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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 
เรื่อง    กําหนดประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี   2558 

 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34  ครั้งที่ 13  เมื่อวันที่   26  สิงหาคม  2558  
ได้กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี   2558  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 ,ข้อ 68       
ให้คณะกรรมการดําเนินการนัดบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาประชุมอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์และแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน          

 ดังน้ัน คณะกรรมการดําเนินการจึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทราบโดยท่ัวกัน  และ
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี  2558 พร้อมทั้งลงคะแนนเลือกต้ัง
ประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ   ในวันพฤหัสบดี  ที่   15 ตุลาคม   2558      
เริ่มลงคะแนนเลือกต้ัง    ต้ังแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.   และเร่ิมประชุมต้ังแต่เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป          
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี   อาคาร 1 ช้ัน 5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ    วันที่    28    สิงหาคม   2558 
 
       

      (นายสุที   วงคล์ะคร) 
                 ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 
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เรื่อง ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1
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สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ  จำากัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำาปี  2558

ครั้งที่  34  วันพฤหัสบดี ที่  15 ตุลาคม  2558  เวลา  13.00  น.

ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคาร  1  ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

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

ประธานฯกล่าวเปดประชุม		เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม		ดังนี้

1.แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม

	 -	สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	

	 -	หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

	 -	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

	 -	ผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุมใหญ่.........................................................................................................................

เรื่องประธานฯ แจ้งให้

ที่ประชุมทราบ1ระเบียบวาระที่   
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2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามัญประจำาปี 2557
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2557 
 

(สําเนา) 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 
รายงานการประชุมใหญส่ามัญ  ประจําปี  2557 

ครั้งท่ี  33  วันพฤหัสบด ีท่ี  16  ตุลาคม  2557  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคาร  1  ชั้น  5  โรงพยาบาลศรสีะเกษ 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม    
  สมาชิกทั้งหมด 1,287 คน 
  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 1,120 คน  ผู้ลงนามตามรายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม    
  1. นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

2. นายบุญจันทร์  แม้นศิร ิ  หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรสีะ
เกษ 

3. นางสุบิน  เรืองอุดมสกุล ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
4.นางกิตติวรรณ  เผ่าพันธ์ุ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชํานาญการ 
5. นางจารุณี  ศุภกาญจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานฯกล่าวเปิดงาน และแนะนํานายสุพจน์    วัฒนวิเชียร   สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   
นายบุญจันทร์  แม้นศิริ  หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ    นางสุบิน     เรืองอุดมสกุล  
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 , นางกิตติวรรณ   เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชํานาญการ 
จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ        และสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ           
นางจารุณี     ศุภกาญจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   และนางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์ , นางพยอม  รวยสูงเนิน 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้เข้าร่วมประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556 
ประธานฯ     มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ   นางสาวชุติมา    บุญขวาง       เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า  สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจําปี  2556  ครั้งที่  32  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2556   ซึ่งทางสหกรณ์ทําสําเนาแจกไว้แล้วนั้น     ขอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วย   และขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 
33 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังน้ี 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี 2556 เป็นเอกฉันท์  และขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสามัญ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2557 
 

(สําเนา) 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 
รายงานการประชุมใหญส่ามัญ  ประจําปี  2557 

ครั้งท่ี  33  วันพฤหัสบด ีท่ี  16  ตุลาคม  2557  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคาร  1  ชั้น  5  โรงพยาบาลศรสีะเกษ 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม    
  สมาชิกทั้งหมด 1,287 คน 
  สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 1,120 คน  ผู้ลงนามตามรายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม    
  1. นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

2. นายบุญจันทร์  แม้นศิร ิ  หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรสีะ
เกษ 

3. นางสุบิน  เรืองอุดมสกุล ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
4.นางกิตติวรรณ  เผ่าพันธ์ุ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชํานาญการ 
5. นางจารุณี  ศุภกาญจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานฯกล่าวเปิดงาน และแนะนํานายสุพจน์    วัฒนวิเชียร   สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ   
นายบุญจันทร์  แม้นศิริ  หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ    นางสุบิน     เรืองอุดมสกุล  
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 , นางกิตติวรรณ   เผ่าพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชํานาญการ 
จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ        และสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ           
นางจารุณี     ศุภกาญจน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   และนางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์ , นางพยอม  รวยสูงเนิน 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้เข้าร่วมประชุม  และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
ที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556 
ประธานฯ     มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ   นางสาวชุติมา    บุญขวาง       เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า  สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจําปี  2556  ครั้งที่  32  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2556   ซึ่งทางสหกรณ์ทําสําเนาแจกไว้แล้วนั้น     ขอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วย   และขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 
33 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังน้ี 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี 2556 เป็นเอกฉันท์  และขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสามัญ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังนี้ 
 

(สำาเนา)

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ  จำากัด

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำาปี  2557

ครั้งที่  33  วันพฤหัสบดี ที่  16  ตุลาคม  2557  เวลา  13.00  น.

ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคาร  1  ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ

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

เรื่องรับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2557
2ระเบียบวาระที่   

หัวหน้าส�านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
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ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556    

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2555 
ข้อความขอแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556 
ข้อความเดิม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2557      
8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 

   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้นละ500บาท จํานวน 338,500.00 
บาท และซื้อหุ้นเพ่ิมระหว่างปี จํานวน 86  หุ้น เป็นเงิน 43,000.00 บาท  ณ  วันสิ้นปี 2557  ถือหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,500.00  บาท 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2557   

8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 
   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  หุ้นละ 500 บาท  ณ   วันสิ้นปี 2557  
ถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,500.00  บาท 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558   หน้า 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์    หมวด  8  คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการท่ีครบกําหนดวาระจํานวน 7  คน 
ดังนี้ 

1.  นายดํารงค์  พันธ์คํา 
       2.  นางพนิดา  ภาดี 
       3.  นายอํานาจ  ธงไชย 
       4.  นายพิชิต  พันธ์ุดี 
       5.  นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 
       6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา 
       7.  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่  1  กันยายน 2556  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
จํานวน 12 คน  ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า     ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด  8  คณะกรรมการ
ดําเนินการข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการที่ครบกําหนดวาระ
จํานวน 7  คน ดังนี้ 

 
 
 
 

หัวหน้าส�านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ

ระเบียบวาระที่  2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่		ประจ�าปี		2556

ประธานฯ 				มอบหมายให้เลขานุการ		เสนอต่อที่ประชุม

เลขานุการ  	นางสาวชุติมา				บุญขวาง			เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า		ส�าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�า

ปี	 	2556	 	ครั้งที่	 	 32	 	 เมื่อวันที่	 15	 	ตุลาคม	 	2556	 	 	ซึ่งทางสหกรณ์ท�าส�าเนาแจกไว้แล้วนั้น	ขอให้ที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วย		

ที่ประชุมใหญ่	 มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่	 	 ประจ�าปี	 2556	 เป็นเอกฉันท์	 	 และขอแก้ไขรายงานการ

ประชุมสามัญประจ�าปี	2557	ครั้งที่	33	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2557	ดังนี้

          	8.2		ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	หุ้นละ500บาท	จ�านวน	338,500.00	บาท	และ

ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี	จ�านวน	86		หุ้น	เป็นเงิน	43,000.00	บาท		ณ		วันสิ้นปี	2557		ถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		จ�ากัด		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		381,500.00		บาท
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1.  นายดํารงค์  พันธ์คํา 
       2.  นางพนิดา  ภาดี 
       3.  นายอํานาจ  ธงไชย 
       4.  นายพิชิต  พันธ์ุดี 
       5.  นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 
       6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา 
       7.  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 1  กันยายน  2557   มีผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
จํานวน 12 คน  ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558   

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์   หมวด   8  คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 101 ,ข้อ 102 ,ข้อ 103 ,ข้อ 104 และข้อ 105 และในปี  2557  ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีครบกําหนดวาระ
จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ 
     1.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
     2.นางพยอม รวยสูงเนิน 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 1   กันยายน  2556   มีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ      
จํานวน 3 คน   ขอให้สมาชิกเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด   8   คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 101 ,ข้อ 102 ,ข้อ 103 ,ข้อ 104 และข้อ 105 และในปี   2557  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบกําหนดวาระ
จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ 
     1.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
     2.นางพยอม รวยสูงเนิน 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่  1   กันยายน   2557   มีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ    
จํานวน 3 คน   ขอให้สมาชิกเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ที่ประชุมใหญ ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี 2556 เป็นเอกฉันท์  และขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสามัญ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  ประจําปี  2557 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ นางสาวชุติมา     บุญขวาง  เลขานุการ   แจ้งต่อที่ประชุมว่า    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   
ได้จัดให้มีการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําปี 2557  ระหว่างวันที่ 1- 15  กันยายน 
2557  ในปีนี้มีสมาชิกส่งบุตรขอรับทุนดังกล่าวทั้งสิ้น 55 ราย เป็นระดับประถมศึกษา 32 ราย  ระดับ
มัธยมศึกษา 23 ราย  คณะกรรมการฯได้พิจารณาทุนในปีนี้  จํานวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) และทุนของคณะกรรมการดําเนินการอีก  6 ทุน   
และประธานฯได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก จํานวน 26 ทุน ทุนละ 1,500.- บาท 
ที่ประชุมใหญ่  รับทราบ 
 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556    

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2555 
ข้อความขอแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556 
ข้อความเดิม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2557      
8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 

   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้นละ500บาท จํานวน 338,500.00 
บาท และซื้อหุ้นเพ่ิมระหว่างปี จํานวน 86  หุ้น เป็นเงิน 43,000.00 บาท  ณ  วันสิ้นปี 2557  ถือหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,500.00  บาท 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2557   

8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 
   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  หุ้นละ 500 บาท  ณ   วันสิ้นปี 2557  
ถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,500.00  บาท 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558   หน้า 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์    หมวด  8  คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการท่ีครบกําหนดวาระจํานวน 7  คน 
ดังนี้ 

1.  นายดํารงค์  พันธ์คํา 
       2.  นางพนิดา  ภาดี 
       3.  นายอํานาจ  ธงไชย 
       4.  นายพิชิต  พันธ์ุดี 
       5.  นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 
       6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา 
       7.  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่  1  กันยายน 2556  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
จํานวน 12 คน  ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า     ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด  8  คณะกรรมการ
ดําเนินการข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการที่ครบกําหนดวาระ
จํานวน 7  คน ดังนี้ 

 
 
 
 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556    

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2555 
ข้อความขอแก้ไข 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี  2556 
ข้อความเดิม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2557      
8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 

   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้นละ500บาท จํานวน 338,500.00 
บาท และซื้อหุ้นเพ่ิมระหว่างปี จํานวน 86  หุ้น เป็นเงิน 43,000.00 บาท  ณ  วันสิ้นปี 2557  ถือหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,500.00  บาท 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2557   

8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 
   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  หุ้นละ 500 บาท  ณ   วันสิ้นปี 2557  
ถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  381,500.00  บาท 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558   หน้า 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์    หมวด  8  คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการท่ีครบกําหนดวาระจํานวน 7  คน 
ดังนี้ 

1.  นายดํารงค์  พันธ์คํา 
       2.  นางพนิดา  ภาดี 
       3.  นายอํานาจ  ธงไชย 
       4.  นายพิชิต  พันธ์ุดี 
       5.  นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 
       6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา 
       7.  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่  1  กันยายน 2556  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
จํานวน 12 คน  ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า     ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด  8  คณะกรรมการ
ดําเนินการข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการที่ครบกําหนดวาระ
จํานวน 7  คน ดังนี้ 
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1.  นายดํารงค์  พันธ์คํา 
       2.  นางพนิดา  ภาดี 
       3.  นายอํานาจ  ธงไชย 
       4.  นายพิชิต  พันธ์ุดี 
       5.  นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 
       6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา 
       7.  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 1  กันยายน  2557   มีผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
จํานวน 12 คน  ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความเดิม 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558   

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์   หมวด   8  คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 101 ,ข้อ 102 ,ข้อ 103 ,ข้อ 104 และข้อ 105 และในปี  2557  ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีครบกําหนดวาระ
จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ 
     1.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
     2.นางพยอม รวยสูงเนิน 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 1   กันยายน  2556   มีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ      
จํานวน 3 คน   ขอให้สมาชิกเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด   8   คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 101 ,ข้อ 102 ,ข้อ 103 ,ข้อ 104 และข้อ 105 และในปี   2557  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบกําหนดวาระ
จํานวน 2 ท่าน ดังนี้ 
     1.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
     2.นางพยอม รวยสูงเนิน 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่  1   กันยายน   2557   มีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ    
จํานวน 3 คน   ขอให้สมาชิกเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ที่ประชุมใหญ ่ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจําปี 2556 เป็นเอกฉันท์  และขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมสามัญ ประจําปี 2557 ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  ประจําปี  2557 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ นางสาวชุติมา     บุญขวาง  เลขานุการ   แจ้งต่อที่ประชุมว่า    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ   
ได้จัดให้มีการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําปี 2557  ระหว่างวันที่ 1- 15  กันยายน 
2557  ในปีนี้มีสมาชิกส่งบุตรขอรับทุนดังกล่าวทั้งสิ้น 55 ราย เป็นระดับประถมศึกษา 32 ราย  ระดับ
มัธยมศึกษา 23 ราย  คณะกรรมการฯได้พิจารณาทุนในปีนี้  จํานวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) และทุนของคณะกรรมการดําเนินการอีก  6 ทุน   
และประธานฯได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก จํานวน 26 ทุน ทุนละ 1,500.- บาท 
ที่ประชุมใหญ่  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ประจําปี 2557 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางสาวชุติมา     บุญขวาง  เลขานุการ  เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า 
  สมาชิกยกมาจากปี 2557     1272  คน 
  เข้าใหม ่          58  คน 
  ลาออก          43  คน 
  สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2558     1287  คน 
ที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการ  ประจําปี 2557 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ   นายสมิง  มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินกิจการ   ประจําปี  2557 
ที่ประชุมอภิปรายพอสมควร 
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2557 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2557 เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์  และนางพยอม  รวยสูงเนิน ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 
2557  เสนอต่อที่ประชุมถึงการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องพิจารณางบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2557 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีอนุญาตจากสํานักงาน ธนสารการบัญชี  เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    นางจารุณี  ศุภกาญจน์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   เสนอต่อที่ประชุมถึงรายงาน  
การสอบบัญชี งบดุล งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 
ปีบัญชี  2557  
ที่ประชุมอภิปรายพอสมควร 
ที่ประชุมใหญ ่ มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ	 มอบหมายให้เลขานุการ				เสนอต่อที่ประชุม
เลขานุการ	 นางสาวชุติมา					บุญขวาง		เลขานุการ			แจ้งต่อที่ประชุมว่า				ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ			
ได้จัดให้มีการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก	ประจ�าปี	2557		ระหว่างวันที่	1-	15		กันยายน	2557		
ในปีนีม้สีมาชกิส่งบตุรขอรับทนุดังกล่าวทัง้ส้ิน	55	ราย	เป็นระดบัประถมศกึษา	32	ราย		ระดบัมัธยมศกึษา	23	ราย		
คณะกรรมการฯได้พิจารณาทุนในปีนี้		จ�านวน	20	ทุน	ทุนละ	1,500.-บาท	เป็นเงินทั้งสิ้น	30,000.-บาท	
(-สามหมื่นบาทถ้วน-)	และทุนของคณะกรรมการด�าเนินการอีก		6	ทุน		
และประธานฯได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรให้แก่สมาชิก	จ�านวน	26	ทุน	ทุนละ	1,500.-	บาท
ที่ประชุมใหญ่		รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําปี 2557 
ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ    นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําปี    2557    
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 28 ว่าด้วยการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 14  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม 2557  ได้พิจารณาแล้วลงมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ดังนี้.- 

การจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2557 และ 2556 
            
รายการ ปี 2557  %  ปี 2556  % 
            
1.เงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 5,214,558.59  13.07  5,007,602.79  14.25 
2.เป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.03  10,000.00  0.03 
ร้อยละห้า ของกําไรสุทธิไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท        
3. กําไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้ดังนี้          

 3.1.เ ป็น เ งินปันผลตามหุ้ นที่ ชํ าระแล้ วตาม
กฎหมายกําหนด (6.10 %  ) 26,135,945.00  65.52  22,736,325.00  64.72 

 3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 6,672,153.00  16.73  5,702,099.31  16.23 
 แห่งธุรกิจ ( 12 % )          
 3.3.เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1,304,000.00  3.27  1,124,000.00  3.20 
 ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ         
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.03  10,000.00  0.03 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 20,000.00  0.05  20,000.00  0.06 
 ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 20,000.00  0.05  20,000.00  0.06 
 ร้อยละห้าของกําไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนก่อสร้างสํานักงาน  -  -  -  - 
 3.8.เป็นทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 500,000.00  1.25  500,000.00  1.42 
            
     39,886,656.59  100.00  35,130,027.10  100.00 

 
ที่ประชุมซักถามพอสมควร 
ที่ประชุมใหญ ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2557 
 



รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 11

 
 
ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2558 
ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจําปี  2558    
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 คร้ังที่ 14  เม่ือวันที่  7  ตุลาคม 2557  ดังมีรายละเอียด
ดังนี้.- 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2558 

   1.แผนบุคลากร 
    1.1 รับสมาชิกเพ่ิม จํานวน 70 คน 
    1.2 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนศึกษาอบรม 

- ส่งคณะกรรมการดําเนินการ   ผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์    
จํานวน  5 คน/ปี 

     - จัดอบรมให้แก่สมาชิกจํานวน  400/3  ครั้ง/ปี 
   2. แผนระดมทุน 
    2.1 ระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น จํานวน 20,000,000.00 บาท 
     - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จํานวน 200,000,000.00 บาท 
    2.2 จัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น จํานวน 50,000,000.00 บาท 
     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน จํานวน 20,000,000.00 บาท 
   3.แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จํานวน 200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จํานวน 750,000,000.00   บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ จํานวน  100,000,000.00  บาท 
   4.แผนการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาและลูกหน้ีอ่ืนที่ค้างชําระ 
    4.1  เงินกู้สามัญ จํานวน 55,652.31  บาท 
    4.2  เงินกู้พิเศษ จํานวน 1,138,981.86  บาท 
   4.3  ดอกเบ้ียค้างรับ จํานวน 6,089.68  บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2558 และ 2557 

ประเภทงบประมาณ ขอต้ังงบประมาณ งบประมาณ ปี 2557 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2558 
 ปี 2558 ปี 2557 รับ-จ่ายจริง  

รายรับ     
1.ดอกเบี้ยรับ 58,000,000.00 53,000,000.00 56,375,903.11 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2.รายได้อ่ืน ๆ 1,500,000.00 1,500,000.00 1,231,807.69 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคาร และ สหกรณ์ 
    - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
    - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 
    - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 

 59,500,000.00 54,500,000.00 57,607,710.80  

รายจ่าย     
1. ดอกเบี้ยจ่าย 20,000,000.00 16,000,000.00 15,995,957.39 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
    - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน 
    - จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี     
-เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 4 คน 874,320.00 842,280.00 811,890.00 - ขอต้ังไว้สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    ในการปรับเงินเดือน 
- ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 150,000.00 150,000.00 122,720.00 - ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการกรรมการ 50,000.00 50,000.00 46,100.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
    - ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 30,000.00 30,000.00 21,170.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าท่ี 
- เงินสมทบประกันสังคม 43,000.00 43,000.00 31,809.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง 
    หัก  5%  ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี  จํานวน  4  คน 
3. หมวดค่าตอบแทน     
- ค่าตอบแทน 50,000.00 50,000.00 22,200.00 - ค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ีการเงินในการหักเงิน 
    และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนให้การสนับสนุนต่อสหกรณ์ 
- ค่ารับรองท่ัวไป 25,000.00 25,000.00 12,722.50 - ค่ารับรองในการประชุมประจําเดือนของ 
    คณะกรรมการดําเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ 
    และแขกทั่วไปของสหกรณ์ 
- ค่าล่วงเวลา 40,000.00 40,000.00 15,627.39 - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน 
    ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน 
- ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 350,000.00 350,000.00 294,419.00 - ค่ารับรองสมาชิกท่ีมาร่วมประชุมใหญ่ 

    - ค่าของชําร่วย 
 

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2558
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รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2558

ประเภทงบประมาณ ขอต้ังงบประมาณ งบประมาณ ปี 2557 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2558 
 ปี 2558 ปี 2557 รับ-จ่ายจริง  

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 110,000.00 110,000.00 86,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินการคนละ 500 
    บาท ไม่น้อยกว่า 12 คร้ัง /ปี จํานวน 14 คน 
- ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 -ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
    คนละ 2,000.00 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภัณฑ์     
4.1 ครุภัณฑ์ 200,000.00 130,000.00 11,880.00  
   4.1.1 เครื่องคิดเลข    3,800.00 0.00 0.00 -เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากมีไม่เพียงพอในการใช้งาน 
   4.1.2 แฟกซ์ 10,000.00 0.00 0.00 -ทดแทนเครื่องเดิม ท่ีรับแฟกซ์ไม่ได้ 
   4.1.3 Printer แคร่ยาว   40,000.00 0.00 0.00 -ทดแทนเครื่องเดิมท่ีชํารุด 
   4.1.4 เครื่องสํารองไฟ 3,000.00 0.00 0.00 -ทดแทนของเดิม เนื่องจากชํารุด  
   4.1.5 จอคอมพิวเตอร์ 3,000.00 0.00 0.00 -ทดแทนของเดิม เนื่องจากชํารุด 
   4.1.6 โทรศัพท์ไร้สาย 2,500.00 0.00 0.00 -เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากมีไม่เพียงพอในการใช้งาน 
-   ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 100,000.00 100,000.00 60,372.51 -ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
-   ท่ีดินรอจําหน่าย 300,000.00 300,000.00 - -ซ้ือสินทรัพย์ท่ีประกาศขายทอดตลาด 
5. หมวดค่าใช้จ่าย     
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 150,000.00 150,000.00 60,738.20 -ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 
    ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ประจําสํานักงาน 
- ค่าถ่ายเอกสาร 20,000.00 10,000.00 15,208.00 -ค่าถ่ายเอกสารในสํานักงานสหกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ 150,000.00 150,000.00 38,676.00 -ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าเช่าท่ีพัก    ในการเดินทางของสหกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 25,000.00 25,000.00 19,940.00 -   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
    สํานักงานสหกรณ์ 
- ค่าจัดทําเว็บไซด์ 20,000.00 20,000.00 - - จ่ายค่าจัดทําเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์ 
- ค่าเช่าสํานักงาน 5,000.00 20,000.00 5,000.00 - จ่ายค่าเช่าสํานักงานให้กับ รพ.ศรีสะเกษ / ปี 
- ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 45,000.00 40,000.00 40,488.00 - สําหรับค่าใช้จ่ายท่ัวไปในงานสหกรณ์ 
- ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 20,000.00 15,770.77 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 50,000.00 37,058.00 -   เป็นค่าซ้ือเช็คและค่าโอนเงินระหว่างธนาคาร 
- ค่าตรวจบัญชี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -   เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 25,000.00 25,000.00 16,050.00 -  เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 50,000.00 50,000.00 32,526.00 -  เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีฟ้องศาล 

 22,980,320.00 18,878,280.00 17,912,322.76  

หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2558



รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด14

ที่ประชุมอภิปรายพอสมควร 
ที่ประชุมใหญ ่ มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวารท่ี 10   เรื่อง  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2558 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33  คร้ังที่ 14 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากําหนดวงเงิน     ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
อาจจะกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34  
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน  สําหรับปี 2558  คณะกรรมการดําเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่   ขอกู้ยืมเงินจากแหล่งที่ให้กู้ยืมหรือค้ําประกันเงินในวงเงิน 100,000,000.00 บาท (-หน่ึงร้อยล้านบาท-) 
เท่าเดิม        จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุมมีมติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี  2558  ในวงเงิน  100,000,000.- 
บาท (-หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน-)  และให้คณะกรรมการดําเนินการ   รายงานเพ่ือขอความเห็นชอบกําหนดวงเงิน
กู้หรือค้ําประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง การจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจําปี 2558 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า   ตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้มีนโยบายให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียนเกินกว่า  100   ล้านบาท     จะต้องกระจายงานบางส่วนไปให้กับเอกชน       
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  มีทุนดําเนินงาน  950   ล้านบาท     จําเป็นต้องจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี 
กระบวนการตรวจสอบ วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง  และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี   เพ่ือเสนอนายทะเบียนแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรี
สะเกษ จํากัด  ในปี 2558 

 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามาจํานวน  1  ราย  รายละเอียด ดังนี้ 

รายการ สํานักงาน ธนสารการบัญชี 
1.รายช่ือผู้เสนอ นายธนกิจ     เทพสุเมธานนท์ 
2.เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี) 4 ครั้ง/ปี 
3.จํานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง 
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

2-3 คน/วัน 

4.ค่าตรวจสอบบัญชี 50,000.-บาท 
5.การขอรับเงินการตรวจสอบ เมื่อรับรองงบการเงินประจําปีเสร็จสิ้นแล้ว 
  
ที่ประชุมมีมติ  รับทราบและเนื่องจากสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด    ได้ประกาศ
รับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่ไม่มีรายอ่ืนมาสมัคร จึงมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จ้างนายธนกิจ เทพสุเมธา
นนท์  เลขทะเบียน   6701   เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   ประจําปี   2558   ในราคา  50,000.- บาท  (-ห้า
หมื่นบาทถ้วน-) และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป 
 
 
 
 

ที่ประชุมมีมติ		รับทราบและเนื่องจากส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ		จ�ากัด				ได้ประกาศรับ

สมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	แต่ไม่มีรายอื่นมาสมัคร	จึงมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จ้างนายธนกิจ	เทพสุเมธานนท์		

เลขทะเบียน			6701			เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต			ประจ�าปี			2558			ในราคา		50,000.-	บาท		(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)	

และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 10 	เรื่อง	พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันของสหกรณ์	ประจ�าปี	2558

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	33		ครั้งที่	14	

เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2557	มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาก�าหนดวงเงิน					ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯอาจ

จะกู้ยืมหรือค�้าประกันไว้รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 โดยคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	34		 เป็น

หลักประกันวงเงนิกูย้มืหรอืค�า้ประกนั		ส�าหรบัปี	2558		คณะกรรมการด�าเนนิการขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุใหญ่		ขอกูย้มื

เงินจากแหล่งทีใ่ห้กูย้มืหรอืค�า้ประกนัเงินในวงเงนิ	100,000,000.00	บาท	(-หนึง่ร้อยล้านบาท-)	 เท่าเดมิ	จงึเสนอท่ี

ประชมุเพือ่พิจารณา

ที่ประชุมมีมติ		ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว		จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์	ให้สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�ากัด	ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน	ประจ�าปี		2558		ในวงเงิน		100,000,000.-	บาท	

(-หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน-)		และให้คณะกรรมการด�าเนินการ			รายงานเพื่อขอความเห็นชอบก�าหนดวงเงินกู้หรือ

ค�้าประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง	การจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		ประจ�าปี	2558

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า			ตามค�าแนะน�าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์		ได้มีนโยบายให้สหกรณ์

ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียนเกินกว่า		100			ล้านบาท				จะต้องกระจายงานบางส่วนไปให้กับเอกชน				ซึ่งสหกรณ์

ออมทรพัย์โรงพยาบาลศรสีะเกษ		จ�ากดั		มทีนุด�าเนินงาน		950			ล้านบาท			จ�าเป็นต้องจดัจ้างผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต		

โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี	กระบวนการตรวจสอบ	วิธีเบิกจ่าย

ค่าจ้าง		และทีอ่ยูข่องผูส้อบบญัชี	เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุใหญ่มอี�านาจในการพจิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช	ี		เพือ่เสนอ

นายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�ากัด		ในปี	2558
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ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2558 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า   ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด   8  คณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 72 ,ข้อ 73 ,ข้อ 74 และข้อ 76 และในปี  2557 มีกรรมการดําเนินการที่ครบกําหนดวาระจํานวน 7  คน 
ดังนี้ 

1.  นายดํารงค์  พันธ์คํา 
       2.  นางพนิดา  ภาดี 
       3.  นายอํานาจ  ธงไชย 
       4.  นายพิชิต  พันธ์ุดี 
       5.  นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 
       6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา 
       7.  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ 
  ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 1 กันยายน 2557  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ
จํานวน    12   คน    ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ        เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกต้ังได้   7  คน   จะเร่ิม
โดยสมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ (สีเขียว)  แล้วเข้าคูหา  
กากบาทแล้วหย่อนบัตรลงหีบบัตรเลือกต้ัง     เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร    จึงนําหีบบัตรมารวมกัน   และให้
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกต้ังดําเนินการนับคะแนนต่อไป 
  ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน  จํานวน    4   คน      เพ่ือนับคะแนนเลือกต้ัง
ในครั้งนี้โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน 
 

ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน ลําดับที่ 

5 นางพยอม  รวยสูงเนิน 861 1 
1 นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์ 681 2 
2 นายพิชิต  พันธุ์ดี 627 3 
6 นายชาญ  งามมาก 626 4 
4 นายอํานาจ  ธงไชย 617 5 
9 นางพนิดา  ภาดี 560 6 
11 นายดํารงค์  พันธ์คํา 536 7 
7 นายทศพร  ถันทอง 441 8 
8 นายพรรณศักด์ิ  บุรกรณ์ 430 9 
3 นางสาวสุประวีณ์  แป้นทอง 415 10 
10 นายปริญญา  นามวงศ์ 376 11 
12 นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล 234 12 
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  ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกต้ังตําแหน่งกรรมการดําเนินการ ลําดับที่  1 - 7 มวีาระอยู่ในตําแหน่ง
คราวละ 2 ป ี  ดังนี้  
 
                               1. นางพยอม  รวยสูงเนนิ 
                               2. นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพชัร ์
                               3. นายพชิิต  พนัธุ์ด ี
                               4. นายชาญ  งามมาก 
                               5. นายอํานาจ  ธงไชย 
                               6. นางพนิดา  ภาดี 
                               7. นายดํารงค์  พันธ์คํา 
 
ที่ประชุมใหญ่    มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2558 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า   ตามข้อบังคับสหกรณ์  หมวด   8   คณะกรรมการ
ดําเนินการข้อ 101 ,ข้อ 102 ,ข้อ 103 ,ข้อ 104  และข้อ  105  และในปี   2557  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบ
กําหนดวาระจํานวน 2 ท่าน ดังนี้ 
     1.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
     2.นางพยอม รวยสูงเนิน 
 
  ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 1 กันยายน 2557  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 3 คน   ขอให้สมาชิกเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความ
โปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  สามารถลงคะแนนเลือกต้ังได้  2  คน   จะเร่ิมโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ(สีม่วง) แล้วเข้าคูหา  กากบาทแล้วหย่อนบัตรลง
หีบบัตรเลือกต้ัง   เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร   จึงนําหีบบัตรมารวมกัน และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกต้ัง
ดําเนินการนับคะแนนต่อไป 
  ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน  จํานวน  2  คน    เพ่ือนับคะแนนเลือกต้ังใน
ครั้งนี้โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน 

ผลการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน ลําดับที่ 
1 นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธิ์ 774 1 
3 นางอนงค์วรรณ  จันทกรณ์ 554 2 
2 นางชิณสา  พระโสภา 511 3 

   
  ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกต้ังตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ลําดับที่  1 - 2       มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 1 ป ี
ที่ประชุมใหญ ่   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

เรื่อง	การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวารท่ี 14  เรื่องอื่นๆ 
 

14.1  เรื่อง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) 
 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.)  นั้น 

สมาคม สสธท.  มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น   113,974  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  95,979   คน  
สมทบ    17,995  คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  มีจํานวนสมาชิก 1,065 คน   
 - สมาชิกสามัญ     จํานวน    870 คน  
 - สมาชิกสมทบบิดา มารดา  บุตร และคู่สมรส จํานวน    195 คน  

เปิดรับสมัครสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส   รอบที่  4/2557   อายุไม่เกิน  
60  ปีบริบูรณ์  ณ วันสมัคร   สมัครได้ต้ังแต่วันที่   1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2557     ชําระเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้าพร้อมค่าสมัครและค่าบํารุงรายปี     จํานวน  4,040.00  บาท  (-สี่พันสี่สิบบาทถ้วน-)   ทายาทจะได้
เงินสงเคราะห์ประมาณ   1,000,000.00  บาท (-หน่ึงล้านบาทถ้วน-)   ส่วนรายละเอียดการชําระเงิน
สงเคราะห์ลว่งหน้าและค่าบํารุงรายปี 2558 นั้น จะเรียกเก็บในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม  2557  
ดูรายละเอียดได้ที่   www.cpct.or.th  
  
 สมาคม สส.ชสอ.  มีจํานวนสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบทั้งสิ้น   210,023  คน   

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  มีจํานวนสมาชิก 108 คน   
 - สมาชิกสามัญ     จํานวน    104 คน  
 - สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จํานวน       4 คน  

เปิดรับสมัครสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบคู่สมรส   รอบที่   12/2557   อายุไม่เกิน   60  ปีบริบูรณ์  
(เกิด พ.ศ. 2497 ) สมัครได้ต้ังแต่วันที่   1- 31  ตุลาคม   2557     ชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าพร้อมค่าสมัคร
และค่าบํารุงรายปี  จํานวน 4,040.00 บาท (-สี่พันสี่สิบบาทถ้วน-)    ทายาทจะได้เงินสงเคราะห์ประมาณ  
600,000.00  บาท     ส่วนรายละเอียดการชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบํารุงรายปี 2558 นั้น   ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสมาคม สส.ชสอ. ชุดที่ 2 ครั้งที่ 9 / 2557 วันที่ 22 กันยายน 2557 มีมติให้
เก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสภาพประจําปี   2558   จากปีละ  4,000.00  บาท  เป็นปีละ 4,800.00 
บาท  และส่งเงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้กับสมาคม  สส.ชสอ. ต้ังแต่บัดน้ีถึง 31  มกราคม  2558  
 ในปี 2558  จะเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน  58 ปีบริบูรณ์(คนที่เกิดไม่ตํ่ากว่า พ.ศ.2500) 
 ในปี 2559  จะเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน  56 ปีบริบูรณ์(คนที่เกิดไม่ตํ่ากว่า พ.ศ.2503) 
 ในปี 2560  จะเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน  54 ปีบริบูรณ์(คนที่เกิดไม่ตํ่ากว่า พ.ศ.2505) 
ดูรายละเอียดได้ที่   www.fscct.or.th  
ที่ประชุมใหญ ่   รับทราบ 
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เลิกประชุม      เวลา  20.00 น. 
 
 
                                          (ลงช่ือ)       สุที   วงค์ละคร   ประธานในที่ประชุม 
                                                       (นายสุที  วงค์ละคร) 
 
 
 
                                          (ลงช่ือ)      ชุติมา   บุญขวาง   เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวชุติมา  บุญขวาง) 
 
 
 
                                           (ลงช่ือ)     สุภานัน   อุระโลก   ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                  (นางสาวสุภานัน  อุระโลก) 
 
 
 
 

       สําเนาถูกต้อง 
 
        
          (นางสาวชุติมา  บุญขวาง) 
                  เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ่....................................................................................................................................... 
 
 
 
 

       สําเนาถูกต้อง

        
นางสาวชติมา บญขวาง



ระเบียบวาระที่
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3
เรื่อง มอบทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิก ประจำาปี 2558
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ระเบียบวาระที่ 3 มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจําปี 2558 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุมดังน้ี 
เลขานุการ นางสาวชุติมา    บุญขวาง  เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด   ลงวันที่   28  สิงหาคม   
2558  ได้จัดให้มีการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจําปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 15 
กันยายน 2558 ในปีนี้มีสมาชิกส่งบุตรขอรับทุนดังกล่าวทั้งสิ้น 66 ราย แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 41 ราย 
ระดับมัธยมศึกษา 25 ราย คณะกรรมการฯได้พิจารณาทุนเรียบร้อยแล้วและจะจัดมอบทุนการศึกษา จํานวน 
20  ทุน ทุนละ  1,500.- บาท   และทุนของคณะกรรมการดําเนินการอีก  11  ทุน  ดังน้ี  
 1. ทุนส่งเสรมิการศึกษาบตุรของสมาชิกระดับชัน้ประถมศึกษาคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 10 ราย 
ดังนี้.-  

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล ชั้น บุตร ชื่อ - สกุล เลขสมาชิก ตําแหน่ง หมายเหต ุ
1. ด.ญ.ชาลิสา      สุขชิต ป.6 ” นางกัลยาณี      สุขชิต 1249 ข้าราชการ - 
2. ด.ญ.กัญญาวีร ์  อิ่มเต็ม ป.5 ” น.ส.รัตนาภรณ์   อ่ิมเต็ม 1683 ข้าราชการ - 
3. ด.ช.ศิรพงษ์      มะณูดวงจันทร์ ป.2 ” นางพิชามญช์ุ    โรจน์ธรรมทวี 1719 ข้าราชการ - 
4. ด.ช.ภัทรพล     สุขเกษม ป.3 ” นายเทียนชัย    สุขเกษม 1867 พกส. - 
5. ด.ญ.อัญชิสา    สมบัติมาก ป.4 ” นางวรรณภา    สมบัติมาก 1915 พกส. - 
6. ด.ญ.ณัฐวิภา    คมทา ป.2 ” นางสุพรรณณี   คมทา 1977 พกส. - 
7. ด.ช.ธีรภัทร     ปรัชญาประเสริฐ ป.2 ” นางสุภาพร   ปรัชญาประเสริฐ 2089 ข้าราชการ - 
8. ด.ญ.วิชญาพร   หล้าธรรม ป.2 ” นางกัลยาณี    วิเศษสังข ์ 2358 พกส. - 
9. ด.ช.วรพงศ์     หลาวทอง ป.3 ” นางวรนิษฐา   หลาวทอง 2385 พกส. - 
10. ด.ญ.ภาวิดา     เที่ยงราช ป.2 ” นางเอ้ืองฟ้า    เที่ยงราช 2456 พกส. - 

2. ทุนสง่เสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกระดับชั้นมัธยมศกึษาคณะกรรมการพิจารณาให้ทนุ 10 ราย ดังน้ี.-  
ลําดับที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น บุตร ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ตําแหน่ง หมายเหต ุ

1. น.ส.รัชตวรรณ   นามวงศ ์ ม.6 ” นายปริญญา    นามวงศ์ 741 ข้าราชการ - 
2. น.ส.พิชญาภา    สมบัติวงศ์ ม.4 ” นางวิจิตรา      อัครชาติ 1242 ข้าราชการ - 
3. น.ส.ณัชริญา      ศิลาโชติ ม.6 ” นางวลัยลักษณ์ ศิลาโชติ 1506 พกส. - 
4. ด.ญ.รมิตา        ยิม้เกิด ม.2 ” นางสลิลลา      ยิ้มเกิด 1539 ข้าราชการ - 
5. ด.ญ.เกศวรา     เครือบุตร ม.2 ” นางลดากฤษ    เครือบุตร 1586 พกส. - 
6. ด.ญ.พรวรินทร์   อัครเกรกิณรงค์ ม.3 ” นางทรรศ์กมน  อัครเกริกณรงค์ 1617 พกส. - 
7. ด.ช.ธีรชัย         ทองพันช่ัง ม.1 ” นางอุไร          ทองพันช่ัง 1692 พกส. - 
8.  ด.ญ.ดวงฤทัย     ปัญญาไวย์ ม.3 ” นายศราวุฒิ     ปัญญาไวย์ 1920 พกส. - 
9. ด.ญ.ธัญญาธรณ์  สขุจันทร ์ ม.2 ” นางยุภาพร      สุขจันทร ์ 2209 พกส. - 
10. ด.ช.ยศกร         แนวมั่น ม.2 ” นางอนิตา        แนวมั่น 2296 พกส. - 

 
 
 
 
 
 
  

เรื่อง มอบทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิก 
ประจำาปี 25583ระเบียบวาระที่   

ประธานฯ		มอบหมายให้เลขานุการ		เสนอต่อที่ประชุมดังนี้

เลขานุการ	นางสาวชุติมา				บุญขวาง		เลขานุการ	เสนอต่อที่ประชุมว่า	

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ		จ�ากัด			ลงวันที่			28		สิงหาคม			2558		ได้

จัดให้มีการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจ�าปี	2558	ระหว่างวันท่ี	1	–	15	กันยายน	2558	

ในปีนี้มีสมาชิกส่งบุตรขอรับทุนดังกล่าวทั้งสิ้น	66	ราย	แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา	41	ราย	ระดับมัธยมศึกษา	

25	 ราย	 คณะกรรมการฯได้พิจารณาทุนเรียบร้อยแล้วและจะจัดมอบทุนการศึกษา	 จ�านวน	 20	 	 ทุน	 ทุนละ		

1,500.-	บาท			และทุนของคณะกรรมการด�าเนินการอีก		11		ทุน	ดังนี้ 
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เรื่อง มอบทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตรของสมาชิก 
ประจำาปี 2558

 
3. ทุนสง่เสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  โดยกรรมการดําเนนิการมอบทุนส่วนตัว จํานวน 10 ราย  ดังนี้.-  

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ชั้น บุตร ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ตําแหน่ง หมายเหต ุ
1. ด.ช.กฤษณกร      สินชัย ป.5 ” นายพิทยากร   สินชัย 2407 พกส. - 
2. ด.ช.จิรภัทร         นาจําปา ป.2 ” นายณภัทรสพล   นาจําปา 2253 พกส. - 
3. ด.ช.จักรพงษ์       สาลีพันธ์ ป.5 ” นางกันตนาพร     สาลีพันธ์ 2310 พกส. - 
4. นายธนากร         พุฒซ้อน ปวช.3 ” นายสนอง       พุฒซ้อน 1486 พกส. - 
5. น.ส.อรปรียา      บุญอ้อม ม.5 ” นางพนิตสุภา    บุญอ้อม 2516 ข้าราชการ - 
6. น.ส.ฐิติมา          ด้วงนิล ม.6 ” นายวีรพล        ด้วงนิล 1748 พกส. - 
7. ด.ช.ณัฐกร          บุญทาทอง ป.4 ” นางอนุรดี        บุญทาทอง 2078 พกส. - 
8. ด.ญ.ชญานิษฐ ์    เผ้าอาจ ป.5 ” น.ส.ประภาภรณ์  ทรงศิร ิ 1348 พกส. - 
9. ด.ญ.ทัตพิชา       บุญฉลวย ม.3 ” นางมัชฌิมาพร    บุญฉลวย 1196 พกส. - 
10. นายวิมุตติ          คําเพราะ ม.4 ” นางจันทร์เพ็ญ    คําเพราะ 1544 พกส. - 
11. นายสรัลกร         ทรงงาม ม.4 ” นางอรวรรณ      ทรงงาม 2149 พกส. - 

 
 
คณะกรรมการที่มอบทุนการศึกษาส่วนตัว จํานวน 11 คน คนละ 1,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น16,500.-บาท 
ดังรายนามน้ี 

1.นายสุที วงค์ละคร ประธานกรรมการ 
2.นายชวดล ช่วงสกุล  รองประธานกรรมการ 
3.น.ส.ชุติมา บุญขวาง เลขานุการ 
4.นางพยอม รวยสูงเนิน เหรัญญิก 
5.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ กรรมการ 
6.นางพนิดา ภาดี  กรรมการ 
7.นายสุธีร์ คันศร  กรรมการ 
8.นายพิชิต พันธ์ุดี  กรรมการ 
9.นางสุปรียา พันธ์รัมย์ กรรมการ 
10.นายอํานาจ ธงไชย  กรรมการ 
11.นายชาญ งามมาก  กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

11

16,500	.-	บาท
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ระเบียบวาระที่
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เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก
จากสหกรณ์ ประจำาปี 2558

4
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ระเบียบวาระท่ี 4   เ ร่ืองรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์      
ประจําปี 2558 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อท่ีประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางสาวชุติมา     บุญขวาง  เลขานุการ  เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า 
  สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2558     1,287  คน 
  เข้าใหม่           86  คน 
  ลาออก           20  คน 
  สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2559     1,353  คน 
รายละเอียดดังน้ี 
 

เดือน  เข้าใหม ่ ลาออก คงเหลือ 

  ช ญ ช ญ รวม 

ยกมาปี58  347 940   1,287 

ตุลาคม 57  1 6 3 2 1,289 

พฤศจิกายน 57  8 5  1 1,301 

ธันวาคม 57  1 5  1 1,306 

มกราคม 58  4 2  1 1,311 

กุมภาพันธ์ 58  3 2 3  1,313 

มีนาคม 58  5 8 2  1,324 

เมษายน 58   1  2 1,323 

พฤษภาคม 58  4 4  1 1,330 

มิถุนายน 58  1 9  1 1,339 

กรกฎาคม 58  1 2 1  1,341 

สิงหาคม 58  2 4 1  1,346 

กันยายน 58  3 5 1  1,353 

รวม เข้าใหม-่ลาออก  33 53 11 9 1,353 

รวม ช / ญ 369 984   1,353 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

ประธานฯ	 มอบหมายให้เลขานุการ				เสนอต่อที่ประชุมดังนี้

เลขานุการ	 นางสาวชุติมา					บุญขวาง		เลขานุการ		เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า

	 	 สมาชิกคงเหลือยกมาปี	2558	 	 	 		 1,287	 	 คน

	 	 เข้าใหม่	 	 	 	 	 	 	 				86	 	 คน

	 	 ลาออก	 	 	 	 	 	 	 				20	 	 คน

	 	 สมาชิกคงเหลือยกไปปี	2559	 	 	 		 1,353	 	 คน

4ระเบียบวาระที่   

เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่
และลาออกจากสหกรณ์ 
ประจำาปี 2558

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-



ระเบียบวาระที่

รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 25

เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่
และลาออกจากสหกรณ์ 
ประจำาปี 2558

เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ
ประจำาปี 2558

5



รายงานกิจการประจําป 2558 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศร�สะเกษ จํากัด26

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2558 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ   นายสมิง  มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินกิจการ   ประจําปี  2558 ดังนี้ 

รายงานกิจการ  ประจําปี  2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

*************** 
1.     รายงานกิจการทั่วไป    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จํากัด         ได้จดทะเบียนครั้งแรก 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พุทธศักราช  2511  และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ประเภทออมทรัพย์  เลขทะเบียน
ที่ กพธ.7/2552    วันที่    21  มกราคม  2525   นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา    34   ปี     สําหรับการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลําดับ  ในปีบัญชี  2558  มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น
1,060,800,003.76   บาท     
2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น 463,098,330.00 416,052,230.00 
ถือหุ้นระหว่างปี 50,295,900.00 56,361,700.00 
ถอนหุ้นระหว่างปี 6,679,700.00 9,316,100.00 
เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น 506,714,530.00 463,098,330.00 

 
3.  จํานวนสมาชิก 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
จํานวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี 1,287 1,272 
สมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 86 58 
สมาชิกออกระหว่างปี 20 43 
สมาชิกเม่ือสิ้น 2558 คงเหลือ 1,353 1,287 

 
4.  เงินรับฝากจากสมาชิก 
   -  ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
เงินฝากต้นปีก่อน เป็นเงิน 385,322,027.68 333,643,631.82 
ฝากระหว่างปี 135,233,513.21 174,553,724.54 
ถอนระหว่างปี 103,425,548.69 122,875,328.68 
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 เป็นเงิน 417,129,992.20 385,322,027.68 

  5.  ประเภทเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จํากัด 32,418,145.67 10,699,864.84 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 7,110,261.58 10,508,951.14 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด 26,553.48 25,769.67 
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด 31,845,835.49 11,642,181.34 

รวม 71,400,796.22 32,876,776.99 
 

5ระเบียบวาระที่   
เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ  
ประจำาปี 2558

ประธานฯ 	มอบหมายให้ผู้จัดการ		เสนอต่อที่ประชุม

ผู้จัดการ  	นายสมิง		มีบุญ		เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการด�าเนินกิจการ			ประจ�าปี		2558	ดังนี้

รายงานกิจการ  ประจำาปี  2558

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ  จำากัด
***************



รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 27

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองรับทราบรายงานกิจการ  ประจําปี 2558 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ   นายสมิง  มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการดําเนินกิจการ   ประจําปี  2558 ดังนี้ 

รายงานกิจการ  ประจําปี  2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

*************** 
1.     รายงานกิจการทั่วไป    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จํากัด         ได้จดทะเบียนครั้งแรก 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   พุทธศักราช  2511  และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ประเภทออมทรัพย์  เลขทะเบียน
ที่ กพธ.7/2552    วันที่    21  มกราคม  2525   นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา    34   ปี     สําหรับการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลําดับ  ในปีบัญชี  2558  มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น
1,060,800,003.76   บาท     
2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น 463,098,330.00 416,052,230.00 
ถือหุ้นระหว่างปี 50,295,900.00 56,361,700.00 
ถอนหุ้นระหว่างปี 6,679,700.00 9,316,100.00 
เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น 506,714,530.00 463,098,330.00 

 
3.  จํานวนสมาชิก 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
จํานวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี 1,287 1,272 
สมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 86 58 
สมาชิกออกระหว่างปี 20 43 
สมาชิกเม่ือสิ้น 2558 คงเหลือ 1,353 1,287 

 
4.  เงินรับฝากจากสมาชิก 
   -  ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
เงินฝากต้นปีก่อน เป็นเงิน 385,322,027.68 333,643,631.82 
ฝากระหว่างปี 135,233,513.21 174,553,724.54 
ถอนระหว่างปี 103,425,548.69 122,875,328.68 
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 เป็นเงิน 417,129,992.20 385,322,027.68 

  5.  ประเภทเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จํากัด 32,418,145.67 10,699,864.84 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด 7,110,261.58 10,508,951.14 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด 26,553.48 25,769.67 
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด 31,845,835.49 11,642,181.34 

รวม 71,400,796.22 32,876,776.99 
 

5.  การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก 
รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

ประเภทเงิน ปี 2558 ปี 2557 
 สัญญา จํานวนเงินกู้ เฉลี่ยรายละ สัญญา จํานวนเงินกู้ เฉลี่ยรายละ 
เงินกู้สามัญ 558 812,799,500.00 1,456,629.93 572 736,686,600.00 1,287,913.64 
เงินกู้พิเศษ 117 79,645,000.00 680,726.50 134 88,090,000.00 657,388.06 
เงินกู้ฉุกเฉิน 4,214 157,721,700.00 37,428.05 4,358 157,523,400.00 36,145.80 

 
6.  ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ประเภท ฐานะการเงนิ 
ปี 2558 

ฐานะการเงนิ 
ปี 2557 

+ เพิ่ม - ลด 

1. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 506,714,530.00 463,098,330.00 + 43,616,200.00 
2. ทุนสํารอง 40,204,037.97 34,989,479.38 + 5,214,558.59 
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอ่ืนๆ 2,876,602.00 2,659,761.00 + 216,841.00 
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 417,129,992.20 385,322,027.68 + 31,807,964.52 
5. ทุนดําเนินงานทั้งหมด 1,060,800,003.76 951,433,172.16 + 109,366,831.60 
6. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,050,166,200.00 982,300,000.00 + 67,866,200.00 
7. เงินชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี 978,376,988.29 911,463,653.90 + 66,913,334.39 
8. เงินกู้คงเหลือท่ีสมาชิกเม่ือสิ้นปี 965,729,378.36 893,940,166.65 + 71,789,211.71 
9. กําไรสุทธิ 44,046,636.27 39,886,656.59 + 4,159,979.68 

 
7. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 
   7.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   7.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้นละ 500 บาทจํานวน 381,500.00 
บาทและซื้อหุ้นเพ่ิมระหว่างปี จํานวน 5,763 หุ้น เป็นเงิน  2,881,500.00บาท ณ  วันสิ้นปี 2558  ถือหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,263,000.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ่…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

5.  การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก 
รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

ประเภทเงิน ปี 2558 ปี 2557 
 สัญญา จํานวนเงินกู้ เฉลี่ยรายละ สัญญา จํานวนเงินกู้ เฉลี่ยรายละ 
เงินกู้สามัญ 558 812,799,500.00 1,456,629.93 572 736,686,600.00 1,287,913.64 
เงินกู้พิเศษ 117 79,645,000.00 680,726.50 134 88,090,000.00 657,388.06 
เงินกู้ฉุกเฉิน 4,214 157,721,700.00 37,428.05 4,358 157,523,400.00 36,145.80 

 
6.  ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ประเภท ฐานะการเงนิ 
ปี 2558 

ฐานะการเงนิ 
ปี 2557 

+ เพิ่ม - ลด 

1. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 506,714,530.00 463,098,330.00 + 43,616,200.00 
2. ทุนสํารอง 40,204,037.97 34,989,479.38 + 5,214,558.59 
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอ่ืนๆ 2,876,602.00 2,659,761.00 + 216,841.00 
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 417,129,992.20 385,322,027.68 + 31,807,964.52 
5. ทุนดําเนินงานทั้งหมด 1,060,800,003.76 951,433,172.16 + 109,366,831.60 
6. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,050,166,200.00 982,300,000.00 + 67,866,200.00 
7. เงินชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี 978,376,988.29 911,463,653.90 + 66,913,334.39 
8. เงินกู้คงเหลือท่ีสมาชิกเม่ือสิ้นปี 965,729,378.36 893,940,166.65 + 71,789,211.71 
9. กําไรสุทธิ 44,046,636.27 39,886,656.59 + 4,159,979.68 

 
7. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ 
   7.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   7.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หุ้นละ 500 บาทจํานวน 381,500.00 
บาทและซื้อหุ้นเพ่ิมระหว่างปี จํานวน 5,763 หุ้น เป็นเงิน  2,881,500.00บาท ณ  วันสิ้นปี 2558  ถือหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากัด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,263,000.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

7.	แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอื่น	ๆ

			 7.1		ถือหุ้นกับบริษัท		สหประกันชีวิต		จ�ากัด		เป็นเงิน		10,000.00		บาท

			 7.2		ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	หุ้นละ	500	บาท	จ�านวน	381,500.00	บาท

และซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างปี	จ�านวน	5,763	หุ้น	เป็นเงิน		2,881,500.00	บาท	ณ		วันสิ้นปี	2558		ถือหุ้นของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		จ�ากัด		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,263,000.00		บาท



รายงานกิจการประจําป 2558 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศร�สะเกษ จํากัด28



ระเบียบวาระที่

รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 29

เรื่อง รับทราบรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558

6



รายงานกิจการประจําป 2558 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศร�สะเกษ จํากัด30

6ระเบียบวาระที่   

เรื่อง รับทราบรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558

ประธานฯ		มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ	เสนอต่อที่ประชุม

ผู้ตรวจสอบกิจการ 	นางสารภีพรรน์		ลิ้มพิสุทธิ์	และ	นางอนงค์วรรณ			จันทกรณ์		ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอ

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�ากัด	ประจ�าปี		2558	ดังนี้

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
***********************

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2558 
 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิและ นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ ์ ผูต้รวจสอบกิจการได้เสนอ
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ประจําปี  2558 ดังนี้ 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 

สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2558 
 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี    2557   เมื่อวันที่   16   ตุลาคม  2557   ได้เลือกต้ัง

ข้าพเจ้านางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธ์ิ และ นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558    ข้าพเจ้าและ
คณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น      
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปีโดยสรุป ดังนี้  
จึงขอเสนอการ วัตถุประสงค์และขอบเขต การตรวจสอบกิจการ และผลการตรวจสอบประจําปีโดยสรุป ดังนี้ 
1.วัตถุประสงค ์
(1)  เพ่ือทราบว่ามีการกําหนดระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่
กําหนดไว้ 
(2)  เพ่ือทราบว่ามีการควบคุมภายในด้านสินเช่ือเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ 
(3)  เพ่ือทราบว่าหลักฐานการให้เงินกู้  การค้ําประกัน  และการรับชําระหน้ีมีอยู่ครบถ้วน 
(4)  เพ่ือทราบว่าการเก็บหน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5)  เพ่ือทราบว่าลูกหน้ีที่ ผิดนัดชําระหนี้  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่างเหมาะสม 
(6)  เพ่ือทราบว่าการคํานวณดอกเบ้ียรับ ดอกเบ้ียค้างรับถูกต้องครบถ้วน 
(7)  เพ่ือทราบว่ามีการบันทึกบัญชีด้านสินเช่ือถูกต้องครบถ้วน 
(8)  เพ่ือพิสูจน์ว่ามีลูกหน้ีเงินให้กู้คงเหลืออยู่จริง 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
(1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ- จ่ายเกี่ยวกับการให้เงินกู้  
(2)ตรวจสอบหนังสือกู้เงินระยะสั้น หนังสือกู้เงินระยะปานกลาง และการค้ําประกัน 
(3)สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติด้านสินเช่ือ 
(4)ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเก่ียวกับสินเช่ือ 
(5)ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหน้ีและการติดตามหน้ีที่ค้างส่ง 
(6)ยืนยันยอดลูกหน้ีเงินให้กู้โดยตรงระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 31

เรื่อง รับทราบรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558

3.ผลการตรวจสอบ 
ด้านการเงิน 
1.การรับเงินทุกรายการได้รับครบถ้วนภายในกําหนดเวลา มีการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับเงิน ที่ได้รับครบตาม
จํานวนและนํามาลงบัญชีทุกฉบับ    
2. การจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ และมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
3.การจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีสหกรณ์กําหนด 
4.การรับชําระหน้ี มีการเปรียบเทียบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับและบันทึกบัญชีทุกรายการ 
5.การเก็บรักษาเงินสด ได้จัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มีการกําหนดวงเงินขั้นสูงที่เก็บรักษาไว้ในสหกรณ์ฯ      
มีการกําหนดผู้รับผิดชอบไว้โดยชัดเจน รวมท้ังมีการตรวจนับเงินสดจริงเทียบกับบัญชี เป็นประจําวัน มีเงินสด
คงเหลือ ณ สิ้นปีเป็นจํานวนเงิน     บาท  ถูกต้องตามบัญชี สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเก็บได้ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท  
5. มีการบันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับจ่ายในแต่ละวันและรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
6. มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
7.การนําเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนมีการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืน  ครบถ้วน 
8.การถอนเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนทําโดยผู้มีอํานาจในการถอนและบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก ธนาคาร/
สหกรณ์อื่นครบถ้วน 
9.การจ่ายเงินเป็นเช็คทุกครั้งต้องจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมและลงลายมือช่ือผู้มีอํานาจอนุมัติ  รวมทั้งมีการจัดทํา
ทะเบียนคุมเช็คไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
10.กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิด และไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับน้ันแล้ว ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและ
ประทับตรา “ยกเลิก ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
11.มีการจัดทํารายงานใบเสร็จที่ยกเลิก 
12.จัดทํารายงานการหักเงินชําระหน้ีทุกประเภทจากสมาชิกทุกเดือน 
13.มีการติดตามหน้ีและแก้ไขอย่างเหมาะสม(การเงิน+บัญชี) 
14.การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือนํามาจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ และอยู่ภายในวงเงินกู้และวงเงินค้ําประกันที่ นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
15.การรับเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินค่าหุ้นที่ได้รับกับสําเนาใบเสร็จรับเงินที่บันทึกบัญชี 
16.มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามส่วนวงเงินกู้จากสมาชิก และได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและบันทึกบัญชี
ครบถ้วน กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิดและไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับน้ันแล้ว มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  และ
ประทับตรา “ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
17.การจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกมีการตรวจสอบการชําระหนี้สินและภาระค้ําประกันที่คงค้างกับสหกรณ์ รวมท้ัง
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
18.การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจครบถ้วน 
19.เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง สมบูรณ์ 
20.ค่าใช้จ่ายทุกประเภทได้บันทึกไว้ในบัญชีอย่างครบถ้วน 
21.มีการจัดทําทะเบียนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการดูที่ถูกต้อง 
22.มีจัดทําประกันอัคคีภัยเพ่ือการกู้พิเศษถูกต้องครบถ้วน 
23.เบิกจ่ายเบ้ียประชุมประจําเดือนถูกต้องครบถ้วน 
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ด้านธุรการ  
1.มีการรับ/ตรวจสอบ/เสนอ/จัดเก็บใบสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่/ลาออกจากสมาชิก ถูกต้อง 
2.มีการประชาสัมพันธ์  แนะนํา ช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
3.มีการรับสมัครสมาชิก สสธท.และ สส.ชสอ. รวมทั้งโอนเงินค่าสมัครของแต่ละรอบและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ให้กับสมาชิก ถูกต้อง 
4.การจัดซื้อสินเช่ือจากบุคคลภายนอกได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ  และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนด 
 
ด้านบัญช ี
1.แยกใบสําคัญการรับ - จ่าย เงิน  ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิป ลูกหนี้ เจ้าหน้ี ตามประเภทการจ่าย 
หรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจําวันและลงรายการรับ - จ่าย ตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุป
ประจําวัน 
2.มีการทํางบทดลองประจําเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี ถูกต้อง 
3.มีการจัดทําและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุ้น  ว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไป 
เป็นประจําทุกเดือน ถูกต้อง 
4.มีการทํารายการแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และลงรายการแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
5.มีการยืนยันยอดหน้ีกับลูกหน้ี(1ครั้ง/ปี) 
6.การรับฝากเงินมีเอกสารประกอบและมีการบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชี
ย่อยเจ้าหน้ีเงินรับฝากทันที 
7.การถอนเงินฝากมีการตรวจสอบลายมือช่ือผู้ถอนเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึก รายการในสมุดคู่
บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ทําการถอนเงินฝากด้วย
ตนเองต้องมีใบมอบฉันทะประกอบให้ถูกต้อง 
8.มีการสํารองข้อมูลไว้ในที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย 
ด้านสินเชื่อ  
1.มีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไว้ 
2.หลักฐานการให้เงินกู้  การค้ําประกัน  และการรับชําระหน้ีครบถ้วน 
3.มีการเก็บหน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหน้ีที่ ผิดนัดชําระหน้ี  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่าง   
เหมาะสม 
4.สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ1.เงินกู้ฉุกเฉิน2.เงินกู้สามัญ3.เงินกู้พิเศษ  
ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 

ลําดับ ประเภทเงินกู้ จํานวน
สัญญา 

จ่ายเงินกู้ คงเหลือ 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 4,214 157,721,700.00 21,986,061.15 
2. เงินกู้สามัญ 558 812,799,000.00 811,167,584.89 
3. เงินกู้พิเศษ 117 79,645,000.00 132,575,732.32 
รวมเงินให้กู้แกส่มาชิกคงเหลือ   965,729,378,36 

 
การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่กําหนดไว้ 
มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจลงนามทุกครั้ง 
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ข้อเสนอแนะ  
 
ข้อ 1 พัฒนาให้มีเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด  เพ่ือสมาชิกสามารถติดต่อ
สอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับได้และพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้สมาชิกสามารถคํานวณวงเงินกู้ของตนเองได้
อย่างคร่าว ๆ 
ข้อ 2 ทุกสิ้นปีบัญชี  ควรเชิญตัวแทนของบริษัทที่รับทําประกันวงเงินและประกันอัคคีภัยมีช้ีแจงนโยบายและ
แสดงสถานะภาพของบริษัท 
ข้อ 3 กรณีที่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มจํานวน  ต้องมาปรับโครงสร้างหน้ี
ภายหลัง สหกรณ์ฯควรพิจารณายอดเงินกู้เพ่ือให้ชําระหน้ีให้หมดภายในอายุ 60 ปี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
 
  นางสารภีพรรน์ ลิ้มพิสุทธ์ิ                        นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ 
    ผู้ตรวจสอบกิจการ                                   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

้ ์ นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์

มติที่ประชุมใหญ่.........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 35

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน ธนสารการบัญชี  เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางจารุณี   ศุภกาญจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เสนอต่อที่ประชุมรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี   งบแสดงฐานะทางการเงิน   งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด  ปีบัญชี 2558 ดังนี้ 

 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

                               วันที่    7   ตุลาคม   2558 

เรียน   ผู้สอบบัญชี 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ   สหกรณ์  
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2558   เพ่ือแสดงความเห็นว่างบ
การเงิน ดังกล่าว  แสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ  ตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ  
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็นดังต่อไปน้ี 
  1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 
  2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐาน และข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ่ 
  3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ 
สหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี   และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 
  4.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ  หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 
  5.  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้า   ซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์    
ในการต้ังสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
  

7ระเบียบวาระที่   

เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำาปี  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

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

ประธานฯ			มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส�านักงาน	ธนสารการบัญชี		เสนอต่อที่ประชุม	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 นางจารุณี			ศุภกาญจน์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		เสนอต่อที่ประชุมรายงานการ

ตรวจสอบบัญชี			งบแสดงฐานะทางการเงิน			งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จ�ากัด		ปีบัญชี	2558	ดังนี้
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เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำาปี  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสํานักงาน ธนสารการบัญชี  เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางจารุณี   ศุภกาญจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เสนอต่อที่ประชุมรายงานการ
ตรวจสอบบัญชี   งบแสดงฐานะทางการเงิน   งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด  ปีบัญชี 2558 ดังนี้ 

 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

                               วันที่    7   ตุลาคม   2558 

เรียน   ผู้สอบบัญชี 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ   สหกรณ์  
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2558   เพ่ือแสดงความเห็นว่างบ
การเงิน ดังกล่าว  แสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ  ตามระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ  
ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําข้ึนตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่า
ควรจะเป็นดังต่อไปนี้ 
  1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 
  2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐาน และข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว  คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอ่ืนท่ี 
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และรายงานการประชุมใหญ่ 
  3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ 
สหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี   และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 
  4.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ  หรือ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 
  5.  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหน้า   ซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์    
ในการต้ังสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
    6.  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในงบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

  7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว 
และอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืน และ 
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
  9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ   ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

       ขอแสดงความนับถือ 
    
 
 
 
 
                             (นายสุที  วงค์ละคร)    
                                                       ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
                       (นายสมิง  มบุีญ) 
               ผู้จัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6.  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในงบการเงิน 
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก  หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

  7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพัน หรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว 
และอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืน และ 
ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
  9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ   ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

       ขอแสดงความนับถือ 
    
 
 
 
 
                             (นายสุที  วงค์ละคร)    
                                                       ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
                       (นายสมิง  มบุีญ) 
               ผู้จัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ

              (นายสที วงค์ละคร)                  (นายสทุ  วงคละคร)    
                  ประธานกรรมการ

                       (นายสมิง  มบุีญ) 
               ผู้จัดการ

              (นายสท วงคละคร)    



รายงานกิจการประจําป 2558 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศร�สะเกษ จํากัด38

 
รายงานของผูส้อบบญัช ี

 
เสนอ   นายทะเบียนสหกรณ ์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน        ณ  วันที่ 30  กันยายน  2558  และงบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดย
ถูกต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งกําหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

จาํกัด  ณ วันที ่ 30 กันยายน 2558  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน        
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

           (ลงช่ือ)           
                    ( นายธนกิจ เทพสุเมธานนท์ ) 

                                                                                              ผู้สอบบัญชี 
66/1  ซอยประชาราษฎร์  10  ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรงุเทพมหานคร  10800 
วันที่   7  ตุลาคม   2558  

ยนสหกรณ

)          
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2558 และ 2557 
         
      ปี 2558  ปี 2557 
    หมายเหต ุ  บาท  บาท 

สินทรัพย ์      
สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2  17,949,191.86  22,417,637.17 
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  3  71,400,796.22  32,876,776.99 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 5  85,297,236.26  78,188,209.45 
 ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธิ 6  38,496.67  50,250.41 
 ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ   14,185.72  4,781.90 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7  2,154,930.61  525,364.26 
  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   176,854,837.34  134,063,020.18 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
 เงินลงทุนระยะยาว  4  3,273,000.00  391,500.00 
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว-สุทธิ 5  880,432,142.10  815,751,957.20 
 ลูกหน้ีระยะยาว-สุทธิ 6  121,053.14  1,074,634.17 
 เครื่องใช้สํานักงาน-สุทธิ   113,051.18  140,220.61 
 ค่าตกแต่งรอตัดบัญชี   5,920.00  11,840.00 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   883,945,166.42  817,370,151.98 
  รวมสินทรัพย ์   1,060,800,003.76  951,433,172.16 
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     ปี 2558  ปี 2557 
    หมายเหต ุ บาท  บาท 

หนี้สนิและทุนสหกรณ ์     

หนี้สนิหมุนเวียน      
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น 8 4,000.00  - 
 ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 11 16,656,000.00  24,332,800.00 
 เงินรับฝาก  9 417,129,992.20  385,322,027.68 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10 63,765.32  76,227.51 
  รวมหนี้สนิหมุนเวียน  433,853,757.52  409,731,055.19 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน      
 เงินกู้ยืมระยะยาว  11 31,924,000.00  - 
 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่  1,180,440.00  1,067,890.00 
  รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน  33,104,440.00  1,067,890.00 
  รวมหนี้สนิ   466,958,197.52  410,798,945.19 

ทุนของสหกรณ์      
 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00  บาท)     
 หุ้นที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ว  506,714,530.00  463,098,330.00 
 ทุนสํารอง  40,204,037.97  34,989,479.38 
 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบละอ่ืนๆ 12 2,876,602.00  2,659,761.00 
 กําไรสุทธิ   44,046,636.27  39,886,656.59 
  รวมทุนของสหกรณ ์  593,841,806.24  540,634,226.97 
  รวมหนี้สนิและทุนของสหกรณ ์  1,060,800,003.76  951,433,172.16 
        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้     
     ลงช่ือ   
     (นายสุที      วงค์ละคร) 
     ประธานกรรมการ 

     
 
 
ลงช่ือ 

     (นางสาวชุติมา    บุญขวาง) 
     เลขานุการ 

     วันที่  7  ตุลาคม  2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัปสีิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2558 และ 2557 

      ปี 2558  ปี 2557 
      บาท  %  บาท  % 
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงนิลงทุน         
 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู ้   61,576,125.85  95.91  56,375,903.11  98.20 
 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก   2,594,014.74  4.04  1,009,586.05  1.76 
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน   32,213.36  0.05  21,364.00  0.04 
             
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 64,202,353.95  100.00  57,406,853.16  100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน          
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก   15,576,064.47  24.26  14,063,115.45  24.50 
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น   212,713.41  0.33  6,762.02  0.01 
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว   1,899,248.32  2.96  1,926,079.92  3.36 
  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน  17,688,026.20  27.55  15,995,957.39  27.86 

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธ ิ 46,514,327.75  72.45  41,410,895.77  72.14 

บวก รายได้อ่ืน           
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   4,300.00  0.01  2,900.00  0.01 
 ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก   7,900.00  0.01  9,360.00  0.02 
 เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ ์   54,038.59  0.08  92,136.31  0.16 
 รายได้อ่ืน    36,117.63  0.06  96,461.33  0.17 
 กําไรจากการจําหน่ายสินทรพัย์   108.00  0.00  -  - 
  รวมรายได้อ่ืน   102,464.22  0.16  200,857.64  0.35 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน          
 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที ่          
 เงินเดือน    874,320.00  1.36  811,890.00  1.41 
 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ   59,978.00  0.09  38,676.00  0.07 
 บําเหน็จเจ้าหน้าที่   112,550.00  0.18  122,720.00  0.21 
 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่   25,770.00  0.04  21,170.00  0.04 
 เงินสมทบประกันสังคม   33,858.20  0.05  31,809.00  0.06 
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     วันที่  7  ตุลาคม  2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัปสีิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2558 และ 2557 

      ปี 2558  ปี 2557 
      บาท  %  บาท  % 
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน         
 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู ้   61,576,125.85  95.91  56,375,903.11  98.20 
 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก   2,594,014.74  4.04  1,009,586.05  1.76 
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน   32,213.36  0.05  21,364.00  0.04 
             
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 64,202,353.95  100.00  57,406,853.16  100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน          
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก   15,576,064.47  24.26  14,063,115.45  24.50 
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น   212,713.41  0.33  6,762.02  0.01 
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว   1,899,248.32  2.96  1,926,079.92  3.36 
  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน  17,688,026.20  27.55  15,995,957.39  27.86 

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธ ิ 46,514,327.75  72.45  41,410,895.77  72.14 

บวก รายได้อ่ืน           
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   4,300.00  0.01  2,900.00  0.01 
 ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก   7,900.00  0.01  9,360.00  0.02 
 เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ ์   54,038.59  0.08  92,136.31  0.16 
 รายได้อ่ืน    36,117.63  0.06  96,461.33  0.17 
 กําไรจากการจําหน่ายสินทรพัย์   108.00  0.00  -  - 
  รวมรายได้อ่ืน   102,464.22  0.16  200,857.64  0.35 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิงาน          
 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที ่          
 เงินเดือน    874,320.00  1.36  811,890.00  1.41 
 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ   59,978.00  0.09  38,676.00  0.07 
 บําเหน็จเจ้าหน้าที่   112,550.00  0.18  122,720.00  0.21 
 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่   25,770.00  0.04  21,170.00  0.04 
 เงินสมทบประกันสังคม   33,858.20  0.05  31,809.00  0.06 

 ค่าล่วงเวลา    20,941.97  0.03  15,627.39  0.03 
      ปี 2558  ปี 2557 
      บาท  %  บาท  % 
 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         
 ค่าเสื่อมราคา    58,605.22  0.09  60,372.51  0.11 
 ค่าตัดจ่าย    5,920.00  0.01  5,920.00  0.01 
 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ ์  28,518.00  0.04  19,940.00  0.03 
             
 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน่          
 ค่าเบ้ียประชุม    101,400.00  0.16  86,000.00  0.15 
 ค่ารับรอง    10,386.00  0.02  12,722.50  0.02 
 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   61,163.30  0.10  111,802.52  0.19 
 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่   352,433.00  0.55  294,419.00  0.51 
 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ   48,000.00  0.07  48,000.00  0.08 
 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   50,000.00  0.08  50,000.00  0.09 
 ค่าตอบแทน    23,900.00  0.04  22,200.00  0.04 
 ค่าสวัสดิการกรรมการ   57,052.00  0.09  46,100.00  0.08 
 ค่าเช่าสํานักงาน    5,000.00  0.01  5,000.00  0.01 
 ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์   16,305.21  0.03  15,770.77  0.03 
 ค่าดูแลรักษาโปรแกรม   16,050.00  0.02  16,050.00  0.03 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร   37,758.00  0.06  37,058.00  0.06 
 ค่าถ่ายเอกสาร    18,691.00  0.03  15,208.00  0.03 
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   67,617.00  0.11  32,526.00  0.06 
 หน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา  488,267.83  0.76  (32,481.11)  (0.06) 
 หน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ีอ่ืน   (48,683.79)  (0.08)  (209,296.50)  (0.36) 
 หน้ีสงสัยจะสญู - ดอกเบ้ียลูกหน้ีอ่ืน  (5,288.54)  (0.01)  5,288.54  0.01 

 หน้ีสงสัยจะสญู - ดอกเบ้ียค้างรับลูกหน้ีตามคํา
พิพากษา 4,679.09  0.01  116.20  0.00 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน    41,882.00  0.07  40,488.00  0.07 
 ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์  3,082.21  0.00  -  - 
  รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  2,570,155.70  4.00  1,725,096.82  3.01 
กําไรสุทธ ิ     44,046,636.27  68.61  39,886,656.59  69.48 
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 ค่าล่วงเวลา    20,941.97  0.03  15,627.39  0.03 
      ปี 2558  ปี 2557 
      บาท  %  บาท  % 
 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์         
 ค่าเสื่อมราคา    58,605.22  0.09  60,372.51  0.11 
 ค่าตัดจ่าย    5,920.00  0.01  5,920.00  0.01 
 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ ์  28,518.00  0.04  19,940.00  0.03 
             
 ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน่          
 ค่าเบ้ียประชุม    101,400.00  0.16  86,000.00  0.15 
 ค่ารับรอง    10,386.00  0.02  12,722.50  0.02 
 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   61,163.30  0.10  111,802.52  0.19 
 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่   352,433.00  0.55  294,419.00  0.51 
 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ   48,000.00  0.07  48,000.00  0.08 
 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   50,000.00  0.08  50,000.00  0.09 
 ค่าตอบแทน    23,900.00  0.04  22,200.00  0.04 
 ค่าสวัสดิการกรรมการ   57,052.00  0.09  46,100.00  0.08 
 ค่าเช่าสํานักงาน    5,000.00  0.01  5,000.00  0.01 
 ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์   16,305.21  0.03  15,770.77  0.03 
 ค่าดูแลรักษาโปรแกรม   16,050.00  0.02  16,050.00  0.03 
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร   37,758.00  0.06  37,058.00  0.06 
 ค่าถ่ายเอกสาร    18,691.00  0.03  15,208.00  0.03 
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี   67,617.00  0.11  32,526.00  0.06 
 หน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ีตามคําพิพากษา  488,267.83  0.76  (32,481.11)  (0.06) 
 หน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ีอ่ืน   (48,683.79)  (0.08)  (209,296.50)  (0.36) 
 หน้ีสงสัยจะสญู - ดอกเบ้ียลูกหน้ีอ่ืน  (5,288.54)  (0.01)  5,288.54  0.01 

 หน้ีสงสัยจะสญู - ดอกเบ้ียค้างรับลูกหน้ีตามคํา
พิพากษา 4,679.09  0.01  116.20  0.00 

 ค่าใช้จ่ายอ่ืน    41,882.00  0.07  40,488.00  0.07 
 ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์  3,082.21  0.00  -  - 
  รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  2,570,155.70  4.00  1,725,096.82  3.01 
กําไรสุทธ ิ     44,046,636.27  68.61  39,886,656.59  69.48 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

งบกระแสเงินสด 
สําหรบัปสีิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2558 และ 2557 

       ปี 2558  ปี 2557 
       บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน       
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    44,046,636.27  39,886,656.59 
 รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สทุธิ    
 เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน       
  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์   58,605.22  60,372.51 
  กําไรจากการจําหน่ายสินทรพัย์   (108.00)  - 
  ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์   3,082.21  - 
  หน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ี    439,584.04  (241,777.61) 
  หน้ีสงสัยจะสญู - ดอกเบ้ีย   (609.45)  5,404.74 
  ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี    5,920.00  5,920.00 
  สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่    112,550.00  122,720.00 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    92,233.32  68,965.26 
  รายได้ค้างรับ    (2,100,967.73)  (457,243.58) 
  ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป    61,163.30  111,802.52 

 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน  42,718,089.18  39,562,820.43 

 สินทรัพย์ดําเนินงาน       
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ   (157,721,700.00)  (157,523,400.00) 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   155,402,299.10  158,452,342.95 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้สามัญ   (812,799,500.00)  (736,686,600.00) 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้สามัญ   750,911,640.32  679,782,457.63 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ   (79,645,000.00)  (88,090,000.00) 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ   72,063,048.87  73,220,862.30 
  เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน    -  (13,737.19) 
  เงินสดรับเงินรอเรียกคืน    -  14,192.50 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา   21,750.74  - 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีตามคําพิพากษา   (510,018.57)  32,481.11 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 

งบกระแสเงินสด 
สําหรบัปสีิ้นสดุวันที ่ 30  กันยายน  2558 และ 2557 

       ปี 2558  ปี 2557 
       บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน       
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    44,046,636.27  39,886,656.59 
 รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สทุธิ    
 เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน       
  ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์   58,605.22  60,372.51 
  กําไรจากการจําหน่ายสินทรพัย์   (108.00)  - 
  ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์   3,082.21  - 
  หน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหน้ี    439,584.04  (241,777.61) 
  หน้ีสงสัยจะสญู - ดอกเบ้ีย   (609.45)  5,404.74 
  ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี    5,920.00  5,920.00 
  สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่    112,550.00  122,720.00 
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    92,233.32  68,965.26 
  รายได้ค้างรับ    (2,100,967.73)  (457,243.58) 
  ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป    61,163.30  111,802.52 

 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน  42,718,089.18  39,562,820.43 

 สินทรัพย์ดําเนินงาน       
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ   (157,721,700.00)  (157,523,400.00) 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   155,402,299.10  158,452,342.95 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้สามัญ   (812,799,500.00)  (736,686,600.00) 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้สามัญ   750,911,640.32  679,782,457.63 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ   (79,645,000.00)  (88,090,000.00) 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ   72,063,048.87  73,220,862.30 
  เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน    -  (13,737.19) 
  เงินสดรับเงินรอเรียกคืน    -  14,192.50 
  เงินสดรับจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา   21,750.74  - 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีตามคําพิพากษา   (510,018.57)  32,481.11 

  เงินสดรับจากลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   1,055,417.92  173,092.81 

     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   (41,987.63)  - 
  เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน   (55,211.60)  (84,391.20) 
  เงินสดรับรายได้ค้างรับ    457,243.58  303,082.29 
 หน้ีสินดําเนินงาน        
  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (99,633.26)  (71,238.63) 
  เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน    (8,579,662.58)  (3,800,896.78) 
  เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน    8,574,600.33  3,805,959.03 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (28,248,623.60)  (30,922,972.75) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
              เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์    (34,520.00)  (11,880.00) 
              เงินสดรับจากการจําหน่ายครุภัณฑ์   110.00  - 

              เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
             ประเทศไทย (2,881,500.00)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (2,915,910.00)  (11,880.00) 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

              เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   4,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  (5,600.00) 
              เงินสดรับชําระหน้ีเงินกู้ยืม    50,000,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืม    (25,752,800.00)  (24,333,600.00) 
              เงินสดรับจากเงินรับฝาก    135,233,513.21  174,549,684.85 
              เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก    (103,425,548.69)  (122,871,288.99) 

              เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
             ประเทศไทย  (10,000.00)  (10,000.00) 

              เงินสดจ่ายเงินปันผล    (26,135,945.00)  (22,736,325.00) 
              เงินสดจ่ายเฉล่ียคนื    (6,672,153.00)  (5,702,099.31) 
              เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,304,000.00)  (1,124,000.00) 
              เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น    50,295,900.00  56,361,700.00 

  เงินสดรับจากลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   1,055,417.92  173,092.81 

     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   (41,987.63)  - 
  เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน   (55,211.60)  (84,391.20) 
  เงินสดรับรายได้ค้างรับ    457,243.58  303,082.29 
 หน้ีสินดําเนินงาน        
  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (99,633.26)  (71,238.63) 
  เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน    (8,579,662.58)  (3,800,896.78) 
  เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน    8,574,600.33  3,805,959.03 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (28,248,623.60)  (30,922,972.75) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
              เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์    (34,520.00)  (11,880.00) 
              เงินสดรับจากการจําหน่ายครุภัณฑ์   110.00  - 

              เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
             ประเทศไทย (2,881,500.00)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (2,915,910.00)  (11,880.00) 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

              เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   4,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  (5,600.00) 
              เงินสดรับชําระหน้ีเงินกู้ยืม    50,000,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืม    (25,752,800.00)  (24,333,600.00) 
              เงินสดรับจากเงินรับฝาก    135,233,513.21  174,549,684.85 
              เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก    (103,425,548.69)  (122,871,288.99) 

              เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
             ประเทศไทย  (10,000.00)  (10,000.00) 

              เงินสดจ่ายเงินปันผล    (26,135,945.00)  (22,736,325.00) 
              เงินสดจ่ายเฉล่ียคนื    (6,672,153.00)  (5,702,099.31) 
              เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,304,000.00)  (1,124,000.00) 
              เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น    50,295,900.00  56,361,700.00 

  เงินสดรับจากลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   1,055,417.92  173,092.81 

     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   (41,987.63)  - 
  เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน   (55,211.60)  (84,391.20) 
  เงินสดรับรายได้ค้างรับ    457,243.58  303,082.29 
 หน้ีสินดําเนินงาน        
  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (99,633.26)  (71,238.63) 
  เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน    (8,579,662.58)  (3,800,896.78) 
  เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน    8,574,600.33  3,805,959.03 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (28,248,623.60)  (30,922,972.75) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
              เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์    (34,520.00)  (11,880.00) 
              เงินสดรับจากการจําหน่ายครุภัณฑ์   110.00  - 

              เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
             ประเทศไทย (2,881,500.00)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (2,915,910.00)  (11,880.00) 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

              เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   4,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  (5,600.00) 
              เงินสดรับชําระหน้ีเงินกู้ยืม    50,000,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืม    (25,752,800.00)  (24,333,600.00) 
              เงินสดรับจากเงินรับฝาก    135,233,513.21  174,549,684.85 
              เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก    (103,425,548.69)  (122,871,288.99) 

              เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
             ประเทศไทย  (10,000.00)  (10,000.00) 

              เงินสดจ่ายเงินปันผล    (26,135,945.00)  (22,736,325.00) 
              เงินสดจ่ายเฉล่ียคนื    (6,672,153.00)  (5,702,099.31) 
              เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,304,000.00)  (1,124,000.00) 
              เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น    50,295,900.00  56,361,700.00 
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              เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น    (6,679,700.00)  (9,316,100.00) 
     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
              เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์   (4,100.00)  (9,200.00) 
              เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา    (44,059.00)  (24,745.00) 
             เงินสดจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก   (285,000.00)  (422,000.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   65,220,107.52  44,356,426.55 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    34,055,573.92  13,421,573.80 
เงินสด ณ วันต้นปี     55,294,414.16  41,872,840.36 
เงินสด ณ วันสิน้ปี     89,349,988.08  55,294,414.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น    (6,679,700.00)  (9,316,100.00) 
     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
              เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์   (4,100.00)  (9,200.00) 
              เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา    (44,059.00)  (24,745.00) 
             เงินสดจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก   (285,000.00)  (422,000.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   65,220,107.52  44,356,426.55 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    34,055,573.92  13,421,573.80 
เงินสด ณ วันต้นปี     55,294,414.16  41,872,840.36 
เงินสด ณ วันสิน้ปี     89,349,988.08  55,294,414.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น    (6,679,700.00)  (9,316,100.00) 
     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
              เงินสดจ่ายทุนสาธารณะประโยชน์   (4,100.00)  (9,200.00) 
              เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา    (44,059.00)  (24,745.00) 
             เงินสดจ่ายทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก   (285,000.00)  (422,000.00) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน   65,220,107.52  44,356,426.55 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น (ลดลง)    34,055,573.92  13,421,573.80 
เงินสด ณ วันต้นปี     55,294,414.16  41,872,840.36 
เงินสด ณ วันสิน้ปี     89,349,988.08  55,294,414.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เงินสดรับจากลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   1,055,417.92  173,092.81 

     ปี 2558  ปี 2557 
     บาท  บาท 
  เงินสดจ่ายลูกหน้ีลูกหน้ีอ่ืน   (41,987.63)  - 
  เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน   (55,211.60)  (84,391.20) 
  เงินสดรับรายได้ค้างรับ    457,243.58  303,082.29 
 หน้ีสินดําเนินงาน        
  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (99,633.26)  (71,238.63) 
  เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน    (8,579,662.58)  (3,800,896.78) 
  เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน    8,574,600.33  3,805,959.03 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน  (28,248,623.60)  (30,922,972.75) 

          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
              เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์    (34,520.00)  (11,880.00) 
              เงินสดรับจากการจําหน่ายครุภัณฑ์   110.00  - 

              เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
             ประเทศไทย (2,881,500.00)  - 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (2,915,910.00)  (11,880.00) 
          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

              เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   4,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -  (5,600.00) 
              เงินสดรับชําระหน้ีเงินกู้ยืม    50,000,000.00  - 
              เงินสดจ่ายชําระหน้ีเงินกู้ยืม    (25,752,800.00)  (24,333,600.00) 
              เงินสดรับจากเงินรับฝาก    135,233,513.21  174,549,684.85 
              เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก    (103,425,548.69)  (122,871,288.99) 

              เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
             ประเทศไทย  (10,000.00)  (10,000.00) 

              เงินสดจ่ายเงินปันผล    (26,135,945.00)  (22,736,325.00) 
              เงินสดจ่ายเฉลี่ยคนื    (6,672,153.00)  (5,702,099.31) 
              เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,304,000.00)  (1,124,000.00) 
              เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น    50,295,900.00  56,361,700.00 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 
สําหรบัปสีิ้นสดุวันที ่30  กันยายน  2558 และ 2557 

            
1.  สรุปนโยบายการบญัชีทีส่ําคัญ        

 - สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง   
 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วย 
  จํานวนเงินต้นที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
 - เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 
  และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จําหน่ายเงินลงทุนน้ัน 
 - สหกรณ์ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้น 
  คุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
 - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน 
 - ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณก์ําหนด 
 - สหกรณ์ ฯ บันทึกบัญชีค่าตกแต่งรอตัดบัญชี โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายภายในเวลา 5 ปี 
 - ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการเปลี่ยนแทนสําหรบัสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ 
  การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณร์ายใหญ ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท 
  ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ค้าํประกันหน้ีสินด้วย 
            

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย       
         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 เงินสด     0.00  6.00 
 เงินฝากธนาคาร        
  ออมทรัพย์      17,949,191.86  22,417,631.17 
   รวม      17,949,191.86  22,417,637.17 
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3.  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   ประกอบด้วย        
         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จํากัด   32,418,145.67  10,699,864.84 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด    7,110,261.58  10,508,961.14 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด    26,553.48  25,769.67 
 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด    31,845,835.49  11,642,181.34 
  รวม       71,400,796.22  32,876,776.99 
            

4.  เงินลงทนุ   ประกอบด้วย      
     ปี  2558  ปี  2557 
     บาท  บาท 
     มูลค่ายุตธิรรม  ราคาทุน  มูลค่ายุตธิรรม  ราคาทุน 
 เงินลงทุนระยะยาว         
 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด       

 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง  
    ประเทศไทย จํากัด -  3,263,000.00  -  381,500.00 

 - หุ้นบริษทั สหประกันชีวิต จํากัด -  10,000.00  -  10,000.00 
  รวมเงินลงทุนระยะยาว -  3,273,000.00  -  391,500.00 
            

5.  เงินให้กู้ยืม - สุทธ ิ  ประกอบด้วย       
     ปี  2558  ปี  2557 
     บาท  บาท 
     ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 
 เงินให้กู้ยืม - ปกติ         
  ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 21,986,061.15    19,666,660.25  - 
  ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 55,979,175.11  755,188,409.78  51,706,749.20  697,572,976.01 
  ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 7,332,000.00  125,243,732.32  6,814,800.00  118,178,981.19 
 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  85,297,236.26  880,432,142.10  78,188,209.45  815,751,957.20 

    

 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

26,553.48	 				25,769.67
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6. ลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ ประกอบด้วย     
     ปี  2558  ปี  2557 
     บาท  บาท 
     ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 
 ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 37,200.00  472,818.57  12,000.00  9,750.74 
 ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 38,400.00  121,053.14  108,000.00  1,064,883.43 
 ดอกเบ้ียค้างรับลูกหน้ีตามคําพิพากษา 4,795.29    116.20  - 
 ดอกเบ้ียค้างรับลูกหน้ีอ่ืน 96.67    5,973.48  - 
  รวม   80,491.96  593,871.71  126,089.68  1,074,634.17 
 หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 41,995.29  472,818.57  75,839.27  - 
 รวมลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ 38,496.67  121,053.14  50,250.41  1,074,634.17 
            
ณ วันที่ 30 กันยายน2558  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเป็น ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามคําพิพากษา จํานวน 510,018.57 บาท 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-ดอกเบ้ียค้างรับลูกหน้ีตามคําพิพากษา  จํานวน 4,795.29  บาท 

7.  สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน     
ประกอบด้วย        

         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ค้างรบั    2,073,880.19  436,314.85 
 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ    8,009.86  10,057.15 
 เครื่องเขียนแบบพิมพ์    73,040.56  78,992.26 
  รวม       2,154,930.61  525,364.26 
            

8.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น     ประกอบด้วย     
         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร    4,000.00  - 
  รวม       4,000.00  - 
            
สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  จํานวน  4,000,000.00  บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 9.375  ต่อปี 
โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ค้ําประกัน       
            

     
        

	37,200.00	 		472,818.57	 						12,000.00																				9,750.74

	38,400.00	 		121,053.14	 				108,000.00															1,064,883.43

			4,795.29	 	 	 										116.20	 	 -

							96.67	 	 	 								5,973.48	 	 -

		8,009.86	 	10,057.15

73,040.56	 	78,992.26
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9.  เงินรบัฝาก     ประกอบด้วย       
         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 เงินรับฝาก - สมาชิก        
  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ    417,129,992.20  385,322,027.68 
   รวม      417,129,992.20  385,322,027.68 
 เงินรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน        
  เงินรับฝากออมทรัพย์    -  - 
   รวม      -  - 
   รวมเงินรับฝาก     417,129,992.20  385,322,027.68 
            

10.  หนี้สนิหมุนเวียนอ่ืน     ประกอบด้วย        
         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย    50,000.00  50,000.00 
 ค่าเช่าสํานักงานค้างจ่าย    -  10,000.00 
 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย    5,576.00  5,532.00 
 ดอกเบ้ียเงินกู้ค้างจ่าย    5,989.32  3,433.26 
 เงินรอจ่ายคืน    2,200.00  7,262.25 
  รวม       63,765.32  76,227.51 

11. เงนิกู้ยืมระยะยาว    ประกอบด้วย        

     ปี  2558  ปี  2557 
     บาท  บาท 
     ถึงกําหนดชาํระ  ถึงกําหนดชาํระ 
     ภายใน 1 ป ี  เกิน 1 ป ี  ภายใน 1 ป ี  เกิน 1 ป ี

 ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด -  -  24,332,800.00  - 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด 16,656,000.00  31,924,000.00  -  - 

  รวม   16,656,000.00  31,924,000.00  24,332,800.00  - 
            
สหกรณ์กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558  วงเงินกู้จํานวน 50  ล้านบาท 
งวดชําระหน้ี 36 งวด ชําระงวดละ 1,388,000.00 บาท    อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี    โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ
เป็นหลักประกัน   ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลอื จํานวน  48,580,000 .00 บาท 
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12.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และอื่น  ๆ    ประกอบด้วย     
         ปี 2558  ปี 2557 
         บาท  บาท 
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล    370,000.00  360,000.00 
 ทุนสาธารณประโยชน์    43,596.00  27,696.00 
 ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม    29,006.00  53,065.00 
 ทุนก่อสร้างสํานักงาน    1,947,000.00  1,947,000.00 
 ทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิก    487,000.00  272,000.00 
  รวม       2,876,602.00  2,659,761.00 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ่.........................................................................................................................
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8
เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรสุทธิ

ประจำาปี 2558
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ระเบียบวาระที่ 8   เร่ือง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําปี 2558 
 
ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ  ประจําปี 2558       
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 16  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  ดังมีรายละเอียด
ดังนี้.- 

การจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2558 และ 2557 
รายการ ปี 2558  %  ปี 2557  % 

            
1.เงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 4,854,225.27  11.01  5,214,558.59  13.07 
2.เป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.02  10,000.00  0.03 
ร้อยละห้า ของกําไรสุทธิไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท        
3. กําไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้ดังน้ี           

 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นทีชํ่าระแล้วตามกฎหมาย 29,514,846.00  67.01  26,135,945.00  65.52 
 กําหนด  ( 6.15 %  )         
 3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วน 7,557,565.00  17.16  6,672,153.00  16.73 
 แห่งธุรกิจ ( 12.50 % )         
 3.3.เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1,460,000.00  3.31  1,304,000.00  3.27 
 ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ         
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.03 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 20,000.00  0.05  20,000.00  0.05 
 ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 20,000.00  0.05  20,000.00  0.05 
 ร้อยละห้าของกําไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนก่อสร้างสํานักงาน  100,000.00  0.23  -  - 
 3.8.เป็นทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 500,000.00  1.14  500,000.00  1.25 
            
     44,046,636.27  100.00  39,886,656.59  100.00 

 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8ระเบียบวาระที่   

เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรร
กำาไรสุทธิ ประจำาปี 2558

ประธานฯ 		มอบหมายให้ผู้จัดการ			เสนอต่อที่ประชุม

ผู้จัดการ  		นายสมิง			มีบุญ		เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ		ประจ�าปี	2558							

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	34	ครั้งที่	16		เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2558		ดังมีรายละเอียดดังนี้.-

*****************************
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เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรร
กำาไรสุทธิ ประจำาปี 2558

9
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน
ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

ประจำาปี 2559
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ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
ประจําปี 2559 
ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจําปี  2559    
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 คร้ังที่ 16  เม่ือวันที่  7  ตุลาคม 2558  ดังมีรายละเอียด
ดังนี้.- 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจําปี 2559 

   1.แผนบุคลากร 
    1.1 รับสมาชิกเพ่ิม จํานวน 100 คน 
    1.2 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนศึกษาอบรม 

- ส่งคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกจิการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ ์  จํานวน  
10 คน/ปี 

     - จัดอบรมใหแ้ก่สมาชิกจํานวน  400/3 ครั้ง/ปี 
   2. แผนระดมทุน 
    2.1 ระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น จํานวน 40,000,000.00 บาท 
     - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จํานวน 200,000,000.00 บาท 
    2.2 จัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณอ่ื์น จํานวน 50,000,000.00 บาท 
     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน จํานวน 20,000,000.00 บาท 
   3.แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกูฉุ้กเฉิน จํานวน 200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกูส้ามัญ จํานวน 850,000,000.00   บาท 
    3.3 จ่ายเงินกูพิ้เศษ จํานวน  100,000,000.00  บาท 
   4.แผนการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหน้ีตามคําพิพากษาและลูกหน้ีอ่ืนที่คา้งชําระ 
    4.1  จํานวนหน้ีค้างชําระ  510,018.57  บาท 
    4.2  ดอกเบ้ียค้างรับ         19,077.68  บาท 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9ระเบียบวาระที่   

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

ประจำาปี 2559

ประธานฯ 		มอบหมายให้ผู้จัดการ			เสนอต่อที่ประชุม

ผู้จัดการ 			นายสมิง			มีบุญ		เสนอต่อท่ีประชุมถึงแผนงานประมาณการรายรับ	–	รายจ่าย	ประจ�าปี	2559				

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดท่ี	34	คร้ังท่ี	16		เม่ือวันท่ี		7		ตุลาคม	2558		ดังมีรายละเอียด

ดังน้ี.-

****************************
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เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

ประจำาปี 2559

 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2558 และ 2559 
ประเภทงบประมาณ ขอต้ังงบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 

 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  
รายรับ     

1.ดอกเบ้ียรับ 62,000,000.00 58,000,000.00 61,576,125.85 - ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2.รายได้อ่ืน ๆ 2,000,000.00 1,500,000.00 2,728,692.32 - ดอกเบ้ียเงินรับฝากธนาคาร และ สหกรณ์ 
    - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
    - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 
    - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 
 64,000,000.00 59,500,000.00 64,304,818.17  
รายจ่าย     
1.ดอกเบ้ียจ่าย 20,000,000.00 20,000,000.00 17,688,026.20 - จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
    - จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินฝากกระแสรายวัน 
    - จ่ายค่าดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2.หมวดสวัสดิการ 
    เจ้าหน้าที ่     

- เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 903,240.00 874,320.00 874,320.00 - ขอต้ังไว้สําหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    ในการปรับเงินเดือน 
- ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 150,000.00 150,000.00 112,550.00 - ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการ
กรรมการ 60,000.00 50,000.00 57,052.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 

    - ค่ากิจกรรมกฬีาสหกรณ ์
- ค่าสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ 30,000.00 30,000.00 25,770.00 - ค่าแบบฟอร์มพนักงาน 

- เงินสมทบ 
   ประกันสังคม 47,000.00 43,000.00 33,858.20 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง 

    หัก 5%  ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่  จํานวน  4  
คน 

3. หมวดค่าตอบแทน     

- ค่าตอบแทน 60,000.00 50,000.00 23,900.00 
- ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่การเงินในการหัก
เงินและเจ้าหน้าที่อ่ืนให้การสนับสนุนต่อ
สหกรณ ์

- ค่ารับรองทั่วไป 25,000.00 25,000.00 10,386.00 -  ค่ารับรองในการประชุมประจําเดือนของ 
    คณะกรรมการดําเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ 
    และแขกทั่วไปของสหกรณ ์
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ประเภทงบประมาณ ขอต้ังงบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 
 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  

- ค่าล่วงเวลา 40,000.00 40,000.00 20,941.97 - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน 
    ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน 
- ค่ารับรองสมาชิกวัน
ประชุมใหญ ่ 450,000.00 350,000.00 352,433.00 - ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ ่

- ค่าเบ้ียประชุม
กรรมการ 

170,000.00 110,000.00 101,400.00 - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการดําเนินการคนละ 

    600 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จํานวน 
14 คน 

- ค่าตรวจสอบกิจการ 60,000.00 48,000.00 48,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
    คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภัณฑ์     
4.1 ครุภัณฑ์ 200,000.00 200,000.00 34,520.00  
4.1.1 เครื่องพิมพ์สมุด 
        เงินฝาก  0.00 0.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เน่ืองจากไม่เพียงพอใน

การใช้งาน 
4.1.2 เครื่องนับธนบัตร  0.00 0.00 - เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
4.1.3 เครื่องสแกนลาย 
        มิอ  0.00 0.00 - เพ่ือบันทึกขอ้มูลการมาปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ 
4.1.4 เครื่องสํารองไฟ  0.00 0.00 - ทดแทนของเดิม เน่ืองจากชํารุด 
4.1.5 จอคอมพิวเตอร์  0.00 0.00 - ทดแทนของเดิม เน่ืองจากชํารุด 
4.1.6 แฟกซ ์  0.00 0.00 - ทดแทนของเดิม เน่ืองจากชํารุด 
4.1.7 ตู้เย็น  0.00 0.00 - ทดแทนของเดิม เน่ืองจากชํารุด 
4.1.8 ตู้ใส่เอกสาร  0.00 0.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เน่ืองจากไม่เพียงพอใน

การใช้งาน 
4.1.9 ช้ันวางเอกสาร  0.00 0.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เน่ืองจากไม่เพียงพอใน

การใช้งาน 
4.1.10 กล้องวงจรปิด 
        4 ตัว 

 0.00 0.00 - เพ่ือเพ่ิมระบบป้องกันความปลอดภัยใน
สํานักงานสหกรณ์ 

- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 100,000.00 100,000.00 58,605.22 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
-ที่ดินแทนการชําระหน้ี 500,000.00 300,000.00 - - ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด 
5. หมวดค่าใช้จ่าย     
- ค่าเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ์ 100,000.00 150,000.00 55,211.60 - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 

      ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ประจําสํานักงาน 
-ค่าถ่ายเอกสาร 25,000.00 20,000.00 18,691.00 - ค่าถ่ายเอกสารในสํานักงานสหกรณ ์
     
     

มือ
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ประเภทงบประมาณ ขอต้ังงบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 
 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  

-ค่าเบ้ียเลี้ยง,ค่าพาหนะ
และค่าเช่าท่ีพัก 150,000.00 150,000.00 59,978.00 - ค่าเบ้ียเลี้ยง,พาหนะ,และคา่เช่าที่พัก 

      ในการเดินทางของสหกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00 25,000.00 28,518.00 -   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
    สํานักงานสหกรณ์ 
- ค่าจัดทําเว็บไซด์ 20,000.00 20,000.00 - - จ่ายค่าจัดทําเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ ์
- ค่าเช่าสํานักงาน 10,000.00 5,000.00 5,000.00 - จ่ายค่าเช่าสํานักงานให้กับ รพ.ศรีสะเกษ/ปี 
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป 50,000.00 45,000.00 41,882.00 -   สําหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ ์
- ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 20,000.00 16,305.21 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 50,000.00 37,758.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

- ค่าตรวจบัญชี 80,000.00 50,000.00 50,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
- ค่าดูแลรักษา
โปรแกรม 20,000.00 25,000.00 16,050.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษาโปรแกรม 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี 100,000.00 50,000.00 67,617.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีฟ้องศาล 

 23,450,240.00 22,980,320.00 19,834,903.40  
     
     

หมายเหต ุ   งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบ้ีย และขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ประเภทงบประมาณ ขอต้ังงบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 
 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  

-ค่าเบ้ียเลี้ยง,ค่าพาหนะ
และค่าเช่าที่พัก 150,000.00 150,000.00 59,978.00 - ค่าเบ้ียเลี้ยง,พาหนะ,และคา่เช่าที่พัก 

      ในการเดินทางของสหกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00 25,000.00 28,518.00 -   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
    สํานักงานสหกรณ์ 
- ค่าจัดทําเว็บไซด์ 20,000.00 20,000.00 - - จ่ายค่าจัดทําเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ ์
- ค่าเช่าสํานักงาน 10,000.00 5,000.00 5,000.00 - จ่ายค่าเช่าสํานักงานให้กับ รพ.ศรีสะเกษ/ปี 
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป 50,000.00 45,000.00 41,882.00 -   สําหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ ์
- ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 20,000.00 16,305.21 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 50,000.00 37,758.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

- ค่าตรวจบัญชี 80,000.00 50,000.00 50,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
- ค่าดูแลรักษา
โปรแกรม 20,000.00 25,000.00 16,050.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษาโปรแกรม 

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี 100,000.00 50,000.00 67,617.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีฟ้องศาล 

 23,450,240.00 22,980,320.00 19,834,903.40  
     
     

หมายเหต ุ   งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบ้ีย และขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10
เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
คำ้าประกันของสหกรณ์ ประจำาปี 2559
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ระเบียบวารที่ 10   เร่ือง  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ์ 
ประจําปี 2559 
  

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่ 16 
เมื่อวันที่   7  ตุลาคม 2558   มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
อาจจะกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35  
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี   2558   ขอกู้ยืมเงินจากแหล่งที่ให้กู้ยืมหรือค้ําประกันเงินในวงเงิน  200,000,000.00 บาท   
(-สองร้อยล้านบาท-) เพ่ิมจากปีที่แล้ว 100,000,000.00 บาท (-หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน-) คิดเป็น  0.33 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารอง   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
...………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

ระเบียบวารที่ 10   เร่ือง  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ์ 
ประจําปี 2559 
  

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่ 16 
เมื่อวันที่   7  ตุลาคม 2558   มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากําหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
อาจจะกู้ยืมหรือค้ําประกันไว้รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 35  
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน สําหรับปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี   2558   ขอกู้ยืมเงินจากแหล่งที่ให้กู้ยืมหรือค้ําประกันเงินในวงเงิน  200,000,000.00 บาท   
(-สองร้อยล้านบาท-) เพ่ิมจากปีที่แล้ว 100,000,000.00 บาท (-หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน-) คิดเป็น  0.33 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสํารอง   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
...………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

10ระเบียบวาระที่   

เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือคำ้าประกันของสหกรณ์ 
ประจำาปี 2559



ระเบียบวาระที่

รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 61

11
เรื่อง พิจารณากำาหนดค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการ

ดำาเนินการ กรรมการอื่นๆ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม



รายงานกิจการประจําป 2558 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศร�สะเกษ จํากัด62

11ระเบียบวาระที่   

เรื่อง พิจารณากำาหนดค่าเบี้ยประชุมสำาหรับ

กรรมการดำาเนินการ กรรมการอื่นๆ ค่าตอบแทน

ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่สหกรณ์

เชิญเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระท่ี 11 เร่ือง พิจารณากําหนดค่าเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ดําเนินการ  กรรมการอื่นๆ  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยงานอื่นที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม 
 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีสหกรณ์ได้กําหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการ  กรรมการอ่ืนๆ  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วม
ประชุม ในอัตราครั้งละ 500 บาท   ซึ่งอัตราค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนได้ถือใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34  คร้ังที่  16   เมื่อวันที่  7  ตุลาคม    2558   จึงมีมติขอปรับอัตรา
ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทน   ดังนี้ 

- ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอ่ืนๆจากเดิม 500.-บาท เป็น 600.- บาท 
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนทีสหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม      

จากเดิม 500.-บาท เป็น 800.- บาท 
  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

่

ประธานฯเสนอต่อทีป่ระชมุว่า	ตามทีส่หกรณ์ได้ก�าหนดค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการด�าเนนิการ		กรรมการอืน่ๆ		

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานอื่นที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม	ในอัตราครั้งละ	500	บาท			ซึ่งอัตรา

ค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนได้ถือใช้มาเป็นเวลานานแล้ว	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	34		ครั้งท่ี		16			

เมื่อวันที่		7		ตุลาคม				2558			จึงมีมติขอปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน			ดังนี้

-	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	กรรมการอื่นๆจากเดิม	500.-บาท		เป็น	600.-	บาท

-	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม						จากเดิม		500.-บาท	

เป็น	800.-	บาท

	 	 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



ระเบียบวาระที่

รายงานกิจการประจำาปี 2558 
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12
เรื่อง พิจารณาเพื่อขออนุมัติโอนเงินค้างจ่าย

เข้าทุนสำารอง



รายงานกิจการประจําป 2558 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศร�สะเกษ จํากัด64

 
 

ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาเพื่อขออนุมัติโอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนสํารอง 
 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  34 ครั้งที่  16 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม   2558   มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาโอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนสํารองของ
สหกรณ์  ซึ่งสมาชิกจํานวน   2 ราย  ได้ลาออกจากราชการ  แต่ไม่ติดต่อลาออกจากสหกรณ์  จึงทําให้มียอด
ค้างจ่ายในหมวดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  เมื่อปี 2551 – 2553 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ให้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกแล้ว  และได้ติดตามสมาชิก  แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อขอรับเงินคืน  ดังรายละเอียดน้ี 
  1.นายสุนทร      มวลพรหม  จํานวน 1,000.-บาท   
  2.น.ส.สุภาภัค    กัณหา       จํานวน 1,200.-บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 2,200.- บาท (-สองพันสองร้อยบาทถ้วน-)    จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 12  พิจารณาเพื่อขออนุมัติโอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนสํารอง 
 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  34 ครั้งที่  16 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม   2558   มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาโอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนสํารองของ
สหกรณ์  ซึ่งสมาชิกจํานวน   2 ราย  ได้ลาออกจากราชการ  แต่ไม่ติดต่อลาออกจากสหกรณ์  จึงทําให้มียอด
ค้างจ่ายในหมวดหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  เมื่อปี 2551 – 2553 มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้ให้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกแล้ว  และได้ติดตามสมาชิก  แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อขอรับเงินคืน  ดังรายละเอียดน้ี 
  1.นายสุนทร      มวลพรหม  จํานวน 1,000.-บาท   
  2.น.ส.สุภาภัค    กัณหา       จํานวน 1,200.-บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 2,200.- บาท (-สองพันสองร้อยบาทถ้วน-)    จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

12ระเบียบวาระที่   

เรื่อง พิจารณาเพื่อขออนุมัติ

โอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนสำารอง

ประธานฯเสนอต่อท่ีประชุมว่า	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่		34	คร้ังที่		16	

เมื่อวันที่	 7	ตุลาคม	 	 	 2558	 	 	มีมตใิห้เสนอท่ีประชมุใหญ่เป็นผูพิ้จารณาโอนเงนิค้างจ่ายเข้าทนุส�ารองของ

สหกรณ์		ซึง่สมาชกิจ�านวน			2	ราย		ได้ลาออกจากราชการ		แต่ไม่ตดิต่อลาออกจากสหกรณ์		จงึท�าให้มยีอด

ค้างจ่ายในหมวดหนี้สินหมุนเวียนอื่น		เมื่อปี	2551	–	2553		มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการได้ให้

พ้นจากการเป็นสมาชกิแล้ว		และได้ตดิตามสมาชกิ		แต่ยงัไม่ได้รบัการตดิต่อขอรับเงนิคนื		ดงัรายละเอยีดนี้

	 	 1.นายสุนทร						มวลพรหม		จ�านวน	1,000.-บาท		

	 	 2.น.ส.สุภาภัค				กัณหา							จ�านวน	1,200.-บาท		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน	2,200.-	บาท	(-สองพันสองร้อยบาทถ้วน-)				จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



ระเบียบวาระที่
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13
เรื่อง พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต ประจำาปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบญัชีรับอนุญาตประจําปี 2559 
 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า   ตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้มีนโยบายให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียนเกินกว่า  100   ล้านบาท     จะต้องกระจายงานบางส่วนไปให้กับเอกชน       
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  มีทุนดําเนินการ 1,060 ล้านบาท     จําเป็นต้องจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี 
กระบวนการตรวจสอบ   วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง   และท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี     เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจ
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  เพ่ือเสนอนายทะเบียนแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ในปี 2559 

 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามาจํานวน 2 ราย  รายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ สํานักงาน ธนสารการบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จํากัด 
1.รายช่ือผู้เสนอ นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน์ นายเชิงชาย    จันทร์ศร ี
2.เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี) 4 ครั้ง/ปี 

ครั้งละ 1- 2 วัน 
4 ครั้ง/ปี 

ครั้งละ 1- 2 วัน 
3.จํานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง  
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

2-3 คน/ครั้ง 2-3 คน/ครั้ง 

4.ค่าตรวจสอบบัญชี 70,000.-บาท 60,000.-บาท 
5.การขอรับเงินการตรวจสอบ เมื่อรับรองงบการเงินประจําปี

เสร็จสิ้นแล้ว 
แบ่งรับเป็น 3 งวด 
ภายหลังการเข้าตรวจสอบและเม่ือ
รับรองงบการเงินประจําปีเสร็จสิ้น
แล้ว 

 
 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบญัชีรับอนุญาตประจําปี 2559 
 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า   ตามคําแนะนําของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้มีนโยบายให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียนเกินกว่า  100   ล้านบาท     จะต้องกระจายงานบางส่วนไปให้กับเอกชน       
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จํากัด  มีทุนดําเนินการ 1,060 ล้านบาท     จําเป็นต้องจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี 
กระบวนการตรวจสอบ   วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง   และท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี     เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจ
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  เพ่ือเสนอนายทะเบียนแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ในปี 2559 

 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามาจํานวน 2 ราย  รายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ สํานักงาน ธนสารการบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จํากัด 
1.รายช่ือผู้เสนอ นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน์ นายเชิงชาย    จันทร์ศร ี
2.เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี) 4 ครั้ง/ปี 

ครั้งละ 1- 2 วัน 
4 ครั้ง/ปี 

ครั้งละ 1- 2 วัน 
3.จํานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง  
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

2-3 คน/ครั้ง 2-3 คน/ครั้ง 

4.ค่าตรวจสอบบัญชี 70,000.-บาท 60,000.-บาท 
5.การขอรับเงินการตรวจสอบ เมื่อรับรองงบการเงินประจําปี

เสร็จสิ้นแล้ว 
แบ่งรับเป็น 3 งวด 
ภายหลังการเข้าตรวจสอบและเม่ือ
รับรองงบการเงินประจําปีเสร็จสิ้น
แล้ว 

 
 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ประจำาปี 2559
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เรื่อง พิจารณาจัดจ้าง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ประจำาปี 2559

14
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ และกรรมการดำาเนินการ
ประจำาปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 14 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ 
ประจําปี 2559 
  
    ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อข้อคับของสหกรณ์ หมวด  8 คณะกรรมการดําเนินการ 
ข้อ 72, ข้อ73 , ข้อ 74 และข้อ 76  และ ในปี  2558  มีประธานกรรมการที่ครบวาระ  1  คน  และกรรมการ
ดําเนินการที่ครบวาระ 6 คน  ดังน้ี 
 
      ประธานกรรมการ 
        

นายสุที   วงค์ละคร 
 
        กรรมการดําเนินการ   
        1.  นายชวดล  ช่วงสกุล 
       2.  น.ส.ชุติมา  บุญขวาง 
       3.  นายสมิง  มีบุญ 
       4.  นางสุปรียา  พันธ์รัมย์ 
       5.  นายสุธีร์           คันศร 
       6.  นายจักรพันธ์  บุญรอง 
 
   ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 28 สิงหาคม  2558  มีผู้สมัครรับเลือกต้ังประธานกรรมการ  1 คน  
และกรรมการดําเนินการจํานวน 12 คน   ขอให้สมาชิกเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ   เพ่ือเข้ามาบริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 การเลือกต้ังประธานกรรมการในคร้ังน้ี มีผู้สมัครรับเลือกต้ังเพียง 1 คน คือ นางสว่างจิตร    คณาคร    
จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ  เพ่ือนับคะแนนเลือกต้ังประธานกรรมการ 
 ส่วนการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกต้ังได้ 6 คน   จะเร่ิมโดย
สมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ (สีชมพู)  แล้วเข้าคูหา  กากบาท
แล้วหย่อนบัตรลงหีบบัตรเลือกต้ัง   เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร   จึงนําหีบบัตรมารวมกัน และให้คณะกรรมการนับ
คะแนนเลือกต้ังดําเนินการนับคะแนนต่อไป 
 ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน  จํานวน.................. คน  เพ่ือนับคะแนนเลือกต้ังในคร้ัง
นี้โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14ระเบียบวาระที่   

เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้ 

ประธานกรรมการ และกรรมการ

ดำาเนินการ ประจำาปี 2559

ขอให้ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน	จ�านวน................คน		เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้

โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน
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ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

 
หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน ลําดับที่ 

1 นางสารภีพรรน์     ลิม้พิสุทธ์ิ      
2 นางอนงค์วรรณ    จันทกรณ์     
3 นายจักรพันธ์       บุญรอง   
4 นางสุปรียา          พันธ์รัมย์   
5 นายสมิง             มีบุญ   
6 นายบงกช           ประคําสาย      
7 นายปริญญา        นามวงศ์         
8 นายสิริชัย           ทองปัญญา      
9 นางกุลณัฏฐา       กิระปรมพีงษ์     
10 นายชวดล           ช่วงสกุล         
11 นายทศพร           ถันทอง          
12 นายสัมฤทธ์ิ         ศรีกุล            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุมใหญ…่………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่

รายงานกิจการประจำาปี 2558 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด 71

15
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2559
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ระเบียบวาระที่  15 เร่ืองพิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ   ประจําปี 2559  
   และกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 11  ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102, 
ข้อ 103, ข้อ 104  และข้อ 105   ในปี 2558  มีผู้ตรวจสอบกิจการท่ีครบกําหนดวาระ  ดังนี้ 

 
1. นางสารภีพรรน์ ลิ้มพิสุทธ์ิ 

   2. นางอนงค์วรรณ       จันทกรณ์ 
 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 3 คน  ขอให้สมาชิกเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ   สามารถลงคะแนนเลือกต้ังได้   2   คน   จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ (สีฟ้า)   แล้วเข้าคูหากากบาทแล้วหย่อน 
บัตรลงหีบบัตรเลือกต้ัง   เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร   จึงนําหีบบัตรมารวมกัน และให้คณะกรรมการนับคะแนน
เลือกต้ังดําเนินการนับคะแนนต่อไป 
  ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน  จํานวน ..................... คน    เพ่ือนับคะแนน
เลือกต้ังในครั้งน้ีโดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน 
 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง คะแนน ลําดับที่ 
1 นายสุธีร์              คันศร   
2 นางสาวชุติมา       บุญขวาง   
3 นายพรรณศักด์ิ      บุรกรณ์   

 
 

สําหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2559 สหกรณ์จะจ่ายในอัตราเดือนละ 
2,500.- บาท   จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
มติที่ประชุมใหญ่…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

15ระเบียบวาระที่   

เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้

ผูต้รวจสอบกจิการ 

ประจำาปี 2559
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16
เรื่อง อื่นๆ
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ระเบียบวาระที่  16 เร่ืองอื่นๆ 
  16.1……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา................................................น. 

 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  16 เร่ืองอื่นๆ 
  16.1……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา................................................น. 

 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  16 เร่ืองอื่นๆ 
  16.1……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา................................................น. 

 
 

16ระเบียบวาระที่   

เรือ่ง อืน่ๆ
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   ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม 

ประจําปีงบประมาณ 2558     ใช้จา่ยหมวดทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม จํานวนเงินท้ังสิ้น  76,700.00 บาท 
ที่ วัน เดือน ปี ช่ือ นามสกุล ตําแหน่ง หลักสูตร 
1. 20-22 พ.ย.57 นางพยอม รวยสูงเนิน เหรัญญิก การจัดทํางบการเงินสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  นางณิชาดา สุณิสาฐิติ เจ้าหน้าที่บัญชี  

2. 15 ม.ค. 58 สมาชิกสหกรณ์ฯ  100 คน  โครงการอบรมสัมมนาสมาชิก ประจําปี 2558 
3. 16-18 มี.ค. 58 น.ส.สุภานัน อุระโลก เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ 
4. 25-31 มี.ค. 58 นายสมิง มีบุญ ผู้จัดการ ศึกษาดูงานกับสมาคม สสธท.ที่ประเทศเวียดนาม 
5. 24-26 เม.ย.58 นางสุปรียา พันธ์รัมย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ 
6. 25-26 พ.ค. 58 นางอรัญญา วราพุฒ เจ้าหน้าที่สินเช่ือ ศิลปะการเป็นหัวหน้าสมัยใหม่ 
7. 15 พ.ค. 58 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่  ศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด 
8. 25 พ.ค. 58 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่  ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด 
9. 6  มิ.ย. 58 นายสมิง มีบุญ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2558 ของ

ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด 
10. 12-14 มิ.ย. 58 นายดํารงค์ พันธ์คํา รองประธาน

กรรมการ 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2558  
จ.ระยอง 

11. 21 ส.ค. 58 นางพนิดา ภาดี ผู้ช่วยเลขานุการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองการเงิน
สหกรณ ์    นางพยอม  รวยสูงเนิน เหรัญญิก 

12. 3 ก.ย. 58 นายอํานาจ ธงไชย กรรมการเงินกู้ กฎหมายสินเช่ือกับกฎหมายทวงหน้ีภาคปฏิบัติ 
      

ทุนสาธารณประโยชน ์
ประจําปีงบประมาณ 2558  ใช้จ่ายหมวดทุนสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทั้งสิ้น  4,100.- บาท 

จ่ายเพ่ือร่วมทําบุญกฐิน ผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนหรือวัด และมูลนิธิต่างๆ   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม

ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม
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ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ประจําปี 2558    รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 285,000.-บาท  ดังรายละเอียดนี ้
 

ที่ เลขสมาชิก ช่ือ สกุล  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 102 นายบุญสูง สิมศร ี           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
2 134 นายประกอบ มุมทอง           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
3 293 นายสมควร ธรรมคง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
4 350 นางสังวาลย์ วรรณภูงา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
5 434 นายสุภาพ ศิลาโชติ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
6 527 นางอัจฉรี สารพัฒน์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
7 651 นายสมชาย ศรีหา           30,000  สมาชิกเสียชีวิต 
8 682 นายทํานอง ทองทับ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
9 700 นายแต้ม ธงชัย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
10 772 นางยุพยง อรรคบุตร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
11 882 นางนวลประภัสสร ์ วิญญูกิตตน์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
12 973 นางช่อลัดดาวัลย์ พิทักษา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
13 1046 น.ส.กัญจน์ชลรีัตน์ จันทร์ฉาย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
14 1092 นางเบญจพร เสนาะธรรม             5,000  มารดาเสียชีวิต 
15 1261 น.ส.วาสนา ภูคําศักด์ิ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
16 1314 นายเกษม รักชาติ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
17 1413 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
18 1450 นางวชิรญา ศรีอาริยภักดี             5,000  บิดาเสียชีวิต 
19 1495 นายสุพิศ ศิลาโชติ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
20 1506 นางวลัยลักษณ์   ศิลาโชติ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
21 1565 นางจิราวัลย์ วีรยารุจิภาส           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
22 1794 นางอัมพิกา รัตนศรีไชย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
23 1819 นางอรทัย พอสอน           15,000  สามีเสียชีวิต 
24 1852 นางละอองดาว อภัยวงศ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
25 1929 นายสุชาติ เสาเปรีย           15,000  ภรรยาเสียชีวิต 
26 1958 น.ส.น้ําฝน พันธ์พงษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
27 1988 นางลําใย ทองพันช่ัง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
28 2022 นางศุนัญญา มีทอง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
29 2048 นางทิพย์วัลย์ พุทธรักษา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
30 2120 นายนพรัตน์ เจริญรัตนาสกลุ             5,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
31 2169 นางจตุพร บุญมา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
32 2292 นางกรรณิการ์ คําพิทักษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
33 2327 นางกัลยา วงค์ละคร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
34 2365 น.ส.พัชรินทร์ พันธ์วิไล             5,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
35 2386 นางปทิตตา กฤษณะกาฬ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
36 2533 นางน่ิมนวล ศิรินัย             5,000  มารดาเสียชีวิต 
37 2607 นายสุพินิต พวงพลอย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
38 2631 น.ส.ยุภารัตน์ ศรีษะ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
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ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ประจําปี 2558    รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 285,000.-บาท  ดังรายละเอียดนี ้
 

ที่ เลขสมาชิก ช่ือ สกุล  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 102 นายบุญสูง สิมศร ี           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
2 134 นายประกอบ มุมทอง           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
3 293 นายสมควร ธรรมคง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
4 350 นางสังวาลย์ วรรณภูงา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
5 434 นายสุภาพ ศิลาโชติ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
6 527 นางอัจฉรี สารพัฒน์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
7 651 นายสมชาย ศรีหา           30,000  สมาชิกเสียชีวิต 
8 682 นายทํานอง ทองทับ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
9 700 นายแต้ม ธงชัย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
10 772 นางยุพยง อรรคบุตร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
11 882 นางนวลประภัสสร ์ วิญญูกิตตน์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
12 973 นางช่อลัดดาวัลย์ พิทักษา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
13 1046 น.ส.กัญจน์ชลรีัตน์ จันทร์ฉาย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
14 1092 นางเบญจพร เสนาะธรรม             5,000  มารดาเสียชีวิต 
15 1261 น.ส.วาสนา ภูคําศักด์ิ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
16 1314 นายเกษม รักชาติ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
17 1413 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
18 1450 นางวชิรญา ศรีอาริยภักดี             5,000  บิดาเสียชีวิต 
19 1495 นายสุพิศ ศิลาโชติ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
20 1506 นางวลัยลักษณ์   ศิลาโชติ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
21 1565 นางจิราวัลย์ วีรยารุจิภาส           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
22 1794 นางอัมพิกา รัตนศรีไชย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
23 1819 นางอรทัย พอสอน           15,000  สามีเสียชีวิต 
24 1852 นางละอองดาว อภัยวงศ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
25 1929 นายสุชาติ เสาเปรีย           15,000  ภรรยาเสียชีวิต 
26 1958 น.ส.น้ําฝน พันธ์พงษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
27 1988 นางลําใย ทองพันช่ัง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
28 2022 นางศุนัญญา มีทอง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
29 2048 นางทิพย์วัลย์ พุทธรักษา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
30 2120 นายนพรัตน์ เจริญรัตนาสกลุ             5,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
31 2169 นางจตุพร บุญมา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
32 2292 นางกรรณิการ์ คําพิทักษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
33 2327 นางกัลยา วงค์ละคร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
34 2365 น.ส.พัชรินทร์ พันธ์วิไล             5,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
35 2386 นางปทิตตา กฤษณะกาฬ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
36 2533 นางน่ิมนวล ศิรินัย             5,000  มารดาเสียชีวิต 
37 2607 นายสุพินิต พวงพลอย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
38 2631 น.ส.ยุภารัตน์ ศรีษะ             5,000  บิดาเสียชีวิต ที่ เลขสมาชิก ช่ือ สกุล  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
39 2707 น.ส.นันทวดี คุณวาที             5,000  บิดาเสียชีวิต 
40 2729 นางกรรณิการ์ ทุ่นศิร ิ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
    รวมทั้งสิ้น          285,000    

  
 
สรุปการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการในปีงบประมาณ 2558 

 
      คณะกรรมการดําเนนิการมีการจัดประชุม   จํานวน 16 ครัง้   รายละเอียดดังนี้ 
1.  นายสทุ ี  วงค์ละคร ประธานกรรมการ  มาประชุม   16  ครั้ง 
2.  นายดํารงค์    พันธ์คํา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 มาประชุม   14  ครั้ง 
3.  นายชวดล   ช่วงสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 มาประชุม   15  ครั้ง 
4.  นางสาวชุติมา บุญขวาง เลขานุการ มาประชุม   16  ครั้ง 
5.  นางพยอม  รวยสูงเนิน เหรัญญิก มาประชุม   16  ครั้ง 
6.  นางพนิดา  ภาดี  กรรมการ มาประชุม   15  ครั้ง 
7.  นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์ กรรมการ มาประชุม   16  ครั้ง 
8.  นายสมิง  มีบุญ    กรรมการ  มาประชุม  15 ครั้ง (ไปประชุมในนามสหกรณ์ฯ 1 ครั้ง) 
9.  นางสุปรียา  พันธ์รัมย์ กรรมการ มาประชุม   15  ครั้ง 
10. นายสุธีร ์  คันศร  กรรมการ มาประชุม   15  ครั้ง 
11. นายอํานาจ  ธงไชย  กรรมการ มาประชุม   15  ครั้ง 
12. นายชาญ  งามมาก  กรรมการ มาประชุม   16  ครั้ง 
13. นายจักรพันธ์  บุญรอง  กรรมการ มาประชุม   13  ครั้ง 
14. นายพิชิต  พันธ์ุดี  กรรมการ มาประชุม   15  ครั้ง 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้ารว่มประชุมทั้งหมด  12 ครัง้  รายละเอียดดังนี้ 

 
 1.นางสารภีพรรน์ ลิ้มพิสุทธ์ิ ผู้ตรวจสอบกิจการ มาประชุม   10  ครั้ง 
 2.นางอนงค์วรรณ จันทกรณ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ มาประชุม   10  ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ประจําปี 2558    รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 285,000.-บาท  ดังรายละเอียดนี ้
 

ที่ เลขสมาชิก ช่ือ สกุล  จํานวนเงิน  หมายเหตุ 
1 102 นายบุญสูง สิมศร ี           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
2 134 นายประกอบ มุมทอง           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
3 293 นายสมควร ธรรมคง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
4 350 นางสังวาลย์ วรรณภูงา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
5 434 นายสุภาพ ศิลาโชติ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
6 527 นางอัจฉรี สารพัฒน์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
7 651 นายสมชาย ศรีหา           30,000  สมาชิกเสียชีวิต 
8 682 นายทํานอง ทองทับ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
9 700 นายแต้ม ธงชัย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
10 772 นางยุพยง อรรคบุตร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
11 882 นางนวลประภัสสร ์ วิญญูกิตตน์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
12 973 นางช่อลัดดาวัลย์ พิทักษา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
13 1046 น.ส.กัญจน์ชลรีัตน์ จันทร์ฉาย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
14 1092 นางเบญจพร เสนาะธรรม             5,000  มารดาเสียชีวิต 
15 1261 น.ส.วาสนา ภูคําศักด์ิ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
16 1314 นายเกษม รักชาติ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
17 1413 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
18 1450 นางวชิรญา ศรีอาริยภักดี             5,000  บิดาเสียชีวิต 
19 1495 นายสุพิศ ศิลาโชติ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
20 1506 นางวลัยลักษณ์   ศิลาโชติ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
21 1565 นางจิราวัลย์ วีรยารุจิภาส           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
22 1794 นางอัมพิกา รัตนศรีไชย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
23 1819 นางอรทัย พอสอน           15,000  สามีเสียชีวิต 
24 1852 นางละอองดาว อภัยวงศ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
25 1929 นายสุชาติ เสาเปรีย           15,000  ภรรยาเสียชีวิต 
26 1958 น.ส.น้ําฝน พันธ์พงษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
27 1988 นางลําใย ทองพันช่ัง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
28 2022 นางศุนัญญา มีทอง             5,000  บิดาเสียชีวิต 
29 2048 นางทิพย์วัลย์ พุทธรักษา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
30 2120 นายนพรัตน์ เจริญรัตนาสกลุ             5,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
31 2169 นางจตุพร บุญมา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
32 2292 นางกรรณิการ์ คําพิทักษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
33 2327 นางกัลยา วงค์ละคร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
34 2365 น.ส.พัชรินทร์ พันธ์วิไล             5,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
35 2386 นางปทิตตา กฤษณะกาฬ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
36 2533 นางน่ิมนวล ศิรินัย             5,000  มารดาเสียชีวิต 
37 2607 นายสุพินิต พวงพลอย             5,000  บิดาเสียชีวิต 
38 2631 น.ส.ยุภารัตน์ ศรีษะ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
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46

3,0
98

,33
0.0

0  
50

6,7
14

,53
0.0

0 
3.เ

งิน
สํา

รอ
ง (

บา
ท) 

   
  2

3,1
82

,16
1.8

6  
   

  2
6,5

63
,35

5.6
2  

   
  3

2,5
47

,58
2.5

9  
   

  3
4,9

89
,47

9.3
8  

40
,20

4,0
37

.97
 

4.เ
งิน

รับ
ฝา

กอ
อม

ทรั
พย์

พิเ
ศษ
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าท

) 
   

24
8,5

45
,31

6.2
2  

   
28

8,0
57

,28
0.3

6  
   

33
3,6

43
,63

1.8
2  
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5,3
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,02
7.6

8  
41
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,99
2.2

0 
5.เ

งิน
ให
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2,7
66

,42
4.2

1  
   

71
8,7

37
,15

0.6
5  
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2,9
87

,63
3.3

5  
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7,7
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,18

6.4
9  

1,0
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,16
6,2

00
.00

 
6.ร

าย
ได

้(บา
ท) 

   
  3

5,5
53

,20
9.6

8  
   

  4
4,6

94
,79

4.4
5  

   
  5

2,3
91

,09
7.7

9  
   

  5
7,6

07
,71

0.8
0  

64
,30

4,8
18

.17
 

7.ค
่าใช้

จ่า
ย(บ

าท
) 

   
   

9,3
56

,32
5.1

7  
   

  1
4,1

77
,84

6.9
8  

   
  1

7,2
61

,07
0.6

9  
   

  1
7,7

21
,05

4.2
1  

20
,25

8,1
81

.90
 

8.ก
ําไร

สุท
ธิ (

บา
ท) 

   
  2

6,1
96

,88
4.5

1  
   

  3
0,5

16
,94

7.4
7  

   
  3

5,1
30

,02
7.1

0  
   

  3
9,8

86
,65

6.5
9  

44
,04

6,6
36

.27
 

9.ส
ินท

รัพ
ย์ห

มนุ
เวีย

น 
(บา

ท) 
   

10
5,8

99
,51

6.9
5  

   
11

2,5
13

,52
1.9

1  
   

11
7,3

73
,00

2.9
1  

   
13

4,0
63

,02
0.1

8  
17

6,8
54

,83
7.3

4 
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.สิน
ทร

ัพย์
ทัง้

สิ้น
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าท
) 

   
65

0,5
80

,38
7.0

3  
   

76
4,2

64
,56

7.6
7  

   
86

7,0
72

,57
1.1

6  
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1,4

33
,17

2.1
6  

1,0
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0,0
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27
4,9

12
,26

4.6
6  

   
34

0,9
29

,28
8.5

8  
   

38
3,3

42
,23

1.4
7  

   
41

0,7
98

,94
5.1

9  
46

6,9
58

,19
7.5

2 
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สม
ตา

มข
้อบั

งค
ับ 

(บา
ท) 

   
   

2,3
93

,30
6.0

0  
   

   
2,3

70
,30

6.0
0  

   
   

2,5
65

,70
6.0

0  
   

   
2,6

59
,76

1.0
0  

2,8
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0 
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.หนี้
สิน
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ุนส
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65
0,5
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,38

7.0
3  
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4,2
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,56
7.6

7  
   

86
7,0

72
,57

1.1
6  

   
95

1,4
33

,17
2.1

6  
1,0
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,80

0,0
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เดือน 
 
 
ประเภท 

ตุลาคม  57 พฤศจิกายน 57 ธันวาคม 57 มกราคม 58 กุมภาพันธ์ 58 มีนาคม 58 

กู้พิเศษ 3,920,000.00 600,000.00 5,270,000.00 7,460,000.00 17,260,000.00 8,000,000.00 

กู้สามัญ 70,064,000.00 47,250,000.00 65,960,700.50 114,450.108.00 53,138,000.00 48,626,000.00 
กู้ฉุกเฉิน 11,666,000.00 11,769,800.00 12,585,200.00 13,534,800.00 11,436,800.00 13,885,200.00 

ดอกเบ้ียรับ 5,130,591.73 4,905,707.67 5,085,719.10 5,142,710.40 4,708,193.65 5,190,823.74 
 

เดือน 
 
ประเภท 

เมษายน 58 พฤษภาคม 58 มิถุนายน 58 กรกฎาคม 58 สิงหาคม 58 กันยายน 58 

กู้พิเศษ 9,505,000.00 520,000.00 8,900,000.00 4,990,000.00 3,920,000.00 9,300,000.00 
กู้สามัญ 126,846,128.99 459,000.00 70,698,500.00 64,297,000.00 62,270,000.00 91,995,000.00 
กู้ฉุกเฉิน 13,768,600.00 13,149,600.00 13,921,300.00 13,410,500.00 15,346,400.00 13,247,500.00 

ดอกเบ้ียรับ 5,074,662.35 5,248,170.10 5,118,313.44 5,324,691.16 5,339,873.17 5,321,608.33 
 
 

 

สรุปการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท และดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก ประจำาปี 2558
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หลักการสหกรณ์สากล 
หลักการท่ี 1 : เปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ 

สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และ
เต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เช่ือชาติ การเมือง 
หรือศาสนา  
หลักการท่ี 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก     
ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหน่ึงเสียง) สําหรับสหกรณ์ใน
ระดับอ่ืนให้ดําเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน  
หลักการท่ี 3 : การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

สมาชิกสหกรณ์  พึงมีความเท่ียงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุนในสหกรณ์ตามแนวทาง
ประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหน่ึงต้องเป็นทรัพย์สินส่วนร่วมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรร
ผลประโยชน์ส่วนเกินเพ่ือจุดมุ่งหมายประการใด ประการหน่ึงหรือทั้งหมด จากดังต่อไปน้ี คือ เพ่ือการพัฒนา
สหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหน่ึงของทุนนี้ต้องไม่นํามาแบ่งปันกัน เพ่ือเป็น
ผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ์ และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนใดที่มวล
สมาชิกเห็นชอบ  
หลักการท่ี 4 :การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ   

สหกรณ์เป็นองค์การที่พ่ึงพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จําต้องมี
ข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์การอ่ืนๆ รวมถึง องค์การของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์
ต้องกระทําภายใต้เง่ือนไขอันเป็นที่มั่นใจว่า มวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอํานาจในการควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย และยังคงดํารงความเป็นอิสระของสหกรณ์  
หลักการท่ี 5 :การศึกษา การฝึกอบรม และข่าวสาร   

สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่มวลสมาชิกผู้แทนจาการเลือกต้ัง ผู้จัดการ พนักงาน   
เพ่ือบุคคลเหล่านั้น สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถให้ข่าวสารแก่
สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เยาวชนและบรรดาผู้นําทางความคิด ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์
ของสหกรณ์ได้  
หลักการท่ี 6 :การร่วมมือระหว่างสหกรณ์   

สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ  
หลักการท่ี 7 :ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน   

สหกรณ์พึงดําเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความ
เห็นชอบ 
 

้


