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      สารจาก 
  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิส์หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  
 
 
 
เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  
 
  เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  ได้ด าเนินกิจการมาเป็น
เวลา 22 ปี และจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เพ่ือรายงานกิจการในรอบปีและด าเนินกิจการในปีต่อไป
นั้น ขอแสดงความยินดีในความเจริญก้าวหน้า  อย่างมั่นคงของกิจการสหกรณ์ไว้ ณ โอกาสนี้ 

  ความส าเร็จในการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด                 
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลงานมาจากความเอ้ืออาทร  ความซื่อสัตย์สุจริต  และจิตส านึก ความรับผิดชอบ
ในหมู่สมาชิกเป็นส าคัญที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันท างานให้กับสหกรณ์ฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ประกอบด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศก าลังกายก าลังสติปัญญา จนท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด เป็นที่
เชื่อถือของมวลสมาชิก และยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูล แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อน ด้วยการท าให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี   

                 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลให้สมาชิก 
และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  ทุกท่าน  จงประสบแต่
ความสุข  ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุก
ประการ  
 
 
 

  (นายแพทย์ประภาส    วีระพล) 
  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
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สารจากสหกรณ์จังหวดัอ านาจเจริญ 
นายทศพร  ผลบุตร 

 
 
 

เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด  ได้ด าเนินธุรกิจตามแผนปฏิบัติงานที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีที่ผ่านมาจนครบวาระหนึ่งปีบัญชีสิ้นสุดกันยายน 2559  เป็นที่เรียบร้อย
และมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และน าผลก าไรจากการด าเนินธุรกิจจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ตามข้อบังคับที่
ก าหนดไว้ในวันนี้ 
  ผมในต าแหน่งสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ มีหน้าที่ดูแลแนะน าให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ด าเนินธุรกิจตามแผนปฏิบัติงานที่มวลสมาชิกในที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้ด าเนินการ  ยังมองเห็นว่าการบริการสมาชิก
เป็นสิ่งส าคัญ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกธุรกิจหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญ        ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการต้องให้ความสนใจ ให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกตลอดเวลา และแก้ปัญหาของ
สมาชิกได้ ภายใต้ข้อบังคับและระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  ในส่วนของสมาชิกก็ต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองทั้ง
ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบที่ก าหนด     มีข้อสงสัยประการใด ต้องหาค าแนะน า
จากสหกรณ์ด้วยตนเองและรับฟังข่าวการสื่อสารต่างๆ จากสหกรณ์ถึงตัวสมาชิกเพ่ือประโยชน์ในการรับบริการของ
สมาชิก 
  ในท้ายสุดนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์               
ฝ่ายจัดการสหกรณ์  สมาชิกทุกท่าน ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี และขออัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิกด้วยดี
ตลอดไป 
 

 
  

         (นายทศพร  ผลบุตร) 
 สหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
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สารจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ านาจเจริญ 
นางสาวกัลยาณี   แซต่ั้ง 
  
  
 

เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  
 
ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด  ได้ด าเนินธุรกิจบริการสมาชิก

ของท่านครบรอบหนึ่งปีบัญชี  ซึ่งสหกรณ์สามารถจัดท าบัญชีและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 

จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  สหกรณ์แห่งนี้มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น แสดงถึงความสามารถในการบริหารของ
คณะกรรมการด าเนินการ  และฝ่ายจัดการสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่คณะกรรมการได้วางไว้  
และสมาชิกส่วนใหญ่ปฏิบัติตนอยู่ในข้อบังคับและระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดขึ้นอย่างไรก็ตาม  สหกรณ์ของท่ านจะ
สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคงและยังยืนนั้น  ทุกคนจะต้องรู้จักบทบาท  และหน้าที่ของตนเอง  ตามหลักการ
และวิธีการสหกรณ์  โดยใช้ข้อมูลทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการตรวจวัดความเจริญของสหกรณ์ 

 

ในโอกาสนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลโลก  อ านวยพรให้
คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกทุกท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญ  โดยทั่วกัน 
   

 
 
 
 
 

(นางสาวกัลยาณี    แซ่ตั้ง) 
                         หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ านาจเจริญ 
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สารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
นายวัจนพงษ์    จันทรวงศ์ 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 

 

เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด เป็นสหกรณ์ที่รวมกลุ่มกันโดยสมัครใจ  
โดยมีวัตถุเพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิกให้มีความอยู่ดี  กินดีและมีสันติสุข โดยการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 

   ในนามของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็น
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและแนะน าก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ขอให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ  ฝ่ายจัดการ และมวลสมาชิกของสหกรณ์ที่ ได้ร่วมมือกันในการบริหารจัดการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  เป็นที่พ่ึงของมวลสมาชิก  ตามหลักการสหกรณ์ คือการมีส่วนร่วมการให้ความร่วมมือ  การมีใจเปิด
กว้าง  และการใช้หลักประชาธิปไตยน าไปสู่การเ อ้ืออาทรซึ่ งกันและกัน และขอให้อวยพรให้สหกรณ์ฯ                       
ประสบความส าเร็จการด าเนินงาน   มีความมั่นคง ยั่งยืน ตลอดจนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตลอดไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                

      (นายวัจนพงษ์    จันทรวงศ์) 
                                                    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์       
         สหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
 
 
 
สารประธานกรรมการ 
เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญจ ากัด ท่ีรักและเคารพ
ทุกท่าน  สหกรณ์ฯของเราผ่านปีท่ี 22 แล้วนะครับ และก าลังจะก้าวเข้าสู่ปีท่ี 23 ด้วย
ความมุ่งมั่น อย่างมั่นคง และจะก้าวไปให้ถึงซึ่งความมั่งคั่งให้ได้  ในรอบปีทางบัญชี 2559 
ท่ีผ่านมานั้น  ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการด าเนินงานชุด ท่ี  22  คณะท่ีปรึกษา                       

ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ ฯ ทุกคน ได้ด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ี
ก าหนด มีการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายอันเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและสหกรณ์ในหลายประเ ด็นท่ีส าคัญ ตาม
กรอบระยะเวลา ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง อย่างรัดกุม เพื่อพิทักษ์ทรัพย์สินและสิ่งอันเป็นผลดีของมวล
สมาชิก ซึ่งในปัจจุบันจากภาวะสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดระยะเวลาในการท างานของคณะกรรมกาชุดท่ี 22 นี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเป็น
อย่างดีในการคอยให้ก าลังใจ แก่คณะท างานให้สามารถช่วยกันสร้างสรรค์ สิ่งอันเป็นประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิก จนเป็น
ผลดีต่อสมาชิกและสหกรณ์ได้ ในหลายๆประการคือ 

1.การลดภาระค่าใช้จ่ายในรายเดือนโดยการลดดอกเบี้ยเงินทุกประเภท ในภาพรวม 75 สตางค์  
2.การเพิ่มวงเงินคงเหลือในเงินได้รายเดือนให้เหลือมากขึ้น อีกร้อยละ 2  
3.การช่วยเหลือภาระผู้ค้ าประกัน ในภาระปกติ แลกรณีท่ีผู้กู้หนีหน้ี โดยจัดท าระบบการประเมินความเสี่ยงใน

รายบุคล การประนอมหนี้ การระบบการประกันเงินกู้ การประกันชีวิตในกองทุนต่างๆให้ครอบคลุมวงเงินท่ีกู้ยืม 
4.การปรับระบบการปฏิบัติงาน ของฝ่ายจัดการให้เอื้ออ านวยต่อการให้บริการของสมาชิก  
5.การปรับโครงสร้างวงเงินกู้เพือ่ให้สมาชิกได้มีช่องทางในการด ารงชีพจากเงินได้รายเดือนมากขึ้น   
6.การบูรณาการกับสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ในการช่วยเหลือสมาชิก

หรือผู้รับผลประโยชน์ให้ได้รับเงินได้เร็วขึ้นและจ่ายเต็มจ านวนในส่วนท่ีเก็บได้จากสมาชิก  
7.การดูแลสมาชิกกลุ่มท่ีเข้าไมถ่ึงในการปรับโครงสรา้งการกู้เงิน เช่นกลุ่ม ลูกจ้างสหวิชาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม

สมาชิกที่ใกล้เกษียนราชการ รวมถึง 
8.การช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆมากขึ้น แต่ท้ังนี้ ก็ยังคงมีอีกหลายประเด็นท่ีต้องได้ด าเนินการแก้ไข 

โดยเฉพาะการสื่อสาร ที่ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ในปีทางบัญชี ชุดท่ี 23 ผมเองได้น าเอาปัญหาและอุปสรรคมาวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางในการด าเนินงานในเบ้ืองต้นไว้แล้วครับ      ในส่วนอื่นท่ีเป็นสิ่งท่ีสมาชิกได้รับโดยตรงจากการด าเนินงานปีน้ี
คือ ผลก าไรที่มากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลให้ในปีทางบัญชี 2559 นี้มีผลประกอบการท่ีน่าพอใจสามารถจัดสรร
เงินเฉลี่ยคืน ในฐานะผู้กู้ได้ถึงร้อยละ 17.25 คืนการปันผลส าหรับการร่วมเป็นเจ้าของในนามของหุ้น ร้อยละ 6.05  ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วพอสมควร เป็นการเอื้ออาทรร่วมกันท้ังสองแนวทาง  อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯยังคงต้องการการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาจากมวลสมาชิกอยู่ตลอดเวลาเพราะสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ การก้าวเข้าสู่ปีท่ี ๒๓ เป็นปีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายด้านของประเทศและสังคมโลก ประเทศไทยเองมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ท้ังด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะในวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 นี้ เกิดการสูญเสีย “พ่อของแผ่นดิน” ส่งผลกระทบต่อจิตใจคน
ไทยอย่างยิ่งใหญ่  ก็ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ จงเข้มแข็ง น้อมน าแนวทางการด าเนินงานพระราชด าริด้านสหกรณ์ ของ
พระองค์ท่าน มาสานต่อเพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างพอเพียงและมั่นคง ต่อไป ดังค าท่ีพ่อสอนไว้ว่า "ค าว่า "สหกรณ์" 
แปลว่า การท างานร่วมกัน...แต่ว่าถ้าร่วมกัน หลาย ๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีความสามารถ มีผลได้ มากขึ้น" แล้วสหกรณ์ฯของเราก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสหกรณ์ตัวอย่าง
ในวันหน้าได้ 

สมาชิกทุกคนส าคัญเสมอ 
(นายทศพงศ์  บุญพุฒ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
 AMNATCHAROEN  PROVINCIAL  HEALTH  SAVING  AND  CREDIT  CO-OPERATIVE  LIMITED 
366  ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 37000  โทรศัพท์ 0-4545-1581  โทรสาร 0-4545-1508  
366   Changangoon  road, Meung Amnatcharoen 37000 Tel : 0-4545-1581 Fax : 0-4545-1581  

 
ที่  สอ.อจ.687/2559                           
 

12  ตุลาคม  2559 
 
เรื่อง    ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2559 

เรียน    สมาชิกสหกรณส์หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
  
  ด้วย  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22  มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559            
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน  2559   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมโรงเรียนอ านาจเจริญ  อ าเภอเมือง  
จังหวัดอ านาจเจริญ   เพ่ือให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 62 และเพ่ือรับทราบและพิจารณา  ผลการด าเนินงาน                      
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ   ประจ าปี  2559 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2559 
ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2559 
ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
   ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน   2559 
ระเบียบวาระท่ี   7 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2559 
ระเบียบวาระท่ี   8 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจ าปี  2560 
ระเบียบวาระท่ี   9 เรื่อง  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน  ประจ าปี  2560 
ระเบียบวาระท่ี  10 เรื่อง  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ 
ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
  จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 
(นายทศพงศ์   บุญพุฒ) 

ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
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 ที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินการ  
ผู้สอบบัญชี  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 
 

นายแพทย์ประภาส    วีระพล 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 

 
นายบุญชาย   ชุมแสงหิรัญ 

ผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    นายสุนทร   โมทอง       นางอัมพิกา  มลสิน 
   ผู้ตรวจสอบกิจการ        ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  22 
 
 
 
   

 
 

 
      นายอุดร   จันทป           นายด ารงรัตน์  ลือนาม    นางมัจฉา  มิ่งพฤกษ์   นายกฤษณะ   ชาตาสุข 
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1       รองประธานกรรมการ คนท่ี 2                เหรญัญิก             เลขานุการ 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

  นางณภัทร์  สิงห์ทอง   นายจักรพันธ์  ท าชอบ               นายเสน่ห์ศักดิ์  สีหารตัน์    นายคมกฤษณ์   สุขไชย 
        กรรมการ                      กรรมการ                                         กรรมการ             เลขานุการ 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  นายชาญ   พวงพันธ ์       นางธนสร   ดอกไม้             นายพรหมพิริยะ  สิงห์ไชย     ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ  ศรีระวงศ์ 
        กรรมการ             กรรมการ                                   กรรมการ             เลขานุการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 

นายทศพงศ์  บุญพุฒ 
ประธานกรรมการ 

 

นายสุริยา  ดอกบัว 
ประธานกรรมการเงินกู้ 

 

คณะกรรมการเงินกู้ 
 

คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

นายอนุชิต  ประแดงปุย 
ประธานกรรมการศึกษาฯ 
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางมลฑิรา  อ่อนศรีบุตร 
ผู้จัดการ 

 

นางสาวพัชร์ทิตา   กิ่งแก้ว
รองผู้จัดการ 

 

นางสาวสุจิลักษณ์  เสนาจันทร์ 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

นายปรเมษฐ์  บุญหนา 
เจ้าหน้าที่บัญชี 

 

นางศรันยา  บุญยะมาตย์ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ/คอมพิวเตอร ์

 

นางสาวอมรรัตน์  สุร าไพ 
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 

นางสาวกัลยา  ค าตัน 
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
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2. เป็นผลประโยชน์
แก่สมาชิก  14.75 % 

1. เป็นของสมาชิก 
82.94 % 

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 0.01 % 

 
 
 

แผนภูมิการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2558 
ก าไรสุทธิรวม  73,946,300.65  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 1. เป็นของสมาชิก  ร้อยละ   82.94 ของก าไรสุทธิ     61,326,945.85   บาท 
  1.1 เงินปันผล        36,171,956.20   บาท 
  1.2 เงินเฉลี่ยคืน        25,154,989.65   บาท 
 2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ  14.75 ของก าไรสุทธิ    10,909,354.80   บาท 
  2.1 เงินทุนส ารอง        7,409,354.80   บาท  
  2.2 ทุนสาธารณประโยชน์ ข้อ 6-10       3,500,000.00    บาท 
 3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  ร้อยละ   2.30 ของก าไรสุทธิ   1,700,000.00    บาท 
 4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร้อยละ 0.01 ของก าไรสุทธิ       10,000.00    บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เป็นของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 2.30 % 
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ระเบียบวาระที่  1 

เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ประธาน   
 ขณะนี้เวลา ...................................น.  มีสมาชิกในที่ประชุม...............คน บัดนี้สมาชิกครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับ ข้อ 69. กระผมนายทศพงศ์  บุญพุฒ ประธานกรรมการด าเนินการเป็นประธานที่ประชุม จึงขอเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมดังนี้ 
 1. ผมขอขอบคุณมวลสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 22 
เข้ามาบริหารสหกรณ์ปีทางบัญชี  2559 
 2. ผมขออนุญาตแนะน า คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ  ดังนี้ 
 2.1  นายทศพงศ์   บุญพุฒ   ประธานกรรมการ 
 2.2  นายอุดร  จันทป   รองประธานกรรมการ  คนที่ 1  
 2.3  นายด ารงรัตน์ ลือนาม   รองประธานกรรมการ  คนที่ 2 
 2.4  นางมัจฉา มิ่งพฤษ์   เหรัญญิก   
 2.5  นายกฤษณะ ชาตาสุข   เลขานุการ 
 2.6  นายสุริยา ดอกบัว   ประธานกรรมการเงินกู ้
 2.7  นางณภัทร์ สิงห์ทอง   กรรมการเงินกู ้
 2.8  นายจักรพันธ์ ท าชอบ   กรรมการเงินกู ้
 2.9  นายเสน่ห์ศักด์ิ สีหารัตน์   กรรมการเงินกู ้
 2.10 นายคมกฤษณ์ สุขไชย   เลขากรรมการเงินกู้  
 2.11 นายอนุชิต ประแดงปุย  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 2.12 นายชาญ   พวงพันธ์  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 2.13 นางธนสร ดอกไม ้  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 2.14 นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย   กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 2.15 ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ ์  เลขากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 2.16 นายทศพร ผลบุตร   สหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2.17 นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง   หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 2.18 นายวัจนพงษ์ จันทรวงค ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
 2.19 นายสุนทร โมทอง   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 2.20 นางอัมพิกา มลสิน   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 2.21 นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร  ผู้จัดการ 
 3. เพ่ือให้การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประสานความ
ร่วมมือสมาชิกแกนน าทั้ง 9  หน่วย ได้กรุณาประสานสมาชิกแต่ละหน่วย เข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อยเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นและลงมติตามความเห็นของตนเองอย่างอิสระในแต่ละวาระ 
 
 มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ...................................... 
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ระเบียบวาระที่  2 

เร่ือง  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
 
  ปีทางบัญชี  2558  สหกรณ์ฯ  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2558  เมื่อวันเสาร์ที่                   
7 พฤศจิกายน  2558 ณ  หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ  อ าเภอเมือง  จังหวัด
อ านาจเจริญ  และสหกรณ์ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ให้สมาชิกทราบ แก้ไขรับรองตาม
หนังสือที่ สอ.อจ. 611/2558  วันที่ 25  พฤศจิกายน  2558 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกผู้ใด  ทักท้วงแก้ไขจึงถือว่า  สมาชิก
ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558  
 
    จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ...................................... 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจรญิ  จ ากัด 
AMNATCHAROEN  PROVINCIAL  HEALTH  SAVING  AND  CREDIT CO-OPERATIVE  LIMITED 
366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร  อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  37000โทรศัพท์ 0-4545-1581 โทรสาร 0-45451-508   http://www.supsasook.amnatcom 
366   Changangoon  road, Meung  Amnatcharoen  37000  Tel : 0-4545-1581  Fax : 0-4545-1508 http://www.supsasook.amnatcom 

 

ที่  สอ.อจ.  611 /2558                            
25  พฤศจิกายน  2558 

 

เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  
 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด    
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558          จ านวน     1      เล่ม
  

 ตามที่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด   ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2558  ในวันที่  7 พฤศจิกายน  2558 ณ  หอประชุมพญานาครินทร์  ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ ตามข้อบังคับ  62  นั้น 
 

 ดังนั้น สหกรณ์ ฯ จึงขอส่งรายงานการประชุมประจ าปี 2558   เพ่ือให้สมาชิกรับทราบและพิจารณาผล
การด าเนินงาน โดยทั่วกัน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ทศพงศ์  บุญพุฒ 

(ทศพงศ์  บุญพุฒ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณรสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายธุรการ 
โทร.0-4545-1581,0-4545-1508 
มือถือ.081-5791868 
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ระเบียบวาระที่  3 
เร่ือง  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ / ผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี  2560 
 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ 

ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ฯลฯ 

 สมาชิกต้องเลือกต้องเลือกกรรมการด าเนินการ จ านวน 8 คน ตามจ านวนกรรมการที่หมดวาระตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์    
 1. คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 22 ที่พ้นจากวาระ ประกอบด้วย  
  1.1  นายอุดร   จันทป 
   1.2  นายด ารงรัตน์  ลือนาม 
   1.3  นางมัจฉา   มิ่งพฤกษ ์
   1.4  นางณภัทร์   สิงห์ทอง 
  1.5  นายจักรพันธ์  ท าชอบ 
   1.6  นายคมกฤษณ ์ สุขไชย  
   1.7 ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ  ศรีระวงศ ์
   1.8 นายชาญ   พวงพันธ์ 
 2. รายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  มีผู้สมัคร  จ านวน  12  คน  ประกอบด้วย 
 หมายเลข 1   นายด ารงรัตน์ ลือนาม   
  หมายเลข 2   นายทวีฤทธิ์          โลจรัส    
  หมายเลข 3   นายสมศักดิ์   หอมชื่น    
  หมายเลข 4   ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ  ศรีระวงศ์   
  หมายเลข 5   นางสาวสุวนิตย์      ธรรมสาร    
  หมายเลข 6   นายพัลลภ            สุระเกษ   
  หมายเลข 7   นายอิทธิพล          พิมพบุตร     
  หมายเลข 8   นายชัยพร            สนิทนวล  
  หมายเลข 9   นายชาญ              พวงพันธ์    
  หมายเลข 10  นายนัฐวุฒิ           พัวพิทยาเลิศ     
  หมายเลข 11  นายสมร             ไชโยธา  
   หมายเลข 12  นางมัสยา   อยู่เย็น 
 3. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   มีผู้สมัครจ านวน     4 คน ประกอบด้วย 
  หมายเลข  1   นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ 

 หมายเลข  2   นายวีระชาติ อ านาจวรรณพร 
 หมายเลข  3   นายสมพร  สังขฤกษ์ 
 หมายเลข  4   นางอัมพิกา มลสิน 

 4. ต าแหน่งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน   ประจ าปี   2560 มีผู้สมัครประกอบด้วย 
  1. นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ เบอร์ 1 
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 5. คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
  3.1  นายสุชาติ   ประแดงปุย ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
  3.2  นายไมตรี   ไหว้พรม  กรรมการ 
  3.3  นายมีชัย   อนุกูล  กรรมการ 
  3.4  นายทรงศิลป์  ซึ่งเสน  กรรมการ 
  3.5  นายวีระบูรณ์  วีระพันธ์  กรรมการ 
  3.6  นายประสิทธิ์  ยืนสุข  กรรมการ 
  3.7  นายอัษฎาวุธ  ศรีโชค  กรรมการ 
  3.8  นายปรมินทร์  พุ่มจันทร์  กรรมการ 
  3.9  นางสาวกาญจนา  นารีวงศ ์ กรรมการ 
  3.10 นายพิชิต   กงทอง  กรรมการ 
  3.11 นายโกเวท   ทองเทพ  กรรมการ 
  3.12 นายภราดัย   ศรวีะวงศ์ กรรมการ 
  3.13 นางสาวสุมาลี  ไชยเสริฐ กรรมการ 
  

 จึงเรียนเสนอ  เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559  พิจารณาอนุมัติดังนี้ 
  1.  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการที่ว่างลง จ านวน  8 คน 
  2.  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   จ านวน  2 คน 
 6.  วิธีการเลือกตั้ง 
      6.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วยการด าเนินการเลือกตั้ง พ.ศ.2551 ก าหนดเวลาเลือกตั้ง เวลา 10.30 น. เวลาปิดหีบเลือกตั้งเวลา 15.00 น. 
       6.2  ประธานกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง  เรียนชี้แจงวิธีการเลือกตั้ง 
มติที่ประชุม   ............................................................................................................................. ................................... 
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ระเบียบวาระที่ 4 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2559 
เรียน  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด  ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์       
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2537 เลขทะเบียน อ.052837 และได้เริ่มด าเนินการประกอบธุรกิจบริการสมาชิกตั้งแต่           
บัดนั้นเป็นต้นมา  เริ่มต้นด้วยสมาชิก 423  คน เพศชาย 167 คน และเพศหญิง 256 คน และทุนเรือนหุ้น จ านวน  
12,679,540  บาท  ปีนี้ครบรอบปีที่  22  มีผลการด าเนินงานเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นล าดับมา  ปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 

รายการ ปี  2559 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) 
1.1 ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 743,756,890.00 645,146,280.00  98,610,610.00  
1.2 ทุนส ารองและหุ้น 50,754,548.26 42,280,150.63  8,474,397.63  
1.3 เงินสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืนๆ 1,216,375.53 483,213.24  733,162.29  
1.4 เงินรับฝากจากสมาชิก 194,379,871.55 146,879,762.46 47,500,109.09  
1.5 เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 975,264,930.57 255,000,000.00 720,264,930.51 
1.6 เงินค้างจ่ายและหนี้สินอื่น 4,142,254.27 3,003,562.00  1,138,692.27  
1.7 ทุนด าเนินการทั้งหมด 2,941,202,707.73 2,377,012,272.34  564,190,435.39 
1.8 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 4,256,687,478.44 2,495,649,220.82  1,761,038,257.62  
1.9 เงินต้นช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 3,955,940,701.17 2,144,475,129.81  1,811,465,571.36  
1.10 เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเม่ือสิ้นปี 2,921,281,392.17 2,350,534,615.66  570,746,776.51  
1.11 ก าไรสุทธิ 86,042,503.39 73,946,300.65  12,096,202.74  
 คณะกรรมการด าเนินการ ได้บริหารจัดการกิจการสหกรณ์โดยหลักการสหกรณ์  (COOPERATIVE  
PRINCIPLE) จะยึดธรรมนูญสหกรณ์  คือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  2559 มติคณะกรรมการโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้แผนกลยุทธ์ 10 ปี (2552-
2561) เป็นเครื่องมือ  และด้วยความมุ่งมั่นของคณะกรรมการด าเนินการที่จะแก้ไขจุดอ่อนที่มีอยู่เดิมเสริมจุดแข็งให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ปี  2559  ไว้ดังนี้   

แผนกลยุทธ ์ ปี  2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกแกนน า สมาชิก  136 คน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 136 คน 

ระยะเวลาด าเนินการ 28  ตุลาคม 2559 
2 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ สมาชิก   100  คน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 84 คน 

ระยะเวลาด าเนินการ 10 ม.ิย.2559 
3 โครงการสหกรณ์สัญจร สมาชิก 9 หน่วยละๆ             

450 คน 
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 377 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ 8  ก.ค.- 8 ส.ค. 2559 

4 โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
 

สมาชิกสามัญที่เป็น
ผู้สูงอายุ 52 คน 

มีสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายเุข้าร่วมโครงการ              
52 คน ระยะเวลาด าเนินการ 12 เม.ย.  2559 

4 โครงการท างานธุรกิจแบบพันธมิตรทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น กรรมการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
5 โครงการประชุมการอบรม/สัมมนา หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมสัมมนา 
6 โครงการ "ออมทรัพย์มั่นคง  ออมหุ้นมั่นใจ" สมาชิกทุกคนท่ีสนใจ กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
9 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีอินเตอร์เนต็ เฟสบุค๊ 

จดหมายข่าว 
มีอินเตอร์เนต็ เฟสบุค๊ จดหมายขา่ว 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
10 โครงการประชุมเพื่อส่งเสริมและพฒันา   

สหกรณ์ฯ 
กรรมการและเจ้าหนา้ที่ กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

11 โครงการอบรมการควบคุมภายใน กรรมการและเจ้าหนา้ที่ กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
12 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกกลุ่มผูสู้งอาย ุ สนับสนุนตาม

งบประมาณที่ขอตั้งไว้ ปี 
2559 

จ านวน  20,000  บาท 

13 โครงการส่งเสริมการออมสมาชิกกลุ่มผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอายุ จ านวน 53 คน ผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี จ านวน 37 คน  
X 1,000  บาท = 37,000  บาท 
ผู้สูงอายุระหว่าง 70-79 ปี จ านวน 16 คน 
X 1,000  บาท = 32,000  บาท 

14 โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์พัฒนาสหกรณ์ปี 
2560 

กรรมการและเจ้าหนา้ที่
สหกรณ์ฯ สหกรณ์

จังหวัด หน.สนง.ตรวจ
บัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
วันที่ 17-18 ก.ย.2559 ณ โรงแรมเซนทารา               
โนโวเทล จ.อุดรธาน ี

15 โครงการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก สมาชิกทุกคนท่ีสนใจ กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
16 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซด ์ สนับสนุนตาม

งบประมาณ 
พัฒนาเว็บไซด์ให้ทันตอบสนองความต้องการ
ของสมาชิก 

17 โครงการท าวารสารและสื่อแผ่นพับ สมาชิก จัดท าวารสาร 4 ครั้งเป็นรายไตรมาส แจกจ่าย
ให้สมาชิกทุกคน 

18 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานกีฬาและ
เทศกาลปีใหม ่

สนับสนุนตาม
งบประมาณที่ขอตั้งไว้  

ปี 2559 

- สนับสนุนงานกีฬา 9 หน่วยละ ๆ 10,000 บาท 
- สนับสนุนงานปีใหม่ 20,000 บาท 

19 อบรมให้ความรู้ด้านงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์

กรรมการและเจ้าหนา้ที่ กรรมการและสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 

20 จัดหาเครื่องแบบฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ จัดหาเครื่องแบบให้ฝ่ายจัดการ คนละ 2 ชุด  
ในรูปแบบเดียวกัน 

2. สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 
 สมาชิกในวันสิ้นปี  จ านวน      1,681      ราย   เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.44 
 สมาชิกประเภทสามัญ  จ านวน      1,452      ราย   
   เพศชาย     จ านวน        437      ราย    
   เพศหญิง    จ านวน     1,015       ราย 
 สมาชิกประเภทสมทบ  จ านวน       229        ราย   
   เพศชาย     จ านวน        75        ราย    
   เพศหญิง    จ านวน       154        ราย 
 สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ จ านวน     1,247       ราย คิดเป็นร้อยละ   74.18                            
 สมาชิกท่ีไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จ านวน       434        ราย   คิดเป็นร้อยละ   25.82     
3. การระดมทุนหมุนเวียน  เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ทั่วถึงตามความต้องการ  
เป็นทุนเรือนหุ้น    จ านวน   743,756,890.00      บาท    เพ่ิมข้ึนร้อยละ      15.29                                 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   จ านวน    194,379,871.55      บาท   เพ่ิมข้ึนร้อยละ     32.34 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน  จ านวน    975,264,930.57      บาท   เพ่ิมข้ึนร้อยละ   282.46 
กู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก จ านวน 1,219,000,000.00       บาท   ลดลงร้อยละ    12.74   
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 4. การให้บริการเงินกู้ 
  สมาชิกมาใช้บริการเงินกู้ทั้งสิ้น จ านวน  2,921,281,392.93  บาท ประกอบด้วย 

ล าดับ ประเภทสัญญา จ านวน/สัญญา รวม/บาท 
1 เงินกู้สามัญ (ส) 419 171,633,824.37 
2 เงินกู้สามัญปันผล 308 6,960,300.00 
3 เงินกู้สามัญหุ้น (สห.) 1 17,200.00 
4 เงินกู้สามัญหุ้น (สร.) 19 4,672,631.97 
5 เงินกู้พิเศษ (พ.) 500 1,251,092,098.15 
6 เงินกู้พิเศษ (พ.1) 911 2,984,049,456.01 
7 เงินกู้พิเศษ (พ. สห.) 1 1,000,000.00 
8 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ฉอ.) 5 1,513,833.01 
9 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ฉป.) 1,088 105,748,134.93 

รวม 3,252 4,526,687,478.44 
5. การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ส าหรับ สมาชิกและครอบครัวรวมถึงบริการสาธารณะทางสังคม                
รวมทั้งสิ้น    179,271.00    บาท                 
6.  การจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาสมาชิกและบุตร  รวมทั้งสิ้น    641,500.00  บาท  ดังนี้ 
 6.1 ทุนสมาชิก   จ านวน  40  ทุน  เป็นเงิน    100,000.00  บาท 
 6.2 ทุนบุตรสมาชิก  จ านวน 313 ทุน  เป็นเงิน    541,500.00  บาท  
       - ระดับอนุบาล  จ านวน  40  ทุน   เป็นเงิน      40,000.00  บาท 
       - ระดับประถมศึกษา  จ านวน  86  ทุน  เป็นเงิน      86,000.00  บาท 
       - ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 104  ทุน เป็นเงิน    208,000.00  บาท 
       - ระดับสูงกว่ามัธยม  จ านวน  83  ทุน  เป็นเงิน    207,500.00  บาท 
7.  การจัดสรรงบสวัสดิการเพื่อสมาชิก  จ านวนทั้งสิ้น     642,500.00  บาท   ประกอบด้วย 
ล าดับ ประเภท จ านวน/ราย รวม/บาท 

1 สวัสดิการขวัญถุงกรณีเกษียณอายุราชการ - - 
2 เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม   42 84,000.00 
3 เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย 21 10,500.00 
4 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก 15 15,000.00 
5 เงินทุนสวัสดิการของสมาชิกท่ีเป็นโสด 4 8,000.00 
6 สวัสดิการมงคลสมรส   13 13,000.00 
7 สวัสดิการเพื่ออุปสมบท  4 4,000.00 
8 สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย 2 8,000.00 
9 สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต 4 500,000.00 

 
 
 
 
 
 
 



23 

 
 
8.  การด าเนินงานทั่วไป 
  8.1 การฝึกอบรม  สัมมนา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 สหกรณ์ฯ จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาแก่สมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
และประสบการณ์  สามารถน ามาช่วยพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. โครงการอบรมสมาชิกใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด ประจ าปี 2559 
วันศุกร์ที่  10  มิถุนายน 2559  ณ  ห้องประชุมคณาพันธ์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ ชั้น 2 จ านวน   
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ  84  คน 
 2. โครงการสหกรณ์สัญจร ประจ าปี 2559 ระหว่างวันที่ 8  กรกฎาคม.- 11  สิงหาคม  2559 
 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 377 คน 
 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกแกนน า วันที่ 28  ตุลาคม 2559  ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 136 คน 
 4. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2560 วันที่ 17-18 กันยายน  2559  ณ โรงแรมเซนทารา โนโวเทล 
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 8.2 การพัฒนาองค์ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ศึกษา  อบรม และประชุมสัมมนา) 
 1. เข้าร่วมโครงการประชุมโครงการเสวนา “เศรษฐกิจปีวอก รุ่งหรือร่วง” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558                  
ณ  โรงแรมเดอะชายน์  พัทยา  จังหวัดชลบุรี 
 2. เข้าร่วมอบรมโครงการ ชสอ.พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน  ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์                 
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 3. เข้าร่วมพิธีเปิดโปรแกรม สอ.มอ.ATM online 24 ชม. วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม  รอยัลออคิด  
เชอราตัน  กรุงเทพมหานคร 
 4. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 สันนิบาตสหกรณ์  วันที่ 23  ธันวาคม 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ 
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 5. เข้าร่วมสัมมนาโครงการรณรงค์ สอ.น าเงินมาลงทุนใน ชสอ.  วันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ณ โรงแรม
สาเกดนคร  อ าเภอเมือง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 
 6. เข้าร่วมสัมมนานโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ. วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2559  เวียดนาม 
 7. เข้าร่วมสัมมนาเทคนิคการบริหาร สอ.-กฎหมายแรงงานที่ สอ.ควรรู้  วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ            
ฮอลิเดย์ปารค์เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 8.  เข้าร่วมสัมมนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารสินเชื่อ รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17  มีนาคม 2559  ณ โรงแรม
พรมพิมาน อ าเภอเมือง  จงัหวัดศรีสะเกษ 
 9. เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน  วันที่ 19 มีนาคม 2559           
ณ  สหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม ้ จ ากัด 
 10. เข้าร่วมอบรมการพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง  วันที่ 24-27 มีนาคม 2559 
โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี 
 11. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559  ชสอ. วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี   อ าเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี 
 12. เข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการสอ.และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม            
อามารี  ดอนเมือง  แอร์พอร์ต  กรุงเทพหานคร 
 
 
 
 
 



24 

 
 
 
9. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 
 9.1. ค าชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ 
 9.1.1 สมาชิกภาพ 
  จ านวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี  จ านวน      1,641 ราย   
  บวก สมาชิกเข้าใหม่  จ านวน          96 ราย   
  หัก  สมาชิกลาออก   จ านวน          56   ราย   
  คงเหลือ สมาชิกเมื่อสิ้นปี  จ านวน      1,681       ราย  
 9.1.2 ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนเรือนหุ้นเมื่อสิ้นปี  รวมทั้งสิ้น   645,146,280.00  บาท  
   บวก ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี  รวมทั้งสิ้น     113,010,520.00  บาท 
   หัก จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี  รวม    14,399,910.00 บาท   
   คงเหลือสิ้นปี   รวมทั้งสิ้น   743,756,890.00  บาท 
   ทุนเรือนหุ้นเพิ่มข้ึน  รวมทั้งสิ้น       98,610,610.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   15.29 
  9.1.3 เงินรับฝากสมาชิก 
  ยอดเงินรับฝากเมื่อสิ้นปี  รวมทั้งสิ้น    146,879,762.46  บาท 
  บวก เงินรับฝากระหว่างปี  รวมทั้งสิ้น    146,265,126.01  บาท 
  หัก เงินถอนระหว่างปี  รวมทั้งสิ้น       98,765,016.92  บาท 
  ยอดเงินรับฝากคงเหลือ  รวมทั้งสิ้น    194,379,871.55    บาท 
   ยอดเงินรับฝากเพ่ิมขึ้น (ลดลง)                  47,500,109.09    บาท 
   จ านวนบัญชี     1,479      บัญช ี
 สมาชิกเม่ือสิ้นปี   1,681    คน มีบัญชีเงินฝากสหกรณ ์ 1,479  คน  คิดเป็นร้อยละ    81.38 
มีเงินรับฝากเพ่ิมข้ึน  47,500,109.09  บาท  คิดเป็นร้อยละ  32.34  เมื่อค านึงถึงค่าหุ้นที่สมาชิกถือรวมกับ
เงินฝากแล้วสมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยคนละ   558,082.54   บาท   
    9.1.4  การให้เงินกู้แก่สมาชิก   
   ยอดเงินให้กู้เพ่ิมขึ้น (ลดลง)    2,031,038,257.62   บาท คิดเป็นร้อยละ    81.38  

10. รายได้และค่าใช้จ่าย 
 10.1 รายได้ สหกรณ์มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น    180,806,874.88    บาท   
   คิดเป็นร้อยละ  6.15  ของทรัพย์สินทั้งสิ้น 
 10.2 ค่าใช้จ่ายสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  94,764,371.49  บาท  คิดเป็นร้อยละ  52.41 รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย 
     จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................   

 

 

 

ประเภทสัญญา 
กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ กู้พิเศษ รวมสุทธิ 

สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 
เงินให้กู้ต้นปี 472 39.39 1,096 482.49 774 1,828.63 2,342 2,350.51 
บวกเงินให้กู้ระหว่างป ี 1,093 107.26 746 183.29 1,412 4,236.14 3,251 4,526.69 
หัก เงินช าระคืนระหว่างปี 1,212 111.93 1,136 452.34 1,261 3,391.67 3,609 3,955.94 
เงินให้กู้คงเหลือ 353 34.72 706 213.44 925 2,673.10 1,984 2,921.26 



25 

 

ระเบียบวาระที่  5 
รายงานการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2559 

 
เรียน   ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
  
 ตามที่  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2558  เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2558  ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า        
นายสุนทร  โมทอง  และนางอัมพิกา  มลสิน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2558   ถึง
วันที่  30  กันยายน  2559  ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท าการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาการเป็นประจ าทุกเดือน และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าและคณะขอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจ าปี   2559  โดยสรุป  ดังนี้   
1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1  เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและเอกสารทางการเงิน 
 1.2  เพ่ือให้ข้อแนะน าในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี  และเอกสารทางการเงิน 
 1.3  เพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับ รวมทั้งมติของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 1.4 เพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ในด้านอ่ืนๆ 
2. ขอบเขต/อ านาจหน้าที่ของการตรวจสอบกิจการ 
 2.1  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวง เพ่ือทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
 2.2  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจ แต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือประเมินผล
และอาจให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ และพนักงานอ่ืนๆของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการและการ
ปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
 2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาและ
หลักประกัน 
 2.4  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้จ่ายตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ 
 2.5  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับ 
ตลอดจนมติต่างๆของคณะกรรมการด าเนินการ 
 2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอ่ืนๆตามที่เห็นสมควร
หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด าเนินการของสหกรณ์ 
 3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
 3.1  ผลการด าเนินงาน 
              ณ  วันสิ้นปีสหกรณ์มีสินทรัพย์ด าเนินงานทั้งสิ้น   2,937,905,615.30 บาท  และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้
ทั้งสิ้น 180,806,874.88  บาท ค่าใช้จ่าย   94,764,371.49  บาท  และมีก าไรสุทธิ  86,042,503.39  บาท  คิดเป็น
อัตราร้อยละ  47.59  ของรายได้หลัก  ใกล้เคียงปีก่อนซึ่งเป็นร้อยละ 46.65 ของรายได้หลัก จ านวนก าไรสุทธิ          
ปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,096,202.74 บาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.35  สหกรณ์มีการก าหนดประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่ายไว้ชัดเจน  ผลการด าเนินงานรายได้สูงกว่างบประมาณจ านวน 2,671,831.76 บาท 
และมีรายจ่ายต่ ากว่างบประมาณจ านวน 1,147,811.63 บาท ก าไรสุทธิต่ ากว่าแผนการ จ านวน 3,819,643.39 บาท 
              การบริหารงานด้านต่าง ๆ  เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ   ทั้งนี้  ทางสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มี
การบริหารงานอย่างเต็มความสามารถและมีการเอาใจใส่ติดตามงานเป็นอย่างดี 
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               3.2    ด้านการบัญชีและการประมวลผล 
                 ส าหรับเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีอยู่ครบถ้วน  เชื่อถือได้ในการใช้เป็นหลักฐานทางการ
บัญชี  ส่วนการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เป็นไปตามระบบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เป็นการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งขึ้นต้นและขั้นปลาย  รวมทั้งบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ พร้อม
กับออกใบเสร็จด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน  ส าหรับระยะเวลาการบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดกระท าเสร็จ
สิ้นในเดียวกับที่เกิดรายการ  ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ด้วยแล้ว  อนึ่ง ข้อมูลทางการ
เงินทั้งด้านบัญชีและด้านบริหารที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์นั้น  ในปัจจุบันได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอกับขนาดของธุรกิจ
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจ 
             3.3   ด้านการเงิน 
                   สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี  ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้ทั้งนี้มีการ
ควบคุมและตรวจนับเงินคงเหลือในมือประจ าวันทุกวันโดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายและทดสอบการตรวจนับ
อีกครั้งโดยผู้ตรวจสอบกิจการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบกิจการ  ส าหรับการใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตาม
งบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้ 
           3.4   ด้านสินเชื่อ  ระหว่างปีสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้สมาชิกกู้มีปริมาณ  ดังนี้ 
                                                                สัญญา                 จ านวนเงิน                 คงเหลือสิ้นปี 
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน                                              1,093      107,261,967.94  34,748,956.59 
 เงินกู้สามัญ                                                   747    183,283,956.34          213,016,123.92 
เงินกู้พิเศษ                                                  1,412         4,236,141,554.16        2,673,094,274.87 
รวม                                                       3,252        4,526,687,478.44      2,920,859,355.38 
 การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิก  มีการจัดท านิติกรรมสัญญาครบถ้วน  และเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้
เงินกู้ท่ีก าหนดไว้  มีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ าประกัน 
            การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้
และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  พ.ศ.2544 
 ณ  วันสิ้นปีมีการทดสอบความมีตัวตนของลูกหนี้โดยท าการยืนยันยอดเงินกู้แล้ว 
 3.5   ด้านเงินรับฝาก ณ  วันสิ้นปีสหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก  ดังนี้ 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                                     194,379,871.55  บาท 
เงินฝากประจ าจากสหกรณ์อ่ืน                                     975,264,930.57    บาท 
รวม                                                              1,169,644,802.12 บาท 
 3.6  เงินทุนของสหกรณ์ 
 3.6.1 เงินทุนทางตรง  โดยการซื้อหุ้นสหกรณ์ของสมาชิกโดยมีทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี  743,756,890  บาท   
เทียบกับปีก่อนปรากฏว่าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  98,610,610.00    บาท  หรือเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ   15.28 
 3.6.2 เงินทุนทางอ้อมโดยการสะสมจากก าไรสุทธิที่จัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา เมื่อวันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้ 
                                                          ปีปัจจุบัน(2559)                  ปีก่อน(2558) 
ทุนส ารองของสหกรณ์                                50,754,548.26     42,280,150.63                          
ทุนอ่ืน ๆ  ที่สะสมจากก าไรตามข้อบังคับ            1,216,375.53         483,413.24                               
ก าไรสุทธิรอการจัดสรร                               86,042,503.39     73,946,300.65                          
รวม                                                   138,013,427.18   116,709,864.52     
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       3.7   ด้านการควบคุมภายใน 
         ระหว่างปีที่มีการตรวจสอบเรื่องระบบการควบคุมภายใน  เรื่องการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ปรากฏว่ามี
ประสิทธิภาพพอสมควร 
         ในระหว่างปีไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีเป็นนัยส าคัญแต่อย่างใด  อนึ่ง                
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพ่ือคุ้มครองเงินรับฝากของสหกรณ์เป็นไปตามกฎกระทรวง  ว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์  พ.ศ.2550  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่องก าหนดอัตราการด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  ลงวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ.2550  โดยที่สหกรณ์ได้รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นประจ าทุกเดือนด้วย 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  อนึ่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ให้ความร่วมมือ  อ านวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบกิจการทุกครั้งและได้มีการปรับปรุง
และแก้ไขจากข้อสังเกตที่ให้ไว้ในรายงานการตรวจสอบประจ าเดือน  พร้อมนี้ขอขอบคุณท่านสมาขิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  ทุกท่านมา   ณ  โอกาสนี้ 
 
 
       สุนทร โมทอง                       อัมพิกา     มลสิน 
               (นายสุนทร โมทอง)                                (นางอัมพิกา    มลสิน) 
                 ผู้ตรวจสอบกิจการ                                                ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ...................................... 
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ระเบียบวาระที่ 6 
เร่ือง  การพิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2559 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

จังหวัดอ านาจเจริญ   จ ากัด 
 

วันที่ 14 ตุลาคม  2558 
เรียน   นายบุญชาย   ชุมแสงหิรัญ 
 

         หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ   จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2559 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2559 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็นดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ  

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ           
      2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

    2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ  หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย   หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
     6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 

         6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
     6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ

ผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น

ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับ 
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่ 
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ       ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือ 

เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    
                   (นายทศพงศ์   บุญพุฒ) 
                       ประธานกรรมการ 
 
 

    
                 (นางมลฑิรา   อ่อนศรีบุตร) 

    ผู้จัดการ 

 
- 
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รายงานของผู้สอบบัญช ี
 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด  ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งก าหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
หรือไม ่
  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวน
เงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
และน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของสหกรณ์เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม 
  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเห็น 
  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ จ ากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์. 
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เรื่องอ่ืน ๆ 
  งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่       
30 กันยายน 2559 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อ่ืน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่              
14  ตุลาคม 2559 

 

 

    (นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ) 
    ผู้สอบบัญชี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเลขท่ี 100/302 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ   วนัที่   30   กนัยายน   2559 

  
หมายเหตุ ปี 2559 

 
ปี 2558 

 
สินทรัพย์ 

 
บาท 

 
บาท 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
    

 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 519,631.55 

 
7,796,677.82 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 4 64,094,734.65 

 
65,642,326.80 

 
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 

 
193,092.74 

 
193,092.74 

 
หัก   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
         (193,092.74) 

 
 (193,092.74) 

 
ลูกหน้ี - สุทธิ 

 
0.00 

 
0.00 

 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 5 2,134,344.76 

 
1,544,186.70 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 212,928.45 

 
886,962.60 

 
   รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 
66,961,639.41 

 
75,870,153.92 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
    

 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 3 16,424,500.00 

 
16,424,500.00 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 4 2,856,764,620.73 

 
2,284,470,251.31 

 
ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ส านกังาน 7 1,051,947.59 

 
247,367.11 

 
   รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

 
2,874,241,068.32 

 
2,301,142,118.42 

 
    รวมสินทรัพย์ 

 
2,941,202,707.73 

 
2,377,012,272.34 

 
หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 

    หนีสิ้นหมุนเวียน 
    

 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น  8 78,297,092.43 

 
175,000,000.00 

 

ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวยีนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 11 120,324,000.00 

 
142,632,000.00 

 
เงินรับฝาก 9 1,169,644,802.12 

 
401,879,762.46 

 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 10 4,142,254.27 

 
3,003,562.00 

 
   รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 

 
1,372,408,148.82 

 
722,515,324.46 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 
    

 
เงินกูย้มืระยะยาว 11 684,698,534.75 

 
890,725,113.35 

 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 12 2,325,706.98 

 
1,915,690.01 

 
   รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 

 
687,024,241.73 

 
892,640,803.36 
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หมายเหตุ ปี 2559 

 
ปี 2558 

   
บาท 

 
บาท 

 
    รวมหนีสิ้น 

 
2,059,432,390.55 

 
1,615,156,127.82 

ทุนของสหกรณ์ 
    

 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท) 

    
 

   หุน้ท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
 

743,756,890.00 
 

645,146,280.00 

  ทุนส ารอง 
 

50,754,548.26 
 

42,280,150.63 

 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ 13 1,216,375.53 

 
483,413.24 

 
ก าไรสุทธิประจ าปี 

 
86,042,503.39 

 
73,946,300.65 

 
   รวมทุนของสหกรณ์ 

 

881,770,317.18 

 
761,856,144.52 

 
   รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 

 
2,941,202,707.73 

 
2,377,012,272.34 

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
   

      
  

(ลงช่ือ) 
   

   
 (นายทศพงศ ์   บุญพุฒ)  

   
ประธานกรรมการ 

      
  

(ลงช่ือ) 
   

   
(นายกฤษณะ   ชาตาสุข) 

   
เลขานุการ 

      

   
วนัท่ี  14  ตุลาคม  2559 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่  30   กนัยายน  2559 

  
ปี 2559 

 
ปี 2558 

  
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน 
       

 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ ้ 179,695,574.23 

 
99.63 

 
158,246,199.96 

 
99.95 

 
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 22,940.46 

 
     0.01  

 
2,806.73 

 
0.00 

 
      ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 650,373.39 

 
0.36 

 
82,621.00 

 
0.05 

 
    รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 180,368,888.08 

 
100.00 

 
158,331,627.69 

 
100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และการลงทุน 
       

 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 38,300,255.99 

 
21.23 

 
13,620,593.93 

 
8.60 

 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นและเงินเบิกเกินบญัชี 7,614,548.04 

 
4.22 

 
20,360,614.19 

 
12.86 

 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว 41,241,484.16 

 
22.87 

 
44,631,239.28 

 
28.19 

 
     รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและการลงทุน 87,156,288.19 

 
48.32 

 
78,612,447.40 

 
49.65 

หัก หนีส้งสัยจะสูญ 
  

  
    

 
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินให้กู ้ 0.00 

 
0.00 

 
228,944.81  

 
0.14  

 
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ  (40,956.88) 

 
-0.02 

 
71,015.72  

 
0.05  

 
     รวมหน้ีสงสัยจะสูญ  (40,956.88) 

 
   (0.02) 

 
299,960.53  

 
0.19  

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 93,253,556.77 
 

51.70 
 

79,419,219.76 
 

50.16 

บวก รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 
       

 
รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ 9,600.00 

 
0.01 

 
12,000.00 

 
0.01 

 
รายไดอ่ื้น 428,386.80 

 
0.24 

 
157,994.12 

 
0.10 

 
     รวมรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย 437,986.80 

 
0.24 

 
169,994.12 

 
0.11 

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
       ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ 
       

 
เงินเดือน 1,906,274.00 

 
1.06 

 
1,567,560.00 

 
1.00 

 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 60,901.00 

 
0.03 

 
54,000.00 

 
0.03 

 
เงินสมทบกองทุนทดแทน 704.00 

 
0.00 

 
751.00 

 
0.00 

 
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 60,867.00 

 
0.03 

 
39,632.00 

 
0.03 

 
ค่าครองชีพเจา้หนา้ท่ี 0.00 

 
0.00 

 
83,815.00 

 
0.05 
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ปี 2559 

 
ปี 2558 

  
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

 
ค่าบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 404,380.00 

 
0.22 

 
279,450.00 

 
0.18 

 
ค่าล่วงเวลา 217,630.00 

 
0.12 

 
60,000.00 

 
0.04 

 
ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 0.00 

 
0.00 

 
26,600.00 

 
0.02 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
       

 
ค่าเส่ือมราคารถยนต ์ 137,099.34 

 
0.08 

 
0.00 

 
0.00 

 
ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน 110,375.18 

 
0.06 

 
122,788.23 

 
0.08 

 
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย ์ 16,750.00 

 
0.01 

 
14,545.00 

 
0.01 

 
ค่าใชจ่้ายดูแลระบบโปรแกรม 36,000.00 

 
0.02 

 
45,445.00 

 
0.03 

 
ค่าเช่าพื้นท่ีเวบ็ไซต ์ 13,000.00 

 
0.01 

 
10,000.00 

 
0.01 

 
ค่าก่อสร้างต่อเติมส านกังาน 0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก 
       

 
ค่าใชจ่้ายจดัท าแผนกลยทุธ์ 1,169,223.00 

 
0.65 

 
416,000.00 

 
0.26 

 
ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาสมาชิกและบุตร 395,000.00 

 
0.22 

 
571,000.00 

 
0.36 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอืน่ 
       

 
ค่าเบ้ียประชุม 480,000.00 

 
0.27 

 
314,000.00 

 
0.20 

 
ค่ารับรอง 118,925.00 

 
0.07 

 
112,274.50 

 
0.07 

 
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 1,268.50 

 
0.00 

 
4,837.50 

 
0.00 

 
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 1,870,754.90 

 
1.04 

 
1,424,775.00 

 
0.90 

 
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 50,000.00 

 
0.03 

 
50,000.00 

 
0.03 

 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 75,000.00 

 
0.04 

 
0.00 

 
0.00 

 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 40,000.00 

 
0.02 

 
0.00 

 
0.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค 139,748.78 

 
0.08 

 
160,842.15 

 
0.10 

 
ค่าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 60,086.50 

 
0.03 

 
78,699.50 

 
0.05 

 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 44,270.55 

 
0.02 

 
56,400.00 

 
0.04 

 
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีหกัเงิน 56,760.00 

 
0.03 

 
50,040.00 

 
0.03 

 
ค่าจา้งท าความสะอาด 20,400.00 

 
0.01 

 
20,400.00 

 
0.01 

 
ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 64,431.00 

 
0.04 

 
0.00 

 
0.00 

 
ค่าวสัดุส านกังานใชไ้ป 23,285.00 

 
0.01 

 
23,544.80 

 
0.01 

 
ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 54,617.43 

 
0.03 

 
25,493.55 

 
0.02 

 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 21,289.00 

 
0.01 

 
30,020.00 

 
0.02 
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ปี 2559 

 
ปี 2558 

  
บาท 

 
% 

 
บาท 

 
% 

 
     รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 7,649,040.18 

 
4.00 

 
5,642,913.23 

 
3.57 

ก าไรสุทธิ 86,042,503.39 
 

47.95 

 
73,946,300.65 

 
46.70 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน  2559 

   
ปี 2559 

 
ปี 2558 

   
บาท 

 
บาท 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
    

   ก าไรสุทธิ 
 

86,042,503.39 
 

73,946,300.65 
   รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ 

   
   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

    
 

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน 
 

110,375.18 
 

122,788.23 

 
ค่าเส่ือมราคารถยนต ์

 
137,099.34 

 
0.00 

 
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินให้กู ้

 
0.00 

 
228,944.81  

 
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 

 
                 40,956.88  

 
71,015.72  

 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 

 
             (549,201.18) 

 
 (460,537.22) 

 
เงินรอเรียกคืน  

 
             (686,245.22) 

 
 (264,051.05) 

 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีคา้งจ่าย 

 
                 40,000.00  

 
 (35,060.00) 

 
ค่าตรวจสอบกิจการคา้งจ่าย 

 
                 50,000.00  

 
0.00 

 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคา้งจ่าย 

 
                 20,600.00  

 
0.00 

 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

 
0.00 

 
7,468.84  

 
ค่าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์คา้งจ่าย 

 
0.00 

 
330.00  

 
ค่าซ่อมแซมดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์คา้งจ่าย 10,000.00 

 
0.00 

 
ค่าใชจ่้ายแผนกลยทุธ์คา้งจ่าย 

 
288,701.00 

 
123,750.00 

 
เงินสมทบประกนัสังคมคา้งจ่าย 

 
0.00 

 
 (4,500.00) 

 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืคา้งจ่าย 

 
                 32,068.34  

 
 (15,469.39) 

 
ดอกเบ้ียเงินฝากคา้งจ่าย 

 
               377,347.05  

 
480,929.45  

 
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 

 
               404,380.00  

 
279,450.00  

 
ค่าวสัดุส านกังานใชไ้ป 

 
1,710.00 

 
1,889.65 

   ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง 
 

  
 

  
   ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 

 
86,320,294.78 

 
74,483,249.69 

   สินทรัพย์ด าเนินงาน  
    

 
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 

 
     (107,248,394.10) 

 
 (83,173,373.64) 

 
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 

 
111,934,573.26 

 
94,493,933.73  

 
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 

 
     (183,261,260.48) 

 
 (190,805,651.54) 
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ปี 2559 

 
ปี 2558 

   
บาท 

 
บาท 

 
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 

 
       452,337,290.35  

 
940,449,248.21  

 
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 

 
 (4,235,768,456.01) 

 
 (2,221,697,805.39) 

 
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 

 
    3,391,672,233.72  

 
1,109,531,947.87  

 
เงินสดจ่ายเงินยมืทดรอง 

 
         (2,943,372.11) 

 
 (5,596,786.74) 

 เงินสดรับเงินยมืทดรอง              2,927,993.11   5,655,626.74  
 เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์                 (44,440.00)   (46,902.60) 

   หนีสิ้นด าเนินงาน 
    

 
เงินสดจ่ายเงินรอช าระหน้ี 

 
0.00 

 
 (18,507.35) 

 
เงินสดรับเงินรอช าระหน้ี 

 
            1,104,497.10  

 
0.00 

 
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน 

 
             (747,082.08) 

 
0.00 

 
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 

 
0.00 

 
1,041,293.08  

 
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 

 
11,740.00 

 
0.00 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน 
 

     (483,704,382.46) 
 

      (275,683,727.94) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
    

 
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน 

 
             (126,255.00) 

 
 (97,020.00) 

 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุน 

 
0.00 

 
 (15,000,000.00) 

 
เงินสดจ่ายซ้ือรถยนต ์

 
             (925,800.00) 

 
0.00 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 
 

(1,052,055.00) 
 

(15,097,020.00) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
    

 
เงินสดรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

 
            3,297,092.43  

 
0.00 

 
เงินสดรับตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 
         25,000,000.00  

 
150,000,000.00  

 
เงินสดจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 
     (125,000,000.00) 

 
 (330,000,000.00) 

 
เงินสดรับเงินกูย้มื 

 
405,000,000.00 

 
925,163,631.38 

 
เงินสดจ่ายเงินกูย้มื 

 
     (633,334,578.60) 

 
 (725,344,614.57) 

 
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 

 
       916,530,056.58  

 
389,469,871.43  

 
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก 

 
     (148,765,016.92) 

 
 (157,983,799.80) 

 
เงินสดรับจากเงินประกนัการท างานเจา้หนา้ท่ี 

 
5,636.97 

 
5,413.20 

 
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 

 
0.00 

 
 (10,000.00) 

 
เงินสดจ่ายเงินปันผล 

 
       (36,032,713.37) 

 
 (29,992,759.00) 

 
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน 

 
       (25,050,822.79) 

 
  (18,807,179.00) 
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ปี 2559 

 
ปี 2558 

   
บาท 

 
บาท 

 
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี 

 
         (1,700,000.00) 

 
 (1,551,994.00) 

 
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 

 
98,610,610.00 

 
74,890,130.00 

 
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 

 
             (179,271.00) 

 
(175,419.00) 

 
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 

 
             (500,000.00) 

 
 (200,000.00) 

 
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิก 

 
             (140,500.00) 

 
 (189,500.00) 

 
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาและพฒันาสหกรณ์              (261,102.11) 

 
 (200,242.51) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 

477,479,391.19 
 

275,073,538.13 

เงินสดสุทธิ เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 

         (7,277,046.27) 
 

 (15,707,209.81) 
เงินสด ณ วนัต้นปี 

 
7,796,677.82 

 
23,503,887.63 

เงินสด ณ วนัส้ินปี 
 

519,631.55 
 

7,796,677.82 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ  จ ากดั 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน  2559  

         1. สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
       

 
  - สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง  

       

 
  - สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ย 

 
    จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื 

       
 

 
  - เงินลงทุนระยะยาวท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุน 

    
 

 
  - สหกรณ์ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการจดัชั้น 

 
    คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

      
 

 
  - สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน 

       
 

 
  - ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังานค านวณโดยวธีิเส้นตรงในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย 

 
    การบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

       
 

 
  - ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ยๆ  ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจาก 

 
    รายได ้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

  
 

 
  - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งน้ี 

 
    รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย 

  
 

         
 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดว้ย 
    

ปี 2559 
 

ปี 2558  

      
บาท 

 
บาท  

เงินฝากธนาคาร 
       

 

 
กระแสรายวนั 

    
424,694.06 

 
7,581,667.01  

 
ออมทรัพย ์

    
94,937.49 

 
215,010.81  

 
     รวม 

    
519,631.55 

 
7,796,677.82  

         
 

3. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดว้ย 
    

ปี 2559 
 

ปี 2558  

      
บาท 

 
บาท  

เงินลงทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
       

 

 
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   จ ากดั 

   
16,424,500.00 

 
16,424,500.00  

 
     รวม 

    
16,424,500.00 

 
16,424,500.00  
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4. เงินให้กู้ยมื ประกอบดว้ย ปี 2559 
 

ปี 2558 

  
บาท 

 
บาท 

  
ระยะส้ัน 

 
ระยะยาว 

 
ระยะส้ัน 

 
ระยะยาว 

 
เงินให้กู้ยมื-ปกติ 

       

 
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 9,941,287.35  

 
24,807,669.24  

 
10,316,807.94 

 
29,099,754.17 

 
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 22,679,731.36 

 
190,336,392.56 

 
32,631,868.33 

 
449,439,193.24 

 
ลูกหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 31,473,715.94 

 
2,641,620,558.93 

 
22,693,650.53 

 
1,805,931,303.90 

 
รวมเงินใหกู้ย้มืปกติ 64,094,734.65 

 
2,856,764,620.73 

 
65,642,326.80 

 
2,284,470,251.31 

 
เงินให้กู้ยมื - ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 

       

 
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 228,944.81 

 
0.00 

 
228,944.81 

 
0.00 

 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 228,944.81 

 
0.00 

 
228,944.81 

 
0.00 

 
เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 64,094,734.65 

 
2,856,764,620.73 

 
65,642,326.80 

 
2,284,470,251.31 

         5. ดอกบีย้เงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบดว้ย 
  

ปี 2559 
 

ปี 2558 

      
บาท 

 
บาท 

 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ - สมาชิก 

    
2,164,403.60  

 
1,615,202.42 

 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

    
30,058.84  

 
71,015.72 

 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ - สุทธิ 

    
2,134,344.76 

 
1,544,186.70 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ ประกอบดว้ย 
    

ปี 2559 
 

ปี 2558 

      
บาท 

 
บาท 

 
เงินยมืทดรอง 

    
67,800.00  

 
79,500.00 

 
เงินยมืทดรองค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 

    
60,255.00  

 
33,176.00 

 
เงินรอเรียกคืน 

    
6,619.38  

 
692,864.60 

 
วสัดุคงเหลือ 

    
78,254.07  

 
81,422.00 

 
รวม 

    
212,928.45  

 
886,962.60 

7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
    

ปี 2559 
 

ปี 2558 

      
บาท 

 
บาท 

 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

    
188,994.75  

 
177,746.76 

 
อุปกรณ์ส านกังาน 

    
74,252.18  

 
69,620.35 

 
รถยนต ์

    
     788,700.66  

 
0.00 

 
รวม 

    
   1,051,947.59  

 
247,367.11 
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8. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ัน ประกอบดว้ย  
 

ปี 2559 
 

ปี 2558 

      
บาท 

 
บาท 

 
เงินเบิกเกินบญัชี ธ.กรุงไทย  จ ากดั (มหาชน) 

    
3,297,092.43 

 
0.00 

 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.ธนชาต  จ ากดั (มหาชน) 

    
75,000,000.00 

 
75,000,000.00 

 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ  จ ากดั (มหาชน) 

    
0.00 

 
100,000,000.00 

 
   รวม 

    
78,297,092.43 

 
175,000,000.00 

 
   - สหกรณ์ไดเ้ปิดวงเงินเบิกเกินบญัชีและกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ 

 
และผูจ้ดัการเป็นผูค้  ้าประกนั ดงัน้ี 

       
 

 
  -ในปี  2559   สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารกรุงไทย  จ านวน 12,000,000.00 บาท  อตัราดอกเบ้ีย 

 
ร้อยละ  MOR -3.75  ต่อปี   

       
 

 

  - ระหวา่งปี 2559  สหกรณ์มีวงเงินกูย้มืโดยการออกเป็นตัว๋สัญญาใชเ้งินกบัธนาคารธนชาต   จ านวน 75,000,000 บาท  อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 4.20 ต่อปี  

9. เงินรับฝาก ประกอบดว้ย 
    

ปี 2559 
 

ปี 2558  

      
บาท 

 
บาท  

เงินรับฝาก - สมาชิก 
       

 

 
เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 

    
133,878,628.80 

 
98,246,806.33  

 
เงินรับฝากประจ า 

    
60,501,242.75 

 
48,632,956.13  

     รวม 
    

194,379,871.55 
 

146,879,762.46  

เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น 
       

 

 
เงินรับฝากประจ า 

    
975,264,930.57 

 
255,000,000.00  

     รวม 
    

975,264,930.57 
 

255,000,000.00  

รวมเงินรับฝาก 
    

1,169,644,802.12 
 

401,879,762.46  

10. หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น ประกอบดว้ย 
    

ปี 2559 
 

ปี 2558  

      
บาท 

 
บาท  

 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากคา้งจ่าย 

    
2,012,098.19 

 
1,634,751.14  

 
ค่าซ่อมแซมดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์คา้งจ่าย 

    
10,000.00 

 
0.00  

 
ค่าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์คา้งจ่าย 

    
0.00 

 
330.00  

 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืคา้งจ่าย 

    
91,926.98 

 
59,858.64  

 
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจ่าย 

    
40,000.00 

 
0.00  

 
ค่าตรวจสอบกิจการคา้งจ่าย 

    
50,000.00 

 
50,000.00  
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ปี 2559 

 
ปี 2558  

      
บาท 

 
บาท  

 
เงินรอจ่ายคืน 

    
304,983.00 

 
1,052,065.08  

 
เงินรอช าระหน้ี 

    
1,127,547.10 

 
23,050.00  

 
เงินรอตรวจสอบ 

    
52,648.00 

 
40,908.00  

 
ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ 

    
10,000.00 

 
0.00  

 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 

    
0.00 

 
8,849.14  

 
ค่าใชจ่้ายแผนกลยทุธ์คา้งจ่าย 

    
422,451.00 

 
133,750.00  

 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาคา้งจ่าย 

    
20,600.00 

 
0.00  

     รวม 
    

4,142,254.27 
 

3,003,562.00  

11. เงินกู้ยมืระยะยาว ประกอบดว้ย ปี 2559 
 

ปี 2558 

  
บาท 

 
บาท 

  
ถึงก าหนดช าระ 

 
ถึงก าหนดช าระ 

  
ภายใน 1 ปี 

 
เกนิ 1 ปี 

 
ภายใน 1 ปี 

 
เกนิ 1 ปี 

         
 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 36,000,000.00 
 

222,000,000.00 
 

36,000,000.00 
 

258,000,000.00 

 
สอ.โรงพยาบาลต ารวจ   จ ากดั 24,000,000.00 

 
174,000,000.00 

 
12,000,000.00 

 
80,000,000.00 

 
สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย   จ ากดั 20,004,000.00 

 
93,780,000.00 

 
20,004,000.00 

 
113,784,000.00 

 
สอ.มหาวทิยาลยัมหิดล   จ ากดั 14,400,000.00 

 
81,600,000.00 

 
14,400,000.00 

 
96,000,000.00 

 
สอ.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ ากดั 9,900,000.00 

 
24,703,534.75 

 
10,008,000.00 

 
34,019,511.75 

 
สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน  จ ากดั 10,020,000.00 

 
74,115,000.00 

 
10,020,000.00 

 
84,135,000.00 

 
สอ.องคก์ารเภสัชกรรม  จ ากดั 6,000,000.00 

 
14,500,000.00 

 
6,000,000.00 

 
20,500,000.00 

 
     รวม 120,324,000.00 

 
684,698,534.75 

 
108,432,000.00 

 
686,438,511.75 

 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0.00 

 
0.00 

 
34,200,000.00 

 
204,286,601.60 

       รวมทั้งส้ิน 120,324,000.00 
 

684,698,534.75 
 

142,632,000.00   890,725,113.35 

         

 
  สหกรณ์ไดกู้ย้มืเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินต่าง ๆโดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผูจ้ดัการเป็นผูค้  ้าประกนั ดงัน้ี 

 
 -ในปี 2554 สหกรณ์กูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั วงเงิน 200,000,000.00 บาท 

 
   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.60 ต่อปี ช าระคืน 120 งวด ๆ ละไม่นอ้ยกวา่ 1,667,000.00 บาท  

   
 

 
 - ในวนัท่ี 30  มกราคม 2558  สหกรณ์กูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ ากดั  

  
 

 
   วงเงิน  50,000,000.00บาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี ช าระคืน  60  งวด ๆ  ละ ไม่นอ้ยกวา่ 825,000.00 บาท  

 
 - ในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2558  สหกรณ์แปลงสัญญาเงินกูย้ืมจากสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัมหิดล จ ากดั  

  
 

 
วงเงิน 120,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.85 ต่อปี ช าระคืน 100 งวด ๆ ละ ไม่นอ้ยกวา่ 1,200,000.00  บาท  
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 - ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 สหกรณ์กูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิศสิน จ ากดั วงเงิน 100,000,000.00 บาท 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี ช าระคืน  120  งวด ๆ  ละ ไม่นอ้ยกวา่ 835,000.00 บาท  

   
 

 
 - ในวนัท่ี 3  มีนาคม 2558  สหกรณ์กูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยอ์งคก์ารเภสัชกรรม จ ากดั วงเงิน 30,000,000.00 บาท 

 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี ช าระคืน 60 งวด ๆ ละ ไม่นอ้ยกวา่ 500,000.00 บาท  

    
 

 
 - ในวนัท่ี 4  สิงหาคม 2558  สหกรณ์แปลงสัญญาเงินกูย้มืจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

  
 

 
วงเงิน 300,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.95 ต่อปี ช าระคืน 100 งวด ๆ ละ ไม่นอ้ยกวา่ 3,000,000.00  บาท  

 
 - ในวนัท่ี 5  กนัยายน 2559  สหกรณ์แปลงสัญญาเงินกูจ้ากสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั  

  
 

 
วงเงิน 200,000,000.00 บาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี ช าระคืน 100 งวด ๆ ละ ไม่นอ้ยกวา่ 2,000,000.00 บาท  

 

12. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่ ประกอบดว้ย 
   

ปี 2559 
 

ปี 2558 

     
บาท 

 
บาท 

 
เงินส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 

   
2,181,340.00 

 
1,776,960.00 

 
เงินประกนัการท างานเจา้หนา้ท่ี 

   
144,366.98 

 
138,730.01 

     รวม 
   

2,325,706.98 
 

1,915,690.01 

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ๆ ประกอบดว้ย 
  

ปี 2559 
 

ปี 2558 

     
บาท 

 
บาท 

 
ทุนสาธารณประโยชน์ 

   
35,136.40 

 
74,772.00 

 
ทุนก่อสร้างส านกังาน 

   
5,200.00 

 
5,200.00 

 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 

   
108,980.75 

 
108,980.75 

 
ทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิก 

   
0.00 

 
200,000.00 

 
ทุนส่งเสริมการศึกษาและพฒันาสหกรณ์ 

   
40,358.38  

 
1,460.49 

 
ทุนสวสัดิการส าหรับสมาชิก 

   
52,500.00 

 
93,000.00 

 
ทุนเพื่อจดัตั้งส านกังานหรือทุนอ่ืนเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง ฯ 

  
974,200.00 

 
0.00 

     รวม 
   

1,216,375.53 
 

483,413.24 

14.การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
      

 
ในปี 2559 สหกรณ์ไดด้ ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เร่ือง ก าหนดอตัราการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์  พ.ศ. 2550 
  

 

 
การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องประจ าเดือนกนัยายน 2559 ประกอบดว้ยเงินฝากธนาคาร 519,631.55.-บาท   

คิดเป็นร้อยละ  0.04  ของเงินรับฝาก 
       

 
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ........................................    
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ระเบียบวาระที่  7 
เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2559 

ประธาน  
 คณะกรรมการด าเนินการอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ  จ ากัด  ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
 ผลการด าเนินงานในปี 2559  ปรากฏว่ามีก าไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามความในข้อบังคับของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ านาจเจริญ  จ ากัด  ข้อ 28 วรรคแรกและวรรคต่อไป ดังนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง   โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับ
ปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ 
เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล   ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี

นั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น  ตาม (1) 
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ

ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ  (ถ้ามี)  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
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2. เป็นผลประโยชน์แก่
สมาชิก  14.13 % 

1. เป็นของสมาชิก 
83.65 % 

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แหง่
ประเทศไทย 0.01 % 

 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  เพ่ือพิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2559 ดังนี้ 
 

รายการ 
ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน  (บาท) ร้อยละ จ านวน  (บาท) ร้อยละ 

1. เงินทุนส ารอง(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 7,409,354.80 10.02 9,062,042.44 10.53  
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5  ของก าไร
สุทธิแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

10,000.00 0.01 10,000.00 0.01  

3. เงินปันผลร้อยละ 6.05 ต่อป ีแห่งค่าหุ้นท่ีช าระแล้วของสมาชิก
แต่ละคน   โดยคิดใหต้ามสัดส่วนแห่งระยะเวลา 

36,171,956.20 48.92 41,380,022.11 48.09  

4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 17.25 ต่อป ี ของดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสมาชิก
ช าระต่อ   สหกรณ์ในระหว่างปี 

25,154,989.65 34.02 30,590,438.84 35.55  

5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ก าไรสุทธิ 

1,700,000.00 2.30 1,900,000.00 2.21  

6. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินรอ้ยละ 10  ของก าไรสุทธิ 900,000.00 1.22 400,000.00 0.46  
7. ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์   และสมาชิก 

300,000.00 0.40 300,000.00 0.35  

8. กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต 300,000.00 0.40 600,000.00 0.70  
9. ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิก 100,000.00 0.14 450,000.00 0.52  
10.ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสรมิสร้างความมั่นคง
ให้แก่สหกรณ ์

1,900,000.00 2.57 1,350,000.00 1.57  

ก าไรสุทธิ 73,946,300.65 100.00 86,042,503.39 100.00  

แผนภูมิการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
1. เป็นของสมาชิก  ร้อยละ   83.65 ของก าไรสุทธิ     71,970,460.92   บาท 
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ  14.13 ของก าไรสุทธิ    12,162,042.47   บาท 
3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  ร้อยละ   2.21 ของก าไรสุทธิ    1,900,000.00   บาท   
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร้อยละ 0.01 ของก าไรสุทธิ        10,000.00   บาท 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ...............................    
 

3. เป็นของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 2.21 % 
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ระเบียบวาระที่  8 

เร่ือง  พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้  รายจ่าย 
และงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจ าปี 2559 

 
ประธาน:  

 คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  22 ได้เตรียมจัดท าแผนงานและงบประมาณรายได้ / รายจ่าย  ประจ าปี  
2560  โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของมวลสมาชิกข้อมูลผลประกอบการของสหกรณ์และข้อเสนอแนะจาก                
นายทะเบียนสหกรณ์ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรองรับ 8 กล
ยุทธ์     ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 17-18  กันยายน 2559  ณ ห้องประชุม
โรงแรม ณ  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (CENTARA HOTEL & CONVENTION  CENTRE 
UDON TANI)   อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ  มีมติครั้งที่  พิเศษ /2559  เมื่อวันที่  14 
ตุลาคม 2559  เห็นชอบร่างแผนงานและงบประมาณรายได้/รายจ่าย ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ให้พัฒนาสู่เป้าหมาย “บริการดีเยี่ยม”ส าหรับน าเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ดังนี้ 
1.  แผนงานและโครงการ  ประจ าปี   2559 ก าหนดรองรับแผนกลยุทธ์  10 ปี (พ.ศ.2551 - 2562)  
ประกอบด้วย 
1.  สัมมนา “รู้จักตัว  รู้จักสหกรณ์ฯ”                            จ านวน  150,000    บาท 
2.  โครงการ “การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์”        
     กิจกรรมที่ 1 การจัดท าจดหมายข่าวสาร                 จ านวน   30,000     บาท 
     กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ         จ านวน   30,000     บาท 
     กิจกรรมที่ 3 การเปิดตู้รับความคิดเห็นของสมาชิก      จ านวน     5,000     บาท  
3.  โครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพ่ิมผลผลิตด้วยกิจกรรม 5 ส.”   จ านวน  213,000    บาท 
4.  โครงการ “สหกรณ์พบปะสมาชิก”                     จ านวน  150,000    บาท 
5.  การท างานธุรกิจแบบพันธมิตรทางการเงิน       จ านวน  140,000    บาท 
6.  การประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผน ประจ าปี  2561   จ านวน  150,000    บาท 
7.  โครงการ “ประชุมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการ”  จ านวน   24,000     บาท 
8.  โครงการ “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจ าปี”                  จ านวน    20,000     บาท 
9.  โครงการ “กิจกรรมกลุ่มสมาชิกบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะ”       จ านวน  100,000    บาท 
10. โครงการ “ท าบุญวันครบรอบก่อตั้งสหกรณ์   16  กันยายน”     จ านวน    50,000     บาท 
11. โครงการ “ออมทรัพย์มั่นคง  ออมหุ้นมั่นใจ ปี 3"   
     กิจกรรมที่ 1. ออมทรัพย์มั่นคง                                   จ านวน    51,000     บาท 
     กิจกรรมที่ 2. ออมหุ้นมั่นใจ                                       จ านวน    50,500     บาท 
12. โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต”                                       จ านวน    68,200     บาท 
13. โครงการ “อบรมสมาชิกสหกรณ์ใหม่”                                      จ านวน    32,260     บาท 
14. โครงการ “ประชุมสมาชิกแกนน า”                                             จ านวน   109,110    บาท 
15. โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริมสมาชิก”                                        จ านวน    50,000     บาท 
16. โครงการ “รดน้ าขอพรสมาชิกผู้สูงอายุ”                                     จ านวน    70,000     บาท 
17. โครงการ “สนับสนุนกิจกรรมชมรมสมาชิกผู้อายุ”                          จ านวน    20,000     บาท 
18. โครงการ “ส่งเสริมการออมสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ”                            จ านวน    70,000     บาท 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsrtzrjubOAhXJLI8KHVeFBYYQFgi4ATAP&url=http%3A%2F%2Fwww.centarahotelsresorts.com%2Fth%2Fcentara%2Fcud%2F&usg=AFQjCNFqO5omZ0wahIV59X-4IgCW3kZSlg&bvm=bv.131286987,d.c2I
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งบประมาณตามแผนงานปกติ 
1.  กิจกรรมงานกีฬาและเทศกาลปีใหม่  งบประมาณหมวดทุนสาธารณประโยชน์         จ านวน     110,000    บาท 
2.  โครงการจัดซื้อทีวี  งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน                                  จ านวน       15,000    บาท 
3.  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  2  เครื่อง  งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน       50,000    บาท 
4.  จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิม 2  อัตรา  งบประมาณหมวดเงินเดือน                      จ านวน     268,300    บาท 
5.  โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ งบประมาณหมวดครุภัณฑ์ส านักงาน                    จ านวน       50,000    บาท 
 
 

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย  ประจ าปี  2560 
 

ประเภท แผนงานปี 2560 
1. ประมาณการรายได้    
1.1   ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก          170,000,000.00 
1.2   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                           10,000.00 
1.3   รายได้อ่ืนๆ                                          1,000,000.00 

รวมรายได้ 171,010,000.00 
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี     
2.1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                                          90,000,000.00 
2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร       9,986,140.00 

รวมรายจ่ายทั้งหมด 99,986,140.00 
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 71,023,860.00 

        
ทั้งนี้  งบประมาณรายจ่ายปี  2560  ที่ขอตั้งคิดเป็นร้อยละ   58.46  ของรายได้   เฉพาะรายจ่ายในการ

บริหาร  ร้อยละ  5.83  ของรายได้  โดยขอถัวเฉลี่ยทุกหมวด   ยกเว้นหมวดเงินเดือน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 
 

หมวดรายจ่าย 
ปี 2559 ปี 2560   

ขอต้ัง (บาท) 
ค าชี้แจงประกอบ 

ขอต้ัง (บาท) จ่ายจริง (บาท) 
1. หมวดเงินเดือน 
1.1 เงินเดือน 
 

 
1,791,720.00 

 
1,761,150.00 

 
2,206,440.00 

 

 
เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 7 อัตรา ตามบัญชี 13 (1) 
ในอัตราถือจ่ายเดือนละ   183,870  บาท   

1.2 จัดจ้างเจา้หน้าท่ีเพิ่ม 
 

153,300.00 145,124.00 268,300.00 
 

จัดจ้างเจ้าหนา้ที่เพิ่ม 2 อัตรา จ านวน 10 เดือน  
(1 ธ.ค.59-30 ก.ย.60) 
- วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา  เงินเดือน 15,330 บาท 
- วุฒิ ปวส. 1 อัตรา  เงินเดือน 11,500 บาท 

1.3 เงินสมทบ
ประกันสังคม 

63,000.00 60,901.00 76,250.00 
 

ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมไม่เกิน 750 บาท 
ต่อเดือน  จ านวน 7  คน (12 เดือน) รวม 63,000 บาท  
และ เจ้าหน้าท่ีใหม่  จ านวน 2  คน (10 เดือน) คนละ 
575 และ 750 บาท ต่อเดือน รวม 13,250 บาท 

1.5  เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

1,000.00 704.00 1,000.00 ส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันทดแทน 

รวม 2,009,020.00 1,967,879.00 2,551,990.00  
2.  หมวดค่าตอบแทน 
2.1.  ค่ารับรอง 
 
 

 
100,000.00 

 
118,925.00 

 
120,000.00 

 
ส าหรับจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่มาตรวจเยี่ยมแนะน าการ
บริหารกิจการสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์      
ผู้ตรวจสอบสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีรวมทั้งการรับรอง
ผู้ทรงคุณวุฒิและบรรดามวลสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการสหกรณ์  และค่าน้ าดื่มบริการสมาชิก 

2.2.  ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
          
 

350,000.00 480,000.00 483,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการที่
เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกรรมการด าเนินการ 13 ครั้ง 
กรรมการอ านวยการ 12 ครั้ง 
กรรมการเงินกู้ 48 ครั้ง 
กรรมการศึกษาฯ  12  ครั้ง 
คณะอนุกรรมการอื่น 12 ครั้ง 
และคณะกรรมการตามวาระเร่งดว่น ตามระเบียบ
สหกรณ ์

2.3 ค่าตอบแทนท่ี
ปรึกษา 

60,000.00 40,000.00 60,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นคา่ตอบแทนท่ีปรึกษา  ด้านกฎหมาย
และการเงิน 

2.4. ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี
ที่เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559  
จ านวน  2  คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่   ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 102   จ านวน 2  คนๆละ 
25,000 บาทต่อป ี

2.5. ค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญช ี

80,000.00 75,000.00 80,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
จ านวน 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชี  ตามข้อบังคับ
ข้อ 28 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553  มาตรา 69   

2.6. เงินสมนาคุณหัก
เงินเดือน 

60,000.00 56,760.00 165,780.00 ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมนาคุณให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน    
ที่ท ารายการหักเงินเงินเดือนสมาชิกให้แก่สหกรณ์  และ
เจ้าหน้าท่ีท ารายการหักส่งกรมบัญชีกลางของข้าราชการ
บ านาญ 
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2559 ปี 2560   

ขอต้ัง (บาท) 
ค าชี้แจงประกอบ 

ขอต้ัง (บาท) จ่ายจริง 
2.7 ค่าล่วงเวลา 

 
60,000.00 217,630.00 129,600.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาแก่เจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาท างานหรือในวันหยุด 
- งานพิเศษที่เป็นครั้งคราวท่ีมีงานรีบด่วน 
- กรณีปิดงบการเงินสิ้นปีเตรียมการประชุมใหญ่และ
จ่ายเงินปันผล 

2.8. ส ารองบ าเหน็จ
เจ้าหน้าท่ี 

300,000.00 404,380.00 500,000.00 ค่าบ าเหน็จพนักงานสหกรณ์ฯ  ท่ีท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
เมื่อลาออก  ตามระเบียบข้อ 30   

รวม 1,060,000.00 1,442,695.00 1,588,380.00  
3.  หมวดวัสดุ 
3.1. ค่าจัดพิมพ์หนังสือ
และเอกสาร เผยแพร่
สมาชิก 

 
50,000.00 

 
8,310.00 

 
50,000.00 

 
ส าหรับจ่ายเป็นคา่จัดพิมพ์หนังสือและเอกสาร คู่มือ
กรรมการ และคู่มือสมาชิก      

3.2. ค่าจัดพิมพ์
แบบฟอร์มส าหรับใช้ใน
กิจการสหกรณ์      

85,000.00 
 

51,776.50    85,000.00 ส าหรับค่าจัดพิมพ์แบบฟอร์มใช้ใน  กิจการสหกรณ์ ฯ  
เช่น  สัญญาเงินกู้  ใบค าขอกู้ และใบเสร็จรับเงิน สมุดคู่
ฝาก (เล่มสีเขียว)   

3.3  ค่าวัสดุส านักงาน 20,000.00 24,553.50 20,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น เครื่องเขียน  
กระดาษ กาว ปากกา ฯลฯ       

3.4  ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

40,000.00 
 

54,617.43 60,000.00 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ผ้าหมึก
เครื่องพิมพ์  เม้าส์  คีย์บอร์ด  

3.5  ค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการระบบ ATM 
COOP ธ.ธนชาต 

24,000.00 - 24,000.00 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบ ATM  CO-OP D  
CARD  ธ.ธนชาต  จ่ายเดือนละ 2,000 บาท 

3.6  ค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการระบบบริการ
ธนาคาร กรุงไทยฯ 

48,000.00 - - ค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบบริการ ธ.กรุงไทยฯ  
เพื่ออนุมัติเงินกู้ผ่านระบบ Online 24 ชม. 

3.7  ค่าเสื่อมราคา
เครื่องใช้ส านักงาน 

200,000.00 110,375.18 200,000.00 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน   ประจ าปี 2560 
คิดค่าเสื่อมราคาจากทุนของสินทรัพย์  ร้อยละ 20 

3.8 ค่าเสื่อมราคา
รถยนต ์

- 137,099.34 200,000.00 ค่าเสื่อมราคารถยนต์ประจ าปี 2560 คิดค่าเสื่อมราคา
จากทุนของสินทรัพย์  ร้อยละ 20 

รวม 467,000.00 386,731.95 639,000.00  
 4. หมวดค่าใช้สอย 
4.1. ค่าเบี้ยเลีย้งพาหนะ 

 
50,000.00 

 
60,867.00 

 
80,000.00 

 
ส าหรับจ่าย เป็นค่า เบี้ ย เลี้ยงพาหนะกรรมการไป
ปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ แล ะ ค่ า น้ า มั น เ ช้ื อ เพลิ ง
คณะกรรมการเดินทางเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน และ
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถสหกรณ์  

4.2. ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมใหญ ่

1,971,500.00 1,870,754.90 2,156,800.00 ส าหรับ ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2559  ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก,ค่าของรางวัลและ
อุปกรณ์จับรางวัล,ค่าสถานที่ประชุม,ค่าตอบแทน กกต.
อนุกรรมการฯ กกต.ฯ ,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดประชุมใหญ่ (ลงทะเบียน,ด าเนินการเลือกตั้ง,ค่าเช่า
เครื่องเสียง,ค่าเช่าเครื่องฉายภาพ) 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2559 ปี 2560 

ขอต้ัง ค าชี้แจงประกอบ 
ขอต้ัง จ่ายจริง 

4.3.  ค่าตอบแทนในการ
บ ารุงรักษา ระบบ
คอมพิวเตอร ์

50,000.00 
 

49,000.00 50,000.00 ส าหรับจ่ าย เป็นค่ าตอบแทนในการรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดหา และพัฒนา Software  
การพัฒนา  People  ware  8,000  บาท  ค่าเช่าพื้นที่
จัดท า  Web  site 12,000  บาท และ ค่าดูแลระบบ
โปรแกรมสหกรณ์  30,000  บาท 

4.4. ค่าซ่อมแซมทรัพย์
และบ ารุงทรัพย์สิน 

25,000.00 16,750.00 30,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน
และอุปกรณ์ส านักงานต่างๆ ในสหกรณ์      

4.5. ค่าธรรมเนียมการ
โอนเงิน 

50,000.00 44,270.55 50,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างธนาคาร  
ค่าภาษี  รับโอนจ่ายช าระหนีจ้ากสมาชิก ซื้อเช็คธนาคาร    
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

4.6. ค่าสาธารณูปโภค 180,000.00 139,748.78 180,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของส านักงานฯ 
ส าหรับจ่ายค่าโทรศัพทใ์ช้ในการติดต่อสมาชิกหน่วยงาน
ต่างๆ และสถาบันการเงินท่ีสหกรณ์กู้ยืมเงินมา    
ส าหรับจ่ายค่าดวงตราไปรษณีย์  อากรแสตมป์ และ    
ค่าส่งเอกสารแบบลงทะเบียน 

4.7. ค่าสวัสดิการ
เจ้าหน้าท่ี 

30,000.00  70,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเบิกจาก
ประกันสังคมไม่ได้และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ 
รวมถึงเครื่องแต่งกาย 

4.8. ค่าท าความสะอาด
ภายในและภายนอก
อาคาร 

20,400.00 20,400.00 20,400.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดภายใน  
และภายนอกอาคารรวมทั้งดูแลต้นไม้   ดังนี ้
ค่าแม่บ้าน  เดือนละ  1,200  บาท  ค่าคนดูแลสวนและ
ความสะอาดภายนอก   เดือนละ  500  บาท 

4.9. ค่าใช้จ่ายด าเนินคด ี 150,000.00 64,431.00 150,000.00 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี, เรียกหนี้สินคืนและค่าธรรมเนียม
ศาล 

4.10. ค่าด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ 

1,174,320.00 1,169,223.00 1,583,070.00 ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  จ านวน  18  โครงการ 

4.11. ทุนการศึกษา
สมาชิกและบุตรสมาชิก 

395,000.00 395,000.00 641,500.00 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรสมาชิกโดย
แบ่งจ่าย  2  ประเภท ได้แก่ ประเภทสมาชิกและบุตร
สมาชิก 

4.11. ค่าเบี้ยประกัน, ค่า
ต่อภาษีรถยนต์  

- - 20,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน และค่าต่อภาษีรถยนต์
ประจ าปี 

4.13. ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด 

30,000.00 21,289.00 30,000.00 ส าหรับจ่ายเป็นของที่ระลึก ที่สหกรณ์ไปศึกษาดูงาน
สหกรณ์อื่น และรับสหกรณ์อื่นมาดูงาน 

รวม 4,126,220.00 3,851,734.23 5,061,770.00  

 5. หมวดครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 5.1. เครื่องปริ้นเตอร์
เลเซอร ์

 
 

13,900.00 

 
 

13,900.00 

 
 

- 

 
 

เพื่อใช้ในการพิมพ์และถ่ายเอกสารภายในสหกรณ ์

 5.2. คอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ 

25,000.00 24,280.00 50,000.00 เพื่อรองรับการให้บริการสมาชิกสหกรณ์  ทดแทนเครื่อง
เดิมที่ช ารุด  จ านวน 2 เครื่อง 

5.3. ตู้เก็บเอกสาร 8,000.00 - - เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารสมัครใหม่และลาออกของ
สมาชิกสหกรณ ์

5.4. ตู้เย็น 6,000.00 5,990.00 - เพื่อใช้ในการแช่น้ าดื่มและอื่นๆ  ในการให้บริการด้าน
สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์  ทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารดุ 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2559 ปี 2560 

ขอต้ัง 
ค าชี้แจงประกอบ 

ขอต้ัง จ่ายจริง 
  5.5. เครื่องปรับอากาศ 38,000.00 38,000.00 - เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแทนเครื่องเดมิที่

ช ารุด 
  5.6. จักรยานยนต ์   50,000.00 เพื่อใช้ในการติดต่องานภายนอกระยะทางใกล้ๆ เพื่อ

ประหยดัพลังงาน 
  5.7. ทีวีพร้อมอุปกรณ์
การติดตั้ง 

  15,000.00 เพื่อรองรับการให้บริการสมาชิกสหกรณ์  ทดแทนเครื่อง
เดิมพร้อมอุปกรณ์การตดิตั้ง จ านวน 1 ชุด ขนาดจอ 
32”  

   5.8. เครื่องกรองน้ า
ดื่มพร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 

  30,000.00 เพื่อรองรับการให้บริการสมาชิกสหกรณ์  และเป็น
สวัสดิการแก่เจา้หน้าท่ีสหกรณ ์

รวม 90,900.00 82,170.00 145,000.00  
รวมท้ังสิ้น 7,753,140.00 7,731,210.18 9,986,140.00  

     
 

หมายเหตุ  :  งบประมาณสามารถถ่ัวจ่ายได้ทุกหมวดยกเว้นหมวดเงินเดือน    
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ....................................... 
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ระเบียบวาระที่  9 
เร่ือง  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน  ประจ าปี  2559 

 
ประธาน   ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 ก าหนดไว้ว่า  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันที่ประชุมใหญ่อาจก าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สหกรณ์จะต้องมีการพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ที่จะให้สหกรณ์กู้ยืม ประจ าปี  2560 เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี   2559 
 1. ข้อเท็จจริง  ณ  30  กันยายน 2559  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 743,756,890.00 บาท  ทุนส ารอง 
50,754,548.26 บาท  รวม  794,511,438.26  บาท  
 2. ข้อกฎหมาย  หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ  ณ  วันที่  11  มีนาคม  2548  มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      2.1. การพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง 
ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ (ข้อ 3.1.1)  
      2.2. ตามค่าสัมประสิทธิในการค านวณวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ตามประเภทของ
สหกรณ์โดยสหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  ไม่เกิน 873  ล้านบาท  เท่ากับ  1.1  เท่าของทุน
เรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์เมื่อปี 2559 นายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมส าหรับสหกรณ์ไว้ภายใน
วงเงินกู้ยืม 2,300 ล้านบาท (สองพันสามร้อยล้านบาทถ้วน)  ส าหรับในปี  2559 เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปด้วยความคล่องตัวและสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  2.3 สหกรณ์ขอความเห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันมากกว่าที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาทั่วไปตามข้อ 3.1 พิจารณาจากความต้องการของสมาชิกเป็นหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     2.3.1  จ านวนสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการรวมแล้ว  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
สมาชิกท้ังหมด 
    2.3.2  มูลค่าเงินรวมทั้งหมดของสมาชิกแต่ละคนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ท่ีเสนอขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน 
 3. ข้อพิจารณา  ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมประจ าปี  2560   ในวงเงิน  2,500  ล้านบาท  (สองพันห้าร้อยล้าน
บาทถ้วน) 

จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559  พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน  ประจ าปี  
2560  ในวงเงิน 2,500  ล้านบาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวาระที่  10 
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 

ประธาน :  
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่
มีความผิด    สมาชิกที่โอนหรือย้าย  หรือ
ออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 
(2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตาย
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้
ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระ
ค่ าหุ้ น ได้ก็ต่ อ เมื่ อมีหนี้ สิน ไม่ เกินค่ าหุ้ น  
สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่
มีความผิด    สมาชิกที่โอนหรือย้าย  หรือ
ออกจากราชการ  หรืองานประจ าตามข้อ 32 
(2)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตาย
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้
ความสามารถ  หรือต้องค าพิพากษาให้
ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดช าระ
ค่ าหุ้ น ได้ก็ต่ อ เมื่ อมีหนี้ สิน ไม่ เกินค่ าหุ้ น  
สมาชิกเช่นว่านั้นไม่ให้ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

  -  เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บท้ อ งที่
ด าเนินงานของสหกรณ ์
 - ลดความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงิน
ได้ 
- ป้องกันหนี้หลายทาง เนื่องจากไม่มี
การเช็คเครดิต 
- เพื่อให้สมาชิกย้ายโอนไปอยู่สหกรณ์
ต้นสังกัด 

 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ................................. 
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ระเบียบวาระที่ 11 
เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

*************** 
ประธาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม ..............................................................................................................................................................  
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……….………………………………………………………………………………………………………… 
 
ปิดประชุม     เวลา  ……………………..   น. 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดแผนงานและโครงการ ประจ าปี 2560 ก าหนดรองรับแผนกลยุทธ์   
10 ปี (พ.ศ.2551 - 2562) 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. สัมมนา “รูจ้ักตวั  รูจ้ัก
สหกรณ์ฯ” 
 

1. เพื่อทราบและเขา้ใจถึงลกัษณะงานของ  
ปัญหาและอุปสรรที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อน าปัญหา  ข้อขัดขอ้งในการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข 
3. เพื่อระดมความคิดก าหนดระบบการท างาน
ภายในตามโครงสร้างของสหกรณ์ฯ 
4. เสริมสร้างความรกั  และความสามัคคีของ
คณะท างาน 
 

1.ร่างและเสนอโครงการ 
2.ประชุมคณะท างานมอบหมาย
กิจกรรม 
3.เตรียมเอกสารและสถานที ่
4.จัดสัมมนา 
5.ติดตามประเมนิผล 

1. เชิงปริมาณ  ผู้ปฏิบัติงาน
ในสหกรณ์ฯ  ทั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ  
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
2. เชิงคุณภาพ การ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก 
 

จ านวน 150,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้ 
- ค่าค่าเอกสารและวัสดุ 5,000บาท  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง เป็นเงิน 45,000บาท  
- ค่าเช่าที่พัก 30,000 บาท  
- ค่าพาหนะ 25,000 บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นเงนิ 20,000 
บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 บาท 
- ค่าอื่นๆ 15,000 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

7-9 เม.ย.2560 คณะกรรมการ
อ านวยการ  และ

ฝ่ายจัดการ 

ประเดน็ในการสัมมนา 
1. ลักษณะงาน  กลุ่มงาน  
สายงาน  การก าหนดภาระ
ให้เจ้าหน้าที ่
2. ความเชือ่มโยงของงานใน
กลุ่มงาน  ระหว่างกลุ่มงาน  
และตามสายงานของ
เจ้าหน้าที ่
3. ปัญหา  อุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะจากปฏิบัติงาน 
4. งาน  ปัญหา  อุปสรรค  
และขอ้เสนอแนะในการ
พัฒนางานสหกรณ์ฯ 

2.โครงการ การพัฒนา
รูปแบบการประชาสัมพนัธ ์
กิจกรรมที ่1 การจัดท า
จดหมายข่าวสาร 
กิจกรรมที ่2 การปรับปรุง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ 
กิจกรรมที ่3 การเปิดตูร้ับ
ความคิดเห็นของสมาชกิ  

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการประชาสัมพนัธ ์
2. เพื่อเพิ่มชอ่งทางการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร  
กิจกรรมขอ้เสนอแนะต่างๆของสมาชิกในเวบ็ไซต์ 
3. เพื่อเพิ่มตู้รับความคิดเหน็ของสมาชกิ 
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็น  และตอบค าถามของ
สมาชิก 
5.เพื่อด าเนินการยกระดับสหกรณ์ฯ 

1.ร่างและเสนอโครงการ 
2.ออกแบบ website จัดท าวารสาร 
ฉบับแรก 
3.ด าเนนิการจัดซือ้และตดิตั้ง 
4.จ้างท า website 
5.ปรับปรุง website และ 
จัดท าวารสารฉบับที่ 2-4 
6.รายงานผลการด าเนนิการ 

1. เชิงปริมาณ  สมาชิก และ
ผู้สนใจ  จ านวน  2,000  คน  
ได้เข้าถึงข่าวสาร  และข้อมูล
ของสหกรณ์ฯ ได้ทั่วถึงและ
หลากหลายช่องทาง 
2. เชิงคุณภาพ  สมาชกิ
สามารถเข้าถึงข้อมูล  และ
ข่าวสารต่างๆของสมาชกิได้
ทั่วถึงสร้างความศรทัธา  
และความน่าเชือ่มัน่ตอ่
สหกรณ์ฯ 

จ านวน 65,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้ 
- ค่าจ้างท าเว็บไซต์ 30,000 บาท  
- ค่าจัดท าจดหมายข่าว 30,000 บาท  
- ตู้รับความคดิเห็น  เป็นเงิน 3,000 บาท  
- อื่นๆ เป็นเงนิ 2,000 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

พ.ย.2559- ส.ค.
2560 

คณะกรรมการศึกษา กิจกรรมที ่1 การจัดท า
จดหมายข่าวสารโดยการท า
วารสารสหกรณ์ฯ  ทุกๆ ไตร
มาส   โดยเพิม่การตอบ
ปัญหาของสมาชิกให้มากขึน้ 
 กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ  
ด าเนนิการดังนี ้
1.การปรับปรุงเว็บไซต์ของ
สหกรณ์ฯ  เพือ่ให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  ทันสมัย  
และเป็นปัจจุบัน   
2.เพิ่มช่องทางการตอบ
ปัญหาของสมาชิกในเว็บไซต ์
กิจกรรมที ่3 การเปิดตูร้ับ
ความคิดเห็นของสมาชกิ  ใน
สถานที่ต่างๆ  เพิ่มให้สมาชิก
สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้สะดวก 
 
 
 

แผนงาน/โครงการประจ าปี 2560 
ก าหนดตามแผนกลยุทธ์  10  ปี (พ.ศ.2551-2562) 
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

3.โครงการ การพัฒนา
ประสิทธภิาพการท างาน
เพื่อเพิม่ผลผลิตดว้ย
กิจกรรม 5 ส. 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้บุคลากรในหนว่ยงานมีความรู้ความ
เข้าใจ  และวนิัยในการปฏิบัติงาน  ให้
ความส าคัญตอ่การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
2. เพื่อน ากจิกรรม  5  ส  มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสหกรณฯ์ 
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มในการพฒันา
คุณภาพการท างานของสหกรณ์ฯ 
 
 
 

1.ร่างและเสนอโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน
และคณะตดิตามประเมนิผล 
3.ส ารวจพืน้ที่ความรับผิดชอบ 
4.ประชุมแบ่งหน้าทีแ่ละพืน้ที่ความ
รับผิดชอบ 
5.ด าเนนิการ 5 ส 
6.ติดตามและประเมินผล 
7.รายงานผลการด าเนนิโครงการฯ 

1. เชิงปริมาณ  บุคลากรทุก
ฝ่ายของสหกรณ์ฯ  ร่วมมือ
กันด าเนนิกจิกรรม 5 ส  
2. เชิงคุณภาพ  พฒันา
ประสิทธภิาพในการท างาน
ของบุคลากร  และเพิม่
คุณภาพในการบรกิารให้มี
มาตรฐาน  และผูร้ับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกได้รับ
การบรกิารที่ด ี
 
 

จ านวน 213,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้ 
-ค่าเอกสาร/วัสดุ เป็นเงนิ 3,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 5 ส เป็นเงิน 10,000 บาท  
- ค่าวัสดุในการปรับปรุงภูมทิัศน์ภายใน
สหกรณ์ฯ เป็นเงิน 200,000 บาท  
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

  พ.ย.59 -ส.ค.60  
และด าเนิน
กิจการตอ่ไป
อย่างต่อเนื่อง

ทุกปี 
 

คณะกรรมการ
อ านวยการ  และ

ฝ่ายจัดการ 

 

4.โครงการสหกรณ์พบปะ
สมาชิก 

1.เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรือ่งสทิธิ  และ
หน้าที่ของสมาชกิ  อ านาจ  และหนา้ที่ของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ตามขอ้บังคับของ
สหกรณ์ฯ 
2.เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสหกรณ์ฯ  และ
รับฟังปัญหา  และข้อเสนอแนะจามสมาชกิ 
3.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดรีะหว่างกรรมการ  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และสมาชิก 

1.น าเสนอโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิ
โครงการ 
3.ประสานงานกับกลุ่มอาวุโส  และ
กลุ่มหนว่ยงานภายนอก 
4.ด าเนนิงานตามโครงการ 
5.สรุปและประเมนิผลการ
ด าเนนิงาน 

1.เชิงปริมาณ  สหกรณ์ฯได้
พบปะสมาชิก  120 คน  
ดังนี ้
-สมาชิกกลุ่มผู้เกษียณ 
-สมาชิกกลุ่มหน่วยงาน  
2.เชิงคุณภาพ ความเข้าใจใน
งานของสหกรณ์ฯของ
สมาชิก  และความสัมพนัธท์ี่
ดีระหว่างกรรมการ  
เจ้าหน้าที่สหกรณ์  และ
สมาชิก 

จ านวน 150,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้ 
- ค่าค่าเอกสารและวัสดุ 5,000บาท  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง เป็นเงิน 45,000บาท  
- ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน 30,000 บาท  
- ค่าพาหนะ เป็นเงนิ 25,000 บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน 
20,000 บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน10,000บาท 
- ค่าอื่นๆ  เป็นเงนิ 15,000 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

ก.ค.-ก.ย.2560 คณะกรรมการ
อ านวยการ ,

คณะกรรมการศึกษา
ฯ  และฝ่ายจดัการ 

 

5.การท างานธุรกิจแบบ
พันธมิตรทางการเงนิ 

1.เพื่อสร้างเครอืข่ายความช่วยเหลือด้านการเงิน
ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ฯ 
2.เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขปญัหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงนิ 
3.สร้างความเข็มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ฯ 

1.เข้าเย่ียมชม  และศกึษาดูงานใน
กลุ่มสหกรณ์ฯ 
2.แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซ่ึงกนั
และกนั 
3.ติดต่อสหกรณ์ฯและสถาบัน
การเงินอื่นๆเพื่อท าธรุกจิพันธมิตร
สหกรณ์ฯ 
 

1.เชิงปริมาณ  สหกรณ์ฯได้
เข้าเย่ียมชม  และศกึษาดู
งานในกลุ่มสหกรณ์ฯ 10  
แห่ง 
2.เชิงคุณภาพสหกรณ์ฯได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซ่ึง
กันและกัน 
 

จ านวน 140,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้
1.ค่าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ 25,900 บาท 
2.ค่าที่พักเหมาจ่าย 37,000 บาท 
3.ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 
4.ค่ารับรอง  30,000 บาท 
5.ค่าของทีร่ะลกึ 20,000 บาท 
6.ค่าเช่ารถตู้ 16,200 บาท 
7.อื่นๆ 900 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์)  

ม.ค.-มี.ค.2560 คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย

จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

6.โครงการ ประชุม
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์  และจัดท าแผน
ด าเนนิงาน  ประจ าปี  
2561 
 

1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้เหมาะ
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. จัดท าแผนด าเนนิงานประจ าปี  พ.ศ. 2561  
ของสหกรณ์ฯ 
 

1.ร่างและเสนอโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.ส ารวจพืน้ที่ความรับผิดชอบ 
4.ประชุมแบ่งหน้าทีแ่ละพืน้ที่ความ
รับผิดชอบ 
5.ประชุมปฏิบัติการ 
6.สรุปผลการด าเนินงานและ
จัดพิมพ ์

1.เชิงปริมาณ  แผนกลยุทธ์
ฉบับปรับปรุง 1 ฉบับ 
2.เชิงปริมาณ แผน
ด าเนนิงานประจ าปี  2561 
3.เชิงปริมาณ  แผนกลยุทธ์  
และแผนด าเนินงานที่มาจาก
การร่วมระดมความคิดของ
คณะกรรมการด าเนินการทุก
คนได้รับการอนุมัตจิากที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี

จ านวน 150,000 บาท รายละเอียด ดังนี ้ 
- ค่าค่าเอกสารและวัสดุ 5,000 บาท  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง เป็นเงิน  45,000 บาท  
- ค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน  30,000 บาท  
- ค่าพาหนะ เป็นเงนิ 25,000 บาท 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน
20,000  บาท 
- ค่าเช่าห้องประชุม 10,000 บาท 
- ค่าอื่นๆ เป็นเงนิ 15,000 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

ก.ค.-ก.ย.2560 คณะกรรมการ
อ านวยการ ,

คณะกรรมการศึกษา
และฝ่ายจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  โครงการ ประชุมเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
เจ้าหน้าที่รว่มกับ
คณะกรรมการ  
 

1. เพื่อเสริมสร้างสัมพนัธท์ี่ดีของคณะกรรมการ
ด าเนนิการ และเจ้าหน้าที ่ 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
 

1. จัดประชมุเจ้าหน้าทีร่่วมกับ
คณะกรรมการ เพือ่ท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทาง นโยบาย ในการ
ปฏิบัติงาน (หรือกรณทีี่มกีารปรับแก้
ไขระเบียบ /ประกาศ เพิม่เตมิ  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
3. สรุปแนวทางเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติ 

1. คณะกรรมการ  15  คน  
2. ฝ่ายจัดการ  7  คน  
 

จ านวน 24,000  บาท  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
ครั้งละ 2,000  บาท x 12 เดือน 
เป็นเงนิ 24,000  บาท  
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
 (ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์)  
 

ธ.ค.2559 
- ก.ย.2560 

คณะกรรมการ
ด าเนนิการและฝ่าย

จัดการ 

 

8. โครงการเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานยอดเย่ียม
ประจ าปี  
 

1. เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที ่
2. เพื่อทราบจุดเดน่จุดดอ้ยของพนักงาน  
3. เพื่อทราบคุณสมบัติที่จ าเป็นในการเลือ่นขั้น
เลื่อนต าแหนง่  
4. เพื่อทราบระดับศักยภาพของพนกังาน  
5. เพื่อเสริมสร้างและรกัษาสัมพนัธ์ภาพอันดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนกังาน 
6. เพื่อเสริมสร้างและรกัษาประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
7. เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที ่ 
8. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน  

1. จัดท าใบประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคลและก าหนด
ระดับผลงาน2. ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
3. น าผลการประเมนิมาเป็นเกณฑ์ 
ชี้วัดประเมินผลเพื่อสรุปผลงาน
ประจ าปี 
4. มอบเกียรติบัตร/โหล่เกียรติคุณ 
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
 

1.  ฝ่ายจัดการ  1  คน  
 

จ านวน 20,000  บาท  
 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์)  
 
 

ต.ค.2559- 
ก.ย. 2560 

 

คณะกรรมการ
ด าเนนิการและฝ่าย

จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. โครงการกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิกบ าเพญ็ประโยชน์
สาธารณะ 
 

1. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ด ี
2. สนับสนนุช่วยเหลือสังคม  
 

1.จัดทนุสาธารณะประโยชน ์
2.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงนิ
ช่วยเหลือ 
3.จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน ์
4.มีส่วนร่วมในการพัฒนา
กระบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  

อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง  
 

งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
 (ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์)  
ก าหนดโครงการละ 20,000 บาท  
จ านวน 100,000  บาท  
 

ต.ค.2559- 
ก.ย. 2560 

 

คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย

จัดการ 
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วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

10. โครงการท าบุญวัน
ครบรอบก่อตั้งสหกรณ์  
16  กันยายน 

1. เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ด ี
2. เพื่อให้สมาชกิเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
สหกรณ ์
3. เพื่อการมีส่วนร่วมท าบุญกับสมาชกิ 

1.จัดกิจกรรมตักบาตรท าบุญเลี้ยง
พระ 
2.เชิญสมาชิกเข้ารว่มกิจกรรม 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

จ านวน 50,000  บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

ปี 2560 คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย

จัดการ 

 

11. โครงการออมทรัพย์
มั่นคง ออมหุน้มัน่ใจ 
กิจกรรมที ่1 ออมทรัพย์
มั่นคง 
 
กิจกรรมที ่2 ออมทรัพย์
มั่นใจ 
 

 1. สมาชิกฝากเงินทุก 1,000 บาท  
ครบ 3  เดอืน มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 
สิทธิ ์
2. การจับรางวัลเป็นไตรมาส  
(ม.ค.,เม.ย.ก.ค.ต.ค.) 
1. สมาชิกซ้ือหุ้นพิเศษ ตั้งแต ่
500 บาท ขึ้นไป 
(เดือน พ.ย.2559 -ต.ค.2560) 

 สมาชิกทกุคน จ านวน 51,000  บาท 
- ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500  บาท 
- วัสดุในการจับรางวัล  
เป็นเงนิ 500  บาท 
 
จ านวน 50,500  บาท 
- ป้ายโครงการ เป็นเงนิ 500  บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์)  

ต.ค. 2559- 
ก.ย.2560 

คณะกรรมการเงินกู ้  

12. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  (ไม่ใช่เงินบาทเก่า)   

-เพื่อเป็นการพัฒนารายรับให้สมาชกิมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

- รับสมัครสมาชกิที่สนใจ ประมาณ 
100 คน 
- ออกติดตามเย่ียมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การคิดการจ่ายเงินจะจ่ายเป็น 2 
งวด 60/40 
- โครงการนี้จะไมน่ ามารวมกับ
สัญญาเงนิกู้ทั่วไป 
 

สมาชิกทุกคนทีส่นใจ  
น ารอ่งหน่วยละ 10  คน 

จ านวน  68,200  บาท 
- ค่าอาหารในการประชมุสมาชกิที่สนใจ 
ทั้ง 9 หน่วย   
(คนละประมาณ 50,000  บาท) 
- เอกสารสัญญา 100 คนๆ ละ 150 บาท  
เป็นเงนิ 15,000 บาท 
- เบ้ียเลี้ยงในการออกติดตามเย่ียม
โครงการ 6 คนX 800 บาท X 9 หน่วย  
เป็นเงนิ 43,200 บาท 
- ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิงพาหนะในการออก
ติดตามโครงการ เป็นเงนิ 
 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุในการด าเนนิโครงการ                     
เป็นเงนิ 5,000 บาท 

ต.ค. 2559- 
ก.ย.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการเงินกู ้  

13. โครงการอบรมสมาชิก
สหกรณ์ใหม ่

1. เพื่อให้สมาชกิมีความรู ้ความเข้าใจในหลักการ
ของสหกรณ ์
2. เพื่อให้สมาชกิใหม่มีความเข้าใจถึงหลกัเกณฑ์  
การท าธรุกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ 
3. เพื่อใช้ใบประกาศเป็นเอกสารการท าธุรกรรม
กับสหกรณ ์

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 2  
รุ่นๆ ละ 30  คน 

สมาชิก 60 คน จ านวน 32,260  บาท 
- ค่าอาหาร 60 คน  x 200 บาท 
 เป็นเงนิ 12,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 60 คน  x 50  บาท 
 เป็นเงนิ 3,000 บาท 
- ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 5,000 บาท 
เป็นเงนิ 10,000  บาท  
- ค่าจ้างเหมาท าใบประกาศ 60 คน  
 x 15 บาท เป็นเงิน 900  บาท 

ก.พ.และ มิ.ย.
2560 

คณะกรรมการศึกษา  
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    - ค่าเช่าห้องประชุม 2 ครั้งๆ ละ 3,000 
บาท เป็นเงิน 6,000  บาท 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 360 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

   

14. ประชุมสมาชิกแกนน า 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของสมาชกิแกนน า 
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์    การด าเนนิงาน
ของสหกรณ์     

1. จัดประชมุสมาชกิแกนน า 
รายหน่วย จ านวน 9 หน่วย 

สมาชิกแกนน า 145 คน จ านวนเงนิ 109,110  บาท 
- ค่าอาหาร 145 คน x 200 บาท  เป็น
เงิน 29,000 บาท   
- ค่าวัสดุ  145  คน x 50 บาท 
 เป็นเงนิ 7,250 บาท 
- ค่าเบ้ียประชุมสมาชิก 145 คน 
 x 500 บาท เป็นเงิน 72,500 บาท 
- ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 3 ตรม.= 360 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

ม.ค.,ก.พ.2560 คณะกรรมการศึกษา  

15.โครงการพัฒนาอาชีพ
เสริมสมาชิก 

1.เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการสร้าง    รายได้
ของสมาชิก    
2. เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกใน
ทุกหน่วย 
3. เพื่อกระจายการจ าหน่ายสนิค้าของสมาชิก 

1.ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพ
เสริมรายได้ 
2.จัดตลาดนดัสหกรณ์เดอืนละครั้ง 

สมาชิกทุกคน 
 

จ านวนเงนิ 50,000  บาท 
-. ค่าเช่าสถานที่ 12 เดอืน x 3,000 บาท 
เป็นเงนิ 36,000 บาท 
- ค่าวัสดุ   เป็นเงิน  4,000 บาท   
- ค่าประชาสมัพันธ ์12 เดือน x 500 
บาท เป็นเงิน  6,000 บาท 
4. ค่าจัดท าป้ายไวนิล เป็นเงิน 1,500 
บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอื่น  เป็นเงิน  2,500  บาท 

ต.ค. 2559- 
ก.ย.2560 

คณะกรรมการศึกษา  

16. โครงการรดน้ าขอพร
สมาชิกผู้สูงอายุ 

1. เพื่อจดักจิกรรมรดน้ าขอพรสมาชิกผู้สูงอายุ           
2. เพื่อให้สมาชกิพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. เพื่อสร้างขวญัก าลังใจแก่สมาชdิ 

จัดกิจกรรมงานรดน้ าขออวยพรและ
มอบของของทีร่ะลึก 

สมาชิกผู้สูงอายุ  
50  คน 

จ านวนเงนิ  70,000 บาท 
- ของที่ระลึกผู้สงูอายุ 50 คนละ 1,000 
บาท เป็นเงิน 50,000 บาท            
- ค่าอาหาร 50 คน x 200 บาท เป็นเงนิ 
10,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายของที่ระลึก เป็นเงิน 5,000 
บาท   
- ค่าใช้สอยในการจดังาน เป็นเงนิ       
5,000 บาท   
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 
 

เม.ย.2560 คณะกรรมการศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

17. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชมรมสมาชิกผูอ้ายุ 

1. เพื่อสนับสนนุในการด าเนนิกิจกรรมของชมรม          
2. เพื่อสร้างขวญัก าลังใจสมาชกิ 

สนับสนุนงบด าเนนิการ 
 

สมาชิกผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท 
งบประมาณจากหมวดค่าใช้สอย 
(ค่าด าเนินการตามแผนกลยุทธ์) 

เม.ย.2560 คณะกรรมการศึกษา  

18. โครงการส่งเสริมการ
ออมสมาชกิกลุม่ผู้สูงอายุ 

1.เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชกิผู้สูงอายุ 
2. เพื่อสร้างขวญัก าลังใจสมาชกิ   

มอบบัญชีเงนิฝากให้กับสมาชกิ
ผู้สูงอายุ ในวนัประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี 

สมาชิกผู้สูงอายุ จ านวนเงนิ  70,000 บาท 
อายุระหว่าง  60-69  ปี  
จ านวน  32 คน  x 1,000 บาท เป็นเงนิ 
32,000  บาท 
อายุ 70 ปีขึ้นไป  จ านวน 19 คน x 
2,000 บาท เป็นเงนิ 38,000  บาท 

พ.ย.2560 คณะกรรมการศึกษา  
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แผนงานงบประมาณปกติ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมงานกีฬาและ
เทศกาลปีใหม่ 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายของ
สมาชิก 
2.เพื่อการมีสว่นร่วมในกจิกรรมการกฬีา
และเทศกาลปีใหมก่ับสมาชกิ 

1. สนับสนนุงยบประมาณการกีฬา
ให้กับหน่วยงาน 
2. สนัสนนุงบการด านเนกิารจัดหา
ของขวัญปีใหม่กับสสจ.
อ านาจเจริญ 

9  หน่วย 
 
 
 

จ านวนเงนิ 110,000  บาท 
1. สนับสนนุงบประมาณงานกีฬา 9 
หน่วยๆละ 10,000 บาท 
 เป็นเงนิ 90,000 บาท 
2. สนับสนนุงานปีใหม่ 20,000  บาท 

ธ.ค. 2559 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย

จัดการ 
 
 

 

2. โครงการจดัซ้ือทวี ี  1. เพื่อให้สมาชิกตดิตามข่าวสารข้อมลู
บ้านเมอืง 
 2. เพื่อให้สมาชิกเกิดความบันเทิงและผอ่น
คลาย  

1. ท าบันทึกขออนุมตัิจัดซ้ือ/จ้าง
จ้าง ทวีีสี จอ 32 นิ้ว 1 เครื่อง  
2. ส่งมอบตรวจรับผ่าน
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
3. ตั้งบันทกึเบิกจ่ายเงนิ  

1 เครื่อง จ านวนเงนิ  15,000  บาท  
งบประมาณจากหมวดแผนงานปกต ิ
 

ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย
จัดการ 

 
 
 
 
 

3.. โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  2  เครือ่ง 

1. เพื่อให้งานมีประสทิธิภาพและถกูตอ้ง 
2. เพื่อใช้ในการพิมพ์และจัดเก็บงานใน
สหกรณ ์ 
3. เพื่อทดแทนเครือ่งเก่าทีช่ ารุด 

 

1. ท าบันทึกขออนุมตัิจัดซ้ือ/จัด
จ้าง เครือ่งคอมพิวเตอร์  2  
เครื่อง  
2. ส่งมอบตรวจรับของผ่าน
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
3. ตั้งบันทกึเบิกจ่ายเงนิ  

2 เครื่อง จ านวนเงนิ 50,000  บาท 
จ านวน  2 เครื่องๆ ละ  25,000 บาท  
งบประมาณจากหมวดแผนงานปกต ิ
 

ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย
จัดการ 

 

4. จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิม่ 
 2  อัตรา 
 

1. เพื่อให้คณะกรรมการและสมาชิกไดร้ับ
บริการ2. ที่ประทับใจ 
3. เพื่อให้งานมีประสทิธิภาพ ถูกต้องและ
ครบถ้วน  
 

1. ประกาศ ประชาสมัพันธร์ับ
สมัครเจ้าหน้าที ่
2. เปิดสอบคัดเลอืก 
3. สอบคัดเลอืก 
     - ออกขอ้สอบ 
     - จัดสอบ 
     -  ตรวจขอ้สอบ 
     - ประกาศผลสอบ 
4. จัดท าสญัญาจ้าง  
5. ประเมนิผลการทดลองงาน 6 
เดือน บรรจุ/ยกเลิก   

2  อัตรา จ านวนเงนิ  264,8000  บาท 
1. วุฒิปริญญาตร ี เดอืนละ 15,330  
บาท  เป็นเงิน 153,300  บาท 
2. วุฒิ ปวส. เดือนละ 11,500  บาท  
เป็นเงนิ 111,500 บาท  
(1 ธ.ค.2559 -3 0 ก.ย.2560)  
งบประมาณจากหมวดเงนิเดอืน 
 

ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย
จัดการ 

 

5. โครงการจดัซ้ือ
รถจกัรยานยนต์  
 

1. เพื่อใช้ในการกิจการสหกรณ์ฯ 
2. เพื่อใช้ในระยะทางใกล้ ๆ  
 

1.ท าบันทกึขออนุมัตจิัดซื้อ/จัดจ้าง 
รถจกัรยานยนต์ 1 คัน  
2 ส่งมอบตรวจรับของผ่าน
คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
3.ตั้งบันทกึเบิกจ่ายเงิน  

1  คัน จ านวนเงนิ 50,000  บาท  
งบประมาณจากหมวดแผนงานปกต ิ
 

ธ.ค. 2559 คณะกรรมการ
ด าเนนิการ  และฝ่าย
จัดการ 
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รายชื่อสมาชิกและบุตรสมาชิกผู้ได้รับทุนการศึกษาประจ าปี  2559 

1. ทุนการศึกษาสมาชิก   จ านวน  40  ทุน ๆ  ละ  2,500    บาท   เป็นเงิน  100,000  บาท  ดังนี้ 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน 

1 นายนคร  พนัคู 2388 โรงพยาบาลชานุมาน 

2 นายบวรพิพฒัน ์  กระเเสเสน 2644 โรงพยาบาลชานุมาน 

3 นางอุไรวรรณ  วลิยัรัตน ์ 905 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

4 นางสาวนิตยา  ทองตาม 2151 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

5 นางสาวเพญ็ประภา  ผานิตย ์ 2583 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

6 นางสาวตรีรัตน์    โทบุดดี 2628 โรงพยาบาลลืออ านาจ 

7 นางสาวประภสัสร     กระแสเสน 2427 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

8 นางสาวฐิติณฐัดา  ไกยนารถ 2582 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

9 นายณฐัวฒิุ  ใจทน 2826 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

10 นางสาวจุไร  บาระมี 1856 โรงพยาบาลหวัตะพาน 

11 นางสาวกญัญาภคั  กาญจนสิงห์ 2086 โรงพยาบาลหวัตะพาน 

12 นางสาวจนัทรา  ขนัเงิน 2432 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

13 นางสาวสุนิสา  พลเท่ียง 2735 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

14 นางสาวอลิษา  จรูญภาคย ์ 2757 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

15 นางสาวชลธิชา  กรุะจินดา 2758 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

16 นางกาญจนา  จนัทรินทร์ 1057 โรงพยาบาลชานุมาน 

17 นางสาวอนุสรา    ธนาคุณ 1655 โรงพยาบาลชานุมาน 

18 นางสุพตัรา  ไชยภูมิ 2456 โรงพยาบาลพนา 

19 นางสาวปนิตตา  ค าตนั 2107 โรงพยาบาลลืออ านาจ 

20 นางวรรณศรี  จนัทรเสนา 649 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

21 นายเดชา  ปริญญาสกลุวงศ ์ 1955 โรงพยาบาลเสนางคนิคม 

22 นางปิยะนุช   บุญชอบ 1691 โรงพยาบาลหวัตะพาน 

23 นายธนตัถ ์ ชาลีรัตน์ 2701 โรงพยาบาลหวัตะพาน 

24 นางสาวปริญญาภรณ์  คนหาญ 1507 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

25 นางพทัยา  หวงัสุข 1292 สสจ.อ านาจเจริญ 

26 นายไกรวฒิุ  บุตตะ 2173 สสจ.อ านาจเจริญ 

27 นายประวฒิุ  พทุธขิน 2178 สสจ.อ านาจเจริญ 

28 นางสาวรุ่งสวรรค ์ วนัค า 2380 สสจ.อ านาจเจริญ 

29 นายสุริยา  ดอกบวั 889 สสอ.ชานุมาน 

30 นายชิณทณ์ภทัร  วนัชยั 1851 สสอ.ชานุมาน 

31 นางพทุธรัตน ์  ศรีลาศกัด์ิ 1916 สสอ.ปทุมราชวงศา 

32 นายทนงศกัด์ิ  มุลจนัดา 2579 สสอ.ปทุมราชวงศา 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน 

33 นายปิยะ  เสตพนัธ ์ 1794 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

34 นางสาวจนญัญา  โหง่นค า 2460 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

35 นางสาวสกาวรัตน์  สายศกัดา 2692 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

36 นางสาวพรพิสุทธ์ิ  ทองสนั 2814 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

37 นางสาวจิราภรณ์    มูลถา 2829 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

38 นางสาวจุฑารัตน์     ตาทิพย ์ 2831 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ 

39 นายสมพร  สงัขฤกษ ์ 787 สสอ.หวัตะพาน 

40 นางสาวศิริกญัจน์รัศม ์  อรกลุ 2828 สสอ.หวัตะพาน 
 
 
 
2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ระดับอนุบาล จ านวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน  40,000 บาท  ดังนี้ 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน ช่ือบุตร 

1 นางกนกพร  ตั้งตระกลู 1926 ขา้ราชการต่างจงัหวดั เด็กชายการยทุธ  ตั้งตระกลู 
2 นางสาวศรัญญา  ไชยชาติ 2799 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายกอ้งกิดารา  หอมนวน 
3 นางสาวอรอนงค ์ วนัทนียกลุ 1259 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปภาวรินทร์  จนัทะโสม 
4 นางสาวฐิติชญา  ทนัจิต  1790 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงสิริวมิล  วงคเ์ทพ 
5 นางปุณยนุช  ชิดทอง 1876 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายปุณณตัถ ์ ชิดทอง 
6 นางภริตพร   จนัทะโชติ  823 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงณฐันิชา  จนัทะโชติ 
7 นางสาวเจนจิรา  บุญโท 1632 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงจิระภสัสร  คงประเสริฐศรี 
8 นายด ารงคเ์ดช  ส้ินภยั 1911 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงกวนิธิดา  ส้ินภยั 
9 นางรุจิราวรรณ    พลพวก 1930 โรงพยาบาลพนา เด็กชายกนัตวชิญ ์ พลพวก 
10 นางทศันีย ์  ยวุพรม 1936 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงศิริรดา  ยวุพรม 
11 นางนุชจรีพร  ทองวรณ์ 2630 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงนภสร  ทองวรณ์ 
12 นางสาววลิาวลัย ์ พรมสวสัด์ิ 2142 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กชายลิปปกรณ์  มหาไชย 
13 นายถนอม  นิตะโคตร 856 โรงพยาบาลหวัตะพาน เด็กชายสิปปกร  นิตะโคตร 
14 นางสาวนรินธร   ภูตะอินทร์ 2864 โรงพยาบาลหวัตะพาน เด็กชายศาสตรา  ศิลาวงษ ์
15 นางทศันีย ์ ณุวงษศ์รี 1081 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธีรภทัร  ณุวงษศ์รี 
16 นางวรรณรัฐ  เรียบเรียง 1505 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงวรรณนารัฐ  เรียบเรียง 
17 นางกนัตก์นิษฐ ์นวลอินทร์ 1672 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายทกัษ ์ นวลอินทร์ 
18 นางส ารี   ปัญญานุภาพ 1725 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงธนพร  ปัญญานุภาพ 
19 นางสาววราภรณ์   พินโย 1834 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงวริีศา  ชิณวรรณะ 
20 นางปิยะดา  วานิศวณะทอง 2670 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปิยากร  วานิศวณะทอง 
21 นางสาลินี  บุญรอด 2755 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปิยวฒัน ์ บุญรอด 
22 นางสาวเครือวรรณ  ศรีสารคาม 1548 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กชายนธัทวฒัน ์ บุตตะ 
23 นางสาวธิดารัตน์   นกับุญ 1633 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กหญิงพฒันียา  จนัทศร 
24 นางณฐันี  ภูมิพนัธ์ 2136 สสอ.ชานุมาน เด็กชายณฎัฐากร  ภูมิพนัธ์ 
25 นายเสน่ห์ศกัด์ิ    สีหารัตน์ 870 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กหญิงณฐัรินีย ์ สีหารัตน์ 
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26 นายศิริโชค  ถือโคตร 1287 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กหญิงธนญัญา  ถือโคตร 
27 นางมาลา  บุญเก้ือ 1650 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายกรวชิญ ์ บุญเก้ือ 
28 นางสาวพทุธธิดา   ศรีวชิา 2425 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายปุญญพฒัน ์ มาลุน 
29 นายนิสสนั  พนัทะนาม 537 สสอ.พนา เด็กหญิงอนดัดา  พนัธะนาม 
30 นางสาวธิดารัตน์  บรรหารบุตร 1700 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงศิริญาภา  พนัธ์สุวรรณ 
31 นางสาวรัตนากร     เผา่หอม 1755 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงนิชาภทัร  บุญราช 
32 นางสาวสิริธร   ธิศาเวช 1998 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงชนฐัประภา  ชาววงั 
33 นางสาวสุดารัตน์   โมระดา 2731 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงณฉตัร  สุทธิพรชยั 
34 นางขนิษฐา  พิมพโ์พธ์ิ 1143 สสอ.ลืออ านาจ เด็กชายปิยะพล  พิมพโ์พธ์ิ 
35 นางสาวปัทมา   เกษหอม 1987 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงธนพร  ฉววีงศ ์
36 นางดารุณี  วาทิน 2146 สสอ.ลืออ านาจ เด็กชายณฐันนท ์ วาทิน 
37 นายเทคนิค   ทองศรี 1621 สสอ.เสนางคนิคม เด็กชายธนปกรณ์  ทองสรี 
38 นางคนึงนิจ   โสมรักษ ์ 2426 สสอ.อ าเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงคนัธรส  โสมรักษ ์
39 นางสาวศิริรักศ ์ ติณนรเศรษฐ ์ 1723 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงศิริญารากรต ์ ติณนรเศรษฐ ์
40 นางประภสัสร  จนัทะเพชร 1337 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงภคพร  จนัทะเพชร 

 
 
2. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ระดับประถมศึกษา จ านวน 86 ทุนๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงิน  86,000 บาท  ดังนี้ 
 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน ช่ือบุตร 

1 นายปรีดา  นะดาบุตร 908 ขา้ราชการต่างสงักดั เด็กชายศศธร  นะดาบุตร 
2 นายพิพฒัชยั  กระแสเสน 549 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายเดชวตั  กระแสเสน 
3 นางเขมจิรา   ศิริรักษ ์ 2601 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริรักษ ์
4 นางสาววารุณี   ผางพนัธ ์ 2769 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงวร์ีสุดา  สิทธิทองสี 
5 นางสาวประภา  โสพะสิงห์ 973 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงศศิวมิล  สมเนตร 
6 นางปรียาภรณ์  โสมรักษ ์ 1118 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายปภงักร  โสมรักษ ์
7 นางนิตยา  นพเกา้ 1182 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายนนทนตัญ ์ นพเกา้ 
8 นางมะลิวรรณ  ปรือทอง 1185 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงนภสันนัท ์ ปรือทอง 
9 นายวเิชียร  เขียวเขม้ 1300 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงชลฎา  เขียวเขม้ 
10 นางนรินทร์ทิพย ์ จนัทวงศ ์ 1328 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายณญกร  จนัทวงศ ์
11 นางกานตธี์รา    ถือโคตร 1373 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงธนญัชนก  ถือโตร 
12 นางณฏัฐินี   วลิยัรัตน์ 1712 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงศศิธร  วลิยัรัตน์ 
13 นางอนุลกัษณ์  บุญสะอาด 2631 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายพิภชั  บุญสะอาด 
14 นายสุพล  แกว้เรือง 933 โรงพยาบาลพนา เด็กชายวสุ  แกว้เรือง 
15 นางวไิล    พลเขต 1167 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงเบญญาภา  พลเขต 
16 นางมลิวลัย ์ สารสอน 1215 โรงพยาบาลพนา เด็กชายวรีภทัร  สารสอน 
17 นางวนัเพญ็  ภูมิสิงห์ 1397 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงวรวลญัช ์ ภูมิสิงห์ 
18 นางรจนา  สุดตา 1423 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงติณณารัตน์  สุดตา 
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19 นางศิริพร   โชสระนอ้ย 1668 โรงพยาบาลพนา เด็กชายบวรรัตน ์ โชสระนอ้ย 
20 นางสาวอมัพร  เสพิลา 1237 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงพิรญาณ์ สุขศรี 
21 นางอญัชลี  พิณศรี 1251 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กชายณาศิส  พิณศรี 
22 นางจิรวดี  พลูทรัพย ์ 2382 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงจรรยภรณ์  พลูทรัพย ์
23 นายสนุก  นภาเพชร 2665 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงวริฐา  อมรวงศ ์
24 นางมณัฑนา  พิลาไชย 1045 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย 
25 นางสนอง  นรารักษ ์ 1209 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ ์
26 นางสมร  เชิญนิยม 1133 โรงพยาบาลหวัตะพาน เด็กชายพิชญะ  เชิญนิยม 
27 นางนฤมล    บุรมย ์ 1198 โรงพยาบาลหวัตะพาน เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย ์
28 นางกาญจนา  พลราช(มุ่งงาม) 1089 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายภูรี  พลราช 
29 นางชุลีกร  ค ามูล 1307 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงชุติพร  มูลค า 
30 นางจุฑามาศ  รวมวงศ ์ 1308 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสุภทัร  รวมวงศ ์
31 นางสาวลดัดาวลัย ์ ทศับุตร 1355 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ ์
32 นางปิยมาภรณ์  ทองโส 1357 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปิยพทัธ ์ ทองโส 
33 นางนิอร   อนุภาพ 1409 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ 
34 นางประยรู  ศรีก าพล(นิจขะสุข) 1436 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงวรปภา  ศรีก าพล 
35 นางรัชนี  บุกกลาง 1485 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายศสิษฐ ์ บุกกลาง 
36 นางเสาวนีย ์  ขีระมาตย ์ 1578 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงบุณยวยี ์ ขีระมาตย ์
37 นายพินิจ  ถูระวรณ์ 1595 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงทกัษอร  ถูระวรณ์ 
38 นายสมศกัด์ิ  สาระราช 1677 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายปฐมฤกษ ์ สาระราช 
39 นางวราภรณ์  ถูระวรณ์ 1849 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์ 
40 นางศิตา  พทาเพชร 1896 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงภทัรวดี  พทาเพชร 
41 นายปริญญา   นพเกา้ 1905 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายนนทภทัร  นพเกา้ 
42 นายพินโย   ขีระมาตย ์ 2035 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงบุณยวยี ์ ขีระมาตย ์
43 นางจิริณี  วงศล์ะคร 2166 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงนฏพร  วงศล์ะคร 
44 นางสาวดวงกมล  ทองโส 2328 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายศุภกฤต  บางนงค ์
45 นายชยัสิทธ์ิ   ฤทธิทิศ 2595 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงชยสร  ฤทธิทิศ 
46 นางสรินนา  ฤทธิทิศ 2669 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ 
47 นายเกรียง  วานิศวณะทอง 2671 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง 
48 นางปัณณธร  หนนัอา้ย 2851 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสิรวชัร์  หนนัอา้ย 
49 นางพิมพธิ์ดา  สายเนตร 639 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กหญิงพรนารินทร์  สายเนตร 
50 นายทรงชยั  ระภาเพศ 806 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กชายณฐกร  ระภาเพศ 
51 นายนฤทธ์ิ  ชาตาสุข 836 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กหญิงธญัชนก  ชาตาสุข 
52 นางสาววรุณีย ์  ซ่อนกล่ิน 1786 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กชายอคีราห์  เช้ือสิงห์ 
53 นางธนิษฐา  เอ่ียมรุ่งพาณิชย ์ 1990 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กชายธนดล  เอ่ียมรุ่งพาณิชย ์
54 นายอคัรพล  ทิพยม์ณี 842 สสอ.ชานุมาน เด็กชายปิยะวฒัน ์ ทิพยม์ณี 
55 นางพชัรินทร์  แพงศรี 1041 สสอ.ชานุมาน เด็กชายธนกฤต  แพงศรี 
56 นายไมตรี  แกว้มงคล 886 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายอิรายณ  แกว้มงคล 
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57 นายสนัน่  ปรือทอง 1286 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กหญิงปลิตานนัท ์ ปรือทอง 
58 นางนวลอนงค ์  ปะตะสงัค ์ 1420 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายกรวชิญ ์ ปะตะสงัค ์
59 นางสาวไพรรินทร์  จนัทร์ดี 1852 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายอิรายทุธ  แกว้มงคล 
60 นางทองพลู  จ าปาหอม 1879 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กหญิงวณิชญา  จ าปาหอม 

61 นางกรรณิกา   นิตะโคตร 2418 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กหญิงศิรภสัสร  นิตะโคตร 

62 นางประภสัสร  ทองเทพ 952 สสอ.พนา เด็กชายชนกนัต ์ ทองเทพ 

63 นายดิเรก  คณะรัตน ์ 1121 สสอ.พนา เด็กชายเสฎฐวฒิุ  คณะรัตน ์

64 นายระพีพนัธ ์ วงศสิ์ทธ์ิ 1374 สสอ.พนา เด็กชายเคญญู  วงศสิ์ทธ์ิ 

65 นายสาคร  ภูมิสิงห์ 1432 สสอ.พนา เด็กหญิงวรวลญัช ์ ภูมิสิงห์ 

66 นายโกเวช  ทองเทพ 1558 สสอ.พนา เด็กชายศรัณยก์ร  ทองเทพ 

67 นายอิทธิพงษ ์ ขมุทอง 1768 สสอ.พนา เด็กหญิงเบญญาภา  ขมุทอง 

68 นางออ้มใจ  เน่ืองเผือก 801 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กชายธนชัชา  เน่ืองเผิอก 

69 นายภราดยั  ศรีวะวงศ ์ 860 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงพิยดา  ศรีระวงศ ์

70 นางจุรีพร    สุภสร  1323 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กชายพชัรพล  สุภสร 

71 นางพชัรี  สินอว้น 2169 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กชายอิทธิชยั  สินอว้น 

72 นางนิลวรรณ  คณาบุตร 557 สสอ.ลืออ านาจ เด็กชายปัณณวชิญ ์ คณาบุตร 

73 นางไหมแกว้  ผาริบุตร 734 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร 

74 นายอนุเชษฐ ์ ทานะขนัธ ์ 843 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงพิชญณภทัร  ทานะขนัธ ์

75 นางสาวบุษบง  สามาเลิศ 1297 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงพิมพป์ระภสัสร  บุญสาหสั 

76 นางรัญชิดา   หวงัผล 1618 สสอ.ลืออ านาจ เด็กชายอชิรวฒัน์  หวงัผล 

77 นายพงษพ์นัธ ์  แกว้แสน 1891 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาริบุตร 

78 นายสุนทร  โมทอง 1208 สสอ.เสนางคนิคม เด็กชายสิรรัฐกร  โมทอง 

79 นางสาววนัธนา   โกมล 1619 สสอ.เสนางคนิคม เด็กชายกฤชนนท ์ เสือดาว 

80 นางเด่นนภา   แสงยอ้ย 1760 สสอ.เสนางคนิคม เด็กหญิงธนาภา  แสงยอ้ย 

81 นายสุรวทิย ์ เชิญนิยม 686 สสอ.หวัตะพาน เด็กหญิงเบญจพร  เชิญนิยม 

82 นายณฐัวชัต ์ พนัธ์ศิลป์ 929 สสอ.หวัตะพาน เด็กหญิงญาณิศา  พนัธ์ศิลป์ 

83 นายประสิทธ์ิ  ยนืสุข 1080 สสอ.หวัตะพาน เด็กชายประติพทัธ ์ ยนืสุข 

84 นายพรทว ี บุตรี 1216 สสอ.หวัตะพาน เด็กชายวรวธุ  บุตรี 

85 นายอรรถพล   จนัทป 1601 สสอ.หวัตะพาน เด็กหญิงชุติกาญจน ์ จนัทป 

86 นางสาวพิไลภรณ์   ชารีรัตน์ 2058 สสอ.หวัตะพาน เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ 
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3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 104 ทุนๆ ละ 2,000 บาท  เป็นเงิน  208,000 บาท  ดังนี้ 
 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน ช่ือบุตร 

1 นายเมธี  สายทิพย ์ 1142 ขา้ราชการต่างสงักดั นางสาวฉฬภิญญา  สายทิพย ์

2 นางพชัราภรณ์   อุดไชยา 1598 ขา้ราชการต่างสงักดั เด็กหญิงปภาว ี อุดไชยา 

3 นางส าราญ  ชานนท ์ 495 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวอริสรา  กนัยวมิล 

4 นายคมกริช  พิกลุ 550 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงณฐัธิดา  พิกลุ 

5 นางสาวอุมารินทร์  อรอินทร์ 1261 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงอภิชญา  กอ้นสิน 

6 นางรุ่งลกัษณ์  อนนัต ์ 681 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปาลิตา  อนนัต ์

7 นางอ าพร  สีทาเลิศ 913 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวอภิรดา  สีทาเลิศ 

8 นางจรรยา  รักษาสตัย ์ 989 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายชนธีร์  จนัทะวงศ ์

9 นางสุกญัญา  วชิยัโย 1415 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวสุภาลกัษณ์  วชิยัโย 

10 นางวลิาพรรณ   คณารักษ ์ 1751 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายชชั  คณารักษ ์

11 นายประศาสน ์  โพธิ 1791 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายศาตนนัท ์ โพธิ 

12 นางบุบผา  วริิยะพนัธ์ 376 โรงพยาบาลพนา นายกฤษฎีกา  ผิวสุวรรณ 

13 นายวสิิฎฐ์  สิงห์ขนัธ ์ 473 โรงพยาบาลพนา นางสาวภทัรศิษฆา  สิงห์ขนัธ ์

14 นางวชิราพร  คณะรัตน(์คุรุพนัธ์) 644 โรงพยาบาลพนา นางสาวธิญาดา  คณะรัตน ์

15 นางประภารัตน ์ ปาวงค ์ 2372 โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงกีรติกานต ์ ปาวงค ์

16 นางสุมาลี  ตะนุมาตร 882 โรงพยาบาลลืออ านาจ นางสาวภทัรพร  ตะนุมาตร 

17 นายสวสัด์ิ  งามเถ่ือน 892 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กหญิงพรชิตา  งามเถ่ือน 

18 นายกรรพมุ   แสนทวสุีข 1884 โรงพยาบาลลืออ านาจ เด็กชายจณตัว ์ แสนทวสุีข 

19 นางอมลรดา   อรุณพิบูลย ์ 2581 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายวจัน์กร  อรุณพิบูลย ์

20 นางอุบลวรรณ  บุญเลิศ 651 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงนลินทิพย ์ บุญเลิศ 

21 นายนเรนทร์  ตาอุตร 1102 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายจิรเดช  ตาอุตร 

22 นางเรียม  กลุสิงห์ 1107 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายฐิติกร  กลุสิงห์ 

23 นายชยัพร  สนิทนวล 1245 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวสิริกานต ์ สนิทนวล 

24 นายธนากรณ์  แกว้ยก 1688 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกานต ์ แกว้ยก 

25 นางเพชรพลอย  ศรีสมบติั 1722 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวศรินทิพย ์ ศรีสมบติั 

26 นางภาวณีิ  ดวงศรี 1805 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวบุญศิตา  ดวงศรี 

27 นายอินทร์เทียม   วนัค า 1966 โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวศรัณยพ์ร  วนัค า 

28 นายเกียรติศกัด์ิ  โคตรอาษา 1135 โรงพยาบาลหวัตะพาน นางสาวบุญรดา  โคตรอาษา 

29 นางนิเวศน ์ มาศพนัธ์ 300 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวสุทตัตา  มาศพนัธ์ 

30 นางกิรัชชฎา  ปกรณ์วรเดช 336 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอารียา  พนัธะนาม 

31 นายด ารงรัตน ์ ลือนาม 574 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวมาลีรัตน์  ลือนาม 

32 นางพทุธชาติ  อกัษรพิมพ ์ 667 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายกฤษยพงศ ์ อกัษรพิมพ ์
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     ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน ช่ือบุตร 

33 นางสุปราณี  อาจธะขนัธ ์ 704 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงศุทธินี  อาจธะขนัธ ์

34 นางมาลยั  ลือนาม 781 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธญัวรัตน์  ลือนาม 

35 นางสาลินี  พทุธขิน 872 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงอรัชพร พทุธขิน 

36 นายจนัที  กลุสิงห์ 978 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  กลุสิงห์ 

37 นางอรณิชชา   คะเนนิล 1009 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายฐิติพนัธ์  โมฬา 

38 นางฐิติมา  ทองสาร 1044 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายสวโรตม ์ แดนโพธ์ิ 

39 นางกาญจนาภรณ์  พงษเ์สือ 1097 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายอภิวฒัน์  พงษเ์สือ 

40 นางรัตติมา(เพญ็ศรี)    บุญเชิด 1226 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายพลวฒัน์  บุญเชิด 

41 นางทิตา  โพธิสาร 1253 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายถิร  โพธิสาร 

42 นายสมุทร  บุตรสมศรี 1305 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกมลลกัษณ์  บุตรสมศรี 

43 นางยพุา  เหล่าออง 1306 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกญัจน์ชญา  เหล่าออง 

44 นายคมศร  บุญเชิด 1338 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพชัรกญัญ ์ บุญเชิด 

45 นายเกริก  วรจนัทร์ 1339 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกชกร วรจนัทร์ 

46 นางกนกวรรณ  ส่งสุขเลิศสนัติ 1362 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวเบญจภรณ์  ส่งสุขเลิศสนัติ 

47 นางเสาวนิต  จูมดอก 1365 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงป่าณแกว้  จูมดอก 

48 นางอาภรณ์  อนุกลู 1421 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงจิรชยา  อนุกลู 

49 นายไพศาล  มิวพัล 1437 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงปรียานุช  ทิวะพล 

50 นางล าออ้   โสดาภกัด์ิ 1451 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายอนนัดา  โสดาภกัด์ิ 

51 นางวนัเพญ็  สายวรณ์ 1483 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพงศพ์ชัระ  สายวรณ์ 

52 นางเมธินนัท ์   ผิวข า 1515 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงปุณณมาส  ผิวข า 

53 นางนวมเทว ี บุญมี 1517 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงรมยช์ลี  บุญมี 

54 นางติชิลา  มณีกอง 1550 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายธนภูมิ  มณีกอง 

55 นางสาวกณัธิชา  นนัทะวงค ์ 1552 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายพลศรุต  ค าสุข 

56 นางสาวณิชาดา ธารนีนนัท ์ 1567 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กชายเหมราช  สุขส าราญ 

57 นางดาวรรณ   ไชยสนาม 1592 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสิตานนั  ไชยสนาม 

58 นางวไิลวรรณ  เบญมาตย ์ 1750 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวมุกดา  เบญมาตย ์

59 นางเบญจลกัษณ์   ภทัรภคัเมธีกลุ 1787 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงบวรลกัษณ์  ภทัรภคัเมธีกลุ 

60 นางศิรินทร  มีธรรม 1801 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงปภาว ี   มีธรรม 

61 นางธนิดา   นิลนามะ 1827 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงสิริกร  นิลนามะ 

62 นางศศิธร  วงศจ์นัลา 1858 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายณฐันนท ์ ไพรีรณ 

63 นางจิราวลัย ์ แป้นสุขเยน็ 1970 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพทัธนนัท ์ แป้นสุขเยน็ 

64 นางจนัทรา   ศุภษร 2118 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวศุภรัตน์  ศุภษร 

65 นางวรรณสุฎา  พาประจง 2185 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เด็กหญิงนชัพร  พาประจง 

66 นางอารยา   ดารุณ 2600 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวอาทิตยา  ดารุณ 
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67 นายโกวทิย ์ พิกลุ 2645 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวฐิติยา  พิกลุ 

68 นายทว ี แฝงบุญ 541 สสจ.อ านาจเจริญ นายกิตติวฒัน ์ แฝงบุญ 

69 นายโชคบริพฒัน ์ สุติบุตร 591 สสจ.อ านาจเจริญ นายภทัรพล  คลงัแสง 

70 นางชุติกาญจน ์ คลงัแสง 768 สสจ.อ านาจเจริญ นายภทัรพล  คลงัแสง 

71 นายสุขประสิทธ์ิ  ไชยสงคราม 919 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กชายเศรษพงษ ์ไชยสงคราม 

72 นายปริญญา  ดวงศรี 1279 สสจ.อ านาจเจริญ เด็กชายพงศภคั  ดวงศรี 

73 นายอิสระ  หวานอ่อน 797 สสอ.ชานุมาน เด็กหญิงชนนี  หวานอ่อน 

74 นายวริะวฒัน์  โสภณั 840 สสอ.ชานุมาน นางสาวดาริกา  โสภณั 

75 นางกฤษธิรา  ศรีตดัสูง 1173 สสอ.ชานุมาน เด็กหญิงปิยะธิกา  ปานค า 

76 นางบงัอร  ร่วมสุข 603 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายนพกร  ร่วมสุข 

77 นายไพบูลย ์ เจริญวงศ ์ 773 สสอ.ปทุมราชวงศา เด็กชายธนทตั  เจริญวงศ ์

78 นายประยทุธ  โพธิหอม 1830 สสอ.ปทุมราชวงศา นางสาวกญัญารัตน์  โพธิหอม 

79 นายมนูญ  พลูเพ่ิม 129 สสอ.พนา เด็กชายเพ่ิมพนู  พลูเพ่ิม 

80 นางทานตะวนั  สายทิพย ์ 572 สสอ.พนา นางสาวฉฬภิญญา  สายทิพย ์

81 นางลดัดาวลัย ์ โพธ์ิทา 682 สสอ.พนา นายพงศธร  โพธ์ิทา 

82 นางพิทยารักษ ์ วาทีหวาน 812 สสอ.พนา เด็กหญิงธตัตยา  วาทีหวาน 

83 นายนิรุตต ์ พนัธ์อ่อน 1370 สสอ.พนา เด็กหญิงภานุมาศ  พนัธ์อ่อน 

84 นางแจ่มจนัทร์  พุม่โพธ์ิ 899 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กชายพลณภทัร  พุม่โพธ์ิ 

85 นายชยัวฒัน์  เจริญชยัสงค ์ 1138 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงศุภามน  เจริญชยัสงค ์

86 นางอุรา  ค าตนั 1188 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวกนิษฐา  ค าตนั 

87 นายชาญยทุธ  เสนาจนัทร์ 1254 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงชลนัดา  เสนาจนัทร์ 

88 นางรัชฎากร  ไชยมาตย ์ 1491 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กชายธนดล  ไชยมาตย ์

89 นางกนกวรรณ  เสนาจนัทร์ 1696 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงชลนัดา  เสนาจนัทร์ 

90 นางอรุณี   เสตพนัธ ์ 1789 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กหญิงปริม เสนตพนัธ ์

91 นางกฤษฎา  ชาตาสุข 1797 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ เด็กชายเจษฎา  ชาตาสุข 

92 นางนลินรัตน ์  พลอาษา 2629 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายพฒิุเมธ  พลอาษา 

93 นางขนิษฐา  ศรัณยธ์รรมกลุ 1003 สสอ.ลืออ านาจ เด็กชายศรัณย ์ ศรัณยธ์รรมกลุ 

94 นางสาววไิล  พรหมบุตร 1218 สสอ.ลืออ านาจ นางสาวภทัรวดี  พรหมบุตร 

95 นางผสุดี  มหาโยธี 1626 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงธนัยชนก  ทองบุตร 

96 นางทิพากร  เช่ือหงษ ์ 1732 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงจิรัชญา  เช้ือหงษ ์

97 นางไพรินทร์  ปฏิโชติ 2148 สสอ.ลืออ านาจ เด็กหญิงโสภิดา  ปฏิโชติ 

98 นายสมสนุก  โยริพนัธ์ 102 สสอ.เสนางคนิคม นางสาวปฐมพร  โยริพนัธ์ 

99 นางอุบล  ณิชชาชยักลุ 2699 สสอ.เสนางคนิคม เด็กหญิงกญัฐณา  ณิชชาชยักลุ 

100 นางพรทิพย ์ ไชยมาตร 543 สสอ.หวัตะพาน นายกิตติปกรณ์  ไชยมาตร 
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101 นายปิยะณติั  สอดศรี 725 สสอ.หวัตะพาน นางสาวปรียาภรณ์  สอดศรี 

102 นางสุมณี  มาสุข 731 สสอ.หวัตะพาน นางสาวกานตธี์รา  มาสุข 

103 นางกิตติยา  ลอยหา 937 สสอ.หวัตะพาน นายกิตติเดช  ลอยหา 

104 นางปัญจพร  พิมราช 1599 สสอ.หวัตะพาน เด็กหญิงปิยาพร  พิมราช 
 
 
4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา จ านวน  83 ทุนๆ ละ 2,500 บาท  เป็นเงิน  207,500 บาท  ดังนี้ 
 
ล าดบั ช่ือ-สกลุ เลขทะเบียน หน่วยงาน ช่ือบุตร 

1 นายสมเจตน ์ เพียรคุม้ 198 ขา้ราชการต่างสงักดั นางสาวมุกรินทร์  เพียรคุม้ 

2 นางกนกพร  แกว้เท่ียง 900 ขา้ราชการต่างสงักดั นายพชร   แกว้เท่ียง 

3 นางอมรา  ชยัศิริ 167 ขา้ราชการบ านาญ นายนคเรศ  ชยัศิริ 

4 นางเพญ็ภสัสร  เดชเสน 1559 โงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพิษณุ  เดชเสน 

5 นายกิจจา  อุดมมา 737 โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวหทัยา  อุดมมา 

6 นางสาววชัราภรณ์   พลอามาตย ์ 2356 โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายวชัรินทร์  พนัธ์เพง็ 

7 นางหนูนอ้ม  สมวงศ ์ 1156 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายฐิติวฒัน์ สมวงศ ์

8 นางศิริวรรณ  เท่ียงตรง 633 โรงพยาบาลพนา นางสาวปิยาพชัร  เท่ียงตรง 

9 นางอรชร  ปอแกว้ 1141 โรงพยาบาลพนา นางสาวปรีดาภรณ์  ปอแกว้ 

10 นางบงัอร  ลาดบาศรี 1364 โรงพยาบาลพนา นายเจษฎากร  ลาดบาศรี 

11 นางมาลีรัตน ์   มาธฤทธ์ิ 1752 โรงพยาบาลพนา นางสาวกชกร  มาธฤทธ์ิ 

12 นางปรียา  แขสวา่ง 1981 โรงพยาบาลพนา นายเปรมอานนัท ์ แขสวา่ง 

13 นางเพญ็นภา  พนัธ์ศิริ 516 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายทรรศพล  โลจรัส 

14 นายวโิชค  ก่ิงแสง 861 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายธนวฒัน์  ก่ิงแสง 

15 วา่ท่ี รต.หญิงวริศรา  สินทรัพย ์ 931 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายธีรภทัร  สินทรัพย ์

16 นายทว ี พรมสวสัด์ิ 1221 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายธนศกัด์ิ  พรมสวสัด์ิ 

17 นายไชยา  เขม็แกว้ 1386 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายสุเมธ  เขม็แกว้ 

18 นางดอกบวั  บุรัตน ์ 1826 โรงพยาบาลลืออ านาจ นายสุทธิชยั  บุรัตน ์

19 นางละออ  บาระมี 957 โรงพยาบาลหวัตะพาน นางสาวภทัรียา  บาระมี 

20 นายบุญเลิศ  สายสุด 1859 โรงพยาบาลหวัตะพาน นางสาวณฐัธิดาพร  สายสุด 

21 นางสุมณีย ์   เดชเสง่ียมศกัด์ิ   372 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวศศินนัทฺ  เดชเสง่ียมศกัด์ิ 

22 นางกลัยา  สินเติม 468 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายเกียรติศกัด์ิ  สินเติม 

23 นางนิศาชล  ค าเพราะ 790 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายศึกษิต  ค าเพราะ 

24 นางวราภรณ์  ผงัดี 844 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายวรภทัร  ผงัดี 

25 นางมสัยา  อยูเ่ยน็ 1225 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธนัยธร  สาธุวงศ์ 

26 นายสมชาย  ตาแสง 1293 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายอภิวฒัน์  ตาแสง 
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27 นายไพรวลัย ์ คุณารักษ ์ 1304 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายประเสริฐ  คุณารักษ ์

28 นางนิชนนัต ์ ภูมิแสง 1341 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวกชกร  เจียรกลุ 

29 นายยอดรัก  บุญราช 1368 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายณงคฤ์ทธ์ิ  บุญราช 

30 นางบงัอร  งานดี 1369 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายพชัรพล  งานดี 

31 นางวราภรณ์  ธรรมชอบ 1433 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาววนชัพร  ธรรมชอบ 

32 นางภณิตา  วามะลุน 1460 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางภณิตา  วามะลุน 

33 นางเนตรนภา  ทบังาม 1474 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวธวลัลกัษณ์  ทบังาม 

34 นางนิตยาภรณ์  สุระสาย 1479 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวพรชนก  สุระสาย 

35 นายบุญมี  มารักษ ์ 1531 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวปวณีา  มารักษ ์

36 นางประไพ  ใจเติบ 1535 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายจิรโชติ  ใจเติบ 

37 นางสุนิสา  จตุพรฤกษ ์ 1670 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนิชาภา  จตุพรฤกษ ์

38 นายเดชา  บุตรมาศ 1802 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวญาณิศา  บุตรมาศ 

39 นางเยาวลกัษณ์   ใจเอ้ือ 1882 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายอภิวฒัน์  ใจเอ้ือ 

40 นายสนัติ   ฤาชยั 2362 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวภณิดา  ฤาชยั 

41 นางพสัดา  วงศบ์า 2597 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาววรัชยา  วงศบ์า 

42 นางร าแพน  กลุบุตร 2695 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นางสาวนิลุบล  กลุบุตร 

43 นางเพญ็  ปาณะวงศ ์ 2888 โรงพยาบาลอ านาจเจริญ นายณฐัภทัร  ปาณะวงศ ์

44 นางสมสมยั  โคตรชุม 222 สสจ.อ านาจเจริญ นายปวริศ  โคตรชุม 

45 นางกลุนิษฐ ์ เศรษฐณ์ฐัภทัร 434 สสจ.อ านาจเจริญ นางสาวพิมพช์นก  เศรษฐณ์ฐัภทัร 

46 นายวนัชาติ  ผงัดี 482 สสจ.อ านาจเจริญ นายวรภทัร  ผงัดี 

47 นายสายฝน  จนัทะบุตร 657 สสจ.อ านาจเจริญ นายจตุรวทิย ์ จนัทะบุตร 

48 นางอรัญญา  จนัลุทิน 1530 สสจ.อ านาจเจริญ นางสาวกานต ์ จนัลุทิน 

49 นางสุนนัทา  อเนก 1728 สสจ.อ านาจเจริญ นางสาวสุธินี  โสตะวงศ ์

50 นางศิริภรณ์  กตะศิลา 1799 สสจ.อ านาจเจริญ นางสาวศิรัณยภ์ทัร์  ท าชอบ 

51 นางบานเยน็  พิศค า 832 สสจ.อุบลราชธานี นายตรีทะเศศ  พิศค า 

52 นายทวฤีทธ์ิ  โลจรัส 159 สสอ.ชานุมาน นายทรรศพล  โลจรัส 

53 นายทรงศิลป์  ซ่ึงเสน 780 สสอ.ชานุมาน นายรณกฤต  ซ่ึงเสน 

54 นายไสว  บุญบนัดาล 1125 สสอ.ชานุมาน นายพงศธร  บุญยนัดาล 

55 นางธนภรณ์  สงัฆวตัร์ 165 สสอ.ปทุมราชวงศา นายทิวทศัน ์ สงัฆวตัร์ 

56 นางทศันีย ์ วงศจ์นัทร์ 166 สสอ.ปทุมราชวงศา นางสาวพรรณทิพย ์ วงศจ์นัทร์ 

57 นางสุนนัทา  มานะพิมพ ์ 173 สสอ.ปทุมราชวงศา นางสาวกมลชนก  มานะพิมพ ์

58 นายวาริช  วงศจ์นัทร์ 177 สสอ.ปทุมราชวงศา นางสาวพรรณทิพย ์ วงศจ์นัทร์ 

59 นางบงัอร  สุดาชม 567 สสอ.ปทุมราชวงศา นางสาวศศิมาภรณ์  สุดาชม 

60 นางจนัทร์เพญ็  รัตนศรี 2892 สสอ.ปทุมราชวงศา นายพิริยฉตัร  รัตนศรี 
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61 นางวสิิฐศนีย ์ บุญศกัด์ิ 487 สสอ.พนา นายเชษฐช์วาท  บุญศกัด์ิ 

62 นายวรีะวฒัน์  โพธ์ิขาว 15 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวสิริกยัา  โพธ์ิขาว 

63 นางสุมาลยั  ถามะพนัธ ์ 48 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวปฐมาพร  ถามะพนัธ ์

64 นางสมบูรณ์   ลุนบุตร 71 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายวชัระ  หอมจนัทร์ 

65 นางมจัฉา  ม่ิงพฤกษ ์ 186 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวฐิติวรรณ  ม่ิงพฤกษ ์

66 นางสาวพรทิพย ์ จนัดีสาร 446 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายธนาณติั  เถาวท่์อน 

67 นางไพวลัย ์ ศิริมณี 896 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายธนศกัด์ิ  ศิริมณี 

68 นางศิริลกัษณ์  อรุณวงศ ์ 1033 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายอติเทพ  อรุณวงศ ์

69 นายบุญน า  จนัลทิุน 1239 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวเอ้ือองักรู  จนัลุทิน 

70 นางนริศรา   สุวรรณรัตน์ 1266 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวหทยัรัตน ์ สุวรรณรัตน์ 

71 นายชชัวาล  ประเปรียว 1381 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวพชรภา  ประเปรียว 

72 นางกฤษณา  พรรณรัตน์ 1394 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายธนภทัร  พรรณรัตน์ 

73 นางเพญ็นีต์ิ  ค าดี 1448 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายพิชญพ์ล  ค าดี 

74 นางสุบรร  ชิณบุตร 1625 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวขวญัชนก  ชิณบุตร 

75 นายจุมพล   พุม่โพธ์ิ 1800 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวพิมพณิ์ภา  พุม่โพธ์ิ 

76 นางนงคราญ  สืบส าราญ 1913 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นายเนติธร  สืบส าราญ 

77 นางจิรัชยาอร  ไชโยธา 2196 สสอ.เมืองอ านาจเจริญ นางสาวกวสิรา  ไชโยธา 

78 นางปฐมพร   กาญจนสาร 228 สสอ.ลืออ านาจ นางสาวจิรวรรณ  นามวงศ ์

79 นายวรีะชาติ  อ านาจวรรณพร 1395 สสอ.ลืออ านาจ นางสาวธิติยา  อ านาจวรรณพร 

80 นางรัตนา   พวงจ าปา 1669 สสอ.ลืออ านาจ นางสาวณฎัฐณิชา  พวงจ าปา 

81 นายทศพงศ ์   บุญพฒุ 64 สสอ.เสนางคนิคม นางสาวพนชักร  บุญพฒุ 

82 นายสมยั   สุทธสิงห์ 1746 สสอ.หวัตะพาน นางสาวสุจิตราภรณ์  สุทธสิงห์ 

83 นางสาวสุจิลกัษณ์  เสนาจนัทร์ 430 สหกรณ์ฯ สสจ.อ านาจเจริญ นางสาวปฏิมากานต ์ สระน ้ าค  า 
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ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558   

ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น ประจ าปี 2559 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จ ากดั 

 
สหกรณ์ออมทรัพยส์ื่อสารทหาร จ ากัด 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสุโขทัยธรรมธิราช  จ ากัด 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลเลิดสิน  จ ากัด 

 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนครปฐม  จ ากัด 

 
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดยโสธร จ ากดั 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
 
 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 
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ต้อนรับคณะ สหกรณ์อื่นมาดูงาน ประจ าปี 2559 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม  จ ากัด                            

 

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก  ประจ าปี 2559 
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 หน่วยอ าเภอเสนางคนิคม 

 
หน่วยอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 

 
 

หน่วยสสจ.อ านาจเจริญ 

 
 

หน่วยอ าเภอพนา 

 
หน่วยโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 
หน่วยอ าเภอหัวตะพาน 
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หน่วยอ าเภอลืออ านาจ 

 
 

หน่วยอ าเภอชานุมาน 
 

 
 

หน่วยอ าเภอปทุมราชวงศา 
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โครงการรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี 2559 

วันที่ 12 เมษายน 2559 
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วิสัยทัศน์ 

เราจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภาคอีสานตอนล่างท่ีมีบริการดีเยี่ยม 
 

พันธกิจ 

1. สร้างตัวแบบ “บริการดีเยี่ยม”  4  มิติ   (ACEE) 
2. สร้างบุคลากรสหกรณ์ให้มีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบ 
3. รับผิดชอบ สร้างหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานโปร่งใส 
4. สร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 

1. บริการดีเย่ียม 
2. บริหารโปร่งใสตรงกับตามความต้องการของสมาชิกและมีมาตรฐาน 
3. บุคลากรของสหกรณ์มีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบ 
4. กู้ง่าย  ได้เร็ว  สัญญาถูกต้อง  หลักประกันมั่นคง 

เป้าประสงค์ตามกลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบการให้บริการฝ่ายจัดการ 
2. พัฒนาคุณภาพบริการ 
3. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการท างาน 
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5. พัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก 
6. พัฒนาศักยภาพภาพบุคลากรสหกรณ์ให้มีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบ 
7. พัฒนาระบบบริการเงินกู้ 
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 


