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      หนา 

สารจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร       

สารจากสหกรณจังหวัดสุรินทร 

สารจากหัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณสุรินทร       

สารจากประธานกรรมการ  

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2563 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ ประจำป 2562   

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่แลว 

ระเบียบวาระที่ 4  รับทราบคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณและผูตรวจการสหกรณ 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้ง 

  5.1 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2564 

  5.2 เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนเปนผูสอบบัญชสีหกรณ ประจำป 2564 

ระเบียบวาระที่ 7  รับทราบรายงานกิจการ ประจำป 2563 

ระเบียบวาระที่ 8  รับทราบสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ ประจำป 2563 

ระเบียบวาระที่ 9  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ ประจำป 2563 

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป 2563 
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ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2564 

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาแกไขและเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ 

ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนมัุติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น 
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ระเบียบวาระที่ 17 พิจารณาจัดงานวันครบรอบ 50 ปของสหกรณ 

ระเบียบวาระที่ 18 เร่ืองอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระที่   1 

เรื่องประธานแจงใหทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่   ระเบียบวาระที่   11  

เร่ืองเร่ืองประธานแจงใหทราบประธานแจงใหทราบ  

 1.1  แนะนำผูใหเกียรติรับเชิญมารวมประชุม 
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 1.2  แจงรายนามคณะกรรมการดำเนินการ  คณะผูตรวจสอบกิจการ  ผูสอบบัญชี  และที่ปรึกษา 
 

 คณะกรรมการดำเนนิการ  ชุดที่  51 

  1. นายศุภรัฐ  พูนกลา  ประธานกรรมการ 

  2. นายสังวาลย  บุญโต  รองประธานกรรมการ (1) 

  3. นายประเสริฐ  ยิ่งสุข  รองประธานกรรมการ (2) 

  4. นายสมเกียรต ิ  ศรีสรสิทธิ ์ รองประธานกรรมการ (3) 

  5. น.ส.จุรีพรรณ  สวัสดิ์พูน  กรรมการและเหรัญญิก 

  6. นายลิขิต  แนบทางดี กรรมการ 

  7. นายชัชพล  นับถือดี  กรรมการ 

  8. นายรัตนชัย  รัตนโคตร  กรรมการ  

  9. นายชดชนก  พริ้งเพราะ กรรมการ 

  10. นายปองชัย  ศิริศรีจันทร กรรมการ 

  11. นายสุทร  สุขรอบ  กรรมการ 

  12. นายสันต ิ  หมอยา  กรรมการ 

  13. นายอัครพงษ  แกวยศ  กรรมการ 

  14. นางจุติพร  ฝูงใหญ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะผูตรวจสอบกิจการ 

1. นายรนกร    ปริสุทธิวุฒกร ประธานผูตรวจสอบกิจการ 

2. นางถวิล    พิพัฒนพูนศิริ ผูตรวจสอบกิจการ 

3. นางอรัญญา    พิศวง  ผูตรวจสอบกิจการ 

 

 ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

   นางสาวสุภางค    เวสารัชอารยีกุล ผูสอบบัญชีสหกรณประจำป 2563 

 

 คณะท่ีปรึกษา 

  1. นายภูวเดช    สุระโคตร  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสริุนทร 

  2. วาที่รอยตรีโอภาส วิเศษ  สาธารณสุขอำเภอจอมพระ 

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่   2 

รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ 

ประจำป 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่  22 

รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ ประจำป 2562 
 

ตามที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดจัดการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 เมื่อวันอาทิตย ที่ 22 

ธันวาคม 2562 ณ หองรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร อ.เมือง จ.สุรินทร ไปเปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

สหกรณฯ ไดมีหนังสือที่ สอ.อสร.ว. 98/2563  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2563  สง (ราง) การบันทึกรายงานการ

ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562  ใหผูแทนสมาชิกสหกรณไดพิจารณา  หากมีคำทักทวงใหแจงสหกรณฯ  ภายใน 30 วัน 

นับจากวันท่ีท่ีลงในหนังสือนั้น 

ผลปรากฏวาเมื่อพนกำหนดเวลาดังกลาว  ไมมีผูแทนสมาชิกสหกรณทักทวง  จึงถือวาผูแทนสมาชิกสหกรณได

รับรองรายงานประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562  แลว 

 

จึงขอแจงใหที่ประชุมใหญเพ่ือทราบเรื่องการรับรองรายงานประชุมใหญสามัญ ประจำป  2562 

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
      

 
ที่ สอ.อสร.ว. 98/2563 

 

        8  กรกฎาคม  2563   
 

เรื่อง การรับรองรายงานประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 
 

เรียน ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 

สิ่งทีส่งมาดวย (ราง) การบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 จำนวน  1  ชุด 
  

  ตามที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดจัดการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 
เมื่อวันอาทิตย ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ หองรตันสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร อ.เมือง จ.สุรินทร ไปเปนท่ี
เรียบรอยแลวนั้น 
 

  สหกรณฯ จึงขอสง (ราง) การบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 ตามสิ่งท่ี
สงมาดวยเพื่อพิจารณา หากทานใดเห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมไมถูกตอง หรือมีคำทักทวงประการใด             
ขอความกรุณาทานแจงใหสหกรณฯ ทราบ เพ่ือแกไขภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ท่ีลงในหนังสือนี้ 
เมื่อพนกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ถือวาทานไดรับรองรายงานการประชุมครั้งน้ีแลว 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 
 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

130/1 ถ.โพธ์ิราง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 โทร.0-4451-9239 , 0-4451-2387  โทรสารตอ 14  
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สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ  ประจำป 2556                                                  



 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

ชุดที่ 50 เม่ือวันอาทิตย ที่ 22 ธันวาคม 2562 
ณ หองรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

ผูแทนสมาชิกเขาประชุม  จำนวน 388 คน จากผูแทนสมาชิกทั้งหมด 404 คนตามลายมือชื่อที่ปรากฏ 
ในทะเบียนบัญชีรายชื่อผูแทนสมาชิกที่เขาประชุม 
 คณะกรรมการผูเขารวมประชุม 

1. นายศุภรัฐ  พูนกลา   ประธานกรรมการ 
 2. นายสังวาลย  บุญโต   รองประธานกรรมการ (1) 
 3. นายประเสริฐ   ย่ิงสุข   รองประธานกรรมการ (2)   

4. ภก.รัตนชัย  รัตนโคตร  กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายชัชพล  นับถือดี   กรรมการ 
6. นายลิขิต  แนบทางดี  กรรมการ 

 7. ภก.กิตติภัทร  อบอุน   กรรมการ 
8. นางวรางคณา  ธุวังควัฒน  กรรมการ 

 9. นายไมตรี  อรุณเพลิด  กรรมการ 
 10. ภก.พิษณ ุ  รัตนโคตร  กรรมการ 

11. นางอรัญญา  เชื้อเจริญ  กรรมการ 
12. นางจุติพร  ฝูงใหญ   กรรมการ 

 13. นายชดชนก  พริ้งเพราะ  กรรมการ 
14. น.ส.จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน  กรรมการ 
15. วาที่รอยตรีโอภาส วิเศษ   กรรมการและเลขานุการ  

เจาหนาที่สหกรณและผูเขารวมประชุม 
 1. นายวัชรินทร  มามาก   ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ 1 
 2. นายกฤษ  เยาวสกุลมาศ  นักวิชาการสหกรณชำนาญการ 
 3. นายอรรถพล  บุญสรรค  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
 4. นางสาวสุภางค เวสารัชอารียกุล  ผูชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
 5. ภก.รนกร  ปริสุทธิวุฒพิร  ประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 6. นางถวิล  พิพัฒนพูนสิริ  ผูตรวจสอบกิจการ 
 7. นางอรัญญา  พิศวง   ผูตรวจสอบกิจการ 
 8. นางระเบียบ  ชูวา   ผูจัดการ 
 9. นายปณณทัต  บุญเย็น   รองผูจัดการ 
 10. นางสาวศิรินภา ศรีสะอาด  หัวหนาฝายการเงนิ 
 11. นางปวริศา  บุญเสริม  หัวหนาฝายบัญชี 
 12. นางสาวเวธกา เจิมทอง   หัวหนาฝายอำนวยการ 
 13. นางอรฤทัย  สุภิมารส   หัวหนาฝายสินเชื่อ 
 14. นายประพาฬ ทองออน  เจาหนาที่สินเชื่อ 
 15. นางสาวกาญจนสิตา  แสงงาม   เจาหนาที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 16. นางสาวทิพยวิสา ประเมินชัย  เจาหนาที่การเงิน 
 17. นายธีระ  สัจจาโชตวาณิช  เจาหนาที่สินเชื่อ 



 

 18. นายภาคภูมิ  เทียนทอง  เจาหนาที่อำนวยการ 
 19. นางสาวนุจรี  กลาหาญ  เจาหนาที่การเงิน 
 20. นางสาวรัตนา ศรีสรรงาม  เจาหนาที่บัญชี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 08.30 น.  
 เมื่อผูแทนสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายศุภรัฐ  พูนกลา ตำแหนงประธานกรรมการ เปนประธาน
ในพิธีเปดและเปนประธานในการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 ของสหกรณฯ และดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ  
  การประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เปนผลการดำเนินงานงานของคณะกรรมการดำเนินการ           
ชุดที่ 50 ซึ่งมีนายศุภรัฐ  พูนกลา เปนประธานกรรมการ การประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมโดยผูแทนสมาชิก 
ซึ่งไดคัดเลือกผูแทนสมาชิกจากหนวยตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 404 คน ขณะนี้มีผูเขาประชุมแลว จำนวน 388 คน 
นับวาครบองคประชุมตามนัยมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และตามขอ 69 แหง
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562 
 1.1  ประธานไดกลาวแนะนำผูใหเกียรติรับเชิญมารวมประชุม ดังนี้ 
  1. นายวัชรินทร  มามาก  ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 
  2. นายกฤษ  เยาวสกุลมาศ นักวิชาการสหกรณชำนาญการ 
  3. นายอรรถพล  บุญสรรค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ 
  4. นายยุทธศิลป  อินมะโรง รองประธานกรรมการ สอ.รพช.สุรินทร จำกัด 
  5. นางดารณี  สินวิบูลยรัตน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุรินทร จำกัด 
  6. นายอัคราช  ศรีเมือง  ผูจัดการ สอ.สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร จำกัด 
  7. น.ส.ปทมาวด ี  สุขวาสนะ ผูจัดการสหกรณออมทรัพยตำรวจภูธรสุรินทร 
  8. นางสุจรรยา  ขุนทอง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
  9. นางยูถิกา  เสนาธิบดี ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด 
  10. นางวรรณา  สายบุตร  ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จำกัด  
  11. น.ส.วิลาวัลย  วิวาสุข  หัวหนางานบัญชี สอ.โรงพยาบาลสุรินทร จำกัด 
 
 
 
 

 1.2  ประธานไดแจงรายนามคณะกรรมการดำเนินการ คณะผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีและที่ปรึกษา ดังนี้ 
 คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่  50 

 1. นายศุภรัฐ  พูนกลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายสังวาลย  บุญโต   รองประธานกรรมการ (1) 
  3. นายประเสริฐ   ย่ิงสุข   รองประธานกรรมการ (2)   

4. ภก.รัตนชัย  รัตนโคตร  กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายชัชพล  นับถือดี   กรรมการ 
6. นายลิขิต  แนบทางดี  กรรมการ 

  7. ภก.กิตติภัทร  อบอุน   กรรมการ 
8. นางวรางคณา  ธุวังควัฒน  กรรมการ 

  9. นายไมตรี  อรุณเพลิด  กรรมการ 
  10. ภก.พิษณ ุ  รัตนโคตร  กรรมการ 



 

11. นางอรัญญา  เชื้อเจริญ  กรรมการ 
12. นางจุติพร  ฝูงใหญ   กรรมการ 

  13. นายชดชนก  พริ้งเพราะ  กรรมการ 
14. น.ส.จุรีพรรณ สวัสดิ์พูน  กรรมการ 
15. วาที่รอยตรีโอภาส วิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะผูตรวจสอบกิจการ 
1. นายรนกร    ปริสุทธิวุฒิพร ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
2. นางถวิล    พิพัฒนพูนสิร ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
3. นางอรัญญา    พิศวง  ผูตรวจสอบกิจการ 

 

 ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
   นางสาวสุภางค   เวสารัชอารียกุล ผูสอบบัญชีสหกรณประจำป 2562 
 

 คณะที่ปรึกษา 
  นายภูวเดช    สุระโคตร  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  
 

 1.3 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาในป 2562 คณะกรรมการดำเนินการไดมีการการปรบัปรุง
แกไขระเบียบและประกาศตาง ๆ เพ่ือใหรัดกุมและชวยบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก ดังนี้ 
  - ระเบียบสหกรณฯ วาดวยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 
  - ประกาศสหกรณฯ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเงนิกูสามัญท่ัวไป 

- ประกาศสหกรณฯ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน   
- ประกาศสหกรณฯ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเงนิกูสามัญสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ป 
- ระเบียบสหกรณฯ วาดวยทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2562 
- ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน พ.ศ. 2562 
   

1.4 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ในรอบปท่ีผานมา
ไดรับการประเมิน  และสงผลงานเขาประกวด  ทำใหไดรับรางวัลและผานเกณฑการประเมินผลงานดีเดน ดังน้ี  
  - ไดรับเกียรติบัตรการกำกับดูแลองคกรท่ีดีตามหลักเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  
จากกรมสงเสริมสหกรณ 
  - ไดรบัรางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดนขนาดใหญ  ระดับดีเดน  1.ดานบริหารจัดการ  2.ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  3.ดานสวัสดิการ  จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
  -  ไดรับเกียรติบัตรสหกรณมีผลการดำเนินงานอยูในระดับมาตรฐานสหกรณ  ระดับดีเลิศ  
จากกรมสงเสริมสหกรณ 
 

1.5 ประธานไดพูดถึงแนวโนมและสถานการณตาง ๆ ในอนาคตจะมีผลกระทบตอการบริหารสหกรณ  
ไมวาจะเปนกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 เปนตน 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ 
นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ ไดมอบหมายให วาที่รอยตรีโอภาส วิเศษ นำเสนอผลการรับรองการ

บันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561 เมื่อวันเสารท่ี 22 ธันวาคม 2561 ณ หองรัตนสยามมงคล 



 

โรงแรมทองธารินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และบันทึกรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ หองรัตนสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
นั้น 

สหกรณฯ จึงไดมีหนังสือท่ี สอ.อสร.ว. 158/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือสงการบันทึก
รายงานการประชุมใหญทั้ง 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณารับรองดังนี้ 

1.  บันทึกรายงานประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561 
2.  บันทึกรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2562 
ใหผูแทนสมาชิกสหกรณประจำป 2562 ไดพิจารณา หากมีคำทักทวงใหแจงสหกรณฯ ภายใน 30 วัน 

นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือนั้น 
เมื่อพนกำหนดเวลาดังกลาวแลว ไมมีผูทักทวงการบันทึกรายงานการประชุมใหญทั้ง 2 ครั้งแตอยางใด 

มติท่ีประชุม  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561 และรายงาน
การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 เปนเอกฉันท 

 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว 

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 

 นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ  ไดรายงานผลการติดตามตามมติท่ีประชุมใหญครั้งท่ีแลว ดังนี้ 
 เร่ืองกอสรางอาคารสำนักงานของสหกรณแหงใหม 
  ตามมติที่ประชุมไดพิจารณาใหสหกรณดำเนินการวางผังโครงการกอสรางสำนักงานของ
สหกรณแหงใหม บนท่ีดินของสหกรณ ตั้งอยูที่ หมูท่ี 13 ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรนิทร เนื้อท่ี 12 โร 
3 งาน 36 ตารางวา เพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณในการกอสรางปงบประมาณ 2563 นั้น 
  ผลการปฏิบัติ  ไดดำเนินการวางผังโครงการกอสรางสำนักงานเปนที่เรียบรอยแลว ตาม
เอกสารแนบ และไดมอบหมายให นางระเบียบ ชูวา ผูจัดการ ไดชี้แจงโครงการกอสรางอาคารสำนักงานและ
อาคารอุปกรณ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ใหท่ีประชุมไดรับทราบ  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่  4  รับทราบคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณและผูตรวจการสหกรณ 

 ขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ ไดเรียนเชิญ นายวัชรินทร มามาก ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ 1

สำนักงานสหกรณจังหวัดสุรินทร  ในฐานะนายทะเบียนสหกรณและผูตรวจการสหกรณ เพ่ือใหขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของสหกรณในวันนี้ 

 นายวัชรินทร มามาก ไดมีขอสังเกตและเสนอแนะดังนี้ 

 1. ไดแสดงความยินดี กับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด สมาชิก เจาหนาที่  และ

คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ชุดที่ 50 ที่ไดดำเนินงานดวยความเรียบรอยเปนผลดีเปน 

ที่นาภาคภูมิใจ มีผลการดำเนินงานที่มีผลกำไรถึง 163 ลานบาท สามารถปนผลและเฉลี่ยคืนในอัตราที่สูง 



 

 2. ณ วันสิ้นปมีสมาชิกทั้งส้ิน 7,047 คน ถือวาเปนสหกรณขนาดใหญมาก มีสินทรัพย 4,393 ลาน

บาท ซึ่งในนั้นจะมีลูกหนี้เงินกูถึง 4,108 ลานบาท ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการบริหารลูกหนี้ดวย ระมัดระวัง

เก่ียวกับการจายเงินกู และการติดตามหนี้ใหสมาชิกชำระไดตามสัญญา 

 3. ที่ผานมาการบริหารงานสหกรณยังไมพบวามีปญหาในการบริหารจัดการ ยังมีการบริหารจัดการ 

ที่ดีจนเปนสหกรณแบบอยางท่ีดีและไดรับประกาศเกียรติคุณเปนสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล โดยไดรับจากกรม

สงเสริมสหกรณ ประจำป 2562 

 4. การบริหารความเสี่ยง 

  - การออมของสมาชิกเฉลี่ยคนละ   376,000.00 บาท 

  - การเปนหนี้ของสมาชิกเฉลี่ยคนละ  583,000.00 บาท 

  - การกำหนดงวดชำระหนี้ในระเบียบไดกำหนดไวถึง 240 งวด ถือวามากไป ควรลดลงให

ใกลเคียงกับประกาศกฎกระทรวงที่จะมีการประกาศใชเร็วนี้ 

 5. บรรยากาศในการประชุมใหญในวันนี้ สมาชิกมีความกระตือรือรนและสนใจซักถามในประเด็น 

ตาง ๆ ท่ีสงสัย และแสดงความคิดเห็น ถือวาเปนเรื่องท่ีดีและถูกตองแลว 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  55    เรื่องเลือกตั้งเร่ืองเลือกต้ัง  
5.1  เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ประจำป 2563 

นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ  ไดไดมอบหมายให นายบุญเรือง ยุทธภัณฑ ประธานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ทำหนาที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2563 
ดังนี้ 

เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไววา ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
สหกรณมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณออกจากตำแหนง  เปนจำนวนกึ่งหน่ึงของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณทั้งหมด โดยวิธีจับ
ฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ  ดังน้ันคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 มีตำแหนงประธาน
กรรมการครบวาระ และกรรมการครบวาระจำนวน 6 คน และเหลือเปนกรรมการอยูในวาระตอจำนวน 8 คน 
เพื่อใหการจัดระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประกอบกับปนี้สหกรณไดมีการ
กำหนดการถือใชระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 และถือใชระเบียบ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือใหทำหนาที่ดำเนินการสรรหา
สมาชิกเพื่อเปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 ซึ่งไดแบงเขตการเลือกต้ังออกเปน 14 เขต มีกรรมการท้ังหมดจำนวน       
15 คน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จึงเห็นชอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการประจำป 2563 ดังนี้ 
 1.  ตำแหนงประธานกรรมการ สมาชิกทุกคนในทุกเขตมีสิทธิสมัครเพื่อรับเลือกตั้ง ในตำแหนง
ประธานกรรมการได 
 2.  ตำแหนงกรรมการ  ผูสมัครตองเปนสมาชิกในเขตที่มีกรรมการเดิมครบวาระหรือพนสภาพตาม
ขอบังคับเทานั้นจึงจะสมัครรับเลือกตั้งไดในเขตนั้น 
 

เขต ช่ือหนวยงาน จำนวนกรรมการ  (คน) 



 

ที่ยังอยู เลือกตั้งใหม 

ตำแหนงประธานกรรมการ   

 ประธานกรรมการดำเนินการ - 1 

ตำแหนงกรรมการ มดัีงน้ี   

1 สสจ.+จนท.สหกรณ+พิเศษ+บำนาญ+จนท.สมาคมฯ+รพ.สุรินทร - 1 

2 สสอ.เมือง+สสอ.เขวาฯ+รพ.เขวาฯ 1 - 

3 สสอ.ปราสาท+รพ.ปราสาท 1 - 

4 สสอ.สังขะ+รพ.สังขะ+สสอ.ศรีณรงค+รพ.ศรณีรงค - 1 

5 สสอ.กาบเชิง+รพ.กาบเชิง+สสอ.พนมดงรัก+รพ.พนมดงรัก 1 - 

เขต ช่ือหนวยงาน 
จำนวนกรรมการ  (คน) 

ที่ยังอยู เลือกตั้งใหม 

6 สสอ.ศีขรภูมิ+รพ.ศีขรภูมิ - 1 

7 สสอ.สำโรงทาบ+รพ.สำโรงทาบ 1 - 

8 สสอ.จอมพระ+รพ.จอมพระ - 1 

9 สสอ.ทาตมู+รพ.ทาตมู   - 1 

10 สสอ.สนม+รพ.สนม 1 - 

11 สสอ.รตันบุรี+รพ.รัตนบุรี+สสอ.โนนนารายณ+รพ.โนนนารายณ 1 - 

12 สสอ.ชุมพลบรุี+รพ.ชุมพลบุร ี 1 - 

13 สสอ.บัวเชด+รพ.บัวเชด - 1 

14 สสอ.ลำดวน+รพ.ลำดวน 1 - 

รวมทั้งสิ้น 8 7 
 

  จึงขอเสนอรายงานผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ป พ.ศ.2563 

วันศุกรท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2562 

ตำแหนงประธานกรรมการ 

หมายเลขผูสมัคร ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร ไดคะแนน อันดับที่ได 

1 นายศภุรัฐ  พูนกลา 2,135 1 

2 ดร.ทพ.นพรัศน เหลือลนนิธิศ 1,594 2 
 

ตำแหนงกรรมการเขต 

เขตที ่ หมายเลขผูสมัคร ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร ไดคะแนน อันดับที่ได 

1 

1 นายยุทธชัย  นพพิบูลย 117 2 

2 ทพ.ปองชัย  ศิริศรีจันทร 155 1 

3 นางวรางคณา  ธุวังควัฒน 60 3 

4 

1 นายสุเพือน  สมย่ิง 128 2 

2 นางพนิดา  ตันติวงศโกสีย 44 4 

3 นายไพศาล  มุมทอง 127 3 

4 นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธ์ิ 141 1 

6 1 นายสังวาลย  บญุโต 307 1 



 

8 1 นายสันติ  หมอยา 184 1 

9 
1 นายอัครพงษ  แกวยศ 144 1 

2 นางพิมพชลินทร  แยมศร 92 2 

13 1 นายสุทร  สุขรอบ 142 1 
 

สรุปรายช่ือผูที่ไดรับการสรรหาเพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ  เพ่ือเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ

และกรรมการเขต  ดังนี้ 

 

ผลการสรรหาตำแหนงประธานกรรมการ   ได  นายศุภรัฐ  พูนกลา 

ผลการสรรหาตำแหนงกรรมการเขต  ดังนี้ 

 1.  ตำแหนงกรรมการเขตท่ี 1    ได  ทพ.ปองชัย  ศิริศรีจันทร 

 2.  ตำแหนงกรรมการเขตท่ี 4    ได  นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธิ์   

 3.  ตำแหนงกรรมการเขตท่ี 6    ได  นายสังวาลย  บุญโต 

 4.  ตำแหนงกรรมการเขตท่ี 8    ได  นายสันติ  หมอยา 

 5.  ตำแหนงกรรมการเขตท่ี 9    ได  นายอัครพงษ  แกวยศ 

 6.  ตำแหนงกรรมการเขตท่ี 13    ได  นายสุทร  สุขรอบ 

มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูสมัครเพ่ือรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินการตาม
รายชื่อ ท่ีไดมีการสรรหามาเรียบรอยแลวทุกคน โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

55.2  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ ประจำป  256.2  เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ ประจำป  25633  
 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ.2562 ขอที่ 101-105 ใหท่ีประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี              
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณใหเปนผูตรวจสอบกิจการของ
สหกรณในกรณีเปนบุคคลธรรมดาใหมีจำนวน 3 คน กรณีเปนนิติบุคคลใหมี 1 นิติบุคคล 
 ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ไดประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณแลว โดยนำเสนอตอที่ชุมใหญสามัญประจำป 2562 พิจารณาเลือกตั้งและมี
ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2563 จำนวน 1 คณะ คือ 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ อัตราคาตอบแทน คะแนนที่ได 

1 

-  นายรนกร  ปริสุทธิวุฒิพร   ประธานผูตรวจสอบกิจการ  

 9,500 บาท/เดือน  

 

-  นางถวิล  พิพัฒนพูนสิริ 

-  นางอรัญญา  พิศวง 

มติที่ประชุม  ผลการเลือกตั้ง คือหมายเลข 1 คณะนายรนกร ปริสุทธิวุฒิพร   ใหกำหนด
คาตอบแทน เดือนละ 9,500 บาท 

 

55.3  เลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ .3  เลือกต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ   ประจำป  2563ประจำป  2563  
 ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2562 หมวด 2 คณะกรรมการเลือกตั้ง ขอ 9 กำหนดวา “ใหสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการ



 

เลือกตั้งที่ไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญหรือท่ีประชุมใหญวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการสรรหา
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งใหประกอบดวย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 4 คน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการเลือกต้ังตองไมเปนผูสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการในคราวนั้น 

การแตงตั้ งคณะกรรมการเลือกตั้ง บทบาทหน าที่  การดำรงตำแหนง และคาตอบแทนของ
คณะกรรมการเลือกตั้งใหกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด วาดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ พ.ศ. 2562 หมวด 3 การดำเนินการเลือกตั้ง ขอ 6 กำหนดวา “ใหสหกรณ
ประกาศรับสมัครสมาชิกท่ีประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนคณะกรรมการเลือกตั้งตามขอ 4 และใหสหกรณ
เสนอชื่อผูสมัครท่ีมีคุณสมบัตติามขอ 5 ใหท่ีประชุมใหญของสหกรณพิจารณาเลือกตั้งโดยวิธีเปดเผย” 
 ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี  50 จึงไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพ่ือรับเลือกต้ังเปน
คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 2563 เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีผูสมัคร
จำนวนท้ังสิ้น 12 คน ดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ 

1 นายบุญเรือง  ยุทธภัณฑ 

2 นายสุเพือน  สมยิ่ง 

3 นายโกวิน  ภิญโญ 

4 นายวีรชัย  บุญสกุล 

5 นายบุญเพ็ง  เชื้ออินทร 

6 นางสุประภา  วงศชานนท 

7 นายสุทธี  เชยจันทา 

8 นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง 

9 นายชัชวาลย  ประภาสัย 

10 นางจินดาภรณ  เปรมผล 

11 วาที่รอยตรีพิทกัษ  แชมช่ืน 

12 นายสมหวัง  อิฐรัตน 

เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง นายสังวาลย บุญโต รองประธานกรรมการ (1) ไดประกาศผลการนับ
คะแนนเลือกตั้งตอที่ประชุม ดังนี้ 

 หมายเลข 1 นายบุญเรือง  ยุทธภัณฑ  ไดรับเลือก 185 คะแนน 
 หมายเลข 2 นายสุเพือน  สมย่ิง  ไดรับเลือก 135 คะแนน 

หมายเลข 3 นายโกวิน  ภิญโญ  ไดรับเลือก 313 คะแนน 
หมายเลข 4 นายวีรชัย  บุญสกุล  ไดรับเลือก   95 คะแนน 
หมายเลข 5 นายบุญเพ็ง  เชื้ออินทร  ไดรับเลือก 120 คะแนน 
หมายเลข 6 นางสุประภา  วงศชานนท  ไดรับเลือก   11 คะแนน 
หมายเลข 7 นายสุทธี  เชยจันทา  ไดรับเลือก 132 คะแนน 
หมายเลข 8 นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง  ไดรับเลือก 241 คะแนน 
หมายเลข 9 นายชัชวาลย  ประภาสัย  ไดรับเลือก 284 คะแนน 
หมายเลข 10 นางจินดาภรณ  เปรมผล  ไดรับเลือก    4 คะแนน 
หมายเลข 11 วาที่รอยตรีพิทักษ  แชมชื่น ไดรับเลือก 260 คะแนน 



 

หมายเลข 12 นายสมหวัง  อิฐรัตน  ไดรับเลือก   50 คะแนน 
มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ประจำป 2563 และสรุปผลผูที่ไดรับการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 
2563 มีดังน้ี 

 1. นายโกวิน  ภิญโญ 
 2. นายชัชวาลย  ประภาสัย 
 3. วาที่รอยตรีพิทักษ แชมชื่น 
 4. นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง 
 5. นายบุญเรือง  ยุทธภัณฑ 
และใหคณะดังกลาวเลือกตั้งกันเองในการดำรงตำแหนงตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบตอไป 

  

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  66    พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2563พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2563  
นายศุภรัฐ พูนกลา ประธานฯ ไดนำเสนอรายชื่อผูแสดงความจำนงท่ีจะเปนผูสอบบัญชีภาคเอกชนของ

สหกรณประจำป 2563 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2562 ขอ 25 
บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป
และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด  โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง 
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 50  จึงขอเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ  ซึ่งย่ืนความจำนงขอเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด จำนวน  
1 ราย ดังนี้ 
 

รายการ หมายเลข 1 

1.  ชื่อผูสอบบัญชีและเลขทะเบียน 
นางสาวสุภางค  เวสารัชอารียกุล 

20322 
2.  เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ป) 2 ครั้ง/ป 
3.  จำนวนผูเขาสอบบัญชีแตละครั้ง 
    ระยะเวลาในการเขาตรวจสอบ 

4 คน 
4 วันทำการ 

4.  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ป 

2 ฉบับ 

5.  คาธรรมเนียม 75,000 บาท 
6.  ผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 24 สหกรณ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  ไดพิจารณาแลวไดคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจำป 2563 คือ       
น.ส.สุภางค เวสารัชอารียกุล คาธรรมเนียม 75,000 บาท/ป 

 
 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  77    รัรับทราบบทราบรายงานกิจการ ประจำป 256รายงานกิจการ ประจำป 25622  
นายศุภรัฐ พูนกลา นายศุภรัฐ พูนกลา ประธานฯไดรายงานผลการดำเนินกิจการของสหกรณประจำป 256ประธานฯไดรายงานผลการดำเนินกิจการของสหกรณประจำป 25622 ดังนี้ 

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดดำเนินกิจการมาเปนเวลา 48 ป ซึ่งในป 2562 ท่ีผานมา  
สหกรณไดมุงมั่นพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณและยกระดับมาตรฐานการใหบรกิารแกสมาชิกเทียบเทาสถาบัน
การเงนิชั้นนำ เพ่ือใหสหกรณเปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาดาน



 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย “Thailand 4.0” ของรัฐบาล ท่ีตองการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
แบบด้ังเดิมใหเปนเศรษฐกิจ ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยการนำเทคโนโลยีมาใชประโยชน ดังนั้น เพ่ือใหทันตอ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สหกรณจึงไดนำ Mobile Application มาใชงาน ซึ่งสมาชิกสามารถดาวนโหลดและ
ติดตั้ง Application ดังกลาวไดในโทรศัพทมือถือของตนเอง ทั้งใน ระบบ iOS และ Android เพ่ือตรวจสอบขอมูล
ตาง ๆ ของตนเอง และในอนาคตสหกรณคาดหวังวาจะพัฒนา Application ใหสมาชิกสามารถทำธุรกรรมการเงิน
เชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน หรือองคกรอ่ืน ๆ ภายนอกได เพ่ือใหสมาชิกไดรับความสะดวกสบายอยางแทจริง เชน 
การโอนเงนิ จากบัญชีสหกรณไปยังธนาคาร หรือการชำระคาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท หรือซื้อของออนไลน เปนตน  

นอกจากน้ี สหกรณยังใหความสำคัญในเรื่องการติดตอสื่อสารระหวางสหกรณกับสมาชิก สหกรณจึงได
เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารผานชองทาง Line@ ท่ีชื่อวา @sphcoop เพื่อใหสมาชิกไดรับขอมูลขาวสารไดอยาง
รวดเร็วเขาถึงตัวสมาชิกทันที และสมาชิกยังสามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดอยาง สะดวกมากยิ่งข้ึน 

ในการพัฒนาองคกรนั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหน่ีง คือ การศึกษาวิจัย มีความจำเปนในการคนหาความ
ตองการหรือปญหา อุปสรรคในการพัฒนา เพื่อนำมาซึ่งการดำเนินการตามผลการศึกษาในเรื่องที่ศึกษานั้น ในป 
2562 สหกรณไดดำเนินการจางทำงานวิจัยในหัวขอเรื่อง คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จำกัด  เพ่ือจะไดนำเอาผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการแกสมาชิกตอไป 
 สำหรับป 2562 น้ีสหกรณไดรับการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปจากหนวยงานตาง ๆ แสดงใหเห็น
วาสหกรณเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการท่ีดีและเปนที่ยอมรับโดยทั่วกัน  ดังนี้ 

1. จากกรมสงเสริมสหกรณ สหกรณไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจำป 2562 อยู ใน              
ระดับดีเลิศ และไดรับประกาศเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

2. จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ไดรับรางวัลสหกรณดีเดนขนาดใหญ ดาน
บริหารจัดการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสวัสดิการ และนางระเบียบ ชูวา ผูจัดการไดรับรางวัล
นักสหกรณออมทรัพยดีเดน ระดับดี สาขานักปฏิบัติการ 

3. จากผูสอบบัญชี สหกรณไดรับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยูในระดับดีมาก 
 ในขณะเดียวกันสหกรณไดมีนโยบายที่จะลดภาระหนี้สินจากภายนอกลงหรือแสวงหาแหลงเงินทุนที่มี
อัตราดอกเบ้ียต่ำควบคูกับการคิดคนนวัตกรรมการรับฝากเงินเพ่ือระดมเงินออมภายในใหมากข้ึน ดังจะเห็นได
จากผลการดำเนินงานในป 2562 เมื่อเทียบกับป 2561 มีสินทรัพยเพิ่มขึ้น 50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.16  
มีทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น 149 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.33 ลูกหนี้เงินกูเพ่ิมขึ้น 135 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
3.41 มีเจาหน้ีเงินกูลดลง 318 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 33.67 มีเงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมข้ึน 61 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 9.54 มีกำไรสุทธิ 163.90 ลานบาท  

ทั้งนี้เกิดจากความรวมมือของสมาชิกทุกทานกับความพยายามของคณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณฯ ไดมีความเสียสละและต้ังใจทำงานใหบรรลุผลโดยคำนึงถึงผลประโยชนของสมาชิกและสหกรณเปน
ที่ตั้ง รวมทั้งผูตรวจสอบกิจการและหนวยงานที่เก่ียวของไดคอยชวยเหลือสนับสนุนและชี้แนะใหการดำเนินงาน
ของสหกรณไปไดดวยดีตลอดมาจนทำใหสหกรณฯ ไดรับความเชื่อมั่นศรัทธาจากสมาชิกและบุคคลท่ัวไป           
ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังในหนา 117 - 136 ของรายงานประชุมใหญสามัญประจำป 2562 สหกรณ
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ    
  

ระเบียบวาระที่  8  รับทราบสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ ประจำป 2562   
นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯไดเรียนตอที่ประชุมวาในรอบป 2562 สหกรณออมทรัพยอนามัย

สุรินทร จำกัด  มีสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณสรุปไดดังนี้ 
สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 



 

                                    หนวย : คน 
รายการ สมาชิกสามัญ สมาชกิสมทบ รวม 

สมาชิกตนป   4,281 2,774 7,055 

  สมาชิกเพิ่มระหวางป   

    สมัครใหม 65 39 104 

    โอนยายเขาจากสหกรณอ่ืน - - - 

   รวมสมาชิกเพ่ิมระหวางป 65 39 104 

  สมาชิกลดลงระหวางป  

    ลาออก 65 19 84 

    เสียชีวิต 11 2 13 

    มติคณะกรรมการใหออก 11 - 11 

    โอนไปสหกรณอ่ืน 4 - 4 

 รวมสมาชิกออกระหวางป 91 21 112 

  รวมจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 4,255 2,792 7,047 

  สมาชิกเขาใหม  สามัญ   สมทบ   รวม  

    เพศชาย 12 11 23 

    เพศหญิง 53 28 81 

   รวม  65 39 104 

    รายละเอียดรายชื่อในหนา 139 – 143 ของรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2562 สหกรณ            
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  9  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ ประจำป 2562 
  นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ ไดมอบหมายให นายรนกร ปุริสุทธิวุฒิพร ผูตรวจสอบกิจการ
ป 2562 นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2562 
  นายรนกร ปุริสุทธิวุฒิพร ไดนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ และขอให
สมาชิกตรวจสอบรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานกิจการ ประจำป 2562 ระเบียบวาระที่ 9 ในหนา 
146 - 150 สรุปไดดังน้ี 

1. การบัญชี       
1. เอกสารหลักฐานการลงบัญชีครบถวน      
2. การบันทึกบัญชีของสหกรณเรยีบรอย เปนปจจุบัน    
3. การจัดทำบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆ เรียบรอย ถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด   
4. มีการเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือน 

2. การควบคุมการเงิน 
 การรับ การจาย และการเก็บรกัษาเงนิสด เปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณกำหนด 
 



 

3. การบริหารงานสหกรณ 
 การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี 
 3.1 การใหเงินกูแกสมาชิก   

 ในระหวางปสหกรณใหเงินกูแกสมาชิกซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน     517  สัญญา  จำนวนเงิน      6,760,300.00  บาท 
เงินกูสามัญ  จำนวน  4,334  สัญญา  จำนวนเงิน       2,197,103,173.15  บาท 
เงินกูพิเศษ  จำนวน        7  สัญญา  จำนวนเงิน             5,807,000.00  บาท 
 รวมท้ังส้ิน จำนวน  4,858  สัญญา  จำนวนเงิน     2,209,670,473.15  บาท 

การใหเงินกูแกสมาชิกเปนตามขอบังคับและระเบียบวาดวยเงินกู เงินกูแตละรายมีหลักฐานการเปนหนี้
ครบถวนในระหวางปสมาชิกชำระหนี้เงินกูเปนจำนวนเงิน 2,071,262,910.29 บาท 
 3.2 การรับเงินฝาก 
 การรับฝากเงินและจายเงินฝากเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกำหนด 
 3.3 เงินกูยืม 
 สหกรณมีการกูเงินจากสถาบันการเงินภายนอกในป 2562 ยอดเงินกูยืม คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 
2562 เปนดังนี้ 
        จำนวนเงิน (บาท)  อัตราดอกเบ้ีย 
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ตั๋วสัญญาใชเงิน)     70,000,000.00               3.60 % 
 2. ธนาคารออมสิน จำกัด (ตั๋วสัญญาใชเงิน)   245,000,000.00             3.60 % 
 3. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (ระยะสั้น)   75,800,000.00               3.70 % 
 4. สหกรณออมทรัพย ม.เกษตรศาสตร จำกัด (ระยะยาว)   10,600,000.00                4.10 % 
 5. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ (พิเศษ ไมมีเฉลี่ยคืน)    23,000,000.00                 4.00 % 
 6. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ (เอนกประสงค ไมมีเฉลี่ยคืน)     6,774,000.00         3.59 % 
 7. สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จำกัด (ระยะสั้น)  196,000,000.00             3.60 % 
      รวม  627,174,000.00     
 

 การกูยืมและชำระหนี้เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกลง โดยมีคณะกรรมการดำเนินการเปนผูเห็นชอบ   
 3.4 ทุนเรือนหุน 
 ยอดยกมา     1,800,401,110.00 บาท 
 เพิ่มระหวางป       167,648,360.00  บาท 
 จายเงินคืนระหวางป                  17,662,340.00 บาท 
 คงเหลือ ณ วันสิน้ป    1,950,387,130.00 บาท 
 

 3.5 รายจายของสหกรณ 
 รายจายตาง ๆ ของสหกรณไดจายไปในกิจการของสหกรณควรแกเหตุผลและเปนไปตามระเบียบการจายเงิน
ที่เก่ียวของ เปนไปตามระเบียบ มติที่ประชุมและอยูภายใตวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
 

 ผลการดำเนินงาน 
  - ในรอบป สหกรณมีรายไดทั้งสิ้น 266,808,542.75 บาท คาใชจาย 102,906,861.77 บาท มีกำไร
สุทธิ 163,901,680.98 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จำนวน 701,740.43 บาท 
  - การดำเนินงานโดยทั่วไปของสหกรณ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในขอบังคับ และการ
ปฏิบัติงานของสหกรณเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 



 

  - การปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี สวนใหญถูกตอง เรียบรอย มีขอทักทวงเล็กนอย ซึ่งได
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินงาน และแจงเจาหนาที่ที่เก่ียวของทราบเปนประจำทุกเดือนเพื่อ
แกไขใหถูกตอง 
  - การปฏิบัติงานทางดานการรับฝากเงิน ถูกตอง เรียบรอย 
  - การปฏิบัติงานดานการใหกูยืม สวนใหญถูกตอง มีขอทักทวงเล็กนอย ซึ่งไดรายงานผลการ
ตรวจสอบกับคณะกรรมการดำเนินงานและแจงใหเจาหนาที่เก่ียวของทราบเปนประจำทุกเดือนเพ่ือแกไขใหถูกตอง 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  10 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำป 2562 

นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวสุภางค เวสารัชอารียกุล ผูสอบบัญชีสหกรณ
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ประจำป 2562 นำเสนองบการเงินของสหกรณฯ ประจำป 2562 ตอที่ประชุม 

นางสาวสุภางค เวสารัชอารียกุล ไดนำเสนองบการเงิน โดยขอใหท่ีประชุมไดตรวจสอบรายละเอียด
ตามเอกสารในรายงานกิจการ ประจำป 2562 ในหนา 152 - 171 สรุปดังนี้ 

 
 
 

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
สินทรัพย จำนวนเงิน หนี้สิน + ทุน จำนวนเงิน (บาท) 

รวมสินทรัพย 4,393,531,210.99 รวมหนี้สิน 2,080,225,226.89 
  รวมทุน 2,313,305,984.10 

รวม 4,393,531,210.99  4,393,531,210.99 
2. งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 

รายการ ป 2562 ป 2561 
รวมรายได 266,808,542.75 253,565,642.24 
รวมคาใชจาย  102,906,861.77  90,365,701.69 

กำไรสุทธิ 163,901,680.98 163,199,940.55 
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงิน ประจำป 2562 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่  11  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2562                                                                                                                                                           
    นายศุภรัฐ  พูนกลา ประธานฯ ไดนำเสนอให ท่ีประชุมใหญพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ 
ประจำป 2562 ซึ่งซึ่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 มีมติใหนำเรียนเสนอขอมูลการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำป 2562 ตามเอกสารที่นำเสนอในหนา 174 - 175 ในวาระการประชุมใหญ สามัญประจำป 2562   

 มติที่ประชุม  ไดพิจารณาใหลดการจัดสรรสวนเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ จาก 
2,200,000.00 บาท เปน 2,000,000.00 บาท แลวนำไปเพ่ิมในเงินสำรอง จึงไดสรุปการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ 
ประจำป 2562 ดังนี้  

รายการรายการ  

ป 2562ป 2562  ป 2561ป 2561  

บาทบาท  

รอยละรอยละ  

บาทบาท  

รอยละรอยละ  ปนผลปนผล  55..5500%%  ปนผล 5.50ปนผล 5.50%%  

เฉลี่ยคืน 13.50เฉลี่ยคืน 13.50%%  เฉลี่ยคืน 15.00เฉลี่ยคืน 15.00%%  

(ก) การจัดสรรตามพระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ. 2542  มาตรา 60 

        



 

1. เงินสำรองไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 17,212,082.98 10.50 23,475,202.55 14.39 

2. เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

(ข) จัดสรรตามขอบังคับสหกรณ ขอ 22         

1. เงินปนผลตามคาหุนท่ีชำระแลวของสมาชกิ         

อัตรารอยละ 5.50 ตอป โดยคิดตามสวนแหงระยะเวลา 102,461,304.00 62.52 94,855,222.00 58.12 

2. เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกในอัตรารอยละ 13.50 ตอป         

ตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณระหวางป 33,798,294.00 20.62 36,539,516.00 22.39 

3. เงินโบนัสของของกรรมการและเจาหนาที่         

ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ         

     3.1 กรรมการ  2,000,000.00 1.22 2,100,000.00 1.29 

     3.2 เจาหนาที่ 1,200,000.00 0.73 1,100,000.00 0.67 

4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  100,000.00 0.06 100,000.00 0.06 

ของทุนเรือนหุน         

5.  ทุนสะสมไวเพื่อพัฒนาสหกรณ         

     5.1 ทุนสาธารณประโยชน 100,000.00 0.06 5,000,000.00 3.06 

     5.2 ทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 7,000,000.00 4.27 - 0.00 

กำไรสุทธิกำไรสุทธิ  163,901,680.98 100.00 163,199,940.55 100.00 

การจัดสการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  2562  ตามรรกำไรสุทธิประจำป  2562  ตามมติที่ประชุมใหญจะมีผลมติท่ีประชุมใหญจะมีผล  ดังนี้ดังนี้  
 1.  เปนสมาชิกโดยตรง รอยละ  83.14  ของกำไรสุทธิ  คือ 
  1.1  เงินปนผล           102,461,304.00   บาท รอยละ  62.52 
  1.2  เงินเฉลี่ยคืน               33,798,294.00 บาท รอยละ  20.62 
 2.  เปนผลประโยชนสมาชิกโดยออม  รอยละ  14.89  ของกำไรสุทธิ  คือ 
  2.1  เงินสำรอง    17,212,082.98  บาท รอยละ  10.50 
  2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผล     100,000.00  บาท รอยละ    0.06 
  2.3  ทุนสาธารณประโยชน      100,000.00  บาท รอยละ    0.06 
  2.4  ทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว  7,000,000.00   บาท รอยละ    4.27 
 3.  เปนของกรรมการและเจาหนาที่  รอยละ  1.95  ของกำไรสุทธิ  คือ 
  3.1  โบนัสกรรมการ     2,000,000.00   บาท รอยละ    1.22 
  3.2  โบนัสเจาหนาที่     1,200,000.00   บาท รอยละ    0.73 
 4.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  รอยละ  0.02  ของกำไรสุทธิ  คือ 
      เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย      30,000.00   บาท  รอยละ    0.02 
    รวมท้ังสิ้น        163,901,680.98   บาท 
สรุป 
 1.  เปนผลประโยชนแกสมาชิกโดยตรงและโดยออม รอยละ  98.03 
 2.  เปนของคณะกรรมการและเจาหนาท่ี  รอยละ    1.95  
 3.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ    0.02 
 ในสวนของการเฉลี่ยคืนสหกรณไดเฉลี่ยคืนรอยละ 13.50  ฉะนั้น   สมาชิกจายดอกเบ้ียที่แทจริงดังนี้ 

 -  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน รอยละ  5.62  บาทตอป 
 -  เงินกูสามัญ  รอยละ  5.62 / 5.41  บาทตอป 



 

 -  เงินกูพิเศษ  รอยละ  5.41 / 5.19  บาทตอป 
 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  1122    เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณเรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจำป 256รายจาย ประจำป 25633  
 นายศุภรัฐ พูนกลา ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสังวาลย บุญโต ตำแหนงรองประธานกรรมการ 1  
ไดนำเสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป 2563 ใหที่ประชุมใหญพิจารณาดังน้ี 

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดจัดทำวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร เพื่อเปน
แนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ในระยะเวลา 5 ป (ป 2560 - 2564)  โดยกำหนดรายละเอียดไวดังนี้ 
1.  วิสัยทัศน (Vision)   
 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด  ไดกำหนดวิสัยทัศนขององคกรในแผนแมบทไววา 

วิสัยทัศน  :   สหกรณมั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สหกรณมั่นคง  หมายถึง 

   1.  ตองมีเสถียรภาพทางการเงิน ดังนี้                      
       1.1  อัตราสวนหนี้สินตอทุน นอยกวา 1.19 เทา       
       1.2  อัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพย  มากกวา 0.04 เทา    
       1.3  อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน  มากกวา 7.28 %     
       1.4  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  มากกวา 3.33 %    
       1.5  อัตราคาใชจายดำเนินงานตอกำไรกอนหักคาใชจายในการดำเนินงาน 
             นอยกวา 13.03 %         
       1.6  อัตราการเติบโตของทุนสำรอง  มากกวา  9.99 %             
       1.7  อัตราสวนทุนหมุนเวียน  มากกวา  0.38 เทา     

2.  มีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   3.  มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีคุณภาพ 
 คุณภาพชีวิตที่ดี  หมายถึง  สมาชิกสหกรณสามารถเขาถึงการบริการดานการเงิน สวัสดิการ รวมทั้ง
สงเสริมรายไดอยางเหมาะสม 
 

2.  พันธกิจ (Mission) 
 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  ไดกำหนดพันธกิจหลัก 4 
ประการ  ไวดังนี้ 

1. การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางดานการเงินใหเกิดความเขมแข็งและม่ันคง   
    ตอสมาชิกและสหกรณ 

 2. สงเสริมการจัดบริการดานการเงินใหเกิดความเขมแข็งและเหมาะสมแกสมาชิก 
 3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชนใหแกสมาชิกและสังคมอยางเหมาะสม 
 4. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายของสหกรณและสังคมเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี 
 

3.  ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  กำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  3 ประเด็น  ดังนี้ 
 1.  พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 
 2.  สงเสริมใหสมาชิกมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  สงเสริมการออมของสมาชิกและสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกระดับ 
 

4.  กลยุทธ (Strategy) 
 เพ่ือขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตร  ไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินการไว 9 กลยุทธ ดังน้ี 



 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบการใหบริการใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 
กลยุทธที่ 2  เพิ่มพูนองคความรู อุดมการณ หลักการสหกรณ และพัฒนาทักษะการบริหารทางการเงิน 
                แกสมาชิก 
กลยุทธที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสมาชิก 
กลยุทธที่ 4  สรางความเชื่อมั่นและคุณภาพในการบริหารจัดการ 
กลยุทธที่ 5  สรางมาตรการการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธที่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานสหกรณใหเปนเลิศ  
กลยุทธที่ 7  สงเสริมการสรางอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกสมาชิก 
กลยุทธที่ 8  ปรับปรุงพัฒนาการจัดสวัสดิการแกสมาชิกอยางเหมาะสม 
กลยุทธที่ 9  ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสงเสริมการออม 
และไดสรุปแผนปฏิบัติการไดสรุปคาใชจายตามแผนยุทธศาสตร ประจำป 2562 และขอเสนอ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร ประจำป 2563 ใหที่ประชุมอนุมัติตามรายละเอียดวาระการประชุมใหญ
สามัญ ประจำป 2562 ในหนา 180 – 201 จำนวน 20 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 3,750,000.00 บาท 

เสนองบประมาณรายจาย ประจำป 2563 ใหที่ประชุมอนุมัติตามรายละเอียดวาระการประชุมใหญ
สามัญ ประจำป 2562 ในหนา 202 – 207  ของรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 สหกรณออม
ทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด และแผนธุรกิจระหวางป 2563 ดังน้ี 

แผนธุรกิจระหวางป  2563 

1. การรับสมัครสมาชิก   

  ป 2563 ป 2562 

 ขอตั้ง (คน) รับจริง (คน) 

1) รับเขาเปนสมาชิกสามัญเพ่ิม 130 65 

2) รับเขาเปนสมาชิกสมทบเพิ่ม 20 39 

รวม 150 104 

2. แผนการจัดหาทุนมาดำเนินงาน ประกอบดวย  
   2.1 ทุนภายใน ไดแก   

หมวดทุน 
 ป 2563 ป 2562 

ขอต้ัง (บาท) รับจริง (บาท) 

- สมาชิกถือหุนเพ่ิม       170,000,000.00        167,648,360.00  

- เงินรบัฝากประเภท ออมทรัพย       224,500,000.00        134,530,871.71  

- เงินรบัฝากประเภท ออมทรัพยพิเศษ        41,900,000.00         36,072,896.34  

- เงินรบัฝากประเภท ออมทรัพยประจำ          2,300,000.00           5,713,200.00  

- เงินรบัฝากประเภท เปาหมาย    2,155,000,000.00     1,609,293,494.55  

รวม    2,593,700,000.00     1,953,258,822.60  
 
    

   2.2 ทุนภายนอก ประกอบดวย   

           ทุนจากการกูยืมและรับฝากจากสหกรณอื่น ไดแก  



 

หมวดทุน 
 ป 2563 ป 2562 

ขอต้ัง (บาท) รับจริง (บาท) 

- เงินกูยืม สถาบันการเงินอ่ืน ๆ    1,785,000,000.00     1,865,000,000.00  

- เงินกูยืม สหกรณอ่ืน       156,000,000.00        430,000,000.00  

- รับฝากสหกรณอ่ืน        100,000,000.00        536,878,319.91  

รวม    2,041,000,000.00     2,831,878,319.91  

   

3. แผนการดำเนินธุรกิจสินเช่ือ   

หมวดทุน 
 ป 2563 ป 2562 

ขอต้ัง (บาท) รับจริง (บาท) 

- เงินกู เพ่ือเหตุฉุกเฉิน          6,000,000.00           6,760,300.00  

- เงินกู สามัญ    2,592,400,000.00     2,197,103,173.15  

- เงินกู พิเศษ        15,000,000.00           5,807,000.00  

รวม    2,613,400,000.00     2,209,670,473.15  
 

 สรุป   ขอเสนองบประมาณรายจายประจำป  2563  มีดังน้ี 
  1.  งบลงทุน     202,455,000.00  บาท 
  2.  งบคาใชจายดำเนินการ               85,000,000.00   บาท 
  3.  งบคาใชจายบริหาร               27,889,940.00  บาท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น                      315,344,940.00  บาท 

สรุป   ประมาณการรับ-จายและกำไรสทุธิประจำป  2563 ดังนี้ 
   ประมาณการรายได   288,972,500.00  บาท 
   ประมาณการรายจาย               112,889,940.00  บาท 
   ประมาณการกำไรสุทธิ                     176,082,560.00  บาท  

  มติท่ีประชุม  ไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
  งบประมาณรายจาย  
   1. หมวดสิ่งปลูกสราง  ไมอนุมัติใหกอสรางอาคารสำนักงาน ตัดงบ 200,000,000.00 บาท 
   2. หมวดครภุัณฑ  ไมอนุมัติใหซื้อรถยนตสวนบุคคล ตัดงบ 1,800,000.00 บาท 
   3. หมวดรายจายอ่ืน ใหเพิ่มจายใชจายในการประชุมใหญวิสามัญ จำนวน 1,000,000.00 บาท 
  คงเหลืองบประมาณรายจายทั้งสิ้น  114,544,940.00 บาท    
  สรุปผล  การอนุมัติตามที่ไดแกไขแลวใหอนุมัติ ดังนี้ 
 
  งบประมาณรายจาย ประจำป 2563 ดังนี้ 
  1.  งบลงทุน           655,000.00 บาท 
  2.  งบคาใชจายดำเนินการ               85,000,000.00   บาท 
  3.  งบคาใชจายบริหาร               28,889,940.00  บาท 
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น                      114,544,940.00  บาท 

 



 

สรุป   ประมาณการรับ-จายและกำไรสทุธิประจำป  2563 ดังนี้ 
   ประมาณการรายได   288,972,500.00  บาท 
   ประมาณการรายจาย               113,889,940.00  บาท 
   ประมาณการกำไรสุทธิ                     175,082,560.00  บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำปพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 256สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 25633  
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ.2562 ขอ 18 กำหนดวา ท่ีประชุมใหญอาจ

กำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่ง
กำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  
 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสำหรับปใด  
ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง 
 และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ
การคำ้ประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 ดังน้ี 
 ขอ 7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชำระแลวรวมกับทุนสำรองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันสิ้น
เดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ 
 ขอ 7.2.2 (1) กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกูยืมของสหกรณ แยกตามประเภทของ
สหกรณ สำหรับประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุน
รวมกับทุนสำรองของสหกรณ 
 ขอ 8 วิธีปฏิบัติ  ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณนำเสนอวาระการกำหนดวงเงินการกูยืมของ
สหกรณใหที่ประชุมใหญพิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกูยืมของสหกรณไม
วาจะเปนการกำหนดวงเงินสูงกวา หรือต่ำกวา หรือเทากับปกอน ใหสหกรณย่ืนเสนอขอความเห็นชอบตอนาย
ทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันประชุมใหญ หากสหกรณใดไมย่ืนขอความเห็นชอบภายใน
กำหนดเวลาใหถือเปนขอบกพรองท่ีนายทะเบียนสหกรณจะตองสั่งการใหคณะกรรมการดำเนินการย่ืนขอความ
เห็นชอบใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญโดยเร็วตอไป 
 ในปบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2562  นายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบใหสหกรณออม
ทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2562 จำนวน 2,900,000,000.00  
บาท (สองพันเการอยลานบาทถวน)   
 ในปบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2563 ขอเสนอตอที่ประชุมใหญ กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน 
ประจำป  2563 จำนวน 3,200,000,000.00 บาท (สามพันสองรอยลานบาทถวน) คิดเปน 1.49 เทา เพื่อเสนอ
นายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
  จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
  มติที่ประชุม  ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติดวยเสียงเปนเอกฉันทใหกำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำ
ประกันประจำปสิ้นสุดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3,200,000,000.00 บาท (สามพันสองรอยลานบาท
ถวน) และใหดำเนินการเสนอตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  14  ระเบียบวาระที่  14  พิจารณาแกไขและเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 
เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด   

 คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด ชุดที่  50 ครั้งท่ี 15 วันท่ี                 

25 พฤศจิกายน 2562 ไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ ดังนี้ 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 



 

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

  (2) เปนผูบรรลุนติิภาวะและมีสัญชาติไทย 

   ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำที่ปฏิบัติงาน

ในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทรหรือขาราชการบำนาญ และหนวยงาน

ยินยอมหักเงินที่พึงจายแกสหกรณใหสหกรณหรือ 

   ข. เปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรือเจาหนาที่

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหอนามัยสุรินทร 

  (3)  เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

  (4)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มี

วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

  ผูที่ เปนสมาชิกกอนขอบังคับนี้ ใชบังคับใหเปน

สมาชิกตอไป  โดยมีสิทธิและหนาที่ตามที่กำหนดไว

ในขอบังคับและระเบียบของสหกรณจนกวาจะขาด

สมาชิกภาพตามขอ 40    

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมี

คุณสมบัติดังนี ้

  (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

  (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

   ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจำที่ปฏิบัติงาน

ในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สุรินทรหรือขาราชการบำนาญ และหนวยงาน

ยินยอมหักเงนิที่พึงจายแกสหกรณใหสหกรณหรือ 

   ข. เปนเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัย

สุรินทร จำกัด หรือเจาหนาที่ สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหอนามัยสุรินทร หรือ 

   ค. เปนพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรและ

หนวยงานยินยอมหักเงินที่พึงจายแกสหกรณให

สหกรณ หรือ 

    ง. เปนลูกจางช่ัวคราว หรือพนักงานกระทรวง

สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัด 

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร  อายุ งาน

ติดตอกัน 3 ปขึ้นไป และหนวยงานยินยอมหักเงินท่ี

พึงจายแกสหกรณใหสหกรณ 

  (3)  เปนผูมีความประพฤติดีงาม 

  (4)  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่มี 

วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

    

เพ่ือเปดโอกาสให

บุคลากรในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทรทกุ

ตำแหนงไดรบัการดูแล

ดานการเงินและ

สวัสดิการเพ่ือใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

 

 

    ผูที่ เปนสมาชิกกอนขอบังคับนี้ ใชบังคับใหเปน

สมาชิกตอไป โดยมีสิทธิและหนาที่ตามที่กำหนดไว

ในขอบังคับและระเบียบของสหกรณจนกวาจะขาด

สมาชิกภาพตามขอ 40 

 



 

ขอ 77 การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการ
ตองพนจากตำแหนง  เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
   (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
   (2)  ลาออกโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกตอที่ประชุม
ใหญ 
   (3)  ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สามคร้ังติดตอกัน หรือขาดการประชุมรวมกันถึงสี่
ครั้งในปหนึ่งท้ังนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากประธาน
กรรมการ 
   (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5)  เขารับตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณนี้ 
   (6)  ตกเปนผูผดินัดการสงเงินงวดชำระหนีไ้มวา
เงินตนหรือดอกเบ้ีย 
   (7)  ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือ
รายตัว 
   (8)  นายทะเบียนสหกรณส่ังใหออกท้ังคณะหรือ
รายตัว 
   ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการ
ดำเนินการพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหนายทะเบียน
สหกรณตั้งคณะกรรมการช่ัวคราวมีอำนาจหนาที่
และสิทธิเชนเดียวกันกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณและใหอยูในตำแหนงไดไมเกินหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง 
       กอนท่ีจะพนจากตำแหนงใหคณะกรรมการ
ชั่ วคราวจัด ใหมี การประชุมใหญ เพ่ือ เลือกตั้ ง
กรรมการดำเนินการข้ึนใหมทั้งคณะตามวิธีการที่
กำหนดไวในขอบังคับ 

ขอ 77 การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการ
ตองพนจากตำแหนง  เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
   (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
   (2)  ลาออกโดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกตอที่ประชุม
ใหญ 
   (3)  ขาดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สามครั้งติดตอกัน หรือขาดการประชุมรวมกันถึงสี่
ครั้งในปหนึ่งท้ังนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากประธาน
กรรมการ 
   (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
   (5)  เขารับตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณนี ้
   (6)  ตกเปนผูผดินัดการสงเงนิงวดชำระหนีไ้มวา
เงินตนหรือดอกเบีย้ 
   (7)  ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือราย
ตัว 
   (8)  นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือ
รายตัว 
   ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการ
ดำเนินการพนจากตำแหนงท้ังคณะ ใหนายทะเบียน
สหกรณตั้งคณะกรรมการช่ัวคราวมีอำนาจหนาที่
และสิทธิเชนเดียวกันกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณและใหอยูในตำแหนงไดไมเกินหนึ่งรอยแปด
สิบวันนับแตวันที่แตงตั้ง 
      กอนที่จะพนจากตำแหนงใหคณะกรรมการ
ช่ัวคราวจัด ให มี การประชุมใหญ เพ่ือ เลือกตั้ ง
กรรมการดำเนินการขึ้นใหมทั้งคณะตามวิธีการที่
กำหนดไวในขอบังคับ 

เพ่ือใหกรรมการ

ดำเนินการได

บริหารงานสหกรณได

อยางตอเนื่อง 

 



 

       มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของสมาชิก
ที่มาประชุม ใหแกไขเพ่ิมเตมิขอบังคับ และใหดำเนินการขอแกไขเพ่ิมเติมตอนายทะเบียนสหกรณตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  15  พิจารณารางระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนนิการ 
 เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด   
 ประธานไดนำเสนอวา ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ชุดที่ 
50 ครั้งที่  15 วันที่  25 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติยกเลิกระเบียบสหกรณฯ วาดวยวิธีการเลือกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 และไดพิจารณานำรางระเบียบสหกรณฯ วาดวยวิธีการสรรหาและ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 แทน เพ่ือใหที่ประชุมใหญพิจารณา  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ใหถือใชระเบียบ
สหกรณฯ วาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
 

 
 

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

      กรณีท่ีนายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบาง
คนพนจากตำแหนงหรือที่ประชุมใหญลงมติถอด
ถอนใหคณะกรรมการดำเนินการสวนที่เหลือเรียก
ประชุมใหญ เลือกตั้ งเปนกรรมการแทนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตำแหนง ถา
มิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตาม
กำหนดเวลา ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปน
กรรมการแทน ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือ
แตงตั้งน้ันอยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูใน
ตำแหนงกรรมการเทากับวาระที่อยูของผูซึ่งตนแทน 
      ใหกรรมการดำเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (8)  
อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบ
คำสั่ ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
     กรณีท่ีที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการ
ดำเนินการพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุม
ใหญเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการใหมท้ังคณะ
อยู ในตำแหนงได เชน เดียวกับคณ ะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก 
   (9)  ในกรณีที่สหกรณกำหนดระเบียบใหสรรหา 
และเลือกตั้ งกรรมการดำเนิ นการเป นเขต หาก
กรรมการดำเนินการผูนั้นไดรับคำสั่งของทางราชการ
ให โยกยายออกจากเขตหรือลาออกจากราชการ     
หรือเกษียณอายุราชการใหกรรมการดำเนินการที่  
ไดรับการเลือกตั้งมาใหอยูในตำแหนงไดจนถึงการ
ประชุมใหญคราวถัดไป   
 

      กรณีที่นายทะเบียนสหกรณสั่งใหกรรมการบาง
คนพนจากตำแหนงหรือที่ประชุมใหญลงมติถอด
ถอนใหคณะกรรมการดำเนินการสวนที่เหลือเรียก
ประชุมใหญ เลือกตั้ งเปนกรรมการแทนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตำแหนง ถา
มิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตาม
กำหนดเวลา ใหนายทะเบียนสหกรณตั้งสมาชิกเปน
กรรมการแทน ในการน้ีใหผูซึ่งไดรับเลือกตั้งหรือ
แตงตั้งน้ันอยูในตำแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูใน
ตำแหนงกรรมการเทากับวาระท่ีอยูของผูซ่ึงตนแทน 
      ใหกรรมการดำเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (8) 
อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบ
คำสั่ ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
     กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการ
ดำเนินการพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุม  
ใหญเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหมท้ังคณะ
อยู ในตำแหน งได เชน เดียวกับคณ ะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก 
 
 

 



 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

วาดวย วิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 

------------------------------------------ 

 เพื่อใหการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด เปนไปดวย

ความเรียบรอย เปนผลดีตอสหกรณ 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ.2562 ขอ 70 (10), ขอ 71, 

ขอ 72, ขอ 80 (7) และขอ 112 (11) จึงไดกำหนดระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เพ่ือเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563" 

 ขอ 2 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการ พ.ศ. 2562 บรรดาระเบียบ ประกาศ มติหรือคำสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 3 ระเบียบนี้ใหถือใชตั้งแตวันท่ี …………………………………………   

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ”      หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “ขอบังคับ”      หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  “ผูแทนสมาชิก”      หมายถึง ผูแทนสมาชิกตามขอบังคับ  

 “คณะกรรมการ”     หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “กรรมการ”      หมายถึง     กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 “คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อโดยท่ีประชุมใหญหรือที่

ประชุมใหญวิสามัญสหกรณเพ่ือดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ 

 “เขต”       หมายถึง เขตที่สมาชิกสมัครเปนกรรมการที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ 

 “หนวยลงคะแนน”   หมายถึง สถานที่ที่กำหนดใหมีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

 

 

หมวด  1 

ขอกำหนดทั่วไป 

 ขอ 5 คณะกรรมการ มีจำนวน 15 คน ประกอบดวย 

  (1) ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน 

  (2) กรรมการ จำนวน 14 คน กำหนดจำนวนกรรมการตามแตละเขตมีจำนวน 14 เขต                      

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 



 

   เขตที่  1 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร โรงพยาบาลสุรินทร  

เจาหนาที่สหกรณ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ลูกจางกรมอนามัย ขาราชการบำนาญ หนวยพิเศษ                   

จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 2 ประกอบดวย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข

วาสินรินทร โรงพยาบาลเขวาสินรินทร จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 3 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท โรงพยาบาลปราสาท จำนวน 

1 คน 

   เขตที่ 4 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขะ โรงพยาบาลสังขะ สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอศรีณรงค โรงพยาบาลศรีณรงค จำนวน 1 คน 

   เขตที่  5 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง โรงพยาบาลกาบเชิง  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรัก โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 คน 

   เขตที่  6 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศีขรภูมิ  โรงพยาบาลศีขรภูมิ                   

จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 7 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำโรงทาบ โรงพยาบาลสำโรงทาบ 

จำนวน 1 คน 

   เขตที่  8 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ โรงพยาบาลจอมพระ    

จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 9  ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทาตูม โรงพยาบาลทาตูม จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 10  ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม โรงพยาบาลสนม จำนวน 1 คน 

   เขตที่  11 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี โรงพยาบาลรัตนบุรี  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ โรงพยาบาลโนนนารายณ จำนวน 1 คน 

   เขตที่  12 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี โรงพยาบาลชุมพลบุรี                       

จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 13 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด  โรงพยาบาลบัวเชด จำนวน 1 คน 

   เขตที่ 14 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน โรงพยาบาลลำดวน  จำนวน 1 คน 

  (3) ในกรณีที่ขาราชการเกษียณอายุราชการ หรือออกจากงาน หรือยายไปปฏิบัติงานนอกสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร  หากมีความประสงคจะเปนสมาชิกเขตเดิม หรือเขตที่ตนมีภูมิลำเนาอยูใหแสดง

ความจำนงเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ 

 ขอ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการ ในข้ันแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผูลงคะแนนสรรหาในหนวย

ลงคะแนนที่ตนมีชื่ออยูโดยวิธีลับ ตามวิธีที่กำหนดไวในประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อเสนอชื่อสมาชิกผูที่

ไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ  

 ขอ 7 ใหประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  นำเสนอ

รายชื่อสมาชิกผูที่ไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการใหที่ประชุมใหญของสหกรณเลือกตั้งเปนคณะกรรมการตอไป 

หมวด  2 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 



 

 ขอ 8 ใหสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งที่ไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญหรือที่ประชุมใหญวิสามัญขึ้น

คณะหนึ่ง  เพื่อดำเนินการสรรหาคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการเลือกตั้งใหประกอบดวย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการ จำนวน 4 คน ทั้งนี้ 

คณะกรรมการเลือกตั้งตองไมเปนผูสมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการในคราวนั้น 

 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง บทบาทหนาที่ การดำรงตำแหนง และคาตอบแทนของคณะกรรมการ

เลือกตั้งใหกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หมวด  3 

การสมัคร และการลงคะแนน 

 ขอ 9 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการสรรหาคณะกรรมการใหเสร็จสิ้นกอนการประชุมใหญไมนอยกวา           

30 วัน สำหรับวัน เวลา ในการรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผูสมัคร และวันลงคะแนนสรรหาใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

 สมาชิกรายใดที่สมัครรับการสรรหาเปนคณะกรรมการ แตไมปรากฏรายชื่อเปนผูสมัคร ใหย่ืนคำรองตอ

คณะกรรมการเลือกตั้ง ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูสมัคร เพื่อใหคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบหรือ

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูสมัครตอไป 

 ขอ 10 คุณสมบัติและขอหามในการเปนประธานกรรมการและกรรมการ 

  (1) คุณสมบัติของประธานกรรมการ 

         ก.  ตองมีประสบการณเคยเปนกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

         ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 2 ปทางปบัญชีสหกรณ 

   ค.  ตองไมเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง เวนแตไดพนจากคณะกรรมการเลือกตั้งมาแลวไม

นอยกวา 2 ป ทางบัญชีสหกรณ  

ง.  ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 73 แหงขอบังคับ 

  (2) คุณสมบัติของกรรมการ  

         ก.  ตองมีประสบการณเปนหรือเคยเปนผูแทนสมาชิกสหกรณ 

   ข.  ตองเปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 1 ปทางปบัญชีสหกรณ  

   ค.  ตองเปนสมาชิกที่ปฏิบัติหนาทีใ่นเขตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวา 90 วัน นับจนถึง

วันรับสมัคร  

   ง.  หากยังไมมีการสรรหาเกิดข้ึน ผูสมัครรายนั้นไดรับคำสั่งของทางราชการใหโยกยาย

ออกจากเขตหรือไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติราชการนอกเขตหรือคำสั่งอ่ืน ๆ ของทางราชการทำใหไมไดปฏิบัติงานราชการ

จริงในเขต ใหถือวาผูสมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ  

   จ.  ตองไมเปนคณะกรรมการเลือกตั้ง เวนแตไดพนจากคณะกรรมการเลือกตั้งมาแลวไม

นอยกวา 2 ป ทางบัญชีสหกรณ  

ฉ. ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 73 แหงขอบังคับ 

หมวด 4 

สิทธิ และการลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ขอ 11 การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคน 

 ขอ 12 การลงคะแนนสรรหากรรมการ ใหถือเปนหนาที่ของสมาชิกเฉพาะในเขตสรรหาที่ตนสังกัดอยูเทานั้น 



 

 ขอ 13 ใหคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการในวันที่

คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผูสมัคร  โดยติดประกาศไวที่สำนักงานของสหกรณ 

 สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหา หรือมีชื่ออยูผิดหนวย

ลงคะแนนสรรหา ใหยื่นคำรองตอคณะกรรมการเลือกตั้งภายใน 7 วัน นับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนน

สรรหา ใหคณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบ และดำเนินการประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาใหถูกตอง

ตอไป 

 ขอ 14 การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครเปน

ประธานกรรมการไดเพียงหนึ่งคน 

 ในกรณีมีผูสมัครเปนประธานกรรมการมากกวาหนึ่งคน ใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับการสรรหา

เปนประธานกรรมการ 

 ในกรณีมีจำนวนผูสมัครเปนประธานกรรมการเพียงหนึ่งคน ผูสมัครดังกลาวจะตองไดรับการลงคะแนนสรรหา

รวมแลวไมนอยกวารอยละสิบของผูมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาคร้ังนั้น 

 ขอ 15 การลงคะแนนสรรหากรรมการ ผูลงคะแนนมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาผูสมัครในเขตการสรรหา

ของตนเปนกรรมการไดเพียงหนึ่งคน 

 ในกรณี เขตสรรหาใดมีผูสมัครเปนกรรมการมากกวาหนึ่ งคน ใหผูสมัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดเปน                 

ผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ 

 ในกรณีเขตสรรหาใดมีจำนวนผูสมัครเปนกรรมการเพียงหนึ่งคน ผูสมัครดังกลาวจะตองไดรับการลงคะแนน

สรรหารวมแลวไมนอยกวารอยละสิบของผูมีสิทธิในการลงคะแนนสรรหาครั้งนั้น 

 ขอ 16 การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสียงเทากัน และเปนคะแนนที่มีสิทธิ

ไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือเปนกรรมการ ซึ่งจะทำใหจำนวนคณะกรรมการเกินกวาที่กำหนดไวในคราว

นั้น ใหคณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งโดยใชวิธีจับฉลาก เพื่อใหไดผูสมัครท่ีไดคะแนนเทากัน

นั้นไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือเปนกรรมการตามจำนวนที่กำหนดไว 

 ขอ 17 ผูลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาที่ตนมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู

ลงคะแนนสรรหาเทานั้น 

หมวด  5 

ขอปฏิบัติ และขอหาม 

 ขอ 18 ตั้งแตเวลา 18.00 น. กอนวันลงคะแนนสรรหา จนถึงเวลาสิ้นสุดการลงคะแนนสรรหา หามผูสมัคร 

หรือผูลงคะแนน หรือบุคคลใด ๆ ดำเนินการดวยวิธีการตาง ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผูสมัครคนใดคนหนึ่งหรือ

หลายคนไมวาบริเวณใด ๆ 

 ขอ 19 ในระหวางเปดลงคะแนน หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนที่กำหนดไว เวนแตผูลงคะแนนที่เขา

ไปใชสิทธิลงคะแนน 

 ขอ 20 ผูลงคะแนนที่ประสงคจะใชสิทธิลงคะแนน เมื่อเขาไปในหนวยลงคะแนนแลว จะตองรายงานตัวตอ

กรรมการประจำหนวยลงคะแนน และดำเนินการลงคะแนนภายในเวลาอันสมควร เสร็จแลวจะตองออกจากบริเวณ

หนวยลงคะแนนในทันที 

 ขอ 21 ตั้งแตวันที่มีการประกาศใหมีการสรรหาคณะกรรมการ จนสิ้นสุดการสรรหาคณะกรรมการหรือ

เลือกตั้งคณะกรรมการในที่ประชุมใหญของสหกรณ หามมิใหผูสมัครหรือผูใด กระทำการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือจะจูง



 

ใจใหผูลงคะแนนสรรหาหรือลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอ่ืน หรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนสรรหาหรือ

เลือกตั้งใหแกผูสมัครดวยวิธีการใด ๆ ดังนี้ 

  (1) จัดทำให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดซึ่งสามารถคำนวณ

เปนเงินได 

  (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมแกผูใด 

  (3) ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ และหรือการร่ืนเริงตาง ๆ 

  (4) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด หรือใหผูใดจัดเลี้ยง 

  (5) ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด ๆ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 22 ในกรณีที่มีปญหาในการดำเนินการตามระเบียบนี้ใหที่ประชุมใหญครั้งที่ดำเนินการเลือกตั้งพิจารณา

วินิจฉัยเพื่อใหการเลือกตั้งดำเนินตอไปได 

 ขอ 23 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ……………………………………….. 
 

ระเบียบวาระที่  16 ระเบียบวาระที่  16   พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่นพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  
 เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(7) ประกอบ
มาตรา 62(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ จึงออกประกาศ
กำหนดการนำเงินของสหกรณฝากหรอืลงทุนอยางอ่ืน ไวดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 
ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
 (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
 (2)  ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลัง
หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรบัผิด 
 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
 (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบัน
คุมครองเงินฝากประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 
 (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรพัย  
ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ.2540 และตรา
สารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความ
นาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (6)  หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป  
จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรฐัวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยูในการ
กำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณและตองผานการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได 



 

ฯลฯ 
 อ น่ึ ง ณ  วัน ท่ี  30 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ ออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด มี ทุนสำรอง  
189,535,050.97 บาท ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด นำเงินไปฝากหรือลงทุน ตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกิน
ทุนสำรองของสหกรณ 
  มติท่ีประชุม  อนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  
นำเงินไปฝากหรือลงทุนอ่ืนใดตามขอ 3(7) ได 

 

ระเบียบวาระที่  1ระเบียบวาระที่  177    เรื่องเร่ืองพิจารณายกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือนพิจารณายกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน  
ตามที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดดำเนินการพัฒนาระบบสอบถามขอมูล

สวนตัวของสมาชิกผานเว็บไซตและระบบสอบถามขอมูลผาน Mobile Application เพื่อเปนการอำนวยความ
สะดวกใหสมาชิกในการตรวจสอบขอมูลทางการเงินของตนเอง โดยสามารถเลือกดูรายการเคลื่อนไหว 
(Statement) หุน หนี้ เงินฝาก และปนผลเฉลี่ยคืน รวมถึงการจัดเก็บขอมูลการรับชำระเงินจากสมาชิก
ประจำเดือนไวทุกเดือน ซึ่งสมาชิกสามารถเขาไปดูหรือพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือนไดดวยตนเองไดตลอด 
24 ชั่วโมงผานเว็บไซตและ Mobile Application จึงเห็นวาสหกรณควรจะเสนอใหมีการยกเลิกการพิมพ
ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนดวยเหตุผล ดังนี้ 

 
 1.  เพื่อเปนการปองกันการรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคล 
 2.  เพื่อปองกันการสูญหายของใบเสรจ็รับเงินระหวางการจัดสงไปยังหนวยงานท่ีสมาชิกสังกัด 
 3.  สมาชิกบางรายไดยายออกไปปฏิบัติราชการตางสังกัดทำใหสหกรณตองจัดสงใบเสร็จรับเงินไปให
ทางไปรษณยี 
 4.  ลดคาใชจายในการส่ังซื้อใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของสหกรณ 
 5.  ประหยัดเวลาในการสั่งพิมพใบเสร็จซึ่งจะตองใชเวลาในการพิมพในแตละเดือน ๆ ละ 5 วัน 
 6.  สมาชิกสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำเดือนของตนเองผานเว็บไซตของสหกรณที่  
www.sphcoop.com หรือระบบสอบถามขอมูลผาน Mobile Application  
 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จำกัด ชุดที่ 50 ครั้งท่ี 15 วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 ไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำเดือน ซึ่งสมาชิกสหกรณ
สามารถทำบันทึกขอยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำเดือนได และเพ่ือเปนการจูงใจสหกรณจึงมีขอเสนอแกสมาชิกที่
แจงความจำนงขอยกเลิกไมขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน จะไดรับคาตอบแทนคนละ 100 บาท จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณา   
    มติท่ีประชุม อนุมัติ โดยใหเปนไปตามความสมัครใจของสมาชิกเปนราย ๆ ไป   

ระเบียบวาระที่  1ระเบียบวาระที่  188    เรื่องพิจารณาทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2562เร่ืองพิจารณาทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2562  
ตามที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับ

ทุนการศึกษาบุตร ประจำป 2562 จำนวน 600 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท นั้น ปรากฏวามีสมาชิกขอรับทุนทั้งสิ้น 
จำนวน 719 ทุน มีการตรวจสอบคุณสมบัติแลวผานเกณฑ จำนวน 685 ทุน ไมผานเกณฑจำนวน 34 ทุน จึงมี
สมาชิกขอทุนเกินกวาจำนวนทุนที่กำหนด จำนวน 85 ทุน แตเน่ืองจากตามประกาศไดกำหนดทุนไวเพียง           
600 ทุนเทานั้น ตามรายชื่อสมาชิกผูขอรับทุนบุตร (รายละเอียดในหนา 229 – 249 ของรายงานการประชุม
ใหญสามัญ ประจำป 2562 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2562) 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม อนุมัติทั้ง 685 ทุน  
  



 

ระเบียบวาระที่  1ระเบียบวาระที่  19 เรื่องอื่น ๆ9 เรื่องอื่น ๆ  
                         - ไมมี - 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
  

เลิกประชุมเวลา 17.30 น 
 

 
          (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

                              ประธานกรรมการ 
                                 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จำกัด 

                                           
 
             วาที่รอยตรี 
                                                                     (โอภาส  วิเศษ) 
                                                            กรรมการและเลขานุการ 
                                                   สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 



 

 
 

 

  

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3 

เรื่องติดตามผลการประชุมคร้ังท่ีแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  3 

เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่แลว 

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 
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...................................................................................................................................................................................... 

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 

 



 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  4 

รับทราบคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณและ

ผูตรวจการสหกรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  4 

รับทราบคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณและผูตรวจการสหกรณ 

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 ขอเสนอแนะจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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...................................................................................................................................................................................... 

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  5 

พิจารณาเลือกต้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระที่  55  

พิจารณาพิจารณาเลือกตั้งเลือกต้ัง  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

5.1  เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ประจำป 2564 

เปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  ที่บัญญัติไววา  ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณมี

วาระอยูในตำแหนงคราวละ 2 ป นบัแตวันเลือกตั้ง  เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออกจาก

ตำแหนง  เปนจำนวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณท้ังหมด  โดยวิธีจับฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตำแหนง

ตามวาระ  ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดท่ี  51  มีตำแหนงกรรมการครบวาระ จำนวน  8 คน  และเหลือเปนกรรมการอยู

ในวาระตอ จำนวน  6  คน  และประธานกรรมการ จำนวน 1 คน  เพ่ือใหการจัดระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพประกอบกับสหกรณไดมีการกำหนดการถือใชระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 และถือใชระเบียบวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือใหทำหนาที่

ดำเนินการสรรหาสมาชิกเพ่ือเปนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณใหเปนไปตามระเบียบวาดวยวิธีการสรรหาและเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  จึงเห็นชอบใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังดำเนินการสรร

หาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำป 2564  ดังน้ี 

 ตำแหนงกรรมการ  ผูสมัครตองเปนสมาชิกในเขตที่มีกรรมการเดิมครบวาระหรือพนสภาพตามขอบังคับเทานั้นจึงจะ

สมัครรับเลือกตั้งไดในเขตนั้น 

 ดังนั้นตามระเบียบสหกรณไดแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 14 เขต มีกรรมการทั้งหมดจำนวน  15 คน และมีเขตที่ตอง

เลือกตั้งกรรมการใหม ตามตารางขางลางนี้ 

 เขต ชื่อหนวยงาน 
จำนวนกรรมการ  (คน) 

ที่ยังอยู เลือกตั้งใหม 

ตำแหนงประธานกรรมการ   

 ประธานกรรมการดำเนินการ 1 - 

ตำแหนงกรรมการ มดัีงนี้   

1 สสจ.+จนท.สหกรณ+พิเศษ+บำนาญ+จนท.สมาคมฯ+รพ.สุรินทร 1 - 

2 สสอ.เมือง+สสอ.เขวาฯ+รพ.เขวาฯ - 1 

3 สสอ.ปราสาท+รพ.ปราสาท - 1 

4 สสอ.สังขะ+รพ.สังขะ+สสอ.ศรณีรงค+รพ.ศรีณรงค 1 - 

5 สสอ.กาบเชิง+รพ.กาบเชิง+สสอ.พนมดงรกั+รพ.พนมดงรัก  1 

6 สสอ.ศีขรภูมิ+รพ.ศีขรภูมิ 1 - 

7 สสอ.สำโรงทาบ+รพ.สำโรงทาบ - 1 

8 สสอ.จอมพระ+รพ.จอมพระ 1 - 

9 สสอ.ทาตูม+รพ.ทาตูม   1 - 

10 สสอ.สนม+รพ.สนม - 1 

11 สสอ.รตันบุรี+รพ.รตันบุรี+สสอ.โนนนารายณ+รพ.โนนนารายณ - 1 

12 สสอ.ชุมพลบุรี+รพ.ชุมพลบุร ี - 1 

13 สสอ.บัวเชด+รพ.บัวเชด 1 - 

14 สสอ.ลำดวน+รพ.ลำดวน - 1 

รวมทั้งสิ้น 7 8 



 

จึงขอเสนอรายงานผลการนับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ป พ.ศ.2564 

วันจันทรท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

ตำแหนงกรรมการเขต 

เขตที่ หมายเลขผูสมัคร ชื่อ-นามสกุลผูสมัคร ไดคะแนน อันดับท่ีได 

2 
1 นายประทีป  ประสานด ี 51 2 

2 นายรัตนชัย   รัตนโคตร 186 1 

3 
1 นางสาวศิริรตัน  สุระพรพิชิต 301 1 

2 นางสาวจุรีพรรณ  สวัสดิ์พูน 156 2 

5 1 นายกฤษฎา  เจรญิสุข 280 1 

7 
1 นางสาวรุจิรา  หว่ังมั่น 39 2 

2 นางพรศรี  จึงธนสมบูรณ 144 1 

10 
1 นายวิศัลย  ดไีดดี 80 2 

2 นางธรณธัญพัฒน  วงศฉลาด 80 1 

11 1 นายสุราษฎร  บุญปญญา 286 1 

12 
1 นางนิภา  แสนโยธา 130 1 

2 นายนพดล  พิมพจันทร 68 2 

14 1 นางอุดมพร  อุดมสินานนท 175 1 
 

สรุปรายชื่อผูท่ีไดรับการสรรหาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญ  เพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการเขต  ดังน้ี 

ผลการสรรหาตำแหนงกรรมการเขต  ดังนี้ 

 1.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 2    ได  นายรัตนชัย   รัตนโคตร 

 2.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 3    ได  นางสาวศิริรัตน  สรุะพรพิชิต   

 3.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 5    ได  นายกฤษฎา  เจริญสุข 

 4.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 7    ได  นางพรศรี  จึงธนสมบูรณ 

 5.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 10   ได  นางธรณธัญพัฒน  วงศฉลาด 

 6.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 11   ได  นายสรุาษฎร  บุญปญญา 

 7.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 12   ได  นางนิภา  แสนโยธา 

 8.  ตำแหนงกรรมการเขตที่ 14   ได  นางอุดมพร  อุดมสินานนท 
 

มติที่ประชุม......................................................................................................................................   
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

55.2  .2  เลือกต้ังผูตรวจสอบกจิการ เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ   ประจำป  25ประจำป  256644  

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ.2562 ขอที่ 101-105 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก

หรือบุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การ

สหกรณ  กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณในกรณีเปนบุคคลธรรมดาใหมีจำนวน 3 คน  

กรณีเปนนิติบุคคลใหมี 1 นิติบุคคล 

 ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  51  ไดประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจ

สอบกิจการสหกรณแลว  โดยนำเสนอตอท่ีชุมใหญสามัญประจำป  2563  พิจารณาเลือกตั้งและมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2564   จำนวน  1  คณะ  คือ 

หมายเลข ชื่อ-สกลุ อัตราคาตอบแทน คะแนนที่ได 

1 

-  นายรนกร  ปริสุทธิวุฒิพร   ประธานผูตรวจสอบกิจการ  

 10,000 บาท/เดือน  

 

-  นางถวิล  พิพัฒนพูนสิร ิ

-  นางอรัญญา  พิศวง 
  

มติที่ประชุม......................................................................................................................................   
  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระเบียบวาระที่  6 

พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือ

บุคคลอื่นเปนผูสอบบัญชีสหกรณ 

ประจำป 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

ระเบียบวาระที่    ระเบียบวาระที่    66  
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2564พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2564   

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2553 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 , ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยการสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 

2562  และขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ.2562 ขอ 25 บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบ

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  โดยผูสอบบัญชีซึ่งกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณแตงต้ัง 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 51  จึงขอเสนอรายช่ือผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืน  ซึ่งยื่นความ

จำนงขอเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ประจำป 2564  จำนวน  2 ราย ดังน้ี 
 

รายการ หมายเลข 1 หมายเลข 2 

1.  ชื่อผูสอบบัญชี นางสาววนา  บุญโพธิ์แกว นางวราพร  แพสถิตถาวร 

2.  เขาปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ป) 2 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 

3.  จำนวนผูเขาสอบบัญชีแตละครั้ง 

    ระยะเวลาในการเขาตรวจสอบ 

ไมนอยกวา 3 คน 

2 วันทำการ 

ไมนอยกวา 3 คน 

2 วันทำการ 

4.  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป 2 ฉบับ 2 ฉบับ 

5.  คาธรรมเนียม 80,000 บาท 100,000 บาท 

6.  ผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 18 สหกรณ 16 สหกรณ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณา 

 

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................... 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระเบียบวาระที่  7 

รับทราบรายงานกิจการ ประจำป 2563 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระที่  77  

รับทราบรับทราบรายงานกิจการรายงานกิจการ  ประจำป  25ประจำป  256633  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ไดดำเนินกิจการมาเปนเวลา 49 ป  ซึ่งในป 2563 ที่ผานมา  สหกรณไดมุงมั่น

พัฒนาการบริหารจัดการสหกรณและยกระดับมาตรฐานการใหบริการแกสมาชิกเทียบเทาสถาบันการเงนิช้ันนำ  เพ่ือใหสหกรณได

บรรลุวิสัยทัศนของสหกรณที่วา "สหกรณมั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี"   

 ดานสหกรณมั่นคง  สหกรณมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร แผนการปฏิบัติงานประจำป  และแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่ง

บริหารจัดการภายใตแผนท่ีกำหนดไว  และสหกรณมีผลการดำเนินงานสรุปในภาพรวมแลวเปนไปตามแผนงานและงบประมาณ

ประจำป  ภายใตแผนกลยุทธ ระหวางป 2560 - 2564 

 สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สหกรณไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ  โดย

สนับสนุนสงเสริมองคความรูในอาชีพเสริมใหแกสมาชิกเพ่ือเพิ่มรายได  สนับสนุนดานสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่ขาด

แคลนเงินลงทุน  เพื่อชวยเหลือสมาชิกผูประสงคสรางรายไดเพ่ิมในอัตราดอกเบี้ยท่ีถูก  สมาชิกสามารถเขาถึงบริการดานการออม

เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีดีและไมเสี่ยง  และสหกรณยังไดจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิกทุกคน 

 สำหรับป 2563 นี้สหกรณไดรับการประเมินผลการดำเนนิงานในรอบปจากหนวยงานตาง ๆ แสดงใหเห็นวาสหกรณเปน

องคกรที่มีการบริหารจัดการท่ีดแีละเปนท่ียอมรับโดยท่ัวกัน  ดังนี้ 

1. จากกรมสงเสริมสหกรณไดรางวัล ดังน้ี 

 1.1  สหกรณออมทรัพยดีเดนระดับจังหวัด 

 1.2  สหกรณไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจำป 2563 อยูในระดับดีเลิศ   

 1.3  สหกรณไดรับประกาศเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

2. จากผูสอบบัญชี สหกรณไดรบัการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน  อยูในระดับดีมาก 

แมวาในปนี้มีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทำใหมีผลกระทบตอการชำระหนี้ของสมาชิกเปน

จำนวนมากสหกรณจึงไดมีมาตรการชวยเหลือดานหนี้สินและปรับโครงสรางหนี้ใหแกสมาชิกสหกรณฯ ผูที่เดือดรอนจากโรค

ดังกลาว โดยการพักชำระตนเงิน ระหวางเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวม 3 เดือน 

 ในขณะเดียวกันสหกรณไดมีนโยบายที่จะลดภาระหนี้สินจากภายนอกลงหรือแสวงหาแหลงเงินทุนท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

ต่ำควบคูกับการคิดคนนวัตกรรมการรับฝากเงินเพื่อระดมเงินออมภายในใหมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลการดำเนินงานในป 

2563 เมื่อเทียบกับป 2562  มีสินทรัพยเพิ่มข้ึน 377 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.60 มีทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น 119 ลานบาท               

คิดเปนรอยละ 6.14 ลูกหนี้เงินกูเพิ่มข้ึน 132 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.23 และมีเงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น 150 ลาน

บาท  คิดเปนรอยละ 21.42  มีกำไรสุทธิ 177.50 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 13 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.30 

ทั้งน้ีเกิดจากความรวมมือของสมาชิกทุกทานกับความพยายามของคณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณฯ ไดมีความ

เสียสละและตั้งใจทำงานใหบรรลุผลโดยคำนึงถึงผลประโยชนของสมาชิกและสหกรณเปนท่ีตั้ง  รวมท้ังผูตรวจสอบกิจการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดคอยชวยเหลือสนับสนุนและช้ีแนะใหการดำเนินงานของสหกรณไปไดดวยดีตลอดมาจนทำใหสหกรณฯ  

ไดรับความเช่ือมั่นศรัทธาจากสมาชิกและบุคคลท่ัวไป ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดำเนินงานโดยทั่วไปสรุปภาพรวมได  ดังนี้ 
 

 ขอมูลเปรียบเทียบจำนวนสมาชิก  เปรียบเทียบระหวางป  2562 - 2563 

 รายการ ป  2563 ป  2562 เพ่ิม(ลด) รอยละ  

 แยกเปน        สามัญ 4,313  4,255  58  1.36   

                   สมทบ 2,808  2,792  16  0.57   

 รวม 7,121  7,047  74  1.05   
 

 

ขอมูลเปรียบเทียบฐานะการเงิน  เปรียบเทียบระหวางป  2562 - 2563 

รายการ ป  2563 (บาท) ป  2562 (บาท) เพ่ิม(ลด) (บาท) รอยละ 

สินทรัพย 

   เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 44,366,559.46  65,740,907.24  (21,374,347.78) (32.51) 

   เงินฝากสหกรณอื่น 447,855,611.43  184,855,611.43  263,000,000.00  142.27  

   ลูกหนี้ใหกูแกสมาชิก 4,241,478,508.44  4,108,618,681.36  132,859,827.08  3.23  

   เงินลงทุน 12,503,000.00  8,503,000.00  4,000,000.00  47.04  

   สินทรัพยอื่น 25,286,283.59  25,813,010.96  (526,727.37) (2.04) 

     รวมสินทรัพย 4,771,489,962.92  4,393,531,210.99  377,958,751.93  8.60  

หนี้สิน  

   เงินเบิกเกินบัญชี/และเงนิกูยืม 866,600,000.00  627,174,000.00  239,426,000.00  38.18  

   เงินรับฝากสมาชิก 853,221,856.43  702,726,651.77  150,495,204.66  21.42  

   เงินรับฝากสหกรณ/สมาคม/อื่นๆ 565,920,022.73  734,028,322.25  (168,108,299.52) (22.90) 

   หนี้สินอื่น 20,030,241.82  16,296,252.87  3,733,988.95  22.91  

     รวมหนี้สิน 2,305,772,120.98  2,080,225,226.89  225,546,894.09  10.84  

ทุน   

   ทุนเรือนหุน 2,070,231,740.00  1,950,387,130.00  119,844,610.00  6.14  

   ทุนสำรอง 206,747,133.95  189,535,050.97  17,212,082.98  9.08  

   ทุนสะสมตามขอบังคับ 11,238,396.90  9,482,122.15  1,756,274.75  18.52  

   กำไรสุทธิ 177,500,571.09  163,901,680.98  13,598,890.11  8.30  

     รวมทุน 2,465,717,841.94  2,313,305,984.10  152,411,857.84  6.59  

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 4,771,489,962.92  4,393,531,210.99  377,958,751.93  8.60  

รวมรายได 270,204,309.58  266,808,542.75  3,395,766.83  1.27  

รวมคาใชจาย 92,703,738.49  102,906,861.77  (10,203,123.28) (9.91) 

กำไรสุทธิประจำป 177,500,571.09  163,901,680.98  13,598,890.11  8.30  

 

 

 

 

 



อัตราสวนการเงินเปรียบเทียบยอนหลัง  5  ป  ระหวางป  2559 - 2563 

รายการ หนวย คากลาง 2563 2562 2561 2560 2559 

1.ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง 

1.1  อัตราสวนหนี้สินตอทุน เทา 1.12 0.94 0.90 1.03 0.92 1.00 

1.2  อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ % 8.07 6.59 8.16 7.41 9.06 12.54 

1.3  อัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพย เทา 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 

1.4  อัตราการเติบโตของหนี ้ % 5.78 10.84 (5.64) 19.95 0.51 9.54 

1.5  อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน % 7.05 7.43 7.36 7.90 8.48 8.65 

2.คุณภาพสินทรัพย 

2.1  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย % 3.31 3.87 3.75 3.99 4.32 4.29 

2.2  อัตราหมุนของสินทรัพย รอบ 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 

2.3  อัตราเติบโตของสินทรัพย % 6.85 8.60 1.16 13.43 4.78 11.02 

3.ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 

3.1  อัตราการเติบโตของธุรกิจ % 3.11 3.60 (12.07) 7.03 36.47 24.29 

4.  หมวดคุณภาพสินทรัพยและการปองกันความเสี่ยง 

4.1  กำไร(ขาดทุน)ตอสมาชิก  บาท  27,075.51 24,926.35 23,258.36 23,034.57 23,264.60 21,763.85 

4.2  เงินออมตอสมาชิก บาท 630,466.40 408,616.50 376,488.40 344,660.90 327,089.81 316,498.98 

4.3  หนี้สินตอสมาชิก บาท 599,753.24 595,629.62 583,030.89 560,772.89 542,124.96 520,955.36 

4.4 อัตราคาใชจายดำเนินงานตอกำไร

กอนหักคาใชจาย 
% 13.76 10.37 9.60 9.34 9.63 8.23 

4.5 อัตราคาใชจายดำเนินงาน %  7.62 6.58 6.72 6.96 5.75 

4.6 อัตราการเตบิโตของทนุสำรอง % 12.05 9.08 14.14 19.29 17.50 21.34 

4.7 อัตราการเตบิโตของทุนสะสมอื่น % 8.73 18.52 3.98 15.52 45.00 42.67 

4.8 อัตราการเตบิโตของกำไรสุทธ ิ % 6.43 8.30 0.43 0.89 8.46 8.15 

4.9  อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ % 56.35 67.79 65.33 65.23 65.26 64.38 

5. สภาพคลอง 

5.1  อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 0.42 0.42 0.26 0.32 0.15 0.24 

 

คากลาง หมายถึง ขอมูลและอัตราสวนสำคัญของสหกรณออมทรัพยเฉลี่ย ป 2562 จัดทำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



การดำเนินงานทางดานการเงิน 

 แหลงเงินทุนภายในสหกรณ 

รายการ จำนวนเงิน สัดสวน (รอยละ) 

ทุนเรือนหุน 2,070,231,740.00 61.85  

เงนิรับฝากจากสมาชิก 853,221,856.43 25.49  

เงนิสำรองบำเหนจ็เจาหนาท่ี 8,385,360.00 0.25  

ทุนสำรอง 206,747,133.95 6.18  

ทุนสะสมตามขอบังคับ 11,238,396.90 0.33  

หนี้สินอ่ืน 20,030,241.82 0.60  

กำไรสุทธิ 177,500,571.09 5.30  

รวมทุนภายในสหกรณ 3,347,355,300.19 100.00  
 

 

 ทุนเรือนหุน 

 

  ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สหกรณมีทุนเรือนหุนเพิ่มจากป 2562 จากจำนวน 1,950,387,130.00 

บาท  เปนจำนวน  2,070,231,740.00 บาท  เพิ่มขึ้นจำนวน  119,844,610.00 บาท  คิดเปนรอยละ 6.14 

รายการ จำนวนหุน 

ยอดยกมา 1,950,387,130.00 

เพิ่มระหวางป 149,255,820.00 

จายคืนระหวางป 29,411,210.00 

คงเหลือวันสิ้นป 2,070,231,740.00 
 

 

 เงินรับฝากจากสมาชิก  สหกรณอื่น  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและอื่น ๆ  

 

ในระหวางป  2563  สหกรณไดคิดนวัตกรรมการออมโดยพัฒนาระบบการฝากที่อำนวยความสะดวกใน

การฝากในรูปแบบตาง ๆ  อีกทั้งสหกรณฯไดมีการรณรงค  ใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับการออม  สงเสริมใหมีการใชบัตร  

เดบิตของธนาคารธนชาต จำกัด เพ่ือระดมเงินฝากใหสมาชิกยินยอมหักเงินเดือนเขาเงินฝากออมทรัพยทั่วไปเปนประจำทุก

เดือน  โดยสามารถใชบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จำกัด และผานบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด กดเงินผานตู ATM เมื่อ

ตองการถอนเงนิฝากจากบัญชีออมทรัพยท่ัวไปท่ีสมาชิกเปดไวกับสหกรณ  และสหกรณยังไดเปดรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนๆ

และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เพื่อลดตนทุนในการบริหารทางการเงิน  จึงทำใหสหกรณมีเงินรับฝากระหวางป  จำนวน

ทั้งสิ้นจำนวน   2,678,563,659.15   บาท  ณ  วันสิ้นป  มีเงินฝากคงเหลือจำนวน  1,419,141,879.16 บาท ยอดฝากลดลง

จากปที่ แล ว   17,613,094.86 บาท  ลดลงรอยละ  1 .23   แยกเป น เงิน รับฝากจากสมาชิกระหวางป   จ ำนวน 

1,909,153,487.14 บาท ณ วันสิ้นป มีเงินฝากคงเหลือจำนวน  853,221,856.43 บาท ยอดเงินฝากเพ่ิมข้ึนจากปที่แลว  

150,495,204.66  บาท  เพิ่มข้ึนรอยละ  21.42 

 

 

 

 



โดยมีรายละเอียดเงินรับฝาก  ดังนี้ 

ที ่ รายการ ยกมา รับฝาก ถอน คงเหลือ 

เงินรับฝากจากสมาชิก 

1 ออมทรัพย-ทัว่ไป 57,851,018.88 106,653,550.74 111,859,588.34 52,644,981.28 

2 ออมทรัพย-มีเปาหมาย 350,535,961.29 1,592,985,664.98 1,507,018,840.68 436,502,785.59 

3 ออมทรัพย-พิเศษ 37,534,260.55 36,860,598.13 57,734,136.51 16,660,722.17 

4 ออมทรัพย-สินทวีศรณีรงค 8,023,100.00 6,221,700.00 4,074,800.00 10,170,000.00 

5 ออมทรัพย-มั่นใจ 7,532,660.89 7,747,816.85 8,230,660.87 7,049,816.87 

6 ออมทรัพย-อุนไอรัก 6,153,596.45 54,281,349.37 26,174,729.39 34,260,216.43 

7 ออมทรัพย-ทันใจ 235,096,053.71 104,402,807.07 57,261,000.00 282,237,860.78 

รวม 702,726,651.77 1,909,153,487.14 1,772,353,755.79 839,526,383.12 

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 

เงินฝากออมทรัพยทั่วไป 

8 สอ.พนง.ธนาคารทหารไทย จำกดั 30,427,369.86 1,010,223.48 1,437,593.34 30,000,000.00 

9 สอ.พนง.ธนาคารออมสิน จำกัด 280,489,719.92 201,118,005.46 281,607,725.38 200,000,000.00 

10 สอ.บ.วิทยุการบินแหงประเทศไทย จก. 87,600,821.92 153,352,117.49 90,952,939.41 150,000,000.00 

11 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกดั 4,510,367.12 103,002,733.14 100,000,000.00 7,513,100.26 

12 สอ.กรมวิทยาศาสตรการแพทย จำกัด 51,073,835.62 61,701,885.25 51,073,835.62 61,701,885.25 

13 สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จำกัด 20,391,068.49 - 20,391,068.49 - 

14 สอ.สาธารณสุขตราด จำกัด 30,432,739.73 11,213,676.34 - 41,646,416.07 

15 สอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลศิหลา 32,313,200.00 11,275,193.94 - 43,588,393.94 

16 สอ.สาธารณสุขพิจิตร จำกัด 30,427,191.78 1,043,035.43 - 31,470,227.21 

17 สอ.โรงพยาบาลสรุินทร จำกัด 50,315,383.56 20,000,000.00 70,315,383.56 - 

18 สอ.สาธารณสุขเชียงใหม จำกัด 50,073,972.60 - 50,073,972.60 - 

เงินฝากประจำ 

19 ชุมนุม สอ.สาธารณสุขไทย จำกัด  50,000,000.00  51,901,208.92 101,901,208.92 - 

รวม 718,055,670.60   615,618,079.45 767,753,727.32 565,920,022.73 

เงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห (อัตราดอกเบี้ยตามอัตราของสมาชิก) 

20 สมาคมฯ อนามัยสุรินทร-ออมทรพัย 1,236,966.88 31,786,824.76 31,692,508.00 1,331,283.64 

21 สมาคมฯ อนามัยสุรินทร-มีเปาหมาย 12,310,724.37 44,985,904.51 45,016,214.45 12,280,414.43 

22 สมาคมฯ อนามัยสุรินทร-พิเศษ 691,333.70 1,772,441.54 2,380,000.00 83,775.24 

รวม 14,239,024.95 78,545,170.81 79,088,722.45 13,695,473.31 

เงินรับฝากอื่น ๆ 

23 เงินรับฝากอ่ืน-ออมทรัพย 1,733,626.70 75,246,921.75 76,980,548.45 - 

รวม 1,733,626.70 75,246,921.75 76,980,548.45 - 

รวมทั้งสิ้น 1,436,754,974.02  2,678,563,659.15 2,696,176,754.01  1,419,141,879.16  

 

 



อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก  สหกรณอื่น  และสมาคมฌาปนกิจ 

รายการ อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป 

1.  เงินฝากออมทรัพยท่ัวไป 2.50 

2.  เงนิฝากออมทรพัยมั่นใจ 5 3.75 

3.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2.75 

4.  เงินฝากออมทรัพยมีเปาหมาย 

   - ออมทรัพยมีเปาหมาย ไมเกิน 1 ลานบาท 

   - ออมทรัพยมีเปาหมาย มากกวา 1 ลานบาท ไมเกิน 2 ลานบาท 

   - ออมทรัพยมีเปาหมาย มากกวา 2 ลานบาท 

 

2.75 

3.00 

3.25 

5.  เงินฝากสินทวีศรณีรงค 

     - ระยะเวลาฝาก  24 เดือน 

     - ระยะเวลาฝาก  36 เดือน 

     - ระยะเวลาฝาก  48 เดือน 

     - ระยะเวลาฝาก  60 เดือน 

 

3.00 

3.15 

3.30 

3.45 

6.  เงินฝากออมทรัพยทันใจ 

     - ตั้งแต 5 หมื่นบาท ไมเกิน 1 แสนบาท 

     - มากกวา 1 แสนบาท ไมเกิน 2 แสนบาท 

     - มากกวา 2 แสนบาท ไมเกิน 3 แสนบาท 

     - มากกวา 3 แสนบาท 

 

3.25 

3.35 

3.45 

3.55 

7.  เงินรับฝากออมทรัพยอุนไอรัก 3.50 

8. สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด 3.25 

9. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จำกัด 3.25 

10. สหกรณออมทรัพยกรมวิทยาศาสตรการแพทย จำกัด 3.25 

11. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จำกัด 3.25 

12. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตราด จำกัด 3.25 

13. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลศิหลา จำกัด 3.25 

14. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขพิจิตร จำกัด 3.25 

15. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสริุนทร จำกัด 3.25 

16. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด 3.25 

17. สหกรณออมทรัพยบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกดั 3.25 

18. สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 3.20 

19. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกัด  (ประจำ 12 เดือน) 3.80 

 

 

 

 

 

 



 

 การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 

ในระหวางป 2563  สหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการใหเงินกูแกสมาชิก เพื่อใหใหมีความรัดกุม

และรอบคอบเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

1.  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

2.  เงินกูสามัญ  7  ชนิด  ดังน้ี 

 2.1  เงนิกูสามัญท่ัวไป 

 2.2  เงนิกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิต  (ATM) 

 2.3  เงนิกูสามัญเพื่อการบริโภค 

 2.4  เงนิกูสามัญเพิ่มทรัพย 

 2.5  เงนิกูสามัญเพิ่มสุข 

 2.6  เงนิกูสามัญสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ป 

 2.7  เงนิกูสามัญเพื่อปรับโครงสรางหนี้ 

             3.  เงินกูพิเศษ  เพ่ือวัตถุประสงค  3  อยางคือ 

  3.1  เพื่อการเคหะสงเคราะห 

  3.2  เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

  3.3  เพื่อการซื้อยานพาหนะ 
 

ประเภทของการใหเงินกูแกสมาชิก  มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

ประจำป  2563 

ประเภท วงเงินกูไมเกิน 

1. เงินกูฉุกเฉิน 100,000.00 

2. เงินกูสามัญ 

    2.1 สามัญทั่วไป 

    2.2 สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (ATM) 

    2.3 สามัญเพื่อการบริโภค 

    2.4 สามัญเพิ่มทรัพย 

    2.5 สามัญเพิ่มสุข 

    2.6 เงินกูสามัญสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ป 

    2.7 เงินกูสามัญเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ 

 

3,500,000.00 

200,000.00 

500,000.00 

รอยละ 75 ของประมาณการปนผลประจำปนั้น ๆ 

20,000.00 

50,000.00 

ไมเกินตนเงนิกูและดอกเบ้ียที่คางชำระภายในสหกรณ 

3. เงินกูพิเศษ 

    3.1 เพ่ือการเคหะสงเคราะห   

    3.2 เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

    3.3 เพ่ือการซือ้ยานพาหนะ 

 

4,000,000.00 

4,000,000.00 

3,000,000.00 



รายละเอียดการจายเงินกูใหแกสมาชิก  ประจำป  2563 
 

รายการ 
ประเภทเงินกู 

รวม 
ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ 

คงเหลือตนป 

บวก  เพ่ิมระหวางป 

หัก   รับชำระระหวางป 

1,783,060.00 

7,268,310.00 

6,689,174.00 

4,017,403,994.45 

2,264,607,026.25 

2,140,660,540.67 

91,044,464.75 

20,615,184.25 

12,280,978.75 

4,110,231,519.20 

2,292,490,520.50 

2,159,630,693.42 

คงเหลือวันสิ้นป 2,362,196.00 4,141,350,480.03 99,378,670.25 4,243,091,346.28 

จำนวนสัญญาที่กูระหวางป 478 4,359 23 4,860 

จำนวนสัญญาคงเหลือส้ินป 247 7,116 120 7,483 

  

 ณ  วันสิ้นป  สหกรณมลูีกหน้ีเงินใหกูคงเหลือ      จำนวน  4,243,091,346.28  บาท  

 ระหวางป 2563 มีลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได 2 ราย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 

 จำนวน  82,411.45  บาท 

 แตตั้งคาเผื่อหนีส้งสยัจะสูญเทากับปท่ีแลว             จำนวน        1,612,837.84  บาท 

   คงเหลือลูกหนีสุ้ทธ ิ    จำนวน 4,241,478,508.44 บาท 

ลูกหนี้ระหวางดำเนินคดี 1 ราย ตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตนเงนิ  จำนวน      1,860,362.67  บาท 

                                       ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูดอกเบีย้  จำนวน            2,224.00  บาท 

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 16 ราย  ตัง้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    จำนวน      1,958,741.01  บาท 
 

ในปนี้มีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)  สหกรณจึงไดมีมาตรการชวยเหลือดานหนี้สินและปรับ

โครงสรางหนี้ใหแกสมาชิกสหกรณฯ ผูที่เดือดรอนจากโรคดังกลาว โดยการพักชำระตนเงิน ระหวางเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 

2563 รวม 3 เดือน  มีสมาชิกพักหนี้จำนวน 423 คน เปนตนเงินพักชำระทั้งสิ้นจำนวน  2,886,074.92 บาทตอเดือน 

 

โดยแยกการนำเงินกูไปใชตามวัตถุประสงค  ดังนี้ 
 

ลำดับ วัตถุประสงคการกู ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ รวม 

1 ใชสอยสวนตัว - - - - 

2 ชำระหนี้สิน - - - - 

3 ใชจายในครอบครัว 7,268,310.00 2,264,607,026.25 - 2,271,875,336.25 

4 ซอมแซมท่ีอยูอาศัย - - - - 

5 ซื้อที่ดิน - - 610,000.00 610,000.00 

6 ซื้อบานพรอมที่ดิน - - 9,061,184.25 9,061,184.25 

7 ซื้อยานพาหนะ - - - - 

8 การลงทุนประกอบอาชีพ - - 10,944,000.00 10,944,000.00 

9 อ่ืนๆ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 7,268,310.00 2,264,607,026.25 20,615,184.25 2,292,490,520.50 

 

 



 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูระหวางป ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารหนี้สินกับสถาบนัการเงินภายนอก 

 

 สหกรณฯ ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2563  จำนวน 

3,200,000,000 บาท 

จำนวนหนีส้ินกับสถาบันการเงินภายนอก 

ที ่ สถาบันการเงินภายนอก 
จำนวนเงิน 

ยกมาตนป กูระหวางป ชำระคืน คงเหลือยกไป 

1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ตั๋วสัญญาใชเงิน)   70,000,000.00  30,000,000.00  100,000,000.00  -  

2 ธนาคารออมสิน จำกัด (ตั๋วสญัญาใชเงนิ) 245,000,000.00 920,000,000.00   955,000,000.00   210,000,000.00  

3 ชสอ.สาธารณสุขไทย จำกัด (ต๋ัวสัญญาใชเงิน) - 70,000,000.00 70,000,000.00 - 

4 ธ.แลนด แอนด เฮาส จำกัด(ตั๋วสัญญาใชเงิน)  -  500,000,000.00   300,000,000.00  200,000,000.00   

5 สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด 75,800,000.00  -   75,800,000.00 -  

6 สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด   10,600,000.00 -   10,600,000.00 - 

7 ชสอ. (สินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต)  6,774,000.00 - 6,774,000.00 - 

8 ชสอ. (เงินกูพิเศษเอนกประสงค) 23,000,000.00 - 23,000,000.00 - 

9 สอ.กรมปาไม จำกดั 196,000,000.00     -   196,000,000.00 -  

10 ชสอ. (โครงการพิเศษ 3 ไมมีเฉล่ียคืน) - 400,000,000.00 10,000,000.00 390,000,000.00 

11 ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จำกัด - 100,000,000.00 33,400,000.00 66,600,000.00 

รวมทั้งสิ้น 627,174,000.00  2,020,000,000.00  1,780,574,000.00  866,600,000.00  

 

 จำนวนหนี้สินทั้งหมดคณะกรรมการและผูจัดการตองรับผิดชอบในการค้ำประกันเปนการสวนตัวรายบุคคล ในป  

2563   คณะกรรมการและผูจัดการมีภาระค้ำประกันเงินกูภายนอกเฉลี่ยตอคน  จำนวน  57,773,333  บาท (หาสิบเจ็ดลาน

เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามรอยสามสบิสามบาทถวน)  ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับสมาชิกโดยท่ัวไป  แตมีความจำเปนเพื่อใหมีเงนิ

เพียงพอแกการใหบริการเงินกูแกสมาชิก  

ประเภทเงินกู อัตราดอกเบ้ียรอยละตอป 

เงินกูฉุกเฉิน 6.00 

เงินกูสามัญ 

  - สามัญทั่วไป 6.25 

  - สามัญสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ป 6.25 

  - อื่น ๆ 6.50 

เงินกูพิเศษ 

  - เพื่อการเคหะสงเคราะห 6.00 

  - อื่น ๆ 6.25 



 ในระหวางป 2563 สหกรณฯ ไดมีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ  และแผนงานที่ไดรับอนุมติจาก

ที่ประชุมใหญไว  สรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน  " สหกรณมั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี " 

 พันธกิจ (Mission) 

 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสหกรณออมทรัพยอนามัยสริุนทร จำกัด  ไดกำหนดพันธกิจหลัก 4 ประการ  ไวดังน้ี 

1. การเสรมิสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางดานการเงนิใหเกิดความเขมแข็งและมั่นคงตอสมาชิก 

    และสหกรณ 

 2. สงเสรมิการจดับริการดานการเงนิใหเกิดความเขมแข็งและเหมาะสมแกสมาชิก 

 3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชนใหแกสมาชิกและสังคมอยางเหมาะสม 

 4. ประสานความรวมมือกับภาคเีครือขายของสหกรณและสังคมเพือ่สรางความสัมพันธท่ีดี 
 

 โดยมีผลการดำเนินงานดานตาง ๆ ตามแผนงานท่ีกำหนด  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบการใหบริการใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว  ไดจัดโครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการอบรม  ประชุม  สัมมนาสำหรับเจาหนาที่สหกรณ 

  สหกรณฯ ไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ใหเปนมืออาชีพ  และ

กาวทันวิทยาการสมยัใหม เพื่อประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ในป 2563  ไดมีการจัดสงเจาหนาที่

อบรมทักษะเฉพาะตำแหนง  จำนวน 10 คน  รวม  6  รายการ  ดังนี้ 

 1. เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  

 2. เขารวมประชุมสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจำป 2562 สันนิบาตสหกรณจังหวัดสรุนิทร  

 3. อบรมหลักสูตรกฎหมายฟอกเงินสำหรับผูที่มีหนาทีร่ายงาน  

 4. อบรมหลักสูตรกฎหมายสินเช่ือและกฎหมายติดตามหนี้ที่ผูบริหารควรรู  

 5. เขารวมประชุมโครงการใหความรูงานประกันสังคม ป 2563  

 6. อบรมหลักสูตรรูเทาทันบัญชีสหกรณในยุค 5G  

 สาเหตุที่ทำใหสงเจาหนาที่เขาอบรม สัมมนาไมครบตามจำนวนเจาหนาท่ี  เนื่องจากวาผูจัดโครงการอบรมหรือ

สัมมนางดจัด  เนื่องจากมีสถานะการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) 

สรุปขอมูลการสงอบรม  ประชุม  สัมมนาสำหรับเจาหนาที่สหกรณ ประจำป 2563  ดังนี้ 

เจาหนาท่ีสหกรณ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันท่ี หลักสูตร สถานที ่

1 นางระเบียบ  ชูวา 13 ก.ค. 63 โครงการอบรมทางไกลผานจอภาพVideo 

Conference แนวทางปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบ

กรามการฟอกเงิน 

หองประชุมสหกรณจังหวัดสุรินทร 

  18-20 ก.ย.63 ประชุมใหญสามญัประจำป 2563 ชมรม

ผูจัดการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

หองประชุมนนทรี โรงแรมวรวนาหัวหิน

โฮเต็ลแอนดคอนเวนชั่น 

  15 พ.ย.63 ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ของ

สันนิบาตสหกรณจังหวัดสุรินทร 

หองประชุมช้ัน 3 สหกรณออมทรพัยครู

สุรินทรจำกัด 

 



ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันที่ หลักสูตร สถานที ่

 นางระเบียบ  ชูวา 7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

2 นายปณณทัต  บุญเย็น 18-20 ก.ย.63 ประชุมใหญสามญัประจำป 2563  

ชมรมผูจดัการสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

หองประชุมนนทรี โรงแรมวรวนา

หัวหินโฮเต็ลแอนดคอนเวนชั่น 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

3 น.ส.ศริินภา  ศรสีะอาด 3 พ.ย. 63 หลักสตูรกฎหมายฟอกเงินสำหรับผูท่ีมีหนาที่รายงาน หองประชุม 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จำกัด 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

  14 พ.ย. 63 โครงการทบทวนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบ

หลักเกณฑในการใหสินเช่ือแกสมาชิก 

หองประชุมขุนภักดสีุขกิจ 

4 นายประพาฬ  ทองออน 26 ก.ย. 63 กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายติดตามหนี้ท่ีผูบริหาร

สหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

5 นางอรฤทัย  สุภิมารส 26 ก.ย. 63 กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายตดิตามหนี้ท่ีผูบริหาร

สหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

6 นางปวริศา  บุญเสริม 7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

7 น.ส.เวธกา  เจิมทอง 7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

8 น.ส.ทิพยวิสา  ประเมิน

ชัย 

3 พ.ย. 63 หลักสตูรกฎหมายฟอกเงินสำหรับผูท่ีมีหนาท่ีรายงาน หองประชุม 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จำกัด 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุินทร 



ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันที่ หลักสูตร สถานที ่

9 น.ส.กาญจนสิตา แสงงาม 7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

10 นายธีระ  สัจจาโชตวาณิช 26 ก.ย. 63 กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายตดิตามหน้ีที่ผูบริหาร

สหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

11 นายภาคภูมิ  เทียนทอง 7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

12 น.ส.นุจรี  กลาหาญ 28 ก.ย. 63 ประชุมโครงการใหความรูงานประกันสังคมป2563 สำนักงานประกันสังคม 

จังหวัดสุรินทร 

  6 พ.ย. 63 หลักสตูรกฎหมายฟอกเงินสำหรับผูที่มีหนาท่ีรายงาน หองประชุม 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร 

จำกัด 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

13 น.ส.รตันา  ศรีสรรงาม 17-18  

ก.ย. 63 

รูเทาทันบัญชีสหกรณในยคุ 5G โรงแรมแซนดาเลรีสอรทพัทยา 

  7 พ.ย. 63 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศประจำป 2563 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุนิทร 

 

 นอกจากนี้สหกรณไดมีนโยบายสำหรับใหเจาหนาที่สหกรณทุกคนไดนำความรูที่ไดจากการอบรมมาคิดคนนวัตกรรม

หรือพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานของฝายตนเองที่รับผิดชอบ  เพ่ือใหการใหบริการแกสมาชิกมีความสะดวก  รวดเร็ว  

แมนยำ และทันสมัย  รวมถึงสนับสนุนงานดานการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว  และจัดการขอมูลเพื่อนำเสนอผูบริหารได

อยางถูกตองและรวดเร็ว  ในปนี้ตามแผนกำหนดใหมีผลงานนวัตกรรม จำนวน 1 นวัตกรรม  แตผลงานดานนวัตกรรมในปนี้  

มีจำนวน 4 ผลงาน  ดังนี้ 

  1. ฝายบัญชี  ชื่อนวัตกรรม “ตามใหรู ดูใหครบ จบกระบวนการ” 

  2. ฝายสินเช่ือ  ช่ือนวัตกรรม “เรื่องติดตามหนี้และบอกกลาวใหชำระหนี้ท่ีคางชำระ” 

  3. ฝายอำนวยการ  ชื่อนวัตกรรม “บันทึกชวยจำประวัติการรับทุนสวัสดิการสมาชิกแกสมาชิกและ

ครอบครวั” 

  4. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่ือนวัตกรรม “โปรแกรมระบบบรหิารจัดการรับแจงขอมูลจากสมาชิก” 

 

 

 



2. โครงการอบรม  ประชุม  สัมมนาสำหรับคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

สรุปขอมูลการสงอบรม  ประชุม  สัมมนาสำหรับคณะกรรมการดำเนนิการและผูตรวจสอบกิจการ  ประจำป 2563  ดังนี้ 

 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันที่ หลักสูตร สถานที ่

กรรมการ 

1 นายศุภรัฐ  พูนกลา 6 มี.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ

จังหวัดสุรินทร 

หองประชุมไอยเรศชั้น4 สอ.คุรสัุมพันธ

จังหวัดสุรินทร 

  21 มี.ค. 63 ประชุมใหญสามญัประจำป 62 เขตพ้ืนที่

สหกรณสมาชิก ชสอ.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โรงแรมเจรญิธานีขอนแกน 

  30 ก.ค. 63 ประชุมใหญสามญัประจำป 2563 ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจำกัด 

อาคารชาเลนเจอรฮอล 1 ศูนยแสดง

สินคาและการประชุมอิมแพ็คเมือง

ทองธานี 

  1 ส.ค. 63 ประชุมใหญชุมนุมสหกรณออมทรพัย

สาธารณสุขไทยจำกัด (ชอ.สธ) 

โรงแรมทีเคพาเลซกรุงเทพ 

  26 ก.ย. 63 กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายตดิตามหน้ีที่

ผูบริหารสหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

  17-18 ต.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนที่สหกรณ

สมาชิกชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

หองประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด

รอยเอ็ด 

  31 ต.ค. 63 โครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันออม

แหงชาต ิ

หองรอยัลจูบิลี่บอลรมูอิมแพ็คเมือง

ทองธานี 

  18 พ.ย. 63 ประชุมสมัมนาและประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2562 สันนิบาตสหกรณจังหวัด

สุรินทร 

หองประชุมช้ัน 3 สหกรณออมทรัพย

ครูสรุนิทรจำกัด 

2 นายประเสริฐ  ยิ่งสุข 

 

31 ม.ค.–2 ก.พ. 63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 2 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กรุงเทพ 

3 นายสังวาลย  บุญโต 

 

10-12 ม.ค. 63 แนวทางการต้ังกองทุนชวยเหลือผูค้ำ

ประกัน-การบริหารความเสี่ยงสหกรณป

พ.ศ.2563 

โรงแรมไอยราแกรนดเขาพระตำหนัก

พัทยาใตจ.ขลบุร ี

 
 31 ม.ค.-2 ก.พ.63 

สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 2 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กรุงเทพ 

4 นายลิขิต  แนบทางด ี

 10-12 ม.ค. 63 

แนวทางการตั้งกองทุนชวยเหลือผูค้ำ

ประกัน-การบริหารความเสี่ยงสหกรณป

พ.ศ.2563 

โรงแรมไอยราแกรนดเขาพระตำหนัก

พัทยาใตจ.ขลบุร ี

 
 26 ก.ย. 63 

กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายตดิตามหน้ีที่

ผูบริหารสหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันที่ หลักสูตร สถานที ่

กรรมการ 

5 นายปองชัย  ศิริศรีจันทร 

 

31 ม.ค.-2 ก.พ. 63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 2 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กรุงเทพ 

  12-15 ส.ค. 63 

7-9 ก.ย.63 

การเงินการบญัชีและการบริหารสำหรับ

กรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ

รุน5 

ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรสั (น.ม.ส.) 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

  31 ต.ค. 63 โครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันออม

แหงชาต ิ

หองรอยัลจูบลิี่บอลรมูอิมแพ็คเมืองทอง

ธาน ี

  18 พ.ย. 63 ประชุมสมัมนาและประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2562 สันนิบาตสหกรณจังหวัด

สุรินทร 

หองประชุมช้ัน 3 สหกรณออมทรพัย

ครูสรุนิทรจำกัด 

6 นายรัตนชัย  รตันโคตร 

 

31 ม.ค.-2 ก.พ.63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 2 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กรุงเทพ 

  5-8 มี.ค.63 

8-10 ก.ค.63 

การเงินการบญัชีและการบริหารสำหรับ

กรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ

รุน 3 

ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

7 นายสมเกียรติ  ศรีสรสิทธ์ิ 31 ม.ค.-2 ก.พ.63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 2 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กรุงเทพ 

8 นายอัครพงษ  แกวยศ 

 

31 ม.ค.-2 ก.พ.63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 2 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กรุงเทพ 

9 นายสุทร  สุขรอบ 

 

31ก.ค. - 2 ส.ค.63 สรางธรรมาภบิาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 4 

รร.รอยัลปร๊ินเซสหลานหลวงกทม. 

  26 ก.ย. 63 กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายตดิตามหน้ีที่

ผูบริหารสหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

10 นายสันติ  หมอยา 

 

31 ก.ค. - 2 ส.ค.63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 4 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง

กทม. 

  9-12ก.ย. 63 

14-16 ก.ย.63 

การเงินการบญัชีและการบริหารสำหรับ

กรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ

รุนท่ี 10 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

  26 ก.ย. 63 กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายตดิตามหน้ีที่

ผูบริหารสหกรณควรรู 

หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู

สุรินทรจำกัด 

11 นางจุติพร  ฝูงใหญ 

 

31 ก.ค.–2 ส.ค. 63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 4 

โรงแรมลองบีชชะอำอ.ชะอำ 

จ.เพชรบุรี 

 

 

 

 

 



ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันที่ หลักสูตร สถานที ่

กรรมการ 

12 นายชดชนก  พริ้งเพราะ 31 ก.ค.–2 ส.ค. 63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 4 

โรงแรมลองบีชชะอำอ.ชะอำ 

จ.เพชรบุร ี

13 น.ส.จุรีพรรณ  สวัสด์ิพูน 31 ก.ค.–2 ส.ค. 63 สรางธรรมาภิบาลสำหรบัผูบริหารสหกรณ

รุนท่ี 4 

โรงแรมลองบีชชะอำอ.ชะอำ 

จ.เพชรบุรี 

9-12 ก.ย. 63 

14-16 ก.ย.63 

การเงินการบญัชีและการบริหารสำหรับ

กรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณ

รุนท่ี 10 

โรงแรมลองบีชชะอำอ.ชะอำ 

จ.เพชรบุรี 

 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ วันที่ หลักสูตร สถานท่ี 

1 นายรนกร  ปริสุทธิวุฒิพร 8 ส.ค. 63 โครงการประชุมวิชาการประจำป 2563  

หัวขอ“กฎหมายใหมเก่ียวกับสหกรณ” 

หองรัตนสุวรรณอัมรินทร 

โรงแรมทองธารินทรอ.เมือง จ.สุรนิทร 

2 นางอรัญญา  พิศวง 8 ส.ค. 63 โครงการประชุมวิชาการประจำป 2563  

หัวขอ“กฎหมายใหมเก่ียวกับสหกรณ” 

หองรัตนสุวรรณอัมรินทร 

โรงแรมทองธารินทรอ.เมือง จ.สุรนิทร 

3 นางถวิล   พิพัฒนพูนสิริ 8 ส.ค. 63 โครงการประชุมวิชาการประจำป 2563  

หัวขอ“กฎหมายใหมเก่ียวกับสหกรณ” 

หองรัตนสุวรรณอัมรินทร 

โรงแรมทองธารินทรอ.เมือง จ.สุรนิทร 

  

3. โครงการพัฒนาสมาชิกใหเขาถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของสหกรณ 

จากการที่สหกรณจัดทำเว็บไซตเพื่อใหสมาชิกสหกรณไดสอบถามขอมูลสวนตัว เชน ขอมูลดานเงินกู 

ขอมูลดานเงนิฝาก  ขอมูลการสงเรียกเก็บประจำเดือน  การย่ืนกูผานระบบอินเตอรเน็ตโดยสมาชิกสามารถพิมพหนังสือสัญญา

เงินกูและหนังสือค้ำประกันเองได เปนตน เปาหมายมีสมาชิกสามัญขอรับ Username และ Password รอยละ 100 ผลงาน

รอยละ 91.43 เปาหมายผูท่ีขอรับ Username และ Password ไดเขามาใชงาน รอยละ 70 ผลงานรอยละ 64.80 และ

เปาหมายของสมาชิกที่ยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำเดือน รอยละ 50  ผลงานรอยละ 36.55 

4. โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณสำหรับสมาชิกใหม 

  สหกรณเปนองคกรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือสงเสริมการออมและการชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิกอันจะ
นำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก  ดังนั้นเพื่อใหสมาชิกใหมไดรับความรู ความเขาใจ หลักการสหกรณบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองในการใหความรวมมือ รวมใจ ในการดำเนินงานสหกรณไปสูความสำเร็จ  สหกรณฯ จึงไดจัดโครงการอบรมใหความรู
ดานสหกรณสำหรับสมาชิกใหม  โดยใชวิทยากรของสหกรณเอง  ไดแก นายศุภรัฐ  พูนกลา ตำแหนงประธานกรรมการ     
นายชัชพล  นับถือดี  ตำแหนงประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  และนายลิขิต  แนบทางดี  ตำแหนงประธาน
กรรมการเงินกู  เปาหมายมีสมาชิกสามัญใหมท่ีเขาอบรม ไมนอยกวารอยละ 80  ผลงานรอยละ 21.53 เปาหมายหลังอบรม

สมาชิกผานการทดสอบไมต่ำกวารอยละ 60 ตั้งเปาหมายไมนอยกวารอยละ 98  ผลงานรอยละ 87.09  และจากการประเมิน

ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก 

5. โครงการประชุมวิชาการดานสหกรณแกสมาชกิและภาคีเครือขายสหกรณ 

สหกรณไดจัดโครงการประชุมวิชาการดานสหกรณแกสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณ  หลักสูตร 

“กฎหมายใหมเก่ียวกับสหกรณ” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ หองรัตนสุวรรณอมรินทร  โรงแรมทองธารินทร  อำเภอเมือง  

จังหวัดสุรินทร  ใหกับผูแทนสมาชิกสหกรณ  และเครือขายสหกรณจังหวัดสุรินทร  โครงการตามเปา  จำนวน  171 คน  เขา

รวมจำนวนทั้งสิ้น  136 คน  คิดเปนรอยละ 79.53 จากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

6. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสหกรณอื่น 



สหกรณไดจัดโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู  กับสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด  โดย

คณะกรรมการ  เจาหนาท่ี  ผูตรวจสอบกิจการ  และตัวแทนสมาชิกเขารวมโครงการตามเปาหมาย จำนวน 87 คน เขารวม 

จำนวนทั้งสิ้น  79 คน คิดเปนรอยละ 90.80  ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีและมีแบบสรุปการศึกษาดูงานเพื่อนำมาประยุกตใช

ในการดำเนินงานสหกรณ  จากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

7. โครงการสรางเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ 

สหกรณไดจัด โครงการ "สรางเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ  

ประจำป 2563"  ตามเปาหมายจำนวนของสมาชิกผูที่ใกลเกษียณอายุและผูเกษียณอายุที่เขารวมโครงการ จำนวน 50  คน  

ผลงานมีผูเขารวมโครงการที่เปนสมาชิกผูที่ใกลเกษียณอายุและผูเกษียณอายุ  จำนวน  42 คน จากการประเมินความพึงพอใจ

อยูในระดับพึงพอใจมาก 

8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑในการใหสินเชื่อแกสมาชิก 

  ในระหวางปสหกรณไดมีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑในการใหสินเช่ือแกสมาชิก  เพื่อใหเปนตามที่กรม

สงเสริมสหกรณไดแนะนำ  และมีความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งข้ึน  มีการพัฒนาแกไขหลักเกณฑการใหสินเช่ือแกสมาชิก  

จำนวน  4 ครั้ง  มเีปาหมายอัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้ทั้งหมดไมเกิน 0.01  ผลงานรอยละ 0.0001 

9. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบวาดวยเงินรับฝากแกสมาชิก 

  ในระหวางปสหกรณไดมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยเงินรับฝากแกสมาชิกตามคำแนะนำของกรมสงเสริม

สหกรณ  เพื่อใหถูกตองและมีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน  จำนวน  2 ครั้ง 

10. โครงการเพิ่มการจัดสรรทุนสำรองจากกำไรสุทธิประจำป 

ในป  2562  ไดรับการจัดสรรกำไรสุทธิ  เปนจำนวน  17,212,082.98 บาท  คิดเปนรอยละ 10.50 และ

ในป  2563  ไดนำเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรทุนสำรอง  เปนจำนวน  18,894,715.09 บาท  คิดเปนรอยละ 

10.64 อัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพย เปาหมายไมนอยกวา 0.05 เทา  ผลงาน 0.04 เทา 

โครงการลงทุนสถาบันการเงินอืน่  ในระหวางปสหกรณไดนำเงนิไปลงทุนในสถาบันการเงินอ่ืน ดังน้ี 

รายการ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

ผลตอบแทนท่ีไดรับ 

(บาท) 

รอยละ 

ถั่วเฉลี่ย 

เงินฝากธนาคาร 44,364,176.76  154,471.04  2.00 

เงินฝาก  สอ.ขาราชการทองถ่ินสุรนิทร จำกัด 40,000,000.00 452,896.18  5.87 

เงินฝาก  สอ.ครูสุรนิทร จำกัด 100,000,000.00 1,868,219.18  24.20 

เงินฝาก  สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  จำกัด 100,000,000.00 2,797,397.26  36.23 

เงินฝาก  สอ.คุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 100,000,000.00 980,601.09  12.70 

เงินฝาก  สอ.สาธารณสุขยโสธร  จำกัด 100,000,000.00 773,565.57  10.02 

เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จำกัด 7,855,611.43 289,792.16 3.75 

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จำกัด 9,483,000.00 292,208.31  3.78 

หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกัด 1,000,000.00 46,728.77  0.61 

หุนบริษัทสหประกันชีวิต 20,000.00 -   0.00 

ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จำกดั 2,000,000.00 65,178.07  0.84 

รวมทั้งสิ้น 504,722,788.19 7,721,057.63 100.00 



 เปาหมายผลตอบแทนของการลงทุนตอดอกเบ้ียรับจากเงินใหสมาชิกกูทั้งหมด  จำนวน 261,833,472.99 บาท    

ไมนอยกวารอยละ 4  ผลงานรอยละ 2.95 

11. โครงการสงเสริมการระดมทุนภายใน 

  ในระหวางป  2563  สหกรณไดคิดนวัตกรรมการออมโดยพัฒนาระบบการฝากที่อำนวยความสะดวกใน

การฝากในรูปแบบตาง ๆ  อีกทั้งสหกรณฯไดมีการรณรงค  ใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับการออม  สงเสริมใหมีการใชบัตร  

เดบิตของธนาคารธนชาต จำกัด  เพ่ือระดมเงินฝากใหสมาชิกยินยอมหักเงินเดือนเขาเงินฝากออมทรัพยทั่วไปเปนประจำทุก

เดือน  โดยสามารถใชบัตรเดบิตธนาคารธนชาตและผานบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย  กดเงินผานตู ATM เมื่อตองการถอนเงิน

ฝากจากบัญชีออมทรัพยท่ัวไปท่ีสมาชิกเปดไวกับสหกรณ  เปาหมายอัตราสวนหนี้สินตอทุน ไมเกิน 0.90  ผลงาน 0.94  และ

รอยละของสมาชิกท่ีใชบัตร เอทีเอ็มและยินยอมใหหักเงินเดือนเขาบัญชีเงนิฝาก  ไมนอยกวา 35  ผลงานรอยละ 24.86 

12. โครงการบริหารความเสี่ยง 

ในระหวางปสหกรณไดมีการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยจัดประเภทความเสี่ยงออกเปน   

3 ดาน  ดังน้ี 

  1.  ความเสี่ยงดานเครดิต  ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูแกสมาชิก  ใหมีความ

รอบคอบและรัดกุม  มีแผนบริหารจัดการความเสีย่ง  วิเคราะหลูกหนี้  มีการรายงานผลการตดิตามหนี้คางชำระทุกเดือนตลอด

ป  และติดตามหนี้คางอยางเขมขน  ลดอัตราสวนหนี้เสียลงและสามารถควบคุมได  เปาหมายอัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้

ทั้งหมด นอยกวา 0.01  ผลงาน 0.0001  และจำนวนสมาชิกท่ีผิดนัดชำระหนี้ เปาหมายไมเกินรอยละ 8  ผลงานรอยละ 

10.41 ซึ่งสวนมากจะเปนสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราวที่ไมสามารถสงชำระไดภายในวันสิ้นเดือน  เนื่องจากระบบการหัก

เงินเดือนไมตรงกับสมาชิกที่เปนขาราชการ ซึ่งจะสามารถเก็บไดไมเกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

  2.  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  หมายถึง  ในป 2563 ไดมีการวางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด

ลวงหนา 12 เดือน  เพ่ือวิเคราะหและวางแผนการจัดหาเงนิมาใชจายในการบริหารงานใหมีความคลองตัวอยางตอเน่ือง  และ

ใหเพียงพออยางสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือน  โดยเฉพาะแหลงเงินทุนไดแสวงหาเงินทุนภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อลด

คาใชจาย  สวนแหลงเงินทุนภายในไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออมเปนการออมจากสมาชิก  หากมีสภาพคลองเกินยัง

สามารถนำไปลงทุนระยะสั้น  โดยการนำไปฝากกับสหกรณในเครือขาย  เพื่อเปนการเพ่ิมรายไดในระยะสั้น ๆ จะเห็นไดวา

สหกรณไดกำหนดเปาหมายอัตราสวนทรัพยสินหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน มากกวา 0.21  ผลงาน 0.42  และมีการสำรอง

เงินฝากตอเงินรับฝาก เปาหมายไมนอยกวารอยละ 5  ผลงานรอยละ 36.76 

  3.  ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  ในระหวางปสหกรณไดมีระเบียบวาดวยการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและ

ระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใชควบคุมใหการ

บริหารงานสหกรณบรรลุเปาหมาย  มีการมอบหมายงานใหแกเจาหนาที่แตละตำแหนง  โดยการออกคำสั่งใหปฏิบัติอยาง

ชัดเจน  และกำหนดขั้นตอนการทำงานแตละฝายและจัดทำคูมือการปฏิบัติงานทุกคน 

  สำหรับความปลอดภัยของขอมูลของสหกรณไดจัดใหมีการสำรองขอมูลทุกวัน  มีแผนรองรับกรณีเกิด

ภาวะหยุดชะงักของขอมูล ระบบสื่อสาร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มีการกำหนดการเขาถึงขอมูลของแตละคน 

  สำหรับการจัดทำนิติกรรม  การจัดซื้อจัดจาง  และการเบิกถอนเงินฝากตาง ๆ ของสหกรณไดมีการจัดทำ

คำสั่งเพ่ือมอบหมายหรือกระจายอำนาจใหแกบุคลากรใหมีสิทธิในระดับการอนุมัติธุรกรรมตาง ๆ ที่ชัดเจน  เพื่อลดข้ันตอน

การปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

  จะเห็นไดจากสหกรณไดรับการประเมินจากหนวยงานตาง ๆ ประจำป 2563  ไดรับรางวัล ดังน้ี 

 1.  จากกรมสงเสริมสหกรณ ไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดนระดับจังหวัด 

 2.  จากกรมสงเสริมสหกรณ  สหกรณไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ อยูในระดับดีเลิศ   

 3.  จากกรมสงเสริมสหกรณ  สหกรณไดรับประกาศเกียรติบัตรสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

 4.  จากผูสอบบัญช ีสหกรณไดรับการประเมินชั้นคณุภาพการควบคุมภายใน  อยูในระดับดีมาก 



 

13. โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิก และภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณ 

  ในป 2563 สหกรณไดจัดอบรมสหกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับระบบสหกรณ  ตามเปาหมาย

สหกรณตองจัดการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณโดยจัดเองภายในอยางนอย 1 ครั้งตอป  ผลงานจัด

อบรมภายในเอง 1 ครั้ง  และจะตองปรับปรุงระบบสารสนเทศและเผยแพรอยางนอย 12 ครั้งตอป  โดยไดมีการปรับปรุงและ

เผยแพรขาวสารของสหกรณในชองทางตาง ๆ ผาน website  , line@ ,Lineกลุม เปนตน  ผลงานปรับปรุงและเผยแพร  36 

ครั้ง 

14. โครงการพัฒนาระบบการรับฝากและถอนเงินฝากและเบิกเงนิกูสหกรณผานตู ATM ธนาคารพาณิชย 

  สหกรณฯ มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม ดังน้ี 

  - ระบบถอนเงินฝากของสมาชิกสหกรณผานตู ATM ได โดยใชบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด และ 

บัตรเดบิตธนาคารธนชาต จำกัด 

  - ระบบการขอเบิกเงินกูของสมาชิก ผานตู ATM  ได  โดยใชบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด และ 

บัตรเดบิตธนาคารธนชาต จำกัด 

  เปาหมายจำนวนสมาชิกสามัญที่ใชบัตรเดบิตธนาคารธนชาต และบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย  

ไมนอยกวารอยละ 80  ผลงานรอยละ 63.80  จากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก 

15. โครงการชำระเงินผานระบบ Bill Payment 

สหกรณไดพัฒนาโปรแกรมการรับชำระหุน หนี้  เงินฝาก และหุนหนี้ประจำเดือน ผานระบบ Bill 

Payment  ธนาคารกรุงไทย จำกัด และ ธกส. เพ่ือใหสมาชิกมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น  ตามเปาหมายสมาชิกที่ไมสามารถสง

หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ใหแกสหกรณไดใชระบบ Bill Payment ไมนอยกวารอยละ 15  ผลงานรอยละ 10.38  เงินรอ

ตรวจสอบตองลดลงไมนอยกวารอยละ 10  ผลงานลดลงรอยละ 0  จากการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

16. โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 

สหกรณฯ ไดจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก  หลักสูตร  “การตัดตอวีดีโอเพ่ือรีวิวสินคา  สราง

รายไดดวยมือถือ (Smart Phone)  ดวยแอพ KineMaster"  โดยไดจัดอบรมใหแกสมาชิก  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2563   

เปาหมายจำนวนของสมาชิกที่เขาอบรมอาชีพเสริม จำนวน 50 คน  ผลงานเขารวม  43 คน  จากการ

ประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก  และสมาชิกสามารถนำความรูจากการอบรมไปใชในชีวิตประจำวันและไป

ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได  เปาหมายไมนอยกวา  2 คน  ผลงานยังไมมีผูนำไปประกอบอาชีพเสริม เนื่องจากสมาชิกได

เขาอบรมลายปจึงยังไมมีการนำไปปฏิบัติจริง 

17. โครงการเพิ่มทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวใหสัมพนัธกับแผนการจัดสวัสดิการ 

ในป  2562  ไดรับการจัดสรรทุนสาธารณประโยชน  เปนจำนวน  7,000,000.00  บาท  คิดเปนรอยละ 

4.27  เปาหมายการจัดสรรเปนทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวจากกำไรสุทธิประจำป 2563  ไมนอยกวารอยละ 5  

ผลงานสหกรณไดนำเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาจัดสรรทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว เปนจำนวน 9,000,000.00  

บาท  คิดเปนรอยละ 5.07 

18. โครงการพัฒนาระเบียบและปรับปรุงการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก 

ในระหวางปสหกรณไดมีการปรับปรุงปรับปรุงการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก  เพ่ือใหมีความเหมาะสม  

และในป 2563  สหกรณมีสวัสดิการตาง ๆ ใหแกสมาชิก ดังนี้ 

 

 



 

จายสวัสดิการแกสมาชิกและชวยเหลือสาธารณกุศลอื่น ๆ แยกเปนประเภทสวัสดิการตาง ๆ ดังนี้ 

           หนวย : บาท 

ประเภท ป 2563 ป 2562 ป 2561 ป 2560 

ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิก 685,000.00 535,000.00 692,0000.00 532,000.00 

สวัสดิการกรณสีมาชกิประสบอุบัตเิหตุ 0.00 0.00 0.00 0.00 

สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ป (เกษียณอายุ) 2,748,661.00 2,353,664.50 1,308,998.25 859,736.00 

สวัสดิการกรณสีมาชกิหรือคูสมรสเสียชีวิต 735,000.00 865,000.00 1,005,000.00 365,000.00 

สวัสดิการบุตรแรกคลอด 33,000.00 36,000.00 36,000.00 46,500.00 

สวัสดิการสมาชิกผูเปนโสด 36,000.00 53,000.00 53,000.00 28,000.00 

สวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชกิ 225,000.00 207,000.00 165,000.00 195,000.00 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 193,500.00 231,000.00 192,000.00 169,500.00 

สวัสดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 222,000.00 261,000.00 270,000.00 240,000.00 

สวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร 6,000.00 6,000.00 9,000.00 15,000.00 

สวัสดิการสมาชิกประสบภัย 28,000.00 25,000.00 10,000.00 33,000.00 

รวม 4,912,161.00 4,572,664.50 3,740,998.25 2,483,736.00 

เงินชวยเหลือสาธารณกุศลอ่ืน ๆ 531,564.25 164,799.00 133,700.00 147,148.85 

รวม 5,443,725.25 4,737,463.50 3,874,698.25 2,630,884.85 
            

สรุปการใชทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

ยกมาตนป                           7,000,000.00  บาท 

หัก    การใชทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวระหวางป 2563     4,912,161.00  บาท 

คงเหลือทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว สิ้นป         2,087,839.00  บาท 

 

สรุปการใชทุนสาธารณประโยชน 

ยกมาตนป                           8,900,178.15  บาท 

บวก  จัดสรรจากการไรสุทธิประจำป 62                  100,000.00  บาท 

หัก    การใชทุนสาธารณประโยชนระหวางป 2563                      531,564.25  บาท 

คงเหลือทุนสาธารณประโยชน สิน้ป           8,468,613.90  บาท 

 

เปาหมายมกีารพัฒนาระเบียบและปรับปรุงการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก  ไมนอยกวา 1 ครั้งตอป   โดย

ไดมีการทบทวนระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว  แตเห็นวาเหมาะสมแลวจึงยังไมไดมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข  ผลงาน  1 ครั้งตอป 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมการออมของสมาชกิและสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกระดับ 

19. โครงการสงเสริมการออม 

ในระหวางป  2563  สหกรณไดคิดนวัตกรรมการออมโดยพัฒนาระบบการฝากที่อำนวยความสะดวกใน

การฝากในรูปแบบตาง ๆ  อีกทั้งสหกรณฯไดมีการรณรงค  ใหสมาชิกไดรับความรูเกี่ยวกับการออม  สงเสริมใหมีการใชบัตร  

เดบิตของธนาคารธนชาต จำกัด เพ่ือระดมเงินฝากใหสมาชิกยินยอมหักเงินเดือนเขาเงินฝากออมทรัพยทั่วไปเปนประจำทุก

เดือน  โดยสามารถใชบัตรเดบิตธนาคารธนชาต จำกัด และผานบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จำกัด กดเงินผานตู ATM เมื่อ

ตองการถอนเงนิฝากจากบัญชีออมทรัพยท่ัวไปท่ีสมาชิกเปดไวกับสหกรณ  และสหกรณยังไดเปดรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืนๆ

และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  เพื่อลดตนทุนในการบริหารทางการเงิน  จึงทำใหสหกรณมีเงินรับฝากระหวางป  ทั้งสิ้น

จำนวน  2,678,563,659.15   บาท  ณ  วันสิ้นป  มีเงินฝากคงเหลือจำนวน  1,419,141,879.16  บาท  เปาหมายเงินรับฝาก

จากสมาชิกตองเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวไมนอยกวารอยละ 20  ผลงานทำไดรอยละ 21.42  เปาหมายจำนวนเงินฝากจากภาคี

เครือขายคงเหลือ ณ วันสิ้นป  150 ลานบาท  ผลงานทำได  565.92 ลานบาท และเปาหมายจำนวนผลิตภัณฑหรือนวัตกรรม

สงเสริมการออม 1 ผลิตภัณฑหรือนวัตกรรม  ผลงานทำได  1 ผลิตภัณฑ 

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ระเบียบวาระที่  8 

รับทราบสมาชิกเขาใหม 

และออกจากสหกรณ ประจำป 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่  8 

รับทราบสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ ประจำป  2563 
เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

ในรอบป 2563 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  มีสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณสรุปไดดังนี้ 

สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

                                              หนวย : คน 
รายการ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวม 

สมาชิกตนป   4,255 2,792 7,047 

  สมาชิกเพิ่มระหวางป  

    สมัครใหม 142 43 185 

    โอนยายเขาจากสหกรณอ่ืน 2 - 2 

  รวมสมาชิกเพิ่มระหวางป 144 43 187 

  สมาชิกลดลงระหวางป   

    ลาออก 64 21 85 

    เสียชีวิต 11 6 17 

    มติคณะกรรมการใหออก 6 - 6 

    โอนไปสหกรณอ่ืน 5 - 5 

  รวมสมาชิกออกระหวางป 86 27 113 

  สมาชิกคงเหลือสิ้นป 4,313 2,808 7,121 

สมาชิกเขาใหม สามัญ สมทบ รวม 

    เพศชาย 26 9 35 

    เพศหญิง 118 34 152 

    รวม 144 43 187 

 

 

 



 

รายงานสมาชิกเขาใหม 

ประจำเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563  รวม   คน 187  ดังนี้ 

1.สมาชิกเขาใหม จำนวน  187 คน แยกเปนดังนี ้

 1.1 สมาชิกสามัญสมัครเขาใหม จำนวน 142 คน 

ลำดับ 
เลขที่

สมาชิก 
ช่ือ - สกลุ ท่ีอยู ลำดับ 

เลขท่ี

สมาชิก 
ชื่อ - สกุล ท่ีอยู 

1 09910 นางสาวพสุดา  บุญทน รพ.ปราสาท 34 09958 นายกฤษดา  วันดี รพ.รัตนบุร ี

2 09911 นางสาวพุธกาญจน สาแกว สสอ.ชุมพลบรีุ 35 09959 นางสุพรรณี  เทยีมทอง ลจ.รพ.รัตนบรุ ี

3 09912 นางสาวชลนัดา จนัทรเนยีม รพ.ศรีณรงค 36 09960 นางนัยนา   นามโสม ลจ.สสอ.ทาตูม 

4 09913 นางสาวรชัวรรณ  ผลวา รพ.ลำดวน 37 09961 นางศิริมา  เตมิสุข ลจ.สสอ.ทาตูม 

5 09914 นางสาวทิติยา  กลาพรอม สสอ.สังขะ 38 09962 นายรัฐพงษ  ฉัตรทอง ลจ.รพ.รัตนบุรี 

6 09915 นายนภดล  ศิริทิพย รพ.รัตนบุร ี 39 09964 นางสาวมนุาร ี เสาวทอง รพ.ชุมพลบุร ี

7 09916 นางสาวสุนิสา  สุขสถิต สสอ.สังขะ 40 09963 นายณฐัพล  พงษชะอุมดี ลจ.รพ.ลำดวน 

8 09917 นางสาวอำพันธ  อูดสวย สสอ.บัวเชด 41 09965 นางกาญจนา  พุทธหลา ลจ.สสอ.จอมพระ 

9 09918 นางปยดา  หวลระลกึ รพ.ปราสาท 42 09970 นางสาวพิมพกานต  ฮกึเหิม รพ.ปราสาท 

10 09920 นายชัยณรงค  วงศสันต รพ.ปราสาท 43 09971 นายวีรชัย  พรมม ี ลจ.สสอ.ปราสาท 

11 09922 นางสาวลดาวัลลิ์  สามส ี รพ.ปราสาท 44 09973 นายธนาวุฒิ  จันทรครบ ลจ.รพ.ปราสาท 

12 09924 นายเรอืงยศ  ศลิาออน รพ.ลำดวน 45 09969 นางกาญจนา  แสงดำ รพ.ลำดวน 

13 09925 นางภัทรวดี  งอนสวรรค รพ.ทาตมู 46 09968 นางสาวสายสุดา  ดีวงศ รพ.เขวาสินรินทร 

14 09927 นางสาวปยนาถ  รุจิราวินิจฉัย รพ.สังขะ 47 09979 นางสาวธารทิพย  จิบจันทร รพ.เขวาสินรินทร 

15 09929 นางสาวนงคนุช  สุขยานุดิษฐ รพ.ทาตมู 48 09980 นางสำรวย  วันมงคล ลจ.รพ.บัวเชด 

16 09933 นางสาววิภาดา  เช่ือมัน่ รพ.ทาตมู 49 09981 นางสาวปภาดา  ปดทา ลจ.รพ.บัวเชด 

17 09935 นางสาวสุนิสา  อินทรแปน รพ.ปราสาท 50 09977 นางสาวสนัตฤทัย  มทัจินต ลจ.รพ.ลำดวน 

18 09936 นางสาววาทิน ี สีหาบุตร รพ.ศีขรภูมิ 51 09967 นายอภิรภัทร ขุมทอง ลจ.รพ.เขวาสินรนิทร 

19 09937 นายเมธาพันธ ดีพูน รพ.พนมดงรกั 52 09983 นางสาวโซเฟย  หะแว ลจ.รพ.บัวเชด 

20 09938 นางกมลกานต ดีพนู รพ.พนมดงรกั 53 09984 นางสาวอจัฉรา  เสนาะวาท ี ลจ.รพ.บัวเชด 

21 09941 นางไพรัตน  ศักดิ์ศรีชัย ลจ.รพ.ชมุพลบุร ี 54 09985 นางสาววิจิตรา  แถวปตถา ลจ.รพ.บัวเชด 

22 09942 นางรัชดา  ดีนาน ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 55 09986 นายสาคร  สมรูป ลจ.รพ.สนม 

23 09943 นางนฐัธิดา  สายเทพ ลจ.สสอ.ทาตูม 56 09988 นายอำพล   จุฑารัตน ลจ.รพ.กาบเชิง 

24 09944 นางสาววิชญา  สำนกันิตย รพ.ปราสาท 57 09989 นางอำพร  มารุนับ ลจ.สสอ.รัตนบุร ี

25 09946 นายคำรอง  สุขสงวน ลจ.รพ.สังขะ 58 09991 นางสาววรีลัปภัชร  วีรละชิมพร ลจ.รพ.ปราสาท 

26 09948 นางสาวเอื้องฟา  ผกัไหม ลจ.รพ.สำโรงทาบ 59 09993 นางสาวจริยา  ค้ำคูณ ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

27 09949 นางสาวสีวล ี ปญจกาเภท ลจ.สสอ.เมือง 60 09992 นางสาวศิรจิันทรา  ใยยอง ลจ.สสอ.ปราสาท 

28 09950 นางอรพิน  กะมุติรา ลจ.สสอ.เมอืง 61 09994 นางสาวรกัษวรัฎฐ  สรฑรกัษ ลจ.สสอ.ปราสาท 

29 09951 นางสาวสิริวิมล   วเิศษ ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 62 09995 นางสาวจริพร  ศิรริจน ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

30 09952 นายวันเฉลิม  วัฒนรัตน ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 63 09996 นางสาวแคทลยีา  แกวหานาม ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

31 09953 นายดวงเดน  ใหมทอง ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 64 09999 นางสาวสมดอย  ผดุงแดน ลจ.สสอ.ปราสาท 

32 09954 นางสาวสุพัตรา   แตมทอง ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 65 09997 นางสาวสุดาวัลย  รกัธง ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

33 09957 นางสาวฐานิดา  แสงเพ็ง ลจ.สสอ.สงัขะ 66 10000 นางสาววรีาพร  วรรณดะธรรม รพ.จอมพระ 



 

 

ลำดับ 
เลขท่ี

สมาชิก 
ช่ือ - สกลุ ท่ีอยู ลำดับ 

เลขที่

สมาชิก 
ชื่อ - สกุล ท่ีอยู 

67 10001 นางสาววราภรณ  ตรงสูญด ี ลจ.รพ.ปราสาท 100 10043 นายสกัสิท  สมศร ี รพ.ปราสาท 

68 09998 นายมารุต  บุญเลีย้ง ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ 101 10048 นางสาวจันทิพย  เพชรสวาย ลจ.รพ.ทาตูม 

69 10003 นางสาวฤด ี ดวงศร ี ลจ.สสอ.จอมพระ 102 10049 นายเอกฤทธ์ิ  พรมทา ลจ.รพ.ชมุพลบุร ี

70 10005 นางสาววิภาดา  แหวนแกว รพ.ศีขรภูม ิ 103 10050 นางสาวพนตัพร  สุรถาวร รพ.ทาตมู 

71 10006 นางสาวผาณิตา  สทิธิโชคมงคล สนง.สสจ.สุรินทร 104 10051 นางสาวจันทราภรณ  จำปาทอง รพ.ทาตมู 

72 10007 นางสาวสมฤทัย  อุดมอาภาพิมล สนง.สสจ.สุรินทร 105 10052 นางสาวธญัพร  พึ่งผล รพ.ทาตมู 

73 10009 นางสาวลกัษณวลยั  โนนสาล ี ลจ.รพ.สนม 106 10027 นางพิมพวิภา  มัชฌิมา ขาราชการบำนาญ 

74 10004 นายบุญตดิ  สงวนสม ลจ.รพ.ลำดวน 107 10022 นายกนกวัฒน  วรรณสอน รพ.รัตนบุร ี

75 10013 นางสุกัญญา  กิลลารด ลจ.รพ.ลำดวน 108 10054 นางสาวฐิติพร  อารีรัตน รพ.ลำดวน 

76 10014 นางนัธยา  เกลีย้งพรอม รพ.ทาตมู 109 10055 นางสาวกัญญามาศ  สขุศิลป รพ.ลำดวน 

77 10010 นางสาวมิ่งขวัญ  คูกิจติเกษม รพ.จอมพระ 110 10045 นางนางกณิษฐา  บุญเกิด ลจ.รพ.รัตนบุร ี

78 10015 นางวิไลวรรณ  วงศเฉลิม ลจ.รพ.รัตนบรีุ 111 10046 นางนายวิทูรย  บุญเกิด ลจ.รพ.รัตนบุร ี

79 10016 นางบัวลอย  แสนเดช ลจ.รพ.รัตนบรีุ 112 10056 นางสาวธัญญาภรณ  สายกระสุน สสอ.จอมพระ 

80 10017 นางสาวเสาวนยี  เฉิดผาด ลจ.รพ.รัตนบรีุ 113 10057 นางสาวนนัทิยา  มีชยัรมัย สสอ.กาบเชิง 

81 10018 นางรุจริา  เปรียบดสีดุ ลจ.รพ.ปราสาท 114 10058 นางสาวฤดี  อมรปฐมมงคล รพ.รัตนบุร ี

82 10019 นางอโนทยั  ปลอดกระโทก ลจ.รพ.สังขะ 115 10047 นางสาวสมานศรี  พิมพิสณท รพ.รัตนบุร ี

83 10020 นายคมสัน  คูศิริเจรญิพานิช รพ.รัตนบุร ี 116 10059 นางสาวจิราภัทร  ตองถือด ี ลจ.รพ.ปราสาท 

84 10021 นางสาวเกวลนิ  ขุมทอง รพ.สังขะ 117 10060 นายอารีย  จันทรจำรัส ลจ.รพ.ปราสาท 

85 10023 นางสาวนชิานาถ  กาบบัวศร ี สสอ.พนมดงรกั 118 10061 นางสาวสุพรรณี  เรืองสุขสุด ลจ.รพ.ปราสาท 

86 10024 นางอุดมศรี  สายหอม รพ.สังขะ 119 10063 นางสาวพสธร  จ๋ิวราษฎรอำนวย รพ.ทาตมู 

87 10025 นางสาวสุพรรษา  สัชชานนท ลจ.รพ.ปราสาท 120 10064 นางสาวเพ็ญนภา  จรจอม รพ.กาบเชิง 

88 10028 นางสาวธัญญลักษณ  เพชรสวาย รพ.ทาตมู 121 10065 นางสาวน.ส.ยูถิกา  ถามนต รพ.บัวเชด 

89 10029 นางสาวพรเพ็ญ  พรมเกา ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ 122 10066 นางสาววาสนา  ขันแกว รพ.รัตนบุร ี

90 10030 นางสาวอรอุมา  ชารีวัน ลจ.รพ.สนม 123 10067 นางสาวกัญญาภัค  แตนวกุล รพ.ศรีณรงค 

91 10031 นางสาวเดือนรุง  รีรัตน รพ.ศีขรภมู ิ 124 10069 นางบุษยากร  วานิชย ลจ.รพ.ปราสาท 

92 10032 นางสาวธญัลักษณ  ขอชยั รพ.ลำดวน 125 10070 นางสาวสริิณพร  ทัดศร ี รพ.ปราสาท 

93 10033 นางกริง  หายโศก ลจ.สสอ.ปราสาท 126 10072 นางสาวสุภาชาติ  คิดดี รพ.สังขะ 

94 10036 นายโยพนา  หาญชนะ รพ.ทาตมู 127 10075 นางสาวจิตติมา  ติสันเทยีะ ลจ.สสอ.บัวเชด 

95 10037 นางสาววิภาดา  สุขเหลือง รพ.กาบเชงิ 128 10076 นางสาวอกัษราภัค   พิศสมัย ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 

96 10038 วาที่ ร.ต.หญิงนงลกัษณ  คำภา

รัตน 

พนักงานราชการ-รพ.

ปราสาท 

129 10077 นางทัศนีย  กานทอง ลจ.รพ.รัตนบุร ี

97 10040 นางสาวณฐัฐาพร  วสุวัชร สสอ.ปราสาท 130 10078 นางสาวสมใจ  สำนกันิตย ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

98 10041 นางณศภัฒคชญา  เฉลยีวไว สสอ.ปราสาท 131 10079 นางสาวอติพร  สุยังกุล ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

99 10042 นางบัวไข  ถาวร ลจ.รพ.รัตนบรุ ี 132 10080 นายนราธิป  ประทีปรัมย ลจ.รพ.ชุมพลบุร ี

 

 

 



 

ลำดับ 
เลขท่ี

สมาชิก 
ชื่อ - สกลุ ท่ีอยู ลำดับ 

เลขท่ี

สมาชิก 
ชื่อ - สกลุ ท่ีอยู 

133 10081 นางสาวพิชญพัทธ  เย็นรัมย สสอ.ชุมพลบุร ี 138 10086 นางจันทรา  ไหมทอง ลจ.รพ.เขวาสินรนิทร 

134 10082 นางธิติพร  พรหมบุตร ขาราชการบำนาญ 139 10087 นางสาวสทุธิดา  วันทา รพ.พนมดงรกั 

135 10083 นางสาวอลิสา  สืบสันต รพ.กาบเชิง 140 10088 นางสาวจุฑามาศ  สาธรุมัย รพ.โนนนารายณ 

136 10084 นางสาวจุฑามาศ  คุมชยั รพ.ปราสาท 141 10090 นางสาววชริาภรณ  พัชรมงคล รพ.ทาตูม 

137 10085 นางสาวอญัชญา  พวงบุบผา รพ.โนนนารายณ 142 10093 นายปรเมศวร  ประทมุศิลา รพ.สังขะ 

 

1.2 สมาชิกสามัญโอนยายเขา จำนวน 2 คน 

ลำดับ 
เลขที่

สมาชิก 
ชื่อ - สกุล ที่อยู ลำดับ 

เลขท่ี

สมาชิก 
ชื่อ - สกลุ ท่ีอยู 

1 09934 นางสายชล สุดด ี รพ.รัตนบุร ี 2 09947 นางปราณ ี ชุมใจ รพ.กาบเชิง 

 

1.3 สมาชิกสมทบสมัครเขาใหม จำนวน  43 คน  

ลำดับ 
เลขที่

สมาชิก 
ช่ือ - สกลุ ท่ีอยู ลำดับ 

เลขท่ี

สมาชิก 
ชื่อ - สกลุ ท่ีอยู 

1 09905 นางสาวเบญจวรรณ  ไทยสุรินทร สสอ.ทาตูม 23 09978 นางสาวสรุภี  สุขตาม สมาชิกสมทบ 

2 09906 นางสาวฉตัรตยิา  อิ่มสำราญ รพ.ปราสาท 24 09982 นางสาวภัทรยีา  สมรูป รพ.ชุมพลบุรี 

3 09909 นางสาวอภิชญา  สุดแนน สสอ.สังขะ 25 09987 นางสาวจารุเนตร  นิยามรัตนกุลศิริ สมาชิกสมทบ 

4 09919 นางสาวศิรภสัสร เอกา สมาชิกสมทบ 26 09990 นายอารยิะ   พิศเพ็ง สมาชิกสมทบ 

5 09907 นางกณิษฐา  บุญเกดิ รพ.รัตนบุรี 27 10002 นางสาวจุฑาว ี วรรณูปถมัภ รพ.จอมพระ 

6 09908 นายวทิรูย  บุญเกิด รพ.รัตนบุร ี 28 09966 นางสาวอรณี  ปตถาต ิ รพ.เขวาสินรินทร 

7 09921 นายปฐมพงษ  จนัทรไทยศรี สมาชิกสมทบ 29 10008 นางสาวนพิษฐา   มุมทอง สสอ.กาบเชิง 

8 09923 นางเจตยิา โรจนจรัสไพศาล สมาชิกสมทบ 30 10011 นางสาวอญัชลี  สติม่ัน สมาชิกสมทบ 

9 09926 นางศิริรัตน  สามใจ สมาชิกสมทบ 31 10012 นางสาวเสาวภาคย  สติม่ัน สมาชิกสมทบ 

10 09931 นางสาวปยาภรณ  รีลัด สสอ.สำโรงทาบ 32 10026 นายณฐัวุฒ ิ สระแกว สมาชิกสมทบ 

11 09932 นางสาวฐิติมา  สินสุพรรณ สสอ.สำโรงทาบ 33 10035 นางสาวเสาวภาคย  ยอดชิด รพ.ปราสาท 

12 09930 นางสาววรรณนภา  บญุลับ สสอ.สำโรงทาบ 34 10034 นางสาวนจิจารีย  สุอานันท สสอ.ปราสาท 

13 09939 นางสาวณฐันรี  รุงแสง รพ.รัตนบุร ี 35 10039 นางสาวกมลชนก  สืบเทพ รพ.ปราสาท 

14 09940 นางสาวสนุิษา  ศรีสอน สสอ.ชุมพลบรีุ 36 10044 นางสาวศศิธร  จดุาบุตร รพ.พนมดงรัก 

15 09928 นางสาวปาริชาติ สายธน ู รพ.ลำดวน 37 10053 นางสมพวร  จิตตแมน สมาชิกสมทบ 

16 09945 นางสาวศิริลักษณ สนัทาลุนยั รพ.ศีขรภมู ิ 38 10062 นางสาวนงนุช   บุษธรรม สสอ.สังขะ 

17 09955 นางสาวสุชาดา  เที่ยงทัศน สสอ.สังขะ 39 10068 นายธนบัตร  สุพรรณภพ สมาชิกสมทบ 

18 09956 นายวลัลพ  ดางศร ี สสอ.สังขะ 40 10071 นางสาวธญัญารัตน  ชมช่ืน รพ.พนมดงรกั 

19 09972 นายทองจันทร  สามิบัต ิ สสอ.ทาตูม 41 10073 นายปกรณ  นับถอืด ี สมาชิกสมทบ 

20 09976 นายวรรณวัช  ประภาสยั รพ.โนนนารายณ 42 10074 นางละอวย    เมืองงาม สมาชิกสมทบ 

21 09974 นางสาวสุวัจนี  แสงสัย รพ.โนนนารายณ 43 10089 นางสาวพัชชริดา  อินทปชฌาย รพ.สังขะ 

22 09975 นางสาวสริกิุล  ศรีสมบรูณ รพ.โนนนารายณ         

 

 



 

สมาชิกเขาใหมแยกตามเขตอำเภอ  จำนวน   187  คน 

  สังกัด  ขาราชการ   ลูกจางชั่วคราว   สมทบ  รวม 

1 อำเภอชุมพลบุรี 3 3 2 8 

2 อำเภอทาตูม 11 4 2 17 

3 อำเภอจอมพระ 3 2 1 6 

4 อำเภอปราสาท 12 15 4 31 

5 อำเภอกาบเชิง 5 1 1 7 

6 อำเภอรัตนบุรี 8 10 3 21 

7 อำเภอโนนนารายณ 2  3 5 

8 อำเภอสนม  3  3 

9 อำเภอศีขรภูมิ 3 14 1 18 

10 อำเภอสังขะ 7 3 5 15 

11 อำเภอศรีณรงค 2   2 

12 อำเภอลำดวน 6 4 1 11 

13 อำเภอสำโรงทาบ  1 3 4 

14 อำเภอบัวเชด 2 6  8 

15 อำเภอพนมดงรัก 4  2 6 

16 สสจ.สุรินทร 2   2 

17 อำเภอเมืองสุรินทร  2 14 16 

18 อำเภอเขวาฯ 2 2 1 5 

19 ตางจังหวัด 2   2 

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 74 70 43 187 



 

2. สมาชิกออกระหวางป 2563 ดังนี้ 

2.1  สมาชิกสามัญลาออก จำนวน   64   คน 
ลำดับ เลขที่

สมาชิก 

ชื่อ - สกลุ สังกัด ลำดับ เลขท่ี

สมาชิก 

ชื่อ - สกลุ สังกดั 

1 02183 นายโชติ   ใจพินิจ รพ.ปราสาท 33 09805 นายถาปนันท  รุงเรือง ลจ.รพ.โนนนารายณ 

2 03675 นางสาย    หงษหิรัณยา ลจ.สสอ.สนม 34 01065 นางนภาพร   หม่ืนจง ขาราชการบำนาญ 

3 04519 นายศราวุฒิ    สวยรูป ลจ.รพ.ศขีรภูมิ 35 01861 นายประสิทธ   จินดาศร ี หนวยพิเศษ 

4 07657 นางสมพร    กองทอง ลจ.รพ.ทาตูม 36 03083 นางสาวฐณิชาปวีณ   ศรีสุวรรณ หนวยพิเศษ 

5 07659 นางศิริพร  กลัดกนัแสง ลจ.รพ.สนม 37 03709 นายเศกศกัดิ์   สาคเรศ ลจ.รพ.ปราสาท 

6 08301 นายวรวิทย  รวมทวี รพ.กาบเชิง 38 08962 นางพรวิภา  กลุรัตน รพ.ศีขรภมู ิ

7 08380 นางสาวเสาวลักษณ  ปานทอง ลจ.รพ.พนมดงรัก 39 09513 นางสาวสรุัตน  บุตตัสสะ ลจ.รพ.รัตนบุร ี

8 08679 นางบัวคำ  จนัทเขต ลจ.สสอ.ลำดวน 40 09748 นางสาวลลิตา พระศรี ลจ.สสอ.ลำดวน 

9 08726 นางบุญยัง  วนัทา ลจ.สสอ.รัตนบุร ี 41 07175 นางสาวพรนภา  บรรเทาทวน สสอ.เมืองสริุนทร 

10 08810 นางสาวรงัสนีิ  บุญปก ลจ.รพ.รัตนบุร ี 42 08604 นางวรรณวิสา    สมสุข หนวยพิเศษ 

11 09123 นายบรรดิษฐ ศรีนาจันทร ลจ.รพ.ปราสาท 43 04052 นายอุดร   เสาเวียง ลจ.รพ.สังขะ 

12 09166 นางสาวสุภิศา  จิตตสม ลจ.รพ.ลำดวน 44 07711 นางสาวณฐัฎาภรณ  พลสระคู หนวยพิเศษ 

13 09510 นางสาวกนกลดา  จวนเกาะ ลจ.รพ.ศีขรภูมิ 45 08020 นางเกศนี  หุนทอง ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

14 09721 นายเผาโรจน   แกวหลอ ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ 46 08411 นางสิราลกัษณ  คำขูร ู สสอ.พนมดงรกั 

15 04076 นางธัญญพัทธ   ผสมศร ี ลจ.สสอ.เมอืง 47 08527 นางสาววิไลวรรณ  บุญม ี หนวยพิเศษ 

16 07637 นางสาวชนัญญา   เกษประเสริฐ รพ.ปราสาท 48 09041 นางสาวมนันนันท  ชูสิร ิ รพ.ปราสาท 

17 08622 นางเกษร  สืบเพ็ง ลจ.สสอ.ชุมพลบุร ี 49 09901 นางสาวชนกพิมพ  ศกัดาปรีชา รพ.ทาตมู 

18 08808 นางสาวศรีสุดา  มีสตัย ลจ.รพ.รัตนบุร ี 50 08306 นางบุษบา  จารธุนิตกุล พนักงานราชการ-

สสจ.สุรนิทร 

19 09224 นางสาวพัชรินทร  บูรณเจรญิ ลจ.รพ.ศีขรภูมิ 51 08784 นางสาวสุมติรา  สืบโสดา รพ.กาบเชิง 

20 09811 นางสุวรรณี  โสรถาวร รพ.ทาตมู 52 09756 นายศิริวัฎ  บญุปก สนง.สสจ.สรุินทร 

21 03726 นางพรรณพิราสณ  สิงหธีร ลจ.สสอ.ทาตูม 53 09808 นางสาวภัคนภัสส  อยูครบ ลจ.สสอ.ลำดวน 

22 08172 นางสาวศิริวรรณ   ทองนำ รพ.พนมดงรกั 54 08239 นายชมุพล    ศรีศันสนยี รพ.พนมดงรกั 

23 08201 นางสาวขนิษฐา  คลายโศก หนวยพิเศษ 55 09120 นายธรีศักดิ์  กนกฉนัท ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ

24 01159 นางบุญเรือน   เจรญิคงคา หนวยพิเศษ 56 06859 นางเกศินี   ยอดทอง ลจ.รพ.บัวเชด 

25 03737 นางฎิฐิรัช  กอแกว หนวยพิเศษ 57 08111 นางปนัดดา  อิ่มเอิบ ลจ.รพ.รัตนบรุี 

26 07844 นางสาวสุภาพร  เทยีนทอง ลจ.สสอ.บัวเชด 58 08566 นางสาวพิมพชนก  นิลหุต รพ.ศีขรภูมิ 

27 07899 นายโกวิท  กูลรตัน สสอ.ลำดวน 59 08797 นางสาวสุภาพร  ผกาแกว ลจ.สสอ.พนมดงรกั 

28 07935 นายปยวัฒน  ผาสุข ลจ.สสอ.ศรีณรงค 60 07811 นางนิตยา   พูนผาด สสอ.สังขะ 

29 08279 นางสาวขวัญปุรนิทร   ชารัมย ลจ.สสอ.สนม 61 09007 นางสาวจิตติยา  บุตรชวง ลจ.สสอ.เมือง 

30 08700 นางสาวหัทยา  ประดจุชนม ลจ.รพ.ศขีรภูม ิ 62 09813 นายภาณเุดช   เรืองสวัสดิ ์ รพ.ศีขรภมู ิ

31 09241 นายกิตติชัย  จำป ลจ.รพ.สนม 63 08800 นายเสมยีน  พาสนกุ ลจ.รพ.ชุมพลบุรี 

32 09327 นายจักราวุธ ศรีสรสทิธิ ์ ลจ.รพ.ทาตูม 64 09183 นายรุงโรจน  สินประสิทธ์ิกุล ลจ.รพ.กาบเชิง 

 

 

 

 



 

2.2  สมาชิกสบทบลาออก จำนวน   21   คน 
ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกลุ สังกัด ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ - สกุล สังกัด 

1 04016 นางสาวพิมพกานต  ฮกึเหิม สมาชิกสมทบ 12 08601 นางรำพึง   รัตนโคตร สมาชิกสมทบ 

2 09117 นางสาวนภสร  จึงสุวัฒนานนท สมาชิกสมทบ 13 09122 นางสาวอาทิตยา  ศรีแกว สมาชิกสมทบ 

3 07015 นางศิริมา   เติมสุข สมาชิกสมทบ 14 09251 นางสาวนงนุช  วัฒนโกศล สมาชิกสมทบ 

4 07140 นางนัยนา  นามโสม สมาชิกสมทบ 15 09838 นางสาวอนิทุอร  จำปาแดง รพ.ปราสาท 

5 09831 นายดวงเดน  ใหมทอง รพ.ศขีรภมู ิ 16 09852 นางสาวศิรลัิกษณ  สุขอุม รพ.สังขะ 

6 09833 นางสาวสุพัตรา   แตมทอง รพ.ศีขรภูม ิ 17 09905 นางสาวเบญจวรรณ  ไทยสุรนิทร สสอ.ทาตูม 

7 09836 นายวันเฉลิม วัฒนรัตน รพ.ศีขรภูม ิ 18 09906 นางสาวฉตัรตยิา  อิ่มสำราญ รพ.ปราสาท 

8 09844 นางสาวจริยา  คำ้คูณ รพ.ศีขรภูมิ 19 09870 นางสาวขวัญนภา  นามมวง รพ.จอมพระ 

9 09862 นายธนาวุฒ ิ จนัทรครบ รพ.ปราสาท 20 09907 นางกณิษฐา  บุญเกดิ รพ.รัตนบุรี 

10 09312 นางสาวขนิษฐา  สัตยากวี สมาชิกสมทบ 21 09908 นายวทูิรย  บุญเกิด รพ.รัตนบุรี 

11 06231 นางศศิธร      สวนหนองแวง สมาชิกสมทบ         

 

2.3  สมาชิกสามัญเสียชีวิต จำนวน   11   คน 
ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกลุ สังกัด ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกลุ สังกัด 

1 00147 นางอบมา   นฤมิตกริ่มกมล ขาราชการบำนาญ 7 00243 นายสริุนทร   มณีไสย ขาราชการบำนาญ 

2 00893 นายวุฒชิัย   ชมช่ืนดี ขาราชการบำนาญ 8 02954 นายเสรี   บุญสงค ลจ.รพ.รัตนบุร ี

3 01665 นายจำรัส   พึ่งประสตูร ขาราชการบำนาญ 9 00220 นายเสรฐิ   แกวเพ็ชร ขาราชการบำนาญ 

4 01780 นายโมคิน   พาเจรญิ สสอ.โนนนารายณ 10 01971 นางสุพรรณี   พฤกษา สสอ.เมืองสริุนทร 

5 03022 นายเสถียร   โพธ์ิแกว ลจ.รพ.สำโรงทาบ 11 01857 นางสุภาพร   ฉวีพันธ รพ.ศีขรภมู ิ

6 04436 นายธีรพงษ  แสงทอง ลจ.รพ.รัตนบุรี         

 

2.4  สมาชิกสมทบเสียชีวิต จำนวน   6   คน 
ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกลุ สังกัด ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกลุ สังกัด 

1 06061 นายเร็ม      ยางสขุ สมาชิกสมทบ 4 05174 นายสรัน      รัตนชยากร สมาชิกสมทบ 

2 04464 นายกำแหง   ศรีสะอาด สมาชิกสมทบ 5 04988 นางมาลี    แกวสวาง สมาชิกสมทบ 

3 07263 นางบัวทอง  ทุมทอง สมาชิกสมทบ 6 06257 นางซอน      หงษเจือ สมาชิกสมทบ 

 

2.5  สมาชิกใหออกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ จำนวน   6   คน 
ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกลุ สังกัด ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกลุ สังกัด 

1 05486 นางระวีวรรณ   บุญทัพไทย หนวยพิเศษ 4 06870 นางพิมพวิภา  มัชฌิมา ขาราชการบำนาญ 

2 02660 นายวีรภทัร   เอกศิริ สสอ.เมืองสุรินทร 5 07739 นางสาวกัญทิชา  สิงจานุสงค หนวยพิเศษ 

3 03881 นางโพยมเพ็ญ  ผองใส หนวยพเิศษ 6 03536 นายสมบัติ  ดาศร ี ลจ.สสอ.จอมพระ 

 

2.6  สมาชิกโอนไปเปนสมาชิกสหกรณอื่น จำนวน   5   คน 
ลำดับ เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกลุ สังกัด ลำดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ - สกุล สังกัด 

1 02542 นางสุจิตรา   เพ่ิมพูน รพ.ศีขรภูมิ 4 08620 นางสาวกนกวรรณ  จำปาแดง ลจ.รพ.ลำดวน 

2 08412 นางสาวนลุิบล  เขตประทุม ลจ.รพ.จอมพระ 5 08745 นางสาวพิณญาดา  กายดี รพ.พนมดงรกั 

3 08669 นางสาวกิตตกิา   กุลรัตน หนวยพเิศษ         

 

มติที่ประชุม.............................................................................................................................. 
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เสนอ  ทีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จํากดั

ตามทีประชุมใหญส่ามญั สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั  เมือวนัที 22 ธนัวาคม 2562

เลือกตงัขา้พเจา้และคณะรวม  3  คน เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปีสินสุดวนัที 30 พฤศจิกายน 2563  นนั

ขา้พเจา้และคณะไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุก

เดือนแลว้  ในโอกาสนีขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุปดงัต่อไปนี

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1  เพอืตรวจสอบการปฏิบติังานเกียวกบัการบญัชี และการควบคุมการเงิน

1.2  เพอืตรวจสอบการดาํเนินงานอืน ๆ ของสหกรณ์

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน

2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์

2.3  ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของทีประชุม

2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณทีกาํหนด

2.5  ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีรายละเอียดลูกหนี ทุนเรือนหุน้ เงินรับฝาก เทียบกบับญัชีคุมยอด

2.6  ตรวจสอบการจดัทาํงบทดลองประจาํเดือน

2.7  ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินของสหกรณ์โดยเปรียบเทียบกบังบประมาณ

3.  การบัญชี

3.1  เอกสารหลกัฐานการลงบญัชีครบถว้น

3.2  การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั

3.3  การจดัทาํบญัชียอ่ยและทะเบียนต่างๆ เรียบร้อย ถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด

3.4  มีการเสนอรายงานทางบญัชีต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน

4.  การควบคุมการเงิน

การรับ การจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปตามระเบียบทีสหกรณ์กาํหนด  

5.  การบริหารงานของสหกรณ์

การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และมี

ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์

รายงานการตรวจสอบกจิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์

สําหรับปีสินสุด วันที 30 พฤศจิกายน 2563
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6.  การดาํเนินงานของสหกรณ์

6.1  สมาชิกยกมาต้นปี 7,047                      คน

       เพิมระหวา่งปี 187                         คน

       ออกระหวา่งปี 113                         คน

       สมาชิกคงเหลือวันสินปี 7,121                      คน

การรับสมาชิกและการพน้จากการเป็นสมาชิกภาพเป็นไปตามขอ้บงัคบักาํหนด

6.2  การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 6.2.1  เงินกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน   

   -  ขา้ราชการ  ขา้ราชการบาํนาญ  เจา้หนา้ทีสหกรณ์ ลูกจา้งประจาํ เจา้หนา้ทีสมาคมฌาปนกิจฯ

        วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 100,000 บาท และตอ้งมีหุน้ไม่นอ้ยกวา่เงินกูเ้พือเหตุฉุกเฉินทีสมาชิกกู ้

  -  ลูกจา้งชวัคราว  วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน  10,000 บาท  แต่ไม่เกินครึงหนึงของเงินไดร้ายเดือน

6.2.2  เงินกูส้ามญั

1.  เงินกูส้ามญัทวัไป

                  -  ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํทีปฏิบติังานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

                      เจา้หนา้ทีสหกรณ์ หรือเจา้หนา้ทีสมาคมฌาปนกิจฯ  ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้                   

                      วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 3,500,000 บาท   

                  -  ลูกจา้งชวัคราว กลุ่มวชิาชีพ  พนกังานราชการ ของหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุข-

                      จงัหวดัสุรินทร์  ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูง ไม่เกิน  550,000 บาท

                      ถา้ใชห้ลกัทรัพยค์าํประกนั  กูเ้พมิไดอี้กหนึงสัญญา   ไมเ่กิน 800,000.-บาท

                  -  ลูกจา้งชวัคราวทวัไป  ของหน่วยงานในสังกดัสาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ ทีหัก

                      เงินเดือน  ณ ทีจ่ายได ้ วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน  300,000 บาท   

                      ถา้ใชห้ลกัทรัพยค์าํประกนั  กูเ้พมิไดอี้กหนึงสัญญา   ไมเ่กิน 500,000.-บาท

                  -  ขา้ราชการบาํนาญหรือสมาชิกทีอายเุกินกวา่ 60 ปี วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 2,000,000  บาท 

                  -  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ  เจา้หนา้ทีสหกรณ์  หรือเจา้หนา้ทีสมาคมฌาปนกิจฯ ทีปฏิบติังานนอก

                      สังกดัหน่วยงาน สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ และหรือไม่สามารถหกัเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้

                      วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน   1,500,000 บาท 

                 -  สมาชิกทีไม่ไดป้ฏิบติัราชการแลว้   วงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้

                  -  สมาชิกสมทบ   วงเงินกูไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้และเงินฝากทีมีในสหกรณ์

2.  เงินกูส้ามญัเพอืคุณภาพชีวติ

                   -  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํทีปฏิบติังานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์   และเจา้หนา้ที-

                        สหกรณ์ ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 200,000 บาท

                    -  ลูกจา้งชวัคราวกลุ่มวชิาชีพ ทีปฏิบติังานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์  เจา้หนา้ทีสมาคม- 

                        ฌาปนกิจฯ ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 70,000 บาท
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3.  เงินกูส้ามญัเพมิทรัพย์

                   -  สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีไม่เป็นผูถู้กคาํพิพากษาของศาลหรือคาํสังทีชอบดว้ยกฎหมาย ใหอ้ายดัเงินปันผล

                       ประจาํปี เพือชาํระหนีแก่เจา้หนีรายอืน วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบหา้ของ

                      ประมาณการผลตอบแทนจากการถือหุน้ในสหกรณ์สาํหรับประจาํปีนันๆ

4.  เงินกูส้ามญัเพอืบริโภค

                   -  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํทีปฏิบติังานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์   และเจา้หนา้ที-

                        สหกรณ์ ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 500,000 บาท

                  -  ลูกจา้งชวัคราว กลุ่มวชิาชีพ  พนกังานราชการ ของหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์

                      และเจา้หนา้ทีสมาคมฌาปนกิจฯ ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้  วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูง ไม่เกิน  200,000 บาท

                  -  ลูกจา้งชวัคราวทวัไป ของหน่วยงานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่าย

                      ได ้  วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูง ไม่เกิน  50,000 บาท

                  -  ขา้ราชการบาํนาญหรือสมาชิกทีอายเุกินกวา่ 60 ปี วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 150,000  บาท 

5.  เงินกูส้ามญัเพมิสุข

                   -  ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํทีปฏิบติังานในสังกดัสํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์   และเจา้หนา้ที-

                        สหกรณ์ ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 50,000 บาท

                  -  ลูกจา้งชวัคราว กลุ่มวชิาชีพ  พนกังานราชการ ลูกจา้งชวัคราวทวัไปของหน่วยงานในสังกดั

                      สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร์ และเจา้หนา้ทีสมาคมฌาปนกิจฯ ทีหักเงินเดือน ณ ทีจ่ายได ้  

                      วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูง ไม่เกิน  20,000 บาท

6. เงินกูส้ามญัสวสัดิการสมาชิกอาย ุ60 ปี

                   -  ขา้ราชการ หรือ ลูกจา้งประจาํ หรือ ขา้ราชการบาํนาญ หรือ เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ ทีอายคุรบ 55 ปี 

                       ไม่เกิน 60 ปี วงเงินกูเ้ท่ากบัเงินสวสัดิการสมาชิกอาย ุ60 ปี ทีพึงไดรั้บเมืออาย ุ60 ปีบริบูรณ์

6.2.3  เงินกูพิ้เศษ   แต่ละประเภทดงันี

1.  เพอืการเคหะสงเคราะห์             วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 4,000,000 บาท

2.  เพอืการลงทุนประกอบอาชีพ     วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 4,000,000 บาท

3.  เพอืซือยานพาหนะ                     วงเงินกูจ้าํกดัขนัสูงไม่เกิน 3,000,000 บาท

ในระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกซึงมีรายละเอยีดดงันี

เงินกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน   จาํนวน     478   สัญญา จาํนวนเงิน        7,268,310.00           บาท

เงินกูส้ามญั                   จาํนวน  4,359    สัญญา จาํนวนเงิน 2,264,607,026.25    บาท

เงินกูพิ้เศษ จาํนวน       23    สัญญา จาํนวนเงิน 20,615,184.25         บาท

รวมทังสิน จํานวน  4,860   สัญญา จํานวนเงิน 2,292,490,520.50    บาท

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเป็นตามขอ้บงัคบัและระเบียบวา่ดว้ยเงินกู ้ เงินกูแ้ต่ละรายมีหลกัฐานการเป็นหนีครบถว้น

ในระหว่างปีสมาชิกชาํระหนีเงินกูเ้ป็นจาํนวนเงิน  2,157,367,170.64   บาท
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รายการเคลือนไหวระหว่างปี

         เงินกูเ้พอืเหตุฉุกเฉิน      เงินกูส้ามญั เงินกูพิ้เศษ รวม

ยอดยกมา 1,783,060.00           4,018,959,575.35    91,044,464.75        4,111,787,100.10    

จ่ายเงินกูร้ะหวา่งปี 7,268,310.00           2,264,607,026.25    20,615,184.25        2,292,490,520.50    

รับชาํระหนีระหวา่งปี 6,689,174.00           2,138,397,017.89    12,280,978.75        2,157,367,170.64    

คงเหลือวันสินปี 2,362,196.00           4,145,169,583.71    99,378,670.25        4,246,910,449.96    

             6.3  การรับเงินฝาก

สหกรณ์รับฝากเงิน  ดงันี

        6.3.1 เงินรับฝาก จากสมาชิก แบ่งเป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่

(1)  เงินฝากออมทรัพยท์วัไป

(2) เงินฝากออมทรัพยม์ีเป้าหมาย

(3)  เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ

(4)  เงินฝากออมทรัพยสิ์นทวศีรีณรงค์

(5)  เงินฝากออมทรัพยม์นัใจ

(6)  เงินฝากออมทรัพยอุ่์นไอรัก

(7)  เงินฝากออมทรัพยท์นัใจ

         6.3.2 เงินรับฝาก จากสหกรณ์อืน

         6.3.3 เงินรับฝาก จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามยัสุรินทร์

         6.3.4 เงินรับฝาก จากอืนๆ

รายการเคลือนไหวระหว่างปี

  อ/ท.ทวัไป อ/ท.มีเป้าหมาย  อ/ท.พิเศษ อ/ท.สินทวฯี อ/ท.มนัใจ

ยอดยกมา 57,851,018.88      350,535,961.29       37,534,260.55         8,023,100.00          7,532,660.89           

ฝากระหวา่งงวด 106,653,550.74    1,592,985,664.98    36,860,598.13         6,221,700.00          7,747,816.85           

ถอนระหวา่งงวด 111,859,588.34    1,507,018,840.68    57,734,136.51         4,074,800.00          8,230,660.87           

คงเหลือวนัสินปี 52,644,981.28      436,502,785.59       16,660,722.17         10,170,000.00        7,049,816.87           

อ/ท.อุ่นไอรัก อ/ท.ทนัใจ สหกรณ์อืน อ/ท.ทวัไป สหกรณ์อืน ประจาํ ฌสอ. อ/ท.ทวัไป

ยอดยกมา 6,153,596.45        235,096,053.71       668,055,670.60       50,000,000.00        1,236,966.88           

ฝากระหวา่งงวด 54,281,349.37      104,402,807.07       563,716,870.53       51,901,208.92        31,786,824.76         

ถอนระหวา่งงวด 26,174,729.39      57,261,000.00         665,852,518.40       101,901,208.92      31,692,508.00         

คงเหลือวนัสินปี 34,260,216.43      282,237,860.78       565,920,022.73       -                         1,331,283.64           
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ฌสอ. อ/ท.เป้าหมาย ฌสอ. อ/ท.พิเศษ อืนๆ รวมทงัสิน

ยอดยกมา 12,310,724.37      691,333.70              1,733,626.70           1,436,754,974.02   

ฝากระหวา่งงวด 44,985,904.51      1,772,441.54           75,246,921.75         2,678,563,659.15   

ถอนระหวา่งงวด 45,016,214.45      2,380,000.00           76,980,548.45         2,696,176,754.01   

คงเหลือวนัสินปี 12,280,414.43      83,775.24                -                          1,419,141,879.16   

การรับฝากเงินและจ่ายเงินฝากเป็นไปตามระเบียบทีสหกรณ์กาํหนด

          6.4  เงินกู้ยืม

สหกรณ์มีการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินภายนอกในปี  2563  ยอดเงินกูย้มื คงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2563  เป็นดงันี

 จาํนวนเงิน (บาท) อตัราดอกเบีย 

(1) ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮาส์ จาํกดั (ตวัสัญญาใชเ้งิน) 200,000,000.00       3.00%

(2) ธนาคารออมสิน จาํกดั (ตวัสัญญาใชเ้งิน) 210,000,000.00       3.20%

(3) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (ระยะยาว) 390,000,000.00       3.20%

(4) ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จาํกดั (ระยะยาว) 66,600,000.00         3.25%

รวม 866,600,000.00       

การกูย้มืและชาํระหนีเป็นไปตามเงือนไขและขอ้ตกลง  โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูเ้ห็นชอบ

             6.5  ทุนเรือนหุ้น

ยอดยกมา 1,950,387,130.00   บาท

เพมิระหวา่งปี 149,255,820.00      บาท

จ่ายเงินคืนระหวา่งปี 29,411,210.00        บาท

คงเหลือ ณ วันสินปี 2,070,231,740.00   บาท

           6.6  รายจ่ายของสหกรณ์

รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามระเบียบ

การจ่ายเงินทีเกียวขอ้ง  เป็นไปตามระเบียบ มติทีประชุมและอยูภ่ายใตว้งเงินงบประมาณทีไดรั้บ

อนุมติัจากทีประชุมใหญ่

7.  ผลการดาํเนินงาน

7.1  ในรอบปี  สหกรณ์มีรายไดท้งัสิน  270,204,309.58  บาท   

ค่าใชจ่้าย  92,703,738.49  บาท    มีกาํไรสุทธิ  177,500,571.09  บาท    เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน  

13,598,890.11  บาท  หรือร้อยละ 8.30

7.2  การดาํเนินงานโดยทวัไปของสหกรณ์   เป็นไปตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

และการปฏิบติังานของสหกรณ์เป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของทีประชุม
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8.  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

           8.1  การปฏิบติังานทางการเงิน การบญัชี  ส่วนใหญ่ถูกตอ้ง เรียบร้อย  มีขอ้ทกัทว้งเลก็นอ้ย  ซึงได้

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินงาน  และแจง้เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งทราบเป็นประจาํทุกเดือน

เพอืแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

8.2  การปฏิบติังานทางดา้นการรับฝากเงิน ถูกตอ้ง  เรียบร้อย

8.3  การปฏิบติังานดา้นการให้กูย้มื  ส่วนใหญ่ถูกตอ้ง  มีขอ้ทกัทว้งเลก็นอ้ย  ซึงไดร้ายงาน

ผลการตรวจสอบกบัคณะกรรมการดาํเนินงานและแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งทราบเป็นประจาํทุกเดือน

เพอืแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

       คณะผูต้รวจสอบกิจการตอ้งขอขอบพระคุณคณะกรรมการดาํเนินงาน และเจา้หน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์

อนามยัสุรินทร์ จาํกดั ทีให้ความร่วมมืออยา่งดียงิในการให้ขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกในการเขา้ตรวจสอบ

ตลอดจนรับฟังขอ้คิดเห็น คาํแนะนาํ เพือปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง และขอขอบพระคุณผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ทุกท่านทีให้โอกาสไดเ้ขา้มาตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

       (นายรนกร  ปริสุทธิวุฒิพร)

       ประธานผูต้รวจสอบกิจการ

 (นางถวลิ  พิพฒัน์พูนสิริ)                       (นางอรัญญา  พิศวง)

     ผูต้รวจสอบกิจการ                                     ผูต้รวจสอบกิจการ
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หนังสือรับรองของสหกรณ 
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

เรียน   นางสาวสุภางค  เวสารัชอารียกุล 

หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จำกัดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด  สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จำกัดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนดหรือไม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหการดำเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 

ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบและคิดวาควรจะ
เปน ดังตอไปนี้ 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามขอตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 12 มกราคม 2563 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ

งบการเงิน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 
1.2 งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวนการแสดง

รายการและขอมูลตางๆ 
1.3 ขอสมมติที่สำคัญที่สหกรณใชในการประมาณการทางบัญชีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

เชน รายการธุรกิจท่ีมีบุคคลอ่ืน ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจำกัดการใชเงินกู 
สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 

1.5 เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนดใหปรับปรุงหรือเปดเผย
ไดปรับปรุงหรือเปดเผยแลว 

1.6 ไมมีรายการผิดปกติที่เก่ียวของกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สำคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปน
สาระสำคัญตองบการเงิน 

1.7 สหกรณมีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมายและไมมีภาระผูกพันหรือขอผูกมัด
ใดๆในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.8 สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดข้ึนแลวและอาจเกิดข้ึนใน
ภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

1.9 นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้นหรือไม
ปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสำคัญ ซึ่งตองนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การใหขอมูล  
ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ

ทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
2.3 ขอมูลอ่ืนที่ทานขอจากขาพเจาเพ่ือวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
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2.4 เขาถึงบุคคลในสหกรณที่ทานระบุวาจำเปนในการไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอยางไมจำกัด 
2.5 สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมี

สาระสำคัญตองบการเงิน นอกจากนี้สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบ และขอกำหนดของหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
ที่กำกับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงิน 

2.6 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทั้งหมดที่เปนผลจากการประเมินความเสี่ยงเร่ืองการทุจริตที่มีผลตอ
การแสดงงบการเงินที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ 

2.7 สหกรณไดเปดเผยขอมูลทุกอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสงสัยวาจะทุจริตที่สหกรณ
ทราบและที่มีผลกระทบตอสหกรณ โดยเก่ียวของกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ เจาหนาที่สหกรณที่มีบทบาท
สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงิน 

2.8 สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่ง
ควรจะไดนำมาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการตั้งสำรองคาเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน  

 ขอแสดงความนับถือล 

 

งชื่อ)      ศุภรัฐ  พูนกลา    ศุภรัฐ  พูนกลา 

 (นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 
 
 ระเบียบ  ชูวา 
 (ลงช่ือ)    ระเบียบ  ชูวา (นางระเบียบ  ชูวา) 
 ผูจัดการ 
 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 



ปี  2563 ปี  2562

หมายเหตุ บาท บาท

 สินทรัพย์                  

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 44,366,559.46 65,740,907.24

เงินฝากสหกรณ์อืน 3 447,855,611.43 184,855,611.43

เงินลงทนุระยะสนั 4 2,000,000.00 0.00

เงินให้กู้ยืมระยะสนั - สทุธิ 5 292,997,941.24 281,891,017.39

ลกูหนีอืน - สทุธิ 6 0.00 694,250.28

ดอกเบียเงินให้กู้ ค้างรับ 4,240,184.00 3,630,405.75

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 7 464,378.09 197,873.99

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 791,924,674.22 537,010,066.08

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 4 10,503,000.00 8,503,000.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สทุธิ 5 3,948,480,567.20 3,826,727,663.97

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 8 20,535,721.50 21,244,480.94

เงินประกนัการไฟฟ้า 46,000.00 46,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 3,979,565,288.70 3,856,521,144.91

รวมสินทรัพย์ 4,771,489,962.92 4,393,531,210.99

หนีสินและทุนของสหกรณ์

หนีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชธีนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสนั 9 410,000,000.00 586,800,000.00

สว่นของหนีสินไม่หมนุเวียนทีถึงกําหนดชําระภายในหนีงปี 12 38,400,000.00 26,471,200.00

เงินรับฝาก 10 1,419,141,879.16 1,436,754,974.02

หนีสินหมนุเวียนอืน 11 8,385,215.90 5,630,024.83

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,875,927,095.06 2,055,656,198.85

หนีสินไม่หมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 12 418,200,000.00 13,902,800.00

หนีสินไม่หมนุเวียนอืน 13 11,645,025.92 10,666,228.04

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 429,845,025.92 24,569,028.04

รวมหนีสิน 2,305,772,120.98 2,080,225,226.89

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จาํกัด

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี 30  พฤศจกิายน  2563
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หมายเหตุ บาท บาท

ทนุของสหกรณ์

ทนุเรือนหุ้น(มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

               หุ้นทีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 2,070,231,740.00 1,950,387,130.00

ทนุสํารอง 206,747,133.95 189,535,050.97

ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอืนๆ 14 11,238,396.90 9,482,122.15

กําไรสทุธิประจําปี 177,500,571.09 163,901,680.98

รวมทุนของสหกรณ์ 2,465,717,841.94 2,313,305,984.10

รวมหนีสินและทุนของสหกรณ์ 4,771,489,962.92 4,393,531,210.99

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ลงชอื ศภุรัฐ  พนูกล้า

          (นายศภุรัฐ  พนูกล้า)

                            ประธานกรรมการ

ลงชือ จติุพร   ฝงูใหญ่

(นางจตุิพร   ฝงูใหญ่)

                               เลขานกุาร

                     วนัที    5    ธนัวาคม   2563

           



                 ปี  2563               ปี  2562

บาท % บาท %

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบียรับเงนิให้กู้ 261,833,472.99 97.13 250,887,655.16 94.80

ดอกเบียรับเงนิฝากธนาคาร 154,471.04 0.06 283,597.26 0.11

ดอกเบียรับเงนิฝากสหกรณ์อืน 7,162,471.44 2.66 13,108,467.08 4.95

ดอกเบียรับจากตวัสญัญาใช้เงนิ 65,178.07 0.02 114,265.67 0.04

ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุ 338,937.08 0.13 258,799.00 0.10

รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทนุ 269,554,530.62 100.00 264,652,784.17 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบียและการลงทุน

ดอกเบียจ่ายเงนิรบัฝาก 45,947,297.36 17.05 52,845,278.51 19.97

ดอกเบียจ่ายเงนิกู้ยืมระยะสนั 20,275,809.21 7.52 22,405,965.54 8.47

ดอกเบียจ่ายเงนิกู้ยืมระยะยาว 5,935,142.61 2.20 8,939,137.19 3.38

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบียและการลงทนุ 72,158,249.18 26.77 84,190,381.24 31.81

หัก หนีสงสัยจะสูญและหนีสูญ

หนีสงสยัจะสญู - ลกูหนีเงนิให้กู้ 0.00 0.00 1,309,216.28 0.49

รวมหนีสงสยัจะสญูและหนีสญู 0.00 0.00 1,309,216.28 0.49

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากการลงทุน-สุทธิ 197,396,281.44 73.23 179,153,186.65 67.69

บวก รายได้อืน

ดอกเบียรับจากลกูหนีขาดสมาชิกภาพ 149,474.17 0.05 1,681,718.35 0.63

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 33,750.00 0.01 17,550.00 0.01

รายได้จากการบริการเสริม 16,193.29 0.01 18,937.85 0.01

รายได้ค่าปรับ - ปิดบญัชีเงนิฝาก่อนกําหนด 6,000.00 0.00 2,000.00 0.00

รายได้จากการพฒันาโปรแกรม 420,000.00 0.16 400,000.00 0.15

รายได้จากโครงการส่งเสริมการออม 0.00 0.00 1,029.00 0.00

รายได้อืน 24,361.50 0.01 34,523.38 0.01

รวมรายได้อืน 649,778.96 0.24 2,155,758.58 0.81

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับเจ้าหน้าที

เงนิเดือน 5,609,160.00 2.08 5,152,320.00 1.95

เงนิประจําตําแหน่ง 144,000.00 0.05 126,000.00 0.05

ค่าตอบแทน - เงนิเดือนเต็มขนั 74,340.00 0.03 74,340.00 0.03

ค่าครองชีพ 48,000.00 0.02 69,840.00 0.03

ค่าปฏิบตัิงานนอกเวลา 158,911.50 0.06 150,145.25 0.06

เงนิบําเหน็จเจ้าหน้าที 807,180.00 0.30 656,470.00 0.25

สวสัดิการเจ้าหน้าที 200,000.00 0.07 150,000.00 0.06

เงนิสมทบประกนัสงัคมและเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 108,513.00 0.04 133,980.00 0.05

7,150,104.50 2.65 6,513,095.25 2.46

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสริุนทร์    จาํกัด

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีสนิสุดวันที  30  พฤศจกิายน  2563
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บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายเกียวกับทดีิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าเสือมราคา 852,170.44 0.32 887,609.08 0.34

ค่าตดัจ่าย 40,000.00 0.02 175,400.00 0.07

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 36,000.00 0.01 27,310.00 0.01

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 37,437.61 0.01 30,385.37 0.01

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารและอปุกรณ์ 10,189.99 0.00 24,500.00 0.01

ค่าภาษีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 8,796.00 0.00 8,997.00 0.00

ค่าเบียประกนัภยั 80,098.92 0.03 81,941.32 0.03

1,064,692.96 0.39 1,236,142.77 0.47

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสมาชิก

ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก 23,476.00 0.01 23,320.00 0.01

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์สําหรับสมาชิกใหม่ 23,040.00 0.01 39,786.00 0.02

ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความเชือมนัแก่สมาชิกวยัเกษียณ 212,495.92 0.08 184,055.00 0.07

ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนเพือพฒันาหรือปรับปรุงระเบียบฯ ให้ 95,846.00 0.03 0.00 0.00

สินเชือแก่สมาชิก

ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาสมาชิกให้เข้าถงึเทคโนโลยีและระบบ 156,300.00 0.06 0.00 0.00

สารสนเทศของสหกรณ์

511,157.92 0.19 247,161.00 0.09

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน

ค่าเบียประชมุ 410,000.00 0.15 432,000.00 0.16

ค่ารับรอง 70,662.00 0.03 106,426.00 0.04

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ 84,277.00 0.03 144,440.00 0.05

ค่าวสัดุสํานกังาน 89,047.00 0.03 81,703.00 0.03

ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 123,276.00 0.04 134,497.00 0.05

ค่าใช้จ่ายในการประชมุใหญ่ 2,006,206.50 0.74 2,032,446.00 0.77

ค่าใช้จ่ายในการประชมุวิสามญั 0.00 0.00 442,956.00 0.17

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 114,000.00 0.04 114,000.00 0.04

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 75,000.00 0.03 75,000.00 0.03

ค่านํา - ค่าไฟฟา้ 313,061.00 0.12 303,645.77 0.12

ค่าโทรศพัท์ - ค่าไปรษณีย์ 53,367.95 0.02 58,630.94 0.02

ค่าอินเตอร์เน็ต 37,223.16 0.01 49,417.60 0.02

ค่าเช่าพืนทีเก็บข้อมลูทางเว็บไซต์ 18,000.00 0.01 18,000.00 0.01

ค่าตอบแทน - การเงนิ 43,961.00 0.02 44,769.00 0.02

ค่าตอบแทน - ผู้ประสานงาน 150,000.00 0.06 150,000.00 0.06

ค่าตอบแทน - ผู้ ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 500.00 0.00 3,000.00 0.00

ค่าตอบแทน - ทีปรึกษา 50,000.00 0.02 25,000.00 0.01

ค่าจ้างทํางานวิจยั 0.00 0.00 20,000.00 0.01

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตงัผู้แทนสมาชิก 3,086,384.70 1.14 2,394,409.00 0.91

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพือปฏิบตัิงานสหกรณ์ 323,003.25 0.12 404,863.50 0.15
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บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายในการประชาสมัพนัธ์ 65,216.08 0.02 64,433.60 0.02

ค่าใช้จ่ายโครงการคนดีศรีสหกรณ์ 0.00 0.00 10,000.00 0.00

ค่าใช้จ่ายโครงการประชมุวิชาการด้านสหกรณ์ 106,913.00 0.04 71,257.00 0.03

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม จนท.เสริมทกัษะเฉพาะตําแหน่ง 44,851.43 0.02 236,265.56 0.09

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม/สมัมนากรรมการ/ผู้ตรวจกิจการ/ผู้จดัการ 381,452.00 0.14 486,363.00 0.18

ค่าใช้จ่ายโครงการสมัมนาและแลกเปลียนเรียนรู้กบัสหกรณ์อืน 442,506.00 0.16 476,895.69 0.18

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯบคุคลากร สมาชิกและ 17,502.00 0.01 0.00 0.00

เครือข่ายฯด้านเทคโนโลยี

ค่าจ้างทําความสะอาด 114,000.00 0.04 111,600.00 0.04

ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภยั 294,000.00 0.11 318,500.00 0.12

ค่าจ้างพนกังานขบัรถยนต์ 0.00 0.00 126,000.00 0.05

ค่านํามนัเชือเพลิง 50,986.40 0.02 70,430.00 0.03

ค่าถ่ายเอกสาร 45,062.00 0.02 54,053.50 0.02

ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 4,268.50 0.00

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 25,172.00 0.01 6,994.00 0.00

ค่าเช่าบริการสายสญัญาณความเร็วสูง 47,508.00 0.02 51,467.00 0.02

ค่าใช้จ่ายอืน 160,398.40 0.06 171,306.62 0.07

หนีสงสยัจะสญู - ลกูหนีขาดสมาชิกภาพ 1,097,410.39 0.41 99,826.95 0.04

หนีสงสยัจะสญู - ลกูหนีระหว่างดําเนินคดี 1,862,586.67 0.69 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมสําหรับเชือมระบบธนาคาร 16,000.00 0.01 16,000.00 0.01

11,819,533.93 4.39 9,634,706.23 3.64

      รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 20,545,489.31 7.62 17,407,264.25 6.57

กาํไรสุทธิ 177,500,571.09 65.85 163,901,680.98 61.93



สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จาํกดั

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวันท ี30 พฤศจกิายน 2563

ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 177,500,571.09 163,901,680.98

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงนิสดสทุธิ

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาสินทรัพย 852,170.44 887,609.08

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู 0.00 1,309,216.28

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 2,959,997.06 99,826.95

ปรับดอกเบี้ยคางรับเขาลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี (2,224.00) 0.00

คาตกแตงอาคารตัดบัญชี 40,000.00 175,400.00

สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 807,180.00 656,470.00

คาใชจายจายลวงหนาตัดบัญชี 30,425.11 27,769.00

คาใชจายคางจาย 4,846,984.85 4,839,118.22

รายไดคางรับ (4,292,550.27) (3,679,809.63)

เคร่ืองเขียนแบบพิมพใชไป 84,227.00 144,440.00

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 182,826,781.28 168,361,720.88

ในสินทรัพยและหนี้สินดาํเนินงาน

สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินใหกู 2,156,856,047.16 2,064,840,753.36

เงินสดจายลูกหนี้เงินใหกู (2,292,490,520.50) (2,209,670,473.15)

เงินสดรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 511,123.48 10,231,607.66

เงินสดจายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ (105,962.00) (140,160.00)

เงินสดจายคาใชจายจายลวงหนา (28,055.57) (30,425.11)

เงินสดรับเงินรอเรียกเก็บ 3,177,683.16 904,835.96

เงินสดจายเงินรอเรียกเก็บ (3,402,902.91) (902,255.96)

เงินสดรับเงินยืมทดรอง 8,944,023.25 8,480,923.25

เงินสดจายเงินยืมทดรอง (8,944,023.25) (8,455,923.25)

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 3,630,405.75 2,826,135.75

เงินสดรับดอกเบ้ียตั๋วสัญญาใชเงนิคางรับ 2,849.32 3,301.10

เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝากคางรับ 46,554.56 42,385.26

เงินสดจายเงินทดรองจายดําเนินคดี (58,956.50) 0.00



ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

หนี้สินดําเนินงาน

เงินสดจายคาใชจายคางจาย (4,839,118.22) (5,427,798.53)

เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 6,359,844.32 10,654,008.84

เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ (6,341,694.32) (11,854,694.88)

เงินสดรับเงินรอจายคนื 45,396,019.52 43,602,442.43

เงินสดจายเงินรอจายคืน (45,336,431.41) (43,629,890.49)

เงินสดรับสมาคมฌาปนกิจฯ, ศูนยประสานงานและกองทนุสวัสดิการ 2,671,575.92 31,249,258.81

เงินสดจายสมาคมฌาปนกิจฯ, ศูนยประสานงานและกองทนุสวัสดิการ 0.00 (35,019,558.62)

เงินสดรับภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย 225,720.80 234,945.93

เงินสดจายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (226,293.67) (234,430.32)

เงินสดรับกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่ 332,575.75 292,487.00

เงินสดจายกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่ (98,830.00) (113,684.75)

เงินสดรับเงินรอนําสง-สินม่ันคง 91,187.17 0.00

เงินสดจายเงินรอนําสง-สินม่ันคง (89,138.89) 0.00

เงินสดรับกองทุนชวยเหลืองานพัฒนาดานคอมพิวเตอร 240,851.58 159,042.05

เงินสดจายกองทุนชวยเหลืองานพัฒนาดานคอมพิวเตอร (302,979.45) (236,829.35)

เงินสดรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมฯ 0.00 1,156,777.50

เงินสดจายเงินสนับสนุนกองทนุพัฒนาและเผยแพรโปรแกรมฯ 0.00 (1,231,477.50)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 49,048,336.33 26,093,023.87

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาว (4,000,000.00) (1,600,000.00)

เงินสดรับไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงนิ 0.00 2,700,000.00

เงินสดจายซื้อเครื่องใชสํานักงาน (143,411.00) (312,830.00)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (4,143,411.00) 787,170.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับตั๋วสัญญาใชเงิน 1,520,000,000.00 1,865,000,000.00

เงินสดจายชําระหนี้ตั๋วสัญญาใชเงนิ (1,425,000,000.00) (2,085,000,000.00)

เงินสดรับเงินกูยืม 500,000,000.00 430,000,000.00

เงินสดจายชําระหนี้เงินกูยืม (355,574,000.00) (528,344,000.00)

เงินสดรับจากเงนิรับฝาก 2,678,563,659.15 3,299,333,898.44

เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (2,696,176,754.01) (3,100,383,644.94)

เงินสดจายคาบํารุงสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)

เงินสดจายเงินปนผล (102,461,304.00) (94,855,222.00)

เงินสดจายเฉลี่ยคืน (33,798,294.00) (36,539,516.00)

เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (3,200,000.00) (3,200,000.00)



ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินสดรับเงินรอจายคนื-ปนผลและทุนเรือนหุน 141,750,415.33 131,416,534.00

เงินสดจายเงินรอจายคืน-ปนผล (141,753,880.33) (131,396,231.00)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 149,255,820.00 167,674,000.00

เงินสดจายคืนทนุเรือนหุน (29,411,210.00) (17,687,980.00)

เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (531,564.25) (4,737,463.50)

เงินสดจายทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว (4,912,161.00) 0.00

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 196,720,726.89 (108,749,625.00)

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 241,625,652.22 (81,869,431.13)

เงินสด ณ วันตนป 250,596,518.67 332,465,949.80

เงินสด ณ วันสิ้นป 492,222,170.89 250,596,518.67



1) สรุปนโยบายการบัญชีทีสาํคัญ

  - สหกรณ์บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

  - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบียตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา     ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบียคณูด้วยจํานวนเงนิต้นทีค้างชําระตามระยะเวลาทีกู้ ยืม

  - สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายได้ทีเกิดจากดอกเบียเงนิให้กู้ของลูกหนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้  ลูกหนีขาดสมาชิกภาพ และลกูหนีระหว่างดําเนินคดี   

จะรบัรู้เป็นรายได้ต่อเมือได้รบัชําระเป็นเงนิสดเท่านนั    หากสหกรณ์รับรู้รายได้ทีเกิดจากดอกเบียเงนิให้กู้ของลูกหนีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

จํานวน  6,974.50  บาท   จะมีผลให้สหกรณ์มีกําไรสทุธิเพิมขนึเป็น  177,507,545.59  บาท

  - เงนิลงทนุระยะยาวทีเป็นเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ทีไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทนุ

  - สหกรณ์ตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย   การจดัชนัคณุภาพลูกหนีเงนิกู้และการเผือหนีสงสยั

จะสญู พ.ศ.2544

  - สหกรณ์ตีราคาวสัดคุงเหลือ/ของใช้สินเปลืองตามราคาทนุ

  - ค่าเสือมราคาอาคาร และอปุกรณ์ คํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงในอตัราทีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ทงันียกเว้นทีดิน

  - ค่าใช้จ่ายรอตดับญัชี ตดัจ่ายเป็นระยะเวลา 5 ปี

  - ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทงัการซือมาเปลียนแทนสําหรับทรัพย์สินรายการยอ่ยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหกัจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิมเติมอาคาร

และอปุกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคารทนุของสินทรพัย์

  - เงนิสดในงบการแสเงนิสด  หมายถงึ  เงนิสดในมือ   เงนิฝากธนาคารทกุประเภทและเงนิฝากสหกรณ์ทกุประเภท    ทังนีรวมถงึเงนิฝากธนาคาร

และเงนิฝากสหกรณ์ทีนําไปเป็นหลกัทรัพย์คําประกนัหนีสินด้วย

2) เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร     ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

เงนิสด 2,382.70 9,907.17

เงนิฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 4,157,091.13 7,350,046.72

ออมทรพัย์ 40,207,085.63 58,380,953.35

            รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร        44,366,559.46 65,740,907.24

3) เงนิฝากสหกรณ์อืน     ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

เงนิฝากประจํา - ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 7,855,611.43 9,855,611.43

เงนิฝากสอ.ข้าราชการท้องถินสริุนทร์ จก. 40,000,000.00 0.00

เงนิฝาก สอ.ครูสริุนทร์ จก.(5000000044) 0.00 100,000,000.00

เงนิฝาก สอ.ครูสริุนทร์ จก.(5000000105) 100,000,000.00 0.00

เงนิฝาก สอ.ครุุสมัพนัธ์จงัหวดัสริุนทร์สริุนทร์ จก.(5000000050) 100,000,000.00 0.00

เงนิฝากสอ.ตํารวจตระเวนชายแดนที 21 จก. 100,000,000.00 75,000,000.00

เงนิฝากสอ.สาธารณสุขยโสธร  จก. 100,000,000.00 0.00

รวมเงนิฝากสหกรณ์อืน 447,855,611.43 184,855,611.43

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสริุนทร์  จาํกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

สาํหรับปีสนิสุดวันที  30  พฤศจกิายน  2563



4) เงนิลงทุน     ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน

เงนิลงทนุทีไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด

ระยะสนั

 - ตวัสญัญาใช้เงนิ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 2,000,000.00 0.00

รวมเงนิลงทนุระยะสนั 2,000,000.00 0.00

ระยะยาว

 - หุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 9,483,000.00 5,483,000.00

 - ตวัสญัญาใช้เงนิ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 0.00 2,000,000.00

 - หุ้นบริษัท สหประกนัชีวิต (มหาชน) จํากดั 20,000.00 20,000.00

 - หุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย จํากดั 1,000,000.00 1,000,000.00

รวมเงนิลงทนุระยะยาว 10,503,000.00 8,503,000.00

รวมเงนิลงทนุ 12,503,000.00 8,503,000.00

5) เงนิให้กู้ ยืม -สุทธิ      ประกอบด้วย

                     ปี  2563                      ปี  2562

                          บาท                           บาท

ระยะสนั ระยะยาว ระยะสนั ระยะยาว

เงนิให้กู้ ยืม - ปกติ

ลกูหนีเงนิกู้ฉกุเฉิน 2,362,196.00 0.00 1,783,060.00 0.00

ลกูหนีเงนิกู้สามญั 284,734,632.06 3,856,203,790.72 268,697,346.33 3,742,690,721.15

ลกูหนีเงนิกู้ พิเศษ 7,101,893.77 92,276,776.48 7,007,521.93 84,036,942.82

          รวมเงนิให้กู้ ยืม - ปกติ 294,198,721.83 3,948,480,567.20 277,487,928.26 3,826,727,663.97

เงนิให้กู้ ยืม - ไม่ก่อให้เกดิรายได้

ลกูหนีเงนิกู้สามญั 412,057.25 0.00 6,015,926.97 0.00

รวมเงนิให้กู้ ยืม 294,610,779.08 3,948,480,567.20 283,503,855.23 3,826,727,663.97

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู 1,612,837.84 0.00 1,612,837.84 0.00

เงนิให้กู้ ยืม - สทุธิ 292,997,941.24 3,948,480,567.20 281,891,017.39 3,826,727,663.97

ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูข้างต้นเท่ากบัปีก่อน    ด้วยปีปัจจบุนัมีลกูหนีไม่ก่อให้เกิดรายได้  2  ราย  จํานวน 412,057.25 บาท   ขาดส่งเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน             

6 เดือน   ค่าเผือหนีสงสยัจะสญูทีคํานวณได้ ร้อยละ 20  จํานวนเงนิ 82,411.45 บาท   เพือเป็นไปตามหลกัความระมดัระวงัและปอ้งกนัความเสียหายทีอาจเพมิ

ขนึในปีต่อๆ ไป    จงึยงัคงตงัค่าเผือหนีสงสยัจะสญูไว้เท่ากบัปีก่อน

สืบเนืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19   ทําให้สมาชิกเดือดร้อน  และประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ เรือง มาตรการ

ให้ความช่วยเหลือด้านหนีสินและปรับโครงสร้างหนีของสมาชิกสหกรณ์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือโรคไวรัสโคโรนา(โควิด-19)    มติคณะกรรมการดําเนินการ

ชดุที 51 ครงัที  5/2563   จงึกําหนดมาตรการพกัชําระหนีเงนิต้นสําหรับเงนิให้กู้ทกุประเภท คนละ 1 สญัญา  ยกเว้นประเภทฉกุเฉิน   และสญัญาทีมีผู้ คําประกนั

ต้องให้ผู้ คําประกนัยนิยอมด้วย    ระยะเวลาของการพกัชําระหนีเงนิต้นดงักล่าว เริมตงัแต่ เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 2563  และลกูหนีทีจะมาขอพกัชําระหนี

ต้องเป็นลกูหนีทีชําระคืนเงนิกู้ได้ตามกําหนดสญัญา    สมาชิกทีประสงค์จะพกัชําระหนีต้องยืนแบบฟอร์มตามทีสหกรณ์กําหนดต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ์  ตงัแต่วนัที

7 - 24 เมษายน  2563  เท่านนั     ด้วยมาตรการดงักล่าวสินสดุเดือนกรกฏาคม 2563  สินปีบญัชีวนัที 30 พฤศจิกายน 2563  ลกูหนีทงัหมดของสหกรณ์จงึเป็น

ลกูหนีเงนิกู้ปกติ

6) ลูกหนีอืน -สุทธิ      ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

ลกูหนีขาดสมาชิกภาพ 1,958,741.01 1,555,580.90

ลกูหนีระหว่างดําเนินคดี 1,862,586.67 0.00

3,821,327.68 1,555,580.90

หกั ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู-ลกูหนีขาดสมาชิกภาพ 1,958,741.01 861,330.62

ค่าเผือหนีสงสยัจะสญู-ลกูหนีระหว่างดําเนินคดี 1,862,586.67 0.00



ลกูหนีอืน - สทุธิ 0.00 694,250.28

7) สนิทรัพย์หมุนเวียนอืน      ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

เงนิรอเรียกเกบ็ 225,219.75 0.00

เงนิรอเรียกเกบ็ - สมทบเงนิฝาก 2,000.00 2,000.00

ดอกเบียตวัสญัญาใช้เงนิค้างรับ 3,027.40 2,849.32

เครืองเขียนแบบพิมพ์ 97,780.00 76,045.00

ค่าใช้จ่ายตกแต่งอาคารรอตดับญัชี 0.00 40,000.00

ค่าเบียประกนัจ่ายล่วงหน้า 28,055.57 30,425.11

ดอกเบียรับเงนิฝากธนาคารค้างรับ 49,338.87 36,894.47

ดอกเบียเงนิฝากสหกรณ์อืน ค้างรับ 0.00 9,660.09

เงนิทดรองดําเนินคดี 58,956.50 0.00

รวมสินทรัพย์หมนุเวียนอืน 464,378.09 197,873.99

8) ทีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ        ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

ทีดิน 18,184,254.00 18,184,254.00

อาคารและสิงปลกูสร้าง 5,397,004.00 5,397,004.00

ยานพาหนะ 2,295,044.30 2,295,044.30

เครืองใช้สํานกังาน 3,499,434.40 3,409,850.90

รวม 29,375,736.70 29,286,153.20

หกั ค่าเสือมราคาสะสม 8,840,015.20 8,041,672.26

ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 20,535,721.50 21,244,480.94

ค่าเสือมราคาสะสม แยกเป็น ค่าเสือมราคาสะสมอาคารและสิงปลกูสร้าง จํานวนเงนิ 3,872,550.40 บาท ค่าเสือมราคาสะสมยานพาหนะ จํานวนเงนิ

1,953,628.60  บาท ค่าเสือมราคาสะสมครุภณัฑ์ จํานวนเงนิ 3,013,836.20 บาท 

ทีดินของสหกรณ์ ราคา 18,184,254.00 บาท  แยกเป็นทีดินทีตงัของสํานกังานสหกรณ์และทีดินเพือไว้สร้างอาคารสํานกังานแห่งใหม่

 - ทีตงัอาคารสํานกังานสหกรณ์ปัจจบุนั  เลขที 130/1  ถนนโพธิร้าง  ตําบลในเมือง  อําเภอเมืองสริุนทร์   จงัหวดัสริุนทร์   จํานวน 3 โฉนด  เนือทีรวม 1 ไร่

79 (9/10) ตรารางวา   ดงันี

โฉนดเลขที  44192   เนือที   3  งาน  16 ( 7/10) ตารางวา   

โฉนดเลขที 103552   เนือที  -  งาน  81 ( 5/10) ตารางวา   

โฉนดเลขที 103553  เนือที  -  งาน  85 ( 7/10) ตารางวา   

  - ทีดินเพือไว้สร้างอาคารสํานกังานแห่งใหม่  ตําบลสลกัได  จํานวน 5 แปลง  รวมเนือที  12 ไร่  3 งาน  25 ตารางวา  ดงันี

โฉนดเลขที   80237   เนือที   11 ไร่  3  งาน  89 ตารางวา   

โฉนดเลขที 137986   เนือที  1  งาน   01  ตารางวา   

โฉนดเลขที 137987   เนือที  1  งาน   

โฉนดเลขที 1137988  เนือที  1  งาน 

โฉนดเลขที 175853  เนือที   35  ตารางวา 

9) เงนิเบกิเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสัน  ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

ตวัสญัญาใช้เงนิ

ตวัสญัญาใช้เงนิ - ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.00 70,000,000.00

ตวัสญัญาใช้เงนิ - ธนาคารออมสิน 210,000,000.00 245,000,000.00

ตวัสญัญาใช้เงิน-ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั 200,000,000.00 0.00

รวมตวัสญัญาใช้เงนิ 410,000,000.00 315,000,000.00

เงนิกู้ยืมระยะสนั

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากดั 0.00 75,800,000.00



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั 0.00 196,000,000.00

รวมเงนิกู้ยืมระยะสนั 0.00 271,800,000.00

รวมเงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสนั 410,000,000.00 586,800,000.00

10) เงนิรับฝาก  ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

เงนิรับฝาก - จากสมาชิก

เงนิรับฝากออมทรัพย์ 52,644,981.28 57,851,018.88

เงนิรับฝากออมทรัพย์มีเปา้หมาย 436,502,785.59 350,535,961.29

เงนิรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 16,660,722.17 37,534,260.55

เงนิรับฝากออมทรัพย์สินทวีศรีณรงค์ 10,170,000.00 8,023,100.00

เงนิรับฝากออมทรัพย์มนัใจ 7,049,816.87 7,532,660.89

เงนิรับฝากออมทรัพย์อุ่นไอรกั 34,260,216.43 6,153,596.45

เงนิรับฝากออมทรัพย์ทนัใจ 282,237,860.78 235,096,053.71

รวม 839,526,383.12 702,726,651.77

เงนิรับฝาก - สหกรณ์อืน

เงนิรับฝากออมทรัพย์ 565,920,022.73 668,055,670.60

เงนิรับฝากประจํา 0.00 50,000,000.00

รวม 565,920,022.73 718,055,670.60

เงนิรับฝาก - อืน

เงนิรับฝากสมาคมฯ - เงนิรับฝากออมทรัพย์ 1,331,283.64 1,236,966.88

เงนิรับฝากสมาคมฯ - เงนิรับฝากออมทรัพย์มีเปา้หมาย 12,280,414.43 12,310,724.37

เงนิรับฝากสมาคมฯ - เงนิรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 83,775.24 691,333.70

เงนิรับฝากออมทรัพย์-ศนูย์ประสานงาน 0.00 1,733,626.70

รวม 13,695,473.31 15,972,651.65

รวมเงนิรับฝาก 1,419,141,879.16 1,436,754,974.02

11) หนีสนิหมุนเวียนอืน      ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

เงนิรอจ่ายคืน 104,703.90 45,115.79

เงนิรอจ่ายคืน - เงนิปันผล 6,934.00 6,899.00

เงนิรอจ่ายคืน - ทนุเรือนหุ้น 18,240.00 21,740.00

เงนิรอตรวจสอบ 719,145.86 700,995.86

สมาคมฌาปนกิจฯสาธารณสขุไทย 328,170.92 0.00

สมาคมฌาปนกิจฯ สส.ชสอ 15,593.27 0.00

ศนูย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสริุนทร์ 2,183,620.21 0.00

กองทนุสวสัดิการสมาชิกสาธารณสขุไทย 133,721.73 0.00

กองทนุสวสัดิการสมาชิก กสสน. 10,469.79 0.00

เงนิรอนําส่ง - รายได้ธนชาตประกนัภยั 3,320.00 3,320.00

เงนิรอนําส่ง-สินมนัคง 2,048.28 0.00

ดอกเบียตวัสญัญาใช้เงนิค้างจ่าย 290,958.90 305,260.26

ดอกเบียเงนิกู้ ยืมค้างจ่าย 40,105.71 25,705.14

ดอกเบียเงนิรับฝากค้างจ่าย 4,386,104.74 4,358,500.57

ค่าตรวจสอบบญัชีค้างจ่าย 75,000.00 75,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 9,500.00 19,000.00

ค่าตอบแทนทีปรึกษาค้างจ่าย 0.00 25,000.00

ค่าล่วงเวลาค้างจา่ย 10,315.50 20,652.25

ภาษีเงนิได้หกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย 12,263.09 12,835.96

ค่าตอบแทน - โครงการคนดีศรีสหกรณ์ค้างจ่าย 0.00 10,000.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 35,000.00 0.00



รวม 8,385,215.90 5,630,024.83



12) เงนิกู้ยืมระยะยาว      ประกอบด้วย

                     ปี  2563                      ปี  2562

                          บาท                           บาท

ถงึกาํหนดชําระ ถงึกาํหนดชําระ

ภายใน 1 ปี เกนิ 1 ปี ภายใน 1 ปี เกนิ 1 ปี

ชมุนมุสหกรณ์กรุงเทพ  จํากดั 14,400,000.00 52,200,000.00 0.00 0.00

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จํากดั 24,000,000.00 366,000,000.00 15,871,200.00 13,902,800.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํากดั 0.00 0.00 10,600,000.00 0.00

รวม 38,400,000.00 418,200,000.00 26,471,200.00 13,902,800.00

-  สหกรณ์กู้ ยืมเงนิจากชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขทีสญัญา พฉ6100014 เมือวนัที 10 สิงหาคม 2561 จํานวน 10 ล้านบาท   และเลขที

สญัญา ZN6100004 เมือวนัที 10 สิงหาคม 2561 จํานวน 100 ล้านบาท   อตัราดอกเบียร้อยละ 3.59 ต่อปี    และร้อยละ  4.00 ต่อปี  ตามลําดบั

กําหนดชําระคืนงวดละ 322,600.00 บาท จํานวน 36 งวด   และกําหนดชําระคืนงวดละ 1 ล้านบาท  จํานวน 36 งวด  ตามลําดบั   ทงัสองสญัญา ณ วนัสินปี

ไม่มียอดค้างชําระ

-  ระหว่างปีกู้ยืมเงนิจากชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย  จํากดั  เลขทีสญัญา ชฉ 6300016  วงเงนิกู้  400 ล้านบาท  อตัราดอกเบียร้อยละ 3.20 ต่อปี

ส่งชําระคืน 84 งวด  งวดที 1-83  ส่งชําระคืนต้นเงนิกู้งวดละ 1% ของวงเงนิกู้แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท   งวดที 84 ชําระต้นเงนิพร้อมดอกเบียคืนทงัหมด

เงนิกู้ นีเป็นเงนิกู้ ทีไม่ได้เฉลียคืน   มีคณะกรรมการดําเนินการเป็นหลกัประกนั 

-  สหกรณ์กู้ ยืมเงนิจากสหกรณ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จํากดั เลขทีสญัญา 20/61 เมือวนัที 11 กรกฎาคม 2561 จํานวน 200 ล้านบาท อตัราดอกเบีย

ร้อยละ 4.25 ต่อปี กําหนดชําระคืนงวดละ 3,400,000 บาท กําหนดชําระเสร็จสินวนัที 31 กรกฎาคม 2566 เพือเป็นทนุให้สมาชิกกู้ยืม โดยมีคณะกรรมการ

เป็นหลกัประกนั   สินปีไม่มียอดค้างชําระ

 - ระหว่างปีกู้ยืมเงนิจากชมุนมุสหกรณ์กรุงเทพ จํากดั  เลขทีสญัญา พ 630024  วงเงนิกู้  100 ล้านบาท   อตัราดอกเบียร้อยละ 3.25 ต่อปี

ส่งชําระคืน 84 งวด  งวดละ 1,200,000.00 บาท   มีคณะกรรมการดําเนินการเป็นหลกัประกนั

13) หนีสนิไม่หมุนเวียนอืน      ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที 8,385,360.00 7,578,180.00

กองทนุสวสัดิการเจ้าหน้าที 2,746,199.93 2,512,454.18

เงนิประกนัการก่อสร้าง 12,000.00 12,000.00

เงนิรางวลัเพือพฒันาบคุคลากร 19,325.00 19,325.00

กองทนุช่วยเหลืองานด้านคอมพิวเตอร์ 482,140.99 544,268.86

รวม 11,645,025.92 10,666,228.04

14) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืนๆ    ประกอบด้วย

ปี  2563 ปี  2562

บาท บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 8,468,613.90 8,900,178.15

ทนุสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 2,087,839.00 0.00

ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 677,000.00 577,000.00

ทนุสร้างสํานกังาน 4,944.00 4,944.00

รวม 11,238,396.90 9,482,122.15
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รระเบียบวาระท่ี  ะเบียบวาระที่  1111  
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป  25พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป  256633  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 
 

คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 51 ขอเรียนนำเสนอขอมูลการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563  เพ่ือให

เปนไปตามขอบังคบัของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  ขอ 28  ดังตอไปนี้  

  

รายการรายการ  

ป 25ป 256633  ป 25ป 256622  

บาทบาท  

รอยละรอยละ  

บาทบาท  

รอยละรอยละ  ปนผล ปนผล 55..5500%%  ปนผล ปนผล 55..5500%%  

เฉลี่ยคืน 1เฉลี่ยคืน 14.04.000%%  เฉลี่ยคืน 1เฉลี่ยคืน 13.53.500%%  

(ก) การจัดสรรตามพระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ. 2542  มาตรา 60 

        

1. เงนิสำรองไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไรสุทธิ   18,894,715.09 10.64 17,212,082.98 10.50 

2. เงนิบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

(ข) จัดสรรตามขอบังคับสหกรณ ขอ 22         

1. เงนิปนผลตามคาหุนที่ชำระแลวของสมาชิก 109,577,524.00  61.73  102,461,304.00  62.52  

อัตรารอยละ 5.50 ตอป โดยคดิตามสวนแหงระยะเวลา     

2. เงนิเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกในอัตรารอยละ 14.00 ตอป 36,388,332.00  20.50  33,798,294.00  20.62  

ตามสวนธรุกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณระหวางป     

3. เงินโบนัสของของกรรมการและเจาหนาที่         

ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ         

     3.1 กรรมการ  2,200,000.00 1.24 2,000,000.00 1.22 

     3.2 เจาหนาที่ 1,300,000.00 0.73 1,200,000.00 0.73 

4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  100,000.00 0.06 100,000.00 0.06 

ของทุนเรือนหุน         

5.  ทุนสะสมไวเพ่ือพัฒนาสหกรณ         

     5.1 ทุนสาธารณประโยชน 10,000.00 0.01 100,000.00 0.06 

     5.2 ทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว 9,000,000.00 5.07 7,000,000.00 4.27 

กำไรสุทธิกำไรสุทธิ  177,500,571.09 100.00 163,901,680.98 100.00 

  

  

  

  

  

  



 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  25การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  256633    ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้ตามที่เสนอจะมีผล ดังนี้  

 1.  เปนสมาชิกโดยตรง รอยละ  82.23  ของกำไรสุทธิ  คือ 

  1.1  เงินปนผล             109,577,524.00   บาท รอยละ  61.73 

  1.2  เงินเฉลี่ยคืน      36,388,332.00 บาท รอยละ  20.50 

 2.  เปนผลประโยชนสมาชกิโดยออม  รอยละ  15.78  ของกำไรสุทธิ  คือ 

  2.1  เงินสำรอง    18,894,715.09     บาท รอยละ  10.64 

  2.2  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล         100,000.00  บาท รอยละ    0.06 

  2.3  ทุนสาธารณประโยชน            10,000.00  บาท รอยละ    0.01 

  2.4  ทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว     9,000,000.00   บาท รอยละ    5.07 

 3.  เปนของกรรมการและเจาหนาท่ี  รอยละ  1.97  ของกำไรสุทธิ  คือ 

  3.1  โบนัสกรรมการ     2,200,000.00   บาท รอยละ    1.24 

  3.2  โบนัสเจาหนาที ่     1,300,000.00   บาท รอยละ    0.73 

 4.  เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  รอยละ  0.02  ของกำไรสุทธิ  คือ 

      เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย       30,000.00   บาท  รอยละ    0.02 

    รวมทั้งสิ้น        177,500,571.09   บาท 

สรุป 

 1.  เปนผลประโยชนแกสมาชิกโดยตรงและโดยออม รอยละ  98.01 

 2.  เปนของคณะกรรมการและเจาหนาที่  รอยละ    1.97  

 3.  เปนของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย  รอยละ    0.02 

 

 ในสวนของการเฉล่ียคืนสหกรณไดเฉล่ียคืนรอยละ 14.00  ฉะน้ัน   สมาชิกจายดอกเบ้ียท่ีแทจริงดังน้ี 

 -  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน รอยละ  5.16  บาทตอป 

 -  เงินกูสามัญ  รอยละ  5.59 / 5.37  บาทตอป 

 -  เงินกูพิเศษ  รอยละ  5.37 / 5.16  บาทตอป 

 

  มติที่ประชุม..................................................................................................................... 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระเบียบวาระที่  12 

พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย 

ประจำป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนยุทธศาสตร 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด  ไดจัดทำวิสยัทัศน  พันธกิจ  และแผนยุทธศาสตร  เพื่อเปนแนวทาง

ในการดำเนินงานของสหกรณฯ ในระยะเวลา 5 ป (ป 2560 - 2564)  โดยกำหนดรายละเอียดไวดังนี้ 

 

1.  วิสัยทัศน (Vision)   

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด  ไดกำหนดวิสัยทัศนขององคกรในแผนแมบทไววา 

วิสัยทัศน  :   สหกรณมั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สหกรณมั่นคง  หมายถึง 

   1.  ตองมีเสถียรภาพทางการเงิน ดังนี้                     

       1.1  อัตราสวนหนี้สินตอทุน นอยกวา 1.19 เทา       

       1.2  อัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพย  มากกวา 0.04 เทา    

       1.3  อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน  มากกวา  7.28 %     

       1.4  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  มากกวา  3.33 %    

       1.5  อัตราคาใชจายดำเนินงานตอกำไรกอนหักคาใชจายในการดำเนินงาน 

             นอยกวา 13.03 %          

       1.6  อัตราการเติบโตของทุนสำรอง  มากกวา  9.99 %             

       1.7  อัตราสวนทุนหมุนเวียน  มากกวา  0.38 เทา      

2.  มีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   3.  มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางมีคุณภาพ 

 คุณภาพชีวิตที่ดี  หมายถึง  สมาชิกสหกรณสามารถเขาถึงการบริการดานการเงิน สวัสดิการ รวมท้ังสงเสริม

รายไดอยางเหมาะสม 

 

2.  พันธกิจ (Mission) 

 เพื่อบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  ไดกำหนดพันธกิจหลัก 4 ประการ  ไวดังนี ้

1. การเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางดานการเงินใหเกิดความเขมแข็งและมั่นคงตอ 

    สมาชิกและสหกรณ 

 2. สงเสริมการจัดบริการดานการเงินใหเกิดความเขมแข็งและเหมาะสมแกสมาชิก 

 3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชนใหแกสมาชิกและสังคมอยางเหมาะสม 

 4. ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายของสหกรณและสังคมเพื่อสรางความสัมพนัธที่ดี 

 

 

 

 



 

3.  ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  กำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  3 ประเด็น  ดังน้ี 

 1.  พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

 2.  สงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 3.  สงเสริมการออมของสมาชิกและสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกระดับ 

 

4.  กลยุทธ (Strategy) 

 เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร  ไดกำหนดกลยุทธในการดำเนินการไว  9 กลยุทธ ดังนี้ 

 กลยุทธที่ 1  พัฒนาระบบการใหบริการใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

กลยุทธที่ 2  เพ่ิมพูนองคความรู อุดมการณ หลักการสหกรณ และพัฒนาทักษะการบริหารทางการเงินแก 

     สมาชิก 

กลยุทธที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ 

                สมาชิก 

กลยุทธที่ 4  สรางความเชื่อมั่นและคุณภาพในการบริหารจัดการ 

กลยุทธที่ 5  สรางมาตรการการควบคมุภายในใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธที่ 6  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดานสหกรณใหเปนเลิศ  

กลยุทธที่ 7  สงเสริมการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก 

กลยุทธที่ 8  ปรับปรุงพัฒนาการจัดสวัสดิการแกสมาชิกอยางเหมาะสม 

กลยุทธที่ 9  ออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริมการออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ระหวางป 2560 - 2564 

วิสัยทัศน “สหกรณม่ันคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  พัฒนาระบบการบรหิาร และการจัดการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง 

1.  โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับเจาหนาที่สหกรณ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. จำนวนคร้ังท่ีเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา 

  1.1 เฉพาะตำแหนง 

 

 

  1.2 ความรูอ่ืนที่เกี่ยวของกับสหกรณ 

 

 

 

 

 

2. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยดานการพัฒนาสหกรณ 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

 

 

 

1 ผลงาน 

 

1 ครั้ง = 2 คน 

 

 

8 ครั้ง = 1 คน 

6 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 1 คน 

2 ครั้ง = 3 คน 

1 ครั้ง = 5 คน 

1 ผลงาน 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ผลงาน/ป 

 

1 ครั้ง = 4 คน 

 

 

9 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 1 คน 

2 ครั้ง = 1 คน 

 

 

- 

 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

 

 

 

1 ผลงาน 

 

1 ครั้ง = 9 คน 

 

 

11ครั้ง =1 คน 

9 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 6 คน 

2 ครั้ง = 5 คน 

 

1 ผลงาน 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

 

 

 

 

1 ผลงาน 

 

2 ครั้ง = 2 คน 

1 ครั้ง = 8 คน 

0 ครั้ง = 4 คน 

7 ครั้ง = 1 คน 

5 ครั้ง = 3 คน 

4 ครั้ง = 7 คน 

3 ครั้ง = 2 คน 

2 ครั้ง = 1 คน 

  

3 ผลงาน 

 

1 คร้ัง/คน/ป 

 

 

1 คร้ัง/คน/ป 

 

 

 

 

 

1 ผลงาน 

 

.2.  โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับคณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

จำนวนครั้งที่คณะกรรมการดำเนินการ  และผูตรวจสอบ

กิจการเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา 

2 ครั้ง/คน/ป 8 ครั้ง = 1 คน 

6 ครั้ง = 2 คน 

5 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 4 คน 

3 ครั้ง = 2 คน 

2 ครั้ง = 5 คน 

1 ครั้ง = 1 คน 

2 ครั้ง/คน/ป 9 ครั้ง = 1 คน 

5 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 6 คน 

2 ครั้ง = 3 คน 

1 ครั้ง = 6 คน 

 

2 ครั้ง/คน/ป 10 ครั้ง = 1 คน 

5 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 3 คน 

3 ครั้ง = 4 คน 

2 ครั้ง = 5 คน 

0 ครั้ง = 1 คน 

 

2 คร้ัง/คน/ป 8 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 1 คน 

2 คร้ัง = 6 คน 

1 คร้ัง = 4 คน 

0 คร้ัง = 1 คน 

 

2 คร้ัง/คน/ป 



 

3.  โครงการพัฒนาสมาชิกใหเขาถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของสหกรณ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละของสมาชิกสามัญขอรับ Username , 

Password 

2. รอยละของสมาชิกสามัญใชประโยชนจากเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศ 

3. รอยละของสมาชิกยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

80 

 

60 

 

- 

81.04 

 

45.46 

 

- 

85 

 

60 

 

- 

84.58 

 

51.83 

 

- 

90 

 

65 

 

- 

89.31 

 

57.32 

 

- 

100 

 

70 

 

50 

91.43 

 

64.80 

 

36.55 

100 

 

75 

 

60 
 

4.  โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณสำหรับสมาชิกสามัญใหม 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละของสมาชิกสามัญใหมทีไ่ดเขารับการอบรม 

2. หลังอบรมสมาชิกผานการทดสอบรอยละ 60 

 

3. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกสามัญใหมที่เขาอบรม 

 

≥ 50.00 

95 

 

ระดับ 4 

54.16 

87.50 

 

ระดับ 4 

≥ 60.00 

95 

 

ระดับ 4 

65.00 

100 

 

ระดับ 4 

≥ 70.00 

97 

 

ระดับ 4 

22.11 

100 

 

ระดับ 4 

≥ 80.00 

98 

 

ระดับ 4 

21.53 

87.09 

 

4.38 

(ระดับ 4) 

≥ 90.00 

100 

 

ระดับ 4 

 

5.  โครงการประชุมวิชาการดานสหกรณแกสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละสมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณท่ีเขาประชุม

ตามเปาหมาย 

2. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกและภาคีเครือขาย

สหกรณท่ีเขาประชุม 

≥ 80.00 

 

ระดับ 4 

45.47 

 

ระดับ 4 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

≥ 80.00 

 

ระดับ 4 

81.00 

 

ระดับ 4 

≥ 80.00 

 

ระดับ 4 

79.53 

 

4.61 

(ระดับ 5) 

≥ 80.00 

 

ระดับ 4 

 

 



 

6.  โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรูกับสหกรณอื่น 
 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละคณะกรรมการ ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ 

และสมาชิกท่ีเขาสัมมนา 

2. มีแบบสรุปการศึกษาดูงาน 

     - ประวัติความเปนมา 

     - ผลงานเดน 

     - กลวิธีการทำงาน 

     - ปญหาและอุปสรรค 

     - การนำมาประยุกตใช 

3. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเขาสัมมนา 

80 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 5 

79.75 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

80 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

88.47 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

80 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

96.25 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

80 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

79 

 

มี 

 

 

 

 

4.52 

(ระดับ 5) 

80 

 

มี 

 

 

 

 

 

ระดับ 4 
 

7.  โครงการสรางเสริมความเชื่อม่ันและศรัทธาในระบบสหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. จำนวนของสมาชิกผูท่ีเกษียณอายุท่ีเขารวมโครงการ 

   1.1 ผูเกษียณอายุใหม 

   1.2 ผูเกษียณอายุเดิม 

2. ระดับความพึงพอใจตอระบบสหกรณของสมาชิก 

 

50 

- 

ระดับ 4 

 

26 

- 

ระดับ 4 

 

50 

- 

ระดับ 4 

 

38 

- 

ระดับ 4 

 

50 

- 

ระดับ 4 

 

48 

- 

ระดับ 4 

 

50 

- 

ระดับ 4 

 

30 

12 

4.41 

(ระดับ 4) 

 

80 

15 

ระดับ 4 

 

8.  โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑในการใหสินเชื่อแกสมาชิก 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. จำนวนครั้งของการทบทวน หรือปรับปรุงระเบียบ

หลักเกณฑในการใหสินเชื่อแกสมาชิก 

2. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้ทั้งหมด 

1 ครั้ง/ป 

 

≤ 0.01 

5 ครั้ง/ป 

 

0.12 

1 ครั้ง/ป 

 

≤ 0.01 

11 ครั้ง/ป 

 

0.001 

1 ครั้ง/ป 

 

≤ 0.01 

4 ครั้ง/ป 

 

0.002 

1 ครั้ง/ป 

 

≤ 0.01 

2 ครั้ง/ป 

 

0.0001 

- 

 

- 



 

9.  โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบวาดวยเงินรับฝากแกสมาชิก 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

จำนวนคร้ังของการทบทวน หรือปรับปรุงระเบียบวาดวย

เงินรับฝากจากสมาชิก 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

2 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

2 ครั้ง/ป 

 

- 

 

 

10.  โครงการพัฒนาปรับปรุงแกไขระเบียบสหกรณ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

จำนวนระเบียบท่ีไดทบทวน หรือปรับปรุงแกไขระเบียบ

สหกรณ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ไมนอยกวา 3 

ระเบียบ 

 

11. โครงการเพิ่มการจัดสรรทุนสำรองจากกำไรสุทธิประจำป 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละการจัดสรรเปนทุนสำรองจากกำไรสุทธิประจำป 

2. อัตราสวนทุนสำรองตอสินทรัพย (เทา) 

 

≥ 15 

≥ 0.04 

13.48 

0.04 

≥ 15 

≥ 0.04 

13.65 

0.04 

≥ 15 

≥ 0.05 

10.50 

0.04 

≥ 15 

≥ 0.05 

10.64 

0.04 

- 

- 

 

12.  โครงการลงทุนสถาบันการเงินอ่ืน 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

รอยละผลตอบแทนของการลงทุนตอดอกเบ้ียรับจากเงินให

สมาชิกกูทั้งหมด 

≥ 0.60 0.13 ≥ 0.70 2.05 ≥ 0.80 5.34 ≥ 4.00 2.95 ≥ 5.00 

 

 

 



 

13.  โครงการสงเสริมการระดมทุนภายใน 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. อัตราสวนหนี้สินตอทุน 

2. รอยละของสมาชิกท่ีใชบัตร เอทีเอ็มและยินยอมใหหัก

เงินเดือนเขาบัญชีเงินฝาก 

 

≤ 1.05 

≥ 30 

 

0.92 

28.17 

 

≤ 1.00 

≥ 40 

 

1.03 

28.37 

≤ 0.95 

≥ 30 

 

0.90 

35.54 

≤ 0.90 

≥ 35 

0.94 

24.86 

≤ 0.85 

≥ 40 

 

 

14.  โครงการบริหารความเสี่ยง 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

ดานเครดิต 

1. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้ท้ังหมด 

2. รอยละสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ 

 

ดานสภาพคลอง 

1. อัตราสวนทรัพยสินหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 

2. รอยละของการสำรองเงนิฝากตอเงินรับฝาก  

 

ดานปฏิบัตกิาร 

1. แผนรองรับกรณีเกิดภาวะหยุดชะงักของขอมูล 

ระบบสื่อสาร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. จำนวนคร้ังในการสำรองขอมูลในแตละวัน 

3. มีการจัดระดับการเขาถึงขอมูล 

4. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

 

 

≤ 0.01 

≤ 500 

 

 

≥ 0.18 

≥ 4.00 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

0.12 

316 คน 

รอยละ 9.03 

 

0.16 

3.63 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 คร้ัง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

≤ 0.01 

≤ 400 

 

 

≥ 0.19 

≥ 4.00 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

0.001 

273 คน 

รอยละ 7.67 

 

0.32 

30.03 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

≤ 0.01 

≤ 300 

 

 

≥ 0.20 

≥ 4.00 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

0.002 

308 คน 

รอยละ 8.46 

 

0.26 

19.89 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

≤ 0.01 

≤ 8.00 

 

 

≥ 0.21 

≥ 5.00 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

0.0001 

349 คน 

รอยละ 8.09 

 

0.42 

36.76 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

 

≤ 0.01 

≤ 6.00 

 

 

≥ 0.22 

≥ 5.00 

 

 
มีและพรอมใชงาน 

 
2 ครั้ง/วัน 

มี 

ทุกฝาย 

 

 



 

15.  โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิก และภาคีเครือขายสหกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. จำนวนคร้ังท่ีสหกรณจัดการอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณโดยจัดเองภายใน 

2. จำนวนคร้ังของระบบสารสนเทศไดรับการปรับปรุง และ

เผยแพร 

1 ครั้ง/ป 

 

4 ครั้ง/ป 

 

 

- 

 

4 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 

 

4 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

4 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

4 ครั้ง/ป 

 

-  

 

12 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

12 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

36 ครัง้/ป 

 

1 ครั้ง/ป 

 

12 ครั้ง/ป 

 

 

 

16.  โครงการพัฒนาระบบการรับฝากและถอนเงินฝากและเบกิเงินกูสหกรณผานตู ATM ธนาคารพาณิชย 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1.รอยละจำนวนสมาชิกสามัญท่ีใชบัตรเดบิตธนาคารธน

ชาตและบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

2.ระดับความพึงพอใจของสมาชิกผูใชบริการ  

≥ 60.00 

 

ระดับ 4 

 

17.81 

 

- 

≥ 70.00 

 

ระดับ 4 

 

60.49 

 

ระดับ 4 

≥ 80.00 

 

ระดับ 4 

 

62.56 

 

ระดับ 4 

 

≥ 80.00 

 

ระดับ 4 

 

63.80 

 

3.81 

(ระดับ 4) 

- 

 

- 

 

17.  โครงการชำระเงินผานระบบ Bill Payment 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละของสมาชิกที่ไมสามารถสงหักเงินเดือน เพ่ือชำระ

หนี้ใหแกสหกรณได 

2. รอยละเงินรอตรวจสอบลดลงจากปกอน 

3.ระดับความพึงพอใจของสมาชิกผูใชบริการระบบ Bill 

Payment  

 

50 

 

5 

ระดับ 4 

0 

 

3.68 

- 

 

60 

 

10 

ระดับ 4 

1.01 

 

0 

ระดับ 4 

10 

 

10 

ระดับ 4 

10.83 

 

36.91 

ระดับ 4 

15 

 

15 

ระดับ 4 

10.38 

 

0 

3.92 

(ระดับ 4) 

- 

 

- 

- 

 



 

18.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดานประชาสัมพันธเชิงรุก 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละของสมาชิกไดรับการประชาสัมพันธจากสหกรณ

ครอบคลุมอยางทั่วถึง 

2.ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีไดรับการ

ประชาสัมพันธในชองทางตาง ๆ 

  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

≥ 80 

 

ระดับ 4 

 

19.  โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละของสมาชิกสามัญที่ไดรับการบริการจากการออก

หนวยเคล่ือนท่ี 

2.ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีไดรับการบริการ 

  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

≥ 70 

 

ระดับ 4 

 

20.  โครงการอบรมสัมมนาเจาหนาที่การเงินหนวยงานเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินประจำเดือน 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละของเจาหนาที่การเงินหนวยงาน สสอ./รพ. ที่เขา

อบรมสัมมนา 

2. รอยละหนวยงานที่หักเงินเดือนชำระหน้ีประจำเดือนได 

  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

≥ 80 

 

100 

 

 
 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  สงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

21.  โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. จำนวนของสมาชิกที่เขาอบรมอาชีพเสริม 

 

2. ระดับความพึงพอใจของสมาชิกท่ีเขาอบรมอาชีพเสริม 

 

3. จำนวนสมาชิกท่ีผานการอบรมแลวนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันหรือใชประกอบอาชีพเสริม 

 

100 

 

ระดับ 4 

 

 

≥ 1 

 

69 

 

ระดับ 4 

 

 

20 คน 

100 

 

ระดับ 4 

 

 

≥ 1 

 

37 

 

ระดับ 5 

 

 

12 คน 

50 

 

ระดับ 4 

 

 

≥ 2 

 

42 

 

ระดับ 4 

 

 

- 

50 

 

ระดับ 4 

 

 

≥ 2 

 

43 

 

ระดับ 4 

 

 

- 

100 

 

ระดับ 4 

 

 

≥ 3 

 

 

22.  โครงการเพิ่มทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัวใหสัมพันธกับแผนการจัดสวัสดิการ 

ตัวชี้วัดที่สำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

รอยละการจัดสรรเปนทุนสวัสดิการแกสมาชิกและ

ครอบครัวจากกำไรสุทธิประจำป 

 

≥ 4.00 3.09 

 

≥ 4.00 3.68 

 

≥ 5.00 4.27 ≥ 5.00 5.07 

 

≥ 5.00 

 

23.  โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบการจดัสวัสดิการสำหรับสมาชิก 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

จำนวนครั้งของการทบทวน หรือปรับปรุงการระเบียบการ

จัดสวสัดิการสำหรับสมาชิก 

 

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 

 

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป - 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการออมของสมาชิกและสรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายทุกระดับ 

24.  โครงการสงเสริมการออม 

ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
2560 2561 2562 2563 เปาหมาย 

เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน เปาหมาย ผลงาน 2564 

1. รอยละเงินรับฝากจากสมาชิกที่เพิ่ม ณ วันส้ินป 

 

2. จำนวนเงินรับฝากจากภาคีเครือขายคงเหลือ ณ วันส้ินป  

 

3. จำนวนผลิตภัณฑหรือนวัตกรรมสงเสริมการออม 

(Promotion/Package) 

 

≥ 20 

 

100 ลาน 

 

 

1 

5.14 

 

641.02 ลาน 

 

 

1 

≥ 20 

 

100 ลาน 

 

 

1 

11.19 

 

579.78 ลาน 

 

 

3 

≥ 20 

 

150 ลาน 

 

 

1 

9.54 

 

718.05 ลาน 

 

 

1 

≥ 20 

 

150 ลาน 

 

 

1 

21.42 

 

565.92 ลาน 

 

 

1 

≥ 20 

 

150 ลาน 

 

 

1 

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตักิารสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด  ประจำป 2563 
 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับเจาหนาท่ี

สหกรณ 

1. จำนวนครั้งที่ เจาหนาที่ เขารับ

การอบรม ประชุม สัมมนา 

  1.1 เฉพาะตำแหนง 

 

 

 

  1.2 ความรูอื่น ท่ี เกี่ ย วของกับ

สหกรณ 

 

 

 

 

2. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยดาน

การพัฒนาสหกรณ 

 

 

 

1 คร้ัง/คน/ป 

 

 

 

1 คร้ัง/คน/ป 

 

 

 

 

 

1 ผลงาน/ป 

 

 

2 ครั้ง = 2 คน 

1 ครั้ง = 8 คน 

0 ครั้ง = 4 คน 

 

7 ครั้ง = 1 คน 

5 ครั้ง = 3 คน 

4 ครั้ง = 7 คน 

3 ครั้ง = 2 คน 

2 ครั้ง = 1 คน 

 

3 ผลงาน 

 

400,000.00 44,851.43 เน่ืองจากในป 2563 มีโรคระบาด 

COVID-2019 จึงงดสงเจาหนาที่รวม

อบรม ประชุม สัมมนา บางโครงการ 

2 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับ 

คณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

จำนวนครั้งท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการ  และผูตรวจสอบ

กิจการเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา 

2 ครั้ง/คน/ป 8 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 1 คน 

2 ครั้ง = 6 คน 

1 ครั้ง = 4 คน 

0 ครั้ง = 1 คน 

 

550,000.00 381,452.00  

 

 



 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคญั เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

3 โครงการพัฒนาสมาชิกใหเขาถึงเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศของสหกรณ 

1. รอยละของสมาชิกขอรับ 

Username , Password 

2. รอยละของสมาชิกใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศ 

3. รอยละของสมาชกิยกเลิก

ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

100 

 

70 

 

 

50 

91.43 

 

64.80 

 

 

36.55 

450,000.00 156,300.00  

4 โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณสำหรับสมาชิก

สามัญใหม 

1. รอยละของสมาชิกสามัญใหม

ที่ไดเขารับการอบรม 

 

2. หลังอบรมสมาชิกผานการ

ทดสอบรอยละ 60 

 

3. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกสามัญใหมทีเ่ขาอบรม 

 

≥ 80.00 

 

 

 

98 

 

 

ระดับ 4 

21.53 

 

 

 

87.09 

 

 

4.38 

(ระดับ 4) 

 

100,000.00 23,040.00  

5 โครงการประชุมวิชาการดานสหกรณแกสมาชิกและ

ภาคีเครือขายสหกรณ 

1. รอยละสมาชิกและภาคี

เครือขายสหกรณที่เขาประชุม

ตามเปาหมาย  

 

2. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกและภาคเีครือขาย

สหกรณที่เขาประชุม 

≥ 80.00 

 

 

 

ระดับ 4 

79.53 

 

 

 

4.61 

(ระดับ 5) 

 

500,000.00 106,913.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

6 โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสหกรณ

อ่ืน 

1. รอยละคณะกรรมการ ฝาย

จัดการ ผูตรวจสอบกิจการ และ

สมาชิกที่เขาสมัมนา 

2. มีแบบสรุปการศกึษาดูงาน 

     - ประวัติความเปนมา 

     - ผลงานเดน 

     - กลวิธีการทำงาน 

     - ปญหาและอุปสรร 

     - การนำมาประยุกตใช 

3. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกที่เขาสมัมนา 

80 

 

 

ม ี

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

 

79 

 

 

ม ี

 

 

 

 

 

4.52 

(ระดับ 5) 

600,000.00 442,506.00  

7 โครงการสรางเสรมิความเชื่อม่ันและศรทัธาในระบบ

สหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ 

1. จำนวนของสมาชิกผูใกล

เกษียณอายแุละผูเกษียณอายทุี่

เขารวมโครงการ 

   1.1 ผูเกษียณอายุใหม 

   1.2 ผูเกษียณอายุเดมิ 

2. ระดับความพึงพอใจตอระบบ

สหกรณของสมาชิก 

 

 

 

50 

 

ระดับ 4 

 

 

 

30 

12 

4.41 

(ระดับ 4) 

400,000.00 212,495.92  

8 โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบ

หลักเกณฑในการใหสนิเช่ือแกสมาชิก 

1. จำนวนครั้งของการทบทวน 

หรือปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ

ในการใหสินเช่ือแกสมาชิก 

2. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้

ทั้งหมด 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

≤ 0.01 

2 ครั้ง 

 

 

0.0001 

150,000.00 95,846.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

9 โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรงุระเบียบวา

ดวยเงินรับฝากแกสมาชิก 

1. จำนวนครั้งของการทบทวน 

หรือปรับปรุงระเบียบวาดวยเงิน

รับฝากจากสมาชิก 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

2 ครั้ง/ป - -  

10 โครงการเพิม่การจัดสรรทุนสำรองจากกำไรสุทธิ

ประจำป 

1.ร อยละการจัดสรรเป นทุน

สำรองจากกำไรสุทธิประจำป 

 

2.อัตราสวนทุนสำรองตอ

สินทรัพย (เทา) 

 

 

≥ 15 

 

 

≥ 0.05 

10.64 

 

 

0.04 

 

- -  

11 โครงการลงทุนสถาบันการเงนิอื่น รอยละผลตอบแทนของการ

ลงทุนตอดอกเบี้ยรับจากเงินให

สมาชิกกูทั้งหมด 

 

 

≥ 4.00 2.95 

 

- -  

12 โครงการสงเสริมการระดมทุนภายใน 

 

1. อัตราสวนหนีส้ินตอทุน 

 

2. รอยละของสมาชิกที่ใชบัตร 

เดบิตและยินยอมใหหักเงินเดือน

เขาบัญชีเงินฝาก 

 

 

 

≤ 0.90 

 

≥ 35 

 

0.94 

 

24.86 

 

- -  

 

 



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

13 โครงการบริหารความเสี่ยง 

1.  ดานเครดิต 

 

 

2.  ดานสภาพคลอง 

 

 

 

3.  ดานปฏิบัติการ 

1. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้

ทั้งหมด 

2. รอยละสมาชิกที่ผิดนดัชำระ

หนี ้

1. อัตราสวนทรัพยสินหมุนเวียน

ตอหนี้สินหมุนเวยีน 

2. รอยละของเงินสำรองเงินฝาก

ตอเงินฝาก  

1. แผนรองรบักรณีเกิดภาวะ

หยุดชะงักของขอมูลระบบ 

สื่อสาร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. จำนวนครั้งในการสำรอง

ขอมูลในแตละวัน 

3. มีการจัดระดับการเขาถึง

ขอมูล 

4. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

≤ 0.01 

 

≤ 8.00 

 

≥ 0.21 

 

≥ 5.00 

 

มีและพรอมใช

งาน 

 

2 ครั้ง/วัน 

 

ม ี

 

ทุกฝาย 

0.0001 

 

349 คน 

รอยละ 8.09 

0.42 

 

36.76 

 

มีและพรอมใช

งาน 

 

2 คร้ัง/วนั 

 

ม ี

 

ทุกฝาย 

- -  

14 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร สมาชิก และภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. จำนวนครั้งท่ีสหกรณจัดการ

อบรมดานเทคโนโลยฯีเก่ียวกับ

ระบบสหกรณโดยจัดเองภายใน 

 

2. จำนวนครั้งของระบบ

สารสนเทศไดรับการปรับปรุง 

และเผยแพร 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

12 ครั้ง/ป 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

36 ครั้ง 

300,000.00 17,502.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

15 โครงการพัฒนาระบบการรับฝากและถอนเงินฝาก

และเบิกเงินกูสหกรณผานตู ATM ธนาคารพาณิชย 

1.รอยละจำนวนสมาชิกสามัญท่ี

ใชบัตรเดบิตธนาคารธนชาตและ

บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

 

2.ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกผูใชบริการ  

 

≥ 80.00 

 

 

 

ระดับ 4 

 

63.80 

 

 

 

3.81 

(ระดับ 4) 

- -  

16 โครงการชำระเงินผานระบบ Bill Payment 1. รอยละของสมาชิกที่ไม

สามารถสงหักเงินเดือน เพ่ือ

ชำระหนี้ใหแกสหกรณได 

 

2. รอยละเงินรอตรวจสอบลดลง 

 

3.ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกผูใชบริการระบบ Bill 

Payment  

15 

 

 

 

15 

 

ระดับ 4 

10.38 

 

 

 

0 

 

3.92 

(ระดับ 4) 

 

- -  

17 โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 1. จำนวนของสมาชิกทีเ่ขาอบรม

อาชีพเสริม 

2. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกที่เขาอบรมอาชีพเสริม 

3. จำนวนสมาชิกที่ผานการ

อบรมแลวนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันหรือใชประกอบ

อาชีพเสริม 

 

50 

 

ระดับ 4 

 

≥ 2 

 

43 

 

ระดับ 4 

 

- 

100,000.00 23,476.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

18 โครงการเพ่ิมทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว

ใหสัมพันธกับแผนการจัดสวัสดิการ 

รอยละการจัดสรรเปนทุน

สวัสดิการแกสมาชิกและ

ครอบครัวจากกำไรสุทธิประจำป 

 

≥ 5.00 5.07 

 

- -  

19 โครงการทบทวนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบ

การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก 

จำนวนครั้งของการทบทวน หรือ

ปรับปรุงการระเบยีบการจัด

สวัสดิการสำหรับสมาชิก 

 

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป - -  

20 โครงการสงเสริมการออม 1. รอยละเงนิรับฝากจากสมาชิก

ที่เพ่ิม ณ วันสิ้นป 

2. จำนวนเงินรับฝากจากภาคี

เครือขายคงเหลือ ณ วันสิ้นป  

3. จำนวนผลิตภัณฑหรือ

นวัตกรรมสงเสริมการออม 

(Promotion/Package) 

 

≥ 20 

 

150 ลาน 

 

1 

21.42 

 

565.92 ลาน 

 

1 

200,000.00 -  

 



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตักิารสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด  ประจำป 2563 
 

 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

1 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับเจาหนาท่ี

สหกรณ 

1. จำนวนครั้งที่ เจาหนาที่ เขารับ

การอบรม ประชุม สัมมนา 

  1.1 เฉพาะตำแหนง 

 

 

 

  1.2 ความรูอื่น ท่ี เกี่ ย วของกับ

สหกรณ 

 

 

 

 

2. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัยดาน

การพัฒนาสหกรณ 

 

 

 

1 คร้ัง/คน/ป 

 

 

 

1 คร้ัง/คน/ป 

 

 

 

 

 

1 ผลงาน/ป 

 

 

2 ครั้ง = 2 คน 

1 ครั้ง = 8 คน 

0 ครั้ง = 4 คน 

 

7 ครั้ง = 1 คน 

5 ครั้ง = 3 คน 

4 ครั้ง = 7 คน 

3 ครั้ง = 2 คน 

2 ครั้ง = 1 คน 

 

3 ผลงาน 

 

400,000.00 44,851.43 เน่ืองจากในป 2563 มีโรคระบาด 

COVID-2019 จึงงดสงเจาหนาที่รวม

อบรม ประชุม สัมมนา บางโครงการ 

2 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับ 

คณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

จำนวนครั้งท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการ  และผูตรวจสอบ

กิจการเขารับการอบรม ประชุม 

สัมมนา 

2 ครั้ง/คน/ป 8 ครั้ง = 1 คน 

4 ครั้ง = 1 คน 

3 ครั้ง = 1 คน 

2 ครั้ง = 6 คน 

1 ครั้ง = 4 คน 

0 ครั้ง = 1 คน 

 

550,000.00 381,452.00  

 

 



 

ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคญั เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

3 โครงการพัฒนาสมาชิกใหเขาถึงเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศของสหกรณ 

1. รอยละของสมาชิกขอรับ 

Username , Password 

2. รอยละของสมาชิกใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศ 

3. รอยละของสมาชกิยกเลิก

ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

100 

 

70 

 

 

50 

91.43 

 

64.80 

 

 

36.55 

450,000.00 156,300.00  

4 โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณสำหรับสมาชิก

สามัญใหม 

1. รอยละของสมาชิกสามัญใหม

ที่ไดเขารับการอบรม 

 

2. หลังอบรมสมาชิกผานการ

ทดสอบรอยละ 60 

 

3. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกสามัญใหมทีเ่ขาอบรม 

 

≥ 80.00 

 

 

 

98 

 

 

ระดับ 4 

21.53 

 

 

 

87.09 

 

 

4.38 

(ระดับ 4) 

 

100,000.00 23,040.00  

5 โครงการประชุมวิชาการดานสหกรณแกสมาชิกและ

ภาคีเครือขายสหกรณ 

1. รอยละสมาชิกและภาคี

เครือขายสหกรณที่เขาประชุม

ตามเปาหมาย  

 

2. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกและภาคเีครือขาย

สหกรณที่เขาประชุม 

≥ 80.00 

 

 

 

ระดับ 4 

79.53 

 

 

 

4.61 

(ระดับ 5) 

 

500,000.00 106,913.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

6 โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสหกรณ

อ่ืน 

1. รอยละคณะกรรมการ ฝาย

จัดการ ผูตรวจสอบกิจการ และ

สมาชิกที่เขาสมัมนา 

2. มีแบบสรุปการศกึษาดูงาน 

     - ประวัติความเปนมา 

     - ผลงานเดน 

     - กลวิธีการทำงาน 

     - ปญหาและอุปสรร 

     - การนำมาประยุกตใช 

3. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกที่เขาสมัมนา 

80 

 

 

ม ี

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

 

79 

 

 

ม ี

 

 

 

 

 

4.52 

(ระดับ 5) 

600,000.00 442,506.00  

7 โครงการสรางเสรมิความเชื่อม่ันและศรทัธาในระบบ

สหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ 

1. จำนวนของสมาชิกผูใกล

เกษียณอายแุละผูเกษียณอายทุี่

เขารวมโครงการ 

   1.1 ผูเกษียณอายุใหม 

   1.2 ผูเกษียณอายุเดมิ 

2. ระดับความพึงพอใจตอระบบ

สหกรณของสมาชิก 

 

 

 

50 

 

ระดับ 4 

 

 

 

30 

12 

4.41 

(ระดับ 4) 

400,000.00 212,495.92  

8 โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบ

หลักเกณฑในการใหสนิเช่ือแกสมาชิก 

1. จำนวนครั้งของการทบทวน 

หรือปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ

ในการใหสินเช่ือแกสมาชิก 

2. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้

ทั้งหมด 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

≤ 0.01 

2 ครั้ง 

 

 

0.0001 

150,000.00 95,846.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

9 โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรงุระเบียบวา

ดวยเงินรับฝากแกสมาชิก 

1. จำนวนครั้งของการทบทวน 

หรือปรับปรุงระเบียบวาดวยเงิน

รับฝากจากสมาชิก 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

2 ครั้ง/ป - -  

10 โครงการเพิม่การจัดสรรทุนสำรองจากกำไรสุทธิ

ประจำป 

1.ร อยละการจัดสรรเป นทุน

สำรองจากกำไรสุทธิประจำป 

 

2.อัตราสวนทุนสำรองตอ

สินทรัพย (เทา) 

 

 

≥ 15 

 

 

≥ 0.05 

10.64 

 

 

0.04 

 

- -  

11 โครงการลงทุนสถาบันการเงนิอื่น รอยละผลตอบแทนของการ

ลงทุนตอดอกเบี้ยรับจากเงินให

สมาชิกกูทั้งหมด 

 

 

≥ 4.00 2.95 

 

- -  

12 โครงการสงเสริมการระดมทุนภายใน 

 

1. อัตราสวนหนีส้ินตอทุน 

 

2. รอยละของสมาชิกที่ใชบัตร 

เดบิตและยินยอมใหหักเงินเดือน

เขาบัญชีเงินฝาก 

 

 

 

≤ 0.90 

 

≥ 35 

 

0.94 

 

24.86 

 

- -  

 

 



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

13 โครงการบริหารความเสี่ยง 

1.  ดานเครดิต 

 

 

2.  ดานสภาพคลอง 

 

 

 

3.  ดานปฏิบัติการ 

1. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหนี้

ทั้งหมด 

2. รอยละสมาชิกที่ผิดนดัชำระ

หนี ้

1. อัตราสวนทรัพยสินหมุนเวียน

ตอหนี้สินหมุนเวยีน 

2. รอยละของเงินสำรองเงินฝาก

ตอเงินฝาก  

1. แผนรองรบักรณีเกิดภาวะ

หยุดชะงักของขอมูลระบบ 

สื่อสาร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. จำนวนครั้งในการสำรอง

ขอมูลในแตละวัน 

3. มีการจัดระดับการเขาถึง

ขอมูล 

4. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

≤ 0.01 

 

≤ 8.00 

 

≥ 0.21 

 

≥ 5.00 

 

มีและพรอมใช

งาน 

 

2 ครั้ง/วัน 

 

ม ี

 

ทุกฝาย 

0.0001 

 

349 คน 

รอยละ 8.09 

0.42 

 

36.76 

 

มีและพรอมใช

งาน 

 

2 คร้ัง/วนั 

 

ม ี

 

ทุกฝาย 

- -  

14 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร สมาชิก และภาคีเครือขายสหกรณดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. จำนวนครั้งท่ีสหกรณจัดการ

อบรมดานเทคโนโลยฯีเก่ียวกับ

ระบบสหกรณโดยจัดเองภายใน 

 

2. จำนวนครั้งของระบบ

สารสนเทศไดรับการปรับปรุง 

และเผยแพร 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

12 ครั้ง/ป 

 

 

 

1 ครั้ง/ป 

 

 

 

36 ครั้ง 

300,000.00 17,502.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

15 โครงการพัฒนาระบบการรับฝากและถอนเงินฝาก

และเบิกเงินกูสหกรณผานตู ATM ธนาคารพาณิชย 

1.รอยละจำนวนสมาชิกสามัญท่ี

ใชบัตรเดบิตธนาคารธนชาตและ

บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

 

2.ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกผูใชบริการ  

 

≥ 80.00 

 

 

 

ระดับ 4 

 

63.80 

 

 

 

3.81 

(ระดับ 4) 

- -  

16 โครงการชำระเงินผานระบบ Bill Payment 1. รอยละของสมาชิกที่ไม

สามารถสงหักเงินเดือน เพ่ือ

ชำระหนี้ใหแกสหกรณได 

 

2. รอยละเงินรอตรวจสอบลดลง 

 

3.ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกผูใชบริการระบบ Bill 

Payment  

15 

 

 

 

15 

 

ระดับ 4 

10.38 

 

 

 

0 

 

3.92 

(ระดับ 4) 

 

- -  

17 โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 1. จำนวนของสมาชิกทีเ่ขาอบรม

อาชีพเสริม 

2. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกที่เขาอบรมอาชีพเสริม 

3. จำนวนสมาชิกที่ผานการ

อบรมแลวนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันหรือใชประกอบ

อาชีพเสริม 

 

50 

 

ระดับ 4 

 

≥ 2 

 

43 

 

ระดับ 4 

 

- 

100,000.00 23,476.00  



ลำดับ โครงการ ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ เปาหมาย ผลงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

ปญหา/อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ 

18 โครงการเพ่ิมทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว

ใหสัมพันธกับแผนการจัดสวัสดิการ 

รอยละการจัดสรรเปนทุน

สวัสดิการแกสมาชิกและ

ครอบครัวจากกำไรสุทธิประจำป 

 

≥ 5.00 5.07 

 

- -  

19 โครงการทบทวนเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงระเบียบ

การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก 

จำนวนครั้งของการทบทวน หรือ

ปรับปรุงการระเบยีบการจัด

สวัสดิการสำหรับสมาชิก 

 

1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป - -  

20 โครงการสงเสริมการออม 1. รอยละเงนิรับฝากจากสมาชิก

ที่เพ่ิม ณ วันสิ้นป 

2. จำนวนเงินรับฝากจากภาคี

เครือขายคงเหลือ ณ วันสิ้นป  

3. จำนวนผลิตภัณฑหรือ

นวัตกรรมสงเสริมการออม 

(Promotion/Package) 

 

≥ 20 

 

150 ลาน 

 

1 

21.42 

 

565.92 ลาน 

 

1 

200,000.00 -  

 



แผนปฏิบัตกิารสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

ประจำป 2564 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
มุมมอง

ดาน 
เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับ

เจาหนาที่สหกรณ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะการ

ทำงานของเจาหนาที ่

1. จำนวนครั้งท่ีเจาหนาที่เขารับ

การอบรม ประชุม สัมมนา 

  1.1 เฉพาะตำแหนง 

  1.2 ความรูอ่ืนที่เก่ียวของกับ

สหกรณ 

2. จำนวนนวัตกรรม/งานวิจัย

ดานการพัฒนาสหกรณ 

 

L  

 

1 ครั้ง/คน/ป 

1 ครั้ง/คน/ป 

 

1 ผลงาน/ป 

ตลอดป 400,000.00 - คาลงทะเบียน 

- คาเบ้ียเลี้ยง 

- คายานพาหนะ 

- คาที่พัก 

2 โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสำหรับ 

คณะกรรมการดำเนินการและผูตรวจสอบ

กิจการ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูการบรหิารงาน

สหกรณ แกคณะกรรมการ

ดำเนินการ  และผูตรวจสอบ

กิจการ 

 

จำนวนครั้งท่ีคณะกรรมการ

ดำเนินการ  และผูตรวจสอบ

กิจการเขารบัการอบรม ประชุม 

สัมมนา 

L 2 ครั้ง/คน/ป ตลอดป 550,000.00 - คาลงทะเบียน 

- คาเบ้ียเลี้ยง 

- คายานพาหนะ 

- คาที่พัก 

3 โครงการพัฒนาสมาชิกใหเขาถึงเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศของสหกรณ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ในการใชงาน

ระบบสารสนเทศของสหกรณแก

สมาชิก 

1. รอยละของสมาชิกขอรับ 

Username , Password 

2. รอยละของสมาชิกใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศ 

3. รอยละของสมาชิกยกเลิก

ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

 

L 100 

 

75 

 

 

60 

ตลอดป 150,000.00 คาตอบแทน

สำหรับสมาชิก

ที่แจงความ

จำนงขอยกเลิก

ไมขอรับ

ใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน 

 



 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
มุมมอง

ดาน 
เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4 โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณสำหรับ

สมาชิกสามัญใหม 

เพ่ือใหความรูพ้ืนฐานดานสหกรณ

สำหรับสมาชิกสามัญใหม 

1. รอยละของสมาชิกสามัญใหม

ทีไ่ดเขารับการอบรม 

 

2. หลังอบรมสมาชิกผานการ

ทดสอบรอยละ 60 

 

3. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกสามัญใหมทีเ่ขาอบรม 

 

L ≥ 90.00 

 

 

 

100 

 

 

ระดับ 4 

ตลอดป 100,000.00 - คาเบ้ียเลี้ยง

วิทยากรและ

กรรมการอ่ืนที่

รวมโครงการ 

- คายานพาหนะ 

- คาอาหารวาง 

- คาวัสดุ

ส้ินเปลือง และ

อ่ืน ๆ 

5 โครงการประชุมวชิาการดานสหกรณแกสมาชิก

และภาคเีครือขายสหกรณ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกสมาชิก 

และภาคเีครือขายสหกรณ 

1. รอยละสมาชิกและภาคี

เครือขายสหกรณท่ีเขาประชุม

ตามเปาหมาย  

 

2. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกและภาคเีครือขาย

สหกรณที่เขาประชุม 

 

 

 

 

 

 

L ≥ 80.00 

 

 

 

ระดับ 4 

มี.ค.–พ.ค. 64 300,000.00 - คาวิทยากร 

- คาเบ้ียเลี้ยง

กรรมการ 

- คายานพาหนะ 

- คาที่พัก

วิทยากร 

- คาอาหาร 

- คาเชาสถานท่ี 

- คาวัสดุ และ

อ่ืน ๆ 

 
 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
มุมมอง

ดาน 
เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

6 โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

สหกรณอ่ืน 

เพ่ือใหบุคลากรของสหกรณได

แลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกัน 

และนำมาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ

ใหดียิ่งข้ึน 

1. รอยละคณะกรรมการ ฝาย

จัดการ ผูตรวจสอบกิจการ และ

สมาชิกท่ีเขาสัมมนา 

2. มีแบบสรุปการศึกษาดูงาน 

     - ประวัติความเปนมา 

     - ผลงานเดน 

     - กลวิธีการทำงาน 

     - ปญหาและอุปสรร 

     - การนำมาประยุกตใช 

3. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกท่ีเขาสัมมนา 

 

L 80 

 

 

ม ี

 

 

 

 

 

ระดับ 4 

 

มี.ค.–พ.ค.64 550,000.00 - คาเบ้ียเลี้ยง

ผูเขารวมสัมมนา 

- คาเชา

ยานพาหนะ 

- คาที่พัก 

- คาอาหาร 

- คาเชาสถานท่ี 

- คาวัสดุ

ส้ินเปลืองและ

อ่ืน ๆ 

7 โครงการสรางเสรมิความเช่ือม่ันและศรทัธาใน

ระบบสหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ 

เพ่ือสรางเสริมความเช่ือมั่นและ

ศรัทธาในระบบสหกรณแกสมาชิก

วัยเกษียณ 

1. จำนวนของสมาชิกผู

เกษียณอายทุี่เขารวมโครงการ 

  1.1 ผูเกษียณอายุใหม 

  1.2 ผูเกษียณอายุเดิม 

2. ระดับความพึงพอใจตอระบบ

สหกรณของสมาชิก 

 

L  

 

80 

15 

ระดับ 4 

ตลอดป 550,000.00 - ค า เ บี้ ย เลี้ ย ง

ก ร รม ก า ร แ ล ะ

เจาหนาที ่

- คาวิทยากร 

- คายานพาหนะ 

- คาอาหาร และ

อ่ืน ๆ 

8 โครงการพัฒนาปรับปรุงแกไขระเบียบสหกรณ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ

หลักเกณฑใหเหมาะสมทันตอ

สถานการณที่เปลี่ยนไป 

 

 

 

จำนวนระเบียบที่ไดทบทวน หรือ

ปรับปรุงแกไขระเบียบสหกรณ 
I ไมนอยกวา 3 

ระเบียบ 

 

 

 

ตลอดป 150,000.00 - ค า เ บี้ ย เลี้ ย ง

ก ร รม ก า ร แ ล ะ

เจาหนาที ่

- ค า ต อ บ แ ท น

ตัวแทนสมาชิก 

- ค าอาหารและ

อ่ืน ๆ 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
มุมมอง

ดาน 
เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 โครงการลงทุนสถาบันการเงินอื่น เพ่ือเพิ่มรายไดจากการลงทุนกับ

สถาบันการเงิน 

รอยละผลตอบแทนของการ

ลงทุนตอดอกเบี้ยรับจากเงินให

สมาชิกกูทั้งหมด 

 

 

F ≥ 5.00 ตลอดป - ลงทุนตามมาตรา 

62 (7) แหง 

พรบ.สหกรณ 

พ.ศ.2542 ขอ 3 

วงเล็บ 1 – 6  

10 โครงการสงเสริมการระดมทุนภายใน 

 

เพ่ือระดมเงินฝากจากสมาชิก 1. อัตราสวนหนี้สินตอทุน 

2. รอยละของสมาชิกที่ใชบัตร 

เดบิตและยินยอมใหหักเงินเดือน

เขาบัญชีเงนิฝาก 

F ≤ 0.85 

≥ 40 

 

ตลอดป -  

11 โครงการบริหารความเสี่ยง 

1.  ดานเครดิต 

 

 

2.  ดานสภาพคลอง 

 

 

 

3.  ดานปฏิบัติการ 

เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของ

สหกรณ 

1. อัตราสวนหนี้เสียตอลูกหน้ี

ทั้งหมด 

2. รอยละสมาชิกที่ผิดนัดชำระ

หนี ้

1. อัตราสวนทรัพยสินหมุนเวียน

ตอหนี้สินหมุนเวยีน 

2. รอยละของเงนิสำรองเงินฝาก

ตอเงินฝาก  

1. แผนรองรบักรณีเกิดภาวะ

หยุดชะงักของขอมูลระบบ 

สื่อสาร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. จำนวนครั้งในการสำรอง

ขอมูลในแตละวัน 

3. มีการจัดระดับการเขาถึง

ขอมูล 

4. จัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

I ≤ 0.01 

 

≤ 6.00 

 

≥ 0.22 

 

≥ 5.00 

 

มีและพรอมใช

งาน 

 

2 ครัง้/วัน 

 

ม ี

 

ทุกฝาย 

ตลอดป -  



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
มุมมอง

ดาน 
เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

12 โครงการสงเสริมการเรยีนรูและพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากร สมาชิก และภาคีเครอืขายสหกรณ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และทักษะ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหแกเจาหนาที่สหกรณ  สมาชิก 

และภาคเีครือขายสหกรณ 

1. จำนวนครั้งท่ีสหกรณจัดการ

อบรมดานเทคโนโลยฯีเก่ียวกับ

ระบบสหกรณโดยจัดเองภายใน 

2. จำนวนครั้งของระบบ

สารสนเทศไดรับการปรับปรุง 

และเผยแพร 

L 1 ครั้ง/ป 

 

 

12 ครั้ง/ป 

 

 

มิ.ย.-ส.ค. 64 300,000.00 - คาวิทยากร 

- คาเบ้ียเลี้ยง 

- คายานพาหนะ 

- คาที่พัก 

- คาอาหารวาง 

13 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดาน

ประชาสมัพันธเชิงรุก 

1.เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยทีางการ

ประชาสัมพันธใหสมาชิกเขาถึง

ขอมูลไดรวดเร็วทันสมัย 

2. เพ่ือเผยแพรประชาสมัพันธงาน

สหกรณและสิทธิประโยชนของ

สมาชิก 

1. รอยละของสมาชิกไดรับการ

ประชาสัมพันธจากสหกรณ

ครอบคลุมอยางท่ัวถึง 

2.ระดับความพึงพอใจของสมาชิก

ท่ีไดรับการประชาสัมพันธใน

ชองทางตาง ๆ 

L ≥ 80 

 

 

ระดับ 4 

ตลอดป 100,000.00  

14 โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ี 1.เพ่ือเสรมิสรางความรูความ

เขาใจใหสมาชิกเก่ียวกับการ

บริหารงานสหกรณ 

2.เพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของสมาชิก 

1. รอยละของสมาชิกสามัญที่ไดรับ

การบริการจากการออกหนวย

เคล่ือนท่ี 

2.ระดับความพึงพอใจของสมาชิก

ท่ีไดรับการบริการ 

L ≥ 70 

 

 

ระดับ 4 

ตลอดป 200,000.00 - คาเบ้ียเล้ียง 

- คายานพาหนะ 

- คาอาหารวาง 

- คาเชาสถานที ่

-คาวัสดุและอ่ืน ๆ 

15 โครงการอบรมสมัมนาเจาหนาที่การเงิน

หนวยงานเพ่ือพัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน

ประจำเดือน 

เพ่ือใหระบบการจัดเก็บเงนิเดือน

เพ่ือชำระหนี้ประจำเดือนของ

สหกรณมีประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน 

1. รอยละของเจาหนาที่การเงิน

หนวยงาน สสอ./รพ. ที่เขา

อบรมสมัมนา 

2. รอยละหนวยงานที่หัก

เงนิเดือนชำระหนี้ประจำเดือน

ได 

L ≥ 80 

 

100 

ตลอดป 100,000.00 - ค า เ บี้ ย เลี้ ย ง

ก ร รม ก า ร แ ล ะ

เจาหนาที ่

- ค า ต อ บ แ ท น 

จ น ท .ก า ร เ งิ น

หน วยงาน ท่ี เข า

อบรมสัมมนา 

- ค าอาหารและ

อ่ืน ๆ 



ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 
มุมมอง

ดาน 
เปาหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

16 โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกสามารถนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

หารายไดเสรมิ 

1. จำนวนของสมาชิกที่เขา

อบรมอาชีพเสรมิ 

2. ระดับความพึงพอใจของ

สมาชิกท่ีเขาอบรมอาชีพเสรมิ 

3. จำนวนสมาชิกที่ผานการ

อบรมแลวนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันหรือใชประกอบ

อาชีพเสรมิ 

L 100 

 

ระดับ 4 

 

≥ 3 

 

ตลอดป 100,000.00 - คาวิทยากร 

- คาเบ้ียเล้ียงและ

ยานพาหนะ

กรรมการ/

เจาหนาที ่

- คาอาหาร 

- คาเชาสถานที ่

- คาวัสดุสิน้เปลือง

และอื่น ๆ 

17 โครงการเพ่ิมทุนสวัสดิการแกสมาชิกและ

ครอบครัวใหสมัพันธกับแผนการจัดสวัสดิการ 

เพ่ิมการจัดสรรทุนสวสัดิการแก

สมาชิกและครอบครัว 

รอยละการจัดสรรเปนทุน

สวสัดิการแกสมาชิกและ

ครอบครัวจากกำไรสุทธิประจำป 

C ≥ 5.00 ธ.ค. 64 

 

-  

18 โครงการสงเสริมการออม เพ่ือระดมเงินฝากจากสมาชิก 1. รอยละเงินรับฝากจากสมาชิก

ที่เพ่ิม ณ วันสิ้นป 

2. จำนวนเงินรับฝากจากภาคี

เครือขายคงเหลือ ณ วันสิ้นป  

3. จำนวนผลิตภัณฑหรือ

นวัตกรรมสงเสริมการออม 

(Promotion/Package) 

F ≥ 20 

 

150 ลาน 

 

1 

ตลอดป 200,000.00 - ใชในการจัด

โครงการ 

สงเสริมการ

ออมตาง ๆ 

รวมงบประมาณตามยุทธศาสตรทั้งสิ้น 3,750,000.00  

 



ป 2564

จํานวนที่ตั้ง จายจริง คงเหลือ ขอตั้งงบประมาณ

1.หมวดส่ิงกอสราง

1.1 สรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 1,400,000.00 กอสรางรั้วรอบบรเิวณที่ดินของสหกรณ เน้ือที่ 12 ไร 3 งาน 36 ตารางวา

ตั้งอยูที่ หมูที่ 13 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร  ความยาว 840 เมตร

เพื่อรองรับการกอสรางอาคารสํานักงานของสหกรณแหงใหม

รวมหมวดส่ิงกอสราง - - - 1,400,000.00

2.หมวดครุภัณฑ

  2.1 คุรภัณฑหรืออุปกรณคอมพิวเตอร 200,000.00 2,256.00 197,744.00 200,000.00 สํารองไวแทนอุปกรณเดิมชํารุด  หรือจําเปนที่ตองซื้อกรณีฉุกเฉิน

  2.2 ชุดเครื่องเสียงหองประชุม 150,000.00 26,750.00 123,250.00 -

  2.3 เครื่องบันทึกกลองวงจรปดและกลองวงจรปด 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 สํารองไวแทนอุปกรณเดิมอาจชํารุดได

  2.4 เครื่องคอมพิวเตอร 90,000.00 59,985.00 30,015.00 60,000.00 จํานวน 2 ชุด ทดแทนเครื่องเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ํา

  2.5 เครื่องพิมพ 50,000.00 3,690.00 46,310.00 75,000.00 แทนเครื่องเดิมที่ชํารุด 3 เครื่องและอาจจะชํารุดได

  2.6 เครื่องสํารองไฟ 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00 แทนเครื่องเดิมที่ชํารุด 1 เครื่องและอาจจะชํารุดได

  2.7 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 80,000.00 37,890.00 42,110.00 100,000.00 แทนเครื่องเดิมที่ชํารุด  3 เครื่อง

  2.8 เครื่องนับธนบัตร 30,000.00 12,840.00 17,160.00 -

  2.9 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 20,000.00 - 20,000.00 -

  2.10 รถยนต 7 ที่นั่ง - - - 1,600,000.00 ใชในกิจการสหกรณแทนรถยนตคันเกาที่มีอายุการใชงานมา 15 ป

รวมหมวดครุภัณฑ 655,000.00 143,411.00 511,589.00 2,070,000.00

รวมหมวดลงทุน 655,000.00 143,411.00 511,589.00 3,470,000.00

2.คาใชจายดําเนินการ

หมวดดอกเบี้ยจาย

  2.1 ดอกเบ้ียเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน/สหกรณอ่ืน 30,000,000.00 26,210,951.82 3,789,048.18 35,000,000.00 ขอแปรผันตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอ่ืน

  2.2 ดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่นๆ 55,000,000.00 45,947,297.36 9,052,702.64 55,000,000.00 ขอแปรผันตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน

รวมหมวดดอกเบี้ยจาย 85,000,000.00 72,158,249.18 12,841,750.82 90,000,000.00

เหตุผลและความจําเปน

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด

 งบประมาณคาใชจายและงบประมาณลงทุน ประจําป 2564 เปรียบเทียบป 2563

ปบัญชีสิ้นสุด  วันที่  30 พฤศจิกายน  2564

รายการ
งบประมาณป 2563
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3. คาใชจายบริหาร

3.1หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

เงินเดือน 5,990,000.00 5,609,160.00 380,840.00 6,572,000.00 เงินเดือนแกเจาหนาที่สหกรณ 16 อัตรา ขอเพิ่ม 2 อัตรา ในตําแหนง

เจาหนาที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 ตําแหนง  เจาหนาที่สินเช่ือ 

1 ตําแหนง และสํารองรอยละ 5 เพื่อปรับตามสภาวะเศรษฐกิจ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามนโยบายรัฐบาล

คาครองชีพเจาหนาที่ 48,000.00 48,000.00 - 94,000.00 เพื่อจายแกเจาหนาที่ ที่มีเงินเดือนไมถึง 15,000 บาท ใหจาย

เดือนละ 3,000 บาทตอราย แตเมื่อรวมเงินเดือนแลวตองไมเกิน

15,000 บาท เวนแตสวนตางนั้นนอยกวา 1,000 บาท ใหไมนอยกวา

1,000 บาท และถาเงินเดือนเกิน 15,000 บาทใหจายเดือนละ

1,000 บาท เม่ือรวมเงินเดือนแลวตองไมเกิน 20,000 บาท จํานวน 5 คน

เงินประจําตําแหนง 144,000.00 144,000.00 - 144,000.00 เงินประจําตําแหนงผูจัดการเดือนละ 3,500 บาท  รองผูจัดการ 2,500 บาท

และหัวหนาฝาย  4 ฝาย เดือนละ  1,500  บาทตอคน

เงินคาตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน 74,340.00 74,340.00 - 74,340.00 เงินคาตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มข้ัน  จํานวน  2 คน

สวัสดิการสําหรับเจาหนาที่สหกรณ 200,000.00 200,000.00 - 250,000.00 เพื่อสมทบเงินกองทุนสวัสดิการแกเจาหนาที่สหกรณ จํานวน 16 คน

เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่สหกรณ 848,000.00 807,180.00 40,820.00 881,000.00 สํารองเปนเงินบําเหน็จของเจาหนาที่สหกรณประจําป  2564

และสํารองรอยละ 5 เพ่ือปรับตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง

คาปฏิบัติการนอกเวลา 250,000.00 158,911.50 91,088.50 250,000.00 เจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดกรณท่ีีจําเปนเรงดวน

ใหเปนตามกฏหมายแรงงาน

คาจางลูกจางทั่วไป 114,000.00 114,000.00 - 120,000.00 คาจางผูดูแลทําความสะอาด 1 คน

เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน - - - 1,200,000.00 เปนไปตาม พรบ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

มาตรา 118 ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม 7,000.00 5,100.00 1,900.00 7,000.00 เปนไปตาม พรบ.เงินทดแทน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสวนนายจาง 150,000.00 103,413.00 46,587.00 150,000.00 เปนไปตาม พรบ.ประกันสังคม

รวมหมวดเงินเดือนและสวัสดิการเจาหนาที่ 7,825,340.00 7,264,104.50 561,235.50 9,742,340.00

3.2 หมวดคาตอบแทน

คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินหนวยงาน 150,000.00 43,961.00 106,039.00 150,000.00 จายใหแกเจาหนาที่การเงินที่หักเงินเดือนของสมาชิกใหแกสหกรณ
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คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 300,000.00 209,000.00 91,000.00 300,000.00 จายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนหรือมีเร่ือง

ประชุมเรงดวน  รวมจํานวน 20 ครั้ง  จํานวน 15 คน ๆ ละ 1,000 บาท 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 104,000.00 85,000.00 19,000.00 104,000.00 จายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําเดือนหรือมีเร่ือง

ประชุมเรงดวน  รวมจํานวน 13 ครั้ง  จํานวน 8 คน ๆ ละ 1,000 บาท 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู 65,000.00 55,000.00 10,000.00 65,000.00 จายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกูประจําเดือน รวมจํานวน 13 ครั้ง

จํานวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาและ 65,000.00 55,000.00 10,000.00 65,000.00 จายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประจําเดือน 

ประชาสัมพันธ รวมจํานวน 13 ครั้ง  จํานวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท

คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ 100,000.00 6,000.00 94,000.00 100,000.00 จายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ หรือคณะทํางาน  ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการมีมติแตงต้ัง และมีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

เบี้ยประชุม 1,000 บาทตอคนตอคร้ัง

คาตอบแทนที่ปรึกษา 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 สําหรับที่ปรึกษาของสหกรณ 

คาจางผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 114,000.00 114,000.00 - 120,000.00 คาจางผูตรวจสอบกิจการสหกรณรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท

คาจางผูสอบบัญชี 75,000.00 75,000.00 - 100,000.00 คาจางผูสอบบัญชี ประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2564

คาตอบแทนผูประสานงานผูแทนสมาชิก 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 จายตามคะแนนศักยภาพของผูประสานงานผูแทนสมาชิก 

คาจางทํางานวิจัยหรือนวัตกรรม 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 จางบุคคลหรือหนวยงานทําการวิจัยเก่ียวของกับสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จํากัด เพื่อนํางานวิจัยมาพัฒนาสหกรณฯ หรือ

คาใชจายในการสรางนวัตกรรม เพื่อนํามาใชในการใหบริการแกสมาชิก

หรือในงานสหกรณฯ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง 5,000,000.00 3,086,384.70 1,913,615.30 4,000,000.00 คาดําเนินการจัดการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก  คาดําเนินการจัดการเลอืกตั้ง

สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  คาตอบแทนสมาชิกที่มาเลือกตั้ง

ผูแทนสมาชิกสหกรณ  คาเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะคณะอนุกรรมการ

ประจําหนวยสรรหา  คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งคณะการฯ

 5 คน จํานวน 60,000 บาท และคาใชจายอ่ืน ๆ ในการการจัดการเลือกตั้ง

คาใชจายในการเดินทางเพ่ือปฏิบัติงานสหกรณ 450,000.00 323,003.25 126,996.75 450,000.00 สําหรับคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่สหกรณที่มาประชุม

และปฏิบัติงานตามภาระกิจที่สหกรณมอบหมายคาเบี้ยเลี้ยงวันละ

1,000 บาท คายานพาหนะกิโลเมตรละ 5 บาท
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คาตอบแทนผูชวยเหลืองานสหกรณ 30,000.00 500.00 29,500.00 30,000.00 สําหรับผูชวยเหลืองานสหกรณตามความจําเปน

รวมหมวดคาตอบแทน 6,703,000.00 4,252,848.95 2,450,151.05 5,734,000.00

3.3 หมวดคาวัสดุ

คาเครืองเขียน แบบพิมพและวัสดุสํานักงาน 400,000.00 256,623.00 143,377.00 400,000.00 แบบพิมพและวัสดุสํานักงาน

คาซอมแซมครุภณัฑและยานพาหนะ 100,000.00 73,437.61 26,562.39 100,000.00 คาใชจายซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ และยานพาหนะ

คาใชจายในการประชาสัมพันธ 200,000.00 65,216.08 134,783.92 200,000.00 คาจัดทําเอกสารเผยแพร,วารสารสหกรณ

รวมหมวดคาวัสดุ 700,000.00 395,276.69 304,723.31 700,000.00

3.4 หมวดสารสนเทศ

คาเชา Hosting 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 คาเชาบริการ Host เว็บไซตสอบถามขอมูลสมาชิก

คาธรรมเนียมสําหรับเช่ือมระบบกับธนาคาร 24,000.00 16,000.00 8,000.00 10,000.00 เช่ือมระบบกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอ่ืน ๆ 

คาเชาบริการสายสัญญาณความเร็วสูง MPLS 60,000.00 47,508.00 12,492.00 60,000.00 ใชสําหรับระบบ ATM ONLINE 1 คูสาย

โปรแกรม Antivirus 30,000.00 19,046.00 10,954.00 30,000.00 เพื่อปองกัน และกําจัดโปรแกรมคุกคามทางคอมพิวเตอรหรือมัลแวร

 สําหรับเครื่อง server และเครื่องลูกขาย

รวมหมวดสารสนเทศ 132,000.00 100,554.00 31,446.00 118,000.00

3.5 หมวดคาใชสอย

คารับรอง 200,000.00 70,662.00 129,338.00 250,000.00 เปนคารับรองคณะกรรมการ  ผูสอบบัญชี  ผูตรวจสอบกิจการ

สมาชิก และผูมาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณและอื่น ๆ ที่จําเปน

คาธรรมเนียมตางๆ 20,000.00 25,172.00 (5,172.00) 40,000.00 คาธรรมเนียมที่จําเปนในการทําธุรกรรมของสหกรณ

คาน้ํามันเช้ือเพลิง 100,000.00 50,986.40 49,013.60 100,000.00 ใชในรถยนตและรถจักรยานยนตของสหกรณ

รวมหมวดคาใชสอย 320,000.00 146,820.40 173,179.60 390,000.00

3.6 หมวดสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 350,000.00 305,323.40 44,676.60 350,000.00

คาน้ําประปา 15,000.00 7,737.60 7,262.40 15,000.00

คาโทรศัพท 40,000.00 16,788.15 23,211.85 40,000.00

คาไปรษณีย 50,000.00 36,579.80 13,420.20 60,000.00

คาอินเตอรเน็ต 60,000.00 37,223.16 22,776.84 60,000.00 อินเตอรเน็ตความเร็วสูงแบบ 2 คูสาย 

รวมหมวดสาธารณูปโภค 515,000.00 403,652.11 111,347.89 525,000.00
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3.7 หมวดรายจายอื่น

คาเสื่อมราคาสินทรพัย 2,000,000.00 852,170.44 1,147,829.56 597,000.00 อาคารสํานักงาน  ครุภัณฑ  และยานพาหนะ (รวมรั้วและรถใหม)

คาใชจายตัดจาย 175,400.00 40,000.00 135,400.00 50,000.00 คาตกแตงอาคารสํานักงาน  และหมอแปลงไฟฟา

คาใชจายในการประชุมใหญสามัญประจําป 2,500,000.00 2,006,206.50 493,793.50 2,500,000.00 จายคาเบี้ยประชุมผูแทนสมาชิก คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ

วันละ 1,000 บาทตอคน  และคาตอบแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

ที่เขาประชุมใหญ  คาอาหาร คาจัดทํารายงานกิจการ คารางวัล

และวัสดุอุปกรณในการประชุมใหญสามัญประจําป

โครงการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และ - - - 400,000.00 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตร โดยกรรมการ ฝายจัดการ ตัวแทนสมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ

และหนวยงานที่เก่ียวของ

โครงการจัดงาน " เนื่องในโอกาสครบรอบ - - - 400,000.00 จัดงานครบรอบ 50 ป ในการกอตั้งสหกรณ  โดยจัดทําหนังสือประวัติสหกรณ

50 ป คลายวันกอตั้งสหกรณ " ของที่ระลึก พิธีทางศาสนา อาหาร เครื่องดื่ม และอื่น ๆ 

โครงการกฐินสามัคคีสหกรณ - - - 250,000.00 จัดเปนพิเศษเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 50 ป กอตั้งสหกรณ

โครงการจัดหาของที่ระลึกใหแกสมาชิกสามัญ - - - 1,500,000.00 เพื่อจัดหาของที่ระลึกเนื่องในวันปใหมและสหกรณครบรอบ 50 ป

คาจางออกแบบ master plan และอาคาร - - - 2,000,000.00 คาจางวางผัง และออกแบบอาคารสํานักงานสหกรณแหงใหม

สํานักงาน

สํารองหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินใหกู 2,000,000.00 2,959,997.06 (959,997.06) 3,000,000.00

คาประกันภัยชีวิตและทรัพยสิน 150,000.00 80,098.92 69,901.08 150,000.00 จัดทําประกันภัยเพ่ือปองกันความเสียหายในทรัพยสินของสหกรณ

และความปลอดภยัในชีวิตของบุคลากรของสหกรณ

คาซอมแซมบํารุงรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน อาคาร 100,000.00 10,189.99 89,810.01 100,000.00 คาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน และอาคารสํานักงานสหกรณ

คาภาษีรถยนต/จักยานยนต 20,000.00 8,796.00 11,204.00 30,000.00 คาภาษีรถยนต รถตู และรถจักยานยนตของสหกรณ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5,200.00 - 5,200.00 20,000.00 ภาษีโรงเรือนและที่ดินของสหกรณ

คาจางบริษัทรักษาความปลอดภัย 294,000.00 294,000.00 - 294,000.00 จางบริษัทรักษาความปลอดภัยกลางวันและกลางคืน

คาใชจายดําเนินคดี 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 ใชเกี่ยวกับการดําเนินคดี เชน คาทนาย

คาใชจายเบ็ดเตล็ด 500,000.00 226,391.40 273,608.60 700,000.00 เปนคาใชจายทั่วไปที่ไมไดตั้งงบประมาณไว

รวมหมวดรายจายอื่น 7,944,600.00 6,477,850.31 1,466,749.69 12,191,000.00



ป 2564

จํานวนที่ตั้ง จายจริง คงเหลือ ขอตั้งงบประมาณ
เหตุผลและความจําเปนรายการ

งบประมาณป 2563

4. หมวดคาใชจายโครงการตามแผนยุทธศาสตร

โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสําหรับเจาหนาที่สหกรณ 400,000.00 44,851.43 355,148.57 400,000.00

โครงการอบรม ประชุม สัมมนาสําหรับ 550,000.00 381,452.00 168,548.00 550,000.00

คณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ

โครงการพัฒนาสมาชิกใหเขาถึงเทคโนโลยี 450,000.00 156,300.00 293,700.00 150,000.00

และระบบสารสนเทศของสหกรณ

โครงการอบรมใหความรูดานสหกรณสําหรับ 100,000.00 23,040.00 76,960.00 100,000.00

สมาชิกสามัญใหม

โครงการประชุมวิชาการดานสหกรณแก 500,000.00 106,913.00 393,087.00 300,000.00

สมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณ

โครงการสัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรูกับสหกรณอื่น 600,000.00 442,506.00 157,494.00 550,000.00

โครงการสรางเสริมความเช่ือมั่นและศรัทธา 400,000.00 212,495.92 187,504.08 550,000.00

ในระบบสหกรณแกสมาชิกวัยเกษียณ

โครงการทบทวนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง 150,000.00 95,846.00 54,154.00 -

ระเบียบหลักเกณฑในการใหสินเช่ือแกสมาชิก

โครงการพัฒนาปรับปรุงแกไขระเบียบสหกรณ - - - 150,000.00

โครงการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ 300,000.00 17,502.00 282,498.00 300,000.00

ของบุคลากร สมาชิกและภาคีเครือขายสหกรณ

โครงการอบรมอาชีพเสริมแกสมาชิก 100,000.00 23,476.00 76,524.00 100,000.00

โครงการสงเสริมการออมทรัพย 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00

โครงการอบรมสัมมนาเจาหนาท่ีการเงิน - - - 100,000.00

หนวยงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน

ประจําเดือน

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดาน - - - 100,000.00

ประชาสัมพันธเชิงรุก

โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ - - - 200,000.00

รวมคาใชโครงการตามแผนยุทธศาสตร 3,750,000.00 1,504,382.35 2,245,617.65 3,750,000.00



ป 2564

จํานวนที่ตั้ง จายจริง คงเหลือ ขอตั้งงบประมาณ
เหตุผลและความจําเปนรายการ

งบประมาณป 2563

รวมหมวดลงทุน 655,000.00 143,411.00 511,589.00 3,470,000.00

รวมคาใชจายดําเนินการ 85,000,000.00 72,158,249.18 12,841,750.82 90,000,000.00

รวมคาใชจายบริหาร 27,889,940.00 20,545,489.31 7,344,450.69 33,150,340.00

รวมงบประมาณทั้งหมด 113,544,940.00 92,847,149.49 20,697,790.51 126,620,340.00

                       1.  งบประมาณนี้สามารถถัวจายในหมวดเดียวกันได

                       2.  เมื่อสิ้นปทางบัญชีประจําป 2564  หากยังไมไดมีการประชุมใหญเพ่ือของบประมาณประจําป 2565  ขออนุมัติใชกรอบงบประมาณประจําป 2564  เปนกรอบงบประมาณ

ประจําป 2565 เปนการช่ัวคราวจนกวาจะมีการประชุมใหญ  ซึ่งเปนไปตามแบบงบประมาณทั่วไป

หมายเหตุ  :  งบประมาณที่นําเสนอตอที่ประชุมนี้ ขออนุมัติหลักการ ดังนี้



1. การรับสมัครสมาชิก

 ป 2564

ขอต้ัง (คน) ขอต้ัง (คน) รับจริง (คน)

1) รับเขาเปนสมาชิกสามัญเพิ่ม 180 130 144

2) รับเขาเปนสมาชิกสมทบเพ่ิม 30 20 43

รวม 210 150 187

2. แผนการจัดหาทุนมาดําเนินงาน ประกอบดวย

   2.1 ทุนภายใน ไดแก

 ป 2564

ขอต้ัง (บาท) ขอต้ัง (บาท) รับจริง (บาท)

- สมาชิกถือหุนเพิ่ม 160,000,000.00      170,000,000.00      149,255,820.00      

- เงินรับฝากประเภท ออมทรัพย 140,000,000.00      224,500,000.00      106,653,550.74      

- เงินรับฝากประเภท ออมทรัพยพิเศษ 200,000,000.00      41,900,000.00        195,544,754.57      

- เงินรับฝากประเภท ออมทรัพยประจํา 10,000,000.00        2,300,000.00         13,969,516.85        

- เงินรับฝากประเภท เปาหมาย 1,800,000,000.00    2,155,000,000.00    1,592,985,664.98    

รวม 2,310,000,000.00   2,593,700,000.00   2,058,409,307.14   

   2.2 ทุนภายนอก ประกอบดวย

           ทุนจากการกูยืมและรับฝากจากสหกรณอื่น ไดแก

 ป 2564

ขอต้ัง (บาท) ขอต้ัง (บาท) รับจริง (บาท)

- เงินกูยืม สถาบันการเงินอื่นๆ 2,000,000,000.00    1,785,000,000.00    1,450,000,000.00    

- เงินกูยืม สหกรณอื่น 500,000,000.00      156,000,000.00      570,000,000.00      

- รับฝากสหกรณอื่น 300,000,000.00      100,000,000.00      550,000,000.00      

รวม 2,800,000,000.00   2,041,000,000.00   2,570,000,000.00   

3. แผนการดําเนินธุรกิจสินเช่ือ

 ป 2564

ขอต้ัง (บาท) ขอต้ัง (บาท) รับจริง (บาท)

- เงินกู เพื่อเหตุฉุกเฉิน 10,000,000.00        6,000,000.00         7,268,310.00         

- เงินกู สามัญ 2,500,000,000.00    2,592,400,000.00    2,264,607,026.25    

- เงินกู พิเศษ 20,000,000.00        15,000,000.00        20,615,184.25        

แผนธุรกิจระหวางป  2564

หมวดทุน

หมวดทุน

หมวดทุน

 ป 2563

 ป 2563

 ป 2563

 ป 2563



รวม 2,530,000,000.00   2,613,400,000.00   2,292,490,520.50   



ป 2564

ประมาณการตั้งไว รับ-จายจริง คงเหลือ ประมาณการต้ังไว

ประมาณการดานรายได

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 280,000,000.00 261,982,947.16 18,017,052.84 285,000,000.00

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณอื่น 7,500,000.00 7,316,942.48 183,057.52 17,000,000.00

คาธรรมเนียมแรกเขา 22,500.00 33,750.00 (11,250.00) 31,500.00

ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,000,000.00 404,115.15 595,884.85 1,000,000.00

รายไดบริการเสริม 400,000.00 436,193.29 (36,193.29) 500,000.00

รายไดอ่ืนๆ 50,000.00 30,361.50 19,638.50 50,000.00

รวมประมาณการรายได 288,972,500.00 270,204,309.58 18,768,190.42 303,581,500.00

ประมาณการดานรายจาย

1. คาใชจายบริหาร

 หมวดเงินเดือนและสวัสดิการเจาหนาที่ 7,825,340.00 7,264,104.50 561,235.50 9,742,340.00

 หมวดคาตอบแทน 6,703,000.00 4,252,848.95 2,450,151.05 5,734,000.00

 หมวดคาวัสดุ 700,000.00 395,276.69 304,723.31 700,000.00

 หมวดสารสนเทศ 132,000.00 100,554.00 31,446.00 118,000.00

 หมวดคาใชสอย 320,000.00 146,820.40 173,179.60 390,000.00

 หมวดสาธารณูปโภค 515,000.00 403,652.11 111,347.89 525,000.00

 หมวดรายจายอื่น 7,944,600.00 6,477,850.31 1,466,749.69 12,191,000.00

 หมวดคาใชจายโครงการตามแผนยุทธศาสตร 3,750,000.00 1,504,382.35 2,245,617.65 3,750,000.00

รวมคาใชจายบริหาร 27,889,940.00 20,545,489.31 7,344,450.69 33,150,340.00

2. คาใชจายดําเนินการ

ดอกเบี้ยจายเงินเงินกูเงินจากสถาบันการเงิน 30,000,000.00 26,210,951.82 3,789,048.18 35,000,000.00

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก 55,000,000.00 45,947,297.36 9,052,702.64 55,000,000.00

รวมคาใชจายดําเนินการ 85,000,000.00 72,158,249.18 12,841,750.82 90,000,000.00

รวมประมาณการรายจาย 112,889,940.00 92,703,738.49 20,186,201.51 123,150,340.00

ประมาณการกําไรสุทธิ 176,082,560.00 177,500,571.09 (1,418,011.09) 180,431,160.00

     รายการ

ประมาณการรายได - รายจาย ประจําป 2564

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด

หมายเหตุ
งบประมาณป 2563



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ระเบียบวาระที่   13 

พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการคำ้ประกัน 

ประจำป  2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระที่  1133  
พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการการคำ้ประกัน ประจำป  25คำ้ประกัน ประจำป  256644  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 
  

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  พ.ศ.2562  ขอ 18 กำหนดวา  ที่ประชุมใหญอาจกำหนด

วงเงนิกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน  วงเงินซ่ึงกำหนดดังวานี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสำหรับปใด  ก็ใหใช       

วงเงนิกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง 

 ตามความในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ำ

ประกันของสหกรณ พ.ศ.2561  

 ขอ 7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชำระแลวรวมกับทุนสำรองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทาย

กอนวันประชุมใหญ 

 ขอ 7.2.2 (1) กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกูยืมของสหกรณ  แยกตามประเภทของสหกรณ 

สำหรับประเภทสหกรณออมทรัพย  ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของ

สหกรณ  และ 

 ขอ 8 วิธีปฏิบัติ  ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณนำเสนอวาระการกำหนดวงเงินการกูยืมของสหกรณใหที่

ประชุมใหญพิจารณา  เมื่อท่ีประชุมใหญมีมติใหความเห็นชอบกำหนดวงเงนิการกูยืมของสหกรณไมวาจะเปนการกำหนดวงเงิน

สูงกวา หรือต่ำกวา หรือเทากับปกอน  ใหสหกรณย่ืนเสนอขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวัน

ประชุมใหญ  หากสหกรณใดไมย่ืนขอความเห็นชอบภายในกำหนดเวลาใหถือเปนขอบกพรองท่ีนายทะเบียนสหกรณจะตองสั่ง

การใหคณะกรรมการดำเนินการยื่นขอความเห็นชอบใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญโดยเร็วตอไป 

 ในปบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2563  นายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบใหสหกรณออมทรัพยอนามัย

สุรินทร จำกัด  กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป  2563  จำนวน 3,200,000,000.00  บาท (สามพันสองรอยลาน

บาทถวน) 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา   

  ทุนเรือนหุน   2,070 ลานบาท 

  ทุนสำรอง      206 ลานบาท  

   รวม   2,276 ลานบาท 

 สหกรณสามารถกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันไดไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 

คือ  3,414 ลานบาท 
 

 ในปบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2564  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51  จึงขอเสนอตอท่ีประชุมใหญ กำหนด

วงเงนิกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป  2564  จำนวน 3,400,000,000.00  บาท (สามพันสี่รอยลานบาทถวน)  คิดเปน 1.49 เทา  

เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 

 มติที่ประชุม..................................................................................................................... 



 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

 ขอ 47  ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจำกัดเพียงไมเกินจำนวนเงนิคาหุนท่ียัง

สงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ 
 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

 ขอ 48  สมาชิกสมทบ สหกรณอาจเปดรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ

ดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจำ 

 ขอ 49  คุณสมบัติของสมาชกิสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

 (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

 (2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

  ก. เปนบิดา มารดาสามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ 

  ข. เปนพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือตำแหนงที่เรียกช่ืออยางอ่ืนที่

ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทรหรือบุคคลในองคกรหรือหนวยงานท่ีขาดคุณสมบัติจะสมัคร

เขาเปนสมาชิกตามขอบังคบัขอ 32 (2) 

 (3)  เปนผูมีพฤติกรรมดีงาม 

 (4)  เปนผูที่จะปฏิบัตติามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคำสัง่ของสหกรณ 

 (5)  มิไดเปนสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ผูที่เปนสมาชิกสมทบกอนขอบังคับนี้ใชบังคับใหเปนสมาชิกสมทบตอไป โดยมีสิทธิและหนาที่ตามที่กำหนดไวใน

ขอบังคับและระเบียบของสหกรณจนกวาจะขาดสมาชิกภาพตามขอ 53 

 ขอ 50  การรับสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบ การเขาเปนสมาชิกสมทบตามขอ 49(2) ก. ตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณ

ตามแบบท่ีกำหนดไว โดยตองมีสมาชิกที่มีความสัมพันธทางครอบครัวกับผูสมัครสมาชิกสมทบเปนผูรับรอง 

 ในกรณีท่ีเปนสมาชิกสมทบ ตามขอ 49(2) ข. ใหผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตำแหนงไมต่ำกวาหัวหนางานเปนผู

รับรอง 

 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาเปนสมาชิกสมทบแลว ก็ใหเขาเปนสมาชิก

สมทบได แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกสมทบเขาใหมใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ  

 ขอ 51  คาธรรมเนียมแรกเขาสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิกสมทบจะตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก

สหกรณ คนละ 150 บาท (หนึ่งรอยหาสิบบาทถวน) เวนแตผูท่ีเคยลาออกจากสมาชิกสหกรณน้ีและมาสมัครใหมจะตองชำระ

คาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 300 บาท (สามรอยบาทถวน) คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืน

ไมได   

 ขอ 52  สิทธิหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิกสมทบตองลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก และ

ชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและชำระคาหุนตามท่ีกำหนดไวในระเบียบของสหกรณใหเสร็จภายในเงื่อนไขและระยะเวลาที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

  ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

   (1)  มีสิทธิไดรับบริการทางธุรกิจจากสหกรณ 

  1.1  มีสิทธิในการถือหุนของสหกรณตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ ทั้งน้ีตอง

ไมเกินหนึ่งในหาของจำนวนหุนที่ชำระแลวทั้งหมดท่ีสหกรณมีอยูในเวลานั้นและไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก 

    1.2  มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณทั้งประเภทเงินฝากออมทรัพยและประเภทประจำ 

  1.3  มีสิทธิรับเงนิเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดอัตราเดียวกันกับสมาชิก 

  1.4  มีสิทธิในการกูยืมเงินจากสหกรณไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนรวมเงิน

ฝากของตนเองตามระเบียบของสหกรณ 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระเบียบวาระที่  15 

พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือ 

ลงทุนอยางอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

ระเบียบวาระท่ี    ระเบียบวาระที่    1155  
พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่นพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอยางอื่น  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ไดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(7) ประกอบมาตรา 62(7) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  ในการประชุม คร้ังที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 

28 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  จึงออกประกาศกำหนดการนำเงินของสหกรณฝากหรือลงทุน

อยางอื่น  ไวดังตอไปนี้ 

ฯลฯ 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได  ดังตอไปนี ้

 (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 

 (2)  ต๋ัวแลกเงนิที่ธนาคารเปนผูรับรอง  สลักหลังหรือรับอาวัลหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีธนาคารเปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล  

โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด 

 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

 (4)  บัตรเงินฝาก  หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร  ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝาก

ประกันการชำระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 

 (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  ท่ีไดรับ

อนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ  เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ.2540  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้

นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

 (6)  หุนกูที่มีหลักประกัน  หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป  จากบริษัท

จัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยูในการกำกับดูแลของ

คณะกรรมการกำกับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

ของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได 

ฯลฯ 

 อนึ่ง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด  มีทุนสำรอง  206,747,133.95 บาท  

ดังนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณออมทรัพย

อนามัยสุรินทร จำกัด  นำเงินไปฝากหรือลงทุน  ตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ 

 

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................... 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ระเบียบวาระที่  16 

พิจารณากอสรางอาคารสำนักงาน 

และสาธารณูปโภค รวมถึงรั้วบริเวณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

ระเบียบวาระท่ี    ระเบียบวาระที่    1166  
พิจารณากอสรางอาคารสำนักงานและสาธารณูปโภค รวมถึงรั้วบริเวณพิจารณากอสรางอาคารสำนักงานและสาธารณูปโภค รวมถึงร้ัวบริเวณ  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด เห็นวาสหกรณไดมีการขยาย

กิจการและมีความเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกป กอปรมีสมาชิกมาติดตอขอใชบริการเปนจำนวนมาก ทำให

การใหบริการแกสมาชิกไมไดรับความสะดวก กับสหกรณไดจัดใหมีที่ทำการหนวยงานดานสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว

ข้ึนอีกหนวยงานหนึ่งในอาคารดวย การจัดอบรมสัมมนาในโครงการตาง ๆ แกสมาชิกตลอดป อีกทั้งการตอนรับผูมาศึกษาดู

งานจากสหกรณอ่ืนทำใหไมไดความสะดวกสบาย จึงเห็นวาควรจะมีการจัดสรางอาคารสำนักงานขึ้นใหมทดแทนหลังเดิมที่มี

พื้นท่ีคับแคบและดูไมภูมิฐานตามฐานะของสหกรณท่ีดีเดนระดับประเทศ และเปนสหกรณที่มีการดำเนินงานเจริญเติบโตอยาง

ตอเนื่องและมั่นคงอยางยาวนาน เพ่ือวัตถุประสงคดังนี ้

 1. มีหองประชุมขนาดเลก็และกลาง เพ่ือรองรับการจัดประชุมสัมมนาในแตละโครงการตามจำนวนผูเขารับการ

ประชุมไดอยางเหมาะสม 

 2. มีหองปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่หกรณที่เพียงพอ เหมาะสม สะดวกและปลอดภัย 

 3. มีหองประชุมขนาดใหญรองรับการจัดอบรมหรือประชุมใหญประจำปของสหกรณ และสำหรับใหบริการเชา

สถานที่ประชุมแกหนวยงานอ่ืนได 

 4. มีหองสำหรับจดัเก็บเอกสารทางการเงินที่เปนสัดสวน มีความปลอดภัยและม่ันคง 

 5. มีสถานที่สำหรับการจอดรถผูมารับบริการและเจาหนาท่ีไดอยางเพียงพอปลอดภัย 

 6. มีหองสำหรับการตอนรับ และพักผอนสำหรับสมาชิก , สหกรณเครือขาย , หนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของที่มาใชบริการ

หรือศึกษาดูงานอยางเหมาะสมสวยงาม การสรางความเชื่อมั่น เช่ือถือและภาคภูมิใจ เหมาะสมกับสหกรณฯ ดีเดน สหกรณ

ตนแบบ และเปนแบบอยางแกสหกรณอ่ืน ๆ 

  จึงเห็นควรเสนอในท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจำป 2564 เพื่อดำเนินการ

ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กแบบทึบ จำนวน 840 เมตร เปนเงนิ 1,400,000.00 บาท  

 2. จัดทำแผนผงัและออกแบบอาคารสำนักงาน (Master Plan) เปนเงนิ 2,000,000.00 บาท  

รวมงบประมาณ 3,400,000.00 บาท 

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................... 
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พิจารณาจัดงานวันครบรอบ 50 ปของสหกรณ 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

ระเบียบวาระท่ี    ระเบียบวาระที่    1177  
พิจารณาจัดงานวันครบรอบ 50 ปของสหกรณพิจารณาจัดงานวันครบรอบ 50 ปของสหกรณ  

เรียน  ทานผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จำกัด 

 เนื่องดวยสหกรณออมทรัพยอนามยัสุรินทร จำกัด  ไดกอตั้งและจดทะเบียนเปนสหกรณ ประเภท สหกรณออมทรัพย   

และรับจดทะเบียนเปนช่ือ “สหกรณออมทรัพยอนามยัสริุนทร จำกัด เลขทะเบียนท่ี  กษ. 113/11738”  เม่ือวันท่ี  15 กันยายน 

2514  เมื่อแรกตั้งมีรายละเอียดดังนี้ 

 -  สมาชิกแรกตั้ง    จำนวน    131  คน 

  -  ทุนดำเนินการแรกตั้ง   จำนวน  8,360  บาท 

 -  ผูกอตั้งคือ  นายแพทยถวิล  สุนทรารักษ  
 

 ในปปจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1.  จำนวนสมาชิก        7,121 คน  (สมาชิกสามัญ  4,313 คน และสมาชิกสมทบ  2,808 คน) 

 2.  สินทรัพย   4,771,489,962.92 บาท 

 3.  ทุนเรือนหุน  2,070,231,740.00 บาท 

 4.  ทุนสำรอง    206,747,133.95 บาท 

 5.  กำไรสุทธิ ประจำป 2563   177,500,571.09 บาท 
 

 จะเห็นวาสหกรณมีการเจริญเติมโตอยางมั่นคง  และเปนสหกรณท่ียึดม่ันในหลักการและวิธีการสหกรณอยางเครงครัด  

ผลงานเปนที่ประจักษตอสมาชิกและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวมท้ังบุคคลทั่วไป  เพื่อเปนการเฉลิมฉลองสหกรณในโอกาสท่ีได

ดำเนินงานมีผลงานดีอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบันจะครบรอบการกอตั้งปที่ 50  ในวันที่ 15 กันยายน 2564 นี้  จึงเห็นควรพิจารณา

จัดงานครบรอบ 50 ป ของสหกรณ  เพ่ือเปนการเผยแพรผลงานและความภาคภูมิใจของสมาชิกทุกคนตอไป 

 กิจกรรมโดยสังเขปที่จะขอนำเสนอใหทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ทราบและขอใหการสนับสนุน

แกการดำเนนิงานของคณะกรรมการ ชุดท่ี 52/2564 ในป พ.ศ.2564 คือ 

 1. จัดทำและพิมพ หนังสือประวัติของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ครบรอบ 50 ป (15 กันยายน 2564) 

เพ่ือรวบรวมประวัติการเริม่ตนกอตั้งใหมีสหกรณแหงน้ีข้ึนมา ตั้งแตป 2514 โดยใหทราบวามีจุดเริม่ตนอยางไร ทำไมตองกอตั้งใหมี

สหกรณแหงนี้ขึ้น จากการนำของนายแพทยถวิล สุนทรารักษ ซึ่งทานดำรงตำแหนงหัวหนาสวนราชการในชื่ออนามัยจังหวัด

สุรินทรในขณะน้ัน รวมทั้งความเปนมาและรายละเอียดของการไดรับรางวัลพระราชทานสหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ เมื่อป 

2556 ซึ่ง นายศุภรัฐ พูนกลา เปนประธานกรรมการดำเนินการในป 2556 จึงจะตองขอความรวมมือและรวบรวมรายละเอียด

ทัง้หมดจากทาน และสมาชิกที่เก่ียวของเพ่ือความถูกตอง และเปนการรวบรวมประวัติของสหกรณออมทรัพยของเราที่มีระยะเวลา

ยาวนานมาถึง 50 ป ในป พ.ศ. 2564 

 2. การรณรงคการออมตลอดป 2564 จนถึงวันออมแหงชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564  

 3. การรวมทำบุญการกุศล ทอดกฐิน ครบ 50 ป สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ในชวงเดือนตุลาคม 2564 นี้ 

 ทั้งหมดยังเปนเพียงกิจกรรมแรก ๆ ที่ไดขอกำหนดไวใหทราบกอน แตรายละเอียดและกิจกรรมอื่น ๆ ทางคณะกรรมการ

ดำเนินงาน ชุดท่ี 52/2564 ในป 2564 จะไดประชุมปรึกษาหารือและกำหนดออกมาใหชัดเจนตอไป  

 

มติที่ประชุม.......................................................................................................................................... 
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เรื่องอื่นๆ 

  

  

  

  

  

  



ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระที่  1188  
เร่ืองเร่ืองอื่น ๆอื่น ๆ  
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