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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  21 / 2563 
เรื่อง  ก าหนดวันลงคะแนนสรรหากรรมการ  และวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 

********************** 
     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ได้ดําเนินการมาจนจะส้ินสุดปีบัญชี 25 63 ในวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 
2563 และจะสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี   เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในรอบปีบัญชี
แก่สมาชิกสหกรณ์ทราบ 

เพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ชุดที่ 22 
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 จึงมีมติกําหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยมีกําหนดการ
ดังนี้ 

       เวลา  07.00 น. - 11.00 น.      ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญ และเลือกตั้งประธาน/กรรมการสหกรณ์ 
                                                     ณ หอ้งประชุมคอนเวนช่ันฮอลล์ สยามรเิวอร์ รสีอรท์ จงัหวัดชัยภูมิ 

         เวลา  9.00 น.  เป็นต้นไป     ดําเนินการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  
และในวันเดียวกันนี้สหกรณ์ได้กําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2564 และกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ  มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 

1. ตําแหน่งประธานสหกรณ์  กําหนดเลือกตั้งโดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนนคอมพิวเตอร์  และนับคะแนนหลังจากที่
สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมคนสุดท้ายได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว   

2. ตําแหน่งกรรมการสหกรณ์   กําหนดเลือกตั้งโดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนนคอมพิวเตอร์  และนับคะแนนหลังจากที่
สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมคนสุดท้ายได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว  สหกรณ์จะเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ 

          1.1 ผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลําดับแรก  จึงเป็น ผู้ที่ได้รับการ
เสนอช่ือเป็นกรรมการ  

          1.2 ผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ลําดับแรก  จึงเป็นผู้ที่
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 
    3. ตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  เนื่องจากมีผู้สมัคร จํานวน 3 ราย  จึงกําหนดการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ ในที่ประชุมใหญ่
วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

               จงึขอเรียนเชิญสมาชิกทกุทา่นมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  และเขา้รว่มประชุมใหญ่สามัญประจาํป ี 2563 ในวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่   23  สิงหาคม   พ.ศ.   2563 
 
 

 (นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด   
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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 เช่าซ้ือหรือให้

เช่า 
         ซ้ือ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซ้ือ  ขายหรือจําหน่าย  จํานองหรือรับจํานอง  จํานํา 
          หรือรับจํานํา  ด้วยวิธีอื่นใด  ซ่ึงทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
 

วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด 
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- ซ - 
 

ก าหนดวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

วันศุกร์ท่ี 23 ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

... 
 
07.00 - 11.00  น.      ลงทะเบียนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 
09.00 - 09.15 น.       ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563 
09.15 น. เป็นต้นไป  ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ         
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562       
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอผลการดําเนินงานเพื่อทราบ              

3.1  จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และเสียชีวิตในปี 2563             
3.2  รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2563                     
3.3  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี 2563 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2563                 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                     

5.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2563 
5.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2563 
5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 
5.4  พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม 

       ของกรรมการ กรรมการอ่ืน ท่ีปรกึษา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ประจําปี 2564 
5.5  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันที่สหกรณ์อาจกู้ยืมประจําปี 2564 
5.6  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2564 
5.7  พิจารณาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2564 
5.8  พิจารณาผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23/2564 
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 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 

วันศุกร์ที่  23  ตุลาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ สยามริเวอร์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

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

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 
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เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อที่ 62 กําหนดให้มีการประชุมสามัญประจําปี    
น้ัน โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22/2563 มีมติกําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปีสิ้นสุดวันที่              
30 กันยายน 2563 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูม ิ

 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 
   
   
   

 

 

 

ระเบียบวาระที่  1 
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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. นางสมพร งาคม แม่บ้าน 

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

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่    2 

เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 
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เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมมิ จ ากัด 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 
ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมสยามริเวอรณ์ รีสอร์ท อ าแภอมือง จังหวัดชัยภูมิ 

*********** 

ผู้เข้าประชุม     สมาชิกเข้าประชุมจํานวน 1,174 คน  (สมาชิกทั้งหมด 1,262 คน) ตามลายมือชื่อในแฟ้มผู้เข้าประชุม  
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 

เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 69 นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ
ดําเนินการ เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้กล่าวเปิดประชุม และ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.  กล่าวต้อนรับสมาชิกที่มาประชุมและแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.1  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  

นายสมศักดิ์ สุภาจรูญ สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
นายสมบัติ มีใส เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

1.2  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
นางวนิดา พรโสภิณ หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
นางสาวเต็มสิริ โลจรัส นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

1.3  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2562    
นางเบญญาภา สินประสงค์  ผู้แทนของผู้สอบบัญชี 
นางสาวนภสร ลาละสาลิน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

  1.4 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2562  
นางผุสดี พุ่มพวง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นางสีรยา ประมวญ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นางสาวณภาภัช ศิริโรจนกุล ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  1.5  แขกผู้มีเกียรติจากสหกรณ์อื่น  
นางโพธิ์คํา นาคคํา กรรมการ/เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

ชัยภูมิ จํากัด 
นางนิติยา โชคคุณ ข้าราชการบํานาญ เคยเป็นผู้ทําหน้าที่ในการเข้าตรวจ 

สอบมาตรฐานการบัญชีและกํากับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ประจําปี 2562 

ระเบียบวาระที่  2 
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1.6  คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  21/2562 
1. นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ ประธานกรรมการดําเนินการ 
2. นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1 
3. นางทองทรัพย์ ดวงภมร รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 2 
4. นางประภารัตน์ ประยูรพรหม กรรมการดําเนินการ/เหรัญญิก 
5. นางรัตนา ชุ่มนาเสียว กรรมการดําเนินการ 
6. นางกรองทอง เที่ยงเคน กรรมการดําเนินการ 
7. น.ส.สายนาท พลไชโย กรรมการดําเนินการ 
8. นางสุวณี มหาจันทร์ กรรมการดําเนินการ 
9. นายจิรภัทร จุลบท กรรมการดําเนินการ 
10. นายวรวุฒ ิ มาตา กรรมการดําเนินการ 
11. นางจิตราวดี สุมาล ี กรรมการดําเนินการ 
12. นางชลนรรจ์ แสนชั่ง กรรมการดําเนินการ 
13. นางศิริลักษณ์ ผดุงพล กรรมการดําเนินการ 
14. นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการดําเนินการ 
15. นางกาญจนา ชวนไชยสิทธ์ิ 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 นางสมพร งาคม แม่บ้าน 

   
1.8  สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จํานวน 1,174 คน (จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด 1,262 คน)     

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  
ประธาน ได้แจกสําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านและตรวจสอบ

ล่วงหน้าแล้ว  และได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่เข้าใจแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561        

เม่ือวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  ลาออกและเสียชีวิตปี  2562 
          สมาชิกเม่ือต้นปี 1,224 คน ระหว่างปีสมัครเข้าใหม่ 60 คน ,  ลาออก 16 คน , เสียชีวิต 3 คน , โอนไปสหกรณ์อื่น 
1 คน , ขาดสมาชิกภาพ 2 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จํานวน 1,262 คน  แยกเป็นสมาชิก 1,246 
คน  เป็นสมาชิกสมทบ 16 คน  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 38 คน      

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ประธานท่ีประชุม  ได้รายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2562  ดังน้ี 

1.  ความก้าวหน้าของกิจการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เม่ือวันที่  
26 สิงหาคม 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ดําเนินกิจการเข้าสู่ปีท่ี 22 ได้มีการพัฒนาการดําเนินกิจการโดยต่อเน่ือง   
มีผลการดําเนินงานในปีบัญชีสิ้นสุด  30  กันยายน  2562  ดังต่อไปน้ี 
 
2.  ฐานะการเงินในปี  2562  
      ตารางที่  1  ฐานะการเงิน  เปรียบเทียบปี  2561  และ ปี 2562 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม   (ลด) % 
1. ทรัพย์สินของสหกรณ์ 1,173,394,581.37 1,258,926,504.11 85,531,922.74 7.29 
2. หน้ีสินของสหกรณ์ 383,665,561.73 431,385,234.50 47,719,672.77 12.44 
3. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 698,853,460.00 725,548,950.00 26,695,490.00 3.82 
4. ทุนสํารอง 38,405,295.90 43,783,903.45 5,378,607.55 14.00 
5. ทุนสะสมอ่ืน 918,630.19 1,294,354.19 375,724.00 40.90 
6. กําไรสุทธิ 51,551,633.55 56,914,061.97 5,362,428.42 10.40 
7. ทุนดําเนินกิจการทั้งสิ้น 1,121,842,947.82 1,202,012,442.14 80,169,494.32 7.15 
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      ตารางที่ 2  ผลการดําเนินงาน  เปรียบเทียบปี 2561 และ ปี 2562 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม   (ลด) % 

1. รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 68,783,743.49 75,220,922.26 6,437,178.77 9.36 
2. รวมค่าใช้จ่าย 17,232,109.94 18,306,860.29 1,074,750.35 6.24 
3. กําไรสุทธิ 51,551,633.55 56,914,061.97 5,362,428.42 10.40 

 
       ตารางท่ี 3  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย  ประกอบด้วย 

รายการ ปี 2562 
1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 68,538,748.81 
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 34,425.52 
3. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.ครูชัยภูมิ จํากัด 3,368,762.96 
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จํากัด 1,351,586.50 
5. ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด 232,621.20 
6. ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจํา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1,007,465.77 
7. ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 380,000.00 
8. รายได้เงินปันผล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 107,060.00 
9. รายได้ค่าตอบแทนจากบริษัทประกันชีวิต 20,430.00 
10. รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 6,600.00 
11. รายได้ค่าเช่าอาคาร 156,000.00 
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 17,221.50 

รวมทั้งส้ิน 75,220,922.26 
 

 

 

3.  ด้านการลงทุนของสหกรณ์   การถือหุ้น และการฝากเงินในสถาบันการเงินอื่น ๆ  
ที ่ สถาบันการเงิน เงินลงทุน จํานวนเงิน 
1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้น ๆ ละ 500 บาท 2,020,000.00 
2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ตั๋วสัญญาใช้เงิน 3.80% 10,000,000.00 
3 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เงินฝากประจํา  3.80% 28,000,000.00 
4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด เงินฝากออมทรัพย์   25,368,762.96 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาชัยภูมิ จํากัด เงินฝากออมทรัพย์ 40,131,900.50 
  รวม 105,520,663.46 
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4.  ด้านการให้สินเชื่อแก่สมาชิก   
ประเภทเงินให้กู้ ให้กู้ระหว่างปี เงินให้กู้คงเหลือสิ้นปี สัญญาคงเหลือ 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  83,190,655.00 7,769,318.05 249 

2. เงินกู้สามัญระยะปานกลาง 115,043,000.00 77,465,917.26 292 

3. เงินกู้สามัญระยะยาว 41,860,900.00 55,230,958.84 243 

4. เงินกู้พิเศษ 560,219,000.00 919,370,890.69 519 

5. ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 0.00 3,147,671.48 6 

6. ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 1,072,184.19 3 

                            รวม 800,313,555.00 1,064,056,940.51 1,312 

5.  ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก 
ประเภทเงินรับฝาก รับฝากระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี บัญชีคงเหลือ 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (2.75%) 275,667,308.31 393,787,080.06 1,280 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นสุขใจ  (3.25%) 4,780,000.00 6,720,000.00 13 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข  (4%) 1,219,892.74 1,171,680.30 306 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพูนทรัพย์  (3%) 27,270,000.00 27,260,000.00 15 

                            รวม 308,937,201.05 428,938,760.36 1,614 

6.  การกู้ยืมเงินของสหกรณ์ 
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 อนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมและค้ําประกันสําหรับปี 2562 ไว้ตามความจําเป็น
และสมควรแก่การดําเนินงานและนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมไว้ 1,100,000,000.00 บาท           
ซึ่งในปี 2562  สหกรณ์ไม่ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น  
 

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

1. แก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับสหกรณ์ บางข้อ คือ ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 28, 53 และให้เพิ่มเติม        
ข้อ 61/1 ไว้ท้ายข้อ 61  โดยกําหนดข้อบังคับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561  ขึ้นถือใช้แทน     

2. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 31 มกราคม 2562   
3. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการ รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 256 2               

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562   
4. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562   
5. แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้ว ยสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและ

บุคคลในครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562   
6. กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิก พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 

2562   
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8.  การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
 ปีบัญชี 2562   สหกรณ์มีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังน้ี  

- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ       จากร้อยละ 3.00 เป็น 2.75 ต่อปี 

   (มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)     
 

- อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เท่าเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง คือ ร้อยละ  6.60 ต่อปี 

- อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นสุขใจ  เท่าเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง คือ ร้อยละ  3.25 ต่อปี 

- อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นพูนทรัพย์  เท่าเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง คือ ร้อยละ  3 ต่อปี 
- อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยมสุข  เท่าเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง คือ ร้อยละ 4  

ต่อปี 
 

9. การมอบสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ในปี 2562  
ปี 2562 มีสมาชิกสหกรณ์เกษียณอายุราชการ จํานวน 37 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 

7/2562  เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2562  มีมติจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ รวมเป็นเงิน 126,800.00 บาท     
 

10.  การมอบสวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562   
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 15/2562 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มอบ

ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกที่มีคุณสมบัติการขอรับทุนตามประกาศของสหกรณ์  จํานวน 100 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.00 บาท สหกรณ์โอนเงินน้ีเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกที่ได้รับทุน   
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1 .  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  (ยกเว้นสมาชิกสมทบไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาบุตร)  
 2.  เป็นบุตรที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวะศึกษา  และปริญญาตรี 
 3.  เป็นบุตรโดยกําเนิดหรือบุตรบุญธรรมที่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร  ซึ่งยังไม่สมรส  และมีอายุไม่เกิน 25 ปี 
 4.  ในกรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์  สามารถแสดงความจํานงขอรับทุนฯ ได้ทั้งสองคน   
เกณฑ์การพิจารณา 
 1. บุตรที่ได้รับทุนแล้วในปี 2560 และ ปี 2561 จะไม่มีสิทธิได้รับทุนในปี 2562 
 2. สมาชิกคนหน่ึงสามารถส่งบุตรได้  1  คน 
 3. บุตร 1 คน มีสิทธิรับทุนได้  1  ทุน  และหน่ึงครอบครัวมีสิทธิรับทุนได้ 1 ทุน 
 4. สมาชิกยื่นใบสมัครรอบแรก (1 - 30 กรกฎาคม 2562) มีจํานวน 135 คน ในจํานวนน้ีมีผู้ผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาตามข้อ 1,2,3 ซึ่งสหกรณ์พิจารณาให้ได้รับเงินสวัสดิการทุนฯ ทุกราย มีจํานวน  81  ราย  
 5. สมาชิกยื่นใบสมัครรอบขยาย (26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2562) มีจํานวน 54 ราย ในจํานวนน้ีมีผู้ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาตามข้อ 1,2,3 จํานวน 39 ราย ซึ่งสหกรณ์พิจารณาโดยการจับฉลากผู้ได้รับเงินสวัสดิการทุนฯ                
จํานวน  19  ราย        
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร ชั้นเรียน  

1 12 นายศุภชัย สมบูรณ์ นายพงศ์เทพ สมบูรณ์ ป. ตร ี

2 64 นางก่ิงกานต์ คล่องแคล่ว นางสาวกิตติยา คล่องแคล่ว ป. ตร ี

3 189 นางลําดวน กานัง นางสาวพรกมล กานัง ม. 4 

4 249 นางปัทมา คุณวันดี เด็กชายปรีธาร ประทุมถิ่น ม. 1 

5 262 นางอรดี ชัยลาด เด็กหญิงณัฐกฤตา ชัยลาด ป. 3 

6 277 นางเยาวเรศ พันธ์ุเกิด เด็กชายพันธกานต์ พันธ์ุเกิด ป. ตร ี

7 279 นางกนกทิพย์ ประสานเชื้อ นางสาวปรียาพร ประสานเชื่อ ม. 4 

8 285 นางปริศนา วรวงษ์ศา ด.ช.เทวาพิทักษ์ หินประกอบ ม. 1 

9 292 นางวัฒนายุวดี ตัตวศาสตร์ เด็กหญิงจิรัชญา ตัตวศาสตร์ ม. 2 

10 310 นางพรนิภา ลีละธนาฤกษ์ เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์  ป. 5 

11 319 นางสุคนธ์ วอทอง นางสาวนัจนันท์ วอทอง ม. 5 

12 329 นางสุรีรัช บุตรชา นางสาวกัญยนันท์ บุตรชา ป.ตรี 

13 333 นายฉลอง ทวีชีพ เด็กชายธนโชติ ทวีชีพ ป. 5 

14 336 นางยุภา โพธิจักร เด็กชายพลกฤต โพธิจักร ป. 4 

15 340 นางกฤษณา พิมพลีชัย นายธนวัฒน์ พิมพลีชัย ป. ตร ี

16 343 นางวงเดือน สิมศิริวัฒน์ นางสาววรกมล สินศิริวัฒน์ ป. ตร ี

17 345 นางโสลัดดา จวงเงิน เด็กหญิงปาณิสรา จวงเงิน ม. 2 

18 351 นางวิไลลักษณ์ ทิพย์รักษ์ เด็กชายภูมิพัฒน์ ทิพย์รักษ์ ม. 4 

19 355 นางอัมพิกา ธรรมกุล เด็กชายพูนภัทร ธรรมกุล ป. 5 

20 397 นายจิต พิทักษ์พล นางสาวศุภรัตน์ พิทักษ์พล ป. ตร ี

21 400 นายวัชรินทร์ เปล่งวรรณ์ นายฐาปกรณ์ เปล่งวรรณ์ ป. ตร ี

22 433 นางรําไพ คุ้มถ่ิน นางสาวพัชรวลัย คุ้มถ่ิน ป. ตร ี

23 563 น.ส.จันทร์ฉาย เติมผล นายพัชรพล ฐานวิเศษ ปวส. 2 

24 564 นางจิณห์นิภา วรจิตร เด็กหญิงปรีชญา วรจิตร ม. 2 

25 570 นางสมัคร ถนอมพันธ์ุ นายศรัณย ์ ถนอมพันธ์ุ ม. 6 

26 582 นางอารีย์ สมางชัย เด็กหญิงนทริน สมางชัย ป. 1 

27 600 นางนุชจรี พวงเงิน นายพีรชาต ิ พวงเงิน ม. 5 

28 602 นางเอ็มไพร ชูประยูร นางสาวมินทรา ชูประยูร ป. ตร ี

29 608 นางปุณณภัทร ศิริรัตน์ ด.ญ.พรรณปพร ศิริรัตน์ ม. 3 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  ชั้นเรียน  

30 609 นายบุญทม โคตรนาวัง ด.ญ.ปณญาพร โคตรนาวัง ม. 2 

31 614 นางพรนิมิตร กองจันทร์ นางสาวอัญชลี กองจันทร์ ป. ตร ี

32 620 นายกมล หิรัญคํา นายณัฐชานนท์ หิรัญคํา ป. ตร ี

33 628 นางวิจิตรา บุญเสริม ด.ญ.วิชชานันท ์ บุญเสริม ป. 5 

34 657 น.ส.จารุวรรณ พิลาวรรณ์ ด.ช.ฐปณวัฒน์ แพทย์เพียร ม. 2 

35 660 นายทองใบ ทิพย์รักษ์ นางสาวณัฐวดี ทิพย์รักษ์ ป. ตร ี

36 663 นางสํารอง พิทักษ์พล นายพงศ์ภัค พิทักษ์พล ป. ตร ี

37 675 นายดํารงศักดิ์ อบรมชอบ ด.ญ.ธัญรดา อบรมชอบ ป. 5 

38 685 นางสุนิตย์ แคนมี นายณัฐชนน แคนมี ม. 4 

39 688 นางศิริพร มาสูงเนิน นายพีรณัฐ ฉัตรรักษา ม. 6 

40 715 นางอรทัย สิทธิเวช น.ส.อชยาภรณ ์ สิทธิเวช ปวส.2 

41 752 นายศานิต ภัทรทรงโสภณ นายอัษฎาวุธ ภัทรทรงโสภณ ปวส. 2 

42 771 นางจรรยา สมานญาติ ด.ญ.ลักษิกา สมานญาติ ป. 4 

43 812 นางพิไลพร ดํารงพันธ์ ด.ญ.พิชชญาพร ดํารงพันธ์ ป. 4 

44 838 นางจตุพร สุทธิวิเศษ ด.ญ.พิมพ์ภัสสร สุทธิวิเศษ ป. 1 

45 919 นางมาริษา ชูติ ด.ช.มาณัฎฐภัทร ชูติ ม. 1 

46 924 น.ส.ศิริวรรณ ์ จุมมะเริง นางสาวพุท รูปชัยภูมิ ม. 6 

47 944 นางสุนทรียา โยธา เด็กชายวรณัทร โยธา ม. 1 

48 974 นางวิภารัตน์ สําราญพิศ เด็กหญิงญานิศา สําราญพิศ ป. 5 

49 979 นางสุภาพร ศรีภูธร นายพงษ์พิสิษฐ์ ศรีภูธร ปวช. 2 

50 985 นางเนตรนภา ฐานวิเศษ เด็กหญิงมธุรดา ฐานวิเศษ ป. 3 

51 992 นางศุภัทษร ทัดโกสุม เด็กชายใบบุญ ทัดโกสุม อนุบาล 2 

52 1022 นางสาวิตรี บุระดา เด็กชายณัฐนนท์ บุระดา ป. 3 

53 1046 นางปฐมา หารโยธี ด.ญ.วราภรณ ์ หารโยธี ม. 2 

54 1047 นางสาวพรมดี เผ่าชัย ด.ญ.พิชญธิดา บุญปลอด ป. 1 

55 1070 นางญาณวดี ไชโยแสง เด็กหญิงภคพร ไชโยแสง ป. 1 

56 1078 นางจงจิต คิดนอก นางสาวศศิภาดา คิดนอก ม. 6 

57 1092 นางสมปรารถนา ภักติยานุวรรตน์ เด็กชายพสธร ภักติยานุวรรตน์ ม. 3 

58 1109 นางภัชลี เพื่อนสงคราม เด็กชายปิยะภัทร เพื่อนสงคราม อนุบาล 2 
.. 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  ชั้นเรียน 

59 1112 นางสุพัตร สิงห์ช ู ด.ช.อรรคพล สิงห์ชู ป. 3 

60 1142 นางภัทรนันท์ งอกนาวัง เด็กหญิงภาพัชร งอกนาวัง ป. 1 

61 1182 นางจริญญา ชัยยุทธ เด็กหญิงวชิรญา นิสสัยกล้า ป. 3 

62 1190 นายนิโรธ โคตหนองปิง เด็กหญิงจิราพร โคตหนองปิง ป. 6 

63 1191 นางรุ่งทิพย์ โชคเหมาะ นางสาวอภิชญา โชคเหมาะ ป. ตร ี

64 1194 น.ส.รัตรากร ประโจทานัง ด.ช.ภัทรริศร ขจรชัย ป. 1 

65 1238 นางนรินทร์พร กุลด้วง นายพีรวีส กุลด้วง ม. 6 

66 1246 น.ส.ก่ิงกาญจน์ หาญชนะ ด.ญ.ปาณชญา ตาปราบ ป. 3 

67 1258 นายลิขิต ประดับวงษ์ นางสาวอภิสรา ประดับวงษ์ ม. 6 

68 1267 น.ส.วรรณนา แสนแก้ว ด.ช.กิตติภัทร ปังชัยภูมิ ม. 1 

69 1269 นางสาวอังธิมา นารีรักษ์ เด็กหญิงอนิศรา นารีรักษ์ ป. 2 

70 1290 นายกิตติ แนวโนนทัน ด.ญ.ขวัญหทัย แนวโนนทัน ป. 1 

71 1295 นายเมฆินทร์ ถิ่นชัยภูมิ เด็กชายปภังกร ถิ่นชัยภูมิ ป. 1 

72 1313 น.ส.หน่ึงฤทัย โสภางค ์ เด็กหญิงธีมาพร ธงชัยภูมิ ม. 1 

73 1318 นายนิคม กอสันเทียะ เด็กหญิงมลฤดี กอสันเทียะ อนุบาล 1 

74 1323 นายนิรันดร์ แก้วจอหอ เด็กหญิงพิรญา แก้วจอหอ อนุบาล 1 

75 1331 นางชุติมา สมานญาติ เด็กชายศักดิธัช สมานญาตื ม. 3 

76 1355 นางพยอม ผจญจิตร นายธนพงษ์ คุ้มบุ่งคล้า ม. 6 

77 1368 น.ส.พันณภา ขําชัยภูม ิ ด.ช.พัธรพงษ ์ บุญนอก อนุบาล 6 

78 1418 นางสาวอรุณี หวังอาษา ด.ญ.ชุติมณฑน์ หวังอาษา ป. 4 

79 1422 นางทองผัด สุทธิสาย นายจารุเดช ตรวจนอก ปวช. 1 

80 1448 นางพัชรี ปรุงชัยภูม ิ ด.ญ.กัญญารัตน์ ปรุงชัยภูมิ ป. 3 

81 1453 นางจิตสนา แดงสุวรรณ์ นายโชติชัย แดงสุวรรณ์ ปวส. 1 

82 1454 นายกัญจน์ อัตศาสตร์ เด็กชายกัณภัทร อัตศาสตร์ อนุบาล 1 

83 1482 นางสาวศิริมา ศรีหะบุตร เด็กหญิงธนพร เติมชีพ ม. 2 

84 1485 นางชลิดาพร เพียรวิชา ด.ญ.พิณทิพย ์ เพียรวิชา ม. 4 

85 1505 นางสาวทองรัก ประจญหาญ ด.ช.เทอดศักดิ ์ แทงตลาด ม. 2 

86 1527 นางสาวนิตยา เพ็งเปิ้น เด็กหญิงปนิดา ปราโมทย์กิจทวี ป. 3 

87 1538 นางภิญญามาศ พลมณี เด็กชายปรีชา พลมณี ม. 1 
.. 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร ชั้นเรียน  

88 1556 น.ส.รักชนก ยัพตระกูล เด็กชายณัฐวรรธน์ สร้างการนอก ป. 5 
89 1564 นางปราณี เพชรมณี เด็กชายปุญญพัฒน์ เพชรมณี อนุบาล 1 
90 1650 น.ส.ทิพวรรณ ซ้อมจันทา ด.ญ.ทิพย์วรินทร์นุช ประสมทรัพย์ ป. 3 
91 1692 นางสาวรสริน พิมสาร เด็กหญิงสาธิตา ใจบุญ ป. 6 
92 1700 น.ส.ศิริรักษ์ บุตรศรี เด็กชายภิมากร ถาโคตรจันทร์ ป. 4 
93 1712 น.ส.ศิรินทร สมศรี เด็กหญิงณัฐกฤตา สมศรี ม. 1 
94 1743 น.ส.ณภัทรสร แก้วดวงดี เด็กชายสุวิจักขณ์ กะรัมย์ ม. 2 
95 1761 น.ส.กัญญารัตน์ พลยางนอก เด็กหญิงณัฐริกา สร้อยชี ม. 1 
96 1765 นางรุ่งรัชณี เทือกทา นางสาวรุ่งทิพย์ เทือกทา ม. 4 
97 1767 น.ส.รสสุคนธ์ พลทะยาน เด็กหญิงศลิษา วิเชียรพันธ์ุ ม. 1 
98 1781 นางสาวทวีพร สีหะบาล เด็กหญิงธนัชพร วรรณา ป. 5 
99 1882 นางเสาวลักษณ์ เลิกนอก เด็กหญิงพิมพ์ชนก ไตรเสนีย์ ม. 4 

100 1888 นางสาวราณ ี ภูมิชัย เด็กหญิงชญานิน สมพงษ์ อนุบาล 2 
 

 11.  การจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการและการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก   

ผู้เสียชีวิต การจ่าย จํานวนเงิน 
1.นางสาธนีย์  เปรมปรีดิ์ เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
2.นายบวร  สมานมิตร เงินสงเคราะห์ศพ 100,000.00 
3.นายสุชานนท์  เดชชัยภูมิ เงินสงเคราะห์ศพ 40,000.00 
4.สมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก  เงินจัดการศพ 80,600.00 

รวม 320,600.00 
 
 12.  การให้ความรู้คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสหกรณ์ 

1.  อบรม หลักสูตรการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ 
ชสอ. 

2.  อบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านกระบวนการสหกรณ์ 
3.  อบรม หลักสูตร รวยแบบอาวุโสโอเคร 
4.  อบรม หลักสูตร อนาคตสดใสวัยเกษียณ 
5.  อบรม หลักสูตร นวตกรรมทางการเงินก่อนสูงวัย 
6.  อบรม หลักสูตร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
7.  อบรม หลักสูตร สัมมนาสมาชิกใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ประธานท่ีประชุม  ได้เรียนเชิญ นางผุสดี  พุ่มพวง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นผู้ชี้แจงรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด  ประจําปี 2562 

ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ปี 2562 ที่ผ่านมาไม่พบความผิดปกติร้ายแรงด้านการเงินและการบัญชี   
มีผิดเพียงเล็กน้อยท่ีสามารถแก้ไขได้ การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับความร่วมมือในการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แก้ไขตามเหตุผล การใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่อยู่ในวงเงินและงบประมาณที่ตั้งไว้ เหมาะสมกับสภาพ และฐานะของ
สหกรณ์ งบรายจ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามหมายเหตุประกอบแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ (ยกเว้นหมวด
เงินเดือน) จึงถือว่ารายจ่ายทั้งหมดอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปี 2562 

ประธานท่ีประชุม ได้เรียนเชิญ  นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จํากัด ประจําปี 2562  ให้เป็นผู้ชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 , งบกําไรขาดทุน , งบกระแสเงินสด , หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน  แล้วเห็นว่าถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  

มติที่ประชุม   อนุมัติรับรองงบการเงิน ประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   
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ระเบียบวาระท่ี 5.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

ประธานกรรมการเสนอ ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําปี  2562  จํานวน  56,914,061.97 บาท         
ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังน้ี 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 7,798,520.97 13.70 5,378,607.55 10.43 
2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 

1.00  ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน  30,000  บาท 30,000.00 0.05 30,000.00 0.06 
3 เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วในอัตราร้อยละ  5.20 

ต่อป ีโดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน 36,898,234.00 64.83 35,304,262.00 68.48 
4 เงินเฉลี่ยคืนในอัตราส่วนร้อยละ  15.00  ต่อปี           

ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู ้ 10,171,307.00 17.87 8,848,764.00 17.17 
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกิน 

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 826,000.00 1.45 750,000.00 1.45 
6 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกิน   

ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 200,000.00 0.35 400,000.00 0.78 
7 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10  

ของกําไรสุทธ ิ 150,000.00 0.26 40,000.00 0.08 
8 ทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกินร้อยละ  2  

ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่เมื่อส้ินป ี 20,000.00 0.04 20,000.00 0.04 
9 ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ 20,000.00 0.04 20,000.00 0.04 
10 ทุนสวัสดิการสมาชิก 800,000.00 1.41 760,000.00 1.47 

รวมเงินทั้งสิ้น 56,914,061.97 100.00 51,551,633.55 100.00 

 

สัดส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562   คิดเป็นร้อยละของแต่ละกลุ่มรายการ 
รายการที่ รายละเอียดรายการ ปี 2562 (%) ปี 2561 (%) 

1 กลับคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 82.70 85.65 

2 เป็นทุนสํารองและทุนสะสม 15.80 12.84 

3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 1.45 1.45 

4 เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.05 0.06 

รวม 100.00 100.00 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม     อนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 26 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทางบัญชี 2563 
ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีทางบัญชี 2563  ดังน้ี 

5.3.1  แผนที่ยุทธศาสตร์  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จ ากัด  ปีทางบัญช ี2560 -2564  (ทบทวนปี 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์   :   เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ 
ค่านิยม      :   ซ่ือสัตย์  โปร่งใส  มีวินัย ใฝ่เรียนรู ้
พันธกิจ     :   1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร           3. พัฒนาระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีที่ทันสมัย                          
                      4. พัฒนาธุรกิจสหกรณ์และสวัสดิการสมาชิก                         5. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์และเกื้อกูลสังคม 

 
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิจํากัด โดยวิธีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์  2.บริหาร
จัดการด้านการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ  3.จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสังคมให้สมาชิกมีความพึงพอใจ 4.ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในเรื่องหลักสหกรณ์ 
 
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสมาชิกด้านเศรษฐกิจพอเพียง4. บริหารทรัพยากรบุคคล  5. พัฒนาระบบงานให้สมาชิกมีความพึงพอใจ 
  

ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิจ ากัด 
  

3.พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 

เป้าประสงค ์

4. ร่วมมือภาคีเครือข่าย การบริการ
สังคมและการจัดสวัสดิการสมาชิก 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

มีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายและ
สร้างคุณประโยชน์ ต่อ สมาชิก 
สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 

มีนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการงานสหกรณ์ 

มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 

1.ระดับความสําเร็จในการร่วมภาคี
เครือข่ายและสร้างประโยชน์สังคม
และส่ิงแวดล้อม 
2.ระดับความสําเร็จของการจัด
สวัสดิการสมาชิก 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากร 

 

1.ผ่านเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาว 
2.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการสหกรณ์  
   ออมทรัพย์ของ ชสอ. ระดับ B+ 
3.คะแนนการประเมินสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  
    > 920  
 
 
 

ระดับความสําเร็จของ
งานสารสนเทศ KPI 

มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดําเนินงานสหกรณ์ 

มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการดําเนินงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล และตามเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็งของสหกรณ์ 

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
สหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
สหกรณ์ออม
ทรัพย์
โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จํากัด เป็น
สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ทบทวนผลการประเมินจากผู้ประเมิน
ภายนอกและดําเนินการพัฒนาสหกรณ์
ตามเกณฑ์หลักการทั้ง 9 หลัก 
4.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัด
ประเมินครั้งที่ 1 
5.พัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตาม
ข้อเสนอแนะ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6.ผู้ทรงคุณวุฒิจากสหกรณ์จังหวัด
ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
7.รับการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพ
สหกรณ์สีขาวด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

9 หลัก ตุลาคม 2562 
– กันยายน 
2563 

ค่าใช้ตามตามแผนงาน 
161,000 บาท 
 
เพื่อจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนาและเป็นค่าใช้จ่าย
ในการทํางานเกี่ยวกับ
สหกรณ์สีขาวฯ 

นางสุจดี  ตั้งใจ 
น.ส.สมทรง      
   บุญญานุสนธ์ิ 
น.ส.ไพจิตร        
    ชนะบุญ 

 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 28 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาองค์ความรู้ให้สมาชิก        

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ 

เพื่อให้
เจ้าหน้าที่
สหกรณ์มี
ความรู้
ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโปรแกรมการ
อบรมภายนอก 
5.สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละที่ผ่านการอบรม
ภายใน/ภายนอก(1ครั้ง/คน/ปี)  
2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้/ทักษะใน
งานที่เกี่ยวข้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน  
3.ร้อยละคะแนนความพึง
พอใจของสมาชิกต่อบริการ
ของเจ้าหน้าที่  

100% 
 

≥ 20% 
 
 
 
≥ 90% 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 
2563 

ทุนศึกษาอบรม 
95,500 บาท 
 
เพื่อจัดอบรมและ
ให้ทุนศึกษาอบรม
แก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 
 

นางประภารัตน์  
    ประยูรพรหม  
นางอรุณนีย์   
    ประทุมถิ่น 

3. โครงการ
สัมมนาวิชาการ
กรรมการ
สหกรณ์ 

เพื่อให้
กรรมการ
ดําเนินการ มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ดําเนินงาน
สหกรณ์ 

1.สํารวจความต้องการอบรม/สัมมนา และ
จัดทําแผนการอบรม/สัมมนารายบุคคล 
2.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 
3.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
4.พิจารณาเรื่องที่จะอบรม/สัมมนาเพื่อขอ
อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
5.ประสานส่งผู้เข้าอบรม/สัมมนาตามแผน 
6.ติดตามการเผยแพร่องค์ความรู้หลังอบรม 
7.สรุปประเมินโครงการ 

ร้อยละของกรรมการ
ดําเนินการที่เข้าร่วมอบรมทั้ง
ภายนอก/ภายใน 1 ครั้ง/คน/ปี  

≥ 80% ตุลาคม 2562 
– กันยายน 
2563 

ทุนศึกษาอบรม 
162,000 บาท 
 
เพื่อจัดอบรมและ
ให้ทุนศึกษาอบรม
แก่คณะกรรมการ
สหกรณ์ 
 

นางทองทรัพย์     
    ดวงภมร 
น.ส.สมทรง   
    บุญญานุสนธิ์ 

 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 29 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาองค์ความรู้ให้สมาชิก        

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการสัมมนา
วิชาการสมาชิก
ใหม่ ประจําปี 
2563 

 

เพื่อให้สมาชิกใหม่ 
มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด/หลักการ
ของสหกรณ์  
รับทราบระเบียบ 
ข้อบังคับ และมี
ส่วนร่วมในธุรกิจ
ของสหกรณ์  

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ประสานงานวิทยากร/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
สถานที่ และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สมาชิกเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
4.จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาวิชาการ           
ให้ความรู้แก่สมาชิกใหม ่
5.สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละคะแนนความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการอบรม  

2.ร้อยละของสมาชิกที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้เพิ่ม 

≥ 90% 

 

≥ 80% 

 

ธันวาคม 
2562 – 
มีนาคม 2563 

ทุนศึกษาอบรม 
70,800 บาท 
 
เพื่อจัดอบรมให้
ความรู้แก่สมาชิก 
 

นางชลนรรจ์    
     แสนชั่ง 
น.ส.สมทรง     
    บุญญานุสนธิ์ 
น.ส.ภานุลักษณ์      
     วงละคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 30 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบการบริหารและการให้บริการ 

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการระบบ 
CO-OP system 
offine realtime 
ATM 
(บัตรVISA 
DEBIT) 

เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการ
ให้บริการแก่
สมาชิก เช่น 
ถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์
พิเศษสหกรณ์ 
และเบิกเงินกู้
ผ่านตู้ ATM 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ขออนุมัติโครงการจากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําป ี
4.ประสานงานเจ้าหน้าที่ธนาคารและ
โปรแกรมเมอร์สหกรณ์เพื่อจัดทําระบบ  
CO-OP system offine realtime ATM 
5.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกให้เปิด
บัญชีธนาคาร สําหรับใช้ทําธุรกรรมทาง 
การเงินของสหกรณ์ (บัตร co-op card) 
6.ทดลองใช้งานระบบ 
7.สมาชิกใช้งานระบบ 
8.สรุปประเมินโครงการ 
 

ร้อยละความพึง
พอใจของสมาชิก  

≥ 80% ตุลาคม 2562 
– กันยายน 
2563 

งบลงทุน 161,200 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาระบบ 
 

นางสุจดี  ตั้งใจ 
นายวรวุฒิ  มาตา 
น.ส.สมทรง   
      บุญญานุสนธิ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบการบริหารและการให้บริการ 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6 โครงการจัดทํา
ฐานข้อมูลระ
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการงาน
สหกรณ์ 

เพื่อพัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บ
ฐานข้อมูล
สนับสนุนการ
นําข้อมูลมาใช้
ในการบริหาร
จัดการ 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.สํารวจความต้องการข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้เกี่ยวข้อง (ด้านสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่) 
4.จัดทําชุดการจัดเก็บฐานข้อมูลตามรายการที่
ผู้เกี่ยวข้องต้องการใช้ข้อมูล 
5.ทดลองใช้ข้อมูลในการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
6.ทบทวนปรับปรุงคู่มือสารสนเทศ 
7.ติดตามการใช้ฐานการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
8.สรุปประเมินโครงการ 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการบริหาร
จัดการสารสนเทศ   

ระดับ 4 ตุลาคม 2562 
– กันยายน 
2563 

ค่าใช้จ่ายตามแผน 
26,200 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดทําคู่มือ
สารสนเทศของ
สหกรณ์ 

นายวรวุฒิ     
     มาตา 
น.ส.สมทรง     
     บุญญานุสนธ์ิ 

7 โครงการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
สู่ความเป็นเลิศ
ประจําปี 2563 

เพื่อพัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บ
ฐานข้อมูล และ 
เพื่อให้สมาชิก
เข้าถึงการ
ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.สํารวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสมาชิก 
และวิเคราะห์ข้อมูล 
4.จัดให้กิจกรรมการส่ือสารตามช่องทางต่างๆ (Face 
book, web site, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ,จุลสาร, 
หนังสือเวียน, ตู้รับข้อร้องเรียน) 
5.สรุปประเมินโครงการ 
 

1.ร้อยละของ
สมาชิกที่เข้าถึง
ช่องทางการ
ส่ือสาร 
 (5 ช่องทาง)  
 
2.ร้อยละความพึง
พอใจของสมาชิก  

≥ 80% 
 
 
 
 
 

≥ 90% 

ตุลาคม 2562 
– กันยายน 
2563 

ค่าใช้จ่ายตามแผน 
24,000 บาท 

เพื่อเป็นเงินรางวับ
สําหรับสมาชิกที่
ร่วมกิจกรรมงาน
ประชาสัมพันธ์
ของสหกรณ์ 

นายวรวุฒิ     
     มาตา 
น.ส.สมทรง     
     บุญญานุสนธ์ิ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ร่วมมือภาคีเครือข่าย การบริการ สังคม และการจัดสวัสดิการสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 4  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8 โครงการ
สร้าง
ประโยชน์ต่อ
สังคม 
(มอบไออุ่น
เพื่อสังคม) 
 

เพื่อร่วมพัฒนา
โรงพยาบาลชัยภูมิ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องใช้ที่
จําเป็น(ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง) 
แก่ผู้รับบริการที่
โรงพยาบาลชัยภูมิ  

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.สอบประเมินราคาสินค้าที่ต้องการ “คุณภาพดี 
ราคาถูก” 
4.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องโรงพยาบาลชัยภูมิ  
5.ทําพิธีมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับ
โรงพยาบาลชัยภูมิ 
6.สรุปประเมินโครงการ 
 

บริจาค
สนับสนุน
เครื่องนุ่งห่ม 
 

มูลค่า 
50,000 บาท 

กันยายน 2562 
– มีนาคม 
2563 

ทุนสาธารณ 
ประโยชน ์
50,000 บาท  
 
เพื่อบริจาคเงิน 
ส่ิงของให้แก่
โรงพยาบาล /
ผู้ป่วย /ผู้ด้วย
โอกาส 

นางศิริลักษณ์   
     ผดุงพล 
นางชลนรรจ์      
      แสนชั่ง 
น.ส.สมทรง   
   บุญญานุสนธ์ิ 

9 โครงการกีฬา
เครือข่าย
สหกรณ์
สัมพันธ์ 
ประจําปี 2563 

เพื่อส่งเสริมให้
คณะกรรมการ
ดําเนินการ เจ้าหน้าที่ 
และนักกีฬาสมาชิก ได้
มีคุณภาพชีวิต
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง และจิตใจ
เข้มแข็ง 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อวาง
แผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4.ร่วมกิจกรรมงานกีฬาเครือข่ายสหกรณ์สัมพันธ์
ประจําปี 2563  
5.สรุปประเมินโครงการ 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

≥ 90% ตุลาคม 2562 
– มกราคม 
2563 

ค่าใช้จ่ายตาม
แผนงานฯ   
51,000 บาท   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬา
เครือข่ายสหกรณ์
สัมพันธ ์

นายจิรภัทร   
   จุลบท 
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
นายอุดมทรัพย์ 
    ลี้กุล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ร่วมมือภาคีเครือข่าย การบริการ สังคม และการจัดสวัสดิการสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกโดยการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก 

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการ
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา
ต่อเนื่องของ
สมาชิก/บุตร
สมาชิก 
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้สมาชิกที่มีบุตร
กําลังศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปวช. ปวส. 
และปริญญาตร ี

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
4.เปิดรับสมัคร 
5.ดําเนินการคัดเลือก 
6.จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
7.สรุปประเมินโครงการ 
 

บุตรสมาชิกได้รับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องในแต่
ละระดับช้ัน  
    -ปวช.  2 ทุน 
    -ปวส.  2  ทุน. 
    -ป.ตรี  1  ทุน 
 

5 ทุน ตุลาคม 2562 
– พฤษภาคม 
2563 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 
50,000 บาท  
 
เพื่อมอบเป็นสวัสดิการ
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
สําหรับบุตรสมาชิก 

นางอรุณนีย์ 
   ประทุมถ่ิน 
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
 

11. โครงการ
สวัสดิการ
ทุนการศึกษา
บุตรสมาชิก 
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้สมาชิกที่มีบุตร
กําลังศึกษาเล่า
เรียน 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
4.เปิดรับสมัคร 
5.ดําเนินการคัดเลือก 
6.จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
7.สรุปประเมินโครงการ 
 

บุตรของสมาชิก
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ทุนการศึกษา  
 

100 ทุน 
 

ตุลาคม 2562 
– พฤษภาคม 
2563 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 
100,000 บาท  
 
เพื่อมอบเป็นสวัสดิการ
ทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก 

นางจิตราวด ี
   สุมาลี 
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ร่วมมือภาคีเครือข่าย การบริการ สังคม และการจัดสวัสดิการสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกโดยการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก 

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการ
สวัสดิการ
สําหรับสมาชิก 
ผู้ไม่มีบุตร 
 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกผู้ไม่
มีบุตรหรือคน
โสด 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก 
4.เปิดรับสมัคร 
5.ดําเนินการคัดเลือก 
6.จัดกิจกรรมมอบสวัสดิการ 
7.สรุปประเมินโครงการ 
 

-สมาชิกที่ไม่มีบุตรได้รับ
เงินสวัสดิการ  
 

100 ทุน 
 

ตุลาคม 2562 
– พฤษภาคม 
2563 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 
100,000 บาท  
 
 เพื่อมอบเป็นสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกที่ไม่มีบุตร 

น.ส.สายนาท 
   พลไชโย 
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
 

13. โครงการ
สัมมนา
วิชาการ
สมาชิก
เกษียณอายุ/
ลาออก 
 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้าน
การเงิน และให้
สวัสดิการแก่
สมาชิกที่จะ
เกษียณอายุ
ราชการ/ลาออก 
ประจําปี 2563 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
4.จัดกิจกรรมรับขวัญสมาชิก
เกษียณ และให้ความรู้  
5.สรุปประเมินโครงการ 

1.ร้อยละของสมาชิกที่เข้า
ร่วมกิจกรรม   
2.ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

≥ 90% 
 

≥ 90% 
 

ตุลาคม 2562 
– สิงหาคม 
2563 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 
83,800 บาท  และ
ค่าใช้จ่ายตามแผนงานฯ 
41,000 บาท 
รวม 124,800 บาท 
 
เพื่อจัดกิจกรรมและมอบ
เงินสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ/ลาออก 

น.ส.รัชนี 
   บั้งทอง 
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ร่วมมือภาคีเครือข่าย การบริการ สังคม และการจัดสวัสดิการสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกโดยการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก 

ที่ แผนงาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม/ขั้นตอน KPI เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

14. โครงการเงิน
ฝากออมทรัพย์
พิเศษรุ่น
เกษียณเปี่ยม
สุข 
 

เพื่อให้สมาชิก
สร้างอุปนิสัย วินัย
ในการออมเงิน 
และมีเงินใช้เมื่อ
เกษียณอายุ
ราชการ 

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก 
4.สมาชิกเปิดบัญชี “เงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษรุ่นเกษียณเปี่ยมสุข” 
5.มอบเงินขวัญถุงเปิดบัญชี 
6.สรุปประเมินโครงการ 
 

1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมกิจกรรม  
 
2.ร้อยละของสมาชิกที่มี
การออมเพิ่มขึ้น  
 

≥ 90% 
 
 

≥ 20% 
 
 

กันยายน 2562 
– กันยายน 
2563 

ทุนสวัสดิการสมาชิก 
75,000 บาท   

เพื่อมอบเป็นสวัสดิการ
เงินขวัญถุงเปิดบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์เกษียณ
เปี่ยมสุข 

นางสุวณี 
   มหาจันทร ์
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
 

15. โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน
ของสมาชิก
ด้วยวิธีการ
สหกรณ์ 
(คลินิกแก้หนี้) 

เพื่อให้สมาชิก     
มีความรู้การ
วางแผนการเงิน
ส่วนบุคคลให้
สามารถปลดภาระ
หนี้ปลายทางและ
มีวินัยการเงินที่ด ี

1.ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
2.เขียนโครงการเสนอเพื่อพิจารณา 
3.ประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกที่มี
คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้การ
วางแผนทางการเงินแก่สมาชิก
กลุ่มเป้าหมาย 
6.สรุปประเมินโครงการ 
 

1.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
2.ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น  

≥ 90% 
 
 

≥ 90% 
 

ตุลาคม 2562 
– พฤษภาคม 
2563 

ค่าใช้จ่ายตามแผนงานฯ 
36,000 บาท   
 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้การแนะนําช่วยเหลือ
สมาชิกที่มีหนี้ภาระหนัก 

นายสุกิจ   
     พรหมรับ 
นางสุจดี   
     ตั้งใจ 
นางศิริมา   
     โกมารทัต 
น.ส.สมทรง 
   บุญญานุสนธ์ิ 
 

จึงเสนอเพื่อพิจารณา     
มติที่ประชุม     อนุมัติแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสหกรณ์ ประจําปี 2563  ตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 36 

 

5.3.2  แผนการด าเนินงานประจ าปี 2563 

แผนการด าเนินงาน แผนงานปี  2562 ผลงานปี  2562 แผนงานปี 2563 

1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน    
      1.1 แผนการรับสมาชิกเพิ่ม 50 60 50 
      1.2 แผนการระดมทุน (การถือหุ้นของสมาชิก) 25,000,000.00 31,283,150.00 30,000,000.00 
2.  แผนการด าเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ     
       2.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 80,000,000.00 83,190,655.00 80,000,000.00 
       2.2 เงินกู้สามัญ (ระยะปานกลาง) 110,000,000.00 115,043,000.00 110,000,000.00 
       2.3 เงินกู้สามัญ (ระยะยาว) 30,000,000.00 41,860,900.00 40,000,000.00 
       2.4 เงินกู้พิเศษ 700,000,000.00 560,219,000.00 560,000,000.00 

รวม 920,000,000.00 800,313,555.00 790,000,000.00 

3.  แผนการรับคืนเงินกู้จากสมาชิก     
       3.1 รับคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 80,000,000.00 83,616,035.26 80,000,000.00 
       3.2 รับคืนเงินกู้สามัญ (ระยะปานกลาง) 100,000,000.00 97,048,052.47 100,000,000.00 
       3.3  รับคืนเงินกู้สามัญ (ระยะยาว) 28,000,000.00 31,920,261.17 35,000,000.00 
       3.3 รับคืนเงินกู้พิเศษ 650,000,000.00 521,605,291.37 520,000,000.00 

รวม 858,000,000.00 734,189,640.27 735,000,000.00 

4. แผนการกู้ยืมเงินและการช าระหน้ีเงินกู้ยืม     
      4.1 เงินกู้ยืมจากแหล่งภายใน     
              4.1.1  การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 300,000,000.00 308,937,201.05 300,000,000.00 
              4.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 11,000,000.00 12,099,677.07 12,000,000.00 
       4.2 เงินกู้ยืมจากแหล่งภายนอก    
               4.2.1  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 
               4.2.2 ชําระเงินกู้ยืม 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 
               4.2.3 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 160,000.00 0.00 160,000.00 
5.  การได้รับช าระดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยอื่น    
       5.1 รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 65,000,000.00 68,538,748.81 72,000,000.00 
       5.2 ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุน 6,000,000.00 6,481,921.95 4,100,000.00 
       5.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00 6,600.00 5,000.00 
       5.4 รายได้อื่น ๆ 200,000.00 193,651.50 200,000.00 

รวม 71,205,000.00 75,220,922.26 76,305,000.00 
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แผนการด าเนินงาน แผนงานปี  2562 ผลงานปี  2562 แผนงานปี 2563 

6.  แผนรายได้ - รายจ่าย    
       6.1 รายได ้ 71,205,000.00 75,220,922.26 76,305,000.00 
       6.2 รายจ่าย 17,608,000.00 18,306,860.29 19,342,200.00 
7.  ก าไรสุทธิ 53,597,000.00 56,914,061.97 56,962,800.00 

8.  แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
        8.1 แผนศึกษา/อบรม  ฝ่ายบริหารสหกรณ์ (15คน) คนละ 1 ครั้ง/ปี 15  คน  รวม 7 ครั้ง คนละ 1 ครั้ง/ปี 
        8.2 แผนศึกษา/อบรม  ฝ่ายจัดการสหกรณ์ (6คน) คนละ 1 ครั้ง/ปี 7  คน  รวม 6  ครั้ง คนละ 1 ครั้ง/ปี 
        8.3 แผนศึกษา/อบรม  สมาชิกสหกรณ ์ 1 ครั้ง / 200 คน 271 คน รวม 4  ครั้ง 1 ครั้ง / 200 คน 

หมายเหต ุ  ข้อ 5.3  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  สําหรับผู้สมัครรายใหม่ครั้งแรก ต้องเสียค ่าธรรมเนียม 100.00 บาท  สําหรับ
สมาชิกที่ลาออกแล้วมาสมัครครั้งต่อไป ต้องเสียค่าธรรมเนียม 200.00 บาท  (รายเก่า 6 คน , รายใหม่ 54 คน) 
             

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม     อนุมัติแผนการดําเนินงานประจําปี 2563  ตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
 
 

5.3.3 พิจารณาประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2563 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2562 ปี  2563 

 
ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง ประมาณการ 

1. หมวดท่ี 1 เงินเดือนและค่าจ้าง 1,906,000.00 1,857,907.59 2,179,000.00  

2. หมวดท่ี 2 หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 635,000.00 642,419.99 685,000.00  

3. หมวดท่ี 3 หมวดค่าตอบแทน 2,326,000.00 2,215,816.81 2,518,000.00  

4. หมวดท่ี 4 หมวดค่าวัสดุสํานักงาน 250,000.00 200,985.37 250,000.00  

5. หมวดท่ี 5 หมวดค่าใช้สอย 12,491,000.00 13,389,730.53 13,371,000.00  

6. หมวดท่ี 6 หมวดค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ - - 339,200.00  

7. หมวดท่ี 7 หมวดท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 200,000.00 - 300,000.00  

รวม 17,808,000.00 18,306,860.29 19,642,200.00  

จึงเรียนเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่ายประจําปี 2563   รายละเอียดตามที่แนบ 
มติที่ประชุม     อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2563  ตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2563 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2562 ปี  2563 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

หมวดท่ี 1  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 
1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง 1,900,000.00 1,849,407.59 2,161,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจํา

ตําแหน่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างสหกรณ์ 
จํานวน  8  อัตรา  
 

1.2 ค่าครองชีพ 6,000.00 8,500.00 18,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์จํานวน 3 อัตรา 
 

รวมหมวดที่ 1 1,906,000.00 1,857,907.59 2,179,000.00  

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 50,539.99 65,000.00 เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างร้อยละ 
5 ของเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคน
และค่าสมทบประกันสังคมประจําป ี
 

2.3 ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

550,000.00 591,880.00 600,000.00 เป็นเงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่เพื่อ
สะสมไว้เมื่อออกจากงานโดยไม่มี
ความผิดและมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต ่   
5 ปีขึ้นไป 
 

รวมหมวดที่ 2 635,000.00 642,419.99 685,000.00  

หมวดท่ี 3  หมวดค่าตอบแทน 
3.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 
 

1,650,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

1,429,047.00 
 
 
 
 
 
 
 

1,700,000.00 
 
 
 
 
 
 

 

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  2562 ปี  2563 

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 70,000.00 
 

  

82,504.50 100,000.00 
 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  แขกผู้
มาเยือนสหกรณ์  และสมาชิกสหกรณ์ 
 

3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีสหกรณ์ 

80,000.00 
  

70,000.00 

 
70,000.00 

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ประจําปีบัญชี 2563 
 

3.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 

55,000.00 55,000.00 55,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ประจําปีบัญชี 2563 
 

3.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
ภายในสหกรณ์ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในสหกรณ์ประจําปีบัญชี 2563 
 

3.7 ค่าทํางานล่วงเวลา 80,000.00 60,523.31 80,000.00 จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากรณีเร่งด่วน เช่น 
ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบงาน
ประจําเดือน, การสอบทานหุ้น-หนี้, ผู้สอบ
บัญชีเข้าตรวจบัญชี รับรองงบการเงิน การปิด
บัญชีส้ินปี และการคัดเลือกเอกสารเพื่อทําลาย 
 

3.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้
เก็บเงินให้สหกรณ์ 

45,000.00 42,942.00 45,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน ซ่ึงทําหน้าที่หัก
เงินเดือนสมาชิกให้แก่สหกรณ์  จํานวน 3 บาท/
คน/เดือน 
 

3.9 เบี้ยประชุมประจําเดือน 300,000.00 439,800.00 400,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการ,คณะกรรมการอํานวยการ, 
คณะกรรมการเงินกู้,คณะกรรมการศึกษา
ประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร,
คณะกรรมการพัสดุ,คณะกรรมการความเสี่ยงฯ 
 

3.10 เบี้ยประชุมตามความ
จําเป็น 

- - 22,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะอนุกรรมการ 
สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น
หรือเร่งด่วน 
 

3.11 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ ์

10,000.00 - 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้เป็นที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 
 

รวมหมวดที ่ 3 2,326,000.00 2,215,816.81 2,518,000.00  
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2562 ปี  2563 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

หมวดท่ี 4  หมวดค่าวัสดุส านักงาน 
4. ค่าวัสดุสํานักงานและเครื่อง
เขียนแบบพิมพ ์

250,000.00 200,985.37 250,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุสํานักงานและ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น สมุด
บัญชีทะเบียนต่างๆ, กระดาษ, ใบเสร็จ, 
แฟ้ม, หมึกพิมพ,์ แบบฟอร์มกู้เงิน, ใบ
ฝาก-ถอน,  ซองจดหมาย,  เครื่องใช้และ
สุขภัณฑ์ต่างๆ 
 

รวมหมวดที่ 4 250,000.00 200,985.37 250,000.00  

หมวดท่ี 5  หมวดค่าใช้สอย 
5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 11,000,000.00 12,098,441.10 12,000,000.00 เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากออม

ทรัพย์พิเศษจากสมาชิกสหกรณ์ 
 

5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม,    
เงินเบิกเกินบัญช ีและ 
ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 

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

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

5.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
เดินทาง 
 
 
 
 
 

70,000.00 118,900.00 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 17,400.00 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์และต่อ
เติมสํานักงาน   
 

5.6 ตัดจ่ายสิทธิการใช้
ซอฟแวร์ 

20,000.00 10,700.00 45,000.00 เพื่อตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 
 
 

 
... 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2562 ปี  2563 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

5.7 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20,000.00 3,124.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
และติดต่อกับสถาบันการเงินอื่น 
 

5.8 ค่าถ่ายเอกสาร 25,000.00 15,024.00 20,000.00 เพื่อจัดทําเอกสารประกอบการ
ประชุม,แบบฟอร์มการกู้เงินและคํา
ร้องต่างๆ  
 

5.9 ค่าสาธารณูปโภค 120,000.00 156,373.40 160,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํา  ค่าไฟฟ้า  ค่า
โทรศัพท์  และค่าเช่าบริการ  Internet 
 

5.10 ค่าไปรษณีย ์ 10,000.00 9,318.00 10,000.00 เพื่อจ่ายค่าไปรษณีย์ส่งเอกสาร
สหกรณ์ 
 

5.11 ค่าบริจาค สมทบ
สนับสนุนกิจกรรม  พัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อม  

60,000.00 - ไม่ขอตั้ง 

(ใช้จ่ายในทุน
สาธารณประ 
โยชน์) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริจาค สมทบ 
สนับสนุนกิจกรรม เป็นการเอื้อ
อาทรต่อสังคมและชุมชน
ส่ิงแวดล้อม  
 

5.12 ค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 

50,000.00 40,651.73 50,000.00 เพื่อเป็นค่าเส่ือมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 
 

5.13 ค่าดูแลรักษาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ 

60,000.00 26,750.00 60,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมดูแลรักษา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 

5.14 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ ์

20,000.00 750.00 ไม่ขอตั้ง 
(ใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายตาม
แผนงาน/
โครงการ) 

เพื่อจ่ายในการจัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรมของสหกรณ์ให้สมาชิก
ทราบ  ผ่านทางจดหมายข่าว  
วารสาร  และส่ืออื่นๆ 
 

5.15 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
กิจกรรมของสหกรณ์   

200,000.00 97,327.00 100,000.00 1.เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญที่ระลึก 
แก่สมาชิก, ผู้ตรวจการสหกรณ์, 
สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ, ที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  
และแขกผู้มาเยี่ยมเยียนสหกรณ์ 

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือ
ของชําร่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ของสหกรณ์ 
 

5.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ 

50,000.00 45,600.00 50,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของสหกรณ์ 
 

. 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2562 ปี  2563 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

5.17  ค่านิติกรรมสัญญา 50,000.00 44,903.00 50,000.0 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 
และอากรแสตมป์ เกี่ยวกับการนิติ
กรรมสัญญาต่างๆ  ของสหกรณ์ 
 

5.18 หนี้สงสัยจะสูญ - 407,790.73 - เพื่อจ่ายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ 
 

5.19  ค่าภาษีโรงเรือน 20,000.00 19,500.00 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนอาคาร
พาณิชย์ของสหกรณ์ 
 

5.20  ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 10,000.00 8,131.57 10,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ 
 

5.21  ค่าเส่ือมราคาอาคาร 230,000.00 227,023.00 230,000.00 เพื่อเป็นค่าเส่ือมราคาอาคารพาณิชย์
ของสหกรณ์ 
 

5.22  ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ 
และแอพพลิเคช่ันมือถือ 

16,000.00 
 

- 16,000.00 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลเว็บไซต์สหกรณ์  
และแอพพลิเคช่ันมือถือ  
 

5.23 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,  
การให้บริการและจัดทําบัตร 
เดบิตสหกรณ์ 

180,000.00 - 180,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ และ
ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเดบิต
สหกรณ์ครั้งแรก  
 

5.24 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้าน 
งานครัว 

10,000.00 16,734.00 20,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
งานบ้าน งานครัว 

5.25  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 40,000.00 25,289.00 40,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นรายการ  
ที่ไม่เข้ารายการใดตามที่กล่าวมา
ข้างต้น 
 

รวมหมวดที ่ 5 12,491,00.00 13,389,730.53 13,371,000.00  

หมวดท่ี 6  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 
6.ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/
โครงการ 

- - 339,200.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ 
 

รวมหมวดที่ 6 - - 339,200.00  

รวมประมาณการรายจ่าย 17,608,000.00 18,306,860.29 19,342,200.00  

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

รายการ 
ปี  2562 ปี  2563 

ค าชี้แจง 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

7.1  Soft ware   200,000.00 - 200,000.00 ซ้ือ Soft ware  ฐานข้อมูลในการ
พัฒนาระบบงาน 
 

7.2  ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้
สํานักงาน 
 

- - 100,000.00 เพื่อซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน  ได้แก่  
เครื่องปรับอากาศ,พัดลม, ปริ๊นเตอร์ 
เครื่องสํารองไฟ, เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ส่วนควบ  
 

รวมหมวดที ่ 7 200,000.00 - 300,000.00  

 
ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 

รายการ 

ปี 2563 หมวดการจ่าย 

ค าชี้แจง ประมาณการ หมวดค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน/
โครงการ 

ทุน หรือ 
หมวดงบลงทุน 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการสหกรณ์สีขาว 

161,000.00 161,000.00 - เพื่อจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
วิชาการ และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ทํางานเกี่ยวกับสหกรณ์สีขาวฯ 
 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างสหกรณ์ 

95,500.00 - 95,500.00 
(ใช้จ่ายในทุน   
ศึกษาอบรม) 

เพื่อจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง 
และให้ทุนศึกษาอบรมเพิ่มความรู้
แก่เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างของสหกรณ์ 
 

3.โครงการสัมมนาวิชาการ
กรรมการ 

162,000.00 - 162,000.00 
(ใช้จ่ายในทุน   
ศึกษาอบรม) 

เพื่อจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่
กรรมการ และให้ทุนศึกษาอบรม
เพิ่มความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ 
 

4.โครงการสัมมนาวิชาการ
สมาชิกใหม่ ประจําปี 2563 

70,800.00 - 70,800.00 
(ใช้จ่ายในทุน   
ศึกษาอบรม) 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สหกรณ์แก่สมาชิกใหม่ 

5.โครงการระบบ Co-op system 
offline realtime ATM 

161,200.00 - 161,200.00 
(ใช้จ่ายในหมวดงบ

ลงทุน) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบและได้ใช้ระบบ 

6.โครงการจัดทําฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศ 

26,200.00 26,200.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําคู่มือ
สารสนเทศของสหกรณ์ 
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ประมาณการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

รายการ 

ปี 2563 หมวดการจ่าย 

ค าชี้แจง ประมาณการ หมวดค่าใช้จ่าย
ตามแผนงาน/
โครงการ 

ทุน หรือ 
หมวดงบลงทุน 

7.โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ 
ประจําปี 2563 

24,000.00 24,000.00 - เป็นเงินรางวัลสําหรับสมาชิกที่ร่วม
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ของ
สหกรณ์ 
 

8.โครงการสร้างประโยชน์ต่อ
สังคม (มอบไออุ่นเพื่อสังคม) 

50,000.00 - 50,000.00 
(ใช้จ่ายในทุน

สาธารณประโยชน์) 

เพื่อบริจาคเงิน ส่ิงของ ให้แก่ 
โรงพยาบาล/ ผู้ป่วย/ ผู้ด้อยโอกาส   

9.โครงการกีฬาเครือข่าย
สหกรณ์สัมพันธ์ประจําปี 
2563 

51,000.00 51,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาเครือข่ายสหกรณ์
สัมพันธ์ประจําป ี
 

10.โครงการสวัสดิการ
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 

50,000.00 - 50,000.00 
(ใช้จ่ายในทุน

สวัสดิการสมาชิก) 

เพื่อมอบเป็นเงินสวัสดิการ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิก
และบุตรของสมาชิก 
 

11.โครงการสวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

100,000.00 - 100,000.00 
(ใช้จ่ายในทุน

สวัสดิการสมาชิก) 

เพื่อมอบเป็นเงินสวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 

12.โครงการสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกที่ไม่มีบุตร 

100,000.00 - 100,000.00 
(ใช้จ่ายในทุน

สวัสดิการสมาชิก) 

เพื่อมอบเป็นเงินสวัสดิการให้แก่
สมาชิกที่ไม่มีบุตร 

13.โครงการสวัสดิการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ/ลาออก 

124,800.00 41,000.00 83,800.00 
(ใช้จ่ายในทุน

สวัสดิการสมาชิก) 

เพื่อจัดกิจกรรมและมอบเงิน
สวัสดิการสําหรับสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ/ลาออก  
 

14.โครงการเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ รุ่นเกษียณเปี่ยม
สุข 

75,000.00 - 75,000.00 
(ใช้จ่ายในทุน

สวัสดิการสมาชิก) 

เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก 
มอบเงินขวัญถุงเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษรุ่นเกษียณเปี่ยมสุข 
 

15.โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิกด้วยวิธีการ
สหกรณ์ (คลินิกแก้หนี้) 

36,000.00 36,000.00 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การ
แนะนําช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้
ภาระหนัก 
 

รวม 1,287,500.00 339,200.00 948,300.00  
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบี้ยประชุม ของกรรมการ  
กรรมการอื่น ท่ีปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 71 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี กําหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําปี 2563  ซึ่งมีอัตราเท่าเดิมกับปี 2562 
  

รายการ หน่วย ปี 2562 ปี 2563 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 46 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันท่ีสหกรณ์อาจกู้ยืมประจ าปี 2563 
 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ข้อ 18 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี กําหนดวงเงินกู้ยืมและค้ําประกันสําหรับปีหน่ึงๆ ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  
วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ในปี 2562 ที่ประชุมใหญ่อนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมไว้ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบวงเงินกู้ยืม จํานวน 
1,100,000,000.00 บาท ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้เบิกใช้  
 ในปี  2563  เพื่อเสริมสภาพคล่องในคราวจําเป็น คณะกรรมการดําเนินการ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอแนะ
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ์ไว้ในวงเงิน จํานวน 1,150,000,000.00 บาท  

จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
มติท่ีประชุม   อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2563 ไว้จํานวน 1,150,000,000.00  

บาท (หน่ึงพันหน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
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 1 - 31 
กรกฎาคม 2562  มีผู้สมัครจํานวนทั้งสิ้น  จํานวน  3  คน   และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์แล้ว  ประกอบด้วย 

ผู้สมัครจากบุคคลภายนอก  จํานวน 3 ท่าน  ประกอบด้วย   
1. นางผุสดี    พุ่มพวง       ตําแหน่ง  อาจารย์พิเศษวิชาบัญชี สถาบันรัชต์ภาคยช์ัยภูมิ   

              2. นางสีรยา   ประมวญ    ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 
3. น.ส.ลภัสรินทร์  ภัทรสิริวิมล     ประสบการณ์เคยตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรชัยภูมิ  

จํากัด  และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชัฏชัยภูมิ จํากัด 
 

สหกรณ์กําหนดให้เลือกตั้งโดยวิธียกมือ 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเลือก 1. นางผุสดี  พุ่มพวง   2. นางสีรยา  ประมวญ   และ  3. น.ส.ลภัสรินทร์        
ภัทรสิริวิมล   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจําปี 25 63 และกําหนดค่าตอบแทนไว้ จํานวน 55,000.00 บาท        
(ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7  พิจารณาผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0409/ว.395 และอาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด สําหรับสหกรณ์ที่มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็น
ว่ามีฐานะมั่นคง  สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ 
                สําหรบัในปีบัญชี  2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มอบหมายให้
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี  ซึ่งได้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชี  ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  2  ราย  เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาอนุมัติรับรองจัด
จ้างให้เป็น  ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ  จํากัด  ประจําปีงบการเงิน  2563  คือ 
 

รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

(โดยนายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท)์ 
ผู้สอบสํารอง คือ  

(นายมนตรี  ช่วยชู) 
 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด 
(โดยนางวรกร  แช่มเมืองปัก) 

ผู้สอบสํารอง คือ 

(นางสุชาดา รอดจันทร์ทอง) 

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 3-4 คน 

 
 

- เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ป ี

(ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 
- ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-5 คน 

3. การจัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ 

     - รายงานระหว่างปี 
 

     -  รายงานประจําปี 
     
 

 - การแสดงความเห็น
ต่องบการเงิน 

 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด    
 

- ภายใน 3 วัน หลังจากสหกรณ์ได้จัดทํางบ
การเงินเสร็จสมบูรณ ์

 

 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 

- ภายใน 3 วันทําการ หลังจากวันที่สหกรณ์
ปิดบัญชีเรียบร้อย 

... 
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รายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

(โดยนายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท)์ 
ผู้สอบสํารอง คือ  

(นายมนตรี  ช่วยชู) 
 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด 
(โดยนางวรกร  แช่มเมืองปัก) 

ผู้สอบสํารอง คือ 

(นางสุชาดา รอดจันทร์ทอง) 

4. บริการอื่นๆ - ให้คําแนะนําด้านการบริหารการเงินและ
การบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษ 

 

- ให้คําแนะนําด้านการบริหารการเงินและ
การบัญชีตามที่เห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษ 

 
5. ผลงานด้านการสอบ  
    บัญชีของผู้สอบบัญชี 

 

- งานสอบบัญชีสหกรณ์   
   จํานวน  24  สหกรณ์ 
 

- งานสอบบัญชีสหกรณ์   
   จํานวน  31  สหกรณ์ 

- งานตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
   จํานวน  14  สหกรณ์ 

 
6. ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี 

    - จํานวนเงิน 
 
 
 

  - การเบิก
ค่าธรรมเนียม 

- คํานวณตามเวลาและแรงงาน 

รวมค่าใช้จ่ายอื่นไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการขอคํายืนยันยอดและสอบ
ทานหนี้ จํานวน 70,000 บาท 
 

- เก็บครั้งเดียวเมื่องบการเงินได้ผ่านการ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เรียบร้อยแล้ว 

 

- คํานวณตามเวลาและแรงงาน 

รวมค่าใช้จ่ายอื่นไว้เรียบร้อยแล้ว ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการขอคํายืนยันยอดและสอบ
ทานหนี้ จํานวน 100,000 บาท 
 

- เก็บครั้งเดียวเมื่อได้แสดงความเห็นต่องบ
การเงินและส่งมอบรายงานของผู้สอบบัญชี
พร้อมงบการเงินให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  

 
 จึงเสนอเพื่อพิจารณา 

 
 มติที่ประชุม    อนุมัติจัดจ้าง บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จํากัด   โดย นายพงศ์คณิต  คุณัมพรานนท์           
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจําปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563  และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไว้   
จํานวน  70,000.00  บาท  (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน)   และเลือกผู้สอบบัญชีสํารอง  คือ  นายมนตรี  ช่วยชู  ด้วยคะแนนเสียง       
เป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระท่ี 5.8  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดท่ี 22/2563 
 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 แต่      
ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   โดยถือปีทางบัญชีของสหกรณ์   คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 21/2562  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. นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ ประธานกรรมการ      

2. นางสุจดี  ตั้งใจ รองประธาน  คนที่ 1     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

3. นางทองทรัพย์  ดวงมภร รองประธาน  คนที่ 2      

4. นางประภารัตน์ ประยูรพรหม กรรมการ/เหรัญญิก     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

5. นางกาญจนา  ชวนไชยสิทธิ์ กรรมการ/เลขาฯ     ครบวาระต้องเว้น  1  ป ี

6. นางรัตนา  ชุ่มนาเสียว กรรมการ     ครบวาระต้องเว้น  1  ป ี

7. นางกรองทอง  เที่ยงเคน กรรมการ     ครบวาระต้องเว้น  1  ป ี

8. นางสาวสายนาท  พลไชโย กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

9. นางสุวณี  มหาจันทร ์ กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

10. นายจิรภัทร  จุลบท กรรมการ     ครบวาระแต่มีสิทธิลงเลือกตั้งใหม่ได ้

11. นายวรวุฒิ  มาตา กรรมการ      

12. นางจิตราวดี  สุมาล ี กรรมการ      

13. นางชลนรรจ์  แสนชั่ง กรรมการ      

14. นางศิริลักษณ์  ผดุงพล กรรมการ      

15. นางสาวรัชนี  บั้งทอง กรรมการ      

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด   ได้ประกาศ เปิดรับผู้ลงสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเสนอชื่อ       
ให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการในที่ประชุมใหญ่   แทนตําแหน่งที่ว่างลงเน่ืองจากครบวาระ  
ตั้งแตว่ันที ่1 - 31 กรกฎาคม 2562 และขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 6  กันยายน  2562  มีผู้ลงสมัคร 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 14 ราย  กําหนดการเลือกตั้งโดยวิธีใช้เครื่องลงคะแนนคอมพิวเตอร์ และนับคะแนนหลังจาก            
ที่สมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมคนสุดท้ายได้ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว  สหกรณ์จะเรียงลําดับคะแนนจาก         
มากไปหาน้อย   ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามลําดับดังต่อไปน้ี จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสหกรณ์              
ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปีในครั้งน้ี   
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          1. ผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 7 ลําดับแรก                        
จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ  

          2. ผู้ลงเลือกตั้งที่เป็นลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ลําดับแรก        
จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

บัดน้ี สหกรณ์ได้ดําเนินการลงคะแนนสรรหากรรมการสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2558  เสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังน้ี 

 (ก)  กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ 
เบอร์ ชื่อ  -  นามสกุล คะแนน ล าดับที่ได้ 

1 นางศิริมา โกมารทัต 779 1 

2 นางลภิสรา สวัสดิ์รักษ์ 638 3 

3 นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น 673 2 

4 นางประภารัตน์ ประยูรพรหม 584 4 

5 นางสุจดี ตั้งใจ 532 6 

6 น.ส.สายนาท พลไชโย 569 5 

7 นางสุวณี มหาจันทร์ 411 7 

8 นางนารีรัตน์ ตันเกษม 252 10 

9 นางดอกจันทร์ ศิริรัตน์ 258 9 

10 นางกฤติมา ปัทมปราณี 166 12 

11 นางอัญ สุนทรธนาโชติ 246 11 

12 นางนงลักษณ์ จําป ี 370 8 
 

(ข)  กลุ่มลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน 
เบอร์ ชื่อ - นามสกุล คะแนน ล าดับที่ได้ 

1 นายจิรภัทร จุลบท 741 1 

2 นายชูฤทธ์ิ ศรีนวลจําปา 349 2 

 
 ดังน้ัน  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดําเนินการต่อท่ีประชุมใหญ่  ประจําปีบัญชีสิ้นสุดวันที่           
30  กันยายน  2563  ในแต่ละกลุ่ม  โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  รวมจํานวน  8  คน  ดังน้ี 
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 (ก)  กลุ่มข้าราชการหรือข้าราชการบํานาญ   จํานวน  7  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

1 นางศิริมา โกมารทัต 779 

2 นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น 673 

3 นางลภิสรา สวัสดิ์รักษ์ 638 

4 นางประภารัตน์ ประยูรพรหม 584 

5 น.ส.สายนาท พลไชโย 569 

6 นางสุจดี ตั้งใจ 532 

7 นางสุวณี มหาจันทร์ 411 

  
(ข)  กลุ่มลูกจ้างประจํา  จํานวน  1  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนน 

1 นายจิรภัทร จุลบท 741 

  
จึงเสนอเพื่อทราบและรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 22/2563 

                มติท่ีประชุม    ที่ประชุมรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตามที่ประธานในที่ประชุมได้ประกาศแล้ว           
โดยไม่มีผู้ใดทักท้วง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  พิจารณา ขาย หรือให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ 
ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ได้อนุมัติให้สหกรณ์

ดําเนินการ ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ เลขที่ 171/51 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง     
จังหวัดชัยภูมิ น้ัน ซึ่งระหว่างปี 256 2 ได้มีผู้เช่าเพื่อประกอบกิจการนวดแผนไทย โดยกําหนดระยะเวลาการเช่าไว้          
เป็นเวลา 12 เดือน สหกรณ์คิดค่าเช่ารายเดือนในอัตราเดือนละ  13,000  บาท   

เน่ืองจากอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  มีค่าเสื่อมราคาอาคารเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  และสหกรณ์ยังไม่ได้เข้า
ไปใช้ประโยชน์จากอาคาร  คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ขายหรือ
ให้เช่าอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2563  เพื่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์ต่อไป 

 
 จึงเสนอเพื่อพิจารณา 
                มติที่ประชุม   อนุมัติให้สหกรณ์ให้เช่าอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  หรือให้ขายในราคาที่ไม่ขาดทุน โดยมติ    
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ระเบียบวาระท่ี 6.1  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 

นายสมบัติ  มีใส  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส   ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 
  1. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ ดําเนินธุรกิจครบรอบอีก 1 ปี 30 กันยายน 2562  และผลประกอบ
กิจการมีผลกําไร 56 ล้านบาทเศษ  
  2. การด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พยายามสร้างบรรทัดฐานเริ่มปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในการสร้างธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้
และดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสหกรณ์ ขณะเดียวกันโดยที่สมาชิกส่วน
ใหญ่ของสหกรณ์จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและระดับความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจไม่เท่าเทียมกัน และมีความ
แตกต่างจากผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของธุรกิจรูปแบบอ่ืนในภาคเอกชน ดังน้ัน สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ สังกัด 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทําหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและ
กํากับดูแลสหกรณ์อีกทางหน่ึง 
  แต่สิ่งสําคัญธรรมาภิบาลท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาที่ม่ันคงน้ัน สมาชิกต้องเอาใจใส่ในบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ต้องเห็นความสําคัญของการที่สหกรณ์จะมี
ธรรมาภิบาล  และวิธีการสร้างธรรมาภิบาล 

3. กระบวนการบริหารจัดการตาม “หลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” อาจเป็นภาระสําหรับ
สหกรณ์ในช่วงแรกเริ่มดําเนินการ เช่น บุคลากรมีงานเพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายและมีการจัดทําเอกสารเพิ่มขึ้น แต่เป็นการ
ยุ่งยากในครั้งเดียว เมื่อมีระบบบริหารจัดการที่ดีเป็นเครื่องมือสําหรับผู้บริหารสหกรณ์แล้ว จะช่วยลดปัญหาจากการ
ดําเนินงานและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ได้ และการดําเนินงานอยู่ภายใต้กรอบของความเป็น
สหกรณ์ที่แท้จริง กรรมการมีภูมิคุ้มกันและมีฐานข้อมูลสําหรับช่วยประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
หรือหากเกิดความเสียหายก็สามารถหาผู้รับผิดชอบในส่วนที่เก่ียวข้องได้ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยสร้างความเชื่อม่ันแก่
สมาชิกสหกรณ์ ก่อให้เกิดศรัทธาและรักองค์กร มีส่วนร่วมในธุรกิจและกิจกรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและ
การยอมรับต่อสาธารณชน  เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน และความร่วมมือทางธุรกิจธรรมาภิบาลในสหกรณ์
เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคสหกรณ์ ภาครัฐ และภาคสังคม ก่อให้เกิดการบริหาร
กิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม  และมีการใช้กระบวนการ
บริหารจัดการ เพื่อให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และประหยัด เป็นผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้สหกรณ์สามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างม่ันคง  ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะศรัทธาจาก
สมาชิกสหกรณ์ 
  4. การด าเนินงานแบบสหกรณ์  หรือที่เรียกว่าวิธีการสหกรณ์น้ันแตกต่างไปจากการรวมกันในรูปอื่น 
วิธีการสหกรณ์ คือ การรวมกันทํา มิใช่ต่างคนต่างทํา การรวมกันจาเป็นต้องนําหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ปัจจัยพื้นฐานสําคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความสําเร็จความสําเร็จของการมารวมกันทํางาน ทําธุรกิจ
ให้ประสบความสําเร็จ  ต้องมีส่วนประกอบท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนสําคัญ 2 ประการคือ (1) ร่วมแรง (2) ร่วมใจ 
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 (1) ร่วมแรง ประกอบด้วย 
- แรงกาย คือ คนที่มาร่วมกันทํางานในสหกรณ์ ก็คือสมาชิกน่ันเอง 
- แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการทํางานน้ันๆในสหกรณ์ ก็คือเงินทุนอันเกิด

จาก หุ้น ทุนสารอง เงินฝาก และเงินอื่น ๆ 
- แรงความคิด คือ ความรู้ สติปัญญา ประสบการณ์ที่เอามาร่วมกันทํางานน้ัน  ให้ประสบ

ความสําเร็จในสหกรณ์ ก็คือความรู้และประสบการณ์ในการมาทําธุรกิจสหกรณ์การร่วมแรงน้ีเป็นปัจจัยภายนอกซึ่ง
อาจจะทําให้งานน้ันสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้  จึงต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหน่ียวให้งานที่ทําร่วมกันน้ันบรรลุผล สิ่งน้ันก็คือ
การร่วมใจ 
  (2) ร่วมใจ การร่วมใจในสหกรณ์ คือ สิ่งท่ีเป็นเครื่องยึดเหน่ียว ให้งานที่ทําร่วมกันน้ันบรรลุผล
ประกอบด้วย 

- ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและต่อหมู่คณะ 
- เสียสละ เพื่อส่วนรวม 
- สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน รวมตัวกันด้วยความต้ังใจเพื่อผลที่ดีงาม 
- มีวินัย คือ การอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกฎกติกาที่กําหนดไว้ 

คุณประโยชน์ของสหกรณ์ (1)ลดรายจ่าย(2)เพิ่มรายได้(3)สร้างการออม 
5. สมาชิกสหกรณ์ใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 

สมาชิกสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ ย่อมมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมจัดการสหกรณ์
โดยสมาชิกทุกคนจะสามารถใช้บทบาทการควบคุมจัดการสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่อย่างมีสิทธิเท่าเทียมกันซึ่งการใช้
อํานาจหน้าที่ในการควบคุมจัดการ ทําโดยเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาข้อบังคับ รับทราบผลการดําเนินงานและ
กําหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการให้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของตนในการบริหารงาน
สหกรณ์ เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อทําหน้าที่แทนตนในการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ การเลือกตั้งน้ีสมาชิกหน่ึงคนมีหน่ึงเสียง เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยไม่
สนใจว่าสมาชิกน้ันจะถือหุ้นมากน้อยเท่าใด เพราะหลักการสหกรณ์ถือหลักของการรวมคนมากกว่ารวมเงิน นอกจากน้ี 
ที่ประชุมใหญ่ยังมีอํานาจควบคุมและตรวจสอบการบริหารและการจัดการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้ลง
มติกําหนด อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบสมาชิกกับการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ สมาชิกมีส่วนสร้างธรรมาภิบาลใน
สหกรณ์ในรูปของการกํากับดูแล ตามสิทธิและหน้าที่ 

สมาชิกมีส่วนร่วมในการใช้หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ได้ เช่น การใช้สิทธิของตนผ่านมติ              
ที่ประชุมใหญ่ ผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ และตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับตนเอง                          
การตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับตนเอง เช่น 

5.1 รู้จักสิทธิ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสหกรณ์ และใช้สิทธิที่มีเพื่อ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน เช่น ต้องได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเม่ือสมาชิกจ่ายเงินให้สหกรณ์  ได้แก่
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ซื้อหุ้น ซื้อสินค้า จ่ายชําระหน้ีเงินกู้ ฯลฯ และตรวจความถูกต้องทุกครั้ง รวมถึงกรณีฝากเงินต้องมี
การลงรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝาก 
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5.2 มีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมของสหกรณ์ 
5.3 ได้รับความเสมอภาคในการทําธุรกิจ และในการรับความช่วยเหลือเก่ียวกับสวัสดิการ  ที่ระเบียบ

สหกรณ์กําหนด 
5.4 รับรู้ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ 
5.5 ได้รับคาอธิบายจากฝ่ายจัดการในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
6. ธรรมาภิบาลของคณะกรรมการในสหกรณ์ 

6.1คณะกรรมการ รู้จักสิทธิ บทบาท อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อ
สหกรณ์ 

6.2. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์สหกรณ์ 
6.3 คณะกรรมการกําหนดนโยบาย แผนงานที่ชัดเจน โปร่งใส 
6.4 คณะกรรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ด้วย

ความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
6.5 คณะกรรมการกําหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทุกระดับอย่างชัดเจน 
6.6คณะกรรมการดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคาแนะนําของส่วน

ราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของ ที่ประชุม หากระเบียบที่กําหนดไว้ไม่เหมาะสมก็ให้
มีการพิจารณาแก้ไข 

6.7 คณะกรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและให้ความสําคัญ
กับสัญญาณเตือนภัยรวมถึงรายการผิดปกติ 

6.8 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของสหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ 
6.9 คณะกรรมการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก 
6.10 คณะกรรมการยึดมั่นในความถูกต้อง พร้อมให้ความเที่ยงธรรมแก่สมาชิก  และ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
   6.11 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ 
โดยการนําข้อมูลของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เช่น เสนองบแสดงฐานะการเงินงบกําไข ชาดทุน และรายงาน
กิจการประจาปี เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจาปี แผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เป็นต้น 

6.12คณะกรรมการเสริมสร้างให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องนับตั้งแต่สมาชิก และเจ้าหน้าที่ 
ของสหกรณ์รู้ถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสหกรณ์ตาม
ความเหมาะสม 

6.13 คณะกรรมการจัดให้มีการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อให้ใช้ 
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนดูแลให้ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

เพื่อให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์ กรรมการทุกคนควรจะต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
มีการตัดสินใจที่เป็นอิสระ รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือยอมรับมติที่เป็นเสียงส่วนใหญ่อย่างเคร่งครัด 
โดยต้องไม่กระทําการที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่เข้าร่วมประชุม การไม่แสดงความเห็นในที่ประชุม การไม่ปฏิบัติตามที่
ได้รับมอบหมาย การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ใส่ตน เป็นต้น 
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  7. ธรรมาภิบาลของฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการสามารถใช้ธรรมาภิบาลได้ ดังน้ี 
7.1มีความสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ด้วย

ความขยัน ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติงานและสร้างความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิก 
   7.2 ควบคุมการดําเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้จัดการปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบการดําเนินงานทั้งหมดของสหกรณ์ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีตนปฏิบัติ 

7.3 มีความโปร่งใสในการดําเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลโดยมีการจัดทํารายงานความ
เคลื่อนไหวและสถานะของสหกรณ์เสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจํา สําหรับผู้จัดการต้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ 

7.4 มีวิธีการสื่อความที่เหมาะสม ทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและมีการปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้จัดการควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนด้วยความยุติธรรมเสมอ
ภาค ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และในส่วนของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ต้องให้ข้อมูลแก่สมาชิกทุกรายด้วยความเต็มใจและเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีการประสานงานที่ดีระหว่างทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 

7.5 ผู้จัดการต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและประสบ
ผลสําเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์ต้องทําธุรกิจ ต้องมีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานและ
ควบคุม กิจการของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด ผู้จัดการสหกรณ์ต้องทํางานให้สหกรณ์เต็มเวลา ควรมีประสบการณ์ ในการ
ดําเนินธุรกิจ มีความสามารถซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง และมีความรู้ในหลักการวิธีการสหกรณ์ 

7.6 ปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบต่าง ๆ 
  8.ธรรมาภิบาลของผู้ตรวจสอบกิจการ 

เม่ือผู้ตรวจสอบกิจการ ทําการตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐาน บัญชี การเงิน  ทรัพย์สิน 
หน้ีสิน การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ฯลฯ ทําให้รู้ว่า 

8.1คณะกรรมการดําเนินการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และตามมติที่
ประชุมใหญ่หรือไม่ 

8.2 การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อประโยชน์สหกรณ์และสมาชิกหรือไม่ 
8.3 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทําตามระเบียบหรือไม่ 
8.4 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทํางานตามหน้าที่หรือไม่ 
8.5 มีการบันทึกบัญชีถูกต้องและเรียบร้อยเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
8.6 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน เพื่อนํามาพิจารณา ปรับปรุงการทํางาน

เป็นประจําหรือไม่ 
8.7 มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลดี

ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์หรือไม่ 
นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบกิจการยังสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วยซึ่งช่วย

ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
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9. กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายต่อยอดการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และมีความเป็นสหกรณ์ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบสหกรณ์สีขาว สามารถเป็นตัวอย่าง
ของการบริหารจัดการที่ดีแก่สหกรณ์ขนาดเล็กนําไปประยุกต์ใช้ตามความพร้อมของแต่ละสหกรณ์ นอกจากน้ัน การ
ส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ยังมีความเก่ียวเน่ืองกับการส่งเสริม มาตรฐานสหกรณ์  รวมทั้งเชื่อมโยงต่อยอด
ไปถึงการส่งเสริมสหกรณ์สู่ดีเด่น ซึ่งสํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  ได้บูรณาการแนวทางส่งเสริมท้ังสามเครื่องมือให้
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา 
เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

10.สมาชิกสหกรณ์และกรรมการดําเนินการต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการสหกรณ์  สหกรณ์รู้
ถึงสิทธิและหน้าที่ รวมท้ังหลักและวิธีการดําเนินงานของสหกรณ์ อันจะนํามาซึ่งความราบรื่น มั่นคง และเข้มแข็ง 
สามารถก่อประโยชน์ให้สมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ันควรอบรมให้บุคคลท่ีจะมารวมกันตั้งสหกรณ์ให้รู้เรื่อง
ดังกล่าวด้วยฝากคณะกรรมการดําเนินการด้วย 

11. ทุนดําเนินงานสหกรณ์ ทุนการดําเนินงานของสหกรณ์น้ัน ได้มาจากค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม 
เงินช่วย เหลือจากบุคคลอ่ืน ๆ และกําไรที่สะสมไว้ สมาชิกสหกรณ์ กรรมการดําเนินการสหกรณ์  จึงควรมีการวางแผน
ประมาณการไว้ว่าจะได้เงินทุนเป็นจํานวนเท่าใด จากไหน และถ้าไม่เพียงพอจะหาเพิ่มเติมได้โดยวิธีใดหรือมีแล้วลงทุน
อะไรให้คุมค่ากับการลงทุน เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น 

12. ปริมาณธุรกิจท่ีเพียงพอรองรับสหกรณ์ต้องมีรายจ่ายจากการดําเนินธุรกิจ รายจ่ายบางประเภท
คงท่ีไม่ว่าจะทําธุรกิจมากน้อยเท่าใด เช่น เงินเดือน ค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ เป็นต้น ดังน้ัน สหกรณ์จะต้องทําธุรกิจให้
มากพอจนมีรายได้คุ้มกับรายจ่าย คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จึงต้องประมาณดูว่าสหกรณ์สมควรทําธุรกิจกับ
สมาชิกในด้านไหนมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการโฆษณาเชิญชวนหรือชักชวนให้สมาชิกมาทําธุรกิจกับสหกรณ์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

13. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ) ใช้ธรรมาภิบาล โดย 
(1) เผยแพร่ให้การศึกษาอบรม และวิธีการดําเนินงานของสหกรณ์แก่คณะกรรมการฯผู้

ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ 
(2) จัดทําแนวปฏิบัติ หรือคู่มือการปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวข้อง ในการสร้างธรรมาภิบาลให้

สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
(3) กําหนดแนวทางหรือสนับสนุนการสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารการดําเนินงาน

ของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(4)กําหนดแนวทางหรือสนับสนุนการสร้างเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก และพัฒนา

ผู้บริหารฝ่ายจัดการ และบุคลากรของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากร 
(5)ให้คําแนะนําหลักการดําเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักการอุดมการณ์ และ

วิธีการสหกรณ์ 
(6)ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเน่ือง 
(7)ประเมินผลการดําเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ     

ที่ดีและเสนอแนะข้อควรแก้ไขปรับปรุงให้กับฝ่ายบริหารและจัดการของสหกรณ์ 
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14. การดําเนินงานแบบสหกรณ์ หรือที่เรียกว่าวิธีการสหกรณ์น้ันแตกต่างไปจากการ  รวมกันในรูป
อื่น วิธีการสหกรณ์ คือ การรวมกันทํา มิใช่ต่างคนต่างทํา การรวมกันจาเป็นต้องนําหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ปัจจัยพื้นฐานสําคัญของวิธีการสหกรณ์สู่ความสําเร็จความสําเร็จของการมารวมกันทํางาน ทําธุรกิจ
ให้ประสบความสําเร็จ  ต้องมีส่วนประกอบท่ีเป็นแรงขับเคล่ือนสําคัญ 2 ประการคือ (1) ร่วมแรง (2) ร่วมใจ 

(1) ร่วมแรง ประกอบด้วย 
- แรงกาย คือ คนที่มาร่วมกันทํางานในสหกรณ์ ก็คือสมาชิกน่ันเอง 
- แรงทรัพย์ คือ เงินที่เอามารวมกันเป็นทุนในการทํางานน้ันๆในสหกรณ์ ก็คือเงินทุนอันเกิด

จาก หุ้น ทุนสารอง เงินฝาก และเงินอื่น ๆ 
- แรงความคิด คือ ความรู้ สติปัญญา ประสบการณ์ที่เอามาร่วมกันทํางานน้ัน  ให้ประสบ

ความสําเร็จในสหกรณ์ ก็คือความรู้และประสบการณ์ในการมาทําธุรกิจสหกรณ์การร่วมแรงน้ีเป็นปัจจัยภายนอกซึ่ง
อาจจะทําให้งานน้ันสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้  จึงต้องมีสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหน่ียวให้งานที่ทําร่วมกันน้ันบรรลุผล สิ่งน้ันก็คือ
การร่วมใจ 
  (2) ร่วมใจ การร่วมใจในสหกรณ์ คือ สิ่งท่ีเป็นเครื่องยึดเหน่ียว ให้งานที่ทําร่วมกันน้ันบรรลุผล
ประกอบด้วย 

- ซื่อสัตย์ ต่อตนเองและต่อหมู่คณะ 
- เสียสละ เพื่อส่วนรวม 
- สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกัน รวมตัวกันด้วยความต้ังใจเพื่อผลที่ดีงาม 
- มีวินัย คือ การอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และกฎกติกาที่กําหนดไว้ 

คุณประโยชน์ของสหกรณ์  (1) ลดรายจ่าย (2) เพิ่มรายได้ (3) สร้างการออม 
พัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง เป็นกลไกลและเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก

ของประเทศให้มีความยั่งยืนสมาชิกสหกรณ์มีความกินดีอยู่ดี มีความสุข มีความม่ันคงในชีวิต และมีความยั่งยืน ในการ
ดํารงอาชีพต้องมีกระบวนการด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และพัฒนาสหกรณ์ให้
มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรพึ่งพาตนเอง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกบริการเพื่อสมาชิกโดยการพัฒนา
บุคคลท่ีเก่ียวข้องได้แก่ สมาชิก ผู้นําสมาชิก กรรมการ และฝ่ายจัดการ พัฒนาองค์กรในด้านโครงสร้างองค์กร การ
บริหารจัดการ ทุนดําเนินงาน ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการขยายโอกาสทางธุรกิจ 
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการตลาด ด้านการเงิน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็ง เพราะเครือข่ายที่ม่ันคงและเข้มแข็ง จะทําให้สหกรณ์มีความเจริญรุ่งเรือง โดยการสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงขบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทให้เป็นเน้ือเดียวกัน ระบบธุรกิจของสหกรณ์เพื่อก่อให้เกิดผลสําเร็จในการทํา
ให้สมาชิกสหกรณ์ เป็น Smart Membersและเมื่อสหกรณ์มีความเข้มแข็งแล้ว ย่อมเป็นฐานรากในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 58 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ 
 

นางวนิดา  พรโสภิณ  ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ  ได้ให้ข้อแนะนําต่อท่ีประชุม  
ดังน้ี 

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ถูกจัดต้ังขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการ
ออมเงิน และธุรกิจด้านเศรษฐกิจและสังคมในหมู่มวลสมาชิก หาแหล่งเงินทุนจากการระดมหุ้นและรับฝากเงินจาก
สมาชิกมาบริการในอัตราดอกเบี้ยท่ีไม่สูงมากนัก จากความมุ่งหมายนี้ สะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จํากัด ต้องการให้สมาชิกดํารงตนอย่าง “คุณภาพ” บนพื้นฐานของ “ความม่ันคง” ทางการเงิน โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิก ซึ่งเชื่อม่ันว่าตลอดระยะเวลาของการดําเนินงานมากกว่า 16 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ได้ตระหนักถึงบทบาทน้ี นอกเหนือจากการมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานบนพื้นฐานของ
ความโปร่งใสแล้ว ยังต้องเก่ียวข้องกับการบริหารเงินที่มีมูลค่าสูงภายใต้ภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน การบริหารเงิน
เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกย่อมเก่ียวข้องกับความเสี่ยงทางการเงินสูง จึงต้องให้ความสําคัญในการสร้างสมดุลระหว่าง
ผลตอบแทน จากการบริหารเงินกับความเสี่ยงในทุกด้านที่เก่ียวข้อง  
 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลสหกรณ์ ให้คําแนะนําด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ซึ่งในปีบัญชี 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ตรวจสอบบัญชีโดย
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เห็นได้ว่าสหกรณ์มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ยังมีบางระบบงาน
ที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้รัดกุมสอดคล้องกับการเติบโตของประมาณธุรกิจ จึงขอให้คณะกรรมการดําเนินการ ฝ่าย
จัดการ และมวลสมาชิกของสหกรณ์ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ร่วมกันแก้ไขปรับปรุง 
การดําเนินงานที่ยังเป็นจุดอ่อนของสหกรณ์ ดูแลเอาใจใส่ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด ที่ร่วมแรงร่วมใจ 
สร้างความสําเร็จในการดําเนินงานให้กับองค์กร มีส่วนเก้ือหนุนให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความม่ันคง 
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัว 
ประสบความสุข ความเจริญ ตลอดไป 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ืองอื่นๆ 
สมาชิกที่เข้าประชุม ได้สอบถามและเสนอแนะต่อท่ีประชุม  ดังน้ี 
 

 นายเทอดศักดิ์  เทียบแสน    สมาชิกสหกรณ์ได้เสนอว่า   สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข             
ไม่สามารถกู้ได้  เน่ืองจากไม่มีผู้ค้ําประกัน  สหกรณ์กําหนดให้ผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการและหรือลูกจ้างประจํา      
ซึ่งข้าราชการและลูกจ้างประจํามีจํานวนลดลง  ผู้กู้ต้องจ้างข้าราชการและหรือลูกจ้างประจําให้ค้ําประกันหน้ี             
รายละ  20,000 – 30,000 บาท   เงินกู้วนซ้ําคงเหลือหลังจากหักชําระหน้ีสัญญาเดิมแล้วมีเงินคงเหลือได้ใช้จริงๆ        
น้อยมาก  จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสามารถค้ําประกันหน้ีเงินกู้               
ในกลุ่มพนักงานกระทรวงด้วยกันได้ 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินการ  ได้เสนอว่า การค้ําประกันหน้ีเงินกู้น้ัน  หากผู้กู้ไม่ชําระหน้ี  เม่ือสหกรณ์    
ได้บอกกล่าวและติดตามทวงถามผู้กู้และผู้ค้ําแล้ว  ปรากฏว่าผู้กู้ไม่สามารถชําระหน้ีได้  น้ัน  ผู้ค้ําประกันหน้ี             
ต้องรับผิดชอบหน้ีที่ตนได้ค้ําประกันไว้   สหกรณ์ไม่ต้องการให้สมาชิกมีการจ้างค้ําประกันหน้ีเงินกู้  สมาชิกสามารถ   
ใช้หลักทรัพย์ในการค้ําประกันหน้ีเงินกู้ได้    

ข้อเสนอของสมาชิกที่ว่าขอให้คณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
สามารถค้ําประกันหน้ีเงินกู้ในกลุ่มพนักงานกระทรวงด้วยกันได้   น้ัน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะรับไว้
พิจารณาต่อไป 
  มติที่ประชุม    รับทราบ 

 ปิดประชุมเวลา  12.30  น. 
          
  

 
(นางกาญจนา  ชวนไชยสิทธ์ิ) 

กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

 
(นายแพทย์สุกิจ  พรหมรับ) 

ประธานกรรมการ 

ผู้ตรวจการบันทึกการประชุม 

 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง             
เป็นเอกฉันท ์
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ระเบียบวาระที่    3 

เรื่อง   เสนอผลการดําเนินงานเพื่อทราบ 
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เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  ลาออกและเสียชีวิต  ปี 2563 
 

           ในปีสิ้นสดุ 30 กันยายน 2563 มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 1,304 คน คิดเป็นร้อยละ 86.93 ของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชัยภูมิ  ( 1,500 คน)   รายละเอียดดังน้ี   
 

1. สมาชิกเม่ือต้นปี   1,262 คน    
2.  จํานวนสมาชิกเพิ่มระหว่างปี     81 คน   แยกเป็น 
 -  เข้าใหม่ 81 คน      
 -  รับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ - คน      
3.  จํานวนสมาชิกลดระหว่างปี   39 คน แยกเป็น 
 -  ลาออก 30 คน      
 -  ตาย 2 คน    
 -  โอนไปสหกรณ์อื่น 2 คน      
 -  ขาดสมาชิกภาพ  5 คน      
4.  สมาชิกคงเหลือในวันสิ้นปี   1,304 คน    
5.  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน   42 คน    
สมาชิกคงเหลือ แยกเป็นดังน้ี      
 -  สมาชิก 1,299 คน    
 -  สมาชิกสมทบ 5 คน    

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

 
 

ระเบียบวาระที่  3 
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สมาชิกสมทบ

ผลงานด าเนินงานปี 2559 – 2563 
 
 

จ านวนสมาชิกสหกรณ ์
                     คน 

 

 
                       

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

สมาชิก 1,153 1,182 1,209 1,246 1,299 
สมาชิกสมทบ 9 11 15 16 5 

ชาย 233 231 235 235 243 
หญิง 929 962 989 1,027 1,061 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2563 
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 

      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 
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พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

สินทรัพย์ 962,257,829.80 1,016,598,588.97 1,173,394,581.37 1,258,926,504.11 1,267,900,729.34 
หนี้สิน 316,983,151.76 256,252,396.88 383,665,561.73 431,385,234.50 442,045,616.00 

ทุนของสหกรณ์ 599,090,474.26 709,304,887.04 738,177,386.09 770,627,207.64 768,228,067.61 

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

ทุนเรือนหุ้น 569,286,650.00 674,980,880.00 698,853,460.00 725,548,950.00 715,097,780.00 
เงินรับฝาก 314,622,906.86 254,765,514.24 381,796,966.01 428,938,760.36 439,250,929.69 

เงินให้สมาชิกกู้ 908,160,545.02 954,032,250.90 998,330,881.16 1,064,056,940.51 1,124,987,563.54 
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พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

ทุนส ารอง 28,568,515.07 33,202,673.85 38,405,295.90 43,783,903.45 51,582,424.42 
ทุนสะสมต่างๆ 1,235,309.19 1,121,333.19 918,630.19 1,294,354.19 1,547,863.19 
เงินปันผล 30,956,164.00 34,917,978.00 35,304,262.00 36,898,234.00 36,574,507.00 
เงินเฉลี่ยคืน 9,423,881.00 9,707,815.00 8,848,764.00 10,171,307.00 10,515,970.00 

 
 

พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 

รายได้ 61,871,757.82 64,832,193.86 68,783,743.49 75,220,922.26 72,944,556.93 

รายจ่าย 15,686,373.02 13,790,888.81 17,232,109.94 18,306,860.29 15,317,511.20 
ก าไรสุทธิ 46,184,203.78 51,041,305.05 51,551,633.55 56,914,061.97 57,627,045.73 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 66 

 

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 

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 
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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   
 

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 
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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 
 

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  
  

... 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง/สมาชิก ชื่อบุตร  

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  

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  
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  

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  

62 320 นางสิรวัศยา คณะสุข น.ส.ศิริกร   สายขุน  

63 321 นางสุจิรา โพธิ์ชัยเลิศ นายกิตติพิชญ   โพธิ์ชัยเลิศ  

64 322 น.ส.อรุณี ไพรศร ี นายยอดฟ้า   บังกุล  
.. 
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  

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  

91 378 นางปทุมวรรณ บางเล้ียง น.ส.บูรณีสิร ิ บางเล้ียง  
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ท่ี สมาชิก ชื่อผู้ปกครอง ชื่อบุตร  

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 และต้องมีอายุ    ไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์                       
นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร และยังไม่สมรส 
      5.  ผู้รับทุนเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์ที่กําลังจะเข้าศึกษา หรือกําลังศึกษา    อยู่ในระดับ 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 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

38 270 นางสาวธัญพร พลมณี 21 ปี 4 เดือน 

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 
.. 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

65 594 นายอนันต์ ถนอมเชื้อ 21 ปี 6 เดือน 

66 599 นางสาวบําเหน็จ ชูสกุล 21 ปี 4 เดือน 

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 
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ท่ี สมาชิก ชื่อ-นามสกุล อายุการเป็นสมาชิก 

92 847 นางสาวลัชชา สุวรรณชัย 17 ปี 
93 857 นางสาวอัลลภา ฐานวิเศษ 17 ปี 1 เดือน 
94 863 นางสาวพเยา คุณารักษ์ 16 ปี 11 เดือน 
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 
 

 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 81 

 

 
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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เรื่อง   รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563 
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เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

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    

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 
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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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ระเบียบวาระที่    5 

เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
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เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 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 

 

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 
                                                   

                                                                                                       (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  
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 98 

 

  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 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับเงินให้กู้ยืม สอบทานการให้กู้ยืม
ของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ สอบทานการอนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิก
สหกรณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการคํานวณ สอบทาน และการติดตามทวงถามหน้ีเงินกู้ที่ครบ
กําหนดชําระ สอบทานการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ยืนยันยอดลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 100 

 

 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  
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 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 
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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 
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 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 
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   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 120 

 

               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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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ 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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ระเบียบวาระที่ 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 เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
3.จัดประชุมอบรมให้ความรู้
เรื่อง“ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีใน
วันหน้า” 
4.สมาชิก เปิดบัญชี “เงินฝาก
ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข” 
5.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการ 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 เสนอเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
2.ประสานงานวิทยากร 
ผู้เกี่ยวข้อง สถานที่ 
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร     
เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุม   
3.จัดกิจกรรมประชุมให้สมาชิก
มีความรู้ด้านการบริหารการเงิน
ด้วยตนเอง /การจัดการหนี้นอก
ระบบ 
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  
… 

 
 
 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด หน้า 135 

 

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 

 
.. 
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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 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,  
การให้บริการและจัดทําบัตร 
เดบิตสหกรณ์ 

180,000.00 10,000.00 
 

10,000.00 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ และ
ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเดบิต
สหกรณ์ครั้งแรก  

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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ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม 

ของกรรมการ กรรมการอ่ืน ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจ าปี 2564 
 

 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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ระเบียบวาระที่ 5.5 
 

พิจารณาก าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 ประธานท่ีประชุม  เป็นผู้แจงให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 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 
มติท่ีประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สหกรณ์กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ําประกัน

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

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 3 - 20 
สิงหาคม 2563  มีผู้สมัครจํานวนทั้งสิ้น  จํานวน  3  คน   และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แล้ว  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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ระเบียบวาระที่ 5.7 พิจารณาผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี 2564 
  

ประธานกรรมการ เสนอท่ีประชุมตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0409/ว.395 และอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ การตรวจสอบบัญชีนั้นให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด สําหรับสหกรณ์ที่มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เห็น
ว่ามีฐานะมั่นคง  สามารถจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ 
                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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ระเบียบวาระที่ 5.8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 23 
 

 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 แต่      
ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   โดยถือปีทางบัญชีของสหกรณ์   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   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณา ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ 
 

 ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้อนุมัติให้สหกรณ์
ดําเนินการ ขาย หรือ ให้เช่า อาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ เลขที่ 171/51 ถนนสนามบิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง     
จังหวัดชัยภูมิ น้ัน ซึ่งระหว่างปี 256 3 ได้มีผู้เช่าเพื่อประกอบกิจการนวดแผนไทย โดยกําหนดระยะเวลาการเช่าไว้          
เป็นเวลา 12 เดือน สหกรณ์คิดค่าเช่ารายเดือนในอัตราเดือนละ  13,000  บาท   

เน่ืองจากอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์  มีค่าเสื่อมราคาอาคารเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์  และสหกรณ์ยังไม่ได้เข้า
ไปใช้ประโยชน์จากอาคาร  คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นสมควรนําเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ขายหรือ
ให้เช่าอาคารพาณิชย์ของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2564  เพื่อให้เกิดรายได้แก่สหกรณ์ต่อไป 
  

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

ประธานในที่ประชุม แจ้งว่าจากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 16  เม่ือวันที่  22 
ตุลาคม 2563  เห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเก่ียวกับ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ลงวันที่ 18  มีนาคม  2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 18 มีนาคม 
2563  เรื่อง  ความสัมพันธ์ของสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อซึ่งกําหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่
สามัญครั้งน้ี  โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้ยกเลิกความเดิมตามท่ีกําหนดใน ข้อ 50 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด พ.ศ. 2554  เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 36000001725547 เสียทั้งหมด                   
แล้วเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 ตามร่างตารางเปรียบเทียบข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม   
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) 
   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จึงได้พิจารณาผ่านร่างการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ          บางข้อเพื่อ
เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาในวันน้ี    

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
สมาชิกสมทบที่มีอยู่ตามข้อบังคับเดิม
ของสหกรณ์ แต่มีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามข้อบังคับน้ี  ยังคงเป็นสมาชิก
สมทบต่อไปได้ โดยมีสิทธิและหน้าที่
ตามท่ีกําหนด ในข้อบังคับ เว้นแต่สิทธิ
การกู้เงินจากสหกรณ์ภายหลัง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรา 41 วรรคห้า แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสิทธิในการ
รับฝากเงิน ให้สมาชิกสมทบแต่ละราย
มีสิทธิในการถอนและฝากเงินเพิ่มได้
ไม่เกินจานวนเงินฝากที่มีอยู่กับ
สหกรณ์ในวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ 
 

 

 
โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ ลงนามแทนสหกรณ์ฯ ในเอกสารข้อบังคับสหกรณ์ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และมอบหมายให้ นางสาวสมทรง  บุญญานุสนธ์ิ  ผู้จัดการสหกรณ์ ดําเนินการจัดทําเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับส่ง
รายงานการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์บางข้อ เสนอรายงานขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่สิ้นสุดลง  
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ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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เรื่อง  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ระเบียบวาระที่ 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 
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  แต่สิ่งสําคัญธรรมาภิบาลท่ีจะนําไปสู่การพัฒนาที่ม่ันคงน้ัน สมาชิกทุกท่านต้องเอาใจใส่  
ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการสหกรณ์ต้องเห็นความสําคัญของ
การที่สหกรณ์จะมีธรรมาภิบาล  และวิธีการสร้างธรรมาภิบาล 

 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 
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 1. ประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ลดละความฟุ่มเฟือยในการดํารงชีพอย่างจริงจัง ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ไม่หวังร่ารวยทางลัด 

 2. ประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง สุจริต แม้จะต้องเผชิญกับการท้าทายและปัญหา 
3. ละเลิกการเบียดเบียน แก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าขายแบบ 

ต่อสู้กันอย่างรุนแรง และไร้ศีลธรรม 
  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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ระเบียบวาระที่ 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 
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ระเบียบวาระที่    7 

เรื่อง อื่นๆ 
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เรื่อง  อื่น ๆ 
 

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 
 

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   

ระเบียบวาระที่  7 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
12  ถนนบรรณาการ  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000 

CHAIYAPHUM  HOSPITAL OF  SAVINGS  AND  CREDIT  CO-OPERATIVE , LIMITED. 
12  Bannagarn road. Maung District. Chaiyaphum Thailand 36000   

Tel. ,Fax 044-817305 
 

 
 

คณะผู้จัดท า 
1. นายแพทย์สุกิจ พรหมรับ 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. นางศิริลักษณ์ ผดุงพล กรรมการ 

10. นายวรวุฒ ิ มาตา กรรมการ 

11. นางจิตราวดี สุมาล ี กรรมการ 

12. นางสาวรัชนี บั้งทอง กรรมการ 

13. นางลภิสรา สวัสดิรักษ์ กรรมการ 

14. นางอรุณนีย์ ประทุมถิ่น กรรมการ 

15. นางศิริมา โกมารทัต กรรมการ/เลขานุการ 

16. นางสาวสมทรง บุญญานุสนธ์ิ ผู้จัดการ 

 
 

 

 
 
 
 
 


