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สาส์นจากประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด   
ด้วยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ได้มีมติ

เห็นชอบให้ผมด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ใน
วาระที่ 1 ปีที่ 1 เป็นประธานล าดับที่ 11 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 
2531 ถึงปัจจุบัน รวม 32 ปีในรอบปีบัญชี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 สหกรณ์ฯมีสินทรัพย์ในการด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 2,466,387,622.11 บาท ผลก าไร 
98,927,115.72 บาท ปันผลร้อยละ 5.72 เฉล่ียคืนร้อยละ 9.00 

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผมได้ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการฯ มีการเปล่ียนแปลง
ของสภาพสังคมและเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การระบาดของ COVID 19 ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของคณะกรรมการด าเนินงาน และการวางแผนทางการเงินของสมาชิกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้
ผมและคณะกรรมการด าเนินการฯ ทุกคนได้ช่วยกันบริหารงานสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์
มีความมั่นคง และเป็นธรรมต่อสมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง ในนามของประธานคณะกรรมการฯ ขอขอบคุณ
สมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการด าเนินการฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนการด าเนินกิจการสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา ผมพร้อมในการท าหน้าที่ประธานอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ  
 สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ทุกท่านเคารพ นับถือ ได้โปรด 
ดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์) 
ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 



 

 

 

         

สาส์นจากผู้จดัการ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากดั 

       ดร.สรณี   กัณฑ์นิล 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ต้ังมาต้ังแต่ปี 2531 จนปัจจุบันรวมระยะเวลา 32 ปี บริหาร
จัดการองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมาจากการเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 มี
ทุนด าเนินการ 2,466,387,622.11 บาท จัดเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก (ตามกฎกระทรวง พรบ.สหกรณ์ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2562 มาตรา 89/2(1) ทุนด าเนินงานน้อยกว่าห้าพันล้านบาทเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก มากกว่าห้าพันล้านบาทเป็น
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ) มีสมาชิกรวมทั้งส้ิน 3,204 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 2,551 คน สมาชิกสมทบ 653 คน  

ในปีบัญชี 2563 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 32 ได้มอบหมายให้ดิฉันปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ
และผู้จัดการ ซึ่งมีหน้าท่ีในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับและระเบียบท่ีถือใช้ของสหกรณ์ฯภายใต้
นโยบายของคณะกรรมการด าเนินการฯ และควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ในการให้บริการ
แก่สมาชิกด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรมและถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล 

ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการด าเนินการฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ท่ีให้ความ
ไว้วางใจ เช่ือมั่น และสนับสนุนการด าเนินงาน ท าให้การบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ในหน้าท่ีกรรมการผู้จัดการเป็นไป
ด้วยดีตลอดมา  

 
 
 

(ดร.สรณี  กัณฑ์นิล) 
กรรมการผู้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

                  
     

 

โครงสร้างการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
 

ที่ประชุมใหญ่สมาชิก 

ผู้สอบบัญช ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์  พรีะเชื้อ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นส.รัตชนิดา   โพธ์ิแก้ว 
นางศุภวรรณ  นิลพันธ์ 

ที่ปรกึษา 
นพ.จรัญ   จันทมัตตุการ 
นายบุญช่วย   รัศมี 
ทนายฟรีอี     เละเซ็น 

คณะกรรมการด าเนินการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1.นพ.รเมศ         ว่องวิไลรัตน์  ประธานกรรมการ 
2.นายหิน           สิทธิกัน       รองประธานกรรมการ 
3.นายมานัส        ต๊ะชมภู       กรรมการเลขานุการ 
4.นางสุพัตรา       แจ่มตระกูล  กรรมการเหรัญญิก 
5.ดร.สรณี          กัณฑ์นิล      กรรมการผู้จัดการ 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 
1.นายธวัช          จงนิมิตรสถาพร  ประธานเงินกู้ 
2.นายธวัชชัย       เทียมทิพร         กรรมการ  
3.นายประเวศ      หนุนยศ        กรรมการ  
4.นางสุจารี         สุวรรณเวช       กรรมการ  
5.นายขวัญชัย      กันทะใจ          กรรมการ  

          คณะกรรมการศกึษาและประชาสัมพันธ์ 
1. นายชิด          บุญมาก         ประธานกรรมการศึกษาฯ 
2. นพ.ธวัชชัย      ย่ิงทวีศักด์ิ      กรรมการ 
3. นายฉัตรชัย      อิ่มอ่อง         กรรมการ 
4. นายสุรศักด์ิ      จินาเขียว      กรรมการ 
5. นางนุตนาต      วงษ์เจริญ      กรรมการ 

   ผู้จัดการ 
ดร.สรณี     กัณฑ์นิล       

นางรัชนี  กันขัน 
เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

 

นางนภสร พาสพิษณ ุ
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 

นางมัทนา  พรตริ
ไตร 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

นางเอมอร  พรมอ้าย 
เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือ 

น.ส.มิรันตี   ข าศิริ
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

น.ส.นฤมล  บุญลือ
เจ้าหน้าท่ีสมาคม สสธท. 
ประจ าศูนย์ประสานงานฯ 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก    จ ากัด 

9/67  ถ.มหาดไทยบ ารุง  ต.หนองหลวง อ.เมือง  จ.ตาก 63000  โทร.0-5551-413 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ที่  สทส.อ.51/ ว.13 
      22  ตุลาคม  2563   
 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก (สามัญ)  ทุกท่าน 
 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  ข้ึนในวัน
เสาร์  ที่  14  พฤศจิกายน  2563  ต้ังแต่เวลา 8.30 - 13.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1.  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
ระเบียบวาระที่ 3.  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
           3.1 เรื่อง การรับทราบผลการด าเนินงานปี 2563 
            3.2 เรื่อง การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกจิการปี 2563 
     3.3 เรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 
              3.4 เรื่อง แจ้งสมาชิก บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิตปี 2563 
              3.5 เรื่อง การด าเนินงานของสันนิบาตและชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
     3.6 เรื่อง การแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
       ว่าด้วย หุ้น  พ.ศ. 2563 
                           3.7 เรื่อง การแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
       ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 
                           3.8 เรื่อง การแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
     ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 
                           3.9 เรื่อง การแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
       ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพ่ือสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60ปี พ.ศ.2563  
ระเบียบวาระที่ 4.  เรื่อง แจ้งเพ่ือพิจารณา 
              4.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
                                       เมื่อวันสิ้นสุดที่ 30 กันยายน  2563 
              4.2 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
     4.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ปี 2564 
     4.4 เรื่อง การพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกนั  ปี 2564 
     4.5 เรื่อง การพิจารณาจัดจ้างผูส้อบบัญชีภาคเอกชน ปี 2564 
     4.6 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564 
     4.7 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการด าเนินการ ปี 2564 
ระเบียบวาระที่ 5.  เรื่อง อื่น ๆ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                             

 ผศ.(พิเศษ) นพ.รเมศ   ว่องวิไลรัตน์) 
                               ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
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     3.6 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด  
       ว่าด้วย หุ้น  พ.ศ. 2563      40 
                        3.7 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
       ว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563     41 
                        3.8 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
     ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง พ.ศ. 2563     42 
                        3.9 เรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
       ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปี   
      พ.ศ.2563         43 
ระเบียบวาระที่ 4.  เรื่อง แจ้งเพื่อพิจารณา  
              4.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
                                    เมื่อวันส้ินสุดท่ี 30 กันยายน  2563     45 
              4.2 เรื่อง การพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563    61 
     4.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รายได้-รายจ่าย ปี 2564   62 
     4.4 เรื่อง การพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน  ปี 2564   68 
     4.5 เรื่อง การพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2564   68 
     4.6 เรื่อง การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564  69 
     4.7 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกรรมการด าเนินการ ปี 2564   69 
ระเบียบวาระที่ 5.  เรื่อง อื่น ๆ         73 
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นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  

จ ากัด เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้กล่าวเปิดประชุม ดังต่อไปนี้ 
 ระหว่างปีบัญชี 2563  สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการมาครบรอบปีบัญชี 12 เดือนและได้ก าหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ขึ้นในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช้ีแจงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ 
โดยในข้อบังคับ ข้อ 62. ได้ก าหนดว่าให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกสมาชิกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  
 ณ วันส้ินปี 2563 (30 กันยายน) สหกรณ์ฯมีทุนด าเนินการท้ังส้ินจ านวน 2,466,387,622.11 บาท มี
รายได้รวมท้ังส้ินจ านวน  132,268,698.60  บาท มีรายจ่ายรวมท้ังส้ินจ านวน 33,341,582.88  บาท มีก าไร
สุทธิจ านวน 98,927,115.72  บาท ให้ผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้นเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.72  (ปีก่อนร้อย
ละ 5.85) และผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 9.00 (ปีก่อนร้อยละ 10.50) 
 ในระหว่างต้นปี 2563 ประเทศไทยและท่ัวโลกได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา2019(COVID 19) เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้มีโครงการบรรเทา
ความเดือดร้อนท่ีมีผลต่อสมาชิก ดังนี้ 
 1. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบ COVID 19 
  (1) ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทลงจากเดิม  1  บาท เป็นเวลา 3  เดือน คือ ต้ังแต่
เดือน พฤษภาคม- กรกฎาคม 2563  ดังนี ้

เงินกู้สามัญ  จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน “  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุน “  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ “  6.00 เป็น 5.00 
เงินกู้เพื่อการศึกษา “  5.50 เป็น 4.50  
เงินกู้เพื่อการเคหะฯ “  5.50 เป็น 4.50   

  (2) พักช าระหนี้เงินต้นของเงนิกู้ทุกประเภท ด้วยความสมัครใจ ต้ังแต่เดือน พฤษภาคม- 
กรกฎาคม 2563   

(3) ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษโควิด  ยอดกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ช าระภายใน 24 
เดือน อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.5 ต่อป ี(เปิดให้กู้ 2 เดือนคือ เดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2563) 

2. สหกรณฯ์ได้น าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์อื่น ๆ ดังนี้ (เป็นเงินทีเ่หลือจากการให้สมาชิกกู้แล้ว) 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จ ากัด  ประเภทออมทรัพย์ 

            จ านวนเงิน  50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อป ี 
3. สหกรณ์ฯได้น าเงินให้สหกรณ์ฯอื่นกู้ ดังนี้ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก จ ากัด  จ านวนเงิน 50,000,000.- บาท 
      (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75  ต่อปี 
นอกจากนี้ สหกรณ์ฯได้สานต่อโครงการจากปี 2562 คือการท า Application เสร็จสมบูรณ์และเริ่มใช้ 

ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยสหกรณ์ฯไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จแจกให้สมาชิก แต่สมาชิกสามารถเปิดดูได้จาก 
Application นี้ ซึ่งสมาชิกสามารถดูข้อมูลได้ท้ังหมดโดยเฉพาะใบเสร็จประจ าเดือน หรือสมุดเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ(เล่มแดง)รวมถึงยอดเงินปันผลและเฉล่ียคืนปี 2563 นี้ด้วย หลังจากท่ีสมาชิกเห็นชอบการจัดสรร
ก าไรปี 2563 แล้วสหกรณ์ฯจะด าเนินการ Update ข้อมูลในวันถัดไป  
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 4.  สหกรณ์ฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ปี 2564-2568  จากความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานท่ีได้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ 
 5.  การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้าย  
 

ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เจ้าหน้าท่ีจาก
ส านักงานสอบบัญชีสหกรณ์ตากท่ีได้ช่วยแนะน าและเข้าตรวจสอบด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี 
ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนท่ีให้ความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารงาน
สหกรณ์ฯ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา./ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 

วัน เสาร์ ท่ี  23  พฤศจิกายน  2562   ครั้งท่ี 31 
ณ  หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

อําเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
ผู้เข้าประชุม  - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด  จํานวน  1,404  คน 

  จากจํานวนสมาชิกท้ังหมด  2,374  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  - นางสิรินารถ อ่อนนวล ผู้อํานวยการส่งเสริมสหกรณ์ฯ   
   - นางสมพิศ กาละจิตร ผู้ตรวจสอบกิจการ 

- ดร.อรรถพงศ์   พีระเช้ือ  ผู้สอบบัญชี 
เริ่มประชุมเวลา   9.00  น. 
ระเบียบวาระที่  1: เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบ 
  นายแพทย์อดิสรณ์  วรรธนะศักดิ์  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขตาก  จํากัด เป็นประธานในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้กล่าวเปิดประชุม ดังต่อไปนี้ 
  ระหว่างปีบัญชี 2562  สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการมาครบรอบปีบัญชี 12 เดือนและได้กําหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ขึ้นในวันเสาร์ ท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ 
โดยในข้อบังคับ ข้อ 62. ได้กําหนดว่าให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกสมาชิกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  
  ณ วันส้ินปี 2562 (30 กันยายน) สหกรณ์ฯมีทุนดําเนินการท้ังส้ินจํานวน 2,261,453,523.63 บาท มี
รายได้รวมท้ังส้ินจํานวน  132,454,608.70  บาท มีรายจ่ายรวมท้ังส้ินจํานวน 35,417,571.06  บาท มีกําไรสุทธิ
จํานวน 97,037,037.64  บาท ให้ผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้นเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.85  (ปีก่อนร้อยละ 5.85) 
และผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินกู้ เป็นเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 10.50 (ปีก่อนร้อยละ 10.50) 
  ในระหว่างปี 2562  สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบต่างๆ  ดังนี้ 
1.  กําหนด ระเบียบว่าด้วย การใช้เงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์  พ.ศ. 2562 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน  2,000  บาท 
 สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน  3,000  บาท 
 สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน  4,000  บาท 
 สมาชิกอายุ 75 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน  5,000  บาท 
 สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี  ให้ได้รับเงินสวัสดิการ จํานวน  5,000  บาท   ทุก ๆ 5ปี 
 = ท้ังนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก ติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป = 
  กรณีท่ีสมาชิกฯ มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ถึง 20 ปี แต่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
           ให้ได้รับเงิน  1,000.- บาท ในวันเกษียณอายุราชการ 
2.  แก้ไข  ระเบียบว่าด้วย ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2562 
ข้อความเดิม”   บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ป.2  ป.5  ได้รับ   700  บาท 
  บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ม.2  ม.5  ปวช.2  ปวส.2 ได้รับ  1,000  บาท 

บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ปริญญาตรี ปี 2 และ ปี 4 ได้รับ  1,000  บาท 
ข้อความแก้ไข”  บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ป.2  ป.5            ได้รับ     800  บาท 
  บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ม.2  ม.5             ได้รับ   1,000  บาท 
  บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ปวช.2  ปวส.2          ได้รับ   1,200  บาท 

บุตรของสมาชิกท่ีศึกษาอยู่ในระดับช้ัน   ปริญญาตรี ปี 2 และ ปี 4  ได้รับ   1,200  บาท 
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3.  แก้ไข  ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก ,บิดา ,มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2562 
ข้อความเดิม”ข้อ 6.   การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   

       พร้อมพวงหรีดเคารพศพตามจริงไม่เกิน รายละ 800  บาท 
ข้อความแก้ไข” ข้อ 6.   การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
                 พร้อมพวงหรีดเคารพศพตามจริงไม่เกิน รายละ 1,000  บาท 
4.  แก้ไข  ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเศรษฐกิจครอบครัว พ.ศ. 2562  
ข้อความเดิม”  การให้เงินกู้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่ต้อง 
          อยู่ในวงเงินไม่เกนิ 300,000  บาท  ชําระภายใน 60  งวด 
ข้อความแก้ไข”การให้เงินกู้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่ต้อง 
                   อยู่ในวงเงินไม่เกิน 500,000  บาท ชําระภายใน 72  งวด 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานกาประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานในท่ีประชุมฯ  นําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ 
ประจําปี 2562  รับทราบดังนี้            จํานวนสมาชิก ( ยอดคงเหลือ ส้ินป ี 2562 ) 

ประเภทสมาชิก 
เมื่อต้นป ี

2562 

เพิ่มระหว่างป ี

2562 

ลดระหว่างป ี คงเหลือส้ินปี 

2562 เสียชีวิต ลาออก 

สมาชิก 2,309 96 7 24 2,374 

สมาชิกสมทบ 717 74 0 73 718 

รวม 3,026 170 7 97 3,092 

การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ ส้ินป ี 2562) 
ท่ี รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม (ลด) 

1 จํานวนสมาชิก (คน) 3,026   3,092 66 
2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,734,210,250.00 1,835,816,694.00 101,606,444.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 18,268,800.00 17,630,154.00 - 638,646.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ พัฒนาฯ 108,038,083.00 180,863,628.00 72,825,545.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ การศึกษา 8,617,108.00 6,510,310.00 -  2,106,798.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5,815,783.00 4,786,213.00 - 1,029,570.00 

7 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 807,965,811.52 830,932,180.73 22,966,369.21 
8 ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,137,501,230.00 1,227,889,480.00   90,388,250.00 
9 ทุนสํารอง 73,947,986.30 82,925,202.18 8,977,215.88 
10 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 4,290,644.81 4,723,543.26 432,898.45 

11 กําไรสุทธิ ประจําปี 89,722,664.13 97,037,037.64 7,314,373.51 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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3.2  การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน 2562 

............................................ 
เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
 ตามท่ี ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2561 เมื่อวันท่ี  17 พฤศจิกายน 2561   ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า และคณะ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด สําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  
2562    ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนท่ีเข้า
ตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปีโดยสรุปดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
       1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
       1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
       1.3  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ 
  2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
       2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
       2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
       2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
       2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว ้
3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

3.1  ผลการดําเนินงาน 
            เมื่อต้นปี  สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,026 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 170  ราย ออกจากสหกรณ์  104  
ราย  สมาชิกคงเหลือวันส้ินปี จํานวน 3,092  ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,374 ราย และสมาชิกสมทบ 718 
ราย ในวันส้ินปี 2562   สหกรณ์มีทุนดําเนินงานท้ังส้ิน  2,261,453,523.63  บาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 130,151,307.19 
บาท หรือร้อยละ 6.10 และในรอบปี 2562 สหกรณ์ฯ มีรายได้ท้ังส้ิน 132,454,608.70 บาท  มีค่าใช้จ่าย  
35,417,571.06  บาท  กําไรสุทธิ  97,037,037.64 บาท กําไรเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 7,314,374.51 บาท  หรือ
ร้อยละ 8.15 กําไรต่ํากว่าประมาณการไว้ 114,362.36 บาท (ประมาณการไว้ 97,151,400.00 บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายสูง
กว่าประมาณการไว้ 1,960,471.06 บาท(ประมาณการไว้ 33,457,100.- บาท)  
                เมื่อเทียบเปอร์เซ็นรายได้และค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯมีรายได้ 100 บาท มีค่าใช้จ่าย  26.74 มีกําไร 73.26 
บาท   รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบ้ียเงินรับฝาก  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ 
เป็นการจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉล่ียกันได้ และอยู่ภายใต้ประมาณการท่ีได้รับการ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ การจ่ายเงินเป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

3.2  ด้านบริหารงานท่ัวไป 
      3.2.1   สหกรณ์มีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบไว้ 

เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม  ชัดเจน   มีการแบ่งงานการกําหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดําเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ 
                3.2.2   สหกรณ์ฯ มีการกําหนดระเบียบต่าง ๆ ข้ึนถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน  ซึ่งได้ 
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว  และปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับของสหกรณ์ 
               3.2.3  สหกรณ์ฯมีการจัดทํางบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจําปีไว้ล่วงหน้าและมีการ
ใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 
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                    3.2.4  สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนเพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังกําหนดแนวทางแก้ไข  และติดตามผลอยู่เสมอ มีการกําหนดวาระ
การประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

3.3  ด้านบัญชี 
                     3.3.1  มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
                     3.3.2  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
                     3.3.3  การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ  ตรงกับบัญชี 
                     3.3.4  การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 

3.4  ด้านการเงิน 
                     3.4.1. สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนําฝากธนาคารทุกวัน ณ วันส้ินปี 
ยอดบัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีท่ีประชุมใหญ่กําหนดไว้รวมท้ัง 
รายจ่ายของสหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ 

3.4.2. สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2562 ประเภทออมทรัพย์  
ประเภทกระแสรายวัน ดังนี ้

ท่ี ธนาคาร ประเภท จํานวนเงิน 

1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาตาก ออมทรัพย์    66,443.340.43 

2 ธนาคาร ธ.ก.ส.สาขาตาก            ออมทรัพย์         37,852.52 

3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตาก  ออมทรัพย์          8,644.62 

 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์  66,489,837.57 

4 ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาตาก    กระแสรายวัน        73,435.71 

 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน        73,435.71 

 รวมท้ังส้ิน 66,563,273.28 

ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก มีวงเงินกู้ยืม เพียงแห่งเดียวคือ ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยแยกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน  
94,000,000 บาท เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ 
เป็นผู้คํ้าประกัน (ในปี 2562 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้)  

3.5  ด้านสินเช่ือ 
                        3.5.1  ระหว่างปี 2562  สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิก  4  ประเภท  คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จํานวนสัญญา จํานวนเงิน 

1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1,060  สัญญา 41,511,047.00 

2 เงินกู้สามัญ 514  สัญญา 669,836,406.00 

3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 580  สัญญา 194,271,535.00 

4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 26  สัญญา 4,773,000.00 
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5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 0  สัญญา 0           0 

6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 1 สัญญา 250,000.00 

  รวม 2,181 สัญญา 910,641,988.00 

ณ  วันส้ินปี 2562  มีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี ้
 ประเภทเงินกู้ จํานวนสัญญา จํานวนเงิน 

1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 599 สัญญา 17,630,154.00 

2 เงินกู้สามัญ 1,629 สัญญา 1,835,816,694.00 

3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 650 สัญญา 180,863,628.00 

4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 43  สัญญา 6,510,310.00 

5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 6   สัญญา 4,786,213.00 

6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 1   สัญญา 249,225.00 

  รวม 2,928 สัญญา 2,045,856,224.00 

การให้กู้เงินแก่สมาชิกจะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ โดยพิจารณาให้กู้สามัญเดือนละ 2  ครั้ง 
สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกู้ได้ตลอดเวลาตามความประสงค์ของสมาชิกโดยผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติจ่าย การกู้เงินเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ลูกหนี้อยู่ระหว่างดําเนินคดี 1 ราย 1 สัญญา รวมเป็นเงิน 26,297.00 เป็นสมาชิกสมทบและได้ลาออกจาก
งาน และไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญ สหกรณ์จึงดําเนินการเรียกเก็บจากผู้คํ้าประกันและอยู่ระหว่างดําเนินคดีทาง
กฎหมาย ณ วันส้ินปีสหกรณ์มีรายได้ดอกเบ้ียจากการให้เงินกู้และเงินฝากจํานวน 132,454,608.70 บาท สูงกว่า
งบประมาณรายได้ดอกเบ้ียรับท่ีประมาณการไว้จํานวน 1,846,108.70 บาท (ต้ังไว้ 130,608,500.00  บาท) 

3.6  เงินฝากสหกรณ์อื่น รวมเงินฝาก 3 รายการจํานวนเงินท้ังส้ิน  117,769,546.66  บาท  
            3.6.1   เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จํานวนเงิน  32,751,910.97 บาท 
                    3.6.2   เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34  จํากัดประเภทออมทรัพย์     
จํานวนเงิน  65,017,635.69  บาท  
                    3.6.3  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตากประเภทฝากประจํา จํานวนเงิน 
20,000,000.00                                                                                                  
  3.7  เงินลงทุนระยะยาว  ณ วันส้ินปี 2562  จํานวน 1,505,000.00 บาท ประกอบด้วย 
                     3.7.1   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย      จํานวนเงิน     1,041,000.00   บาท  
                    3.7.2   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย       จํานวนเงิน       464,000.00   บาท   

3.8  ด้านเงินรับฝาก เมื่อต้นปี 2562 มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา    จํานวนเงิน 812,541,043.22   บาท   
      ณ วันส้ินปี 2562  มีเงินรับฝากคงเหลือ จํานวนเงิน  835,266,406.66 บาท  การปฏิบัติเป็นไปตาม 

ระเบียบของสหกรณ์ ดังนี ้
3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิก        จํานวนเงิน       830,932,180.73   บาท 

  3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น    จํานวนเงิน          4,334,225.93   บาท 
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3.9  ด้านทุน 

                     3.9.1   ทุนเรือนหุ้น ณ วันต้นปี 2562 ท่ีชําระเต็มมูลค่าแล้ว มีจํานวน  1,137,501,230.00 บาท
เพิ่มข้ึนระหว่างปี จํานวน  108,989,780.00 บาท   ลดลงระหว่างปีจํานวน 18,601,530.00 จํานวน  บาทคงเหลือวัน
ส้ินปี 2562 จํานวนเงิน 1,227,889,480.00  บาท 
           3.9.2   ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง  ๆ 

รายการ ต้นปี 2562 เพ่ิมระหว่างปี 2562 (ลด)ระหว่างปี 2562 คงเหลือสิ้นปี 2562 

เงินสํารอง 73,947,986.30 8,977,215.88 0 82,925,202.18 
ทุนสะสม 4,290,644.81 2,673,756.45 (2,240,858.00) 4,723,543.26 
 - ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,235,500.00 50,000.00 0 1,285,500.00 
 - ทุนสาธารณประโยชน์ 

74,456.87 160,143.13 (234,600.00) 0 
 - ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,267,187.40 165,000.00 (30,000.00) 1,402,187.40 
-  ทุนการศึกษาอบรม 20,366.54 750,000.00 (734,730.00) 35,636.54 
 - ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเสียชีวิต 240,541.00 1,050,000.00 (1,241,528.00) 49,013.00 
-  ทุนสวัสดิการสมาชิกฯ ประสบ
อุบัติเหตุ 

600,000.00 50,000.00 0 650,000.00 

-ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ํา
ประกัน 

852,593.00 448,613.32 0 1,301,206.32 

ในการใช้เงินทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
3.10  การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

3.10.1   คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบการดําเนินกิจการของสหกรณ์เป็นประจําการพบข้อผิดพลาด
ต่างๆสามารถแก้ไขได้ในขณะนั้น และได้ให้ข้อเสนอแนะกับเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร และด้วยวาจา
ในแต่ละครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกในด้านการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานด้วยดี 

 
3.10.2   การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง -  ไม่ม ี
3.10.3   เรื่องอื่น ๆ-  ไม่ม ี

 
 
                       (นางสมพิศ    กาละจิตร)              (นางเตือนใจ    มหาวัน) 
                           ผู้ตรวจสอบกิจการ                                       ผู้ตรวจสอบกิจการ     
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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     3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ประจําปี 2562     สหกรณ์ฯ
กําหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกําลังศึกษา จํานวน 254 ทุน รวมเป็นเงินท้ังส้ินจํานวน 259,800 บาท  
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ปวช. ปวส.

ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 ปี 2 ปี 2 ปริญญาตรีปี 2 ปริญญาตรีปี 4
สสจ.ตาก 0 0 3 6 0 0 6 8 23 คน

รวมเป็นเงิน -      -      3,000   6,000    -       -       7,200       9,600         25,800   บาท
สสอ.เมืองตาก 0 2 1 3 0 0 1 0 7 คน

รวมเป็นเงิน -      1,600   1,000   3,000    -       -       1,200       -            6,800    บาท
สสอ.บ้านตาก 3 0 2 0 0 3 3 2 13 คน

รวมเป็นเงิน 2,400   -      2,000   -       -       3,600    3,600       2,400         14,000   บาท
สสอ.สามเงา 1 1 1 4 7 คน

รวมเป็นเงิน 800     -      1,000   1,000    -       -       4,800       -            7,600     บาท
สสอ.แม่สอด 3 3 3 3 1 13 คน

รวมเป็นเงิน -      2,400   3,000   3,000    -       -       3,600       1,200         13,200   บาท
สสอ.ท่าสองยาง 2 1 3 คน

รวมเป็นเงิน 1,600   -      1,000   -       -       -       -          -            2,600     บาท
สสอ.แม่ระมาด 1 2 4 2 9 คน

รวมเป็นเงิน 800     1,600   -      -       -       -       4,800       2,400         9,600     บาท
สสอ.พบพระ 3 3 2 1 1 2 12 คน

รวมเป็นเงิน 2,400   2,400   2,000   -       1,200    -       1,200       2,400         11,600   บาท
สสอ.อุม้ผาง 1 1 1 3 คน

รวมเป็นเงิน -      800      -      1,000    -       -       -          1,200         3,000     บาท
สสอ.วังเจ้า 2 1 2 1 1 7 คน

รวมเป็นเงิน -      1,600   1,000   2,000    -       -       1,200       1,200         7,000     บาท
รพ.วังเจ้า 1 3 4 คน

รวมเป็นเงิน -      800      3,000   -       -       -       -          -            3,800    บาท
รพ.บ้านตาก 1 3 2 7 5 4 22 คน

รวมเป็นเงิน 800     2,400   2,000   7,000    -       -       6,000       4,800        23,000   บาท
รพ.สามเงา 1 1 1 3 1 7 คน

รวมเป็นเงิน 800     -      1,000   -       -       1,200    3,600       1,200         7,800    บาท
รพ.แม่ระมาด 4 7 4 1 2 1 19 คน

รวมเป็นเงิน 3,200   5,600   4,000   1,000    -       -       2,400       1,200         17,400   บาท
รพ.ท่าสองยาง 1 1 1 3 คน

รวมเป็นเงิน 800     800      1,000   -       -       -       -          -            2,600     บาท
รพ.อุม้ผาง 1 0 2 2 1 6 คน

รวมเป็นเงิน 800     -      2,000   2,000    1,200    -       -          -            6,000     บาท
รพ.พบพระ 2 2 2 2 1 9 คน

รวมเป็นเงิน 1,600   1,600   2,000   -       -       -       2,400       1,200         8,800    บาท
รพ.แม่สอด 2 4 5 4 2 4 21 คน

รวมเป็นเงิน 1,600   3,200   5,000   4,000    -       -       2,400       4,800        21,000   บาท
รพ.ตสม 9 7 8 11 0 1 14 10 60 คน

รวมเป็นเงิน 7,200   5,600   8,000  11,000    -       1,200    16,800     12,000       61,800   บาท
บ านาญฯ 1 0 1 1 1 2 6 คน

รวมเป็นเงิน 800     -      1,000   1,000    -       -       1,200       2,400         6,400     บาท
254       คน

259,800 บาท

ระดับวิชาชีพ 1,200 บ. ระดับอุดมศึกษา
800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท

รวมทั้งสิ้น :
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น :

หน่วยงาน

ระดับช้ัน
รวมระดับช้ันประถม ระดับช้ันมธัยม
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  3.4  เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ดังนี้ 
ในปี 2561  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร    ถึงแก่กรรม   
จํานวน 58  ราย  เป็นเงิน  663,000 บาทตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัดว่าด้วย สวัสดิการ
สงเคราะห์ สมาชิก ,บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ.2559 ข้อ  6.การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ 
ตามระเบียบฯนี้   ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  พร้อมพวงหรีดเคารพศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท  กรณี
สมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคําส่ังให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์จะให้เงิน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกท่ีขอรับการช่วยเหลือ  
กรณี คู่สมรสของสมาชิก ท่ีถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีคู่
สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกท่ีขอรับการช่วยเหลือ  กรณีท่ี  บิดา , มารดา 
หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพ
ละ 3,000 บาท  ทุกกรณียื่นแบบคําขอรับเงินภายใน 90 วันหลังจากท่ีเสียชีวิต สําหรับปี 2562 สหกรณ์ฯจ่ายเงิน
สวัสดิการแก่สมาชิก บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
เสียชีวิตเมื่อ

วันท่ี 
จํานวนเงิน 

 
1 น.ส.ทิพย์มณี ผาแสนเถิน บิดา  รพ.แม่ระมาด 3 ต.ค.61 3,000 

2 นางพรศร ี ช่ืนจ๋ิว บิดา  รพ.แม่สอด 14 ต.ค.61 3,000 
3 น.ส.ฐิติพันธุ์ หาญพรม บิดา  รพ.แม่สอด 13 ต.ค.61 3,000 
4 น.ส.พัชรี เงินตรา มารดา  รพ.แม่สอด 26 ต.ค.61 3,000 
5 นางกัลยารัตน์ รวมเขียน มารดา  รพ.แม่สอด 25 ต.ค.61 3,000 

6 นางอังคณา อิ่มคํา มารดา  รพ.แม่สอด 24 ต.ค.61 3,000 
7 นางกุสุมา มณีนุตร์ คู่สมรส  รพ.ตสม 30 ต.ค.61 25,000 
8 นพ.ชัยกิจ อุดแน่น บิดา  รพ.ตสม 13 พ.ย.61 3,000 
9 นายสุทัศน์ วัฒนะกูล มารดา  รพ.ตสม 2 พ.ย.61 3,000 
10 น.ส.อรทัย ทิยาคํา บิดา  บํานาญฯ 30 พ.ย.61 3,000 
11 นางอนุสรณ์ฤทัย        ทองเต็ม มารดา  สสอ.เมืองตาก 2 ธ.ค.61 3,000 

12 นางพุฒพิร ทับเกิด มารดา  รพ.ตสม 1 ธ.ค.61 3,000 
13 นางชลธิชา จันสองจัน คู่สมรส  รพ.แม่สอด 4 ธ.ค.61 25,000 
14 นางณทิพรดา โพธิติ มารดา  บํานาญฯ 15 ธ.ค.61 3,000 
15 นางพิกุล สายสินธ์ บิดา  รพ.สามเงา 8 พ.ย.61 3,000 
16 นางกาญจณี ดารินทร์ บิดา  รพ.อุ้มผาง 22 ธ.ค.61 3,000 
17 นางสมบุญ พิสมัย คู่สมรส  บํานาญฯ 26 ธ.ค.61 25,000 
18 น.ส.ธาราภรณ์ เดชเดชะ บิดา  รพ.แม่สอด 15 ธ.ค.61 3,000 

19 นางนนทยา กองมณี บิดา  รพ.แม่สอด 8 ม.ค.62 3,000 
20 นพ.โยธิน จินดาหลวง บิดา  รพ.ตสม 24 ธ.ค.61 3,000 
21 นางสงกรานต์ดา       คงพันธ์ บิดา  บํานาญฯ 14 ม.ค.62 3,000 
22 น.ส.อัญชลี บรรลือ มารดา  รพ.แม่ระมาด 16 ม.ค.62 3,000 
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ท่ี ช่ือ - สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต หน่วยงาน 

เสียชีวิตเมื่อ
วันท่ี 

จํานวนเงิน 
 

23 น.ส.พรทิพา ปันเงิน บิดา  รพ.บ้านตาก 10 ม.ค.62 3,000 
24 นางสุดารัตน์            จันทนะเปลิน สมาชิก  รพ.ตสม 3 ก.พ.62 120,000 
25 นางสุชาดา วรพันธ ์ มารดา  รพ.ตสม 6 ก.พ.62 3,000 
26 นางลําธาร เอกฉัตร สมาชิก  บํานาญฯ 2 ก.พ.62 120,000 
27 นางประภาพร อาทิตย์แก้ว มารดา  รพ.แม่สอด 6 ก.พ.62 3,000 

28 นางชวลัย บุญทารมณ์ มารดา  บํานาญฯ 22 ก.พ.62 3,000 
29 นางศรัณยา บุรารักษ์ บิดา  สสจ.ตาก 8 มี.ค.62 3,000 
30 น.ส.ขนิษฐา ทาระวา บิดา  รพ.อุ้มผาง 24 มี.ค.62 3,000 
31 นายยงยุทธ เม้ากําเหนิด บิดา  รพ.ตสม 27 มี.ค.62 3,000 
32 น.ส.ลักขณา คําอ้าย สมาชิก  รพ.แม่สอด 4 เม.ย.62 100,000 
33 นางสําเนียง รุ่งระว ี บิดา  สสอ.เมืองตาก 31 มี.ค.62 3,000 

34 นางจันทนา ชุ่มเย็น บิดา  รพ.ตสม 8 เม.ย.62 3,000 

35 นายปรีชา              เพี้ยนสําอางค์ บิดา  รพ.แม่สอด 28 เม.ย.62 3,000 
36 น.ส.อัมพร              อัจฉริยะเดชา มารดา  รพ.แม่สอด 16 พ.ค.62 3,000 
37 นางนงลักษณ์           นวรัตนารมย ์ คู่สมรส  รพ.สามเงา 16พ.ค.62 25,000 

38 น.ส.พิกุล แหวนะ  บิดา      รพ.ท่าสองยาง 22 พ.ค.62 3,000 
39 นางยุพาพรรณ           แสงพราย สมาชิก  รพ.ตสม 6 เม.ย.62 120,000 

40 นางยุพิน ยศบรรเทิง มารดา   รพ.แม่สอด 26 พ.ค.62 3,000 
41 นายศศิศ บุญมี บิดา  รพ.แม่สอด 4 มิ.ย.62 3,000 
42 นางสุวรรณา ทรัพย์สิน บุตร  รพ.ตสม 14 มิ.ย.62 3,000 
43 น.ส.รุธจิฬา   เถ่ือนแก้ว บิดา  รพ.แม่สอด 30 เม.ย.62 3,000 
44 นายวิสาขะ   แสนใจ มารดา  สสจ.ตาก 6 ส.ค.62 3,000 
45 นพ.ศุภชัย   นาทองไชย บุตร  บํานาญฯ 1 ก.ค.62 3,000 
46 นางสมคิด   จันกล้า คู่สมรส สสอ.เมืองตาก 7 ส.ค.62 25,000 
47 นางผ่องศรี   โต๊ะทับทิม บิดา  สสจ.ตาก 12 ส.ค.62 3,000 
48 น.ส.ณิชชาอร    มุตติ มารดา  รพ.ตสม 13 ส.ค.62 3,000 
49 น.ส.คมขํา           จันทรคณา มารดา  สสจ.ตาก 15 ส.ค.62 3,000 
50 น.ส.วัชรีพร   รุ่งคีรี มารดา  สสอ.วังเจ้า 2 ส.ค.62 3,000 
51 นางสายันต์   ขอนแก่น มารดา  บํานาญฯ 18 ส.ค.62 3,000 
52 นายบุญช่วย รัศม ี คู่สมรส บํานาญฯ 25 ส.ค.62 25,000 
53 นางศรีวรรณ รัศม ี สมาชิก  รพ.บ้านตาก 25 ส.ค.62 120,000 
54 นางพรทิพย ์ ทาหว่างกัน มารดา  สสจ.ตาก 26 ส.ค.62 3,000 
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ท่ี ช่ือ - สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
เสียชีวิตเมื่อ

วันท่ี 
จํานวนเงิน 

 
55 นางบุญนาค ทิมาสาร บิดา  รพ.แม่สอด 2 ก.ย.62 3,000 
56 นพ.ธนนัชัย กองแก้ว มารดา  รพ.ตสม 8 ก.ย.62 3,000 
57 นางกมลพร          เช่ียวชาญสิงขร คู่สมรส  รพ.อุ้มผาง 30 ส.ค.62 25,000 

58 นายสมบูรณ์          เช่ียวชาญสิงขร สมาชิก  สสอ.อุ้มผาง 30 ส.ค.62 120,000 

59 นายเจษฎา สินธวิจิตร สมาชิก  รพ.แม่สอด 24 มิ.ย.62 120,000 
60 นางจินตนา แก้วถาวร มารดา  รพ.ตสม 21 มิ.ย.62 3,000 
61 นางกาญจนา แสงศรี มารดา  สสจ.ตาก 11 ส.ค.62 3,000 
62 นายสุเวทย์ คําปลิว บิดา  สสอ.สามเงา 23 ส.ค.62 3,000 
63 นางบุษราคัม คิดศรี บิดา  รพ.พบพระ 10 ก.ย.62 3,000 

                                                                           รวม 63 ราย เป็นเงินท้ังส้ิน       1,142,000 บาท  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.5  การดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขตาก จํากัด  เป็นสมาชิก 
  3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กันตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วย โดยได้กําหนดบทบาทอํานาจหน้าท่ีไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109  เพื่อให้คณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบํารุงสันนิบาตเป็น
ประจําทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มต้ังแต่ปี 2560  เป็นต้นไป 
  3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อ 

1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข็มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 

3.5.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจ 
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางอํานวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ท่ี
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท.(ล้านท่ี 1)  ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิก
จํานวน 201,629 ราย(ปีก่อน 192,052) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,875 ราย   เสียค่าสงเคราะห์ศพปีละประมาณ 
4,000 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ  รายละประมาณ 1,016,210.16.-  บาท ผู้ท่ีมีสิทธิ์
สมัคร คือ  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด  คู่สมรส   และบุตร ของสมาชิก อายุไม่เกิน 55 ปี 
ส่วนบิดา มารดาไม่รับต้ังแต่วันท่ี 1  มีนาคม  2561 
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  3.5.4 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ไทย (กสธท.)เป็นสวัสดิการตัวท่ีสองจากสสธท. เรียกว่ากองทุนสสธท.หรือล้านท่ี2 เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์  
หนึ่งล้าน บาท เงินสงเคราะห์ศพปี2563 จํานวน 4,150.- บาท (เงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปล่ียนแปลง)     

ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครกองท่ี 2 คือ สมาชิกท่ีผ่านการอนุมัติจากกองท่ี 1 แล้ว  และปัจจุบันสมาคมอนุมัติให้ 
สมาชิกสหกรณ์ท่ียังไม่ได้สมัครกอง 1 สามารถสมัคร กองท่ี1และกองท่ี2 ได้พร้อมกัน ท้ังนี้มีระยะเวลารอคอย 1  ปี 
นับแต่วันท่ีอนุมัติ ยกเว้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมีผลทันที  ณ  1 ของเดือนถัดไปโดยจะตัดรอบทุกวันท่ี 25 ของทุก
เดือน  ปัจจุบันมีสมาชิกท่ัวประเทศ ท้ังส้ิน 72,018 ราย (ปีก่อน 60,270  ราย)  ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก ล้านท่ี 2 
จํานวน 1,216 ราย (ปีก่อน 1,040 ราย)   
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา   
  4.1  เรื่อง การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดเมื่อส้ินสุดวันท่ี 30  
กันยายน  2562  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
งบแสดงฐานะการเงิน  
  รวมสินทรัพย์       2,261,453,523.63  บาท 
   รวมหนี้สิน  848,878,260.55  บาท 
   รวมทุน          1,412,575,263.08   บาท 
    รวมหนี้สินและทุน      2,261,453,523.63  บาท 
งบกําไรขาดทุน 
  รายได้รวม         132,454,608.70  บาท  
  รายจ่าย             35,417,571.06  บาท 
   กําไรสุทธิ            97,037,037.64  บาท  
มติที่ประชุม    รับทราบ 

4.2  การอนุมัติ จัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2562 
ที่ รายการ ปี 2561 % ปี 2562 % 

1 ทุนสํารอง  ร้อยละ 10       8,977,215.88    10.05       9,751,793.45  10.05 

2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์           30,000.00     0.03           30,000.00  0.03 

3 เงินปันผล       63,448,461.00    70.66      68,625,210.00  70.71 

4 เงินเฉลี่ยคืน       12,180,862.00    13.58      13,297,849.00  13.70 

5 เงินโบนัส 2.7%       2,422,511.93     2.70       2,620,000.00  2.70 

6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล           50,000.00     0.05           20,000.00  0.02 

7 ทุนขยายกิจการ         165,000.00    0.20           50,000.00  0.06 

8 ทุนสาธารณประโยชน์         150,000.00  0.17         310,000.00  0.20 

9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก         750,000.00     0.84          750,000.00  0.84 

10 ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเสียชีวิต       1,050,000.00     1.17          900,000.00  0.93 

11 ทุนสวัสดิการอุบัติเหตุ           50,000.00     0.05           20,000.00  0.02 

12 กองทุนช่วยสมาชิกผู้ค้ําฯ         448,613.32     0.50          485,185.19  0.50 

13 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ                       -                 177,000.00  0.24 

  รวม    89,722,664.13  100.00      97,037,037.64  100.00 
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  4.3  การอนุมัติแผนงบประมาณ  รายได้- รายจ่าย  ประจําปี 2563 
แผน งบประมาณการรายได้  ประจําปี 2563 
 1.  ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก   130,000,000.00  บาท 
 2.  ดอกเบ้ียรับจากธนาคาร         150,000.00 บาท 
 3.  ดอกเบ้ียรับจากแหล่งท่ีสหกรณ์ฯไปฝาก     4,800,000.00  บาท 
 4.  ดอกเบ้ียรับจากแหล่งท่ีสหกรณ์ฯให้เงินกู้ยืม    1,240,000.00  บาท 
 5.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า           10,000.00  บาท 
 6.  รายได้อื่น          160,000.00   บาท 
     รวมรายได้ 136,360,000.00  บาท 
แผน งบประมาณการรายจ่าย  ประจําปี 2563 

ที่ รายการ จ านวนเงิน 
1 หมวดเงินเดือน 2,239,560.00 
2 หมวดค่าตอบแทน 2,581,400.00 
3 หมวดวัสดุ      155,000.00 
4 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 100,000.00 
5 หมวดค่าใช้สอยทั่วไป 405,000.00 
6 หมวดสาธารณูปโภค 106,000.00 
7 หมวดรายจ่ายอื่น 31,163,042.88 
 รวมทั้งสิ้น 36,750,002.88 

ประมาณการกําไรสุทธิ  ประจําปี 2563  
1 ประมาณการรายได้ทั้งป ี 136,360,000.00 
2 ประมาณการรายจ่ายทั้งป ี  36,750,002.88 
3 ประมาณการกําไรสุทธิ 99,609,997.12 

4.4   เรื่อง การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เพิ่มเติม ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ 
สมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2562     ประธานฯ เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 จึงขอแก้ไขข้อบังคับในข้อ 53 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ ให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณา ดังนี้ 
                                แก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม 
 ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ี ตามท่ีระเบียบสหกรณ์
กําหนด ในส่วนท่ีไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์รวมทั้ง ไม่ให้ 
สิทธิ   ในเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่และ
ประชุมกลุ่มสมาชิก 

(2) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ  ของสหกรณ์ฯ 
(3) เข้าเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ 

สมาชิกสมทบมีสิทธิหน้าท่ีในส่วนท่ีไม่ขัดกับกฎหมาย
สหกรณ์  ดังนี้ 

(1) กู้เงินจากสหกรณ์ในหุ้นของตนเองได้ไม่เกินร้อยละ 
    90 
(2) ได้รับเงินปันผล และเฉล่ียคืนในอัตราเดียวกันกับ 
     สมาชิก แต่ไม่ให้สิทธิ ในเรื่องต่อไปนี ้
     2.1  นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมและ 
           ประชุมกลุ่มสมาชิก 
     2.2  ออกเสียงในเรื่องใด ๆ  ของสหกรณ์ฯ 
     2.3  เข้าเป็นกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ ฯลฯ 

มติที่ประชุม   อนุมัติ 
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4.5   เรื่อง การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เพิ่มเติม ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
พ.ศ. 2562ประธานฯ เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในข้อ102.ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ,ข้อ 103.การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ, ข้อ104.อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ และข้อ105.
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณา ดังนี้ 

แก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม 

 ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ 
    ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้ี
คุณวุฒิ หรือมีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การ
บัญชี การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนไม่เกิน สองคน 

     ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบคุคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ 
มีความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ  เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการ จากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้
ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวน  2  คน ข้อ 102/1  ข้ันตอน
และวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ  ใหค้ณะกรรมการ
ดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด แล้วนําเสนอชื่อผู้
ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธี
ลงคะแนนแบบลับ และให้ผู้ได้รับเลือกต้ังที่มีคะแนนสูงสดุ
(ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดในข้อ 102) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึง 

     ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา หน่ึงปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 

     ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ํา 

     ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา สองปี ทาง
บัญชีสหกรณ์(แต่ต้องไม่เกิน สามปี)  ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยัง
ไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับ
เลือกต้ังไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ําได้ ข้อ 103/1  การพ้นจาก
ตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใด อย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ตาย 
     (3) ลาออก  โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อ 

    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
    ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือย่ืนต่อ 

     (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือ
รายบุคคล 
      (5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือ มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
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ข้อ 104. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบกิจการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อดังต่อไปน้ีคือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์และหน้ีสินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนิน    
ธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือประเมินผลและ
อาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ังทางวิชาการ
และทางปฏิบัติในกิจการน้ันๆ 

ข้อ 104. อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อดังต่อไปน้ีคือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์และหน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ 
เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

      (2)   ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจ 
            แต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือประเมินผลและอาจให้ 
            ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการผู้จัดการและ 
            เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ังทางวิชาการและทางปฏิบัติใน 
            กิจการน้ันๆ 

(3)   ตรวจการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
       ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 
(4)   ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้   
       จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(5)   ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ   
      ดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
      ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่างๆ ของ 
      สหกรณ์ 
(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  

           ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ 
           เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ให้ผู้ 
           ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
           ประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ 
           ประชุมประจําเดือนคราวถัดไปแล้วเสนอผลการ 
           ตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณด้์วย 
           หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็น  
           หนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขโดยมิชักช้า 
           ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข  
           ข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 

 

 

 

ไม่ได้กําหนด 

 

 

      (3)  ตรวจการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
      ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 
(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ ์

      (5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  
     เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ  
     มติตลอดจนคําสั่งต่างๆ ของสหกรณ ์
(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  
     และคําสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ 
     การดําเนินกิจการของสหกรณ ์

    การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชสีหกรณ์กําหนด 

ข้อ 104/1  การรายงานผลการตรวจสอบ   
       ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน
และประจําปี รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร 
และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดือนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไปและ
รายงานผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
      กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มี
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือ
คําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือคําสัง่ของสหกรณจ์นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจง้ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์
จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรงุเทพมหานครที่กํากับดูแล
โดยเร็ว 
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 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงาน    การ
ตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้
ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงาน
สหกรณ์จงัหวัดสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรงุเทพมหานครที่กํากับ
ดูแล 

ข้อ 105  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดขอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่

สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 

ข้อ 105  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจ
หน้าท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจ สอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหารอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุ
ไม่แจ้งน้ัน การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

มติที่ประชุม อนุมัติ 

4.6  การอนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืม ซึง่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกัน ประจําปี 2563 
ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กําหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ 

ประจําปกีําหนดวงเงินท่ีอาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันสําหรับปีหนึ่งๆไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพื่อกู้ยืมสําหรับปี 
2562 สหกรณ์ฯขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 กําหนดวงเงินท่ีอาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันสําหรับ
ประจําป ี2562 ไว้ในวงเงิน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่างปี 2562  สหกรณ์ฯ ไม่ได้
กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อื่น  ดังนั้น ในปี 2563  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 นี้ 
เพื่อกําหนดวงเงินท่ีสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันสําหรับประจําปี2563 ไว้ในวงเงินจํานวน 100,000,000.-บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  เท่ากับปี 2562 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้กําหนดวงเงินไม่เกิน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) 

4.7 การอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 
 ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อท่ีประชุมว่าการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดร.อรรถพงศ์ พีระเช้ือ จากสํานักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชีสําหรับปีทางบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 สําหรับการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2563  มีผู้เสนอบริการสอบบัญชีจํานวน 3 ราย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถพงศ์   พีระเช้ือ  จากสํานักงานบัญชี สํานักงานสอบบัญชีนครพิงค์   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5073 เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ สําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2563  เป็นจํานวนเงิน 85,000.-  บาท  
 2.  สํานักงานอินเตอร์ออดิท โดยนายมรกต  เหล่าอํานวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4106 
เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2563 เป็นจํานวนเงินรวม 
99,000.- บาท 
 3.  สํานักงานสอบบัญชี ธ สถิต โดย นายสถิตพงษ์  ทองถม  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5594 
เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ สําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน  2563 เป็นจํานวนเงิน 
รวม  100,000.- บาท 
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มติท่ีประชุม เห็นชอบให้จัดจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถพงศ์   พีระเช้ือ  จากสํานักงานบัญชีสํานักงานสอบบัญชี
นครพิงค์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5073 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯสําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2563  มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจํานวนเงนิ 85,000.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

4.8 การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2563 
จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561  ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสมพิศ  กาละจิต และ 

นางเตือนใจ  มหาวัน  เจ้าหน้าท่ีการเงินจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี  
2562   มีค่าตอบแทนคนละ 2,000  บาท ต่อเดือน เนื่องจากมีบุคคลสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ประจําปี 2562  เพียง 2  ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเพื่อคัดเลือก 
 สําหรับปี 2563  สหกรณ์ฯได้ดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น  มีผู้สมัคร 
จํานวน  2  ราย ดังนี้ 
 1.  นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว           จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
      ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
      ผ่านการอบรมหลักสูตร”พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
      สหกรณ์ข้ันพื้นฐาน”เมื่อวันท่ี 11-13 มกราคม 2562 
 2.  นางศุภวรรณ  นิลพันธ ์ จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
      ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ผ่านการอบรมหลักสูตร”พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการ 
      สหกรณ์ข้ันพื้นฐาน”เมื่อวันท่ี 11-13 มกราคม 2562 
มีค่าตอบแทนคนละ 2,500  บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนท่ีมาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 2  ท่าน  จึงไม่
ต้องมีการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ 
มติท่ีประชุม.  เห็นชอบใหจั้ดจ้างนางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว และนางศุภวรรณ นิลพันธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจําปี 2563 มีค่าตอบแทนคนละ 2,500  บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนท่ีมาตรวจสอบ) 

4.9 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประจําปี 2563 
ประธานในท่ีประชุม ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  กําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินการไม่เกนิ 15 ท่าน อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี  
( 1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ( 4 ปี  ) นั้น 
 ในปี 2562  มีตําแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จํานวน 8  ท่าน     ดังนี้ 

 
 
 

ท่ี กรรมการประจําหน่วยงาน ช่ือ-สกุล วาระท่ีดํารงตําแหน่ง 
1 ตําแหน่งประธานกรรมการ นพ.อดิสรณ์        วรรธนะศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
2 สํานักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายจงวัฒน ์ แสงทอง วาระท่ี 2  ปีท่ี 2 
4 โรงพยาบาลแม่สอด นายศราวุธ ตุ่นคําแดง วาระท่ี 2  ปีท่ี 2 
5 คปสอ.เมือง+วังเจ้า นายเฉลิม กล่อมเกล้ียง วาระท่ี 2  ปีท่ี 2 
6 สสอ.แม่สอด นายบุญเรือง ยะเขียว วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นางวันทิณ ยศบรรเทิง วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
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ในปี 2562 มีกรรมการท่ี ยังไม่ครบวาระ และยังดํารงตําแหน่งต่อไปในปี 2563  จํานวน 7 ท่าน    ดังนี ้

 
เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ของสหกรณ์ในปีนี้ ได้มีตําแหน่ง กรรมการ ครบวาระจํานวน 

8 ท่าน ทําให้มีหน่วยงานท่ีต้องคัดเลือกสมาชิกขึ้นมาเพื่อเป็นกรรมการตัวแทนหน่วยงาน จํานวน  8   หน่วยงาน  
และมีสมาชิกสมัครดังนี้ 
     จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ประจําหน่วยงานต่าง ๆ ประจําปี 2563  จํานวน  8  ท่าน ดังนี้    

ท่ี หน่วยงาน ช่ือ-สกุล วาระท่ีดํารงตําแหน่ง 
1 ประธานกรรมการฯ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2   ปีท่ี 1 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  
4 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  
5 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  
6 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1   ปีท่ี 1 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
ระเบียบวาระอื่นๆ   ไม่ม ี
 เมื่อจบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีเข้าประชุมและกล่าวปิด
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  
 
ปิดประชุมเวลา  13.00  น. 
 
ลงช่ือ   อดิสรณ์   วรรธนะศักดิ์ ประธานในท่ีประชุม ลงช่ือ    สรณี     กัณฑ์นิล บันทึก 
      (นพ.อดิสรณ์  วรรธนะศักดิ์)            (นางสรณี    กัณฑ์นิล) 
     ประธานกรรมการดําเนินการฯ          กรรมการและเลขานุการ 
มติทีป่ระชุม........................................................................................................................................................... 
   

ท่ี กรรมการประจําหน่วยงาน ช่ือ-สกุล วาระท่ีดํารงตําแหน่ง 
1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน วาระท่ี 2  ปี ท่ี 2 

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสุพัตรา แจ่มตระกูล วาระท่ี 1  ปี ท่ี 2 
3 โรงพยาบาลแม่สอด นางสุจารี สุวรรณเวช วาระท่ี 1  ปี ท่ี 2 
4 คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร วาระท่ี 1  ปี ท่ี 2 
5 คปสอ.สามเงา นายประเวศ หนุนยศ วาระท่ี 2  ปี ท่ี 2 
6 คปสอ.พบพระ นายสุรศักด์ิ จินาเขียว วาระท่ี 1  ปี ท่ี 2 
7 คปสอ.อุ้มผาง นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปี ท่ี 2 
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3.3.11  การรับทราบรายงานผลการด าเนินงานการรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน  

            ประจ าประจ าปี ปี 25256633  
ประธานในท่ีประชุมฯ  นําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  

จํากัด ตลอดปี 2563 ให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  รับทราบ ดังนี ้

จ านวนสมาชิก ( ยอดคงเหลือ ส้ินป ี 2563 ) 

ประเภท
สมาชิก 

 

เม่ือต้นป ี
2563 

เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือ 
สิ้นป ี
2563 

สมัครใหม ่ ย้ายมาจาก
สมทบ 

เสียชีวิต ลาออก ย้ายไป 
ราชการ 

สมาชิกสามัญ 2,374 89 114 0 26 0 2,551 

สมาชิกสมทบ 718 101 0 0 52 114 653 

รวม 3,092 190 114 0 78 114 3,204 

 
การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ ส้ินป ี 2563)   

ท่ี รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) 

1 จํานวนสมาชิก (คน) 3,092 3,204 112 

2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,835,816,694.00 1,874,550,308.00 38,733,614.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 17,630,154.00 13,938,540.00 -3,691,614.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ พัฒนาฯ 180,863,628.00 184,391,628.00 3,528,000.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ การศึกษา 6,510,310.00 5,853,286.00 -657,024.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4,786,213.00 3,297,502.00 -1,488,711.00 
7 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 0 15,579,164.00 15,579,164.00 
8 เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ 249,225.00 240,036.00 --99,,118899..0000  
9 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 830,932,180.73 917,062,842.35 86,130,661.62 
10 ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,227,889,480.00 1,334,339,190.00 106,449,710.00 
11 ทุนสํารอง 82,925,202.18 92,676,995.63 9,751,793.45 
12 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 4,723,543.26 5,869,588.05 1,146,044.79 

13 กําไรสุทธิ ประจําปี 97,037,037.64 98,927,115.72 1,890,078.08 

 

มติที่ประชุม    .................................................................................................................... 
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3.3.22  การรับทราบรายงานผลการการรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการตรวจสอบกิจการ  

            ประจ าปี ประจ าปี 25256633      
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

……………………………………….. 
 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 ได้เลือกต้ังข้าพเจ้า และ

คณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัดสําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2563  และข้าพเจ้าได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบฯต่อ
คณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนท่ีได้เข้าตรวจสอบ   

สําหรับวันส้ินปีทางบัญชี 2563  ขอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 โดยสรุปดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ 

       2.     ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

     ท่ีกําหนดไว้ 
       3.    ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  3.1 ด้านผลการดําเนินงาน 
  เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,092 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 190 ราย ออกจาก
สหกรณ์ 78 ราย สมาชิกคงเหลือวันส้ินปี จํานวน 3,204 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,551 ราย และ
สมาชิกสมทบ 653 ราย ในวันส้ินปี 2563 สหกรณ์มีทุนดําเนินงานท้ังส้ิน 2,466,387,622.11 บาทเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน  204,934,098.48 บาท หรือร้อยละ 9.06  และในรอบปี 2563 สหกรณ์ฯ มีรายได้ท้ังส้ิน 132,268,698.60 
บาท มีค่าใช้จ่าย 33,341,582.88 บาท กําไรสุทธิ 98,927,115.72  กําไรเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 
1,890,078.08 หรือร้อยละ 1.95     มีกําไรตํ่ากว่าท่ีประมาณการไว้ 682,881.40 บาท  (ประมาณการไว้  
99,609,997.12บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายตํ่ากว่าประมาณการไว้ 3,408,420 บาท (ประมาณการไว้ 36,750,002.88) 
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เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯมีรายได้ 100 บาท มีค่าใช้จ่าย 25.16 มี 

กําไร 74.84 บาท รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วน
ใหญ่ของสหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉล่ียกันได้ และอยู่
ภายใต้ประมาณการท่ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ การจ่ายเงินเป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
  3.2 ด้านบริหารงานท่ัวไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯมีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกําหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการ
ควบคุมการดําเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างท่ีกําหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกําหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทํางบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจําปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนเพื่อ
รับทราบผลการดําเนินงานและปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังกําหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กําหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
  3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
        3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
        3.3.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ตรงกับบัญชี  
        3.3.4 การจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกันกนั Statement  

   ของธนาคาร 
        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 
  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนําฝากธนาคารทุกวัน ณ วันส้ินปี ยอด
บัญชถีูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีท่ีประชุมใหญ่กําหนดไว้รวมทั้งรายจ่าย
ของสหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
        3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ประเภทออมทรัพย ์ 
ประเภทกระแสรายวัน ดังนี ้
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   ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.- บาท(หนึ่งร้อยล้านบาท) แยกเป็นต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
94,000,000.- บาท เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6,000,000.-บาท โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นผู้คํ้าประกัน (ในปี 2563 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 
  3.5 ด้านสินเช่ือ 
       3.5.1 ระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 

ท่ี ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 900 สัญญา 34,277,698.00 
2 เงินกู้สามัญ 419 สัญญา 615,085,433.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 341 สัญญา 124,299,745.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 20 สัญญา 4,290,751.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ    0  สัญญา                                0 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ      0  สัญญา                               0 
7 เงินกู้โควิด 208  สัญญา 19,011,900.00 

รวม   1,888   สัญญา 796,965,527.00 

    ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังน้ี 

ที่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 

1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 520 สัญญา 13,938,540.00 

2 เงินกู้สามัญ 1,585 สัญญา 1,874,550,308.00 

3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 642 สัญญา 184,391,628.00 

4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 43 สัญญา 5,853,286.00 

5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 6 สัญญา 3,297,502.00 

6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 1 สัญญา 240,036.00 

7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด 202 สัญญา 15,579,164.00 

รวม     2,999 สัญญา 2,097,850,464.00 

      

ท่ี ธนาคาร ประเภท จ านวนเงิน 

1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (สาขาตาก ) ออมทรัพย์ 158,455,897.16 

2 ธนาคาร ธ.ก.ส. (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 37,852.52 

 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 158,493,749.68 

1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 74,077.88 

 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 74,077.88 

รวมทั้งสิ้น 158,567,827.56 
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  ณ วันส้ินปี 2563ณ วันส้ินปี 2563  มีเงินให้กู้แก่มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น สหกรณ์อื่น คงเหลือคงเหลือ  ดังนี้ดังนี้  
ที่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดตาก แยกเป็นหน้ีระยะสั้น 
หน้ีระยะยาว  

6,000,000.00 
41,000,000.00 

รวมเป็นเงิน 47,000,000.00 

ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้(สมาชิกและสหกรณ์อื่น)  คงเหลือ รวม  2,144,850,464.00 

การให้กู้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ  
2 ครั้ง สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้ การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

มีลูกหนี้เงินกู้สามัญอยู่ระหว่างรอดําเนินการจํานวน 2 รายรวม 2 สัญญาเป็นจํานวนเงิน  
4,417,119.00 บาท   

มีลูกหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 4 ราย รวม 4 สัญญา รวมเป็นเงิน 311,530.76 บาท (แยก 
เป็น สมาชิกสามัญ 1 รายและสมทบ 3  ราย) 
  ณ วันส้ินปีสหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้และเงินฝากและเงินรับอื่นๆ จํานวน 
132,268,698.60 บาท ตํ่ากว่างบประมาณรายได้ดอกเบ้ียรับท่ีประมาณการไว้จํานวน 4,091,301.40 บาท  
(ต้ังไว้ 136,360,000.00 บาท) 
  3.6 เงินฝากสหกรณ์อื่น  รวมเงินฝาก 4 รายการจํานวนเงินท้ังส้ิน  162,860,063.25 บาท 
       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จํานวนเงิน 34,559,715.98 บาท 
       3.6.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จํากัด ประเภทออมทรัพย์ 
จํานวนเงิน 58,260,347.27 บาท   
       3.6.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตากประเภท ฝากประจํา 
จํานวนเงิน 20,000,000.00 บาท 
       3.6.4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จํากัด  ประเภทฝากประจํา 
จํานวนเงิน  50,000,000.00 บาท 
  3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันส้ินปี 2563 จํานวน 1,601,500.- บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จํานวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย     จํานวนเงิน   464,000.00  บาท 
  3.8  ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นป ี2563  มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จํานวนเงิน  830,932,180.73  
บาท ในระหว่างปี 2563  สหกรณ์ฯ มีรับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จํานวนเงิน  171,015,031.28  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น จํานวนเงิน      4,473,333.04  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จํานวนเงิน    84,884,369.66   บาท 
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        ณ วันส้ินปี 2563 มีเงินรับฝากคงเหลือ จํานวนเงิน 921,536,775.39 บาท การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
  3.9  ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2563 หุ้นท่ีชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจํานวน 1,227,889,480.00 บาท  
เพิ่มข้ึนระหว่างปี  จํานวน 115,757,950.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จํานวน  9,308,240.00 บาท  คงเหลือวัน
ส้ินปี 2563 จํานวนเงิน 1,334,339,190.00 บาท 
         3.9.2 ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ 

รายการ ต้นปี 2563 เพิ่มระหวา่งป ี (ลด)ระหว่างป ี คงเหลือสิ้นปี 2563 

เงินสํารอง 82,925,202.18 9,751,793.45                0 92,676,995.63 

ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 4,723,543.26 2,535,185.19 1,389,140.00 5,869,588.45 

-ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,285,500.00 20,000.00             0 1,305,500.00 

-ทุนสาธารณประโยชน์                0 310,000.00 266,800.00 43,200.00 

-ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,402,187.40 50,000.00 52,095.00 1,400,092.40 

-ทุนการศึกษาอบรม 35,636.54       750,000.00       692,773.00 92,863.54 

-ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเสียชีวิต 49,013.00 900,000.00 377,472.00 571,541.00 

-ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ 650,000.00 20,000.00                0 670,000.00 

-ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกัน 1,301,206.32 485,185.19             0 1,786,391.51 

ในการใช้เงินทุนสะสมจํานวน 7 กองทุน ในระหวา่งปี 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน 
และระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการ 
ด้านการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานท่ัวไป 
(2) ด้านบัญชี (3) ด้านการเงินและ(4) ด้านสินเช่ือ 
  ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ด้านการบริหารงานท่ัวไป  และ 
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าท่ี และการให้สินเช่ือพบว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบข้อบังคับและข้อกําหนดของสหกรณ์ได้กําหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ   ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านในระหว่างท่ีได้
ดําเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและ
มติท่ีประชุมได้กําหนดไว้ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตรวจสอบกิจการ และอํานวย
ความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการท้ัง 4 ด้าน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขตาก จํากัด เป็นไปด้วยดี 
  3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
  3.12 เรื่องอื่นๆ    -        ไม่มี 
  นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติทีป่ระชุม    …………………………………………………………………………… 
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3.3.33    เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2563 

สหกรณ์กําหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกําลังศึกษา จํานวน 263 ทุน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  
264,000.00  บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  

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

ปวช. ปวส.

ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 ปี 2 ปี 2
 ปริญญาตรี

ปี 2

 ปริญญาตรี

ปี 4
สสจ.ตาก 2              4              1               5               -           1                3                    5                    21             คน

รวมเป็นเงิน 1,600       3,200      1,000       5,000       -           1,200        3,600            6,000            21,600      บาท
สสอ.เมืองตาก 2              3              -           2               -           -            1                    3                    11             คน

รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      -           2,000       -           -            1,200            3,600            10,800      บาท
สสอ.บา้นตาก -           -          -           3               -           -            1                    1                    5                คน

รวมเป็นเงิน -           -          -           3,000       -           -            1,200            1,200            5,400        บาท
สสอ.สามเงา 1              1              4               4               -           -            2                    -                12             คน

รวมเป็นเงิน 800          800         4,000       4,000       -           -            2,400            -                12,000      บาท
สสอ.แมส่อด 4              2              3               -           -           -            4                    1                    14             คน

รวมเป็นเงิน 3,200       1,600      3,000       -           -           -            4,800            1,200            13,800      บาท
สสอ.ทา่สองยาง 1              1              2               1               -           -            -                2                    7                คน

รวมเป็นเงิน 800          800         2,000       1,000       -           -            -                2,400            7,000        บาท
สสอ.แมร่ะมาด -           -          5               5               -           -            2                    1                    13             คน

รวมเป็นเงิน -           -          5,000       5,000       -           -            2,400            1,200            13,600      บาท
สสอ.พบพระ 1              2              1               1               -           -            4                    1                    10             คน

รวมเป็นเงิน 800          1,600      1,000       1,000       -           -            4,800            1,200            10,400      บาท
สสอ.อุม้ผาง 1              1              -           -           -           -            -                -                2                คน

รวมเป็นเงิน 800          800         -           -           -           -            -                -                1,600        บาท
สสอ.วงัเจ้า -           2              2               1               -           -            -                1                    6                คน

รวมเป็นเงิน -           1,600      2,000       1,000       -           -            -                1,200            5,800        บาท
รพ.วงัเจ้า -           -          -           2               -           -            1                    -                3                คน

รวมเป็นเงิน -           -          -           2,000       -           -            1,200            -                3,200        บาท
รพ.บา้นตาก 2              3              3               1               -           -            2                    4                    15             คน

รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      3,000       1,000       -           -            2,400            4,800            15,200      บาท
รพ.สามเงา 1              -          -           -           -           -            1                    2                    4                คน

รวมเป็นเงิน 800          -          -           -           -           -            1,200            2,400            4,400        บาท
รพ.แมร่ะมาด 6              8              5               5               -           -            6                    4                    34             คน

รวมเป็นเงิน 4,800       6,400      5,000       5,000       -           -            7,200            4,800            33,200      บาท
รพ.ทา่สองยาง 1              -          -           1               -           -            -                -                2                คน

รวมเป็นเงิน 800          -          -           1,000       -           -            -                -                1,800        บาท
รพ.อุม้ผาง 1              -          3               -           -           -            2                    -                6                คน

รวมเป็นเงิน 800          -          3,000       -           -           -            2,400            -                6,200        บาท
รพ.พบพระ 1              1              -           1               -           -            1                    1                    5                คน

รวมเป็นเงิน 800          800         -           1,000       -           -            1,200            1,200            5,000        บาท
รพ.แมส่อด 1              6              6               11             -           -            5                    5                    34             คน

รวมเป็นเงิน 800          4,800      6,000       11,000     -           -            6,000            6,000            34,600      บาท
รพ.ตสม. 9              12            12             5               -           1                13                 3                    55             คน

รวมเป็นเงิน 7,200       9,600      12,000     5,000       -           1,200        15,600          3,600            54,200      บาท
บ านาญฯ -           1              1               -           -           -            -                2                    4                คน

รวมเป็นเงิน -           800         1,000       -           -           -            -                2,400            4,200        บาท
263       คน

264,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

หน่วยงาน

ระดบัช้ัน

รวม
ระดบัช้ันประถม ระดบัช้ันมัธยม ระดบัวิชาชีพ 1,200 ระดบัอุมศึกษา

800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท
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  33..44   เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกเสียชีวิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี ้

ในปี 2563  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร    ถึง
แก่กรรม   จํานวน 53  ราย  เป็นเงิน  203,000.- บาทตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัดว่า
ด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก ,บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2562  ข้อ  6.การจ่ายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้   ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  พร้อมพวงหรีดเคารพศพตามจริงไม่เกินราย
ละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคําส่ังให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญ
สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกท่ี
ขอรับการช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ท่ีถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกท่ีขอรับการช่วยเหลือ 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)
สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท    ประจําปี  2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ป ี
ที่จ่ายเงิน 

จ านวนเงิน 

1 น.ส.ปวีณา  จันธิดา บิดา รพ.แม่ระมาด 10 ต.ค.62 3,000 

2 นายครรชิต  ขัดวิลาศ มารดา รพ.แม่สอด 24 ต.ค.62 3,000 

3 น.ส.นภัส  บุญเรือง มารดา รพ.ตสม. 1 พ.ย.62 3,000 

4 นางเตชินี  เพี้ยนสําอางค์ บิดา รพ.แม่สอด 8 พ.ย.62 3,000 

5 นางหทัย  ศรีชัยวิทย ์ บิดา บํานาญฯ 8 พ.ย.62 3,000 

6 นางปัทมา  คงศรี มารดา รพ.แม่สอด 21 พ.ย.62 3,000 

7 น.ส.บุญคุ้ม  อ่ําเจ๊ก บิดา รพ.บ้านตาก 26 พ.ย.62 3,000 

8 นางกัญญ์วรา  ธรรมแงะ บิดา บํานาญฯ 26 พ.ย.62 3,000 

9 นายชิด  บุญมาก มารดา รพ.แม่สอด 26 พ.ย.62 3,000 

10 น.ส.วัชราภรณ์  จันทร์มี คู่สมรส รพ.แม่สอด 11 ธ.ค.62 15,000 

11 นางวิภา  อัศยเผ่า บิดา หุ้นครบ 11 ธ.ค.62 3,000 

12 น.ส.ศิราณี  เส็งสาย บิดา รพ.ตสม. 24 ธ.ค.62 3,000 

13 น.ส.สายพิณ  ปานทา บิดา สสอ.เมืองตาก 24 ธ.ค.62 3,000 

14 น.ส.กันจนา  มีเกาะ มารดา รพ.แม่สอด 24 ธ.ค.62 3,000 

15 นางอัมพร  บุสุวะ บิดา รพ.แม่ระมาด 27 ธ.ค.62 3,000 
 



37 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ป ี
ที่จ่ายเงิน 

จ านวนเงิน 

16 น.ส.ปารวีร์  จูรัตนากร มารดา รพ.แม่สอด 27 ธ.ค.63 3,000 

17 นางอรรถพร  ตามูล คู่สมรส บํานาญฯ 21 ม.ค.63 10,000 

18 นางวริดา  บุญลือ บิดา สสอ.สามเงา 21 ม.ค.63 3,000 

19 น.ส.คนึง  แก้วจันทร์เพชร มารดา สสจ.ตาก 21 ม.ค.63 3,000 

20 นายมนัส  คําคีรีกุล บิดา สสอ.ท่าสองยาง 6 ก.พ.63 3,000 

21 น.ส.วาสนา  นาคน้อย บิดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 

22 นางจุรีรัตน ์ ฐานะวุฑฒ ์ มารดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 

23 นางบุษราคัม  คิดศรี มารดา รพ.พบพระ 24 ก.พ.63 3,000 

24 น.ส.ธัญพร  ดอยแก้วขาว บิดา รพ.แม่ระมาด 25 ก.พ.63 3,000 

25 นายพัฒน์ชพงศ์  กลางบุญเรือง มารดา สสอ.วังเจ้า 4 มี.ค.63 3,000 

26 น.ส.จินตนา  ประทุมทอง บิดา บํานาญฯ 4 มี.ค.63 3,000 

27 นางประนอม  คําปาสังข์ บิดาและมารดา สสอ.สามเงา 4 มี.ค.63 6,000 

28 น.ส.จรรยา  วงษ์หอมจันทร ์ มารดา บํานาญฯ 13 มี.ค.63 3,000 

29 นางขวัญเรือน  แสงเจริญ มารดา สสอ.เมืองตาก 20 มี.ค.63 3,000 

30 นางศรีวรรณา  เถินบุรินทร์ บิดา รพ.แม่ระมาด 2 เม.ย.63 3,000 

31 นางสุธิศา  สุขเกษม มารดา สสอ.วังเจ้า 2 เม.ย.63 3,000 

32 น.ส.ลัดดาวัลย์  เล็กธงรงค์ มารดา บํานาญฯ 2 เม.ย.63 3,000 

33 นายสุวสันต์  หล่อเมือง มารดา รพ.ตสม. 16 เม.ย.63 3,000 

34 นางศิรดา  โทนสังข์อินทร์ มารดา บํานาญฯ 23 เม.ย.63 3,000 

35 น.ส.มาลัย  เครือคําวัง มารดา รพ.แม่สอด 28 เม.ย.63 3,000 

36 น.ส.ดวงจันทร์  วงษ์ต๊ะ มารดา สสอ.แม่ระมาด 28 เม.ย.63 3,000 

37 นางปัทมา  สืบชมภู บิดา รพ.ตสม. 30 เม.ย.63 3,000 

38 นางนงลักษณ์  นวรัตนารมย ์ บิดา รพ.สามเงา 14 พ.ค.63 3,000 

39 นายบุญมี  ทับสุริ บิดา รพ.ตสม. 4 มิ.ย.63 3,000 

40 นางชาลีวัลย์  พรรณาศร มารดา รพ.สามเงา 24 มิ.ย.63 3,000 

41 นายชัยยศ  หล้าเขียว บิดา สสอ.แม่ระมาด 26 มิ.ย.63 3,000 

42 นายพรชัย  ไชยสาร มารดา บํานาญฯ 3 ก.ค.63 3,000 

43 นางหทัยชนก  ธารา บิดา รพ.แม่สอด 17 ก.ค.63 3,000 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ป ี
ที่จ่ายเงิน 

จ านวนเงิน 

44 นายสุธี  พรเชาวดีสกุล บิดา สสอ.แม่สอด 10 ส.ค.63 3,000 

45 นายนพดล  ยศบรรเทิง มารดา สสอ.แม่ระมาด 20 ส.ค.63 3,000 

46 นางสุมล  ปัญญาดวง มารดา บํานาญฯ 28 ส.ค.63 3,000 

47 นางหทัยรัตน์  ธงวลัย บิดา รพ.ตสม. 28 ส.ค.63 3,000 

48 นางจิรานันท์  ปัญญา มารดา รพ.แม่ระมาด 28 ส.ค.63 3,000 

49 นางพรรณิกา  คงสมบูรณ์ บิดา รพ.แม่สอด 3 ก.ย.63 3,000 

50 นางบัวผัด  ปานจร บิดา รพ.แม่สอด 3 ก.ย.63 3,000 

51 นางฐิตินันท์  มั่นคง บิดา บํานาญฯ 21 ก.ย.63 3,000 

52 นางศุภากร  ฮอมสงวน บิดา รพ.สามเงา 21 ก.ย.63 3,000 

53 นางวีณา  อ่อนนวล คู่สมรส บํานาญฯ 23 ก.ย.63 25,000 

รวม 53 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  203,000 บาท 

  
  
มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
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3.5  การด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
      และ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
      จ ากัด  เป็นสมาชิก 
  3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกันตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรม
ให้แก่สหกรณ์อีกด้วย โดยได้กําหนดบทบาทอํานาจหน้าท่ีไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109  
เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ท้ังนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุน
เงินบํารุงสันนิบาตเป็นประจําทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มต้ังแต่ปี 2560  
เป็นต้นไป 
  3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อ 

1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางอํานวยความสะดวกให้สมาชิก
ของสหกรณ์ฯ ท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท.(ล้านท่ี 1)  ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 1 
ตุลาคม  2563  มีสมาชิก ประมาณ 210,325 ราย(ปี2562 มี 201,629ราย)ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,928 
ราย   เสียค่าสงเคราะห์ศพปี 2564 จํานวน 4,520 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ  
รายละประมาณ 1,000,000.00  บาท ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัคร คือ  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  
จํากัด   และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร ไม่รับ บิดา มารดา และคู่สมรส  
    3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.) เป็นสวัสดิการตัวท่ีสองจาก สสธท. เรียกว่ากองทุนสสธท.หรือล้านท่ี 2 เมื่อเสียชีวิตจะ
ได้รับเงินสงเคราะห์ หนึ่งล้าน บาท เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จํานวน 5,500 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ 
แต่ละปีอาจมีการเปล่ียนแปลงตามจํานวนสมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)    ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครล้านท่ี 2 คือ สมาชิกท่ี
ผ่านการอนุมัติจากล้านท่ี 1 แล้ว  
  ปัจจุบันสมาคมอนุมัติให้สมาชิกสหกรณ์ฯท่ียังไม่ได้สมัครสสธท.(ล้านท่ี 1) สามารถสมัครเป็น
สมาชิก สสธท.(ล้านท่ี1) และ กสธท.(ล้านท่ี 2) พร้อมกันได้ แต่ท้ังนี้มีระยะเวลาการคุ้มครอง สสธท. มีผลเมื่อ
เป็นสมาชิกแล้ว 1 ปี ส่วน กสธท.จะมีผลเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว 2 ปี นับแต่วันท่ีอนุมัติ ยกเว้นการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุมีผลทันที ณ วันท่ี 1 ของเดือนถัดไปโดยจะตัดรอบทุกวันท่ี 25 ของทุกเดือน  ปัจจุบันมีสมาชิกท่ัว
ประเทศท้ังส้ิน 79,093  ราย (ปี2562 มี 72,018  ราย)  ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิกล้านท่ี 2 จํานวน 1,284 ราย 
(ปี2562 มี 1,216 ราย)  
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   3.5.5   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ หกแสน บาท 
เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จํานวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม
จํานวนสมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)    ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสายอาชีพ 
(มี 7 อาชีพ) 
 

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

 
 3.6 การการแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ   
ว่าด้วยว่าด้วยหุ้นหุ้น  พ.ศ. 256พ.ศ. 25633    
      
 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 32 ครั้งท่ี 9 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 
 

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

 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นต้ังแต่
เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตาม
เกณฑ์ของเงินเดือนตามบัญชีถือจ่ายของ
สมาชิกโดยไม่รวมรายได้อื่นๆ ดังต่อไปนี ้
อัตราเงินเดือน (บาท)       หุ้นที่ถือขั้นต่ า 
ไม่เกิน   7,000                    600   
  7,001-8,000                    700 
  8,001-9,000                    800 
  9,001-10,000                  900 
10,001-11,000                 1,000 
11,001-12,000                 1,100 
12,001-13,000                 1,200 
13,001-14,000                 1,300   
14,001-15,000                 1,400 
15,001  ขึ้นไป                  1,500   
 

ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น
ต้ังแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นราย
เดือน ตามเกณฑ์ของเงินเดือนตามบัญชี
ถือจ่ายของสมาชิกโดยไม่รวมรายได้อื่นๆ  
ดังต่อไปนี ้
    อัตราเงินเดือน        หุ้นที่ถือขั้นต่ า 
ไม่เกิน   15,000.-            400 บาท 
ต้ังแต่    15,000.- ขึ้นไป    500 บาท 
     ท้ังนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000  
บาทต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้
กรณีซื้อเพื่อขอกู้เงินสามัญหรือ ตาม
ประกาศของสหกรณ์     

 
 
 
เพื่อเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
สมาชิกและให้
สอดคล้อง กับ
สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 
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 3.7 การการแก้ไข แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้การให้
เงินกู้แก่สมาชิกเงินกู้แก่สมาชิก  พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  
 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 32 ครั้งท่ี 10 เมื่อวันท่ี 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแล้ว
มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 2 ข้อ 12. วรรคห้า 
“สมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญหรือ
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน จํานวนเงินกู้ท่ีให้
สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงน้ันย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็น 
สมควร แต่ต้องอยู่ภายในจํากัดไม่เกิน ร้อย
ละ 90 ของค่าหุ้นท่ีชําระแล้วของผู้กู้ที่มีอยู่
ในสหกรณ์ บวก ด้วยเงินสวัสดิการ จํานวน 
120,000 บาท บวก 300,000 บาท 
สําหรับสมาชิกที่สมัคร สสธท. สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000.- บาท 
หมวดที่  5 หลักประกนัส าหรบัเงนิกู ้
สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้คํ้าประกันสําหรับผู้กู้ 
ไม่เกิน 6 สัญญา 
สมาชิกผู้กู้ทุกรายท่ีขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้
บุคคลคํ้าประกัน ดังน้ี 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
ใช้ผู้คํ้าประกัน 1 คน ต้องสมัครเป็นสมาชิก
ของ สสธท. 
-วงเงินกู้ต้ังแต่  500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
1,000,000 บาท ใช้ผู้คํ้าประกัน 2 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 
-วงเงินกู้ต้ังแต่1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน
1,500,000 บาท  ใช้ผู้คํ้าประกัน 3 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 
-วงเงินกู้ต้ังแต่ 1,500,001 บาท แต่ไม่เกิน
2,000,000 บาท  ใช้ผู้คํ้าประกัน 4 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท.+ ล้านท่ี2 
-วงเงินกู้ต้ังแต่ 2,000,001 บาท แต่ไม่เกิน
3,000,000 บาท ใช้ผู้คํ้าประกัน 5 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท.+ ล้านท่ี2 

หมวด 2  ข้อ.12 วรรคห้า 
“สมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญหรือลูกจ้าง
บําเหน็จรายเดือน จํานวนเงินกู้ที่ให้สมาชิกผู้กู้
คนหน่ึงน้ันย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนิน 
การพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในจํากัด
ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นท่ีชําระแล้วของผู้กู้
ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ บวก ด้วยเงินสวัสดิการ 
จํานวน 120,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000.- บาท 

 
 

หมวดที่  5 หลักประกนัส าหรบัเงนิกู ้
-สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้คํ้าประกันสําหรับผู้กู้ 
  ไม่เกิน 5 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายท่ีขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้ 
 บุคคลคํ้าประกัน ดังน้ี 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
  ใช้ผู้คํ้าประกัน 1 คน  
-วงเงินกู้ต้ังแต่  500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,000,000 บาท ใช้ผู้คํ้าประกัน 2 คน  
-วงเงินกู้ต้ังแต่1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้คํ้าประกัน 3 คน 
-วงเงินกู้ต้ังแต่ 1,500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 2,000,000 บาท  ใช้ผู้คํ้าประกัน 4 คน  
-วงเงินกู้ต้ังแต่ 2,000,001 บาท แต่ไม่เกิน
3,000,000 บาท ใช้ผู้คํ้าประกัน 5 คน  

 
 

 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กันพ.ร.บ.สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้อง
กันพ.ร.บ.สหกรณ์ 

  

มติที่ประชุม    .................................................................................................................... 
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3.83.8    การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบฯ ว่าด้วย การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2563ลูกจ้าง พ.ศ. 2563  
  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ชุดท่ี 32  ครั้งท่ี 10 เมื่อ
วันท่ี 1 กรกฎาคม  2563 ได้พิจารณาให้แก้ไข ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 6  หลักประกันของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง   
   เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทําหรือ
งดเว้นการกระทําซึง่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
สหกรณ์ต้องรับผิด ดังนี้ 
1. มีเงินสดจํานวนไม่น้อยกว่าท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดฝากไว้กับ
สหกรณ์ 
2. มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้คํ้า
ประกันอย่างไม่มีจํากัด 
3. มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือ
หลักทรัพย์อื่นจํานําเป็นประกัน 
4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จํานองเป็นประกันต่อสหกรณ์ให้
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินท่ีใช้เป็น
หลักประกันตามท่ีเห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละ
คนเพื่อให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้น 
- ไม่มี 
 
 
 
หมวด 8 เงินสะสมเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง   
สหกรณ์ 

หมวด 6  หลักประกันของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง   
   เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้นแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทํา
หรืองดเว้นการกระทําซึ่งเจ้าหน้าท่ีและ
ลูกจ้างสหกรณ์ต้องรับผิด ดังนี้ 
1. มีเงินสดจํานวนไม่น้อยกว่าท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดฝากไว้
กับสหกรณ์ หรือ 
2. มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้คํ้า
ประกันอย่างไม่มีจํากัด 
3. มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือ
หลักทรัพย์อื่นจํานําเป็นประกัน 
4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จํานองเป็นประกันต่อสหกรณ์ให้
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินท่ีใช้เป็น
หลักประกันตามท่ีเห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละ
คนเพื่อให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดขึ้น 
    ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10และ
ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551 
ข้อ 4,5 
หมวด 8   ยกเลิกท้ังหมวด 
 

 
 
เพื่อให้
สอดคล้องกับ 
พรบ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 
2541และ
ประกาศ
กระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 
2551 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม    ................................................................................................................... 
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3.93.9    การก าหนดการก าหนดระเบียบฯ ว่าระเบียบฯ ว่าด้วด้วยยการใช้เงินการใช้เงินสวัสดิการสวัสดิการ
เพ่ือสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60เพ่ือสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60  ปีปีบริบูรณ์บริบูรณ์  
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2563  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ชุดท่ี 32 ครั้งท่ี 6  
เมื่อวันท่ี  25 มีนาคม 2563   ได้พิจารณาให้กําหนดระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 60 ปี พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต่อเนื่อง 
20 ปี ขึ้นไป 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ.4  ให้สหกรณ์ต้ังเป็นค่าใช้จ่าย
ของสหกรณ์ฯ จากงบประมาณการ
รายจ่ายประจําปี 

ข้อ 4.  ให้สหกรณ์จัดสรร จากกําไร
สุทธิประจําปีต้ังเป็นทุน โดยท่ี
ประชุมใหญ่อนุมัติเข้าเป็นเงิน
สวัสดิการสมาชิก 

 

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ขวัญกําลังใจให้กับ
สมาชิก 

  
 
มติที่ประชุม    .................................................................................................................... 
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44..11    การอนุมัติการอนุมัติ  

**    งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงิน  

*  งบก าไรขาดทุน*  งบก าไรขาดทุน  

*  งบกระแสเงินสด *  งบกระแสเงินสด   

        เมื่อวันสิ้นสุดที่ 30 กันยายเมื่อวันสิ้นสุดที่ 30 กันยายนน    22556633  

  

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

  
  

  

































61 

 

44..22  การอนุมัติการอนุมัติ  จัดสรรก าไรสทุธิของสหกรณ์ฯ ประจ าปี จัดสรรก าไรสทุธิของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 25256633  
  
                ประธานฯ ช้ีแจงว่า ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด มยีอดก าไรสุทธิทั้งส้ินจ านวน  
98,927,115.72 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 เป็นเงิน  1,890,078.08  บาท คิดเป็นร้อยละ  1.94   คณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 32 จึงน าเสนอ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563  ดังนี้     
   

 

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

ท่ี รายการ ปี 2562 % ปี 2563 % 

1 ทุนส ารอง  ร้อยละ 10 9,751,793.45 10.05 9,892,767.72 10.00 

2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 

3 เงินปันผล  ร้อยละ    5.72 68,625,210.00 70.72 73,036,742.00 73.83 

4 เงินเฉล่ียคืน  ร้อยละ 9.00 13,297,849.00 13.70 11,389,006.00 11.51 

5 เงินโบนัส  ร้อยละ 2.70 2,620,000.00 2.70 2,671,000.00 2.70 

6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 20,000.00 0.02 20,000.00 0.02 

7 ทุนขยายกิจการ 50,000.00 0.05 117,600.00 0.12 

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 310,000.00 0.32 400,000.00 0.40 

9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 750,000.00 0.77 750,000.00 0.76 

10 
ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
กรณีเสียชีวิต 

900,000.00 0.93 300,000.00 0.30 

11 
ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
จากการท างาน 

20,000.00 0.02 20,000.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 177,000.00 0.18 300,000.00 0.30 

  97,037,037.64 100.00 98,927,115.72 100.00 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจ าปี 2564 

 
 
 

ประมาณการ รายจ่าย ประจ าปี 2564 
เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย และแผนการด าเนินงานประจ าปี 2564 

แผน งบประมาณการรายจ่าย ประจ าป ี 2564 
 

รายการ 
ปี 2563 

ร้อยละ 
 ปี 2564  

เหตุผล 
 ขอต้ัง   จ่ายจริง   ขอต้ัง  

1 หมวดเงินเดือน  

  1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 1,795,560.00  1,795,560.00  97.87 2,300,000.00   
 จ่ายเงินเดือน
จนท.และค่าจ้าง
อื่นๆ 

  2. เงินเดือนผู้จัดการ/รอง 360,000.00              -    
 

360,000.00  

  3. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด     24,000.00      24,000.00  1.31     24,000.00  

  4. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย     60,000.00      15,000.00  0.82     60,000.00  

  รวม 2,239,560.00 1,834,560.00 100.00 2,744,000.00 
 

2564

รายการ ขอตัง้ รับจรงิ ขอตัง้ รับจรงิ ขอตัง้

ดอกเบีย้รับ 126,047,403.54 95.30 135,000,000.00  

เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ

ดอกเบีย้รับ 183,329.00 0.14 200,000.00        

จากธนาคาร

ดอกเบีย้รับ ทีน่ าเงนิไป 4,090,516.59 3.09 5,000,000.00      

(ฝาก)กับแหลง่อืน่

ดอกเบีย้รับ จากเงนิให ้ 1,789,606.32 1.35 1,800,000.00      

แหลง่อืน่(กูย้มื)

คา่ธรรมเนยีมแรกเขา้ 8,500.00             8,500.00               0.06 10,000.00       9,500.00 0.01 8,500.00            

หนีส้งสยัจะสญูทีเ่ก็บได ้ -                    -                        -                54,324.82 0.04 60,000.00          

รายไดอ้ืน่ 70,000.00           152,625.62           0.11 160,000.00         94,018.33 0.07 100,000.00        

รวม 130,608,500.00    132,454,608.70    100.00 136,360,000.00  132,268,698.60 100.0 142,168,500.00  

รอ้ยละ รอ้ยละ

1,240,000.00   1,180,000.00       1,325,172.17        1.00

เรือ่ง  การพจิารณาอนุมัตแิผนงบประมาณรายได ้- รายจา่ย และแผนการด าเนนิงานประจ าปี 2564

แผน งบประมาณการรายได ้ประจ าปี  2563

2562 2563

5,700,000.00       

123,500,000.00    

4,800,000.00   

150,000.00      

130,000,000.00  126,048,747.69    

180,971.62           

4,738,591.60        

95.00

0.13

3.70

150,000.00          
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รายการ 
ปี 2563 

ร้อยละ 
 ปี 2564  เหตุผล 

 ขอต้ัง   จ่ายจริง   ขอต้ัง    

2 หมวดค่าตอบแทน      

 
1. ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,800,000.00   1,882,861.00  74.47 2,000,000.00  

เป็นค่าใช้จ่ายใน
วันประชุมใหญ่ 

  

2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    160,000.00  132,500.00  5.24 160,000.00  

 ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าเดือน ครั้ง
ละ  500 บาท  

  
3. ค่ารับรอง 50,000.00  30,897.50     1.22      50,000.00  

เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในการรับรองแขก
อื่นๆที่มาเย่ียม 

  
4. ค่าพาหนะกรรมการ 130,000.00  93,204.00  3.69   130,000.00  

 เป็นค่าพาหนะ
กรรมการที่มา
ประชุม 

  
5. ค่าล่วงเวลา     10,000.00  1,800.00  0.07     10,000.00  

 กรณีที่มีงาน
เร่งด่วน 

  
6. ค่าตรวจสอบกิจการ    60,000.00       58,000.00  2.29   60,000.00  

ค่าตรวจสอบ
บัญชีเดือนละ 
2,500/คน 

  

7. ค่าสวัสดิการจนท.และกรรมการ     160,000.00       119,800.00  4.74     160,000.00  

เป็นค่าชุด
แบบฟอร์มจนท.
ค่าตอบแทนผู้ทรง
เช็ค,ค่าไปอบรม
สัมมนา จนท.
และกรรมการ 

  
8. ค่าตอบแทนการเงิน 76,400.00        76,400.00  3.02      98,000.00  

ค่าตอบแทน 
จนท.การเงินทุก
หน่วย 

  
9. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 50,000.00     48,000.00  1.90  100,000.00  

 ที่ปรึกษาท่ี
สหกรณ์แต่งต้ังไว้ 

  
10.ค่าจ้างผูส้อบบัญชีเอกชน 

    85,000.00       85,000.00  3.36 85,000.00  
ค่าจ้างผูส้อบ
บัญชีเอกชน 

  รวม 2,581,400.00  2,528,462.50  10.00 2,853,00.00  
 3 หมวดวัสดุ  

  1. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์    150,000.00    177,877.00  99.76 150,000.00  ค่าแบบพิมพ์และ
วัสดุสนง.ที่

สหกรณ์ต้องใช ้  2. ค่าของใช้ส านักงาน       5,000.00        430.00  0.24      5,000.00  

  รวม  155,000.00    178,307.00  100.00     155,000.00    
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รายการ 
ปี 2563 

ร้อยละ 
 ปี 2564  เหตุผล 

 ขอต้ัง   จ่ายจริง   ขอต้ัง    

4 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 

  1. กรรมการสัญจรพบสมาชิก     100,000.00  0 0    100,000.00  
 เป็นค่าใช้จ่ายใน
การพบปะสมาชิก 

       100,000.00  0  0    100,000.00    

5 หมวดค่าใช้สอยทัว่ไป  

 
1. ค่าปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม   140,000.00                  0   

0 
    140,000.00  

 กรณีพัฒนา
โปรแกรมใหม ่

  2. ค่าโปรแกรมส าเร็จรูป      50,000.00                 0    
 0 

    50,000.00  
กรณีซื้อโปรแกรม
ใหม่  

  3. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สนง.     15,000.00                  0    0       15,000.00  
 ซ่อมแซม
คุรุภัณฑ์ 

  4. ค่าธรรมเนียมธนาคาร     80,000.00      54,093.00  29.5 80,000.00  
 ค่าโอนเงินและ
ค่าเช็ค 

  5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      40,000.00       30,252.22  16.5      40,000.00   คชจ.ที่ไม่ได้ต้ังไว้ 

  6. ค่าดูแลโปรแกรม     15,000.00       15,000.00  8.18       15,000.00  
 ค่าดูแลโปรแกรม
ประจ าป ี

  7. ค่าดูแลเว็ปไซต์      15,000.00      15,000.00  8.18   15,000.00  
 ค่าดูแลเว็ปไซต์
ประจ าป ี

 
8. ค่าจัดท าแอพพริเคชั่น      50,000.00       69,000.00  37.6    20,000.00  

 ค่าดูแลการท า
Appประจ าป ี

  รวม   405,000.00    183,345.22  100.0     375,000.00    

6 หมวดสาธารณูปโภค 

 1.ค่าไปรษณีย์      20,000.00      14,818.82  18.3       20,000.00  
เป็นค่า

สาธารณูปโภค
ของส านักงาน 

  2.ค่าไฟฟ้า      50,000.00  41,713.98  51.5      50,000.00  

  3.ค่าโทรศัพท ์ 30,000.00     22,025.42  27.2       30,000.00  

  4.ค่าน้ าประปา       6,000.00        2,398.94  3.0      6,000.00  

  รวม     106,000.00        80,957.16  100.0 106,000.00   

7 หมวดรายจ่ายอื่น 

  1.ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก 30,000,000.00  27,765,830.55  97.6 30,000,000.00  
เป็นค่าดอกเบี้ย
จ่ายและเงิน
ประกันสังคม 

จนท. 

  2.ดอกเบี้ยเงินสะสมเจ้าหน้าท่ี      54,862.88  34,678.23  0.12            0    

  3.ค่าประกันสงัคมเจ้าหน้าท่ี     50,000.00    41,658.00  0.15       50,000.00  

  4.ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้แหล่งเงินกู้อื่น 50,000.00                  0  
 

               0    
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รายการ 

ปี 2563 
ร้อยละ 

ปี 2564 เหตุผล 

 ขอต้ัง   จ่ายจริง   ขอต้ัง   

  5.ส ารองบ าเหน็จพนักงาน  353,180.00     353,180.00  1.24     380,000.00  

เป็นค่าดอกเบี้ย
จ่ายและค่าเสื่อม

ราคา  

  6.ดอกเบี้ยเงินเกินบัญชีธนาคาร       5,000.00             0    
 

    5,000.00  

  7.จ่ายสมทบทุนสวัสดิการสมาชิก   300,000.00             0    
 

   300,000.00  

  8.ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน  150,000.00    107,957.01  0.38 150,000.00  

  
9.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์
อื่น       200,000.00        139,707.11  0.49 

       
150,000.00  

 10หน้ีสงสัยจะสูญ 0 92,940.10  0 

 
รวม 

  
31,163,042.88  

  
28,535,951.00  100.0 31,035,000.00   

  รวมทั้งสิ้น 
  

36,750,002.88  
  

33,341,582.88  90.47 
 
37,006,120.00    

  
หมายเหตุ   งบประมาณรายจ่าย ซึ่งต้ังไว้ทั้งหมดนี้สามารถถัวจ่ายได้ในหมวดเดียวกัน หากเกิดความจ าเป็น เงินใน
หมวดเดียวกันไม่พอจ่าย สามารถน าเงินหมวดอื่นมาถัวจ่ายได้ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงาน 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี  2564 
(ด าเนินงานต้ังแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 

ที่ รายการ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
 ปีบัญชี  
2563 
ขอต้ัง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนประจ าปี 

2563 
ได้รับจริง 

เพ่ิม  /  ลด 
 

ร้อยละ 
 

แผนการด าเนินงาน 
 ปีบัญชี  
2564 
ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ ที่
สนับสนุนให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย  
แผนการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ 

1 แผนการรับสมาชิกเพิ่ม  
 1.1 สมาชิกสามัญ         (คน) 70 89 19 127.14 70 ส่งเสริม เผยแพร่ 

พบปะ เชิญชวน ให้
ความรู้เก่ียวกับ
สหกรณ์ แก่สมาชิก
และจนท. 

 1.2 สมาชิกสมทบ         (คน) 100 101 1 1 100 
 1.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,500.- 9,500.- 1,000.- 11.75 8,500 

2. แผนการระดมทุน (บาท) 
 2.1 ทุนเรือนหุ้น 110,000,000.- 115,756,950.- +     5,756,950 105.23 110,000,000.- ปรับหุ้นรายเดือน

ของสมาชิกแต่ละคน
ให้เป็นไปตามเกณฑ ์
ประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกฝาก 

 2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 200,000,000.- 171,015,027.28 -28,984,975.72 85.51 150,000,000.- 
 2.3 กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน 100,000,000.- 0 0 0 0 

3. แผนการด าเนินธุรกิจ สินเชื่อ(บาท) 
 3.1 ให้เงินกู้ สามัญ 700,000,000.- 615,084,676 -84,915,324 87.87 700,000,000.- 

ประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกทราบเก่ียว 
กับหลักเกณฑ ์
การกู้ประเภทของ
การกู้หลักประกัน
ของเงินกู้ 

 3.2 ให้เงินกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิน 50,000,000.- 34,277,698 -15,722,302.- 68.56 50,000,000.- 
 3.3 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อ   

     การศึกษา 
5,000,000.- 4,290,751.- -709,249.- 85.82 5,000,000.- 

 3.4 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาฯ 200,000,000.- 124,299,745.- -75,700,255.- 62.15 200,000,000.- 
 3.5 ให้เงินกู้เพื่อการเคหะฯ 4,000,000.- 0 0 0 4,000,000.- 
 3.6 ให้เงินกู้เพื่อช าระหน้ี 

     สถาบันการเงินอ่ืน 
0 0 0 0 50,000,000.- 

4. แผนการรับช าระหน้ี (บาท/ปี ) 
 4.1 รับช าระ เงินกู้สามัญ 600,000,000.- 576,351,819.- -23,648,181.- 96.06 600,000,000.-  

 
 

เรียกเก็บจากต้น
สังกัด 

กรมบัญชีกลาง 
 

 4.2 รับช าระเงินกู้เพื่อเหตุ  
     ฉุกเฉิน 

50,000,000.- 34,277,698.- -15,722,302.- 68.56 50,000,000.- 

 4.3 รับช าระ เงินกู้พิเศษ เพื่อ 

     การศึกษา 
7,000,000.- 4,947,775.- -2,052,225.- 70.68 7,000,000.- 

 4.4 รับช าระ เงินกู้พิเศษ เพื่อ 
     พัฒนาฯ 

130,000,000.- 120,771,745.- -9,228,255.- 92.90 130,000,000.- 

 4.5 รับช าระ เงินกู้เพื่อการ 
     เคหะฯ 

300,000.- 1,488,711.- 1,188,711.- 496.24 300,000.- 

 4.6 รับช าระ เงินกู้เพื่อช าระหน้ี 
     สถาบันการเงินอ่ืน 

0 0 0 0 10,000,000.- 
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ที่ รายการ 

แผนการด าเนินงาน 
 ปบีัญชี  
2563 

ขอต้ัง 

ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนประจ าปี 

2563 
ได้รับจริง 

เพ่ิม  /  ลด 

 
 

ร้อยละ 
 

แผนการด าเนินงาน 
 ปบีัญชี  
2564 
ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ ที่
สนับสนุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  แผนการ

ด าเนินงานของสหกรณ ์

5. แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ (บาท) 
 5.1 คอมพิวเตอร์ 100,000.- 0 0  47,700.00 

จัดซื้อโดย สืบราคา 
เปรียบเทียบ ราคา 

 5.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,000.- 0 0  0 

 5.3 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 20,000.- 0 0  46,900.00 

 5.4 เคร่ือส ารองไฟ 50,000.- 0 0  0 

 5.5 เคร่ืองโทรศัพท์ ต้ังโต๊ะ 10,000.- 0 0  1,500.00 

 5.6 กล้องวงจรปิด 0 10,400.- 0  0 

 5.7 HUB เคร่ืองรับสัญญาณ 0 6,700.- 0  0 

 5.8 โต๊ะเหล็กท างาน 4 ฟุต 0 0 0  4,800.00   

 5.9 เก้าอ้ื 0 0 0  2,200.00   

 5.10  ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 0 0 0  38,500   

 5.11 ตู้ลิ้นชัก 15  ลิ้นชัก 0 0 0  3,800   

6. แผนการ ศึกษาอบรม (คน/คร้ัง) 
 

6.1  แผนกลยุทธ์ 50/2 318/1 318/1 
 

25 / 1 
กรรมการและสมาชิก
ร่วมท าแผนกลยุทธ์ 

 6.2 สมาชิก สหกรณ ์ 80/1 80/1 0 100.00 80 / 1 สมาชิกไปศึกษาดูงาน  
เข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
ตามหนังสือเชิญจาก
หน่วยงานต่างๆ 

 6.3 กรรมการ สหกรณ์ 15/15  2/6 -13/-9 11.33 15 / 15  

 6.4 เจ้าหน้าที่ สหกรณ ์ 6/6 3/4 0/0 0.0 7 / 7 

7. แผนการ น าเงินไปฝาก หรอืใหเ้งินกู้แก่สหกรณ์อื่น (บาท) 
 7.1 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

(ให้ สอ.ต ารวจภูธรตาก) 
30,000,000.- 50,000,000.- 20,000,000.- 166.67  

เป็นการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 7.2 การน าเงินฝากแก่สหกรณ์
อ่ืน (สอ.สสจ.พะเยา) 

30,000,000.- 50,000,000.- 
    

20,000,000.- 166.67 
 

 

                                   ประมาณการ ก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2564 

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
 

ขอตั้ง ผลการ ขอตั้ง ผลการ ขอตั้ง 
 ด าเนนิงาน ด าเนนิงาน 
 

รายได้ท้ังปี 130,608,500.00 132,454,608.70 136,360,000.00 132,268,698.60 142,168,500.00 
 

 

รายจ่ายท้ังปี 33,456,400.00 35,417,571.06 36,750,002.88 33,341,582.88 37,006,120.00  

 

ก าไรสุทธิ 97,152,100.00 97,037,037.64 99,609,997.12 98,927,115.72 105,162,380.00  

 

มติทีป่ระชุม....................................................................................................... 
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4.4  การอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯอาจ 
      กู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2564 

ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ าปี ก าหนดวงเงินท่ีอาจกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพื่อกู้ยืม ส าหรับ
ประจ าปี 2563 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ก าหนดวงเงินท่ีอาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน
ส าหรับประจ าปี 2563 ไว้ในวงเงิน   100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ 
ไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อื่น 

ดังนั้น ในปี 2564  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 นี้ เพื่อก าหนดวงเงินท่ีสหกรณ์
อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับประจ าปี 2564 ไว้ในวงเงนิจ านวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
เท่ากับปี 2563 

 
มติที่ประชุม……………………………………..………………………………….…………………. 

  
4.5 การอนุมัติจัดจา้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี  
     ประจ าปี 2564                        

 ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
สหกรณไ์ด้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดร.อรรถพงศ์  พีระเช้ือ  จากส านักงานสอบบัญชีนครพิงค์   
เป็นผู้สอบบัญชี 

ส าหรับปี 2564 มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด จ านวน  
3 ราย ดังนี้  

 (1)  จากส านักงานสอบบัญชี นครพิงค์  จ ากัด จากจังหวัดเชียงใหม่  
โดย น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีปีละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

 (2)  บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จ ากัด  จากกรุงเทพมหานคร 
โดย น.ส.วีรณา  ติรณะประกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8766    เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีปีละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 8,000  บาท 

(3)  บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเชอรี่ จ ากัด จากจังหวัดเชียงใหม่ 
โดย นายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  10491  เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชีปีละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 5,000  บาท 

มติที่ประชุม……………………………………..………………………………….…………………. 
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4.6  การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564 
จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  จาก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีและ  นางศุภวรรณ นิลพันธ์ จาก 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจ าปี 2563 มีค่าตอบแทนคนละ 2,500  บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนท่ีมาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 
2  ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ 
  ส าหรับปี 2564  สหกรณ์ฯได้ด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น มีผู้สมัคร
จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 
  1. นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว   จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นางศุภวรรณ นิลพันธ ์ จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

มติที่ประชุม..................................................................................... 
  
 
4.7 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ประจ าปี 2564 

ประธานในท่ีประชุม ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด  ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกนิ 15 ท่าน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี  
( 1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ( 4 ปี  ) นั้น 
 
  ในปี 2563  มีต าแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จ านวน 7 ท่าน     ดังนี้ 

ท่ี หน่วยงาน ช่ือ-สกุล วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 

1. สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน วาระท่ี 2  ปีท่ี 2 
2. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสุพัตรา แจ่มตระกูล วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
3. รพ.แม่สอด นางสุจารี สุวรรณเวช วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
4. คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
5. คปสอ.สามเงา นายประเวศ หนุนยศ วาระท่ี 2  ปีท่ี 2 
6. คปสอ.พบพระ นายสุรศักด์ิ จินาเขียว วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
7. คปสอ.อุ้มผาง นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
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ในปี 2563 มีกรรมการท่ี ยังไม่ครบวาระ และยังด ารงต าแหน่งต่อไปในปี 2564 

จ านวน 8 ท่าน    ดังนี ้
ท่ี กรรมการประจ าหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีด ารง

ต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
2 ส านักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีท่ี 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
4 สสอ.เมอืงตาก+อ าเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 

 
เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ในปีนี้ ได้มีต าแหน่ง กรรมการ  

ครบวาระจ านวน 7 ท่าน ท าให้มีหน่วยงานท่ีต้องคัดเลือกสมาชิกขึ้นมาเพื่อเป็นกรรมการตัวแทนหน่วยงาน 
จ านวน  7  หน่วยงานและมีสมาชิกสมัครดังนี้ 
 

ท่ี หน่วยงาน ช่ือ-สกุล 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 
1. นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ 

2. น.ส.อรุณวรรษา ยมเกิด 

3. นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ 

2. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1. นางสุพัตรา แจ่มตระกูล 
2. นายจงวัฒน ์ แสงทอง 

3. รพ.แม่สอด 
1. นางสุจารี สุวรรณเวช 
2. นายประเวศ ขอบเหลือง 

4. คปสอ.บ้านตาก 
1 นางบุศรา มากชู 
2. นายธวัช จงนิมิตรสถาพร 

5. คปสอ.สามเงา 1. นายเกษม ศิริมา 
6. คปสอ.พบพระ 1. นายธวัชชัย ค าแก้ว 
7. คปสอ.อุ้มผาง 1. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ 
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          จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 มีผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการประจ าหน่วยงานต่าง ๆ ประจ าปี 2564  จ านวน  7  ท่าน ดังนี้    
 

ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระที่ด ารง
ต าแหน่ง 

1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตาก 

 
 

 
 

 วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช 

   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

3 โรงพยาบาลแม่สอด 
 

   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

4 คปสอ.บ้านตาก 
 

   วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

5 คปสอ.สามเงา 
 

1. นายเกษม ศิริมา ไม่ต้อง
เลือก 

วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

6 คปสอ.พบพระ 1. นายธวัชชัย ค าแก้ว ไม่ต้อง
เลือก 

วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

7 คปสอ.อุ้มผาง 1. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ ไม่ต้อง
เลือก 

วาระท่ี 1   ปีท่ี 1  

 
   
            

มติที่ประชุม   …………………………………………………………………..………......... 
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ตอ้นรบัคณะดงูานจากสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลประจวบคีรขีนัธ์ 
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มอบเงินสงเคราะหค์รอบครวั 
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มอบพวงหรดีเคารพศพ ประจ าปี 2563 

สมาชิก, บิดา, มารดา, ค ู่สมรส และบตุรสมาชิก เสียชีวิต 


