางต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
เช่น เว็ปไซต์ ณ เดือน สิงหาคม จํานวน 11,523 ครั้ง 
Face book  มีผู้เข้าร่วมกลุ่ม 574 ราย จากเดิม 498 ราย   
Official Line  มีผู้เข้าร่วมกลุ่ม 780 รายจากเดิม 350 ราย 
 

8. โครงการ “การมอบไออุ่นเพื่อสังคม”  ผู้ป่วยท่ีมารับ
การรักษาใน
โรงพยาบาล
ชัยภูม ิ

มอบเงิน 50,000 
บาท เพื่อใช้ใน
การซื้อเสื้อผ้า
ผู้ป่วย 

100 
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  50,000  บาท  
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท 
ผลจากการด าเนินงานทําให้ที่ผู้ป่วยที่มานอนรักษาใน
โรงพยาบาลชัยภูมิ มีความสุขสบายจากการได้ใส่เสื้อผ้าที่
สะอาด เพียงพอ มีการทําความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ เป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้านของสังคม 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

9.โครงการกีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูม ิ
 

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิก 40 ราย 

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิก 37 ราย 
 
ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

92.5 
 
 
 
100 

 

 
 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  51,000  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  42,360  บาท 
ผลจากการด าเนินงานสมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มีกิจกรรมการส่งเสริมการ
ออกกําลังกาย ความร่วมมือ ความสามัคคี ระหว่างเครือข่าย มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สมาชิกมีความพึงพอใจ  
 

10.โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาต่อเน่ือง
สําหรับบุตรสมาชิก 

จํานวน 5 ทุน  
ทุนละ 10,000 
บาท 

จํานวน 4 ทุน   
ทุนละ 10,000 
บาท 

4 ทุน 
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
    ได้รับการจัดสรร  50,000  บาท  
    ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บาท  
ผลจากการด าเนินงาน สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจท่ี 
100%  ทุนศึกษาระดับ ปวส. มีสมาชิกสมัคร1 คน 
 

11. โครงการสวัสดิการทุนช่วยเหลือด้าน
การศึกษาบุตรของสมาชิก 

จํานวน 100 ทุน  
ทุนละ 1,000 
บาท 

100 ทุน 100  
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
    ได้รับการจัดสรร  100,000  บาท  
    ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท  
ผลจากการด าเนินงาน สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ     
ที่ 96.3 %  สมาชิกได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลของ
ธุรกิจสหกรณ์ สหกรณ์มีการจัดคิวรับให้ตามเกณฑ์สมาชิกที่
ยังไม่ได้รับก็จะมีคิวรับในปีต่อ ๆ ไป 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

12. โครงการสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่
มีบุตร 

จํานวน 100 ทุน  
ทุนละ 1,000 
บาท 

100 ทุน 100  
 

 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
    ได้รับการจัดสรร  100,000  บาท  
    ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท  
ผลจากการด าเนินงาน สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจท่ี 
96.3 %  สมาชิกได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากผลของธุรกิจ
สหกรณ์ สหกรณ์มีการจัดคิวรับให้ตามเกณฑ์สมาชิกที่ยัง
ไม่ได้รับก็จะมีคิวรับในปีต่อ ๆ ไป 
 

13.โครงการสัมมนาวิชาการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ/ลาออก 

สมาชิกเกษียณ 
อายุราชการ/
ลาออก 23 คน 

สมาชิกเกษียณ 
อายุราชการ/
ลาออกเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

23 คน 
 
 
 
 
100 % 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  124,800  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  124,800  บาท 
ผลจากการด าเนินงาน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับคําแนะนํา
ในการดํารงชีวิตหลังเกษียณด้านการเงิน การลงทุน ได้รับ
สวัสดิการค่าตอบแทนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการตามเกณฑ์
ของสหกรณ์ ได้รับการพักผ่อนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
สมาชิกมีความพึงพอใจ 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

14.โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        
รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข 

สมาชิกออม
เพิ่มขึ้น >20% 

สมาชิกออม
เพิ่มขึ้น 
 
สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

78.89 
 
 
100 

 

 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้สมาชิกที่เปิดบัญชีบัญชี
ละ 200 บาท และเพิ่มให้ผู้ที่มีบัญชีในปีท่ีผ่านมาบัญชีละ 100 
บาท  เป็นเงิน 75,000  บาท  
    ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  41,600  บาท 
ผลจากการด าเนินงาน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจท่ี 
100.00%   สมาชิกออมเพิ่มขึ้น 78.89 %  สมาชิกได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงในด้านการมีวินัยการออม  
 

15.โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 
ด้วยวิธีการสหกรณ์ 
 

สมาชิกที่สมัคร
เข้าร่วม 
โครงการได้รับ
การแก้ไขปัญหา 
> 80%  

สมาชิกที่สมัคร
เข้าร่วม 
โครงการได้รับ
การแก้ไขปัญหา 

 

100 
 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุม  36,000  บาทถ้วน                   
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,400  บาท  
ผลจากการด าเนินงาน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการสหกรณ์จํานวนที่สมัครเข้าร่วมจํานวน 4 ราย 
มีความพึงพอใจท่ี 100 %   ถึงแม้เป้าหมายจะมีจํานวนน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับสมาชิกทั้งหมดแต่สมาชิกได้รับการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นรูปธรรม มีแนวโน้มที่สมาชิกจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ใน
อนาคต 
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แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ประจําปี 2563 ประเมินความคุ้มค่า 
ผลงาน % คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

16.โครงการมาตรการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยโควิด 19 

สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์
โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จํากัด  ที่
เดือดร้อนจากภัย
ไวรัสโควิด 19 

สมาชิก 329 ราย 
 
สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

100 
 

100 

 

 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   - 
ผลจากการด าเนินงาน   
-สมาชิก จํานวน 329 ราย ได้พักชําระหน้ีต้นเงินกู้รวมเป็นเงิน
จํานวน 6,790,776.57 บาท 
 -สมาชิก จํานวน 64 ราย ได้งดส่งค่าหุ้นรายเดือน รวมเป็นเงิน
จํานวน 238,880 บาท   
-สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 100% 
 

17.โครงการการให้เงินกู้เฉพาะกิจตาม
โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

สมาชิกที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ
แก้ไขปัญหา
หน้ีสินฯ  
 

สมาชิก 3 ราย 
 
สมาชิกมีความ
พึงพอใจ 

100 
 

100 

 

 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  80,000  บาท  
   ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  60,000  บาท 
ผลจากการด าเนินงาน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 4 ราย  แต่ยื่นขอกู้ 
จํานวน 3 ราย  (ปลูกผัก, เย็บผ้า และขายบาบีคิว-นํ้าเต้าหู)้  ครบ
กําหนดชําระคืนงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  สมาชิกมี
ความพึงพอใจท่ี 100% 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ประธานท่ีประชุม ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นผู้ชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  ประจําปี 2563 

นางสีรยา  ประมวญ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ดังน้ี 
 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2563 

 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  เม่ือวันที่ 23  ตุลาคม 2562  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์   ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการ            
เป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี  โดยสรุป ดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและควบคุมการเงิน 
1.3  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน  
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และตามมติที่ประชุม  
2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้  

3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
3.1  ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์มีสมาชิกต้นปี 1,262 คน  ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น 81  คน ลาออกจากสหกรณ์  39  คน  คงเหลือสิ้นปี   

1,304  คน  ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1,267,900,729.34  บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  8,974,225.23  บาท  
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.71   และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น  72,944,556.93  บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,317,511.20  
บาท มีกําไรสุทธิ 57,627,045.73บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 712,983.76  บาท  หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ  1.26    
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3.2  ด้านการบริหารทั่วไป 
สหกรณ์กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ   และมีมติที่ประชุม  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ                 

การดําเนินงานทั่วไป  การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อ บังคับ มติที่ประชุม ที่ไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีการ
มอบหมายหน้าที่เหมาสมกับแต่ละตําแหน่ง การบริหารทั่วไปเป็นไปตามหลักคุณธรรม  มีการจัดคิวในการให้บริการแก่
สมาชิก  มีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกโดยรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริหารและ
เจ้าหน้าที ่

3.3  ด้านบัญชี 
สหกรณ์ปฏิบัติการด้านการบัญชีเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  การบันทึกบัญชีเรียบร้อย                       

เป็นปัจจุบัน  มีการนํารายงานทางบัญชีเปรียบเทียบกับบัญชีย่อยรายตัวเป็นประจําทุกเดือน  หากเกิดข้อคลาดเคลื่อน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกันโดยเร็ว  การบันทึกบัญชีรายการที่เก่ียวกับเงินสดบันทึก              
ในวันที่เกิดรายการขึ้น รายการที่ไม่เก่ียวกับเงินสดบันทึกภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น   

    3.4  ด้านการเงิน   
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ   ณ วันสิ้นปี 5,998.00  บาท  ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่ในความรับผิดชอบของ                 

นายธนฤทธ์ิ  สมองดี ตําแหน่ง หัวฝ่ายการเงิน สหกรณ์กําหนดวงเงินเก็บรักษาไม่เกินวันละ  20,000.00  บาท  การเก็บ
รักษาเงินอยู่ภายในวงเงินที่กําหนดไว้   การใช้จ่ายเงินเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  การใช้จ่ายโดยรวมเป็นไปตาม
งบประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

3.5  ด้านสินเชื่อ 
3.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4  ประเภท คือ 

(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,738 สัญญา จํานวน 60,698,505.00   บาท 
(2)  เงินกู้เสามัญระยะยาว 112 สัญญา จํานวน 30,642,900.00   บาท 
(3)  เงินกู้พิเศษ 234 สัญญา จํานวน 594,791,000.00   บาท 
(4)  เงินกู้ ATM 728 สัญญา จํานวน 8,104,022.88   บาท 

 
          ณ  วันสิ้นปีเงินกู้คงเหลือ 

(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 94 สัญญา จํานวน 2,462,283.00 บาท 
(2)  เงินกู้เสามัญระยะยาว 248 สัญญา จํานวน 57,047,841.62 บาท 
(3)  เงินกู้พิเศษ 538 สัญญา จํานวน 1,020,205,199.87 บาท 
(4)  เงินกู้ ATM 191 สัญญา จํานวน 6,583,193.94 บาท 

 

3.6  ด้านการลงทุน 
สหกรณ์ลงทุนถือหุ้นกับสถาบันการเงิน  3 แห่ง  ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2,020,000.00บาท การลงทุนดังกล่าว

เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ (พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 มาตรา 62)การลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปัน
ผล กรณีแหล่งเงินทุนดําเนินงานมีกําไรเท่าน้ัน  หากผลการดําเนินงานขาดทุน  มูลค่าของเงินลงทุนต่อหุ้นจะลดลงตาม
สัดส่วนที่ขาดทุน 
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3.7  ด้านเงินรับฝาก 
(1)  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   189,376,161.89   บาท 
(2)  เงินรับฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข   3,233,019.64   บาท 
(3)  เงินรับฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์ 820,040.56   บาท 
(4)  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสุขใจ   139,290.55   บาท 

 
          ณ วันส้ินปีเงินรับฝากคงเหลือ  คือ 

(1)  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   401,902,593.43   บาท 
(2)  เงินรับฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข   4,262,260.08   บาท 
(3)  เงินรับฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์ 28,080.040.56   บาท 
(4)  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสุขใจ   5,006,035.62   บาท 

 
    3.8  ด้านหนี้สิน 
นายทะเบียนสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้ยืม  จํานวน 1,150  ล้านบาท   ระหว่างปีได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน          

2  แห่ง โดยการจัดทําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ( OD) กับธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ  และธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขา
ชัยภูม ิ การจัดทําสัญญาประกอบการเปิด OD  ครบถ้วน การชําระเป็นระยะเวลาไม่นาน  การคํานวณดอกเบี้ยจ่ายถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไข สหกรณ์เบิกเงินของธนาคารกรุงไทยโดยการใช้เช็ค   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สมาชิกที่กู้เงินจะถอนเงิน
ด้วย ATM 

3.9  ด้านหนี้สินอื่น 
ณ  วันสิ้นปี มีหน้ีหมุนเวียน/สินอื่น ดังน้ี   

(1)  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น           114,444.00  บาท 
(2)  สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่  2,348,310.00  บาท 

3.10  ด้านทุน 
3.10.1   ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี  จํานวน 725,548,950.00 บาท  เพิ่มขึ้นระหว่างปี จํานวน  33,688,900.00 บาท                    

ลดระหว่างปี 44,140,070.00 บาท  คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน 715,097,780.00  บาท 
การปฏิบัติการด้านทุนเรือนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับที่กําหนดไว้   มีการตรวจสอบค่าธรรมเนียมแรกเข้า

เปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกเข้าใหม่ปรากฏมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสหกรณ์กําหนดค่าธรรมแรกเข้าสําหรับสมาชิกใหม่
รายละ 100.00 บาท สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์แล้วกลับมาเข้าใหม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ  200.00  บาท ระหว่าง
ปีได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้าจํานวน  8,700.00  บาท  การลาออกจากสมาชิกมีการตรวจสอบภาระการค้ําประกัน            
และภาระหน้ีสินก่อนอนุมัติให้ออกจากการการเป็นสมาชิก 
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3.10.2   ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ 
สหกรณ์มีทุนสํารองยกมา  จํานวน 43,783,903.45  บาท เพิ่มระหว่างปี  จํานวน7,798,520.97 บาท ณ วันสิ้นปี

คงเหลือ 51,582,424.42  บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.21 ของทุนเรือนหุ้น   ทุนสํารองที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีได้รับจัดสรรจาก
กําไรสุทธิประจําปี 2562  ทุนสํารองดังกล่าวมีไว้เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเท่าน้ัน 

4.  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
จากการตรวจสอบกิจการระยะเวลา   12  เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563)            

มีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อย เช่น เอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม  การรับฝากเงินการระดมทุน  (ทุนเรือนหุ้น)   และ
เอกสารประกอบรายการรับ - จ่าย ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น   ได้ให้คําแนะนําโดยวาจา  และสหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว   

5.  เรื่องอื่น ๆ 
5.1  สหกรณ์ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสินเชื่อ  วงเงินกู้ยืมของสมาชิกอยู่ในเกณฑ์สูง  และใช้บุคคลค้ําประกัน

หลายรายต่อสัญญา   ดังน้ัน  สหกรณ์ต้องตรวจสอบการกู้ยืมและภาระหน้ีสินรายรับสุทธิของสมาชิกโดยละเอียด                 
ทั้งน้ีเพื่อจะได้ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  เน่ืองจากหากปล่อยสินเชื่อผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ 

5.2  ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก  การปฏิบัติการโดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินที่กําหนด
ไว้  สิ่งที่พึงระวังคือ  การถอนเงินสหกรณ์ต้องตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินกับตัวอย่างลายมือชื่อท่ีผู้ฝากเงินให้ไว้              
ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ 

 
 

 

 (นางสีรยา  ประมวญ)  

 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  

 

 

 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปี 2563 

ประธานท่ีประชุม   ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  ประจําปี 2563           
ให้เป็นผู้ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ 

นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ได้ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์  ดังน้ี 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ   จํากัด 

วันที่   9  ตุลาคม  2563 

เรียน   นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์    

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2563 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่เก่ียวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา        

งบการเงิน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง

รายการและข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์) 
1.3 ข้อสมมติที่สําคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น 

รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจํากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน  

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้
ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสําคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีไม่แก้ไขได้จัดทําเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์            
ผู้ซึ่งมีหน้าที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัด             
ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์
ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอ่ืนที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจําเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จํากัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ

ต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลท้ังหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต่อการแสดง
งบการเงินที่จัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและ             
ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวข้องกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสําคัญ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้
นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
                                                   

                                                                                                       (นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
                                                              ประธานกรรมการ 

                                                                                                          
                      (นางสาวสมทรง   บุญญานุสนธ์ิ) 
                                                                                                                       ผู้จัดการ 
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

จังหวัดชัยภูมิ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

 
เสนอ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 น้ัน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี
อย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังต่อไปน้ี 

 1.  ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
      1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  

การปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็น
สาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
  การปฏิบัติงานด้านการรับฝากเงินและให้กู้ยืม ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย
ซึ่งไม่เป็นสาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
       การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ การคํานวณผลตอบแทนถูกต้อง
และครบถ้วน 
      1.2 ด้านการดําเนินธุรกิจ 
  ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จํานวน 750,709,727.88 บาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 
49,602,927.12 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.20 การจ่ายเงินกู้ดังกล่าวมีเอกสารหลักฐานการเป็นหน้ีและการค้ําประกัน
ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามระเบียบของสหกรณ์ และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
  ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 201,872,423.98 บาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 
107,059,894.64 บาท หรือลดลงร้อยละ 34.65 โดยมีเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ได้ปฏิบัติถูกต้องตรง
ตามระเบียบของสหกรณ์ และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

 2. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
      2.1  ด้านความเพียงพอของเงินทุน 
  สหกรณ์จัดหาเงินทุนจากภายใน ระหว่างปีระดมทุนจากสมาชิกถือหุ้น จํานวน 33,688,900.00 บาท 
และรับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 201,872,423.98 บาท 
  เงินทุนที่จัดหามาได้ทั้งสิ้น (รวมกับเงินทุนที่ยกมาต้นป)ี สหกรณ์นําไปให้สมาชิกกู้ยืม จํานวน 
1,118,855,889.37 บาท ถือไว้เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 27,340,786.22 บาท เงินฝากสหกรณ์อื่น จํานวน 
107,389,621.31 บาท เงินลงทุน จํานวน 2,020,000.00 บาท และสินทรัพย์อื่น จํานวน 12,294,432.44 บาท จะเห็นได้ว่า
เงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นเงินให้กู้ยืม (ร้อยละ 88.24 ของทุนดําเนินการ) 
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  สหกรณ์มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนปี 2563 เท่ากับ 0.54 เท่า  ปี 2562 เท่ากับ 0.52 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนเท่ากับ 0.02 เท่า แสดงว่าโครงสร้างเงินทุน ( Capital Structure) ของสหกรณ์มีหน้ีสินน้อยกว่าทุนของสหกรณ์ 
แสดงถึงความม่ันคงของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดยส่วนใหญ่ใช้จากทุนของสหกรณ์เอง โดยมี
แนวโน้มที่จะใช้เงินทุนจากหน้ีสินมากขึ้น และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับ 
0.53 เท่า แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ปี 2563 เท่ากับ 0.04 เท่า  ปี 2562 เท่ากับ 0.03 เท่า เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนเท่ากับ 0.01 เท่า  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีการสะสมทุนสํารองไว้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และเม่ือเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับ 0.05 เท่า  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีอัตราส่วนทุนสํารองต่อ
สินทรัพย์ปี 2563 ต่ํากว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราการเติมโตของทุนสหกรณ์ปี 2563 ร้อยละ (0.20) ปี 2562 ร้อยละ 4.79 ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 4.99  แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีการลงหุ้นในสหกรณ์ลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 
(Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.63 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ปี 2563 ต่ํากว่าอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของหน้ีปี 2563 ร้อยละ 2.47  ปี 2562 ร้อยละ 12.44 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
9.97  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของหน้ีสินลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 (Peer 
Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (5.66)  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีการเติบโตของหน้ีสินปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนปี 2563 ร้อยละ 6.97  ปี 2562 ร้อยละ 7.04 ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 0.07  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีการบริหารทุนเพื่อให้เกิดกําไรได้ลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.21 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนปี 
2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  กล่าวโดยสรุป  ด้านความเพียงพอของเงินทุนอยู่ในเกณฑ์ดี 
      2.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปี 2563 ร้อยละ 0.71  ปี 2562 ร้อยละ 7.29 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 6.58  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 
2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (1.65)  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปี 2563 สูงกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ปี 2563 เท่ากับ 0.06 รอบ เท่ากับปี 2562  แสดงให้เห็นว่า 
สหกรณ์บริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมปี 2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับ 0.06 รอบ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ปี 2563 เท่ากับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2563 ร้อยละ 4.56  ปี 2562 ร้อยละ 4.68 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 0.12  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 
2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.00  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2563 สูงกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  กล่าวโดยสรุป  ด้านคุณภาพของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี 
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      2.3 ด้านขีดความสามารถในการบริหาร  
  สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันสิ้นปี จํานวน 1,304 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 42 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.33 ธุรกิจของสหกรณ์ประกอบด้วยการให้เงินกู้และรับฝากเงิน การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจปี 2563 ร้อยละ (14.12)  ปี 2562 ร้อยละ (4.35) ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 9.77  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 
2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ (2.23) แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจปี 2563 ต่ํากว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  กล่าวโดยสรุป  ด้านขีดความสามารถในการบริหารอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
      2.4 ด้านการทํากําไร  
  สหกรณ์มีรายได้รวมลดลงจากปีท่ีแล้ว จํานวน 2,276,365.33 บาท ลดลงร้อยละ 3.03 ค่าใช้จ่ายรวม
ลดลงจากปีท่ีแล้ว จํานวน 2,989,349.09 บาท ร้อยละ 16.33 ทําให้มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น จํานวน 712,983.76 บาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.25  แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วพอสมควร 
  สหกรณ์มีกําไรต่อสมาชิกปี 2563 เท่ากับ จํานวน 44,192.52 บาท ต่อคน  ปี 2562 เท่ากับ จํานวน 
45,098.31 บาท ต่อคน  ลดลงจากปีก่อน จํานวน 905.79 บาท ต่อคน (ร้อยละ 2.01) แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มี
ประสิทธิภาพในการทํากําไรต่อสมาชิกลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับ
จํานวน 13,824.56 บาท แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีกําไรต่อสมาชิกปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีเงินออมต่อสมาชิกปี 2563 เท่ากับ จํานวน 885,236.74 บาท ต่อคน  ปี 2562 เท่ากับ จํานวน 
914,808.01 บาท ต่อคน ลดลงจากปีก่อน จํานวน 29,571.27 บาท ต่อคน (ร้อยละ 3.23) แสดงให้เห็นว่า สมาชิกของ
สหกรณ์มีการออมลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับ จํานวน 269,174.86 
บาท แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีเงินออมต่อสมาชิกปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีหน้ีสินต่อสมาชิกปี 2563 เท่ากับ 858,751.70 บาท  ปี 2562 เท่ากับ จํานวน 840,602.08 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน 18,149.62 บาท ต่อคน (ร้อยละ 2.16) แสดงให้เห็นว่า สมาชิกของสหกรณ์มีหน้ีสินกับ
สหกรณ์เพิ่มขึ้น และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับจํานวน 278,792.76 บาท แสดง
ให้เห็นว่า สหกรณ์มีหน้ีสินต่อสมาชิกปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานปี 2563 ร้อยละ 8.14  ปี 2562 
ร้อยละ 9.84  ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.70 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อกําไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 13.46 แสดง
ให้เห็นว่า สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานปี 2563. ต่ํากว่าอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสํารองปี 2563 ร้อยละ 17.81  ปี 2562 ร้อยละ 14.00 เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 3.81 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีความสามารถในการเพิ่มทุนสํารองเพิ่มขึ้น และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมปี 2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5.10  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสํารองปี 2563  
สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
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  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสะสมปี 2563 ร้อยละ 19.59  ปี 2562 ร้อยละ 40.90 ลดลงจากปี
ก่อนร้อยละ 21.31  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีการเติบโตของทุนสะสมลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 
2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.66 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสะสมปี 2563 สูงกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิปี 2563 ร้อยละ 1.25  ปี 2562 ร้อยละ 10.40 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 9.15  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการทํากําไรลดลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจในปีปัจจุบันที่
ไม่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินกิจการสหกรณ์ และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อย
ละ (1.99)  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  สหกรณ์มีอัตราส่วนกําไรสุทธิปี 2563 ร้อยละ 79.79  ปี 2562 ร้อยละ 76.34 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 
3.45  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราส่วนกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี 
2562 (Peer Group) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 69.53 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราส่วนกําไรสุทธิปี 2563 สูงกว่าอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวม 
  กล่าวโดยสรุป  ด้านการทํากําไรอยู่ในเกณฑ์ดี 
      2.5  ด้านสภาพคล่อง  
  สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปี 2563  เท่ากับ 0.47 เท่า  ปี 2562 เท่ากับ 0.60 เท่า  ลดลงจากปี
ก่อน 0.13 เท่า  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีการรักษาสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ลดลง และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมปี 2562 ( Peer Group) ซึ่งเท่ากับ  0.89 เท่า  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปี 2563 ต่ํากว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
  กล่าวโดยสรุป  ด้านสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ดี 
      2.6  ด้านผลกระทบของธุรกิจ  
  จากเหตุที่ทุนดําเนินการส่วนใหญ่ของสหกรณ์ได้มาจากทุนเรือนหุ้น จํานวน 715,097,780.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 56.40 และเงินรับฝาก จํานวน 439,250,929.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.64 ของหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 
สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม จํานวน 1,118,855,889.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.24 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
ความเสี่ยง เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีจํานวนเงินสูง จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมปัจจุบัน อาจ
ส่งผลกระทบให้สหกรณ์เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ กล่าวคือ เงินทุนส่วนหน่ึงของสหกรณ์มาจากการกู้ยืมและรับฝาก
เงิน หากอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ในอนาคต และอาจส่งผล
กระทบให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของสหกรณ์สูงขึ้นตามไปด้วย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ดังน้ันสหกรณ์ควรหามาตรการหรือเตรียมการารองรับผลกระทบทั้งในด้านการจัดการเงินทุนและหาแนวทางในการ
บริหารธุรกิจให้ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว และในสภาวการณ์ที่ลูกหน้ีมีหน้ีสิน
มากขึ้น หน้ีสินครัวเรือนสูงขึ้น ลูกหน้ีอาจมีปัญหาในการชําระหน้ีคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์อาจต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของสหกรณ์ได้ 
  นอกจากน้ี สหกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง และระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการที่จะ
ออกมาใหม่ รวมทั้งผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันบ้าง แต่อยู่ในระดับท่ี
สหกรณ์สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่จะเปล่ียนแปลงได้  
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  สรุปในภาพรวม  ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ดี” เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมที่มีขนาดใหญ่มาก ปี 2562 (Peer Group) ที่นํามาวิเคราะห์โดยสหกรณ์มีการให้กู้ยืม การรับฝาก และการลงทุน
อย่างเหมาะสม มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อให้แก่สมาชิกโดยดูจากความสามารถในการชําระหน้ีคืนของสมาชิกเป็น
หลัก และมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอย่างเคร่งครัด ทําให้อัตราการเติบโตของสินทรัพย์อยู่ในระดับดี 
รวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดการออมมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ จนทําให้มีอัตราการออมต่อสมาชิก
เพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นผลมาจากการที่สหกรณ์ดําเนินนโยบายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 
 
 
 
 

(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์) 
                      ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
 
 
 
 
 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
16 ตุลาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

ความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ      
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด             
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควร                   
ในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่อง
เหล่าน้ี 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี  

เงินให้กู้ยืม และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7. และข้อ 8. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีเงินให้
กู้ยืม-ปกติ มียอดคงเหลือ 1,118,855,889.37 บาท ลูกหน้ีระยะสั้น มียอดคงเหลือ 8,092,410.82 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ       
มียอดคงเหลือ 970,815.61 บาท รวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.96 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 1,975,221.11 บาท ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีจํานวนเงินสูง ใน
สภาวการณ์ที่ลูกหน้ีมีหน้ีสินมากขึ้น หน้ีสินครัวเรือนสูงขึ้น ลูกหน้ีอาจมีปัญหาในการชําระหน้ีคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์
อาจต้องตั้งค่าเผือหน้ีสงสัยจะสูญมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ได้ 
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 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับเงินให้กู้ยืม สอบทานการให้กู้ยืม
ของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ สอบทานการอนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิก
สหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการคํานวณ สอบทาน และการติดตามทวงถามหน้ีเงินกู้ที่ครบ
กําหนดชําระ สอบทานการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ยืนยันยอดลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 เงินรับฝาก  
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11. เงินรับฝาก ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีเงินรับฝาก จํานวน 
439,250,929.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.64 ของหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีจํานวนเงินสูงและหากผู้ฝากถอนเงินเป็นจํานวนมากผิดปกติ เนื่องจากย้ายไปลงทุนหา
ผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือเกิดการตื่นตระหนก  หรือขาดความเชื่อม่ันต่อสหกรณ์ อาจทําให้สหกรณ์ขาดเงินทุนที่จะ
นํามาบริหารให้เกิดรายได้งอกเงยขึ้นและอาจทําให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้  
 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการรับฝากเงิน สอบทานการรับ
ฝากเงินว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินใน
ใบถอนเงินฝาก ตรวจสอบใบนําฝาก/ใบถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับสมุดคู่ฝากและแผ่นบัญชีย่อย รวมทั้งการยืนยัน
ยอดเงินรับฝากของสมาชิก 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี  
      1) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5. ในระหว่างปีคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุม
ครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2563 มีมติกําหนดมาตรการพักชําระหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์โดยให้สมาชิกแจ้งความ
ประสงค์ขอพักชําระหน้ีทุกสัญญา หรือบางสัญญา เฉพาะเงินต้น ได้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2563 และที่ประชุมครั้งที่ 10 เม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2563 มีมติขยายระยะเวลาการพักชําระหน้ี เฉพาะเงินต้น
ได้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2563  
      สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ คงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี เป็นลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
จํานวน 43 ราย (43 สัญญา) เป็นเงิน 558,440.00 บาท ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ จํานวน 122 ราย (124 สัญญา) เป็นเงิน 
1,500,520.89 บาท และลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ จํานวน 162 ราย (162 สัญญา) เป็นเงิน 4,606,836.06 บาท สหกรณ์ไม่มีการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามปกติลูกหน้ีเงินกู้ดังกล่าวเน่ืองจากลูกหน้ีชําระหน้ีได้ 
      2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 24 
พฤษภาคม 2563 มีมติให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ โดยหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่                
เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563  
      สหกรณ์มีสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการฯ จํานวน 64 ราย เป็นจํานวนเงิน 238,880.00 บาท  
      ทั้งน้ี ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้มีเงื่อนไขในเรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตข้างต้น  
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด    
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อม่ัน
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า     
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิด   
จากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล           
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ           
ดําเนินการสหกรณ์ 
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่   
เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์            
ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกต    
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์    
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ    
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะ
ได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 
 
 

 
(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์) 

 ผู้สอบบัญชี 
 
 
 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (1) 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 
   ปี 2563  ปี 2562 
  หมายเหตุ บาท  บาท 
 สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 27,340,786.22  82,733,299.56 
 เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 107,389,621.31  93,500,663.46 
 เงินลงทุน 4 0.00  10,000,000.00 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 65,644,735.44  64,822,394.69 
 ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 6 6,131,674.17  4,219,855.67 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ- สุทธิ 7 956,331.15  905,499.51 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 184,235.85  556,930.61 
           รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  207,647,384.14  256,738,643.50 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  2,020,000.00  2,020,000.00 
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว  5 1,053,211,153.93  995,014,690.15 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ  116,937.81  42,037.81 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 9 4,905,253.46  5,111,132.65 
           รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,060,253,345.20  1,002,187,860.61 
           รวมสินทรัพย์  1,267,900,729.34  1,258,926,504.11 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (2) 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 

   ปี 2563  ปี 2562 
  หมายเหตุ บาท  บาท 
 หนี้สินและทุนของสหกรณ์     

หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน     

 เงินรับฝาก 11 439,250,929.69  428,938,760.36 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 12 336,496.31  347,174.14 
           รวมหน้ีสนิหมุนเวียน  439,587,426.00  429,285,934.50 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่  2,422,190.00  2,063,300.00 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 13 36,000.00  36,000.00 
           รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  2,458,190.00  2,099,300.00 
           รวมหนี้สิน  442,045,616.00  431,385,234.50 
      

ทุนของสหกรณ์     
 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ  10.00  บาท) 14 715,097,780.00  725,548,950.00 
 ทุนสํารอง  51,582,424.42  43,783,903.45 
 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น  ๆ     15 1,547,863.19  1,294,354.19 
 กําไรสุทธิประจําปี  57,627,045.73  56,914,061.97 
           รวมทุนของสหกรณ์  825,855,113.34  827,541,269.61 
           รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  1,267,900,729.34  1,258,926,504.11 
      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
      

  (ลงชื่อ)    
  (นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
      

  (ลงชื่อ)    
  (นางศิริมา  โกมารทัต) 
    กรรมการ/เลขานุการ 

  วันที่  9  ตุลาคม  2563 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (1) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 

   ปี 2563  ปี 2562 

   บาท  %  บาท  % 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน        

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 68,093,889.51  94.28  68,067,515.79  91.31 

 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 4,022,771.62  5.57  5,994,861.95  8.04 

 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00  0.00  380,000.00  0.51 

 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 107,353.32  0.15  107,060.00  0.14 

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 72,224,014.45  100.00  74,549,437.74  100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน        

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 10,296,181.23  14.26  12,098,441.10  16.23 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 12,410.44  0.01  0.00  0.00 

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 10,308,591.67  14.27  12,098,441.10  16.23 

หัก  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ        

 หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ        

  (เกินความต้องการ) (97,245.68)  (0.13)  0.00  0.00 

  รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (97,245.68)  (0.13)  0.00  0.00 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน - สุทธ ิ 62,012,668.46  85.86  62,450,996.64  83.77 

บวก   รายได้อื่น         

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,700.00  0.01  6,600.00  0.01 

 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 309,135.21  0.43  294,118.06  0.39 

 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี 3,670.23  0.01  12,000.00  0.02 

 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีตามคําพิพากษา 222,809.04  0.31  165,114.96  0.22 

 รายได้ค่าตอบแทนจากบริษัทประกันชีวิต 23,609.00  0.03  20,430.00  0.03 

 รายได้ค่าเช่า 143,000.00  0.20  156,000.00  0.21 

 รายได้เบ็ดเตล็ด 9,619.00  0.01  17,221.50  0.02 

  รวมรายได้อื่น 720,542.48  1.00  671,484.52  0.90 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (2) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 
      

   ปี 2563  ปี 2562 

   บาท  %  บาท  % 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน        

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่        

  เงินเดือน 2,020,200.00  2.80  1,833,807.59  2.46 

  เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการ 15,600.00  0.02  15,600.00  0.02 

  ค่าล่วงเวลา 52,015.50  0.07  60,523.31  0.08 

  ค่าครองชีพ 9,650.00  0.01  8,500.00  0.01 

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 56,169.00  0.08  50,539.99  0.07 

  ค่าเบี้ยเล้ียงและพาหนะเจ้าหน้าที่ 22,578.00  0.03  33,900.00  0.05 

  บําเหน็จเจ้าหน้าที่ 358,890.00  0.50  591,880.00  0.79 

            รวม 2,535,102.50  3.51  2,594,750.89  3.48 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        

  ค่าดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์ 35,310.00  0.05  26,750.00  0.04 

  ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน 33,453.00  0.05  15,700.00  0.02 

  ค่าซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 0.00  0.00  1,700.00  0.00 

  ค่าเสื่อมราคา - อาคารสํานักงาน 227,023.00  0.31  227,023.00  0.30 

  ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน 58,380.19  0.09  40,651.73  0.05 

  ค่าตัดจ่ายสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ 10,700.00  0.01  10,700.00  0.01 

            รวม 364,866.19  0.51  322,524.73  0.43 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก        

  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ 42,975.00  0.06  97,327.00  0.13 

            รวม 42,975.00  0.06  97,327.00  0.13 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น        

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 291,100.00  0.40  439,800.00  0.59 

  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 1,519,199.00  2.10  1,429,047.00  1.92 

  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 72,733.73  0.10  70,985.87  0.10 

  ค่าวัสดุสํานักงาน 128,766.00  0.18  129,999.50  0.17 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (3) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 
 

   ปี 2563  ปี 2562 

   บาท  %  บาท  % 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น        
  ค่าสาธารณูปโภค 101,759.38  0.14  156,373.40  0.21 

  ค่ารับรอง 98,244.50  0.14  82,504.50  0.11 

  ค่าถ่ายเอกสาร 22,873.00  0.03  15,024.00  0.02 

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการให้บริการและจัดทําบัตรเดบิต 10,000.00  0.01  0.00  0.00 

  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5,356.00  0.01  3,124.00  0.00 

  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 55,000.00  0.08  55,000.00  0.07 

  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 10,000.00  0.01  0.00  0.00 

  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 70,000.00  0.10  70,000.00  0.09 

  ค่าตอบแทน จนท.การเงินผู้เก็บเงินให้สหกรณ์ 44,184.00  0.06  42,942.00  0.06 

  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ 30,000.00  0.04  30,000.00  0.04 

  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 362,915.50  0.50  0.00  0.00 

  ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์ 24,673.50  0.03  45,600.00  0.06 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง 6,000.00  0.01  6,000.00  0.01 

  ค่าภาษีโรงเรือน 200.86  0.00  19,500.00  0.03 

  ค่าเบี้ยเล้ียงและพาหนะกรรมการ 7,800.00  0.01  85,000.00  0.11 

  ค่าเบี้ยประกันภัย 3,987.81  0.01  8,131.57  0.01 

  ค่าไปรษณีย ์ 9,708.00  0.01  9,318.00  0.01 

  ค่าใช้จ่ายงานบ้านงานครัว 15,842.00  0.02  16,734.00  0.02 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 40,321.81  0.06  25,289.00  0.03 

  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 0.00  0.00  750.00  0.00 

  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 47,079.00  0.07  44,903.00  0.06 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (4) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 
 

   ปี 2563  ปี 2562 

   บาท  %  บาท  % 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น (ต่อ)        

  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพ 

        (เกินความต้องการ) 
(630,960.46)  (0.87) 

 
(341,066.68)  (0.46) 

  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
        (เกินความต้องการ) 

(167,176.52)  (0.23) 
 

738,923.06  0.99 

  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพ    
        คา้งรบั (เกินความต้องการ) 

(869.44)  (0.00) 
 

(8,931.05)  (0.01) 

  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีระหว่าง      
        ดําเนินคดีคา้งรบั (เกินความต้องการ 

(5,414.75)  (0.01) 
 

0.00  0.00 

  
หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
        คา้งรบั (เกินความจําเป็น) 

(10,101.40)  (0.01) 
 

18,865.40  0.03 

           รวม 2,163,221.52  3.00  3,193,816.57  4.29 

            รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,106,165.21  7.07  6,208,419.19  8.33 

  ก าไรสุทธ ิ 57,627,045.73  79.79  56,914,061.97  76.34 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
งบกระแสเงินสด (1) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2563 
 

  ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
กําไรสุทธิ 57,627,045.73  56,914,061.97  
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิ 
   เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์ 285,403.19  267,674.73 
 ค่าตัดจ่ายสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ 10,700.00  10,700.00 
 หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอื่น  (798,136.98)  397,856.38 
 หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบี้ย (113,631.27)  9,934.35 
 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 358,890.00  591,880.00 
 รายได้ค้างรับ (1,008,711.50)  (1,464,837.16) 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 217,943.67  249,254.26 
 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 4,143.76  4,143.76 
 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 72,733.73  70,985.87 
 วัสดุสํานักงานใช้ไป 128,766.00  129,999.50 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
         ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 56,785,146.33  57,181,653.66 
สินทรัพย์ด าเนินงาน    
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (69,087,527.88)  (83,190,655.00) 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 67,811,368.98  83,616,035.26 
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ (86,831,200.00)  (156,903,000.00) 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ 121,945,412.32  128,916,233.21 
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ (594,791,000.00)  (560,219,000.00) 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ 499,878,071.25  521,156,204.91 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีอื่น 942,389.28  500,265.89 
 เงินสดรับจากรายได้ค้างรับ 1,464,837.16  1,584,892.91 
 เงินสดจ่ายเงินทดรองดําเนินคดี (53,479.00)  (41,903.00) 
 เงินสดรับจากเงินทดรองดําเนินคดี 37,979.00  53,703.00 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
งบกระแสเงินสด (2) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2563 
 

  ปี 2563  ปี 2562 

  บาท  บาท 

สินทรัพย์ด าเนินงาน     
 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (59,363.00)  (43,049.20) 
 เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน (147,268.00)  (123,732.00) 
 เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (4,143.76)  (4,143.76) 
 เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน 0.00  (45.00) 
 เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน 0.00  5,183.29 
หนี้สินด าเนินงาน     
 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (249,254.26)  (71,178.90) 
 เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง 9,054.44  2,753.34 
 เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (10,224.68)  (2,710.52) 
 เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน 5,120,513.61  3,036,900.14 
 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (5,098,683.61)  (3,098,111.90) 
 เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 27,306.30  433,943.70 
 เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (27,806.30)  (433,443.70) 
 เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนําส่ง 41,640.00  53,674.00 
 เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนําส่ง (46,255.00)  (49,059.00) 
 เงินสดรับจากเงินเบี้ยประกันชีวิตรอนําส่ง 1,020,368.00  1,709,230.71 
 เงินสดจ่ายเงินเบี้ยประกันชีวิตรอนําส่ง (1,015,280.00)  (1,779,173.71) 
 เงินสดรับจากเงินประกันค่าเช่าอาคาร 26,000.00  26,000.00 
 เงินสดจ่ายเงินประกันค่าเช่าอาคาร (26,000.00)  (26,000.00) 
 เงินสดจ่ายสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 0.00  (66,080.00) 
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงาน (2,337,398.82)  (7,774,611.67) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สํานักงาน (79,524.00)  (119,263.00) 
 เงินสดจ่ายสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ (85,600.00)  0.00 
 เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 10,000,000.00  0.00 
เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน)  กิจกรรมลงทุน 9,834,876.00  (119,263.00) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

งบกระแสเงินสด (3) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2563 

  ปี 2563  ปี 2562 

  บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก 201,872,423.98  308,932,318.62 
 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (191,560,254.65)  (261,790,524.27) 
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 33,688,900.00  31,304,950.00 
 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (44,140,070.00)  (4,609,460.00) 
 เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00)  (30,000.00) 
 เงินสดจ่ายเงินปันผล (36,898,234.00)  (35,304,262.00) 
 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (10,171,307.00)  (8,848,764.00) 
 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (826,000.00)  (750,000.00) 
 เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ (109,223.00)  (176,876.00) 
 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (74,268.00)  (102,000.00) 
 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก (753,000.00)  (585,400.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (49,001,032.67)  28,039,982.35 

เงินสดสุทธิลดลง  (41,503,555.49)  20,146,107.68 
เงินสด ณ วันต้นปี 176,233,963.02  156,087,855.34 

เงินสด ณ วันส้ินปี 134,730,407.53  176,233,963.02 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563 
 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์อื่น          

ทุกประเภท ทั้งน้ี รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันหน้ีสินด้วย 
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย คูณด้วย

จํานวนเงินต้นที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 
- สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัด

ชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน 
- ค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  ทั้งน้ี        

ยกเว้นที่ดิน 
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ ตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน 5 ปี 
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก

รายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
 

 
 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 เงินสด 5,998.00  5,857.35 
 เงินฝากธนาคาร    
      ออมทรัพย์ 26,827,892.22  82,727,442.21 
         กระแสรายวัน 506,896.00  0.00 
           รวม 27,340,786.22  82,733,299.56 

     
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น    ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด 39,263,803.56  25,368,762.96 
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาชัยภูมิ จํากัด 40,125,817.75  40,131,900.50 
 เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 28,000,000.00  28,000,000.00 
            รวม 107,389,621.31  93,500,663.46 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 64 

 

 

 ในระหว่างปีคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 7 เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2563 มีมติกําหนด
มาตรการพักชําระหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์โดยให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอพักชําระหน้ีทุกสัญญา หรือบางสัญญา 
เฉพาะเงินต้น ได้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2563 และที่ประชุมครั้งที่ 10 เม่ือ
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 มีมติขยายระยะเวลาการพักชําระหน้ี เฉพาะเงินต้นได้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  
      สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ คงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี เป็นลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
จํานวน 43 ราย (43 สัญญา) เป็นเงิน 558,440.00 บาท ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ จํานวน 122 ราย (124 สัญญา) เป็นเงิน 
1,500,520.89 บาท และลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ จํานวน 162 ราย (162 สัญญา) เป็นเงิน 4,606,836.06 บาท สหกรณ์ไม่มีการ
ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามปกติลูกหน้ีเงินกู้ดังกล่าวเน่ืองจากลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามปกติ  
 

4. เงินลงทุน  ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 ตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00  10,000,000.00 
           รวม 0.00  10,000,000.00 

     

5. เงินให้กู้ยืม  ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 เงินให้กู้ยืม - ปกติ ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 
 ลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 9,045,476.95  0.00  7,769,318.05  0.00 
 ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ 13,266,375.77  83,816,259.68  16,989,366.40  115,707,509.70 
 ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ 43,332,882.72  969,394,894.25  40,063,710.24  879,307,180.45 
          รวม 65,644,735.44  1,053,211,153.93  64,822,394.69  995,014,690.15 
    

6. ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ  ประกอบด้วย   
      ปี 2563  ปี 2562 
      บาท  บาท 
 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ     4,298,925.82  4,074,687.42 
 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา     3,793,485.00  2,904,041.88 
         รวม     8,092,410.82  6,978,729.30 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ     1,960,736.65  2,758,873.63 
 ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ     6,131,674.17  4,219,855.67 
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ แยกเป็น ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพ 
จํานวน 296,055.48 บาท  และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามคําพิพากษา  จํานวน 1,664,681.17 บาท 
 
7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สมาชิก 956,331.15  1,002,745.19 
 หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00  97,245.68 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 956,331.15  905,499.51 

  
 

   

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพค้างรับ 5,720.46  12,004.65 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,720.46  12,004.65 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีพ้นสมาชิกภาพค้างรับ-สุทธิ 0.00  0.00 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาค้างรับ 8,764.00  18,865.40 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 8,764.00  18,865.40 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาค้างรับ-สุทธิ 0.00  0.00 
 เงินยืมทดรองดําเนินคดี 56,927.00  41,427.00 
 เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 52,279.20  65,649.93 
 วัสดุสํานักงานคงเหลือ 32,990.00  14,488.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 37,895.89  40,810.96 
 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินค้างรับ 0.00  390,410.96 
 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 4,143.76  4,143.76 
           รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 184,235.85  556,930.61 
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                         ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าเสื่อมราคาสะสม แยกเป็นค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสํานักงาน           
จํานวน  1,021,603.50 บาท  และค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องใช้สํานักงาน  จํานวน  827,475.04   บาท 
 

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น   
 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 15,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 

MOR (7.12%) โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ไม่มียอด
คงเหลือ 

 

 
 

 
 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 ที่ดิน 1,168,960.00  1,168,960.00 
 อาคารสํานักงาน 4,540,460.00  4,540,460.00 
 เครื่องใช้สํานักงาน 1,044,912.00  983,188.00 
           รวม 6,754,332.00  6,692,608.00 
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,849,078.54  1,581,475.35 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,905,253.46  5,111,132.65 

11. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
      ออมทรัพย์พิเศษ 439,250,929.69  428,938,760.36 
                รวม 439,250,929.69  428,938,760.36 

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 เงินรอจ่ายคืน 74,246.54  52,416.54 
 ค่าตอบแทนค้างจ่าย 70,000.00  100,000.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย 147,943.67  149,254.26 
 ภาษหัีก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง 1,583.10  2,753.34 
 เงินรอตรวจสอบ 10,100.00  10,600.00 
 เงินปันผลค้างจ่าย 1,670.00  1,670.00 
 เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 408.00  408.00 
 ค่าเบี้ยประกันชีวิตรอนําส่ง 30,545.00  25,457.00 
 ประกันสังคมรอนําส่ง 0.00  4,615.00 
           รวม 336,496.31  347,174.14 
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14. ทุนเรือนหุ้น 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 22 ครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ 
โดยหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563 
 สหกรณ์มีสมาชิกที่เข้าร่วมมาตรการฯ จํานวน 64 ราย เป็นจํานวนเงิน 238,880.00 บาท  

 

 
16. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์    
 สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
พ.ศ. 2550 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของ
สหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 ซึ่งกําหนดให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ํากว่าร้อยละหน่ึงของ
ยอดเงินฝากทั้งหมด  โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ในอัตราร้อยละ 4.86 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 เงินรับประกันสัญญาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ 10,000.00  10,000.00 
 เงินประกันค่าเช่าอาคาร 26,000.00  26,000.00 
           รวม 36,000.00  36,000.00 

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ   ประกอบด้วย   
  ปี 2563  ปี 2562 
  บาท  บาท 
 ทุนสาธารณประโยชน์ 98,572.18  22,840.18 
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 570,000.00  550,000.00 
 ทุนเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์ 314,260.01  294,260.01 
 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ 313,901.00  223,124.00 
 ทุนสวัสดิการสมาชิก 251,130.00  204,130.00 
           รวม 1,547,863.19  1,294,354.19 
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การวิเคราะห์ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี 
 

 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 

1.  ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงินเปรียบเทียบ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 27.34 2.16 82.73 6.57 (55.39) (66.95) 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 107.39 8.47 93.50 7.43 13.89 14.86 
เงินให้กู้ยืม 1,118.86 88.24 1,059.84 84.19 59.02 5.57 
ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ 6.13 0.48 4.22 0.33 1.91 45.26 
เงินลงทุน 2.02 0.16 12.02 0.95 (10.00) (83.19) 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.90 0.39 5.11 0.41 (0.21) (4.11) 
สินทรัพย์รายการอื่น ๆ 1.26 0.10 1.50 0.12 (0.24) (16.00) 

รวมสินทรัพย์ 1,267.90 100.00 1,258.92 100.00 8.98 0.71 
หนี้สินและทุนของสหกรณ์       

หนี้สิน       
เงินรับฝาก 439.25 34.64 428.94 34.08 10.31 2.40 
เงินสํารองบําเหน็จ 2.42 0.19 2.06 0.16 0.36 17.48 
หน้ีสินรายการอื่น ๆ 0.37 0.03 0.38 0.03 (0.01) (2.63) 

รวมหนี้สิน 442.04 34.86 431.38 34.27 10.66 2.47 
ทุนของสหกรณ์       
ทุนเรือนหุ้น 715.10 56.40 725.55 57.63 (10.45) (1.44) 
ทุนสํารอง 51.58 4.07 43.78 3.48 7.80 17.82 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ     
       ระเบียบและอ่ืนๆ 

 
1.55 

 
0.12 

 
1.29 

 
0.10 

 
0.26 

 
20.16 

กําไรสุทธิประจําปี 57.63 4.55 56.92 4.52 0.71 1.25 
รวมทุนของสหกรณ์ 825.86 65.14 827.54 65.73 (1.68) (0.20) 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ ์ 1,267.90 100.00 1,258.92 100.00 8.98 0.71 
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2.  ผลการด าเนินงาน 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้       
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 68.09 93.35 68.07 90.49 0.02 0.03 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 4.02 5.51 5.99 7.96 (1.97) (32.89) 
ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00 0.00 0.38 0.51 (0.38) (100.00) 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 0.11 0.15 0.11 0.15 0.00 0.00 
รายได้อื่น 0.72 0.99 0.67 0.89 0.05 7.46 

รวมรายได้ 72.94 100.00 75.22 100.00 (2.28) (3.03) 
ค่าใช้จ่าย       

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 10.31 14.13 12.10 16.09 (1.79) (14.79) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 2.53 3.47 2.59 3.44 (0.06) (2.32) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน อาคาร    
      และอุปกรณ ์

 
0.36 

 
0.49 

 
0.32 

 
0.43 

 
0.04 

 
12.50 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 0.04 0.05 0.10 0.13 (0.06) (60.00) 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น 2.07 2.83 3.19 4.24 (1.12) (35.11) 

รวมค่าใช้จ่าย 15.31 20.99 18.30 24.33 (2.99) (16.34) 
ก าไรสุทธิ 57.63 79.01 56.92 75.67 0.71 1.25 

 

 
3.  อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ที่ส าคัญ 
     3.1  ฐานะการเงินของสหกรณ์ 
            ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มี อัตราส่วนหนี้สินทั้งส้ินต่อทุน ( Debt to equity ratio) เท่ากับ 0.54 เท่า 
เพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.52 เท่า แสดงว่าโครงสร้างเงินทุน ( Capital Structure) 
ของสหกรณ์มีหน้ีสินน้อยกว่าทุนของสหกรณ์ แสดงถึงความม่ันคงของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดย
ส่วนใหญ่ใช้จากทุนของสหกรณ์เอง โดยมีแนวโน้มที่จะใช้เงินทุนจากหน้ีสินมากขึ้น 

   

 

 

 

 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 70 

 

   3.2  ความสามารถในการท าก าไรหรือประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
             - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับร้อยละ 4.56 ลดลง                
เม่ือเปรียบเทียบปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.68 แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดกําไรลดลง      
จากปีท่ีแล้ว 
             - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับร้อยละ 6.97 ลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.04 แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพื่อให้เกิดกําไรลดลงจากปีท่ีแล้ว 
             - อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ
ร้อยละ 8.01 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.84 แสดงว่าสหกรณ์สามารถบริหารงานทําให้มีอัตรา
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานลดลงจากปีท่ีแล้ว 
             - อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น   สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 0.80 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2562 แสดงว่า
ประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพื่อก่อให้เกิดกําไรเท่ากับปีที่แล้ว 

             กล่าวโดยสรุป   ความสามารถในการทํากําไรหรือประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์ใกล้เคียงกับ         
ปีท่ีแล้ว 
 
       จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์) 
 ผู้สอบบัญชี 

 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
9 ตุลาคม 2563 
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               แบบ RQ 2 
          รายงาน-ระดับสหกรณ์ 

 
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 
 

  ระดับชั้นคุณภาพ  
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ดีมาก  
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ดีมาก  
 ด้านการเงินการบัญชี ดีมาก  
 ธุรกิจสินเชื่อ ดีมาก  
 ธุรกิจเงินรับฝาก ดีมาก  
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดีมาก  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดีมาก  
 เจ้าหน้ีเงินกู้ ดีมาก  
 สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ดีมาก  
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีมาก  
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล  ดีมาก  
 สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดีมาก  
  

โดย นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์  ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน 
3 ตุลาคม 2563 

 
 
 

จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม     อนุมัติงบการเงินประจําปี 2563  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  5.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2563 

 ประธานกรรมการเสนอ  การดําเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ในปีบัญชี 2563          
มีกําไรสุทธิ  57,627,045.73 บาท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 มาตรา 60 และ            
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 28 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 
14/2563 เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาและลงมติให้เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563  ต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ  ดังน้ี 
ล าดับ
ที ่

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 7,798,520.97 13.70 8,191,568.73 14.22 
2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 

1.00  ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน  30,000  บาท 30,000.00 0.05 30,000.00 0.05 
3 เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วในอัตราร้อยละ  5.25 ต่อ

ป ีโดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน 36,898,234.00 64.83 36,574,507.00 63.47 
4 เงินเฉลี่ยคืนในอัตราส่วนร้อยละ  15.50  ต่อปี           

ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู ้
 

10,171,307.00 17.87 10,515,970.00 18.25 
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกิน 

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 826,000.00 1.45 1,045,000.00 1.81 
6 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกิน   

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 200,000.00 0.35 50,000.00 0.09 
7 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10  

ของกําไรสุทธ ิ 150,000.00 0.26 100,000.00 0.17 
8 ทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกินร้อยละ  2  

ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่เมื่อส้ินป ี 20,000.00 0.04 20,000.00 0.03 
9 ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ 20,000.00 0.04 500,000.00 0.87 
10 ทุนสวัสดิการสมาชิก 800,000.00 1.41 600,000.00 1.04 

รวมเงินทั้งสิ้น 56,914,061.97 100.00 57,627,045.73 100.00 

สัดส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563   คิดเป็นร้อยละของแต่ละกลุ่มรายการ 
รายการที่ รายละเอียดรายการ ปี 2562 (%) ปี 2563 (%) 

1 กลับคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 82.70 81.72 

2 เป็นทุนสํารองและทุนสะสม 15.80 16.42 

3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 1.45 1.81 

4 เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.05 0.05 

รวม 100.00 100.00 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม     อนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระท่ี  5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทางบัญชี  2564 

ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีทางบัญชี 2564  ดังน้ี 

5.3.1  แผนท่ียุทธศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด  ปีบัญชี 2564   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  : เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ   ค่านิยม    : ซื่อสัตย์ โปร่งใส  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  สู่จิตสาธารณะ 
พันธกิจ    : 1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ   2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร   3.พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี   4.พัฒนาสวัสดิการสมาชิก   5.สร้างความร่วมมือเครือข่ายสหกรณ์และเกื้อกูลสังคม 
 
  ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ         
ท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของงานสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI 

บุคลากร 3 ฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจ  
และทักษะในการด าเนินงานสหกรณ์ 

 

ได้รับการรับรองตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาว            
ด้วยหลักธรรมาภิบาลระดับประเทศ 

 

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

3.พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
 

1.เพิ่มคุณภาพ
การด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
2.ร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 
ในการสร้าง
คุณประโยชน์
ต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)โครงการ
สหกรณ์        
สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 

2)โครงการกีฬา
สหกรณ์สัมพันธ์ 
3) โครงการ
เกลี้ยงจาน 
 
 
 
 
 
 
 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากร ท้ัง 3 ฝ่าย ให้มีการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ส่งเสริมให้
สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)โครงการอบรมความรู้เรื่อง
กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
5)โครงการจัดการองค์ความรู้
เรื่องการออม 
6)โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี 
7)โครงการสัมมนาความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก 
 
 
 
 
 

8)โครงการเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ “รุ่นเกษียณ
เปี่ยมสุข” 
9)โครงการแก้ไขปัญหา
หน้ีสินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย
วิธีการสหกรณ์ 
10)โครงการสัมมนา
วิชาการสมาชิก 
เกษียณอายุ/ลาออก 
 
 
 
 
 

5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งาน
ของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11)โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 
โดยช่องทาง 
การสื่อสาร   
ท่ีทันสมัย 
 
 
 

12)โครงการ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ 
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แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2564 
. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มคุณภาพการด าเนินงานตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ระยะ  
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการ
สหกรณ์      
สีขาวด้วย   
ธรรมาภิบาล 
 

เพื่อให้สหกรณ์
ออมทรัพย์
โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จํากัด        
มีการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการสหกรณ์
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์
สหกรณ์สีขาว
ด้วย 
ธรรมาภิบาล  

1. เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
2. ดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์หลักการ   
ทั้ง 9 หลัก  
2.1 ประชุมร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูมิ ในการดําเนินการและจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
2.2 ดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์หลักการ
ทั้ง 9 หลักอย่างต่อเน่ือง 
3. ประเมินครั้งที่ 1 ประเมินตนเองโดย
คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัด 
4. พัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัดเพื่อแนะนํา
ปรับปรุงแก้ไขและเตรียมรับการประเมิน 
6. รับการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอกและนําเสนอผลการ
ประเมินในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

1.ได้รับการประเมิน
ตามเกณฑ์สหกรณ์ 
สีขาว 
2.ผลการประเมิน
คุณภาพสหกรณ์สี
ขาวด้วยหลัก      
ธรรมาภิบาล 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  
3.มีแนวทางการ
ดําเนินงานสหกรณ์
สีขาวด้วย               
ธรรมาภิบาล 
 

1 ครั้ง 
 
 

9 หลัก 
 
 
 
 
 

1 เล่ม 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

1.ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 12 ครั้ง ๆ 
ละ 21 คน คนละ 600 บาท          
เป็นเงิน 151,200 บาท 
2.ค่าเบี้ยประชุมในการจัดทํา
แนวทางร่วมกับสหกรณ์จังหวัด 
จํานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 5 คน คนละ 
600 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท  
3.ค่าอาหารว่าง จํานวน 12 ครั้ง ๆ 
ละ 21 คน  คนละ 25 บาท               
เป็นเงิน 6,300 บาท  
4.ค่าอาหารว่าง จํานวน 8 ครั้ง ๆ   
ละ 5คน ๆ ละ 25 บาท                    
เป็นเงิน 1,000 บาท 
5.ค่าเอกสาร  เป็นเงิน 2,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  185,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้ 
 

คณะกรรมการ
อํานวยการ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า 
หมาย 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการ  
กีฬาสหกรณ์
สัมพันธ ์ 
 

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ นักกีฬา
สมาชิกสหกรณ์    
ได้มีคุณภาพชีวิต
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง และจิตใจ
เข้มแข็ง 

1.ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
3.ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
4.ร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย
สหกรณ์สัมพันธ์ประจําปี 2564 
5.สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย  
เข้าร่วมกิจกรรม 
(80 คน) 
 
2.ความพึ่งพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 

≥90 % 
 
 
 
 

≥90 % 
 

ตุลาคม 
2563 – 
มกราคม 
2564 

 

1.เสื้อกีฬาตัวละ 300 รวม 24,000 
2.อาหารเครื่องดื่ม คนละ 100   รวม 8,000 
3.ค่าเดินทางเหมาจ่าย 14,000 
4.ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนละ 300    
รวม  24,000 
5.ค่าโต๊ะงานเลี้ยง 5 โต๊ะๆ ละ 2,500  รวม  12,500 
6.อัดฉีดรางวัลๆละ 2,000 รวม 8,000 
7.สนับสนุนจัดงาน 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  95,500  บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

คณะกรรมการ
ศึกษา
ประชาสัมพันธ์
และบริหาร
สารสนเทศ 
 

3.โครงการ   
เกลี้ยงจาน 
(Empty Plate) 

เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการทํา
กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมที่
เป็นคุณประโยชน์
ต่อสังคม 
 

1.เขียนโครงการเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
2.จัดประชุมให้ความรู้แก่
สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 
3.ประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง
ต่างๆ เสียงตามสายติดป้าย
รณรงค์  และจัดกิจกรรมรณรงค ์
4.ประเมินผลติดตามการ
ดําเนินงาน 
5.สรุป ประเมินโครงการ 

จํานวนหน่วยงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

≥90 % 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 – 
กันยายน 
2564 

 

1.ค่าวิทยากร 1คน x3 ชม.x 600บาท เป็น 1,800 บาท 

2.ค่าตอบแทนผู้เข้าอบรม100 คน x 200 บาท  จํานวน  
20,000  บาท 
3.ค่าอาหารว่าง 100  คน ๆ  ละ  1  มื้อๆ  ละ  25  บาท  
เป็นเงิน  2,500  บาท 
4.จัดทําแผ่นป้ายรณรงค์  จํานวน 5,000 บาท 
5.ค่าเอกสาร จํานวน 2,500 บาท 
6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์  5,000 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  36,800 บาท    
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

คณะกรรมการ
ศึกษา
ประชาสัมพันธ์
และบริหาร
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า 
หมาย 

ระยะ เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการ
อบรมความรู้
เรื่อง
“กฎหมาย
สหกรณ์ 
ความเสี่ยง
และการ
ควบคุม
ภายใน” 

1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
ในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์  ที่จะทําให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ควร
มีการพัฒนาทั้งกรรมการดําเนินงาน เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ทั้งมีกระบวนการควบคุมภายใน
เพื่อความโปร่งใส   การบริหารความเสี่ยง  และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  คณะกรรมการ
ดําเนินงาน เจ้าหน้าที่และสมาชิก ต้องความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์ การป้องกัน
ความเสี่ยง  และกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนา  เชื่อมั่นและ
ศรัทธาในระบบสหกรณ์ ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การดําเนินงานสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และ
สนับสนุน ให้เป็นบุคลากรทั้ง 3 ฝ่ายเพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพขององค์กร  จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากรขึ้น 

2. 1.เขียนโครงการเสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

3. 2.ประชุมสัมมนา
วิชาการให้กับสมาชิก 

4. 3.สรุป / ประเมินผล 

1.ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 
 
2.ร้อยละคะแนน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม 

20% 
 
 
 

95% 
 

 

ตุลาคม  
2563–
มกราคม  
2564 
 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน         
รวม 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท       
เป็นเงิน 1,800  บาท 
2.ค่าอาหารว่าง 150 คน ๆ ละ 25 
บาท เป็นเงิน 3,750  บาท 
3.ค่าเอกสาร 150 ชุดๆ                  
เป็นเงิน 3,075 บาท 
4.ค่าตอบแทนสมาชิก 150 คนๆ 
ละ 200 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,625 บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้ 

คณะกรรมการ
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน   
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   (ต่อ) 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า 
หมาย 

ระยะ เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการ
จัดการองค์
ความรู้เรื่อง
การออม 

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทั้ง 3 ฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ออม 
2.เพื่อจัดการความรู้เรื่อง
การออมและนําข้อมูล
ความรู้เผยแพร่ให้กับ
สมาชิกในองค์กรได้รับรู้
และนําไปใช้ประโยชน์ 

1.เขียนโครงการ เสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2.จัดประชุมถอด
บทเรียน จํานวน 3 ครั้ง 
3.สรุปกิจกรรมถอด
บทเรียนและจัดทํา
รูปเล่ม 
 

1. จํานวนครั้งการ
จัดประชุม 
 
2.มีองค์ความรู้
เรื่องการออม  

3 ครั้ง 
 
 
1 เล่ม 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

1.ค่าเบี้ยประชุมตลอดโครงการ จํานวน 3 ครั้ง 
-ครั้งที ่1 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
จํานวน 30 คนๆละ 200 บาทเป็นเงิน 6,000บาท 
-ครั้งที่ 2 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
จํานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 6,000บาท 
-ครั้งที่ 3 กลุ่มสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
จํานวน 30 คน ๆ ละ 200 บาทเป็นเงิน 6,000บาท 
2. ค่าอาหารว่าง รวมตลอดโครงการจํานวน 30 คนๆ
ละ 3 ครั้ง ๆ ละ25 บาท   เป็นเงิน 2,250บาท 
3. ค่าเอกสาร  เป็นเงิน 3,000บาท   
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  23,250บาท                      
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

คณะอนุกรรม 
การด้านการ
พัฒนาบุคลากร   

6.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เจ้าหน้าที ่

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์   
มีความรู้ ความสามารถ
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

1.เขียนโครงการ เสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2.จัดกิจกรรมประชุม
อบรมให้ความรู ้
3. สรุปประเมิน
โครงการ 
 

หลังการอบรม 
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น  

100% ตุลาคม 
2563- 
กันยายน 
2564   

1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน  เป็นเงิน  2,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่าง 22  คน ๆ  ละ 25  บาท  เป็นเงิน  550  
บาท 
3. ค่าเอกสาร  เป็นเงิน  1,000  บาท 
4. ค่าตอบแทนสมาชิก จํานวน 22 คนๆ ละ 400 บาท  
เป็นเงิน 8,800 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังหมด  12,350.00  บาท  
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

คณะอนุกรรม 
การด้านการ
พัฒนาบุคลากร   
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  (ต่อ) 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้า  
หมาย 

ระยะ เวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7.โครงการ
สัมมนาความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์
ของสมาชิก 

 

เพื่อให้สมาชิกใหม่   มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
-อุดมการณ์และ หลักการ
สหกรณ์  
-ความรู้ทักษะด้านการเงิน 
-ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์ 

 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
2.จัดกิจกรรมประชุมอบรม
ให้ความรู ้
3. สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละของ
สมาชิกที่เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 
 
2.ร้อยละความพึง
พอใจของสมาชิก 
ต่อการจัดประชุม 

 

≥80 % 
 
 
 
 

≥90 % 
 

ตุลาคม  
2563  -
มีนาคม  
2564 

1.ค่าอาหารว่างของผู้เข้าร่วมประชุม   
จํานวน 225 คน ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน  5,625  บาท 
2.ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท 
3.ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม 225 คน ๆ          
ละ 200 บาท เป็นเงิน 45,000  บาท 
4.เอกสาร วัสดุ ในการประชุม  เป็นเงิน  1,400บาท 
 
  รวมเป็นเงินท้ังหมด  55,625  บาท  
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

คณะอนุกรรม
การด้านการ
พัฒนา
บุคลากร   
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  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8.โครงการเงิน
ฝากออมทรัพย์
พิเศษ   
“รุ่นเกษียณ
เปี่ยมสุข” 
 

เพื่อให้สมาชิก
สร้างอุปนิสัย วินัย
ในการออมเงิน  
และมีเงินใช้     
เมื่อเกษียณอายุ
ราชการ 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
3.จัดประชุมอบรมให้ความรู้เรื่อง
“ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า” 
4.สมาชิก เปิดบัญชี “เงินฝากออม
ทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข” 
5.สรุปรายงานผลการดําเนินการ 
และประเมินผล 
 

1.ร้อยละของ
เป้าหมาย เปิด
บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์
เกษียณเปี่ยมสุข
เพิ่มขึ้น 
2.ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สมาชิก 
 

≥ 20% 
 
 
 
 
 

≥ 90% 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

1.ทุนสวัสดิการเงินเปิดบัญชี เป็นเงิน 20,000 บาท 
2. ทุนศึกษาอบรม เป็นเงิน 55,750 บาท  ได้แก่ 
 -ค่าตอบแทนสมาชิก 150 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
30,000 บาท    -ค่าวิทยากร เป็นเงิน 2,000 บาท 
 -ค่าของที่ระลึก 450 บาท และถุงผ้า 9,000 บาท 
 -ค่าป้ายไวนิล  3,250 บาท 
 -ค่าอาหารว่าง 150 คน เป็นเงิน 3,750 บาท 
 -ค่าโสตทัศนูปกรณ์และทําความสะอาด 700 บาท 
 -ค่ารับรองแขกผู้มีเกียรต ิ600 บาท 
 -เงินจับฉลากรางวัล เป็นเงิน 6,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,750 บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
และ
สารสนเทศ 

9.โครงการ
แก้ไขปัญหา
หนี้สินของ
สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ด้วย
วิธีการสหกรณ์ 

เพื่อให้สมาชิกมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
บริหารจัดการ
ด้านการเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
2.ประสานงานวิทยากร ผู้เกี่ยวข้อง 
สถานที่ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร     
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุม   
3.จัดกิจกรรมประชุมให้สมาชิกมี
ความรู้ด้านการบริหารการเงินด้วย
ตนเอง /การจัดการหนี้นอกระบบ 
4.ประเมินโครงการ 
 

1.ร้อยละ
คะแนนความ 
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 
2. ร้อยละ      
ของสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการอบรม 

≥ 80% 
 
 
 
 

≥ 80% 
 
 
 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

 

1.ค่าอาหารว่าง 122 คน ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน 3,050  
บาท            
2.ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน 3,000  บาท 
3.ค่าตอบแทนสมาชิก 122 คนๆละ 200 บาท                 
เป็นเงิน  24,400  บาท 
4.ค่าเอกสาร/วัสดุต่างๆ  เป็นเงิน  3,000  บาท 
5.ค่าโสตทัศนูปกรณ์และทําความสะอาด 600 บาท 
รวมเป็นเงิน  34,050  บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 

 

คณะกรรมการ
เงินกู้ 
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  กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี   (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10.โครงการ
สัมมนาวิชาการ
สมาชิก 
เกษียณอายุ/
ลาออก 
 

เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์มีขวัญ
และกําลังใจที่ดี   
มีความรักและ
ศรัทธาต่อ
สหกรณ์ ให้ความ
ร่วมมือในการทํา
ธุรกิจกับสหกรณ์ 
 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
2.จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ
สมาชิก เกษียณอายุ/ลาออก 
3.สรุปประเมินผลโครงการ 
 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
สมาชิก 
 

≥ 90% 
 

ตุลาคม 2563 – 
กรกฎาคม 2564 

 

1.ค่าเดินทางเหมาจ่าย  ไป - กลับ เวลา 2 วัน  
เป็นเงิน 46,000  บาท 
2. ค่าที่พัก จํานวน 50 คน ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 30,000  บาท 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 400 ต่อวัน จํานวน 2 
วัน เป็นเงิน 40,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  116,000  บาท  
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

คณะกรรม 
การศึกษา
ประชาสัมพันธ์
และบริหาร
สารสนเทศ 
 

            . 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 

   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งานของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์    

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
11.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ส่ือสารโดยช่อง
ทางการส่ือสารที่
ทันสมัย 
 
 
 
 

เพื่อให้สมาชิก
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของ
สหกรณ์ ที่ถูกต้อง
และทันต่อ
เหตุการณ์อย่าง
ทั่วถึง 
 

1.เขียนโครงการ เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2.สํารวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของสมาชิก 
3.วิเคราะห์ข้อมูล 
4.จัดให้กิจกรรมการส่ือสารตามช่องทาง
ต่างๆ 
5.ประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของ

สมาชิกตามช่องทางการส่ือสาร 

6.สรุปประเมินผลโครงการ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
สมาชิกต่อ
ช่องทางการ
ส่ือสาร 
 

≥ 90% 
 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 

1.ค่าสมัครไลน์ออฟฟิส  เป็นเงิน 
24,000  บาท 
2.ค่าแผ่นป้ายไวนิลและอื่นๆ             
เป็นเงิน 8,000  บาท 
3.ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เป็นเงิน 2,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  34,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้ 

คณะกรรมการ
ศึกษา
ประชาสัมพันธ์
และบริหาร
สารสนเทศ 
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   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ตอบสนองการใช้งานของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์   (ต่อ) 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
12.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 

1.เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
2.เพื่อให้สหกรณ์มีระบบคํานวณเงินกู้
โดยสมาชิก 
และมีระบบจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก  
-การทําประกันชีวิต 
-การทําฌาปนกิจฯ 
-ข้อมูลบุตรสมาชิก  
 

1.เขียนโครงการเสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
2.ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน 
3.จัดหาบริษัทมาจัดทําโปรแกรม
พิเศษ 
4.มีมติให้จัดจ้างบริษัท 
5.สรุปประเมินผลโครงการ 
 

1.มีรายงานผลการ
ปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศในที่
ประชุม
ประจําเดือนทุก
เดือน 
 
2.ได้บริษัทรับจ้าง
จัดทําโปรแกรม
พิเศษ 
 

1.ข้อมูล
สารสนเทศ
มีการ
ปรับปรุง
ให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
2.จัดทํา
สัญญาจ้าง 

 

ตุลาคม 
2563 - 
กันยายน 
2564 
 

ค่าจ้างจัดทํา
โปรแกรมพิเศษ 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  
253,500 บาท 

คณะกรรมการ
อํานวยการ 
 

 
 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
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5.3.2  แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 

แผนการด าเนินงาน แผนงานปี  2563 ผลงานปี  2563 แผนงานปี 2564 

1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน    
      1.1 แผนการรับสมาชิกเพิ่ม 50 81 80 
      1.2 แผนการระดมทุน (การถือหุ้นของสมาชิก) 30,000,000.00 33,688,900.00 35,000,000.00 
2.  แผนการด าเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ       
       2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 80,000,000.00 69,087,527.88 70,000,000.00 
       2.2 เงินกู้สามัญ (ระยะปานกลาง) 110,000,000.00 56,188,300.00 0.00 
       2.3 เงินกู้สามัญ (ระยะยาว) 40,000,000.00 30,642,900.00 35,000,000.00 
       2.4 เงินกู้พิเศษ 560,000,000.00 594,791,000.00 600,000,000.00 

รวม 790,000,000.00 750,709,727.88 705,000,000.00 

3.  แผนการรับคืนเงินกู้จากสมาชิก    
       3.1 รับคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 80,000,000.00 67,811,368.98 70,000,000.00 
       3.2 รับคืนเงินกู้สามัญ (ระยะปานกลาง) 100,000,000.00 93,004,435.51 20,000,000.00 
       3.3  รับคืนเงินกู้สามัญ (ระยะยาว) 35,000,000.00 29,017,699.33 30,000,000.00 
       3.3 รับคืนเงินกู้พิเศษ 520,000,000.00 500,743,738.01 510,000,000.00 

รวม 735,000,000.00 690,577,241.83 630,000,000.00 

4. แผนการกู้ยืมเงินและการช าระหน้ีเงินกู้ยืม    
      4.1 เงินกู้ยืมจากแหล่งภายใน    
              4.1.1  การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 300,000,000.00 201,868,152.64  210,000,000.00 
              4.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 12,000,000.00 10,298,873.41 11,000,000.00 
       4.2 เงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอก      
               4.2.1  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ 2,000,000.00 10,971,894.94 15,000,000.00 
               4.2.2 ชําระเงินกู้ยืม 2,000,000.00 10,971,894.94 15,000,000.00 
               4.2.3 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 160,000.00 12,410.44 160,000.00 
5.  การได้รับช าระดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยอื่น    
       5.1 รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 72,000,000.00 68,629,503.99 72,000,000.00 
       5.2 ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุน 4,100,000.00 4,130,124.94 4,200,000.00 
       5.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00 8,700.00 8,000.00 
       5.4 รายได้อื่น ๆ 200,000.00 176,228.00 200,000.00 

รวม 76,305,000.00 72,944,556.93 76,408,000.00 
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แผนการด าเนินงาน แผนงานปี  2563 ผลงานปี  2563 แผนงานปี 2564 

6.  แผนรายได้ - รายจ่าย    
       6.1 รายได ้ 76,305,000.00 72,944,556.93 76,408,000.00 
       6.2 รายจ่าย 19,342,200.00 15,317,511.20 18,345,500.00 
7.  ก าไรสุทธิ 56,962,800.00 57,627,045.73 58,062,500.00 

8.  แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
        8.1 แผนศึกษา/อบรม  ฝ่ายบริหารสหกรณ์ (15คน) คนละ 1 ครั้ง/ปี 15 คน รวม 2 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง/ปี 
        8.2 แผนศึกษา/อบรม  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ (6คน) คนละ 1 ครั้ง/ปี 7 คน รวม 2 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง/ปี 
        8.3 แผนศึกษา/อบรม  สมาชิกสหกรณ ์ 1 ครั้ง / 200 คน 156 คน รวม 2 ครั้ง 1 ครั้ง / 200 คน 

หมายเหต ุ  ข้อ 5.3  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  สําหรับผู้สมัครรายใหม่ครั้งแรก ต้องเสียค ่าธรรมเนียม 100.00 บาท  สําหรับ
สมาชิกที่ลาออกแล้วมาสมัครครั้งต่อไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200.00 บาท   
             

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
 

5.3.3 พิจารณาประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2564 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี  2564 

 
ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง ประมาณการ 

1. หมวดท่ี 1 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,179,000.00 2,045,450.00 2,242,000.00  

2. หมวดท่ี 2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 685,000.00 415,059.00 585,000.00  

3. หมวดท่ี 3 หมวดค่าตอบแทน 2,518,000.00 2,175,743.00 2,651,000.00  

4. หมวดท่ี 4 หมวดค่าวัสดุสํานักงาน 250,000.00 201,499.73 250,000.00  

5. หมวดท่ี 5 หมวดค่าใช้สอย 13,371,000.00 10,116,843.97 12,182,000.00  

6. หมวดท่ี 6 หมวดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 339,200.00 362,915.50 435,500.00  

7. หมวดท่ี 7 หมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 300,000.00 165,124.00 1,153,500.00  

รวม 19,642,200.00 15,482,635.20 19,499,000.00  

 
จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจําปี 2564   รายละเอียดตามที่แนบ 
มติที่ประชุม     อนุมัติประมาณการายจ่าย ประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2564 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี  2564 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

หมวดท่ี 1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,161,000.00 2,035,800.00 2,230,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจํา

ตําแหน่ง ให้แก่เจ้าหน้าที/่ลูกจ้างสหกรณ์ 
จํานวน  7  อัตรา  

1.2 ค่าครองชีพ 18,000.00 9,650.00 12,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จํานวน 2 อัตรา 

รวมหมวดที่ 1 2,179,000.00 2,045,450.00 2,242,000.00  

หมวดท่ี 2  สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 

2.1 ค่าห้องในสถานพยาบาล
ของทางราชการ 

20,000.00 0.00 20,000.00 ค่าห้องในสถานพยาบาลสําหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว ซ่ึงการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ
จะใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ผู้ใช้สิทธิจะต้อง
ใช้สิทธิ์ที่ตนมีจากแหล่งอื่นก่อน 

2.2 เงินสมทบประกันสังคม 
(ส่วนของนายจ้าง) 

65,000.00 56,169.00 65,000.00 เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างร้อยละ 

5 ของเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
และค่าสมทบประกันสังคมประจําป ี

2.3 ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

600,000.00 358,890.00 500,000.00 เป็นเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่เพื่อ
สะสมไว้เมื่อออกจากงานโดยไม่มี
ความผิดและมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต ่   

5  ปีขึ้นไป 
รวมหมวดที่ 2 685,000.00 415,059.00 585,000.00  

หมวดท่ี 3  หมวดค่าตอบแทน 
3.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 
 

1,700,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

1,519,199.00 
 
 
 
 
 
 

1,770,000.00 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกในการ
เข้าร่วมประชุมใหญ ่ คนละ 600.00 บาท
และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์  คนละ  

600.00 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดประชุมใหญ ่

3. เพื่อจัดทําร่างรายงานการประชุมใหญ่,
รายงานกิจการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

… 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี  2564 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการ
กลางในการเลือกตัง้ 

6,000.00 
 
 
 

6,000.00 
 

6,000.00 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
กลางจากบุคคลภายนอกในการควบคุมการ
เลือกตั้งกรรมการและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 

3.3 ค่ารับรอง 100,000.00 
 
 
 

98,244.50 150,000.00 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  แขกผู้
มาเยือนสหกรณ์  และสมาชิกสหกรณ์ 

3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีสหกรณ์ 

70,000.00 
 
 

70,000.00 

 
80,000.00 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประจําปีบัญชี 2564 

3.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ประจําปีบัญชี 2564 

3.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
ภายในสหกรณ์ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในสหกรณ์ประจําปีบัญชี 2564 

3.7 ค่าทํางานล่วงเวลา 80,000.00 52,015.50 80,000.00 จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากรณีเร่งด่วน เช่น 
ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบงาน
ประจําเดือน, การสอบทานหุ้น-หนี้, ผู้สอบ
บัญชีเข้าตรวจบัญชี รับรองงบการเงิน การปิด
บัญชีส้ินปี และการคัดเลือกเอกสารเพื่อทําลาย 

3.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้
เก็บเงินให้สหกรณ์ 

45,000.00 44,184.00 50,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน ซ่ึงทําหน้าที่หัก
เงินเดือนสมาชิกให้แก่สหกรณ์  จํานวน 3 บาท/
คน/เดือน 

3.9 เบี้ยประชุมประจําเดือน 400,000.00 285,900.00 400,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการ,คณะกรรมการอํานวยการ, 
คณะกรรมการเงินกู้,คณะกรรมการศึกษา
ประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร,
คณะกรรมการพัสดุ,คณะกรรมการความเสี่ยงฯ 

3.10 เบี้ยประชุมตามความ
จําเป็น 

22,000.00 5,200.00 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะอนุกรรมการ 
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น
หรือเร่งด่วน 

3.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ ์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้เป็นที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 

รวมหมวดที ่ 3 2,518,000.00 2,175,743.00 2,651,000.00  
… 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี  2564 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

หมวดท่ี 4  หมวดค่าวัสดุส านักงาน 
4. ค่าวัสดุสํานักงานและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ ์

250,000.00 201,499.73 250,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น สมุด
บัญชีทะเบียนต่างๆ, กระดาษ, ใบเสร็จ, 
แฟ้ม, หมึกพิมพ,์ แบบฟอร์มกู้เงิน, ใบ
ฝาก-ถอน,  ซองจดหมาย,  เครื่องใช้และ
สุขภัณฑ์ต่างๆ 

รวมหมวดที่ 4 250,000.00 201,499.73 250,000.00  

หมวดท่ี 5  หมวดค่าใช้สอย 
5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 12,000,000.00 10,296,181.23 11,000,000.00 เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออม

ทรัพย์พิเศษจากสมาชิกสหกรณ์ 
5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม,    
เงินเบิกเกินบัญช ีและ 
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 

160,000.00 12,410.44 160,000.00 เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินอื่นตามที่กําหนดไว้ในแผน
ดําเนินงานประจําป,ี เงินเบิกเกินบัญชี
และดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 

5.3 ค่าซ้ือเช็คธนาคาร 20,000.00 3,000.00 20,000.00 เพื่อซ้ือเช็คธนาคารสําหรับให้บริการทาง
การเงินแก่สมาชิก, หน่วยงานอื่น 

5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
เดินทาง 
 
 
 
 
 

70,000.00 30,546.00 70,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง 
หรือค่าพาหนะเดินทางของกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่ ที่ไปปฏิบัติงานภายนอก
สํานักงาน ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด 

เช่น ไปถอนเงิน-ฝากเงินที่ธนาคาร, การ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา  การตรวจสอบ
งวดงาน  จํานอง/สํารวจที่ดิน  การเป็น
พยานในศาลและการอย่างอื่นที่เป็น
ภารกิจของสหกรณ์ 

5.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินและ 

ต่อเติมสํานักงาน   

50,000.00 33,453.00 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์และต่อ
เติมสํานักงาน   

5.6 ตัดจ่ายสิทธิการใช้
ซอฟแวร์ 

45,000.00 10,700.00 60,000.00 เพื่อตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 

 
.. 

 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 87 

 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี  2564 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

5.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00 2,356.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
และติดต่อกับสถาบันการเงินอื่น 

5.8 ค่าถ่ายเอกสาร 20,000.00 22,873.00 25,000.00 เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม,แบบฟอร์มการกู้เงินและคํา
ร้องต่างๆ  

5.9 ค่าสาธารณูปโภค 160,000.00 101,759.38 120,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํา  ค่าไฟฟ้า  ค่า
โทรศัพท์  และค่าเช่าบริการ  Internet 

5.10 ค่าไปรษณีย ์ 10,000.00 9,708.00 10,000.00 เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ส่งเอกสาร
สหกรณ์ 

5.11 ค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 

50,000.00 58,380.19 65,000.00 เพื่อเป็นค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 

5.12 ค่าดูแลรักษาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ 

60,000.00 26,750.00 60,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมดูแลรักษา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

5.13 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กิจกรรมของสหกรณ์   

100,000.00 42,975.00 100,000.00 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญที่ระลึก 
แก่สมาชิก, ผู้ตรวจการสหกรณ์, 
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ, ที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
และแขกผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์ 

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือ
ของชําร่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ 

5.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ 

50,000.00 24,673.50 50,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของสหกรณ์ 

5.15  ค่านิติกรรมสัญญา 50,000.00 47,079.00 50,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
และอากรแสตมป์ เกี่ยวกับการนิติ
กรรมสัญญาต่างๆ  ของสหกรณ์ 

5.16 หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 (911,768.25) 0.00 เพื่อจ่ายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ 
5.17  ค่าภาษีโรงเรือน 20,000.00 200.86 1,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนอาคาร

พาณิชย์ของสหกรณ์ 
5.18  ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 10,000.00 3,987.81 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ 
5.19  ค่าเส่ือมราคาอาคาร 230,000.00 227,023.00 230,000.00 เพื่อเป็นค่าเส่ือมราคาอาคารพาณิชย์

ของสหกรณ์ 
.. 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี  2564 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

5.20  ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ 
และแอพพลิเคช่ันมือถือ 

16,000.00 
 

8,560.00 16,000.00 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลเว็บไซต์สหกรณ์  
และแอพพลิเคช่ันมือถือ  

5.21 ค่าธรรมเนียมการใช้
บริการ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

180,000.00 10,000.00 
 

10,000.00 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้
บริการ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา 

5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

20,000.00 15,842.00 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
งานบ้าน งานครัว 

5.23  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 40,000.00 40,153.81 45,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นรายการ  
ที่ไม่เข้ารายการใดตามที่กล่าวมา
ข้างต้น 

รวมหมวดที ่ 5 13,371,000.00 10,116,843.97 12,182,000.00  

หมวดท่ี 6  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
6.ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/
โครงการ 

339,200.00 362,915.50 435,500.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 

รวมหมวดที่ 6 339,200.00 362,915.50 435,500.00  

รวมประมาณการรายจ่าย 19,342,200.00 15,317,511.20 18,345,500.00  

หมายเหตุ :  ประมาณการรายจ่ายทุกหมวดถัวจ่ายได ้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและงบลงทุน โดยให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนุมัต ิ
 

หมวดท่ี 7  หมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (หมวดงบลงทุน) 

รายการ 
ปี  2563 ปี  2564 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

7.1  Soft ware   200,000.00 85,600.00 253,500.00 ซ้ือ Soft ware  ฐานข้อมูลในการพัฒนา
ระบบงาน 

7.2  ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้
สํานักงาน 
 

100,000.00 79,524.00 100,000.00 เพื่อซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน ได้แก่   
เครื่องสํารองไฟ, เครื่องปรับอากาศ ,
เครื่องปลิ้นเตอร์, โปรเจคเตอร์, เครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ, เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ส่วนควบ  

7.3  ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สํานักงานสหกรณ์ 

- - 800,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ์ 

รวมหมวดที ่ 7 300,000.00 165,124.00 1,153,500.00  
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ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 

รายการ 

ปี 2564 หมวดการจ่าย 

ค าชี้แจง ประมาณการ หมวดค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน/
โครงการ 

ทุน หรือ 
หมวดงบลงทุน 

1.โครงการสหกรณ์สีขาว   
ด้วยธรรมาภิบาล 

185,000.00 
 

  

        185,000.00 
 
    

เพื่อจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิชาการ และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานเกี่ยวกับสหกรณ์สีขาวฯ 

2.โครงการกีฬาสหกรณ์
สัมพันธ ์  
 

95,500.00 
 
  

          95,500.00 
 
    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาเครือข่ายสหกรณ์
สัมพันธ์ประจําป ี

3.โครงการเกลี้ยงจาน 36,800.00  
 

          5,000.00 
  

31,800.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

  

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก 
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 

4.โครงการอบรมความรู้ เรื่อง
กฎหมายสหกรณ์ ความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 

38,625.00 
 
 
    

          38,625.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

 
  

เพื่อจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิชาการ ให้ความรู้แก่ 
คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกสหกรณ์ 

5.โครงการจัดการองค์ความรู้
เรื่องการออม 

23,250.00 
 
  

 
  

23,250.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

  

เพื่อจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิชาการ ความรู้เรื่องการออม 

6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ 

12,350.00 
 
    

          12,350.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

  

เพื่อจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง 
และให้ทุนศึกษาอบรมเพิ่มความรู้
แก่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของสหกรณ์ 

7.โครงการสัมมนาความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก  
    

55,625.00 
 
 
 
 
 

 

          55,625.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

 
 

 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์ แก่สมาชิก 
-อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ 
-ความรู้และทักษะด้านการเงิน 
-ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมาย
สหกรณ์ 

8.โครงการเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ “รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข” 

75,750.00 
 
  

 
 

          20,000.00 
(ทุนสวัสดิการ

สมาชิก) 

55,750.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

  

เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก 
มอบเงินขวัญถุงเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษรุ่นเกษียณเปี่ยม
สุข  และจัดอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก 
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ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

รายการ 

ปี 2564 หมวดการจ่าย 

ค าชี้แจง ประมาณการ หมวดค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน/
โครงการ 

ทุน หรือ 
หมวดงบลงทุน 

9.โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ด้วยวิธีการสหกรณ์ 

34,050.00 
 
  

 
  

          34,050.00 
(ทุนศึกษาอบรม) 

  

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก  
เรื่อง “การแก้ปัญหาหนี้นอก
ระบบ”  

10.โครงการสัมมนาวิชาการ
สมาชิก เกษียณอาย/ุลาออก 
 

116,000.00 
  

116,000.00 
  

 เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ/ลาออก  

11.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่ือสารโดยช่องทางการ
ส่ือสารที่ทันสมัย 

34,000.00 
  

34,000.00 
  

 เพื่อจ่ายค่าบริการ Line official  
และเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

12.โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ 
  

253,500.00 
 
 
 
 
  

            253,500.00 
(งบลงทุน)  

 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -มีระบบคํานวณเงินกู้โดย
สมาชิก 
   -ข้อมูลการทําฌาปนกิจฯ 
   -ข้อมูลการทําประกันชีวิต 
   -ข้อมูลบุตรสมาชิก  
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ 
กรรมการอื่น ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

ประธานท่ีประชุม  เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 71 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจําปี กําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําปี 2564  ซึ่งมีอัตราเท่าเดิมกับปี 2563 
 

รายการ หน่วย ปี 2563 ปี 2564 
1. ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง    

 1.1 ประธานดําเนินการและที่ปรึกษา วันละ 600.00 600.00 
 1.2  กรรมการดําเนินการ วันละ 400.00 400.00 
 1.3  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ วันละ 400.00 400.00 
2. ค่าเช่าที่พัก    

 2.1 ตามใบเสร็จโรงแรม  
(หากเกินกว่าที่กําหนดน้ีให้ทําบันทึกเสนอ)                                                      

คืนละ 2,000.00 2,000.00 

 2.2 เหมาจ่าย คืนละ 1,000.00 1,000.00 
3. ค่าพาหนะ    

 3.1 รถโดยสารประจําทาง /รถโดยสารปรับอากาศ 

(กรณีฉุกเฉินจําเป็นต้องโดยสารช้ัน VIPให้ใช้ใบเสร็จแนบ) 
 ตามราคา ตามราคา 

 3.2 รถไฟไม่เกิน  ชั้น 2 
(กรณีฉุกเฉินจําเป็นต้องโดยสารช้ัน VIPให้ใช้ใบเสร็จแนบ) 

 ตามราคา ตามราคา 

 3.3   ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ไม่เกิน กิโลเมตรละ 4.00 4.00 
4. ค่าเบี้ยประชุมประจําเดือน    

 4.1   ประธานดําเนินการ ครั้งละ 1,000.00 1,000.00 
 4.2   กรรมการ/ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ครั้งละ 600.00 600.00 
หมายเหต ุ ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยประหยัด      

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม   อนุมัติกําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการอื่น 

ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.5  พิจารณาก าหนดวงเงินท่ีสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2564 

ประธานท่ีประชุม  เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่องคํานิยามวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีของสหกรณ์ประกาศ           
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการ
กู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 18 ที่ประชุมใหญ่           
อาจกําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี สําหรับปีหน่ึง ๆไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่                  
การดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  และให้ยื่นเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมเสร็จสิ้นลง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 15  เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2563  ได้เสนอกําหนดวงเงินการ
กู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ไว้ไม่เกิน 1,150,000,000.00 บาท  (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้า
สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็น 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารอง ตามงบทดลองในวันสิ้นเดือนก่อนวันประชุมใหญ่ 
(ทุนเรือนหุ้น 715,097,780.00  บาท + ทุนสํารอง 51,582,424.42  บาท  = 766 ,680,204.42  x 1.5 เท่า                                   
เป็นจํานวน  1,150,020,306.63  บาท)       
 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกัน

ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน จํานวน 1,150,000,000.00 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อย            
ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

ประธานท่ีประชุม  เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 102 ได้กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก

หรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์  
การสหกรณ์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่าน   การอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 3 คน  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 สิงหาคม 2563  มีผู้สมัครจํานวนทั้งสิ้น  จํานวน  3  คน   
และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้ว  ประกอบด้วย 

ผู้สมัครจากบุคคลภายนอก  จํานวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย   
1. นางนิติยา    โชคคุณ     ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

              2. นางสีรยา    ประมวญ    ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
3. น.ส.กฤษณา  ธรรมประโชติ   เคยเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

สหกรณ์กําหนดให้เลือกตั้งโดยวิธียกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเลือก 1 นาง นิติยา   โชคคุณ  2. นางสีรยา  ประมวญ  และ  3. น.ส.กฤษณา                      
ธรรมประโชติ   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจําปี 25 64  และกําหนดค่าตอบแทนไว้ จํานวน 55,000.00 บาท  
(ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7  พิจารณาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

ประธานท่ีประชุม  เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0409/ว.395 และอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การ
ตรวจสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  และตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด 
สําหรับสหกรณ์ที่มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็นว่ามีฐานะมั่นคง  สามารถ      
จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ 
                สําหรบัในปีบัญชี  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มอบหมายให้
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี  ซึ่งได้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชี  ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  2  ราย  เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติรับรองจัด
จ้างให้เป็น  ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด  ประจําปีงบการเงิน  2564  คือ 
 

รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

(โดยนายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท)์ 
ผู้สอบสํารอง คือ  

(นายมนตรี  ช่วยชู) 
 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด 
(โดยนางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง) 

ผู้สอบสํารอง คือ 

(นายสุรชา  ศุภารักษ์สือวงศ์) 

1. สถานที่ตั้งสํานักงาน 240/95-96  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7  
ซอยจรัญสนทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ 

เขตบางกอกน้อย  กทม.  10700 

54/84  ซอยบรมราชชนนี 101               
ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์             
เขตทวีวัฒนา  กทม. 10170 
 

2. การเข้าปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบบัญชี 

     - จํานวนครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ 

     - จํานวนผู้ช่วย 
 

 
 
- เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ป ี
(ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-5 คน 

 
 

- เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ป ี

(ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-4 คน 

3. การจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ 

     - รายงานระหว่างปี 
 

     -  รายงานประจําปี 
     
 

 - การแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน 

 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด    
 

- หลังจากสหกรณ์ได้จัดทํางบการเงินเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ภายใน 3 วัน 
 

 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด    
 

- หลังจากสหกรณ์ได้จัดทํางบการเงินเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ภายใน 3 วัน 
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รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

(โดยนายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท)์ 
ผู้สอบสํารอง คือ  

(นายมนตรี  ช่วยชู) 
 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด 
(โดยนางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง) 

ผู้สอบสํารอง คือ 

(นายสุรชา  ศุภารักษ์สือวงศ์) 

4. บริการอื่นๆ - ให้คําแนะนําในการบริหารการเงิน       
การบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษ 

 

- ให้คําแนะนําด้านการบริหารการเงิน    
การบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษ 
 

5. ผลงานด้านการสอบ  
    บัญชีของผู้สอบบัญชี 

 

- งานสอบบัญชีสหกรณ์   
   จํานวน  28  สหกรณ์ 
 

- งานสอบบัญชีสหกรณ์   
   จํานวน  24  สหกรณ์ 

- งานตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
   จํานวน  2  สหกรณ์ 

 
6. ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี 

    - จํานวนเงิน 
 
 
 
 
 
 

  - การเบิกค่าธรรมเนียม 

- คํานวณตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจที่นายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อย
แล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขอคํายืนยันยอด
และสอบทานหนี้ จํานวน 80,000 บาท 
 

- เก็บครั้งเดียวเมื่อมีการประชุมใหญ่
เรียบร้อยแล้ว 

 

- คํานวณตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจที่นายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อย
แล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขอคํายืนยันยอด
และสอบทานหนี้ จํานวน 100,000 บาท 
 

- เก็บครั้งเดียวเมื่อได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินและส่งมอบรายงานองผู้สอบบัญชี
พร้อมงบการเงินให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

 
 จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม    อนุมัติจัดจ้าง บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด   โดย นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์           
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจําปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564  และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไว้   
จํานวน  80,000.00  บาท  (แปดหม่ืนบาทถ้วน) และเลือกผู้สอบบัญชีสํารอง  คือ  นายมนตรี  ช่วยชู   ด้วยคะแนนเสียง    
เป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี 5.8  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 23 

 ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 72 และข้อ 74 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ดําเนินการที่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1 คน และกรรมการ ดําเนินการ อีก 14 คน โดยมี
จํานวนกรรมการดําเนินการ กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ 12 คน  และกลุ่มลูกจ้างประจํา 2 คน คณะกรรมการ
ดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   โดยถือปีทางบัญชีของ
สหกรณ์  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 22/2563 จํานวน 15 คน ครบวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 7 คน ดังน้ี 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง  

หมายเหตุ วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่1 ปีที่2 

1. นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ ประธานกรรมการ     ครบวาระต้องเว้น  1  ป ี

2. นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธาน คนที่ 1      

3. นางทองทรัพย์  ดวงมภร รองประธาน คนที่ 2     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

4. นางประภารัตน์  ประยูรพรหม กรรมการ/เหรัญญิก      

5. นางศิริมา  โกมารทัต กรรมการ/เลขาฯ      

6. นางสุวณี  มหาจันทร ์ กรรมการ      

7. นางสาวสายนาท  พลไชโย กรรมการ      

8. นายจิรภัทร  จุลบท กรรมการ      

9. นางชลนรรจ์  แสนชั่ง กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

10. นางศิริลักษณ์  ผดุงพล กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

11. นายวรวุฒิ  มาตา กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

12. นางจิตราวดี  สุมาล ี กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

13. นางสาวรัชนี  บั้งทอง กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

14. นางลภิสรา  สวัสดิรักษ์ กรรมการ      
15. นางอรุณนีย์   ประทุมถ่ิน กรรมการ      

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด   ได้ประกาศ เปิดรับผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อ       
ให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญ่   แทนตําแหน่งที่ว่างลงเน่ืองจากครบวาระ  
ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 สิงหาคม 2563 มีผู้ลงสมัคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 ราย  กําหนดการเลือกตั้งโดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนน
คอมพิวเตอร์ และนับคะแนนหลังจากที่สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมคนสุดท้ายได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว  
สหกรณ์จะเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับดังต่อไปน้ี จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นประธาน และกรรมการสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีในครั้งน้ี   
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          1. ผู้ลงสมัครตําแหน่งประธาน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ลําดับแรก  จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
ประธาน 

          2. ผู้ลงสมัครตําแหน่งกรรมการ ที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด                      
5 ลําดับแรก จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

          3. ผู้ลงเลือกตั้งตําแหน่งกรรมการ ที่เป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
1 ลําดับแรก จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

บัดน้ี สหกรณ์ได้ดําเนินการลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2558  เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

1.  ผู้ลงสมัครต าแหน่งประธาน     มีจํานวน 1 คน  คือ  แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์  ตําแหน่ง 
นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  ได้รับคะแนน 1,077 คะแนน 

ดังน้ัน  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการดําเนินการต่อท่ีประชุมใหญ่  ประจําปีบัญชีสิ้นสุด                      
วันที่ 30 กันยายน 2564  คือ  แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์   

จึงเสนอเพื่อทราบและรับรองผลการเลือกตั้งประธาน 
                มติท่ีประชุม    ที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งประธานสหกรณ์  ตามที่ประธานในที่ประชุมได้ประกาศแล้ว                   
โดยไม่มีผู้ใดทักท้วง   
 2.  ผู้ลงสมัครต าแหน่งกรรมการ 

 (ก)  กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ 
เบอร์ ชื่อ  -  นามสกุล คะแนน ล าดับที่ได้ 

1 นางทองทรัพย์ ดวงภมร 718 1 

2 นางสุชาดา ศรีหาพล 526 5 

3 นางจิตราวดี สุมาล ี 557 4 

4 นายวรวุฒิ มาตา 583 2 

5 นางศิริลักษณ์ ผดุงพล 508 6 

6 นางชลนรรจ์ แสนชั่ง 567 3 

7 นางสุภาพร ศรีภูธร 448 7 
 

(ข)  กลุ่มลูกจ้างประจํา 
เบอร์ ชื่อ - นามสกุล คะแนน ล าดับที่ได้ 

1 นางสาวรัชนี บั้งทอง 1,158 1 
 

ดังน้ัน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดําเนินการต่อท่ีประชุมใหญ่ ประจําปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564   
ในแต่ละกลุ่ม โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  รวมจํานวน  6  คน  ดังน้ี 
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 (ก)  กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ   จํานวน  5  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

1 นางทองทรัพย์ ดวงภมร 718 

2 นายวรวุฒ ิ มาตา 583 

3 นางชลนรรจ์ แสนชั่ง 567 

4 นางจิตราวดี สุมาล ี 557 

5 นางสุชาดา ศรีหาพล 526 

  
(ข)  กลุ่มลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

1 นางสาวรัชนี บั้งทอง 1,158 

  
จึงเสนอเพื่อทราบและรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 23/2564 

 

                มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามที่ประธานในที่ประชุมได้ประกาศแล้ว                   
โดยไม่มีผู้ใดทักท้วง   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  พิจารณา ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  
ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ดําเนินการ ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของ

สหกรณ์ เลขที่ 171/51 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ น้ัน ซึ่งระหว่างปี 256 3 ได้มีผู้เช่าเพื่อ
ประกอบกิจการนวดแผนไทย โดยกําหนดระยะเวลาการเช่าไว้เป็นเวลา 12 เดือน สหกรณ์คิดค่าเช่ารายเดือนในอัตรา
เดือนละ  13,000  บาท   

เน่ืองจากอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  มีค่าเสื่อมราคาอาคารเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  และสหกรณ์ยังไม่ได้เข้า
ไปใช้ประโยชน์จากอาคาร  คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ขายหรือ
ให้เช่าอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2564  เพื่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์ต่อไป 
  

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
                มติที่ประชุม   อนุมัติให้สหกรณ์ให้เช่าอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  หรือให้ขายในราคาที่ไม่ขาดทุน                
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.10  พิจารณา แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของสหกรณ์ บางข้อ 

ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 16  เม่ือวันที่  22 ตุลาคม 2563  เห็นว่าเพื่อให้

สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์  พ.ศ. 
2563  ลงวันที่ 18  มีนาคม  2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อซึ่งกําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญครั้งน้ี  โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้ยกเลิกความเดิมตามท่ีกําหนดใน ข้อ 50 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จํากัด พ.ศ. 2554  เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 36000001725547 เสียทั้งหมด  แล้วเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 ตามร่างตารางเปรียบเทียบ
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม  ดังน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

     ข้อ 50  คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  
ดังน้ี 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์  
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุ
นิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 
33(2)    
     (3) เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงพยาบาลชัยภูมิ  
     (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม  
     (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์  
     (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน 
 

     ข้อ 50  คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  
ดังน้ี 
   (1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ และมีสัญชาติไทย 
   (2) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิก  หรือ 
    (3) เป็นบุคลากรหรือลูกจ้างท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิและได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิน้ัน แต่ข้อบังคับ
ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติให้ตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้  
หรือ                         
     (4) เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

     เพื่อการกําหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบไว้ให้ชัดเจนใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึง
สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการ
รับจดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 18  
มีนาคม  2563 และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2563  เรื่อง  
ความสัมพันธ์ของสมาชิก
สมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิก
สหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 บทเฉพาะกาล 

นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้
สมาชิกสมทบที่มีอยู่ตามข้อบังคับเดิมของ
สหกรณ์ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับน้ี  ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไป
ได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนด ใน
ข้อบังคับ เว้นแต่สิทธิการกู้เงินจาก
สหกรณ์ภายหลังพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 41 วรรคห้า 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสิทธิในการรับ
ฝากเงิน ให้สมาชิกสมทบแต่ละรายมีสิทธิ
ในการถอนและฝากเงินเพิ่มได้ไม่เกินจาน
วนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ในวันที่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 

 

 
และประธานฯ ได้เรียนเชิญให้นายสมบัติ  มีใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  ให้ข้อแนะนํา แจ้งว่านายทะเบียน
สหกรณ์ ได้กําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์  
พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 18  มีนาคม  2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563  เรื่อง  ความสัมพันธ์
ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์  มีผลบังคับใช้ตาม  ราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เห็นว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด จํากัด พ.ศ. 2554 และ ข้อ 50 ตามท่ีกําหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบไว้เดิม ยังไม่เป็นไปตามระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด จึงได้เสนอแนะให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเก่ียวกับกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 106   ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบฯ และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์
หรือสมาชิกสหกรณ์  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ที่ขอแก้ไขให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)               
ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาตตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอํานาจรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับประกอบกับ นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบอํานาจ
การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ให้แก่รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์   เกี่ยวกับกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบของสหกรณ์  
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ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ106 (2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับได้ ฯ ในที่ประชุมคณะกรรมกรดําเนินการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมน้ัน กรรมการดําเนินการ
ต้องมาประชุมเต็มจํานวนของคณะกรรมการที่มีอยู่ในขณะนี้ คือ 15 คน โดยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุมฯ เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71 (10) 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จึงได้พิจารณาผ่านร่างการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อเพื่อเสนอ  
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในวันน้ี    

ที่ประชุมอภิปรายซักถามและตอบข้อซักถามเป็นที่เข้าใจ  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ นายทะเบียนสหกรณ์ และเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ประธานฯ  จึงเสนอท่ี
ประชุมพิจารณา  
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ์บางข้อ ข้อ 50 ตามยกร่างที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ ชื่อ “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563” รายละเอียดข้อความท่ีแก้ไขตามตารางเปรียบเทียบข้อความและเหตุผลที่ขอ
จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม  ดังน้ี 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

     ข้อ 50  คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  
ดังน้ี 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์  
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและ   บรรลุ
นิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัติ   ตามข้อ 33 
(2)    
     (3) เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงพยาบาลชัยภูมิ  
     (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม  
     (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์  
     (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน 
 

     ข้อ 50  คุณสมบัติของสมาชิก
สมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ  
ดังน้ี 
   (1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ และมีสัญชาติไทย 
   (2) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิก  หรือ 
    (3) เป็นบุคลากรหรือลูกจ้างท่ี
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิและได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิน้ัน แต่ข้อบังคับ
ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติให้ตําแหน่ง
ดังกล่าวเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้  
หรือ                         
     (4) เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

     เพื่อการกําหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบไว้ให้ชัดเจนใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึง
สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการ
รับจดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 18  
มีนาคม  2563 และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 18 
มีนาคม 2563  เรื่อง  
ความสัมพันธ์ของสมาชิก
สมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิก
สหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 บทเฉพาะกาล 
นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ให้
สมาชิกสมทบที่มีอยู่ตามข้อบังคับเดิมของ
สหกรณ์ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
ข้อบังคับน้ี  ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไป
ได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนด ใน
ข้อบังคับ เว้นแต่สิทธิการกู้เงินจาก
สหกรณ์ภายหลังพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 41 วรรคห้า 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสิทธิในการรับ
ฝากเงิน ให้สมาชิกสมทบแต่ละรายมีสิทธิ
ในการถอนและฝากเงินเพิ่มได้ไม่เกินจาน
วนเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ในวันที่
ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 

 

 
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ ลงนามแทนสหกรณ์ฯ ในเอกสารข้อบังคับสหกรณ์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และมอบหมายให้ นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธ์ิ  ผู้จัดการสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับส่ง
รายงานการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อ เสนอรายงานขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สิ้นสุดลง  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ระเบียบวาระท่ี 6.1  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

นายปรีชา  ลาภารัตน์   ตําแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการพิเศษ   รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัด
ชัยภูม ิ ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 
  ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ที่ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2563 ในวันน้ี  สหกรณ์ได้ดําเนินงานครบ 1 ปีบัญชี และได้ส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีแล้ว แสดงว่าสหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ผู้สอบบัญชีจึงได้แสดงความเห็น
ในงบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับรองงบการเงิน และในวันน้ีเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องอนุมัติงบ
การเงิน    
  ในภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ตามท่ีได้ทํางานร่วมกันมา ไม่ห่วง การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้ใจได้ ในเรื่องของความโปร่งใส  แต่ท่ีน่าเป็น
ห่วงคือ สมาชิกบางกลุ่ม  เม่ือคํานวณสัดส่วนของเงินออมกับหน้ี  เราเกษียณ 60 ปี 1.ถ้ามีหุ้น+เงินฝาก = หน้ี ก็ไม่น่าห่วง   
2.มีหุ้น+เงินฝาก > หน้ี  ยิ่งดีสบายใจได้  แต่ถ้า 3.มีหุ้น+เงินฝาก < หน้ี  น้ันน่าเป็นห่วงชีวิตของสมาชิกหลังเกษียณ           
ซึ่งทั้งสหกรณ์และสมาชิกต  ้องช่วยกันคิด  ปัจจุบันหนี้สินภาคครัวเรือนสูง   สหกรณ์ต้องช่วยสมาชิกวางแผนด้านการเงิน 
อย่างน้อย หุ้น+เงินฝาก = หน้ี  สมาชิกจึงจะกินดี อยู่ดี  
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
นายสมบัติ  มีใส  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 

1. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ ดําเนินธุรกิจครบรอบอีก 1 ปี 30 กันยายน 2563และผลประกอบ
กิจการมีผลกําไร57 ล้านบาทเศษ ปีก่อน 56 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 7 แสนบาทเศษ 
  2.  การดําเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พยายามสร้างบรรทัดฐานเริ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในการสร้าง 
ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้และดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสหกรณ์ 
ขณะเดียวกันโดยที่สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและระดับความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจไม่
เท่าเทียมกัน และมีความแตกต่างจากผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของธุรกิจรูปแบบอ่ืนในภาคเอกชน ดังน้ัน สํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สังกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทํา
หน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและกํากับดูแลสหกรณ์อีกทางหน่ึง 
  แต่สิ่งสําคัญธรรมาภิบาลท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาที่ม่ันคงน้ัน สมาชิกทุกท่านต้องเอาใจใส่  
ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ต้องเห็นความสําคัญของ
การที่สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล  และวิธีการสร้างธรรมาภิบาล 
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 สหกรณ์ฯ จัดต้ังขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิก ด้วยวิธีการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน การออมเงินในสหกรณ์เป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีเจตนาฝึก
นิสัยสมาชิกให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองด้วยวิธีการเก็บออมเงินไว้ในสหกรณ์  
เพื่อความม่ันคงของชีวิตแล้วสหกรณ์นาเงินออมดังกล่าวมารวมกันเป็นเงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์ ทําธุรกิจ
ให้บริการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกที่มารวมกันเป็นสหกรณ์ เช่น การให้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหรือจาเป็น
ในการประกอบอาชีพ ลงทุนทาธุรกิจ ใช้จ่ายในครัวเรือน จัดหาสินค้า วัสดุอุปกรณ์มาบริการสมาชิก หรือรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกไปจาหน่าย เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหมู่สมาชิกในสหกรณ์ให้สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งลําพังเพียงคนเดียวไม่สามารถทําได้สําเร็จ 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ได้มีการพัฒนาสหกรณ์ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ  
ให้มีการควบคุมภายในที่ดี ดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนําหลักธรร
มาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัดสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
ของสหกรณ์ให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มตั้งแต่ปี 2561และสานต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง อย่างต่อเน่ือง ในการดําเนินงานยึดหลักความเป็นสหกรณ์ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของธรรมาภิ
บาล  มีการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในปี 2562 และปี 2563  สหกรณ์ได้ทบทวน
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลท้ัง 9 หลัก ได้แก่  หลักประสิทธิภาพ หลัก
ประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอํานาจ 
หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค ซึ่งเป็นการพัฒนาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเข้มข้นขึ้นในการพัฒนาทุก
มิติ ทําให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  รวมถึงปรับกระบวนการสร้างธรรมาภิบาล และวิธีการประเมินธรรมาภิบาลใน
สหกรณ์ ภายใต้โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลอันเป็นนโยบายสําคัญของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัดส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีความม่ันคงสร้างความเชื่อม่ัน และความศรัทธา
ให้แก่สมาชิกเกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ และสหกรณ์ฯได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค ประจําปี 2563 ประเภท 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

คําสอนของ “พ่อแห่งแผ่นดิน”เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  
รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคาร  

  ค าว่าพอเพียง มีความหมายว่า พอมีพอกิน แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายความว่ามีกินมีอยู่ 
ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้ว่าบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทําให้มีความสุข ถ้าทําได้ก็สมควรที่จะทํา 
สมควรที่จะปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นแนวทางเพื่อความยั่งยืนทั้งสําหรับประเทศชาติ และแต่ละสมาชิกของ
สังคมไทยหากยึดหลักการ 

 1. ประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ลดละความฟุ่มเฟือยในการดํารงชีพอย่างจริงจัง ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ไม่หวังร่ารวยทางลัด 

 2. ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง สุจริต แม้จะต้องเผชิญกับการท้าทายและปัญหา 
3. ละเลิกการเบียดเบียน แก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายแบบ 

ต่อสู้กันอย่างรุนแรง และไร้ศีลธรรม 
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  4. ขวนขวาย ใฝ่หาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นถึงขั้นพอเพียง และเป็นตัวของตัวเอง 
5. ลดละส่ิงชั่ว ในตัวเองให้หมดไป ช่วยกันสร้างให้สังคมมีศีลธรรมมากขึ้น 

   5.1 หลายคนไม่มีความสุขจากการเป็นหน้ี คือการปล่อยให้ความอยากได้มีอิทธิพลมากกว่า
ความพอเพียง 
   5.2 ความสุขแบบพอเพียง (ด้วยการไม่เป็นหน้ี) เกิดขึ้นได้ไม่ยาก เพียงแค่เราเริ่มมีวินัย
การเงินกับตนเอง 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่าง
ดี มิได้มีข้อจํากัดเชิงความคิดเฉพาะในขอบเขตแวดวงชุมชนเกษตรกรหรือคนที่มีฐานะยากจนเท่าน้ัน แต่คนไทยท่ัวไป
ในสังคมต่างๆ และเราสมาชิกสหกรณ์ฯที่มีรายได้ประจํา ก็สามารถนําหลักปรัชญาการดําเนินวิถีชีวิตดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้กับตนเองได้ในทุกแวดวงอาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจโดยสังคมส่วนรวมยังสามารถดําเนินการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อเน่ืองไปได้ในทางปฏิบัติหากเราทุกคนให้ความสําคัญใส่
ใจในตัวเราเองช่วยเหลือตนเองใช้ชีวิตให้มีดุลยภาพ หาเงิน ออมเงิน และใช้เงินให้ได้สัดส่วน ยึดหลักพอเพียงและคุ้มค่า 
เศรษฐกิจของประเทศก็จะเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น 
 การทํากําไรแยกออกเป็น  3 วิธี 

1. การเพิ่มรายได้ เพิ่มรายจ่าย  = กําไรสุทธิ เท่ากับ เดือดร้อนมาก 
2. การเพิ่มรายได้ รายจ่ายเท่าเดิม  = กําไรสุทธิ เท่ากับ เดือดร้อนปานกลาง 
3. รายได้เท่าเดิม  ลดรายจ่าย  = กําไรสุทธิ เท่ากับ เดือนร้อนน้อย 

*** แต่ถ้า รายได้เพิ่ม รายจ่ายลด กําไรพอเพียง เรียกว่าสุดยอดฝีมือ ฝากคระกรรมการดําเนินการชุดใหม่  พัฒนา
สหกรณ์เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป มีความเข้มแข็ง มีความม่ันคง ยั่งยืน สร้างความเชื่อม่ัน และความศรัทธาให้แก่สมาชิก 
ช่วยเหลือสมาชิกทั้งด้านเศรษฐ์กิจและสังคม ไปสู่การอยู่ดี กินดี มีสันติสุขของสมาชิกอย่างแท้จริงได้ 
 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6.2  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 

นางวนิดา  พรโสภิณ   ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  
ดังน้ี 
 วันท่ีเป็นวันดีเป็นวันที่สําคัญท่ีสุดของสหกรณ์ 1 ปี มี 1 ครั้ง ที่พี่น้องสมาชิกจะได้ร่วมกันพิจาณาอนุมัติงบ
การเงิน พิจารณากําไรสุทธิประจําปี จัดสรรเงินปันผล เฉลี่ยคืนให้กับพี่น้องสมาชิก  รวมถึงพิจารณาแผนการดําเนินงาน
ในปีถัดไป สมาชิกสามารถแสดงแนวคิดที่ดีให้กับคณะกรรมการได้นําไปพัฒนาทบทวนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สหกรณ์   

ข้อคิดเห็นของผู้สอบบัญชี สํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ มีหน้าที่ในการเข้ามากํากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  ได้แก่ 
 1.การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์หรือไม่  
 2.ภายใต้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกรอบระเบียบของนายทะเบียน และกฎหมายสหกรณ์หรือไม่  
 3.การกํากับดูแลการทํางานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบัญชีน้ันจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุด  

ดังน้ัน งานที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ดูแลอยู่จะต้องทําให้พี่น้องสมาชิกได้รับประโยชน์มากที่สุด   
จากการนําเสนองบการเงินของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนท่ีพี่น้องสมาชิกได้อนุมัติน้ัน  มีสิ่งหน่ึงที่สํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์จะนําเรียนให้สมาชิกได้รับทราบว่าจากโครงสร้างเงินทุน ด้านหน้ีสินกับทุนของสหกรณ์จะเห็นว่า
สหกรณ์มีสัดส่วนโครงสร้างเงินทุน ในส่วนหน้ีสินสหกรณ์ 35%  และในส่วนของทุนสหกรณ์อีก 65%  สหกรณ์
สามารถบริหารจัดการเงินทุน ซึ่งมีการระดมเงินฝากและหุ้นจากสมาชิก จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ไม่มีเจ้าหน้ีจากแหล่ง
ภายนอกเลย สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยืมเพื่อนําไปประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 
1,267 ล้าน  ในหมายเหตุประกอบการเงิน ลูกหน้ีของสหกรณ์  สหกรณ์สามารถบริหารจัดการเร่งรัดลูกหน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมากทุกผลงาน ดังน้ัน อยากให้พี่น้องสมาชิกรักษา
เกณฑ์มาตรฐานน้ีไว้ เพราะจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ของเรา  สหกรณ์สามารถเก็บหน้ีได้จากสมาชิก 689 
ล้าน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ดอกเบี้ยรับ 72 ล้าน เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมี 74 ล้าน พบว่า ลดลง 2 ล้าน แต่ทําไมกําไรถึง
เพิ่มขึ้นมาเป็น 57 ล้าน  เน่ืองจากดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากปีก่อน 12 ล้าน ในปี 2563 น้ีมี 10 ล้าน ลดลงจากปีก่อน 2 ล้าน 
ส่งผลให้กําไรในปีน้ีเพิ่มขึ้น 2 ล้าน ขอชื่นชมในการบริหารจัดการของคณะกรรมการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์และสมาชิกที่มีความร่วมมือกันส่งผลให้การดําเนินงานของสหกรณ์ประสบผลสําเร็จ เพราะฉะน้ันการบริหาร
จัดการธุรกิจสินเชื่อซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของรายได้ของสหกรณ์ แสดงให้เห็นว่าเรามีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
หน้ี จะเห็นได้ว่าสหกรณ์มีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้น้อยท่ีสุด ดังน้ันพี่น้องสมาชิกก็เป็นส่วนสําคัญในการขับเคล่ือน
สหกรณ์ของเราให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง 
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 ส่วนหน้ีสินของสมาชิก จํานวน 1,118 ล้าน เทียบกับสมาชิก 1,304 คน สมาชิกมีหน้ีสินเฉลี่ย 858,000 บาท/คน  
 ส่วนเงินออมของสมาชิก (เงินรับฝาก+หุ้น) จํานวน 1,154 ล้าน  เทียบกับสมาชิก 1,304 คน สมาชิกมีเงินออม
เฉลี่ย  885,000 บาท/คน 
 เมื่อเปรียบเทียบเงินออมของสมาชิกเฉลี่ยต่อราย กับ หน้ีสินของสมาชิกเฉลี่ยต่อราย  พบว่าสมาชิกมีเงินออม
มากกว่า  ทําให้สมาชิกมีกําลังในการชําระหน้ีสหกรณ์ 
 ส่วนกําไรของสหกรณ์ต่อสมาชิก  กําไร 57 ล้าน ต่อสมาชิก 1,304 คน   พบว่ามีกําไรต่อสมาชิกจํานวน 44,000 
บาท/ราย  
 สิ่งที่สหกรณ์พึงระวัง คือ การสํารองเงินสดไว้สําหรับสมาชิกผู้ฝากรายใหญ่กรณีที่ต้องการถอนเงินฝากจํานวน
มาก  สหกรณ์ต้องมีเงินเพียงพอแก่ความต้องการของสมาชิกน้ัน เพราะการถอนเงินฝากได้จะแสดงถึงความน่าเชื่อถือ
ของสหกรณ์ รวมถึงกรณีสมาชิกถอนหุ้นลาออกปิดบัญชีเงินฝากด้วยเช่นกัน 
 ปัจจุบันการเติบโตของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี การทําธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์
ต้องกําหนดระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการสั่งงานของคณะกรรมการ
น้ันด้วย 
 ท้ายนี้ขอให้กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคงตลอดไป  ขอให้
สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ขอให้ทุกคนโชคดี มีความสุข 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ 

 

สมาชิกที่เข้าประชุม ได้สอบถามและเสนอแนะต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 
 1. นางลักขณา  ตันจินดาประทีป  สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 1018 สอบถามเรื่องสวัสดิการทุนการศึกษา(ต่อเน่ือง)
สําหรับบุตรสมาชิก สหกรณ์มีเกณฑ์พิจารณาอย่างไร 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ         
ชุดที่ 22 ครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2563 มีมติจัดสวัสดิการทุนการศึกษา(ต่อเน่ือง)สําหรับบุตรสมาชิก โดยมีเกณฑ์
การพิจารณา ดังน้ี 
                    (1) นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป  ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับคะแนนไม่ต่ํากว่า 2.50  
                    (2) หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังน้ี   อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของบิดาหรือมารดา , รายได้ของบิดา มารดา และ
รายจ่ายของ ครอบครัว, สภาพครอบครัว, สภาพที่อยู่อาศัย, ความประพฤติมีใบประกาศเกียติบัตรเกี่ยวกับคุณงามความดี 
                    (3) สหกรณ์จะงดให้ทุนแก่ผู้รับทุนในกรณีใด  ดังน้ี  ผลการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ ,  ประพฤติตนไม่เหมาะสม  , 
ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร , ผู้ได้รับทุนของดทุนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขาดการติดต่อกับสหกรณ์  ,           
เม่ือเรียนจบหลักสูตรแต่ละระดับ , ให้ข้อมูลเท็จต่อคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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2. นางปทุมทิพย์  นาควัชระ  สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 203 เสนอว่า ขอให้สหกรณ์มีสวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
สําหรับสมาชิกที่มีบุตรแต่ไม่เคยได้รับทุนบุตร  เน่ืองจากปัจจุบันบุตรเรียนจบแล้วและมีอายุเกินเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กําหนด        
แต่บิดา มารดา ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตร 

คณะกรรมการดําเนินการ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ได้มีการเพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆให้แก่สมาชิก 
ซึ่งสวัสดิการต่างๆท่ีให้แก่สมาชิกน้ัน สหกรณ์จ่ายจากทุนสวัสดิการสมาชิกที่ได้รับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี 
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ถ้าหากสหกรณ์มีกําไรเพิ่มมากขึ้น ก็จะได้รับการจัดสรรเป็นทุน
สวัสดิการสมาชิกเพิ่มขึ้น  จึงเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่ 23/2564 ได้พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

เม่ือไม่มีท่านใดเสนอข้อซักถามแล้ว  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม  
เลิกประชุมเวลา  12.15  น. 

เลขานุการ/ผู้จดรายงานประชุม 
(นางศิริมา  โกมารทัต) 
กรรมการ/เลขานุการ 

 
ประธานในที่ประชุม 

(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ)  
ประธานกรรมการ   

 
 

จึงเสนอเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  
 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง              

เป็นเอกฉันท์   ( 117 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมด 122 คน ) 
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ระเบียบวาระที่    3 

เรื่อง   เสนอผลการดําเนินงานเพื่อทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 110 

 

 
 
 

เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  ลาออกและเสียชีวิต  ปี 2564 
 

           ในปีสิ้นสดุ 30 กันยายน 2564 มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 1,315 คน คิดเป็นร้อยละ 87.67 ของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชัยภูมิ  ( 1,500 คน)  รายละเอียดดังน้ี   
 

1. สมาชิกเม่ือต้นปี   1,304 คน    
2.  จํานวนสมาชิกเพิ่มระหว่างปี     52 คน   แยกเป็น 
 -  เข้าใหม่ 52 คน      
 -  รับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ - คน      
3.  จํานวนสมาชิกลดระหว่างปี   41 คน แยกเป็น 
 -  ลาออก 32 คน      
 -  ตาย 7 คน    
 -  โอนไปสหกรณ์อื่น - คน      
 -  ขาดสมาชิกภาพ  2 คน      
4.  สมาชิกคงเหลือในวันสิ้นปี   1,315 คน    
5.  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน   11 คน    
สมาชิกคงเหลือ แยกเป็นดังน้ี      
 -  สมาชิก 1,306 คน    
 -  สมาชิกสมทบ 9 คน    

 
 เหตุผลในการลาออกจากสมาชิก 
  1.  ต้องการนําเงินค่าหุ้นชําระหน้ีสหกรณ์  
  2.  ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน  
  3.  ลาออกจากราชการ/งานประจํา  
 
 

จึงเสนอเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 

 

ระเบียบวาระที่  3 
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สมาชิกสมทบ

ผลงานด าเนินงานปี 2560 – 2564 
 
 

จ านวนสมาชิกสหกรณ ์
                     คน 

 

 
                       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

สมาชิก 1,182 1,209 1,246 1,299 1,306 
สมาชิกสมทบ 11 15 16 5 9 

ชาย 231 235 235 243 248 
หญิง 962 989 1,027 1,061 1,067 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2564 
1.  ความก้าวหน้าของกิจการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เม่ือวันที่  
26 สิงหาคม 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ดําเนินกิจการเข้าสู่ปีท่ี 23 ได้มีการพัฒนาการดําเนินกิจการโดยต่อเน่ือง   
มีผลการดําเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุด  30  กันยายน  2564  ดังต่อไปน้ี 
2.  ฐานะการเงินในปี  2564  
      ตารางที่  1  ฐานะการเงิน  เปรียบเทียบปี  2563  และ ปี 2564 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม   (ลด) % 
1. ทรัพย์สินของสหกรณ์ 1,267,900,729.34 1,302,053,453.98 34,152,724.64 2.69 
2. หน้ีสินของสหกรณ์ 442,045,616.00 446,200,227.47 4,154,611.47 0.94 
3. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 715,097,780.00 737,201,010.00 22,103,230.00 3.09 
4. ทุนสํารอง 51,582,424.42 60,115,843.15 8,533,418.73 16.54 
5. ทุนสะสมอ่ืน 1,547,863.19 1,134,668.19 (413,195.00) (26.69) 
6. กําไรสุทธิ 57,627,045.73 57,401,705.17 (225,340.56) (0.39) 
7. ทุนดําเนินกิจการ 1,267,900,729.34 1,302,053,453.98 34,152,724.64 2.69 

     ตารางที่ 2  ผลการดําเนินงาน  เปรียบเทียบปี 2563 และ ปี 2564 
รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม   (ลด) % 

1. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 72,944,556.93 73,011,163.80 66,606.87 0.09 
2. รวมค่าใช้จ่าย 15,317,511.20 15,609,458.63 291,947.43 1.91 
3. กําไรสุทธิ 57,627,045.73 57,401,705.17 (225,340.56) (0.39) 

      ตารางที่ 3  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย 
รายการ ปี 2564 

1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 68,953,060.19 
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 19,729.18 
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด 1,387,081.60 
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จํากัด 1,101,059.00 
5. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สกก.บ้านเขว้า จํากัด 103,369.86 
6. ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจํา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1,063,999.99 
7. รายได้เงินปันผล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 110,090.00 
8. รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,800.00 
9. รายได้ค่าเช่าอาคาร 138,000.00 
10. รายได้เบ็ดเตล็ด 128,949.98 

รวมทั้งส้ิน 73,011,136.80 
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           ทุนเรือนหุ้น  เงินรับฝาก  เงินให้สมาชิกกู้ 
                     
 

                      บาท 
                            
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

สินทรัพย์ 1,016,598,588.97 1,173,394,581.37 1,258,926,504.11 1,267,900,729.34 1,302,053,453.98 
หนี้สิน 256,252,396.88 383,665,561.73 431,385,234.50 442,045,616.00 446,200,227.47 

ทุนของสหกรณ์ 760,346,192.09 789,729,019.64 827,541,269.61 825,855,113.34 855,853,226.51 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ทุนเรือนหุ้น 674,980,880.00 698,853,460.00 725,548,950.00 715,097,780.00 737,201,010.00 
เงินรับฝาก 254,765,514.24 381,796,966.01 428,938,760.36 439,250,929.69 441,008,673.35 

เงินให้สมาชิกกู้ 954,032,250.90 998,330,881.16 1,064,056,940.51 1,124,987,563.54 1,184,120,098.91 
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พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

รายได้ 64,832,193.86 68,783,743.49 75,220,922.26 72,944,556.93 73,011,163.80 

รายจ่าย 13,790,888.81 17,232,109.94 18,306,860.29 15,317,511.20 15,609,458.63 
ก าไรสุทธิ 51,041,305.05 51,551,633.55 56,914,061.97 57,627,045.73 57,401,705.17 

 
 ทุนส ารอง  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  

 

 
                 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ทุนส ารอง 33,202,673.85 38,405,295.90 43,783,903.45 51,582,424.42 60,115,843.15 
ทุนสะสมต่างๆ 1,121,333.19 918,630.19 1,294,354.19 1,547,863.19 1,134,668.19 
เงินปันผล 34,917,978.00 35,304,262.00 36,898,234.00 36,574,507.00 37,762,552.00 
เงินเฉลี่ยคืน 9,707,815.00 8,848,764.00 10,171,307.00 10,515,970.00 10,604,730.00 
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3.  ด้านการลงทุนของสหกรณ์   การถือหุ้น และการฝากเงินในสถาบันการเงินอื่น ๆ  
ที ่ สถาบันการเงิน เงินลงทุน จํานวนเงิน 
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้น ๆ ละ 500 บาท 2,020,000.00 
2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เงินฝากประจํา  3.80% 28,000,000.00 
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด เงินฝากออมทรัพย์   20,650,885.16 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาชัยภูมิ จํากัด เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 25,066,849.25 
5 สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จํากัด เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 20,000,000.00 
  รวม 95,737,734.41 

4.  ด้านการให้สินเชื่อแก่สมาชิก   
ประเภทเงินให้กู้ ให้กู้ระหว่างปี เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี สัญญาคงเหลือ 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  18,114,706.14 7,826,951.98 281 

2. เงินกู้สามัญระยะปานกลาง - 14,285,727.59 93 

3. เงินกู้สามัญระยะยาว 65,804,400.00 77,886,903.69 269 

4. เงินกู้พิเศษ 498,600,000.00 1,077,946,508.95 549 

5. ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ - 4,406,010.80 9 

6. ลูกหน้ีตามคําพิพากษา - 1,767,995.90 3 

                            รวม  1,184,120,098.91 1,204 

5.  ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก 
ประเภทเงินรับฝาก รับฝากระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี บัญชีคงเหลือ 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (2.00%) 154,134,631.90 406,479,152.56 1,311 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นสุขใจ  (3.25%) 298,107.81 - - 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข  (4%) 4,350,244.19 8,060,087.47 534 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพูนทรัพย์  (3%) 817,745.34 27,861,457.13 14 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นทวีทรัพย์  (2-2.75%) 212,433.32 209,433.32 33 

                            รวม 159,813,162.56 442,610,130.48 1,892 
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6.  การกู้ยืมเงินของสหกรณ์ 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 อนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมและค้ําประกันสําหรับปี 2564 ไว้ตามความจําเป็น
และสมควรแก่การดําเนินงานและนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมไว้ 1,150,000,000.00 บาท           
ซึ่งในปี 2564  สหกรณ์ไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใด  
 

7.  การก าหนด และปรับปรุง   แก้ไข  เพิ่มเติม  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของสหกรณ์ 
 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม และกําหนดขึ้นถือใช้ มีดังน้ี  

1. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบางข้อ ข้อ 50 ชื่อข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563   

2. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ .ศ. 2563 ลงวันที่                  
23 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

3. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทํางาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)               
พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 

4. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 24 เมษายน  พ.ศ.2564 
5. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยสมาชิก การถือหุ้นและการส่งชําระค่าหุ้น พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 24 เมษายน   

พ.ศ. 2564 
6. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ.2564 
7. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้ว ยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสหกรณ์ พ.ศ.2 564    

ลงวันที ่28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

8.  การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ในปีบัญชี 2564 
 8.1 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก  ไม่มีการเปล่ียนแปลง  ยังเป็นอัตราคงเดิม ดังน้ี 

เงินกู้ทุกประเภท                               อัตราคงเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 

 8.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  ไม่มีการเปล่ียนแปลง  ยังเป็นอัตราคงเดิม ดังน้ี 

1)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                        อัตราคงเดิม ร้อยละ 2.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
2)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นพูนทรัพย์   อัตราคงเดิม ร้อยละ 3.25 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
3)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นเกษียณเปี่ยมสุข  คงเดิม ร้อยละ 4.00 ต่อปี มีผล วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
4)เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นทวีทรัพย์    อัตราคงเดิม 

      -ฝาก 1 วัน – 5 ปี 
 

ร้อยละ 
 

2.00 
 

ต่อปี 

 

มีผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

      -ฝากมากกว่า 5 ปี – 15 ปี ร้อยละ 2.25 ต่อปี มีผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

      -ฝากมากกว่า 15 ปี – 25 ปี ร้อยละ 2.50 ต่อปี มีผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

      -ฝากมากกว่า 25 ปี  ร้อยละ 2.75 ต่อปี มีผล วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
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9.  การมอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในปี 2564  
ปี 2564 มีสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ/ลาออก จํานวน 23 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ                 

ชุดที่ 23 ครั้งที่ 14/2564  เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2564  มีมติจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการให้แก่ผู้มีสิทธ์ิ
ได้รับตามระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการ สมาชิกเกษียณอายุราชการ พ.ศ.25 61 จํานวน 23 ราย รวมเป็นเงิน 88,500.00 บาท          
(สมาชิกผู้เกษียณ 1 ราย อายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันน้อยกว่า 5 ปี จึงไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ)  

 

10.  การมอบสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2564   
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 15/2564 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2564  มีมตมิอบทุนการศึกษา

แก่บุตรของสมาชิก ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ตามระเบียบ ว่าด้วย
สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2563 จํานวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
100,000.00 บาท  เน่ืองจากปี 2564 ทุนสวัสดิการสมาชิกคงเหลือไม่เพียงพอ สหกรณ์จึงได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจําปี 2564 มอบให้ในปีบัญชี 2565   
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี   (ยกเว้นสมาชิกสมทบ ไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร)  
   2.  บิดา มารดา ที่มีบุตรเพียง 1 คน สามารถส่งรายชื่อบุตรคนเดียวกันเพื่อขอรับทุนได้ แต่บุตรรายนี้มีสิทธิรับ
ทุนได้เพียง 1 ทุน  
    3. บิดา มารดา ที่มีบุตรมากกว่า 1 คนขึ้นไป สามารถส่งรายชื่อบุตรเพื่อขอรับทุนได้เพียง คนละ 1 คน และ
รายชื่อท่ีส่งขอรับทุนจะต้องไม่ซ้ํากัน 
    4.  เป็นบุตรที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวะศึกษา  และปริญญาตรี 
    5.   ผู้รับทุนเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ และต้องมีอายุตั้งแต่ 3 - 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่
เปิดรับสมัคร  และยังไม่สมรส   
เกณฑ์การพิจารณา 
 1 . ในปีบัญชีหน่ึง ๆ บุตร 1 คน มีสิทธ์ิรับทุนได้  1  ทุน    

2. การให้ทุนจะให้ตามลําดับอายุการเป็นสมาชิกของบิดา มารดา  สมาชิกแต่ละคนจะมีสิทธิรับทุนน้ีอีก       
เม่ือสมาชิกที่มีบุตรได้รับทุนน้ีทุกคนแล้ว 
 

ที่ สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร 

1 546 นายสุริยัน รักษาชนม์ ด.ช.นพรัตน์  รักษาชนม์ 
2 552 นายพัฒกร คุ้มหมู่ นายฤทธิพงษ์  คุ้มหมู่ 
3 559 นางประนอม เสมียนชัย น.ส.ธันยรัศม์ิ  เสมียนชัย 
4 561 นางศิริพร กําลังเหลือ น.ส.ชัชชร ี สะลมชัย 
5 563 น.ส.จันทร์ฉาย เติมผล นายพัชรพล  ฐานวิเศษ 
6 564 นางจิณห์นิภา วรจิตร น.ส.ปรัชญา  วรจิต 
7 566 นางธนภรณ์ จรูญพันธ์ น.ส.ชนิษฐา  จรูญพันธ์ 
8 570 นางสมัคร ถนอมพันธ์ุ นายศรัณย ์ ถนอมพันธ์ุ 

... 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร 

9 571 นางเนตรณพิศ รัตนกฤษฎาธาร นายเสฎธวุฒิ  รัตนกฤษฎาธษร 

10 573 นายเทพพิทักษ์ ฐานวิเศษ น.ส.กัญญารัตน์  ฐานอาคาร 

11 581 นางสําราญ แก้วคอนไทย น.ส.ศศิธร  แก้วคอนไทย 

12 582 นางอารีย์ สมางชัย นายธีรพันธ์ุ  สมางชัย 

13 583 นางไพฑูรย์ สําราญพิศ ด.ช.ณภัทร  สําราญพิศ 

14 593 นางชุราพร โชคเหมาะ น.ส.ปณิสรา  โชคเหมาะ 

15 597 นางสุชิรา ตันวิเศษ น.ส.พัชรพร  ตันวิเศษ 

16 600 นางนุชจรี พวงเงิน นายพีรชาต ิ พวงเงิน 

17 602 นางเอ็มไพร ชูประยูร น.ส.มินทรา  ชูประยูร 

18 607 นางศรีนวล หาญบุ่งคล้า นายหฤษฎ์  พงษ์ไพร 

19 608 นางปุณณภัทร ศิริรัตน์ น.ส.พรรณปพร  ศิริรัตน์ 

20 609 นายบุญทม โคตรนาวัง ด.ช.ปุณญาพร โคตรนาวัง 

21 612 นางสุฤทัย สุโพนทอง นายภัทราวุธ  สุขสําราญ 

22 622 นายเรวัตร ป่วงสันเทียะ นายสุรกร  ป่วงสันเทียะ 

23 625 นายพิเชษฐ กําลังศิลป์ น.ส.พุทธิดา  กําลังศิลป ์

24 628 นางวิจิตรา บุญเสริม นายวิชชากร  บุญเสริม 

25 644 นางเพียงใจ ศรีสมบูรณ์ น.ส.จิรกานต์  ศรีสมบูรณ์ 

26 649 นางเกศินี ชาวสวนแก้ว ด.ช.ชนนน  ชาวสวนแก้ว 

27 657 น.ส.จารุวรรณ พิลาวรรณ์ ด.ช.ฐปณวัฒน์  แพทย์เพรียร 

28 663 นางสํารอง พิทักษ์พล นายพงศ์ภัค  พิทักษ์พล 

29 670 นายเกียรติรัตน์ คิดนอก น.ส.ศศิภาดา  คิดนอก 

30 671 นางพนิดา ศรีจํานงค์ น.ส.อักษราภัค  ศรีจํานงค์ 

31 672 น.ส.สุฑาทิพย์ วรพล ด.ช.อิทธิพัทช์  วรพล 

32 684 นางทัศนีย์ บุญนา น.ส.นันท์นภัส  พิกุล 

33 685 นางสุนิตย์ แคนมี นายณัฐชนน  แคนมี 

34 693 นางบุบผา แปลงค้างพลู นายปวริศ  คณะแสวง 

35 701 นางอรทัย พลอยเพ็ชร น.ส.ฤทัยพัฒน์  พลอยเพ็ชร 

36 703 นางดวงเดือน พิมพ์ศร น.ส.กุลณัฐ  พิมพ์ศร 
... 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  

37 706 นางกานดา พ่อบาล นายอัษฎา  พ่อบาล  

38 709 นายพัฒนพงษ์ ชนะพาล ด.ญ.อนัญญา  ชนะพาล  

39 721 นายสุภาพ บุญเหลือ ด.ช.สัณห์พิชญ ์ บุญเหลือ  

40 742 นางศิริลักษณ์ สิมาชัย นายธนพศ  สิมาชัย  

41 744 นางประวิณา พองชัยภูมิ น.ส.ปวีณกร  พองชัยภูม ิ  

42 751 นางอัญชลี ฟากสระ ด.ช.ศักดินนท์  ฟากสระ  

43 752 นายศานิต ภัทรทรงโสภณ นายอัษฎาวุธ  ภัทรทรงโสภณ  

44 753 นางธีรนาท คะนาวัง ด.ญ.ศัญญภัทร  คะนาวัง  

45 754 นางศิริพร หงส์สระแก้ว นายกิตติพงศ์  คําเพชร  

46 760 นางดาวประกาย งอกคํา ด.ญ.ปภาวรินทร์  งอกคํา  

47 762 นางบุษบา บุบผา ด.ช.กฤษฎ์ติณห์  บุบผา  

48 765 นายวิรัตน์ ราญศึก น.ส.ประภาพร  ราญศึก  

49 766 นายสุเมธ สีเพียแก้ว น.ส.สุภัค สีเพียแก้ว สีเพียแก้ว  

50 768 นางอรสา ชัยจันดี ด.ญ.อภัณตร ี ชัยจันดี  

51 771 นางจรรยา สมานญาติ ด.ญ.ลักษิกา  สมานญาติ  

52 784 นางนิตยา บวรพีระวงศ์ ด.ญ.พิชามญชุ ์ บวรพีระวงค ์  

53 790 น.ส.หยาดฝน ทาล ี ด.ช.ธมกร  ทวีวัฒศิริกุล  

54 792 น.ส.สุกัญญา แสงสุริยะโยธิน ด.ช.สุวณัฎฐ ์ ดีอยู ่  

55 798 นายสุชาต ิ ธงภักดิ์ ด.ช.ภัทรนันท์  ธงภักดิ ์  

56 801 นางพนิตนาฎ รักษ์มณี นายนภัทร  พงษ์จตุรา  

57 807 น.ส.เกศนี พรมสุคนธ์ ด.ญ.อภิชา  ปรางค์ชัยภูมิ  

58 812 นางพิไลพร ดํารงพันธ์ ด.ช.พิชชยดล  ดํารงพันธ์  

59 817 นางวาริน หาญชนะ ด.ญ.รินลดา  หาญชนะ  

60 838 นายจตุพร สุทธิวิเศษ ด.ช.ปวรุตม์  สุทธิวิเศษ  

61 840 นางพรทิพย์ ฉ่ิงสําโรง น.ส.ปนัดดา  ฉ่ิงสําโรง  

62 842 น.ส.มธุริน ธีรธนดลเดช นายนันทพงศ์  ชีวะตานนท์  

63 849 นายปรีชา ลาภเกิด นายฤทธิศาสตร์  ลาภเกิด  

64 854 นางบังอร จําพันธ์ น.ส.ศิริลักษณ์  ทางชัยภูมิ  

65 864 นางไพรวัลย์ สีหมอก ด.ญ.ชญาภา  สีหมอก  
.. 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  

66 898 นางศิราภรณ ์ รักษาชนม์ ด.ช.นพรุจ สายศรี  

67 905 นางปวีณา วิชัยระหัด ด.ช.ปริญ  วิชัยระหัด  

68 910 นางหทัยทิพย์ แนวโนนทัน ด.ช.ณัฐวัฒน์  แนวโนนทัน  

69 914 นางสายสุนีย์ ประสานเชื้อ นายวิทวัส  ประสานเชื้อ  

70 918 นางจไุรรัตน์ อินบัญชา น.ส.ชนกานต์  อินบัญชา  

71 919 นางมาริสา ชูติ นายมาณัฐนิธิ  ชูติ  

72 923 นางปัทมา แต่งภูมิ ด.ช.กฤษดา  แต่งภูม ิ  

73 924 น.ส.ศิริวรรณ ์ จุมมะเริง น.ส.พุทธ  รูปชัยภูมิ  

74 926 นางเพชรรัตน์ ผดุงชาติ ด.ญ.ชัญารัตน์  ผดุงชาต ิ  

75 730 นางพีชามญชุ์ จันดีศรี ด.ช.พุฒินาท  จันดีศรี  

76 930 นางจํารัส โมครัตน์ น.ส.นันท์นภัส  โมครัตน์  

77 932 นางอาภัสรา เติมสมบัติ น.ส.ปาณิศรา  เติมสมบัต ิ  

78 934 น.ส.อนัญญา จํานงนรินทรรักษ์ ด.ช.ปุญชรัศมิ ์ คุณอุดม  

79 941 นายพิทักษ์ วรพล ด.ญ.พชร พร วรพล  

80 944 นางสุนทรียา โยธา ด.ช.วรณัทร  โยธา  

81 945 น.ส.ณัฐสุรีภรณ ์ รุ่งเรือง ด.ญ.วริศรา  สมนาแซง  

82 947 นางภัทธีญา ธนะสุนทร ด.ญ.จารุพิชญา  ธนะสุนทร  

83 949 นายพัฒนพงษ์ ภักติยานุวรรตน์ ด.ช.พลธร  ภักติยานุวรรตน์  

84 954 นางไพรวรรณ์ ชาวประทุม น.ส.ณัธชา  ชาวประทุม  

85 962 นางประภา ภิรมย์ศร ี ด.ญเมธาพร  ภิรมย์ศรี  

86 963 นางสายตา จังหวัดกลาง น.ส.ลัลิชา  จังหวัดกลาง  

87 974 นางวิภารัตน์ สําราญพิศ ด.ญ.ญานิศา  สําราญพิศ  

88 978 นางวิไล จันทร์ชีลอง นายชัชนันท์  จันทร์ชีลอง  

89 980 นางนางกัลยากร โคตรภูเขียว ด.ช.ธนดล  โคตรภูเขียว  

90 983 นางพรพิพัฒทน์ ชัยชนะ ด.ญ.นภัสวรรณ  จิตขจร  

91 985 นางเนตรนภา ฐานวิเศษ ด.ญ.มธุรดา  ฐานวิเศษ  

92 987 นางทิพวัลย์ ประเสริฐสังข์ ด.ช.ณัฐพัชร ์ ประเสริฐสังข์  

93 992 นางศุภัทษร ทัดโกสุม ด.ช.ใบบุญ  ทัดโกสุม  
... 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  

94 1000 นางจิตติมา ฟ้ารักษา ด.ญ.ธัญชนก  ฟ้ารักษา  
95 1003 นางเคลือวัลย์ สีเพียแก้ว น.ส.สุภัค  สีเพียแก้ว  
96 1013 นางรุ่งนภา น้อยทอง น.ส.กนกวรรณ  น้อยทอง  
97 1018 นางลักขณา ตันจินดาประทิป ด.ญ.ปภังกร  ตันจินดาประทีป  
98 1021 นางอรุณรัตน์ แดงสกุล ด.ช.อัฑฒ์ธนัน ดร เพ็ญหาญ  
99 1022 นางสาริตรี บุระดา ด.ช.ณภัทร  บุระดา  

100 1025 นางดวงพร บุญคําภาว ์ ด.ช.ธนภูม ิ บุญคําภาว์  
 

11.  การมอบสวัสดิการทุนการศึกษา(ต่อเน่ือง)ส าหรับบุตรสมาชิก ประจ าปี 2564   
ปี 2564 สหกรณ์ได้มอบสวัสดิการทุนการศึกษา(ต่อเน่ือง)สําหรับบุตรสมาชิก มอบต่อเน่ืองจากปี 2563        

จํานวน  4 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท  ดังน้ี 
 

ที่ สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร ชั้นเรียน  

1 565 น.ส.นัททิยา   ปรางค์ชัยภูมิ น.ส.ภัททิยา   ปรางค์ชัยภูมิ ปริญญาตรี 
2 631 นางสุภัตรา งามบ้านผือ นายไพรสณฑ์ งามบ้านผือ ปวส. 
3 1180 น.ส.อรุณศร ี สมปัญญา นายจักรกฤษ์   แก้วบ้านดู่ ปวช. 
4 1552 น.ส.สมเพียน   คงสิน น.ส.สุทธิพร   พันธ์มะโน ปวช. 

 

12.  การมอบสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ประจ าปี 2564   
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 15/2564 เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2564 ได้มอบเงิน

สวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร พ.ศ.2563  
จํานวน 39 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,000.00 บาท  เน่ืองจากปี 2564 ทุนสวัสดิการสมาชิกคงเหลือ     
ไม่เพียงพอ สหกรณ์จึงจะมอบเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ประจําปี 2564 มอบให้ในปีบัญชี 2565   
คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณา 
       1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
      2. เป็นผู้ที่ไม่มีบุตร จนอายุครบ 40 ปี บริบูรณ์  
      3. ไม่เคยได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  
      4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเน่ืองสําหรับบุตรสมาชิก  
      5. ผู้ที่ไม่มีบุตร มีสิทธ์ิรับเงินสวัสดิการสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบุตร ได้เพียงครั้งเดียว  โดยให้ตามลําดับอายุการ
เป็นสมาชิก 
      6. สมาชิกที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพผู้ที่ไม่มีบุตรเป็นเท็จ ต้องคืนเงินสวัสดิการที่ได้รับ  และสมาชิกผู้น้ันจะ
ไม่ได้รับเงินสวัสดิการส าหรับผู้ที่ไม่มีบุตรอีก 
      7.  หลักเกณฑ์อ่ืนที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการกล่ันกรองและคัดเลือก
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
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ที่ สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก อายุของสมาชิก 

1 51 น.ส.รัชนี บั้งทอง 22 ปี 7 เดือน 61 ปี 1 เดือน 

2 235 นางศิริมา โกมารทัต 22 ปี 7 เดือน 56 ปี 5 เดือน 

3 658 น.ส.สายนาท พลไชโย 22 ปี 3 เดือน 58 ปี 9 เดือน 

4 929 นางเตือนใจ สุขนาแซง 17 ปี 55 ปี 11 เดือน 

5 942 น.ส.ผานิตย์ สุทธิสาย 17 ปี 45 ปี 

6 966 น.ส.สมทรง บุญญานุสนธ์ิ 16 ปี 4 เดือน 44 ปี 1 เดือน 

7 971 น.ส.ปราณ ี มุ่งกลาง 16 ปี 3เดือน 54 ปี 6 เดือน 

8 972 น.ส.อรวรรณ อินทร์สูงเนิน 16 ปี 3 เดือน 40 ปี 7 เดือน 

9 984 นางวัชรากร ศรีบุญยืน 16 เดือน 42 ปี 

10 996 น.ส.สุภัทรรีย ์ ดิเรกศรี 15 เดือน 45 ปี 1 เดือน 

11 1005 น.ส.ทิพย์สุดา ล้วนกลาง 15 ปี 7 เดือน 42 ปี 

12 1033 น.ส.นวพรรษ งอกภูเขียว 15 ปี  42 ปี 6 เดือน 

13 1045 นายเชิดชาย คงมา 14 ปี 1 เดือน 44 ปี 1 เดือน 

14 1055 น.ส.จรัสศร ี มัทวานนท์ 14 ปี 7 เดือน 51 ปี 5 เดือน 

15 1056 น.ส.จิรวด ี ชํานาญวงษ์ 14 ปี 7 เดือน 50 ปี 6 เดือน 

16 1057 น.ส.พรทิพย์ พวงจันทร์ 14 ปี 45 ปี 2 เดือน 

17 1060 นางอรนุช พานดวงแก้ว 14 ปี 43 ปี 

18 1082 น.ส.บุษกร บุญจิตร 14 ปี 43 ปี 5 เดือน 

19 1086 นางขนิษฐา ตั้งใจ 14 ปี 47 ปี 4 เดือน 

20 1117 น.ส.อารรีรัตน์ ชาลีรินทร์ 13 ปี 5 เดือน 42 ปี 11 เดือน 

21 1118 น.ส.จีรนันทน์ พรหมอารักษ์ 13 ปี 5 เดือน 56 ปี 

22 1140 น.ส.ศมากร กุลปวโรภาส 13 ปี 40 ปี 

23 1145 น.ส.วิมลรัตน์ สว่าง 13 ปี 54 ปี 5 เดือน 

24 1164 น.ส.กนกวรรณ อาจกมล 12 ปี 3 เดือน 44 ปี 8 เดือน 

25 1168 น.ส.สุธาทิพย์ วัฒนะพนาลัย 12 ปี 2 เดือน 43 ปี 

26 1170 นางศรินยา ศิริรัตน์ 12 ปี 1 เดือน 54 ปี 6 เดือน 

27 1172 นายชาญ กุศลเลิศจริยา 12 ปี 1 เดือน 43 ปี 4 เดือน 

28 1192 นายธวัช ขําชัยภูม ิ 11 ปี 8 เดือน 43 ปี 5 เดือน 
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ที่ สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก อายุของสมาชิก 

29 1200 น.ส.จุฑาทิพย์ อุดมทรัพย์ 11 ปี 7 เดือน 52 ปี 4 เดือน  

30 1206 น.ส.จิราพร มณีรุ่ง 11 ปี 5 เดือน 44 ปี 9 เดือน 

31 1254 น.ส.ดวงใจ ขึ้นนกขุ้ม 11 ปี 50 ปี 7 เดือน 

32 1276 นายพลัฎฐ์ธวัล สุโพนทอง 10 ปี 1 เดือน 46 ปี 3 เดือน 

33 1302 น.ส.เปรมวดี ศิริวิวัฒนานนท์ 10 ปี 8 เดือน 41 ปี 9 เดือน 

34 1309 น.ส.แสงอรุณ งอกศิลป์ 10 ปี 7 เดือน 52 ปี 8 เดือน 

35 1335 น.ส.ประเทือง สุทธิวิเศษ 10 ปี 2 เดือน 73 ปี 11 เดือน 

36 1342 น.ส.ลําจวน แสงสารวัตร 10 ปี 1 เดือน 72 ปี 

37 1343 น.ส.มาลา มะลิกุล 10 ปี 1 เดือน 67 ปี 4 เดือน 

38 1661 น.ส.ลักขณา อาจฤทธ์ิ 6 ปี 1 เดือน 46 ปี 

39 1683 นางกุลนันท์ พงษ์สวัสดิ์ 5 ปี 7 เดือน 62 ปี 

 

13.  การจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก   

 ผู้เสียชีวิต การจ่าย จํานวนเงิน 
1 นายสว่าง  สอางชัย เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
2 นางจันทกานต์  ชินชนะ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
3  นางสะอาด  ปรางค์ชัยภูมิ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
4 นางกัลยา  ทวีบุญ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
5 นางกฤษณา  ชวนินทวิสุทธ์ิ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
6 นางจารุวรรณ  สูงชัยภูม ิ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
7 นายไพศาล  บ่อทอง เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
8 สมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก เงินจัดการศพ 92,400.00 

 รวม 792,400.00 
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14.  การให้ความรู้คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสหกรณ์ 
1.  อบรม โครงการอบรมความรู้เรื่อง กฎหมาย ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
2.  อบรม โครงการจัดการองค์ความรู้เรื่องการออม 
3.  อบรม โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของสมาชิก 
4.  อบรม โครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของสมาชิกด้วยวิธีการสหกรณ์ 
5.  อบรม หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
6.  อบรม หัวข้อ ออมวันน้ี เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้า 
 
 
 

จึงเสนอเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี  2564 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ แผนงาน 
 

ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

1.โครงการสหกรณ์
สีขาวด้วยหลัก       
ธรรมาภิบาล 
 

ได้รับการประเมิน   
1 ครั้ง 
 
 

ผลการประเมินผ่าน  
9 หลัก 
 

มีแนวทางการ
ดําเนินงานสหกรณ์สี
ขาวด้วยธรรมาภิบาล 
 1 เล่ม 

ได้รับการประเมินจาก
เจ้าหน้าที่สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 1 ครั้ง   
 

ผลการประเมินผ่าน 9 หลัก 
 
 

มีแนวทางการดําเนินงาน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิ
บาล  1  เล่ม 
 

100 
 
 
 

100 
 
 

100 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 185,000  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 114,283.00 
บาท  ยังไม่ได้รับการประเมิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 

ผลการด าเนินงาน    
     ได้รับการประเมิน ครั้งท่ี 1 โดยเจ้าหน้าที่สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ผลการประเมินผ่าน 9 หลัก ทําให้ระบบงานของ
สหกรณ์มีมาตรฐานตรงตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
สมาชิกได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกันด้วยความเสมอภาค 

2.โครงการกีฬา
เครือข่ายสหกรณ ์

สมาชิกเป้าหมาย 80 คน
เข้าร่วมกิจกรรม 
 ≥ 90 %    
 
 

ไม่ได้จัดกิจกรรม - 
 

 
 
 
 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร  95,500  บาท   ยังไม่ได้ใช้ 
 

ผลการด าเนินงาน   
   โครงการนี้ไม่ได้จัดโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  สหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ
งดจัดกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ เป้าหมาย ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

3.โครงการเกลี้ยง
จาน 
 

สมาชิก เข้าร่วม
โครงการ 80 คน 
 
 
สมาชิกที่เข้าอบรม 
มีความพึงพอใจ 

≥ 90 % 
 

สมาชิก เข้าร่วม
โครงการ 88 คน 
 
 
สมาชิกที่เข้า
อบรมมีความพึง
พอใจ 
97.88% 

 

110.00 
 
 
 
108.76 

 
 

 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 36,800  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 27,280  บาท   
   
ผลการด าเนินงาน   
1.สหกรณ์การจัดอบรม เรื่อง การลดภาวะโลกร้อน ทําให้สมาชิกทราบ
สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน และมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน  
2.สหกรณ์จัดกิจกรรมรนณรงค์การใช้ภาชนะใส่อาหาร(กล่องข้าว) เพื่อได้
ประโยชน์ 2 อย่าง คือ ลดปริมาณขยะถุงพลาสติกที่แม่ค้าใส่บรรจุอาหาร 
และสมาชิกกินอาหารไม่หมดสามารถนํากลับไปกินต่อท่ีบ้านได้  
 

4.โครงการอบรม
ความรู้ เรื่อง 
กฎหมาย ความเสี่ยง 
และการควบคุม
ภายใน 

สมาชิกที่เข้าอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น  
20 % 
 
 
สมาชิกที่เข้าอบรม  
มีความพึงพอใจ 
95 % 

สมาชิกที่เข้า
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 33.38% 
 
สมาชิกที่เข้า
อบรม  มีความพึง
พอใจ 
96.10% 
 

166.90 
 
 
 
101.16 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 38,625  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,643  บาท   
   
ผลการด าเนินงาน   

1.สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ เชื่อถือและไว้วางในสหกรณ์  ทําให้เกิด
ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์มากขึ้น  
2.เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ได้นํามาปรับใช้กับการทํางานปัจจุบัน โดยมีการบันทึก ความเสี่ยงท่ี
เกิดขึ้น และทบทวนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดซ้ํา  
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ เป้าหมาย ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

5.โครงการจัดการองค์
ความรู้เรื่องการออม 
 

จัดอบรม  3  ครั้ง 
 
จัดทํารูปเล่มองค์
ความรู้เรื่องการ
ออม  1  เล่ม 
 

จัดประชุม  2  ครั้ง 
 
จัดทํารูปเล่มองค์
ความรู้เรื่องการ
ออม  1  เล่ม 
 

66.67 
 

100 

 

 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 23,250  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,450 บาท   
   

ผลการด าเนินงาน   
1.สหกรณ์จัดทําสุนทรียสนทนา  เรื่องการออมจํานวน 2 ครั้ง เพื่อหา
องค์ความรู้เรื่องการออม และได้บทสรุปและจัดทําเป็นรูปเล่มองค์
ความรู้เรื่องการออม  
2.สมาชิกได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ เกิดแนวคิดวิธีการการ
เก็บออมเงินวิธีใหม่ๆ การเพิ่มรายได้ การใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าแบบ
ประหยัด  
 

6.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรม   100 % 
 
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น 100 % 
 
 

เจ้าหน้าที่ผ่านการ
อบรม   100 % 
 
เจ้าหน้าที่มีความรู้
เพิ่มขึ้น 100 % 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร 12,350  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  10,125 บาท   
   

ผลการด าเนินงาน 
     สหกรณ์จัดอบรม โดยวิทยากรจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทําให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรู้หลัง
การอบรมเพิ่มขึ้น  
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ เป้าหมาย ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

7.โครงการสัมมนา
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
ของสมาชิก 
 

สมาชิกที่เข้าอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 20 % 
 
 
สมาชิกที่เข้าอบรม  
มีความพึงพอใจ 
95 % 

สมาชิกที่เข้าอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้น 
33.38% 
 
สมาชิกที่เข้าอบรม  
มีความพึงพอใจ 
96.10% 
 
 
 

166.90 
 
 
 
101.16 

 
 

 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 55,625  บาท แต่ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ เน่ืองจากจัด
กิจกรรมอบรมร่วมกับโครงการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน   
  ผลการด าเนินงาน   

   สมาชิกมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์  ทําให้
สมาชิกเข้าใจในสหกรณ์มากขึ้น เชื่อถือและไว้วางในสหกรณ์ ทําให้เกิด
ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์มากขึ้น  

8.โครงการเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณ
เปี่ยมสุข 

สมาชิกเปิดบัญชี 
20 ราย 
 
 
สมาชิกที่เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ  

≥ 90 % 
 

สมาชิกเปิดบัญชี 
79 ราย 
 
 
สมาชิกที่เข้าอบรม
มีความพึงพอใจ 
100% 

395 
 
 
 

100 

 

 
 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 75,750  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 56,799  บาท   
  ผลการด าเนินงาน 
1.สหกรณ์จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ออมวันน้ีเพื่อชีวิตท่ีดีในวันหน้า” ทํา
ให้สมาชิกเข้าใจประโยชน์ของการออมเงินและมีแรงบันดาลใจ มุ่งม่ันที่
จะเก็บออมเงิน 
2.สมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์เพิ่มขึ้น  
3.สหกรณ์มีทุนดําเนินกิจการจากแหล่งเงินทุนภายใน เกิดความเข้มแข็ง
ยั่งยืน  
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ แผนงาน 
(เป้าหมาย) 

ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

9.โครงการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินของ
สมาชิกด้วยวิธีการ
สหกรณ์ 
 

สมาชิกเป้าหมาย 
100 คน เข้ารับ
การอบรม  

≥80 % 
 

สมาชิกที่เข้า
อบรมมีความพึง
พอใจ ≥80 % 
 

สมาชิกเข้ารับการ
อบรม  100 
 
 
 
สมาชิกที่เข้าอบรม
มีความพึงพอใจ 
97.14% 

125.00 
 
 
 
 

121.43 

 
 

 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 34,050  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 30,285  บาท   
   
ผลการด าเนินงาน 
1. สหกรณ์จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ
สําหรับสมาชิกสหกรณ์” ทําให้สมาชิกมีความรู้เรื่องวิธีการแก้ไขปัญหา
หน้ีนอกระบบและไม่ก่อหน้ีเพิ่ม  
2. สมาชิกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแก้หน้ี จํานวน 4 คน ได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมรายได้ตามโครงการที่สมาชิกนําเสนอคนละ 
20,000 บาท และสมาชิกมีรายได้เพิ่มสามารถนําส่งเงินทุนคืนครบทั้ง 4 
ราย  
 

10.โครงการสัมมนา
วิชาการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ/
ลาออก 

สมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ ≥90 % 
 

เล่ือนไปจัด
กิจกรรมในปีบัญชี
2565 

- 
 

 
 
 
 

 ด้านงบประมาณ  
    ได้รับการจัดสรร 116,000  บาท  ยังไม่ได้จัดกิจกรรม   
   
ผลการด าเนินงาน 
   รอจัดกิจกรรมในปี 2565  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ไม่สามารถจัดกิจกรรมในปี 2564 ได้           
จึงเล่ือนไปจัดกิจกรรมในปี 2565 
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ เป้าหมาย ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

11.โครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
สื่อสารโดยช่องทางการ
สื่อสารที่ทันสมัย ปี 
2564 

 สมาชิกมีความพึง
พอใจต่อช่อง
ทางการสื่อสาร 
≥ 90 % 
 

 สมาชิกมีความพึง
พอใจต่อช่อง
ทางการสื่อสาร 
 93.20 % 
 

103.56  
 

 
 
 

 ด้านงบประมาณ  
   ได้รับการจัดสรร 34,000  บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท   
   

ผลการด าเนินงาน 
1.  สหกรณ์เปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบ social 
network  คือ Line official เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ถึงสมาชิก
โดยตรง ซึ่งต้องเสียค่าใช้บริการรายเดือน 
2. หลังใช้ช่องทางน้ีสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสาร  93.20 % 
 

12.โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ได้รับการตอบรับ
การพัฒนาระบบ 
จากผู้พัฒนาระบบ 
 

ได้รับการตอบรับ
การพัฒนาระบบ 
จากผู้พัฒนาระบบ 
มีการพัฒนาระบบ
เก็บข้อมูลผู้รับ
ประโยชน์  ใน
ทรัพย์สินและภาระ
ผูกพันที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ พร้อมใช้
งานได้ 

100 
 

 
 
 

 ด้านงบประมาณ  
  ได้รับการจัดสรร 253,500 บาท  ยังไม่ได้ใช้งบประมาณ   
   

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผู้รับประโยชน์ในบรรดาทรัพย์สินและ
ภาระผูกพันที่มีอยู่ในสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  แต่ยังมิได้จ่ายค่าระบบเพราะ
รอจ่ายพร้อมกับระบบเก็บข้อมูลการทําฌาปนกิจ สสธท. ของสมาชิก 
2. ผลการใช้ระบบได้ผลดี ไม่มีเหตุขัดข้อง  
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ผลการด าเนินงานตามโครงการ ปี 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
 

แผนการดําเนินการ เป้าหมาย ผลงาน % ประเมินความคุ้มค่า 
คุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เหตุผล 

13.โครงการมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์สู้ภัย
ไวรัสโควิด-19 

มีสมาชิกพักชําระหน้ี 
 
 
 
 
สมาชิกที่เข้าร่วม
โครงการมีความ        
พึงพอใจ ≥90 % 
 

สมาชิกพักชําระ
หน้ี 125 ราย 
รวมเป็นเงิน 
3,148,043.57 
 
สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 
100% 
 

100 
 
 
 
 

111.11 

 
 

 
 
 
 

 

 ด้านงบประมาณ  
  -   
   
ผลการด าเนินงาน 
1. สมาชิกร่วมโครงการพักชําระหน้ีรวม 125 ราย  สามารถแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได ้
2.สมาชิกที่พักชําระหน้ีมีความพึงพอใจ 100% 

 

 
 
จึงเสนอเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนของกรรมการและผู้จัดการ ปี 2564 

 ตามที่กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่าด้วยการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่                      
10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในหมวดท่ี 4 เรื่อง การกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14(1) และ (4) ให้แจ้ง
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจาก
สหกรณ์ในปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายบุคคล  ให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ค่าตอบแทนดังกล่าวโดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ   

เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด จึงขอรายงานรายละเอียด
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้จัดการ ในปี 2564  ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง เงินเดือน/
เงินประจํา
ตําแหน่ง/

ค่าล่วงเวลา 

ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัส เบี้ยเล้ียง/
พาหนะ 

รวม 

1 พญ.จุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์ ประธาน 0 30,200.00  0  1,200.00 31,400.00 
2 นางสุจดี  ตั้งใจ รองฯ คนท่ี 1 0 24,400.00  56,774.00  1,200.00 82,374.00  
3 นางทองทรัพย์  ดวงภมร รองฯ คนท่ี 2 0 27,300.00  56,774.00  400.00  84,474.00  

4 นางประภารัตน์  ประยูรพรหม 
กรรมการ/
เหรัญญิก 

0 19,400.00  56,774.00  0  76,174.00  

5 นางอรุณนีย์  ประทุมถิ่น 
กรรมการ/
เลขาฯ 

0 20,400.00  56,774.00  400.00  77,574.00  

6 นางศิริมา  โกมารทัต กรรมการ 0 23,900.00  56,774.00  0  80,674.00  
7 นางลภิสรา  สวัสดิรักษ์ กรรมการ 0 23,300.00  56,774.00  0  80,074.00  
8 นางสาวสายนาท  พลไชโย กรรมการ 0 21,700.00  56,774.00  0 78,474.00 
9 นายจิรภัทร  จุลบท  กรรมการ 0 13,600.00  56,774.00  0 70,374.00 

10 นางสุวณี  มหาจันทร์  กรรมการ 0 11,600.00  56,774.00  0 68,374.00 
11 นายวรวุฒิ  มาตา  กรรมการ 0 23,200.00  56,774.00  0 79,974.00 
12 นางจิตราวดี  สุมาลี  กรรมการ 0 15,600.00  56,774.00  0 72,374.00 
13 นางชลนรรจ์  แสนชั่ง  กรรมการ 0 17,600.00  56,774.00  0 74,374.00 
14 นางสุชาดา  ศรีหาพล  กรรมการ 0 15,600.00  0 2,616.00 18,216.00 
15 น.ส.รัชนี  บั้งทอง  กรรมการ 0 19,800.00  56,774.00  0 76,574.00 
16 น.ส.สมทรง  บุญญานุสนธ์ิ  ผู้จัดการ 506,799.52 11,400.00  37,000.00  1,200.00 556,399.52 

จึงเสนอเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่    4 

เรื่อง   รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2564 
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เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

ประธานท่ีประชุม   ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็นผู้ชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ ประจําปี 2564  

นางสีรยา  ประมวญ   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ดังน้ี 
 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2564 

 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 
   ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  เม่ือวันที่ 23  ตุลาคม 2563  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือนจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปีโดยสรุป ดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
      1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและควบคุมการเงิน 
      1.3  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน  
      2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
      2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และตามมติที่ประชุม 
      2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 

3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
     3.1  ผลการดําเนินงาน 
           สหกรณ์มีสมาชิกต้นปี 1,304 คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น 52 คน ลาออกจากสหกรณ์ 41 คน คงเหลือ
สิ้นปี 1,315 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1,302,053,453.98 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  34,152,724.64 
บาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.69 และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น  73,001,163.80 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  15,599,458.63 
บาท มีกําไรสุทธิ 57,401,705.17 บาท  ลดลงจากปีก่อน 225,340.56  บาท  หรือลดลง ร้อยละ 0.39    
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 
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      3.2  ด้านการบริหารทั่วไป 
        สหกรณ์กําหนดระเบียบ ข้อบังคับและมีมติที่ประชุม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ  
การดําเนินงานทั่วไป การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติที่ประชุมท่ีไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีการ
มอบหมายหน้าที่เหมา ะสมกับแต่ละตําแหน่ง การบริหารทั่วไปเป็นไปตามหลักคุณธรรม มีการจัดคิวในการให้บริการ    
แก่สมาชิก  มีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิก  โดยรวมสมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายบริหาร
และเจ้าหน้าที ่
      3.3  ด้านบัญชี 
      สหกรณ์ปฏิบัติการด้านการบัญชีเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด การบันทึกบัญชีเรียบร้อย
เป็นปัจจุบัน มีการนํารายงานทางบัญชีเปรียบเทียบกับบัญชีย่อยรายตัวเป็นประจําทุกเดือนหากเกิดข้อคลาดเคลื่อน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกันโดยเร็วการบันทึกบัญชีรายการที่เก่ียวกับเงินสดบันทึกในวันที่
เกิดรายการขึ้น รายการที่ไม่เก่ียวกับเงินสดบันทึกภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น   
      3.4  ด้านการเงิน   
            สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ  ณ วันสิ้นปี 17 ,658.01  บาท  ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่ในความรับผิดชอบ
ของนางสาวภานุลักษณ์ วงละคร หัวฝ่ายการเงิน สหกรณ์กําหนดวงเงินเก็บรักษาไม่เกินวันละ 20 ,000.00  บาท  การเก็บ
รักษาเงินอยู่ภายในวงเงินที่กําหนดไว้  การใช้จ่ายเงินเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์  การใช้จ่ายโดยรวมเป็นไปตาม
งบประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
      3.5  ด้านสินเชื่อ 
            3.5.1  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 4  ประเภท คือ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        88 สัญญา จํานวน 2,927,400.00   บาท 
(2) เงินกู้สามัญระยะยาว   183 สัญญา จํานวน 65,804,400.00   บาท 
(3) เงินกู้สามัญ 168 สัญญา จํานวน 498,860,000.00   บาท 
(4) เงินกู้ ATM   208 สัญญา จํานวน 15,187,306.14   บาท 

                         ณ  วันสิ้นปีเงินกู้คงเหลือ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        22 สัญญา จํานวน 392,270.00   บาท 
(2) เงินกู้สามัญระยะยาว   269 สัญญา จํานวน 78,947,444.46   บาท 
(3) เงินกู้สามัญ 549 สัญญา จํานวน 1,084,885,951.55   บาท 
(4) เงินกู้ ATM   260 สัญญา จํานวน 7,434,681.98   บาท 

      3.6  ด้านการลงทุน 
             สหกรณ์ลงทุนถือหุ้นกับสถาบันการเงิน 1 แห่ง ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2,020,000.00 บาท                    
การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ (พระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 มาตรา 62) การลงทุนจะได้รับ
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผล กรณีแหล่งเงินทุนดําเนินงานมีกําไรเท่าน้ัน  หากผลการดําเนินงานขาดทุน  มูลค่าของเงิน
ลงทุนต่อหุ้นจะลดลงตามสัดส่วนที่ขาดทุน 
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     3.7  ด้านเงินรับฝาก 
            สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 4 ประเภท  คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ    154,446,014.55 บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข        298,107.81 บาท 
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์           6,246.58 บาท 
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสุขใจ          212,433.32 บาท 

ณ วันสิ้นปีเงินรับฝากคงเหลือ  คือ 
 (1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ    406,479,152.56   บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข     8,060,087.47   บาท 
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์พูนทรัพย์    26,260.000.00   บาท 
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสุขใจ          209,433.32   บาท 

3.8  ด้านหน้ีสิน 
            นายทะเบียนสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้ยืม จํานวน 1 ,150  ล้านบาท  ระหว่างปีได้กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงิน 1  แห่ง โดยการจัดทําสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี ( OD) กับธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิและธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
สาขาชัยภูมิ  การจัดทําสัญญาประกอบการเปิด OD  ครบถ้วน การชําระเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน ธนาคารไม่คิด
ดอกเบี้ยแต่อย่างใด สกรณ์เบิกเงินของธนาคารกรุงไทยโดยการใช้เช็ค  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมาชิกที่กู้เงินจะถอนเงิน
ด้วย ATM 
 
      3.9  ด้านหน้ีสินอื่น 
    ณ  วันสิ้นปี มีหน้ีหมุนเวียน/สินอื่น ดังน้ี   

(1) หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 2,027,568.13     บาท 
(2) หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 3,163,985.99     บาท 

      3.10  ด้านทุน 
                 3.10.1   ด้านทุนเรือนหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี จํานวน 715,097,780.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี จํานวน  32,671,990.00  
บาท ลดระหว่างปี 10,568,760.00  บาท คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน 737,201,010.00  บาท  

การปฏิบัติการด้านทุนเรือนหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับที่กําหนดไว้ มีการตรวจสอบ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกเข้าใหม่ปรากฏมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสหกรณ์กําหนดค่าธรรม เนียม
แรกเข้าสําหรับสมาชิกใหม่รายละ 100.00 บาท สมาชิกที่ออกจากสหกรณ์แล้วกลับมาเข้าใหม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายละ 200.00 บาท ระหว่างปีได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้าจํานวน 5,800.00 บาท การลาออกจากสมาชิกมีการตรวจสอบ
ภาระการค้ําประกัน และภาระหน้ีสินก่อนอนุมัติให้ออกจากการเป็นสมาชิกทุกราย 
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                 3.10.2   ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ 
สหกรณ์มีทุนสํารองยกมา จํานวน 51,582,424.42 บาท เพิ่มระหว่างปี จํานวน  8,533,418.73  

บาท ณ วันสิ้นปีคงเหลือ 60,115,843.15 บาท คิดเป็น ร้อยละ 8.15 ของทุนเรือนหุ้นทุนสํารองที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีได้รับ
จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี 2563  ทุนสํารองดังกล่าวมีไว้เพื่อชดเชยการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นเท่าน้ัน 

4.  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
         จากการตรวจสอบกิจการระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)              
มีข้อสังเกตเพียงเล็กน้อย เช่น เอกสารหลักฐานประกอบการกู้ยืม การรับฝากเงินการระดมทุน (ทุนเรือนหุ้น)                      
และเอกสารประกอบรายการรับ - จ่าย ไม่เรียบร้อย เป็นต้นได้ให้คําแนะนําโดยวาจา และสหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว   

5.  เรื่องอื่น ๆ 
    5.1  สหกรณ์ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจสินเชื่อ  วงเงินกู้ยืมของสมาชิกอยู่ในเกณฑ์สูง และใช้บุคคลค้ําประกัน
หลายรายต่อสัญญา  ดังน้ัน สหกรณ์ต้องตรวจสอบการกู้ยืมและภาระหน้ีสินรายรับสุทธิของสมาชิกโดยละเอียด ทั้งน้ี
เพื่อจะได้ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  เน่ืองจากหากปล่อยสินเชื่อผิดพลาดอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ 
     5.2  ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก  การปฏิบัติการโดยรวมเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินที่กําหนด
ไว้  สิ่งที่พึงระวังคือ การถอนเงินสหกรณ์ต้องตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินกับตัวอย่างลายมือชื่อท่ีผู้ฝากเงินให้ไว้                
ณ วันเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์  ทั้งน้ี เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
   
 
 

   (นางนิติยา  โชคคุณ) 
       ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรพัย์โรงพยาบาลชัยภมิู จํากัด  
 
 
 

จึงเสนอเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
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เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 
 

ประธานท่ีประชุม   ได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  ประจําปี 2564           
ให้เป็นผู้ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ 

นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ได้ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์  ดังน้ี 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ   จํากัด 

วันที่   12  ตุลาคม  2564 

เรียน   นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์    

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2564 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่เก่ียวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 30 กันยายน 256 4 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา        

งบการเงิน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง

รายการและข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์) 
1.3 ข้อสมมติที่สําคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น 

รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจํากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน  

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้
ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสําคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีไม่แก้ไขได้จัดทําเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี 

 

ระเบียบวาระที่  5 
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1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์            
ผู้ซึ่งมีหน้าที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัด             
ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์
ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอ่ืนที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจําเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จํากัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ

ต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลท้ังหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต่อการแสดง
งบการเงินที่จัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและ             
ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวข้องกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสําคัญ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้
นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 

                                                   
                                                                                                (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 

                                                              ประธานกรรมการ 

                                                                                                          
                      (นางสาวสมทรง   บุญญานุสนธ์ิ) 
                                                                                                                       ผู้จัดการ 
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

จังหวัดชัยภูมิ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

 
เสนอ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 น้ัน ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชี
อย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่สําคัญ ดังต่อไปน้ี 

 1.  ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
      1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  

การปฏิบัติด้านการเงิน การบัญชี ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็น
สาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
  การปฏิบัติงานด้านการรับฝากเงินและให้กู้ยืม ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย
ซึ่งไม่เป็นสาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องทราบ เพื่อดําเนินการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
       การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2563 เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ การคํานวณผลตอบแทน
ถูกต้องและครบถ้วน 
      1.2 ด้านการดําเนินธุรกิจ 
  ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก จํานวน 581,223,861.14 บาท ลดลงจากปี 2563 จํานวน 
169,485,866.74 บาท (ร้อยละ 22.58) การจ่ายเงินกู้ดังกล่าวมีเอกสารหลักฐานการเป็นหน้ีและการค้ําประกัน ครบถ้วน 
ถูกต้องตรงตามระเบียบของสหกรณ์ และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 
  ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน 160,392,123.44 บาท ลดลงจากปี 2563 จํานวน 
41,480,300.54 บาท (ร้อยละ 20.55) โดยมีเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งสหกรณ์ได้ปฏิบัติถูกต้องตรงตาม
ระเบียบของสหกรณ์ และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี 

 2. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
      2.1  ด้านความเพียงพอของเงินทุน 
  สหกรณ์จัดหาเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอก ระหว่างปีระดมทุนจากสมาชิกถือหุ้น 
32,671,990.00 บาท และรับฝากเงินจากสมาชิก 160,392,123.44 บาท 
  เงินทุนที่จัดหามาได้ทั้งสิ้น (รวมกับเงินทุนที่ยกมาต้นป)ี สหกรณ์นําไปให้สมาชิกกู้ยืม 
1,184,120,098.91 บาท ถือไว้เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 15,428,338.36 บาท เงินฝากสหกรณ์อื่น 93,717,734.41 
บาท เงินลงทุน 2,020,000.00 บาท และสินทรัพย์อื่น 6,774,273.49 บาท จะเห็นได้ว่าเงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็น
เงินให้กู้ยืม (ร้อยละ 90.94 ของทุนดําเนินการ) 
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  สหกรณ์มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนปี 2564 เท่ากับ 0.52 เท่า  ปี 2563 เท่ากับ 0.54 เท่า ลดลงจากปีก่อน
เท่ากับ 0.02 เท่า แสดงว่าโครงสร้างเงินทุน ( Capital Structure) ของสหกรณ์มีหน้ีสินน้อยกว่าทุนของสหกรณ์ แสดงถึง
ความม่ันคงของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดยส่วนใหญ่ใช้จากทุนของสหกรณ์เอง โดยมีแนวโน้มที่จะ
ใช้เงินทุนจากทุนของสหกรณ์มากขึ้น 
  สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ปี 2564 เท่ากับ 0.05 เท่า  ปี 2563 เท่ากับ 0.04 เท่า เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนเท่ากับ 0.01 เท่า  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีการสะสมทุนสํารองไว้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว 
  สหกรณ์มีอัตราการเติมโตของทุนสหกรณ์ปี 2564 ร้อยละ 3.63  ปี 2563 ร้อยละ (0.20) เพิ่มขึ้นจาก     
ปีก่อนร้อยละ 3.83  แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีการลงหุ้นในสหกรณ์เพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น 
  กล่าวโดยสรุป  ด้านความเพียงพอของเงินทุนอยู่ในเกณฑ์ดี 

      2.2 ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  
  สหกรณ์มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ปี 2564 เท่ากับ 0.06 รอบ เท่ากับปี 2563 แสดงให้เห็นว่า 
สหกรณ์มีการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว 
  สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2564 ร้อยละ 4.47  ปี 2563 ร้อยละ 4.56 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 0.09  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลง  
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ปี 2564 ร้อยละ 2.69  ปี 2563 ร้อยละ 0.71 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 1.98 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 
  กล่าวโดยสรุป  สหกรณ์มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี 

      2.3 ด้านขีดความสามารถในการบริหาร  
  สหกรณ์มีสมาชิก ณ วันสิ้นปี จํานวน 1,315 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 11 คน (ร้อยละ 0.84)  
ธุรกิจของสหกรณ์ประกอบด้วยการให้เงินกู้และรับฝากเงิน การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจปี 2564 ร้อยละ (22.15)  ปี 2563 ร้อยละ (14.12) ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 8.03  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจลดลง   
  กล่าวโดยสรุป  ความสามารถในการบริหารอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

      2.4 ด้านการทํากําไร  
  สหกรณ์มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 66,606.87 บาท (ร้อยละ 0.09) ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 
291,947.43 บาท (ร้อยละ 1.91) ทําให้มีกําไรสุทธิลดลง 225,340.56 บาท (ร้อยละ 0.39) แสดงว่าสหกรณ์ทํากําไร         
ได้ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
  สหกรณ์มีกําไรต่อสมาชิกปี 2564 เท่ากับ 43,651.49 บาท ต่อคน  ปี 2563 เท่ากับ 44,192.52 บาท     
ต่อคน  ลดลงจากปีก่อน จํานวน 541.03 บาท ต่อคน (ร้อยละ 1.22) แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการทํา
กําไรต่อสมาชิกลดลง  
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  สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานปี 2564 ร้อยละ 
9.28  ปี 2563 ร้อยละ 9.32  ลดลงร้อยละ 0.04 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อกําไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลดลง 
  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิปี 2564 ร้อยละ (0.39)  ปี 2563 ร้อยละ 1.25 ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 1.64  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีประสิทธิภาพในการทํากําไรลดลง  
  สหกรณ์มีอัตราส่วนกําไรสุทธิปี 2564 ร้อยละ 78.92  ปี 2563 ร้อยละ 79.20 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 
0.28  แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีอัตราส่วนกําไรสุทธิลดลงจากปีท่ีแล้ว  
  กล่าวโดยสรุป  สหกรณ์มีความสามารถในการทํากําไรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

      2.5  ด้านสภาพคล่อง  
  สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปี 2564  เท่ากับ 0.41 เท่า  ปี 2563 เท่ากับ 0.47 เท่า ลดลงจากปีก่อน 
0.06 เท่า แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีสภาพคล่องลดลงจากปีท่ีแล้ว 
      2.6  ด้านผลกระทบของธุรกิจ  
  จากเหตุที่สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ 1,184,120,098.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.94 ของ
สินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีจํานวนเงินสูงจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม อาจส่งผลกระทบให้สหกรณ์เกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ กล่าวคือ ในสภาวการณ์ที่ลูกหน้ีมีหน้ีสิน
มากขึ้น หน้ีสินครัวเรือนสูงขึ้น ลูกหน้ีอาจมีปัญหาในการชําระหน้ีคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์อาจต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของสหกรณ์สูงขึ้นตามไปด้วย และอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ดังน้ัน สหกรณ์ควรหามาตรการหรือเตรียมการรองรับผลกระทบและหาแนวทางในการบริหารธุรกิจให้ดําเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว  
  นอกจากน้ี สหกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง และระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการที่จะ
ออกมาใหม่ รวมทั้งผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันบ้าง แต่อยู่ในระดับท่ี
สหกรณ์สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่จะเปล่ียนแปลงไปได้ไว้บ้างแล้ว  

  สรุปในภาพรวม  ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
 
 
 

 
(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์) 

                      ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
 
 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
12 ตุลาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

ความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ      
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด             
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควร                   
ในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่อง
เหล่าน้ี 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี  

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม 
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืม-ปกติ มียอดคงเหลือ 
1,177,946,092.21 บาท ลูกหน้ีอื่นอันมีมูลหน้ีที่เกิดจากการให้เงินกู้ มียอดคงเหลือ 8,0004,166.96 บาท รวมทั้งสิ้น 
1,185,950,259.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.08 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรวมทั้งสิ้น จํานวน 
1,830,160.26 บาท ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีจํานวนเงินสูง ในสภาวการณ์ที่ลูกหน้ี
มีหน้ีสินมากขึ้น หน้ีสินครัวเรือนสูงขึ้น ลูกหน้ีอาจมีปัญหาในการชําระหน้ีคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์อาจต้องตั้งค่าเผือหน้ี
สงสัยจะสูญมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ได้ 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับเงินให้กู้ยืม สอบทานการให้กู้ยืม
ของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ สอบทานการอนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิก
สหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการคํานวณ สอบทาน และการติดตามทวงถามหน้ีเงินกู้ที่ครบ
กําหนดชําระ สอบทานการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ยืนยันยอดลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
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 เงินรับฝาก  
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 9. ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีเงินรับฝาก จํานวน 
441,008,673.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.87 ของหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ              
หากผู้ฝากถอนเงินเป็นจํานวนมากผิดปกติ เนื่องจากย้ายไปลงทุนหาผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือเกิดการตื่นตระหนก  
หรือขาดความเชื่อม่ันต่อสหกรณ์ อาจทําให้สหกรณ์ขาดเงินทุนที่จะนํามาบริหารให้เกิดรายได้งอกเงยขึ้นและอาจทําให้
สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้  
 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการรับฝากเงิน สอบทานการรับ
ฝากเงินว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินใน
ใบถอนเงินฝาก ตรวจสอบใบนําฝาก/ใบถอนเงินฝาก รวมทั้งการยืนยันยอดเงินรับฝาก 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี  
      ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5. ในระหว่างปีคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้ง
ที่ 6 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติกําหนดมาตรการพักชําระหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยไวรัสโควิด 19 โดยให้
สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอพักชําระหน้ีเงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ เฉพาะเงินต้น ได้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 
มีนาคม – พฤษภาคม 2564  
      สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ ณ วันสิ้นปีบัญชี เป็นลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ จํานวน 36 ราย              
(36 สัญญา) เป็นเงิน 352,093.40 บาท และลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ จํานวน 107 ราย (107 สัญญา) เป็นเงิน 2,795,950.17 
บาท สหกรณ์ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกู้ดังกล่าวเน่ืองจากลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามปกติ 
      ทั้งน้ี ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้มีเงื่อนไขในเรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตข้างต้น  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการ
ดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด    
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อม่ัน
ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการ
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า     
ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิด   
จากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล           
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ           
ดําเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่   
เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์            
ในการดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกต    
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์    
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 
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 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล               
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ    
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะ
ได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 
 
 

 
(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์) 

 ผู้สอบบัญชี 
 
 
 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 148 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน (1) 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 
   ปี 2564  ปี 2563 
  หมายเหตุ บาท  บาท 
 สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 15,428,338.36  27,340,786.22 
 เงินฝากสหกรณ์อื่น 4 93,717,734.41  107,389,621.31 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 5 72,489,520.57  71,776,409.61 
 ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง  69,370.00  0.00 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  696,489.44  956,331.15 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 187,233.57  184,235.85 
           รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  182,588,686.35  207,647,384.14 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  2,020,000.00  2,020,000.00 
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว  5 1,111,630,578.34  1,053,211,153.93 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 7 5,406,534.22  4,905,253.46 
 สิทธิการใช้เซอฟแวร์  134,175.07  116,937.81 
 ค่าปรับปรุงห้องประชุมรอตัดจ่าย  273,480.00  0.00 
           รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,119,464,767.63  1,060,253,345.20 
           รวมสินทรัพย์  1,302,053,453.98  1,267,900,729.34 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

งบแสดงฐานะการเงิน (2) 
ณ  วันที่  30  กันยายน  2564 

   ปี 2564  ปี 2563 
  หมายเหตุ บาท  บาท 
 หนี้สินและทุนของสหกรณ์     

หนี้สิน     
หนี้สินหมุนเวียน     

 เงินรับฝาก 9 441,008,673.35  439,250,929.69 
 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 10 2,027,568.13  336,496.31 
           รวมหน้ีสนิหมุนเวียน  443,036,241.48  439,587,426.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     
 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่  2,764,930.00  2,422,190.00 
 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 11 399,055.99  36,000.00 
           รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน  3,163,985.99  2,458,190.00 
           รวมหนี้สิน  446,200,227.47  442,045,616.00 
      

ทุนของสหกรณ์     
 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ  10.00  บาท)  737,201,010.00  715,097,780.00 
 ทุนสํารอง  60,115,843.15  51,582,424.42 
 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น  ๆ     12 1,134,668.19  1,547,863.19 
 กําไรสุทธิประจําปี  57,401,705.17  57,627,045.73 
           รวมทุนของสหกรณ์  855,853,226.51  825,855,113.34 
           รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  1,302,053,453.98  1,267,900,729.34 
      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
      

  (ลงชื่อ)    
  (แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์) 
  ประธานกรรมการดําเนินการ 
      

  (ลงชื่อ)    
  (นางอรุณนีย์  ประทุมถิ่น) 
    กรรมการ/เลขานุการ 

  วันที่  12  ตุลาคม  2564 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (1) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564 

   ปี 2564  ปี 2563 

   บาท  %  บาท  % 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน        

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 68,396,754.25  94.03  68,093,889.51  93.59 

 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 352,553.62  0.48  309,135.21  0.42 

 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี 6,693.78  0.01  3,670.23  0.01 

 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีตามคําพิพากษา 197,058.54  0.27  222,809.04  0.31 

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 3,655,510.45  5.03  3,954,642.38  5.43 

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 19,726.18  0.03  68,129.24  0.09 

 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 110,090.00  0.15  107,353.32  0.15 

  รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 72,738,386.82  100.00  72,759,628.93  100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน        

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 9,863,435.20  13.56  10,296,181.23  14.26 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 0.00  0.00  12,410.44  0.01 

  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 9,863,435.20  13.56  10,308,591.67  14.27 

หัก  หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ        

 หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ) (24,105.40)  (0.03)  (630,960.46)  (0.87) 

 หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ระหว่างดําเนินคด ี 225,491.00  0.31  0.00  0.00 

 หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ตามคําพิพากษา (เกินความต้องการ) (331,961.99)  (0.46)  (167,176.52)  (0.23) 

 หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (เกินความต้องการ) 0.00  0.00  (97,245.68)  (0.13) 

 หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ        

         (เกินความต้องการ) 1,270.73  0.00  (869.44)  (0.00) 

 หนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดีค้างรับ        

         (เกินความต้องการ) 6,693.78  0.01  (5,414.75)  (0.01) 

 หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคําพิพากษาค้างรับ        

  (เกินความต้องการ) (2,955.46)  (0.00)  (10,101.40)  (0.01) 

  รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (125,567.34)  (0.17)  (911,768.25)  (1.25) 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน - สุทธ ิ 63,000,518.96  86.61  63,362,805.51  87.08 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน (2) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564 
      

   ปี 2564  ปี 2563 

   บาท  %  บาท  % 

บวก   รายได้อื่น        

 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,800.00  0.01  8,700.00  0.01 

 รายได้ค่าเช่า 138,000.00  0.19  143,000.00  0.20 
 รายได้ค่าปรับเงินฝาก 10,716.40  0.01  0.00  0.00 
 รายได้ค่าตอบแทนจากบริษัทประกันชีวิต 0.00  0.00  23,609.00  0.03 
 รายได้เฉพาะธุรกิจสินเชื่อ 30,638.86  0.04  0.00  0.00 

 รายได้โครงการให้เงินกู้เฉพาะกิจ 57,816.65  0.08  0.00  0.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ด 29,805.07  0.04  9,619.00  0.01 

          รวม 272,776.98  0.38  184,928.00  0.25 

หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน        

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่        
  เงินเดือน 2,141,000.00  2.94  2,020,200.00  2.78 

  เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการ 15,600.00  0.02  15,600.00  0.02 

  ค่าล่วงเวลา 41,951.59  0.06  52,015.50  0.07 

  ค่าครองชีพ 6,500.00  0.01  9,650.00  0.01 

  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 36,915.00  0.05  56,169.00  0.08 

  ค่าเบี้ยเล้ียงและพาหนะเจ้าหน้าที่ 23,100.00  0.03  22,578.00  0.03 

  บําเหน็จเจ้าหน้าที่ 342,740.00  0.47  358,890.00  0.49 

            รวม 2,607,806.59  3.59  2,535,102.50  3.48 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        

  ค่าดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์ 37,450.00  0.05  35,310.00  0.05 

  ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สํานักงาน 9,183.00  0.01  33,453.00  0.05 

  ค่าเสื่อมราคา – อาคารสํานักงาน 227,023.00  0.31  227,023.00  0.31 

  ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สํานักงาน 98,559.24  0.14  58,380.19  0.08 

  ค่าปรับปรุงห้องประชุมตัดจ่าย 68,370.00  0.09  0.00  0.00 

  ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ 8,560.00  0.01  0.00  0.00 

  สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 36,262.74  0.05  10,700.00  0.01 

            รวม 485,407.98  0.67  364,866.19  0.50 
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  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

  งบก าไรขาดทุน (3) 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564 

   ปี 2564  ปี 2563 

   บาท  %  บาท  % 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก        

  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ 34,086.00  0.05  42,975.00  0.06 

            รวม 34,086.00  0.05  42,975.00  0.06 

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น        

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 268,200.00  0.37  291,100.00  0.40 

  ค่าเบี้ยเล้ียงและพาหนะกรรมการ 12,016.00  0.02  7,800.00  0.01 

  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 1,569,173.00  2.16  1,519,199.00  2.09 

  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 45,914.20  0.06  72,733.73  0.10 

  วัสดุสํานักงานใช้ไป 188,540.10  0.26  128,766.00  0.18 

  ค่าสาธารณูปโภค 111,730.10  0.15  101,759.38  0.14 

  ค่ารับรอง 70,599.50  0.10  98,244.50  0.14 

  ค่าถ่ายเอกสาร 21,050.10  0.03  22,873.00  0.03 

  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 12,137.00  0.02  15,356.00  0.02 

  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 55,000.00  0.08  55,000.00  0.08 

  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 10,000.00  0.01  10,000.00  0.01 

  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00  0.11  70,000.00  0.10 

  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บเงินให้สหกรณ์ 45,906.00  0.06  44,184.00  0.06 

  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 30,000.00  0.04  30,000.00  0.04 

  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ/กลยุทธ์ 148,921.00  0.20  387,589.00  0.53 

  ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง 6,000.00  0.01  6,000.00  0.01 

  ค่าภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 200.86  0.00  200.86  0.00 

  ค่าเบี้ยประกันภัย 7,307.52  0.01  3,987.81  0.01 

  ค่าไปรษณีย์ 5,544.00  0.01  9,708.00  0.01 

  ค่าใช้จ่ายงานบ้านงานครัว 25,955.00  0.04  15,842.00  0.02 

  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 0.00  0.00  47,079.00  0.06 

  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,095.82  0.04  40,321.81  0.05 

        รวม 2,744,290.20  3.77  2,977,744.09  4.09 

        รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,871,590.77  8.07  5,920,687.78  8.13 

ก าไรสุทธิ 57,401,705.17  78.92  57,627,045.73  79.20 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
งบกระแสเงินสด (1) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2564 
 

  ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
กําไรสุทธิ 57,401,705.17  57,627,045.73  
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกําไรสุทธิ 
   เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน     
 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์ 325,582.24  285,403.19 
 สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 36,262.74  10,700.00 
 ค่าปรับปรุงห้องประชุมตัดจ่าย 68,370.00  0.00 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ) (24,105.40)  (630,960.46) 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี 225,491.00  0.00 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีตามคําพิพากษา (เกินความต้องการ) (331,961.99)  (167,176.52) 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ (เกินความต้องการ) 0.00  (97,245.68) 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ    
           (เกินความต้องการ) 1,270.73  (869.44) 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี    
           (เกินความต้องการ) 6,693.78  (5,414.75) 
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาค้างรับ    
           (เกินความต้องการ) (2,955.46)  (10,101.40) 
 รายได้เบ็ดเตล็ด (ปรับปรุง) (27.00)  0.00 
 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 342,740.00  358,890.00 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,830,714.03  217,943.67 
 รายได้ค้างรับ (756,793.91)  (1,008,711.50) 
 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี 4,143.76  4,143.76 
 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 45,914.20  72,733.73 
 วัสดุสํานักงานใช้ไป 188,540.10  128,766.00 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
         ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 59,361,583.99  56,785,146.33 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
งบกระแสเงินสด (2) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2564 
 

  ปี 2564  ปี 2563 

  บาท  บาท 

สินทรัพย์ด าเนินงาน     
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (18,114,661.14)  (69,087,527.88) 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 19,333,186.11  67,811,368.98 
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ (68,069,200.00)  (86,831,200.00) 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ 72,232,411.13  121,945,412.32 
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ (495,040,000.00)  (594,791,000.00) 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ 424,728,449.08  499,878,071.25 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 5,235,085.92  733,859.58 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา 692,769.92  208,529.70 
 เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินยืมทดรอง (3,646,135.00)  0.00 
 เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 3,576,765.00  0.00 
 เงินสดรับจากรายได้ค้างรับ 1,008,711.50  1,464,837.16 
 เงินสดจ่ายเงินทดรองดําเนินคดี (9,650.00)  (53,479.00) 
 เงินสดรับจากเงินทดรองดําเนินคดี 19,100.00  37,979.00 
 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (54,737.80)  (59,363.00) 
 เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน (188,425.10)  (147,268.00) 
 เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (4,967.81)  (4,143.76) 
หนี้สินด าเนินงาน     
 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (126,529.29)  (249,254.26) 
 เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง 27,877.96  9,054.44 
 เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง (29,237.56)  (10,224.68) 
 เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน 29,885,215.34  5,120,513.61 
 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (29,893,452.66)  (5,098,683.61) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

งบกระแสเงินสด (3) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2564 

  ปี 2564  ปี 2563 

  บาท  บาท 

หนี้สินด าเนินงาน    
 เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 921.00  27,306.30 
 เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (300.00)  (27,806.30) 
 เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนําส่ง 63,591.00  41,640.00 
 เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนําส่ง (63,591.00)  (46,255.00) 
 เงินสดรับจากเงินเบี้ยประกันชีวิตรอนําส่ง 761,120.50  1,020,368.00 
 เงินสดจ่ายเงินเบี้ยประกันชีวิตรอนําส่ง (765,257.50)  (1,015,280.00) 
 เงินสดรับจากเงินประกันค่าเช่าอาคาร 26,000.00  26,000.00 
 เงินสดจ่ายเงินประกันค่าเช่าอาคาร (26,000.00)  (26,000.00) 
 เงินสดรับจากเงินประกันการทํางาน 363,055.99  0.00 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,283,699.58  (2,337,398.82) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สํานักงาน (826,836.00)  (79,524.00) 
 เงินสดจ่ายสิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ (53,500.00)  (85,600.00) 
 เงินสดจ่ายปรับปรุงห้องประชุม (341,850.00)  0.00 
 เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 0.00  10,000,000.00 
 เงินสดสุทธิได้มาจาก ( ใช้ไปใน)  กิจกรรมลงทุน (1,222,186.00)  9,834,876.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก 160,392,123.44  201,872,423.98 
 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (158,634,379.78)  (191,560,254.65) 
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 32,671,990.00  33,688,900.00 
 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (10,568,760.00)  (44,140,070.00) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 

งบกระแสเงินสด (4) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2564 

  ปี 2564  ปี 2563 

  บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (ต่อ)    

 เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00)  (30,000.00) 
 เงินสดจ่ายเงินปันผล (36,574,507.00)  (36,898,234.00) 
 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน (10,515,970.00)  (10,171,307.00) 
 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,045,000.00)  (826,000.00) 
 เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ (150,102.00)  (109,223.00) 
 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (41,000.00)  (74,268.00) 
 เงินสดจ่ายทุนเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์ (299,113.00)  0.00 
 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก (851,130.00)  (753,000.00) 
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (25,645,848.34)  (49,001,032.67) 

เงินสดสุทธิลดลง  (25,584,334.76)  (41,503,555.49) 
เงินสด ณ วันต้นปี 134,730,407.53  176,233,963.02 

เงินสด ณ วันส้ินปี 109,146,072.77  134,730,407.53 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564 
 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์อื่น          

ทุกประเภท ทั้งน้ี รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันหน้ีสินด้วย 
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย คูณด้วย

จํานวนเงินต้นที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 
- สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การ

บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน 
- ค่าเสื่อมราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563  ทั้งน้ี ยกเว้นที่ดิน 
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน หรือตามการเปล่ียนแปลงการใช้ 
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก

รายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
- ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย สหกรณ์มีนโยบายตัดจ่าย 5 ปี 
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2. ในปี 2564 สหกรณ์ได้จัดรูปแบบการแสดงรายการในงบการเงินของปี 2563 บางรายการใหม่เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบกันได้กับงบการเงินของปี 2564 ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน                  
การด าเนินงานของสหกรณ์แต่ประการใด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 เงินสด 17,658.01  5,998.00 
 เงินฝากธนาคาร    
      ออมทรัพย์ 15,071,840.32  26,827,892.22 
         กระแสรายวัน 338,840.03  506,896.00 
           รวม 15,428,338.36  27,340,786.22 

     
4. เงินฝากสหกรณ์อื่น    ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
     ออมทรัพย ์    
 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด 20,650,885.16  39,263,803.56 
             รวม 20,650,885.16  39,263,803.56 

     ออมทรัพย์พิเศษ    
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาชัยภูมิ จํากัด 25,066,849.25  40,125,817.75 
 สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จํากัด 20,000,000.00  0.00 
             รวม 45,066,849.25  40,125,817.75 
       ประจ า    
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 28,000,000.00  28,000,000.00 
  28,000,000.00  28,000,000.00 

       รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น 93,717,734.41  107,389,621.31 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 159 

 

 

  
ในระหว่างปีคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 6 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ

กําหนดมาตรการพักชําระหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์สู้ภัยไวรัสโควิด 19 โดยให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอพักชําระหน้ี
เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ เฉพาะเงินต้น ได้ไม่เกินระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564  
      สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ คงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี เป็นลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ จํานวน 107 
ราย  (107 สัญญา) เป็นเงิน 2,795,950.17 บาท และลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ จํานวน 36 ราย (36 สัญญา) เป็นเงิน 
352,093.40 บาท สหกรณ์ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกู้ดังกล่าวเน่ืองจากลูกหน้ีชําระหน้ีได้ตามปกติ  
 
 
 
 
 
 

5. เงินให้กู้ยืม-สุทธิ  ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 เงินให้กู้ยืม - ปกติ ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 
 ลูกหน้ีเงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7,826,951.98  0.00  9,045,476.95  0.00 
 ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ 11,218,733.93  80,953,897.35  13,266,375.77  83,816,259.68 
 ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศษ 47,269,827.96  1,030,676,680.99  43,332,882.72  969,394,894.25 
          รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ 66,315,513.87  1,111,630,578.34  65,644,735.44  1,053,211,153.93 
ลูกหนี้อ่ืนอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้        
 ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 4,677,960.88  0.00  4,298,925.82  0.00 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 271,950.08  0.00  296,055.48  0.00 
      ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ-สุทธิ 4,406,010.80  0.00  4,002,870.34  0.00 
 ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี 225,491.00  0.00  0.00  0.00 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 225,491.00  0.00  0.00  0.00 
      ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี-สุทธิ 0.00  0.00  0.00  0.00 
 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 3,100,715.08  0.00  3,793,485.00  0.00 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 1,332,719.18  0.00  1,664,681.17  0.00 
      ลูกหน้ีตามคําพิพากษา-สุทธิ 1,767,995.90  0.00  2,128,803.83  0.00 
 รวมลูกหน้ีอื่นอันมีมูลหนี้ 
   ที่เกิดจากการให้เงินกู้-สุทธิ 6,174,006.70 

 
0.00 

 
6,131,674.17 

 
0.00 

 รวมเงินให้กู้ยืม – สุทธิ 72,489,520.57  1,111,630,578.34  71,776,409.61  1,053,211,153.93 
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6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ   ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดีค้างรับ 6,693.78  0.00 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ 6,991.19  5,720.46 
 ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาค้างรับ 5,808.54  8,764.00 
 เงินยืมทดรองดําเนินคดี 47,477.00  56,927.00 
 เครื่องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 61,102.80  52,279.20 
 วัสดุสํานักงานคงเหลือ 32,875.00  32,990.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 40,810.96  37,895.89 
 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 4,967.81  4,143.76 
           รวม 206,727.08  198,720.31 
 หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    
    -ดอกเบี้ยลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดีค้างรับ 6,693.78  0.00 
    -ดอกเบี้ยลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ 6,991.19  5,720.46 
    -ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาค้างรับ 5,808.54  8,764.00 
           รวม 19,493.51  14,484.46 
           สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น – สุทธิ 187,233.57  184,235.85 

  
 

   

7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ  ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 ที่ดิน 1,168,960.00  1,168,960.00 
 อาคารสํานักงาน 4,540,460.00  4,540,460.00 
 เครื่องใช้สํานักงาน 1,871,748.00  1,044,912.00 
           รวม 7,581,168.00  6,754,332.00 
 หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม    
       - อาคารสํานักงาน 1,248,626.50  1,021,603.50 
       - เครื่องใช้สํานักงาน 926,007.28  827,475.04 
           รวม 2,174,633.78  1,849,078.54 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 5,406,534.22  4,905,253.46 
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8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น   
 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 15,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 

MOR (5.82%) โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะและผู้จัดการเป็นผู้ค้ําประกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ไม่มียอด
คงเหลือ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

9. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
      ออมทรัพย์พิเศษ 441,008,673.35  439,250,929.69 
                รวม 441,008,673.35  439,250,929.69 

10. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 เงินรอจ่ายคืน 66,009.22  74,246.54 
 ค่าตอบแทนค้างจ่าย 94,400.00  70,000.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย 1,820,644.44  147,943.67 
 ภาษหัีก ณ ที่จ่ายรอนําส่ง 223.50  1,583.10 
 เงินรอตรวจสอบ 10,721.00  10,100.00 
 เงินปันผลค้างจ่าย 1,670.00  1,670.00 
 เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 408.00  408.00 
 ค่าเบี้ยประกันชีวิตรอนําส่ง 26,408.00  30,545.00 
 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 7,083.97  0.00 
           รวม 2,027,568.13  336,496.31 

11. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 เงินรับประกันสัญญาจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ 10,000.00  10,000.00 
 เงินประกันค่าเช่าอาคาร 26,000.00  26,000.00 
 เงินประกันการทํางานของเจ้าหน้าที่ 363,055.99  0.00 
           รวม 399,055.99  36,000.00 
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13. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์    
 สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 
พ.ศ. 2550 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของ
สหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2550 ซึ่งกําหนดให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต่ํากว่าร้อยละหน่ึงของ
ยอดเงินฝากทั้งหมด  โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ในอัตราร้อยละ 8.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ   ประกอบด้วย   
  ปี 2564  ปี 2563 
  บาท  บาท 
 ทุนสาธารณประโยชน์ 157,572.18  98,572.18 
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 590,000.00  570,000.00 
 ทุนเพื่อพัฒนากิจการของสหกรณ์ 173,297.01  314,260.01 
 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ 213,799.00  313,901.00 
 ทุนสวัสดิการสมาชิก 0.00  251,130.00 
           รวม 1,134,668.19  1,547,863.19 
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การวิเคราะห์ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี 
 

 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 

1.  ฐานะการเงิน 
ฐานะการเงินเปรียบเทียบ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึ้น  (ลดลง) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์       
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 15,428,338.36 1.18 27,340,786.22 2.15 (11,912,447.86) (43.57) 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 93,717,734.41 7.20 107,389,621.31 8.47 (13,671,886.90) (12.73) 
เงินลงทุน 2,020,000.00 0.16 2,020,000.00 0.16 0.00 0.00 
เงินให้กู้ยืม-สุทธิ 1,184,120,098.91 90.94 1,124,987,563.54 88.73 59,132,535.37 5.26 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,406,534.22 0.42 4,905,253.46 0.39 501,280.76 10.22 
สินทรัพย์รายการอื่น ๆ 1,360,748.08 0.10 1,257,504.81 0.10 103,243.27 8.21 

รวมสินทรัพย์ 1,302,053,453.98 100.00 1,267,900,729.34 100.00 34,152,724.64 2.69 

หนี้สินและทุนของสหกรณ์       
หนี้สิน       
เงินรับฝาก 441,008,673.35 33.87 439,250,929.69 34.64 1,757,743.66 0.40 
เงินสํารองบําเหน็จ 2,764,930.00 0.21 2,422,190.00 0.19 342,740.00 14.15 
หน้ีสินรายการอื่น ๆ 2,426,624.12 0.19 372,496.31 0.03 2,054,127.81 551.45 

รวมหนี้สิน 446,200,227.47 34.27 442,045,616.00 34.86 4,154,611.47 0.94 

ทุนของสหกรณ์       
ทุนเรือนหุ้น 737,201,010.00 56.62 715,097,780.00 56.40 22,103,230.00 3.09 
ทุนสํารอง 60,115,843.15 4.61 51,582,424.42 4.07 8,533,418.73 16.54 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ     
       ระเบียบและอ่ืนๆ 

1,134,668.19 0.09 1,547,863.19 0.12 (413,195.00) (26.69) 

กําไรสุทธิประจําปี 57,401,705.17 4.41 57,627,045.73 4.55 (225,340.56) (0.39) 
รวมทุนของสหกรณ์ 855,853,226.51 65.73 825,855,113.34 65.14 29,998,113.17 3.63 
รวมหนี้สินและทุนของ

สหกรณ ์
1,302,053,453.98 100.00 1,267,900,729.34 100.00 34,152,724.64 2.69 
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2.  ผลการด าเนินงาน 
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

รายได้       
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 68,396,754.25 93.68 68,093,889.51 93.35 302,864.74 0.44 
ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีอื่นที่เกิดจากเงินให้กู้ 556,305.94 0.76 535,614.48 0.74 20,691.46 3.86 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 3,655,510.45 5.01 3,954,642.38 5.42 (299,131.93) (7.56) 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 19,726.18 0.03 68,129.245 0.09 (48,403.06) (71.05) 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 110,090.00 0.15 107,353.32 0.15 2,736.68 2.55 
รายได้อื่น 272,776.98 0.37 184,928.00 0.25 87,848.98 47.50 

รวมรายได้ 73,011,163.80 100.00 72,944,556.93 100.00 66,606.87 0.09 

ค่าใช้จ่าย       
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 9,863,435.20 13.51 10,308,591.67 14.13 (445,156.47) (4.32) 
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
        (เกินความต้องการ) 

 
(125,567.34) 

 
(0.17) 

 
(911,768.25) 

 
(1.25) 

 

786,200.91 
 

(86.23) 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 2,607,806.59 3.57 2,535,102.50 3.48 72,704.09 2.87 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน อาคาร    
      และอุปกรณ ์

 
485,407.98 

 
0.66 

 
364,866.19 

 
0.50 

 
120,541.79 

 
33.04 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 34,086.00 0.05 42,975.00 0.06 (8,889.00) (20.68) 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น 2,744,290.20 3.76 2,977,744.09 4.08 (233,453.89) (7.84) 

รวมค่าใช้จ่าย 15,609,458.63 21.38 15,317,511.20 21.00 291,947.43 1.91 

ก าไรสุทธิ 57,401,705.17 78.62 57,627,045.73 79.00 (225,340.56) (0.39) 
 

 
3.  อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ที่ส าคัญ 
     3.1  ฐานะการเงินของสหกรณ์ 
            ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มี อัตราส่วนหนี้สินทั้งส้ินต่อทุน ( Debt to equity ratio) เท่ากับ 0.52 เท่า 
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 0.54 เท่า แสดงว่าโครงสร้างเงินทุน ( Capital Structure) 
ของสหกรณ์มีหน้ีสินน้อยกว่าทุนของสหกรณ์ แสดงถึงความม่ันคงของสหกรณ์ เนื่องจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดย
ส่วนใหญ่ใช้จากทุนของสหกรณ์เอง โดยมีแนวโน้มที่จะใช้เงินทุนจากทุนของสหกรณ์มากขึ้น 
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   3.2  ความสามารถในการท าก าไรหรือประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
             - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ( Return on Assets: ROA) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ
ร้อยละ 4.47 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบปี 2563 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 4.56 แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้
เกิดกําไรลดลงจากปีท่ีแล้ว 
             - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (Return on Equity : ROE) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ
ร้อยละ 6.83 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.97 แสดงว่าการบริหารทุนเพื่อให้เกิดกําไรลดลงจากปี
ที่แล้ว 
             - อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ( Operating Expense Ratio : OER) สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 9.28 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2563 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 9.32 แสดงว่า
สหกรณ์สามารถบริหารงานทําให้มีอัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดําเนินงานลดลงจากปีท่ีแล้ว 
             - อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น  (Earnings per Share : EPS)  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.79 บาท 
ลดลงเม่ือเทียงกับปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 0.80 บาท  แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพื่อก่อให้เกิดกําไรลดลงจากปีท่ี
แล้ว 

             กล่าวโดยสรุป   ความสามารถในการทํากําไรของสหกรณ์ลดลงจากปีท่ีแล้ว เนื่องจากสหกรณ์ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท ร้อยละ 0.45 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  
 
       จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์) 
 ผู้สอบบัญชี 

 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
240/95-96 จรัญสนิทวงศ์ 28/7 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
12 ตุลาคม 2564 
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               แบบ RQ 2 
          รายงาน-ระดับสหกรณ์ 

 
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

  ระดับชั้นคุณภาพ  
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ดีมาก  
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ดีมาก  
 ด้านการเงินการบัญชี ดีมาก  
 ธุรกิจสินเชื่อ ดีมาก  
 ธุรกิจเงินรับฝาก ดีมาก  
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดีมาก  
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดีมาก  
 เจ้าหน้ีเงินกู้ ดีมาก  
 สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ดีมาก  
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีมาก  
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล  ดีมาก  
 สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดีมาก  
  

โดย นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์  ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน 
21 ตุลาคม 2564 

 
 
 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติงบการเงินประจําปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ( 110 คะแนน จากจํานวนสมาชิก
ที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน ) 
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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 

 ประธานกรรมการเสนอ ว่า การดําเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ในปีบัญชี 2564          
มีกําไรสุทธิ  57,401,705.17 บาท  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542 มาตรา 60 และ                       
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 28 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 
16/2564 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาและลงมติให้เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2564 ต่อ ที่ประชุม               
ใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังน้ี 
ล าดับ
ที ่

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 ทุนสํารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 8,191,568.73 14.22 6,378,834.17 11.11 
2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1  

ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน  30,000  บาท 30,000.00 0.05 30,000.00 0.05 
3 เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วในอัตรา ร้อยละ  5.25            

ต่อป ีโดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน 36,574,507.00 63.47 37,757,356.00 65.78 
4 เงินเฉลี่ยคืนในอัตราส่วน ร้อยละ  15.50  ต่อปี           

ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู ้ 10,515,970.00 18.25 10,600,515.00 18.47 
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกิน 

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,045,000.00 1.81 1,045,000.00 1.82 
6 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกิน   

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 50,000.00 0.09 20,000.00 0.03 
7 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน ร้อยละ 10  

ของกําไรสุทธ ิ 100,000.00 0.17 50,000.00 0.09 
8 ทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกิน ร้อยละ  2  

ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่เมื่อส้ินป ี 20,000.00 0.03 20,000.00 0.03 
9 ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ 500,000.00 0.87 100,000.00 0.18 
10 ทุนสวัสดิการสมาชิก 600,000.00 1.04 1,400,000.00 2.44 

รวมเงินทั้งสิ้น 57,627,045.73 100.00 57,401,705.17 100.00 

สัดส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564   คิดเป็นร้อยละของแต่ละกลุ่มรายการ 
รายการที่ รายละเอียดรายการ ปี 2563 (%) ปี 2564 (%) 

1 กลับคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 81.72 84.25 

2 เป็นทุนสํารองและทุนสะสม 16.42 13.88 

3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 1.81 1.82 

4 เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.05 0.05 

รวม 100.00 100.00 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  
มติที่ประชุม    อนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                   

( 110 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน ) 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทางบัญชี  2565 

 

ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีทางบัญชี 2565  
ดังน้ี 

 

5.3.1  แผนยุทธศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ปี 2565 – 2567 
 
 

แผนยุทธศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ปี 2565 – 2567 
 

วิสัยทัศน์ ( VISION ) 
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 

 
 

พันธกิจ ( MISSION ) 
1.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีความม่ันคงด้านการเงิน 
2. จัดสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหารจัดการระบบสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสหกรณ์และร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ( STRATEGIC ISSUE ) 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 

ค่านิยม 
ซ่ือสัตย์   โปร่งใส   ใส่ใจ   มีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

1.สหกรณ์มีระบบบริหาร
การเงินที่มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 
 

ร้อยละ 2 คณะกรรมการ
อํานวยการ 

 2. ร้อยละของสมาชิกที่
ชําระหน้ีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 

ร้อยละ 95 คณะกรรมการ
เงินกู้ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.บุคลากร 3 ฝ่าย มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะใน
การดําเนินงานของสหกรณ์ 

1. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากร 

ระดับ 5 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

 

3. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
1. ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ระดับ 5 คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ 

4.มีระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย และตอบสนองต่อ
การใช้งานของสมาชิก 

1.ร้อยละของสมาชิกที่กู้
ฉุกเฉินผ่านระบบ ATM 
 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
 

ร้อยละ 100 
 
 

ร้อยละ 90 

ฝ่ายจัดการ 
 
 

คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์

และบริหาร
สารสนเทศ 

 

4. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ 

5. ผ่านการรับรองเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ระดับประเทศ 
 

 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  
ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น
ระดับประเทศ 
 

ผ่าน คณะกรรมการ
ดําเนินการและ

ฝ่ายจัดการ 

2.ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกที่มารับบริการ 
 

ร้อยละ 90 ฝ่ายจัดการ 

6. สร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายสหกรณ ์

1. ระดับความสําเร็จในการ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
สหกรณ์ 
 

ระดับ 5 คณะกรรมการ
ดําเนินการและ

ฝ่ายจัดการ 
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แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2565 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 2 : บุคลากรสามฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดําเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
KPI : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการ
อบรมด้าน
การเงิน บัญชี 
และการ
บริหารสําหรับ
กรรมการและ
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ 
- การเงิน 
- บัญชี 
- การบริหาร
สหกรณ์ 

1.เขียนโครงการ
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดกิจกรรม
ประชุมอบรมให้
ความรู้แก่
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
จํานวน 1 วัน 
3.สรุปประเมิน
โครงการ 

คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับ 
การเงิน บัญชี 
การบริหาร
สหกรณ์ 
 

ร้อยละ80 คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 
จํานวน 23 คน 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม          
จํานวน 23 คน คนละ 50 บาท                 
(เช้า-บ่าย)  เป็นเงิน 1,150 บาท 
2.ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 23 คน   
คนละ 100 บาท เป็นเงิน 2,300 บาท 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน             
คนละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน7,200 บาท                  
(1,200 บาท/ชม.) 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,650 บาท 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย      
กันได้ 

คณะกรรม  
การพัฒนา
บุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 2 : บุคลากรสามฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดําเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
KPI: ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะ    
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ
สัมมนาความรู้
เก่ียวกับ
สหกรณ์ของ
สมาชิก 

เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์มีความรู้ 
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ 
- อุดมการณ์
หลักการสหกรณ์ 
- ความรู้ทักษะ
ด้านการเงิน 
- ระเบียบ
ข้อบังคับและ
กฎหมาย
สหกรณ์ 
 

1.เขียนโครงการ
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดกิจกรรม
ประชุมอบรมให้
ความรู้แก่สมาชิก
สหกรณ์จํานวน 3 
ชั่วโมง  
3.สรุปประเมิน
โครงการ 

บุคลากรทั้ง3 
ฝ่าย มีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับ 
อุดมการณ์
หลักการ
สหกรณ์ 
ความรู้ทักษะ
ด้านการเงิน 
ระเบียบ
ข้อบังคับและ
กฎหมาย
สหกรณ์ 
 

ร้อยละ 80 
 

สมาชิกใหม่
และสมาชิกที่
ไม่เคยอบรม
จํานวน 100 
คน 

ตุลาคม 
2564 –
มีนาคม 
2565 

1.ค่าอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 100 คน ๆ ละ 25 บาท         
เป็นเงิน 2,500 บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 1คน              
คนละ 3 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
(1,200 บาท/ชม) 
3. ค่าเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน 100 คน ๆ ละ 200 บาท      
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 26,100 บาท 
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ             
ถัวเฉลี่ยกันได้) 

คณะกรรมการ
พัฒนา
บุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 3 : สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่ายมีการดํารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
KPI : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
สมาชิกมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพเสริม เพิ่ม
รายได้ 

1.รับสมัครและ
คัดเลือกสมาชิกเพื่อ
เข้าร่วมโครงการ
จํานวนไม่เกิน 20 
คน 
2.ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานทุก 3 
เดือน 
3. สรุปโครงการ 

สมาชิกที่เข้า
ร่วมโครงการมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น 

ร้อยละ 80 สมาชิกที่ได้รับ
การคัดเลือก
เข้าร่วม
โครงการเพื่อ
สนับสนุน
งบประมาณ
จํานวน 20 คน 

ตุลาคม 
2564- 
กันยายน 
2565 

2. ค่าตอบแ   1. ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 

คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท 

เป็นเงิน 7,200 บาท 

2. ค่าอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ
จํานวน 20 ราย ๆ ละ 2,000 บาท      
เป็นเงินประมาณ 40,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 47,200 บาท  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ         

ถัวเฉลี่ยกันได้) 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เป้าประสงค์ 3 : สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทั้งสามฝ่ายให้มีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
KPI  :ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกที่มารับบริการ 

แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะ         
เวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้
เกษียณอายุ
ราชการ 
 

เพื่อให้สมาชิก
สหกรณ์มีขวัญ
และกําลังใจที่ดี 
มีความรักและ
ศรัทธาต่อ
สหกรณ์ ให้
ความร่วมมือใน
การทําธุรกิจกับ
สหกรณ์ 
 

1.เขียนโครงการ 
เสนอเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
2.จัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้
เกษียณอายุราชการ 
3.สรุปประเมินผล
โครงการ 

 

ความพึงพอใจ
ของสมาชิก 
 

ร้อยละ 90 
 

ผู้เกษียณอายุ
ราชการปี 2564
และ2565 และ
ทีมงาน
สหกรณ์ออม
ทรัพย์
โรงพยาบาล
ชัยภูมิจํานวน 
70คน 

ตุลาคม 
2564 – 
สิงหาคม 
2565 
 

1.ค่ารถเดินทางเหมาจ่าย                 
ไป – กลับ 1 วัน                            
เป็นเงิน 40,000  บาท 
2. ค่าอาหาร จํานวน 70 คน                 
คนละ 1,000 บาท  
เป็นเงิน 70,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 110,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้) 

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 5 : ผ่านการรับรองเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งสามฝ่าย ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
KPI  :ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกที่มารับบริการ 
แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5.โครงการ
อบรม
พฤติกรรม
บริการและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ 

เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มี
พฤติกรรม
บริการทีดี
ผู้รับบริการพึง
พอใจและไม่
เกิดข้อ
ร้องเรียน 

1. จัดอบรมพัฒนา
พฤติกรรมบริการ
และบุคลิกภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์จํานวน 1 
วัน 

ร้อยละ
ความพึง

พอใจ
ผู้รับบริการ 

≥95 เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
จํานวน 7 คน 

ธันวาคม 
2564 

1.ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 1 คน 
จํานวน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท             
เป็นเงิน 7,200 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้า
อบรมและวิทยากรจํานวน 10 คน            
คนละ150 บาท  เป็นเงิน 8,200 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 14,400 บาท 
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถ              
ถัวเฉลี่ยกันได้) 

ฝ่ายจัดการ 

 
จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม) 
 

มติที่ประชุม   อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจําปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ( 102 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่
อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน ) 
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5.3.2  แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 
แผนการด าเนินงาน แผนงานปี  2564 ผลงานปี  2564 แผนงานปี 2565 

1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน    
      1.1 แผนการรับสมาชิกเพิ่ม 80 52  60 
      1.2 แผนการระดมทุน (การถือหุ้นของสมาชิก) 35,000,000.00 32,671,990  35,000,000.00 
2.  แผนการด าเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ        
       2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 70,000,000.00 18,114,706.14  20,000,000.00 
       2.2 เงินกู้สามัญ (ระยะยาว) 35,000,000.00 65,804,400  70,000,000.00 
       2.3 เงินกู้พิเศษ 600,000,000.00 498,600,000  550,000,000.00 

รวม 705,000,000.00 582,519,106.14 640,000,000.00 

3.  แผนการรับคืนเงินกู้จากสมาชิก     
       3.1 รับคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 70,000,000.00 19,333,231.11 20,000,000.00 
       3.2 รับคืนเงินกู้สามัญ (ระยะปานกลาง) 20,000,000.00 26,364,054.16 15,000,000.00 
       3.3  รับคืนเงินกู้สามัญ (ระยะยาว) 30,000,000.00 43,904,797.16 45,000,000.00 
       3.3 รับคืนเงินกู้พิเศษ 510,000,000.00 433,919,248.32 450,000,000.00 

รวม 630,000,000.00 523,521,330.75 530,000,000.00 

4. แผนการกู้ยืมเงินและการช าระหน้ีเงินกู้ยืม    
      4.1 เงินกู้ยืมจากแหล่งภายใน    
              4.1.1  การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 210,000,000.00 159,813,162.56 180,000,000.00 
              4.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 11,000,000.00 9,795,133.32 11,000,000.00 
       4.2 เงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอก      
               4.2.1  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 
               4.2.2 ชําระเงินกู้ยืม 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 
               4.2.3 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 160,000.00 0.00 160,000.00 
5.  การได้รับช าระดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยอื่น    
       5.1 รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 72,000,000.00 68,953,060.19 72,000,000.00 
       5.2 ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุน 4,200,000.00 3,785,326.63 3,800,000.00 
       5.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,000.00 5,800.00 6,000.00 
       5.4 รายได้อื่น ๆ 200,000.00 266,976.98 200,000.00 

รวม 76,408,000.00 73,011,163.80 76,006,000.00 
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แผนการด าเนินงาน แผนงานปี  2564 ผลงานปี  2564 แผนงานปี 2565 

6.  แผนรายได้ - รายจ่าย    
       6.1 รายได ้ 76,408,000.00 73,011,163.80 76,006,000.00 
       6.2 รายจ่าย 18,345,500.00 15,609,458.63 17,914,350.00 
7.  ก าไรสุทธิ 58,062,500.00 57,401,705.17 58,091,650.00 

8.  แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      
        8.1 แผนศึกษา/อบรม  ฝ่ายบริหารสหกรณ์ (15คน) คนละ 1 ครั้ง/ปี 15 คน รวม 2 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง/ปี 
        8.2 แผนศึกษา/อบรม  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ (7คน) คนละ 1 ครั้ง/ปี 7 คน รวม 2 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง/ปี 
        8.3 แผนศึกษา/อบรม  สมาชิกสหกรณ ์ 1 ครั้ง / 200 คน 336 คน รวม 4 คน 1 ครั้ง / 200 คน 

หมายเหต ุ  ข้อ 5.3  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  สําหรับผู้สมัครรายใหม่ครั้งแรก ต้องเสียค ่าธรรมเนียม 100.00 บาท  สําหรับ
สมาชิกที่ลาออกแล้วมาสมัครครั้งต่อไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200.00 บาท   

จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม) 

มติที่ประชุม    อนุมัติแผนการดําเนินงาน ประจําปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                         
( 102 คะแนนจากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน ) 

 

5.3.3 พิจารณาประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2565 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2564 ปี  2565 

 
ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง ประมาณการ 

1. หมวดท่ี 1 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,242,000.00 2,163,100.00 2,316,000.00  

2. หมวดท่ี 2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 585,000.00 379,655.00 485,000.00  

3. หมวดท่ี 3 หมวดค่าตอบแทน 2,651,000.00 2,176,830.09 2,451,000.00  

4. หมวดท่ี 4 หมวดค่าวัสดุสํานักงาน 250,000.00 234,454.30 250,000.00  

5. หมวดท่ี 5 หมวดค่าใช้สอย 12,182,000.00 10,521,136.24 12,204,000.00  

6. หมวดท่ี 6 หมวดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 435,500.00 134,283.00 208,350.00  

7. หมวดท่ี 7 หมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,153,500.00 638,240.00 300,000.00  

รวม 19,499,000.00 16,247,698.63 18,214,350.00  

 

จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจําปี 2565   รายละเอียดตามที่แนบ 
(การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม) 

 

มติที่ประชุม    อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์                    
( 102 คะแนน  จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน ) 
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ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2565 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2564 ปี  2565 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

หมวดท่ี 1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง 2,230,000.00 2,156,600.00 

 
  

2,310,000.00 
 
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจํา
ตําแหน่ง ให้แก่เจ้าหน้าที/่ลูกจ้างสหกรณ์ 
จํานวน  7  อัตรา  

1.2 ค่าครองชีพ 12,000.00 6,500.00 
  

6,000.00 
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จํานวน 1 อัตรา 

รวมหมวดที่ 1 2,242,000.00 2,163,100.00  2,316,000.00   

หมวดท่ี 2  สวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 

2.1 ค่าห้องในสถานพยาบาล
ของทางราชการ 

20,000.00 -    20,000.00  ค่าห้องในสถานพยาบาลสําหรับ
เจ้าหน้าที่และครอบครัว ซ่ึงการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และ
จะใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ผู้ใช้สิทธิจะต้อง
ใช้สิทธิ์ที่ตนมีจากแหล่งอื่นก่อน 

2.2 เงินสมทบประกันสังคม 
(ส่วนของนายจ้าง) 

65,000.00 36,915.00 65,000.00  เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างร้อยละ 

5 ของเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
และค่าสมทบประกันสังคมประจําป ี

2.3 ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

500,000.00 342,740.00 400,000.00  เป็นเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่เพื่อ
สะสมไว้เมื่อออกจากงานโดยไม่มี
ความผิดและมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต ่   

5  ปีขึ้นไป 
รวมหมวดที่ 2 585,000.00 379,655.00 485,000.00   

หมวดท่ี 3  หมวดค่าตอบแทน 
3.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 
 

1,770,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

1,569,173.00  
 

1,770,000.00 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกในการ
เข้าร่วมประชุมใหญ ่ คนละ 600.00 บาท
และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์  คนละ  

600.00 บาท 
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดประชุมใหญ ่

3. เพื่อจัดทําร่างรายงานการประชุมใหญ่,
รายงานกิจการและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

… 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2564 ปี  2565 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

3.2 ค่าตอบแทนกรรมการ
กลางในการเลือกตัง้ 

6,000.00 
 

6,000.00  6,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
กลางจากบุคคลภายนอกในการควบคุมการ
เลือกตั้งกรรมการและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 

3.3 ค่ารับรอง 150,000.00 
 

70,599.50  110,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        
แขกผู้มาเยือนสหกรณ์  และสมาชิกสหกรณ์ 

3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีสหกรณ์ 

80,000.00 
 

80,000.00  80,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประจําปีบัญชี 2565 

3.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 

55,000.00 55,000.00  55,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ประจําปีบัญชี 2565 

3.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
ภายในสหกรณ์ 

30,000.00 30,000.00  -    ปีบัญชี 2565  ไม่ตั้งประมาณการ 

3.7 ค่าทํางานล่วงเวลา 80,000.00 41,951.59  50,000.00  จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากรณีเร่งด่วน   
เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบงาน
ประจําเดือน, การสอบทานหุ้น-หนี้, ผู้สอบ
บัญชีเข้าตรวจบัญชี รับรองงบการเงิน การปิด
บัญชีส้ินปี และการคัดเลือกเอกสารเพื่อทําลาย 

3.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้
เก็บเงินให้สหกรณ์ 

50,000.00 45,906.00  50,000.00  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน ซ่ึงทําหน้าที่หัก
เงินเดือนสมาชิกให้แก่สหกรณ์  จํานวน 3 บาท/
คน/เดือน 

3.9 เบี้ยประชุมประจําเดือน 400,000.00 261,200.00  300,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการ,คณะกรรมการอํานวยการ, 
คณะกรรมการเงินกู้,คณะกรรมการศึกษา
ประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร,
คณะกรรมการพัสดุ,คณะกรรมการความเสี่ยงฯ 

3.10 เบี้ยประชุมตามความ
จําเป็น 

20,000.00 7,000.00  20,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะอนุกรรมการ 
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น
หรือเร่งด่วน 

3.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ ์

10,000.00 10,000.00  10,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้เป็นที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 

รวมหมวดที ่ 3 2,651,000.00 2,176,830.09  2,451,000.00   
. 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2564 ปี  2565 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

หมวดท่ี 4  หมวดค่าวัสดุส านักงาน 
4. ค่าวัสดุสํานักงานและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ ์

250,000.00 234,454.30  250,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น สมุด
บัญชีทะเบียนต่างๆ, กระดาษ, ใบเสร็จ, 
แฟ้ม,  หมึกพิมพ,์  แบบฟอร์มกู้เงิน,            
ใบฝาก-ถอน, ซองจดหมาย, สมุดเงิน        
รับฝาก, เครื่องใช้และสุขภัณฑ์ต่างๆ 

รวมหมวดที่ 4 250,000.00 234,454.30  250,000.00   

หมวดท่ี 5  หมวดค่าใช้สอย 
5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 11,000,000.00     9,863,435.20    11,000,000.00  เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออม

ทรัพย์พิเศษจากสมาชิกสหกรณ์ 
5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม,    
เงินเบิกเกินบัญช ีและ 
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 

160,000.00 0.00            160,000.00  เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินอื่นตามที่กําหนดไว้ในแผน
ดําเนินงานประจําป,ี เงินเบิกเกินบัญชี
และดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 

5.3 ค่าซ้ือเช็คธนาคาร 20,000.00 0.00                3,000.00  เพื่อซ้ือเช็คธนาคารสําหรับให้บริการทาง
การเงินแก่สมาชิก, หน่วยงานอื่น 

5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
เดินทาง 
 
 
 
 
 

70,000.00 35,116.00            70,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง 
หรือค่าพาหนะเดินทางของกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่ ที่ไปปฏิบัติงานภายนอก
สํานักงาน ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด 

เช่น ไปถอนเงิน-ฝากเงินที่ธนาคาร, การ
เข้าร่วมประชุม สัมมนา  การตรวจสอบ
งวดงาน  จํานอง/สํารวจที่ดิน  การเป็น
พยานในศาลและการอย่างอื่นที่เป็น
ภารกิจของสหกรณ์ 

5.5 ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินและ 

ต่อเติมสํานักงาน   

50,000.00 9,183.00            50,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์และต่อ
เติมสํานักงาน   

5.6 ตัดจ่ายสิทธิการใช้
ซอฟแวร์ 

60,000.00 36,262.74            50,000.00  เพื่อตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 

 
. 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2564 ปี  2565 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

5.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00             2,137.00  5,000.00  เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
และติดต่อกับสถาบันการเงินอื่น 

5.8 ค่าถ่ายเอกสาร 25,000.00           21,050.10  20,000.00  เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม,แบบฟอร์มการกู้เงินและคํา
ร้องต่างๆ  

5.9 ค่าสาธารณูปโภค 120,000.00         111,730.10  120,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํา  ค่าไฟฟ้า  ค่า
โทรศัพท์  และค่าเช่าบริการ  Internet 

5.10 ค่าไปรษณีย ์ 10,000.00             5,544.00  6,000.00  เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ส่งเอกสาร
สหกรณ์ 

5.11 ค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 

65,000.00           98,559.24  100,000.00  เพื่อเป็นค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 

5.12 ค่าดูแลรักษาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ 

60,000.00           37,450.00  40,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมดูแลรักษา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

5.13 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กิจกรรมของสหกรณ์   

100,000.00           34,086.00  100,000.00  1.เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญที่ระลึก 
แก่สมาชิก, ผู้ตรวจการสหกรณ์, 
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ, ที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
และแขกผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์ 

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือ
ของชําร่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ 

5.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ 

50,000.00           14,638.00  30,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของสหกรณ์ 

5.15  ค่านิติกรรมสัญญา 50,000.00 0.00    50,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
และอากรแสตมป์ เกี่ยวกับการนิติ
กรรมสัญญาต่างๆ  ของสหกรณ์ 

5.16 หนี้สงสัยจะสูญ 0.00  (125,567.34)  0.00  เพื่อจ่ายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ 
5.17  ค่าภาษีโรงเรือน 1,000.00 200.86  1,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนอาคาร

พาณิชย์ของสหกรณ์ 
5.18  ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 10,000.00             7,307.52  8,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ 
5.19  ค่าเส่ือมราคาอาคาร 230,000.00         227,023.00  228,000.00  เพื่อเป็นค่าเส่ือมราคาอาคารพาณิชย์

ของสหกรณ์ 
.. 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2564 ปี  2565 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

5.20  ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ 
และแอพพลิเคช่ันมือถือ 

16,000.00 
 

8,560.00              9,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลเว็บไซต์สหกรณ์  
และแอพพลิเคช่ันมือถือ  

5.21 ค่าธรรมเนียมการใช้
บริการ จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

10,000.00 
 

10,000.00            10,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

20,000.00 25,955.00            30,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุงาน
บ้าน งานครัว 

5.23  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 45,000.00 30,095.82            35,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นรายการที่ไม่
เข้ารายการใดตามที่กล่าวมาข้างต้น 

5.24 ค่าปรับปรุงห้องประชุม
ตัดจ่าย 

0.00 68,370.00            69,000.00  เพื่อตัดจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม 

5.25 ค่าใช้บริการรายเดือน 
Line Official Account  

0.00 0.00 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการรายเดือน 

Line Official Account 
รวมหมวดที ่ 5 12,182,000.00 10,521,136.24    12,204,000.00   

หมวดท่ี 6  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
6.ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/
โครงการ 

435,500.00 134,283.00          208,350.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

รวมหมวดที่ 6 435,500.00 134,283.00          208,350.00   

รวมประมาณการรายจ่าย 18,345,500.00 15,609,458.63    17,914,350.00   

หมายเหตุ :  ประมาณการรายจ่ายทุกหมวดถัวจ่ายได ้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและงบลงทุน โดยให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนุมัต ิ
หมวดท่ี 7  หมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  (หมวดงบลงทุน) 

รายการ 
ป ี 2564 ปี  2565 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

7.1  Soft ware   253,500.00 53,500.00 100,000.00  ซ้ือ Soft ware  ฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบงาน 
7.2  ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้
สํานักงาน 
 

100,000.00 64,420.00 100,000.00  เพื่อซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน ได้แก่ เครื่องสํารอง
ไฟ,ปริ้นเตอร์, เครื่องสแกนลายมือช่ือ, 
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

7.3  ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สํานักงานสหกรณ์ 

800,000.00 520,320.00 100,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมและปรับปรุง
อาคารสํานักงานสหกรณ์ 

รวมหมวดที ่ 7 1,153,500.00 638,240.00  300,000.00   
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ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 

รายการ 
 

ขอตั้ง 
ประมาณการ 

ปี 2565 

เหตุผล 
 

1.โครงการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการ
บริหารสําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

10,650.00  
  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม 
ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหาร
สําหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
 

2.โครงการสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ของ
สมาชิก  

26,100.00 
  

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
เก่ียวกับ หลักการ อุดมการณ์ วิธีการ
สหกรณ์ รวมถึงระเบียบ ข้อบังคับ ของ
สหกรณ์  
 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

47,200.00  เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
เก่ียวกับ การประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได ้ 
 

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565  

110,000.00  เพื่อจัดกิจกรรมสหกรณ์พบสมาชิก ผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ ในปี 2565  
 

5. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้านพฤฒิ
กรรมการบริการ  

14,400.00  เพื่อจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง  ของ
สหกรณ์  
 

รวม 208,350.00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 184 

 

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม 

ของกรรมการ กรรมการอ่ืน ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจ าปี 2565 
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 71 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี กําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําปี 2565  ซึ่งมีอัตราเท่าเดิมกับปี 2564 
 

รายการ หน่วย ปี 2564 ปี 2565 
1. ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง    

 1.1 ประธานดําเนินการและที่ปรึกษา วันละ 600.00 600.00 
 1.2  กรรมการดําเนินการ วันละ 400.00 400.00 
 1.3  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ วันละ 400.00 400.00 
2. ค่าเช่าที่พัก    

 2.1 ตามใบเสร็จโรงแรม  
(หากเกินกว่าที่กําหนดน้ีให้ทําบันทึกเสนอ)                                                      

คืนละ 2,000.00 2,000.00 

 2.2 เหมาจ่าย คืนละ 1,000.00 1,000.00 
3. ค่าพาหนะ    

 3.1 รถโดยสารประจําทาง /รถโดยสารปรับอากาศ 

(กรณีฉุกเฉินจําเป็นต้องโดยสารช้ัน VIPให้ใช้ใบเสร็จแนบ) 
 ตามราคา ตามราคา 

 3.2 รถไฟไม่เกิน  ชั้น 2 
(กรณีฉุกเฉินจําเป็นต้องโดยสารช้ัน VIPให้ใช้ใบเสร็จแนบ) 

 ตามราคา ตามราคา 

 3.3   ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ไม่เกิน กิโลเมตรละ 4.00 4.00 
4. ค่าเบี้ยประชุมประจําเดือน    

 4.1   ประธานดําเนินการ ครั้งละ 1,000.00 1,000.00 
 4.2   กรรมการ/ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ครั้งละ 600.00 600.00 
หมายเหต ุ ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดยประหยัด      

 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติกําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการอื่น            
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําปี 2565 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ( 102 คะแนน จากจํานวน
สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน ) 
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ระเบียบวาระที่ 5.5 
 

พิจารณาก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 ประธานกรรมการ  เป็นผู้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณา  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่องคํานิยามวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีของสหกรณ์ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์                 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ                  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 18 ที่ประชุมใหญ่อาจ
กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี สําหรับปีหน่ึง ๆไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  
วงเงินซึ่งกําหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  และให้ยื่นเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน               
นับแต่วันประชุมเสร็จสิ้นลง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 16  เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2564  ได้เสนอกําหนดวงเงินการ
กู้ยืมหรือการค้ําประกันประจําปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ไว้ไม่เกิน 1,150,000,000.00 บาท  (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้า
สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564  วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกัน คิดเป็น 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุน
สํารอง ตามงบทดลองในวันสิ้นเดือนก่อนวันประชุมใหญ่  (ทุนเรือนหุ้น 737,201,010.00  บาท + ทุนสํารอง 
60,047,473.15 บาท  = 797,248,483.15 x 1.5 เท่า เป็นจํานวน  1,195,872,724.73  บาท)       
 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  
 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกัน
ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน จํานวน 1,150,000,000.00 บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบ
ล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ( 102 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน) 
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ระเบียบวาระที่ 5.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
 

ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุม ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 102                
ได้กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่าน   
การอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 3 คน  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีผู้สมัครจํานวนทั้งสิ้น  จํานวน  3  คน   และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้ว  ประกอบด้วย 

ผู้สมัครจากบุคคลภายนอก  จํานวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย   
1. นางนิติยา    โชคคุณ     ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

              2. นางสีรยา    ประมวญ    ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
3. น.ส.กฤษณา  ธรรมประโชติ   เคยเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 

สหกรณ์กําหนดให้เลือกตั้งโดยวิธียกมือ 

 
จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือก  1.นางนิติยา  โชคคุณ  2.นางสีรยา  ประมวญ  3.น.ส.กฤษณา  ธรรมประโชติ                 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2565  และกําหนดค่าตอบแทนไว้ จํานวน 55,000.00 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันบาท
ถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ( 102 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน) 
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ระเบียบวาระที่ 5.7 พิจารณาผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี 2565 
  

ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0409/ว.395 และอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี                          
เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด สําหรับสหกรณ์ที่มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์        
เห็นว่ามีฐานะมั่นคง  สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ 
                สําหรบัในปีบัญชี  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มอบหมายให้
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ซึ่งได้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชี ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 2 ราย เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติรับรอง                
จัดจ้างให้เป็น  ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด  ประจําปีงบการเงิน  2565  คือ 
 

รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

(โดยนายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท)์ 
ผู้สอบสํารอง คือ  

(นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์) 

 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด 
(โดยนางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง) 

ผู้สอบสํารอง คือ 

(นายสุรชา  ศุภารักษ์สือวงศ์) 

1. สถานที่ตั้งสํานักงาน 240/95-96  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7  
ซอยจรัญสนทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ 

เขตบางกอกน้อย  กทม.  10700 

54/84  ซอยบรมราชชนนี 101               
ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์             
เขตทวีวัฒนา  กทม. 10170 
 

2. การเข้าปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบบัญชี 

     - จํานวนครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ 

     - จํานวนผู้ช่วย 
 

 
 
- เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ป ี
(ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-5 คน 

 
 

- เข้าตรวจสอบ 3 ครั้ง/ป ี

(ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-4 คน 

3. การจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ 

     - รายงานระหว่างปี 
 

     -  รายงานประจําปี 
     
 

 - การแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน 

 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีทุกครั้งที่เข้า
ตรวจให้สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด    
 

- หลังจากสหกรณ์ได้จัดทํางบการเงินเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ภายใน 3 วัน 
 

 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด    
 

- หลังจากสหกรณ์ได้จัดทํางบการเงินเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ภายใน 3 วัน 
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รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

(โดยนายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท)์ 
ผู้สอบสํารอง คือ  

(นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์) 
 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด 
(โดยนางสุชาดา  รอดจันทร์ทอง) 

ผู้สอบสํารอง คือ 

(นายสุรชา  ศุภารักษ์สือวงศ์) 

4. บริการอื่นๆ - ให้คําแนะนําในการบริหารการเงิน       
การบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษ 

 

- ให้คําแนะนําด้านการบริหารการเงิน    
การบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษ 
 

5. ผลงานด้านการสอบ  
    บัญชีของผู้สอบบัญชี 

 

- งานสอบบัญชีสหกรณ์   
   จํานวน  32  สหกรณ์ 
 

- งานสอบบัญชีสหกรณ์   
   จํานวน  26  สหกรณ์ 

- งานตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
   จํานวน  2  สหกรณ์ 

 
6. ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี 

    - จํานวนเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - การเบิกค่าธรรมเนียม 

- คํานวณตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจที่นายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้
เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการ           
ขอคํายืนยันยอดและสอบทานหนี้ขอให้เป็น
ความรับผิดชอบของสหกรณ์ 

จํานวน 80,000 บาท 
 

- เก็บครั้งเดียวเมื่อมีการประชุมรับรองงบ
เรียบร้อยแล้ว 

 

- คํานวณตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจที่นายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อย
แล้ว ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขอคํายืนยันยอด
และสอบทานหนี้ จํานวน 100,000 บาท 
 
 
 

- เก็บครั้งเดียวเมื่อได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินและส่งมอบรายงานองผู้สอบบัญชี
พร้อมงบการเงินให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  

 

 มติที่ประชุม    อนุมัติจัดจ้าง บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด  โดย นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์  
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจําปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2565  และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไว้ 
จํานวน 80,000.00 บาท  (แปดหม่ืนบาทถ้วน) และเลือกผู้สอบบัญชีสํารอง คือ นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์                    
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ( 100 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน) 
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ระเบียบวาระที่ 5.8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 24 
 

 ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด 
ข้อ 72 และข้อ 74 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ ดําเนินการที่ได้รับการสรรหาจากสมาชิกและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรร
หาต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ  1 คน                    
และกรรมการ ดําเนินการ อีก 14 คน โดยมีจํานวนกรรมการดําเนินการ กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ 12 คน   
และกลุ่มลูกจ้างประจํา 2 คน คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง แต่ต้อง           
ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   โดยถือปีทางบัญชีของสหกรณ์   คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 23/2564  จํานวน 15 คน                 
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  จํานวน 8 คน  ดังน้ี 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง  

หมายเหตุ วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่1 ปีที่2 

1. พญ.จุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการ      
2. นางสุจด ี ตั้งใจ รองประธาน คนที่ 1     ครบวาระต้องเว้น  1  ปี 
3. นางทองทรัพย ์ดวงภมร รองประธาน คนที่ 2      
4. นางประภารัตน ์ ประยูรพรหม กรรมการ/เหรัญญิก     ครบวาระต้องเว้น  1  ปี 
5. นางอรุณนีย์  ประทุมถิ่น กรรมการ/เลขาฯ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

6. นางสุวณี   มหาจันทร ์ กรรมการ     ครบวาระต้องเว้น  1  ปี 
7. นางสาวสายนาท  พลไชโย กรรมการ     ครบวาระต้องเว้น  1  ปี 
8. นายจิรภัทร  จุลบท กรรมการ     ครบวาระต้องเว้น  1  ปี 
9. นางชลนรรจ ์ แสนชั่ง กรรมการ      
10. นายวรวุฒิ  มาตา กรรมการ      
11. นางจิตราวด ี สุมาลี กรรมการ      
12. นางสาวรัชนี  บั้งทอง กรรมการ      
13. นางลภิสรา  สวัสดิรักษ์ กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

14. นางศิริมา  โกมารทัต กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

15. นางสุชาดา  ศรีหาพล กรรมการ      

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด   ได้ประกาศ เปิดรับผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อ               
ให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญ่  แทนตําแหน่งที่ว่างลงเน่ืองจากครบวาระ  
ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 5  สิงหาคม  2564 มีผู้ลงสมัคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 8 ราย  กําหนดการเลือกตั้ง              
โดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนนคอมพิวเตอร์ และนับคะแนนหลังจากที่สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมคนสุดท้าย             
ได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว  สหกรณ์จะเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับ
ดังต่อไปน้ี จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธาน และกรรมการสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีในครั้งน้ี   
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          1. ผู้ลงสมัครตําแหน่งกรรมการ ที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 7 ลําดับ
แรก จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

          2. ผู้ลงเลือกตั้งตําแหน่งกรรมการ ที่เป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 
1 ลําดับแรก จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

บัดน้ี สหกรณ์ได้ดําเนินการลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2558  เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 
 1.  ผู้ลงสมัครต าแหน่งกรรมการ 

 (ก)  กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ 
เบอร์ ชื่อ  -  นามสกุล คะแนน ล าดับที่ได้ 

1 นางศิริมา โกมารทัต 915 1 

2 นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ 791 4 

3 นางศิริลักษณ์ ผดุงพล 661 6 

4 นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น 869 2 

5 นางสิริลัดดา บุญเนาว์ 709 5 

6 นายพรชัย มโนธรรมสถิต 848 3 

7 น.ส.แสงอรุณ งอกศิลป์ 660 7 
 

(ข)  กลุ่มลูกจ้างประจํา 
เบอร์ ชื่อ - นามสกุล คะแนน ล าดับที่ได้ 

1 นายชูฤทธ์ิ ศรีนวลจําปา 1,070 1 
 

 ดังน้ัน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดําเนินการต่อท่ีประชุมใหญ่  ประจําปีบัญชีสิ้นสุดวันที่                       
30 กันยายน 2565 ในแต่ละกลุ่ม โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  รวมจํานวน  8  คน  ดังน้ี 
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(ก)  กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ   จํานวน  7  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

1 นางศิริมา โกมารทัต 915 

2 นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น 869 

3 นายพรชัย มโนธรรมสถิต 848 

4 นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ 791 

5 นางสิริลัดดา บุญเนาว์ 709 

6 นางศิริลักษณ์ ผดุงพล 661 

7 น.ส.แสงอรุณ งอกศิลป์ 660 

  
(ข)  กลุ่มลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

1 นายชูฤทธ์ิ ศรีนวลจําปา 1,070 

  
จึงเสนอเพื่อทราบและรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 24/2565   
(การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม) 

 

                มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ตามที่ประธานในที่ประชุมได้ประกาศแล้ว                              

โดยไม่มีผู้ใดทักท้วง ( 100 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมทั้งสิ้น 122 คน) 
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ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณา ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ 
 

 ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ได้อนุมัติให้สหกรณ์
ดําเนินการ ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ เลขที่ 171/51 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ น้ัน ซึ่งระหว่างปี 2564 ได้มีผู้เช่าเพื่อประกอบกิจการนวดแผนไทย โดยกําหนดระยะเวลาการเช่าไว้  เป็นเวลา 12 
เดือน สหกรณ์คิดค่าเช่ารายเดือนในอัตราเดือนละ 13,000 บาท ผู้เช่าได้ยื่นหนังสือขอให้สหกรณ์ลดค่าเช่า จํานวน 3 ครั้ง 
เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สหกรณ์ได้ลดค่าเช่าจากเดือนละ 
13,000 บาท เป็น 10,000 บาท ครั้งท่ี 1 เดือนกุมพันธ์ 2564  และ มีนาคม 2564, ครั้งที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2564 และ 
มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564  

เน่ืองจากอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  มีค่าเสื่อมราคาอาคารเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  และสหกรณ์ยังไม่ได้        
เข้าไปใช้ประโยชน์จากอาคาร  คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา                  
ขายอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ ซึ่งถ้าขายเสนอขายในราคา 6,000,000.00 บาท หรือให้เช่า ในปีบัญชี 2565 เพื่อให้เกิด
รายได้แก่สหกรณ์ต่อไป  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1 ซื้อท่ีดินพร้อมอาคาร 4,400,000.00 
2 ปรับปรุงอาคาร 1,309,420.00 
3 ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 78,264.00 
 รวม 5,787,684.00 

4 รายได้ค่าเช่าอาคาร ปี 2559 - 2564 734,000.00 
 

 จึงเสนอเพื่อพิจารณา  (การวินิจฉัยชี้ขาด ให้ถือเสียงข้างมาก ของจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม)  
 

                มติที่ประชุม   อนุมัติให้สหกรณ์ขายอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ ในราคาไม่ต่ํากว่า 6,000,000.00 บาท               
(หกล้านบาทถ้วน) หรือให้เช่า โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย           
การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ( 100 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม
ทั้งสิ้น 122 คน) 
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ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณา แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับของสหกรณ์ บางข้อ 
 

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่าจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 2 4 
เมษายน 2564  เห็นว่าข้อบังคับ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิก  มีข้อความที่อาจทําให้ตีความหมายขัดแย้งกัน และจากการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 16/2564 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2564  เห็นว่าข้อบังคับ เรื่อง การประชุม
ใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก และการเลือกตั้ง การดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก มีข้อความไม่ชัดเจน ซึ่ง ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทั้ง 2 ครั้งพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อ  จึงกําหนด
ไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญครั้งน้ี โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ให้ยกเลิกความเดิมตามท่ี
กําหนดใน ข้อ 32 , 32/1 และข้อ 44 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556  และ ข้อ 64 , 65 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  พ.ศ. 2554  เลขทะเบียนข้อบังคับ
ที่ 36000001725547 เสียทั้งหมด แล้วเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 256 4 ตามร่างตารางเปรียบเทียบข้อความและเหตุผลที่ขอจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม  ดังน้ี 

 

ข้อความเดิม   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสมาชิก 
          (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ 

ก. เป็นข้าราชการ หรือเป็น
ลูกจ้างประจํา สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  หรือ 

ข. เป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือเป็นพนักงานราชการ 
สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ  หรือ 

ค. เป็นข้าราชการบํานาญ สังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

 

    ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสมาชิก 
          (2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติ
ภาวะ มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  เป็นผู้มีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

ก. เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ 
ข. เป็นข้าราชการบํานาญ สังกัดโรงพยาบาล

ชัยภูม ิ
ค. เป็นลูกจ้างประจํา สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ 
 ง. เป็นลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน สังกัด

โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ. เป็นพนักงานราชการ สังกัดโรงพยาบาล

ชัยภูมิ  
ฉ. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  ติดต่อกันมา

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
ช. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัด

โรงพยาบาลชัยภูมิ  ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึง
ปี 
          

เพื่อการกําหนด
คุณสมบัติสมาชิก
ไว้ให้ชัดเจนใน
ข้อบังคับของ
สหกรณ์ รวมถึง
สอดคล้องกับ
ตําแหน่งงานใน
สังกัดโรงพยาบาล
ชัยภูม ิ
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ข้อความเดิม   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์

อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

ซ. เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีมา
แล้วแต่ได้ลาออกหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์
ครั้งหลังสุด เม่ือพ้นเวลาหน่ึงปีนับจากวัน
ลาออก หรือสองปีนับจากวันถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

(3) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

 

  ข้อ 32/1 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว    กรณี
สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ถือว่าคงเป็นสมาชิก
อยู่จนกว่าจะขาดสมาชิกภาพ 
 

- ยกเลิกข้อ 32/1 

 

.. 

ข้อความเดิม  พ.ศ.2554 ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ  44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรือ
งานประจําตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้น
แต่ออกเพราะตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคํา
พิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์
ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระ
ค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิก
เช่นว่าน้ันไม่ให้รับเงินกู้รายใหม่อีก เว้นแต่
สมาชิกที่ออกจากราชการและรับบํานาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เมื่อ
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินบํานาญ ณ ที่จ่ายเป็น
เงินค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 6. และเป็นเงินงวด
ชําระหน้ี ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ได้ ยกเว้นการกู้เงินจะให้กู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้น
ของตนเท่าน้ัน  
 

- ยกเลิกข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้อง
กับคุณสมบัติการ
เป็นสมาชิก 
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บทเฉพาะกาล 
นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ 

1.ให้สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวท่ีมีอยู่ตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

2. ให้สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิดมิได้ลาออกจากสหกรณ์          
ก็ให้ถือว่า  คงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ต่อไปได้ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อความเดิม  พ.ศ.2554 ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

     ข้อ 64.   การประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิก             กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก   
เกินกว่า ....-.... คน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน  
 

     ข้อ 64.   การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     
 กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก   เกินกว่า  3,000 คน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่าน้ัน  
 

เพื่อการกําหนด 
การประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิก  
ไว้ให้ชัดเจนใน
ข้อบังคับของ
สหกรณ์  

ข้อ 65. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง
ผู้แทนสมาชิก  
     (1) สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทนสมาชิก  
     (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราว    
หน่ึง ๆ ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อน
การประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่ม
หรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทน
กลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของ
ตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า (3) ให้ที่
ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก โดยอัตราส่วน จํานวน
สมาชิก    ...-... คน ต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึง
คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึง
ให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึง
คน ในจํานวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) 
หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทน  

ข้อ 65. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทน
สมาชิก  
     (1) สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิก  
     (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้
กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธาน
กลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิ
ชักช้า  
     (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทน
สมาชิก 1 คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ในจํานวนน้ี
ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทน
สมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจํานวน
ผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้   
อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึงร้อยคน
ไม่ได้  

เพื่อการกําหนด
อัตราส่วนจํานวน
สมาชิกต่อผู้แทน
สมาชิก ไว้ให้
ชัดเจนใน
ข้อบังคับของ
สหกรณ์  
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สมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ใน
จํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้   
อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่า
หน่ึงร้อยคนไม่ได้  
        ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราว
ละหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มี
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทน
สมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลาง
ก่อน  
 

        ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหน่ึงปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไป
พลางก่อน  
 

 

 
จึงเสนอเพื่อพิจารณา   (การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหญ่ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจํานวนสมาชิกที่อยู่

ในห้องประชุม) 
                มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ( 100 คะแนน จากจํานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม
ทั้งสิ้น 122 คน)  เห็นชอบให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อ ข้อ 32 , 32/1 , 44 , 64  และ 65  ตามยกร่าง
ที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ ชื่อ “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2564” รายละเอียดข้อความท่ีแก้ไขตามตารางเปรียบเทียบข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอ
แก้ไขเพิ่มเติม ดังน้ี  
 

ข้อความเดิม   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

    ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสมาชิก 
          (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ 

ก. เป็นข้าราชการ หรือเป็น
ลูกจ้างประจํา สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  หรือ 

 

    ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังน้ี 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสมาชิก 
          (2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติ
ภาวะ มีความประพฤติและนิสัยดีงาม  เป็นผู้มีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

ก. เป็นข้าราชการ สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ 
          

เพื่อการกําหนด
คุณสมบัติสมาชิก
ไว้ให้ชัดเจนใน
ข้อบังคับของ
สหกรณ์ รวมถึง
สอดคล้องกับ
ตําแหน่งงานใน
สังกัดโรงพยาบาล
ชัยภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 197 

 

 
 

ข้อความเดิม   
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ข. เป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือเป็นพนักงานราชการ สังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิ  หรือ 

ค. เป็นข้าราชการบํานาญ สังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์

อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

ข. เป็นข้าราชการบํานาญ สังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

ค. เป็นลูกจ้างประจํา สังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิ 

ง. เป็นลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน 
สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ 

จ. เป็นพนักงานราชการ สังกัด
โรงพยาบาลชัยภูมิ   

ฉ. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ี  
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

ช. เป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลชัยภูมิ  
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

ซ. เคย เป็น สมาชิกสหกรณ์น้ีมา
แล้วแต่ได้ลาออกหรือถูกให้ออกจากสหกรณ์
ครั้งหลังสุด เม่ือพ้นเวลาหน่ึงปีนับจากวัน
ลาออก หรือสองปีนับจากวันถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

(3) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

 

  ข้อ 32/1 สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว    กรณี
สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ถือว่าคงเป็นสมาชิก
อยู่จนกว่าจะขาดสมาชิกภาพ 
 

- ยกเลิกข้อ 32/1 
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    ข้อ  44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ 
หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 
(2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงด
ชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิก
เช่นว่าน้ันไม่ให้รับเงินกู้รายใหม่อีก เว้นแต่สมาชิกที่
ออกจากราชการและรับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ เมื่อยินยอมให้สหกรณ์หัก
เงินบํานาญ ณ ที่จ่ายเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือนตามข้อ 6. 
และเป็นเงินงวดชําระหน้ี ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะสมาชิกได้ ยกเว้นการกู้เงินจะให้กู้ได้ไม่เกิน
มูลค่าหุ้นของตนเท่าน้ัน  
 

       ยกเลิกข้อ 44 เพื่อให้สอดคล้อง  
กับคุณสมบัติการ
เป็นสมาชิก 

บทเฉพาะกาล 
นับแต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ 

1.ให้สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวท่ีมีอยู่ตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
ให้ถือว่า    คงเป็นสมาชิกอยู่ต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

2. ให้สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิดมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
ก็ให้ถือว่า  คงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ต่อไปได้ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเม่ือมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อความเดิม  พ.ศ.2554 ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

     ข้อ 64.   การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก             
กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก   เกินกว่า ....-.... คน           
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก
เท่าน้ัน  
 

     ข้อ 64.   การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก     
 กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก   เกินกว่า  3,000 คน         
ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก
เท่าน้ัน  
 

เพื่อการกําหนด 
การประชุมใหญ่
โดยผู้แทน
สมาชิก  ไว้ให้
ชัดเจนใน
ข้อบังคับ       
ของสหกรณ์  
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ข้อความเดิม  พ.ศ.2554 ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

     ข้อ 65. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง
ผู้แทนสมาชิก  
    (1) สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก  
    (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ 
ให้กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) 
หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อผู้แทนสมาชิกใน
กลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า  
    (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวน
สมาชิก   ...-... คน ต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคน ถ้า
เศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ในจํานวนน้ี
ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็น
ผู้แทน สมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่
ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้   
อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึง
ร้อยคนไม่ได้  
        ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละ
หน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิก
คนเดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน  
 

     ข้อ 65. การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่งผู้แทน
สมาชิก  
     (1) สมาชิกเท่าน้ันมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทน
สมาชิก  
     (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหน่ึง ๆ ให้
กระทําในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธาน
กลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้ง
รายชื่อผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิ
ชักช้า  
       (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก โดยอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 10 คน ต่อ
ผู้แทนสมาชิก 1 คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าว
เกินก่ึงให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน 
ในจํานวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่ม
เป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ใน
จํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้   
อน่ึง  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหน่ึงร้อยคน
ไม่ได้  
        ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหน่ึงปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตําแหน่ง
ต่อไปพลางก่อน  
 
 

เพื่อการ
กําหนด
อัตราส่วน
จํานวน
สมาชิกต่อ
ผู้แทน
สมาชิก      
ไว้ให้ชัดเจน
ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์  

 
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ ลงนามแทนสหกรณ์ฯ ในเอกสารข้อบังคับสหกรณ์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และมอบหมายให้ นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธ์ิ  ผู้จัดการสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ             
ส่งรายงานการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อ เสนอรายงานขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์                
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สิ้นสุดลง  
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ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เรื่อง  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
 

นายเกรียงศักดิ์  กุลชูศักดิ์  ตําแหน่ง   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ  เป็นผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ                               
ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 

ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด มีผลการดําเนินงานตามแผนงานเป็นไป                       
ด้วยความราบรื่น  สหกรณ์ฯได้รับรางวัลระดับเขต เรื่องการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  และในปี 2564/2565 สหกรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ส่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ซึ่งได้ส่ง
เอกสารข้อมูลประกวดดีเด่นให้กรมแล้ว รอผลการประกวดซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป  การที่สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  ได้รับการคัดเลือกให้ส่งประกวดสหกรณ์ดีเด่น นั้น แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯมีความโดดเด่น 
ในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้แก่  
       - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การจัดทําโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและต่อ
สหกรณ์ 
       - มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ มีการนําแผนที่กําหนดมาใช้ในการดําเนินงาน  
       - มีกิจกรรม/โครงการต่างๆมากมาย มีการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์  
       - มีการควบคุมภายในที่ดี ตามที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานไปแล้วน้ัน  
       - มีการจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิก 
       - มีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับสหกรณ์อื่น โดยการนําเงินไปฝากสหกรณ์อื่น  
       - สมาชิกมีส่วนร่วมมากกว่า 90%  ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  
       - มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม มีเสถียรภาพทางการเงิน จัดสรรกําไรอย่างเหมาะสม  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก สิ่งหน่ึงที่จะทําให้สมาชิกและสหกรณ์หลุดพ้นผ่านวิกฤตไปได้ในสถานการณ์ที่วิกฤต
ขณะนี้ คือการมีวินัยทางการเงิน การจัดระเบียบทางการเงิน การกําหนดเป้าหมายทางการเงิน การบริหารการรับ-จ่ายใน
แต่ละเดือน มีการออมอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการจัดการหน้ีสินอย่างเป็นระบบ ก็ขอฝากคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์สามารถดําเนินการได้ในการทําโครงการ/กิจกรรม ให้คําแนะนํา คําปรึกษาหารือ ในกรณีสมาชิกประสบปัญหา
ในด้านต่างๆได้  ซึ่งจะเป็นการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สมาชิกได้อีกทางหน่ึง 
 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด มีความเข้มแข็ง มั่นคง เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนตลอดไป และ
ขอให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
    
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6.2 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
 
นางวนิดา  พรโสภิณ  ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  

ดังน้ี 
 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  เพราะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์
ฯเป็นการดําเนินงานเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้วยกัน ได้แก่ การให้เงินทุนไปใช้ในการหมุนเวียนภายในครัวเรือน นําไป
สร้างอาชีพให้กับสมาชิกทําให้มีรายได้เพิ่มและเพียงพอ รวมทั้งสมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ ทําให้สมาชิกมีความ
เข้มแข็งทางการเงิน  
 ปี 2564 สหกรณ์ฯมีผลการดําเนินงานลดลงจากปีก่อน ประมาณสองแสนบาทเศษ เน่ืองจากสหกรณ์ปรับ                
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  และส่วนหน่ึงสหกรณ์ฯรับภาระค่าเสื่อมราคาการปรับปรุงอาคารสถานท่ีของสหกรณ์  
 สหกรณ์ฯมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆถัวจ่ายไม่เกิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  ถือว่าดี รวมถึงสหกรณ์ฯมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี การให้
ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่พี่น้องสมาชิก สหกรณ์ฯนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของคณะกรรมการ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ส่งผลให้สหกรณ์ฯเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
 สหกรณ์ฯกําหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการงานสหกรณ์ มีแนวทางในการปฏิบัติงาน                                  
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด  มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการดําเนินงานและสรุปผลโครงการ มีการประเมิน                          
ความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลการประเมินสูงทุกโครงการ ส่งผลดีกลับสู่พี่น้องสมาชิก  
 ขออํานวยอวยพร ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ทุกท่าน มีสุขภาพร่างการแข็งแรง 
แคล้วคลาดปลอดภัย มีเงิน มีทอง เหลือใช้ทุกคน 

 
                มติที่ประชุม  รับทราบ 
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เรื่อง อื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 204 

 

 
เรื่อง  อื่น ๆ 

 

สมาชิกที่เข้าประชุม ได้สอบถามและเสนอแนะต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 
นางสุรีย์พร  ศิริพันธ์ุ  เลขทะเบียนสมาชิกที่ 598  เสนอแนะขอให้สหกรณ์จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่สมาชิก  
นางกรองทอง  เที่ยงเคน  เลขทะเบียนสมาชิกที่ 16  เสนอแนะขอให้สหกรณ์จัดสรรเงินทุนสําหรับเยียวยา

สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ 
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์  ได้เรียนให้สมาชิกทราบว่า  เรื่องสมาชิกขอให้สหกรณ์จัดสวัสดิการ

ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติต่างๆ นั้น จะรับไว้พิจารณาต่อไป  
นางสิรวัศยา  คณะสุข  เลขทะเบียนสมาชิกที่ 320 เรียนสอบถามคณะกรรมการสหกรณ์ว่า กรณีที่                   

นางสิรวัศยา คณะสุข  เป็นผู้ค้ําประกันหน้ีของผู้กู้(ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ)รายหน่ึง และเป็นผู้ที่จ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าปีต่ออายุฌาปนกิจ สสธท. และจ่ายเบี้ยประกันปีต่ออายุ กสธท. ของผู้กู้แทนผู้กู้ เน่ืองจากผู้กู้ไม่ชําระ                   
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดภาระของผู้ค้ําประกันหน้ี  ถ้าผู้กู้เสียชีวิตแล้วผู้รับประโยชน์นําเงินสงเคราะห์ศพชําระหน้ี
สหกรณ์ฯ และถ้าหากมีเงินคงเหลือ จะจ่ายให้ผู้ค้ําประกันได้หรือไม่  สหกรณ์ฯจะมีวิธีการช่วยเหลือผู้ค้ําอย่างไร   

นางสุจดี  ตั้งใจ  รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า กรณีผู้กู้เสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้นําเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวหรือเงินสินไหมชําระหน้ีสหกรณ์แล้ว  หากมีเงินดังกล่าวคงเหลือจะจ่ายให้ผู้ค้ําประกันได้ก็ต่อเม่ือ
ผู้รับประโยชน์ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น   

แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์  ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า ยกตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้รายหน่ึง
เสียชีวิต ได้ทําฌาปนกิจกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งผู้จ่ายเงินสงเคราะห์ได้โอนจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเข้าบัญชี
ทายาทของผู้เสียชีวิตโดยตรง  ไม่ผ่านโรงพยาบาล  ซึ่งผู้เสียชีวิตรายน้ีก็มีหน้ีสหกรณ์ และทายาทไม่ยินยอมนําเงินที่ได้
จากการเสียชีวิตของมารดา  มาชําระหน้ีสหกรณ์  ทําให้สหกรณ์เสียหาย สหกรณ์จึงจําเป็นต้องฟ้องร้องดําเนินคดี                
กับท้ังทายาทและผู้ค้ําประกันหน้ี  
 

                มติที่ประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 

 
เลขานุการ/ผู้จดรายงานประชุม 

(นางอรุณนีย์  ประทุมถิ่น) 
กรรมการ/เลขานุการ 

 
ประธานในที่ประชุม 

(แพทย์หญิงจุฑาทิพย์  พฤฒิจิระวงศ์)  
ประธานกรรมการ   
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คณะผู้จัดท า 
1. แพทย์หญิงจุทาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

3. นางทองทรัพย์ ดวงภมร รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

4. นางประภารัตน์ ประยูรพรหม กรรมการ/เหรัญญิก 

5. นางสุวณี มหาจันทร์ กรรมการ 

6. นางสาวสายนาท พลไชโย กรรมการ 

7. นายจิรภัทร จุลบท กรรมการ 

8. นางชลนรรจ์ แสนชั่ง กรรมการ 

9. นายวรวุฒิ มาตา กรรมการ 

10. นางจิตราวดี สุมาล ี กรรมการ 

11. นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการ 

12. นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ กรรมการ 

13. นางศิริมา โกมารทัต กรรมการ 

14. นางสุชาดา ศรีหาพล กรรมการ 

15. นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น กรรมการ/เลขานุการ 

16. นางสาวสมทรง บุญญานุสนธ์ิ ผู้จัดการ 

 
 

 

 
 


