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 บันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

วันเสาร ที่ 4 กุมภาพันธ 2560
ณ หองบงกชรัตน  โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   สมาชิกทั้งหมด   จํานวน 4,340  คน
   ผูแทนสมาชิกทั้งหมด  จํานวน    379  คน
   ผูแทนสมาชิกเขาประชุม  จํานวน    356  คน
   ผูแทนสมาชิกไมเขาประชุม จํานวน      23  คน
   ผูเขารวมประชุม   จํานวน      32  คน
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ  ชื่อ – สกุล   ตําแหนง     ลายมือช่ือ
1 นางสาวเยาวธิดา    ศรีเทพ เจาหนาท่ีอาวุโสสินเช่ือ ธ.แลนแอนดเฮาส เยาวธิดา   ศรีเทพ

2 นายสมเกียรติ     ลอยวิรัตน คณะผูกอตั้งสหกรณ   สมเกียรติ  ลอยวิรัตน

3 นางกิตติยา     วงศวรเชษฐ กรมบัญชีกลาง    กิตติยา    วงศวรเชษฐ

4 นางนัยนา       กันตฤทธิ์ กรมบัญชีกลาง    นัยนา    กันตฤทธิ์

5 นายบัญชา     คาของ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   บัญชา    คาของ

6 นางโสภา     ปยจันทร นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ โสภา    ปยจันทร

7 นายบุญเสริม     แกวพรหม สํานักกวีนอยเมืองนคร   บุญเสริม   แกวพรหม

8 นายสุจิน     วงศทาเรือ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  สุจิน    วงศทาเรือ

9 นายแพทยยทุธนา   ศิลปรัสมี คณะผูกอตั้งสหกรณ   ยุทธนา    ศิลปรัสมี

10 นายสืบพงษ     แกวพงษ ผูสังเกตการณ    สืบพงษ    แกวพงษ

11 นางกฤติกา     แกนดี นักวิชาการตรวจสอบชัญชีชํานาญการพิเศษ กฤติกา    แกนดี

12 นายปริเชตฐ     มังสาทอง ทนายความ    ปริเชตฐ    มังสาทอง

13 นางสาวยุวดี     มหาศักด์ิพันธ ผูตรวจสอบบัญชี    ยุวดี    มหาศักดิ์พนัธ
14 นางสาวภาวิณี     ราเหม หัวหนาสายสอบบัญชี   ภาวิณี    ราเหม

15 นายประชนม     อาวุธเพชร กรรมการเหรัญญิก   ประชนม   อาวุธเพชร
16 นายสุรพร     นนทแกว กรรมการเลขานุการ   สุรพร    นนทแกว

17 นายพรทวี     แคลวออม กรรมการผูชวยเลขานุการ   พรทวี    แคลวออม

18 นายสมศักดิ์     จึงตระกูล กรรมการ    สมศักดิ์    จึงตระกูล

19 นายไพย                แซลิ่ม กรรมการ    ไพย    แซลิ่ม

20 นายวิรัตน     กําลงัเกื้อ กรรมการ    วิรัตน    กําลังเกื้อ

21 นายทวี      จันทรโท กรรมการ    ทวี    จันทรโท

22 นางสาวเพ็ญพัฒน  ประเดิมวงศ ผูตรวจสอบกิจการ   เพ็ญพัฒน   ประเดิมวงศ

23 นางสาวชุติธร     โยธารักษ ผูจัดการ     ชุติธร    โยธารักษ
24 นายยุทธพงศ       ตรงตอการ เจาหนาที่สหกรณฯ   ยุทธพงศ   ตรงตอการ

25 นางสาวสุธาทิพย    ลักษณะวิมล เจาหนาที่สหกรณฯ   สุธาทิพย   ลักษณะวิมล

26 นางสาวสิริพร        ผลจันทร เจาหนาที่สหกรณฯ   สิริพร      ผลจันทร

27 นางทิฆัมพร       วรรณปทุมจินดา เจาหนาที่สหกรณฯ   ทิฆัมพร   วรรณปทุมจินดา
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ลําดับ  ชื่อ – สกุล  ตําแหนง               ลายมือชื่อ
28 นางสาวจูฑาลักษณ   เชียรศรี เจาหนาที่สหกรณฯ จูฑาลักษณ   เชียรศรี

29 นายชลัมธร        บัวสวาง เจาหนาที่สหกรณฯ ชลัมธร   บัวสวาง

30 นางสาวโสรยา        ปดชิด เจาหนาที่สหกรณฯ โสรยา    ปดชิด

31 นางสาวจิรา       วารี เจาหนาที่สหกรณฯ จิรา  วารี

32 นางสาวสลิลทิพย      ศักดิ์เกิด เจาหนาที่สมาคมฯ สลิลทิพย ศักดิ์เกิด

ระเบียบวาระกอนการประชุม
 ไดรับเกียรติจากกวีนอยเมืองนครรวมขับเสภาแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ 

โดยมีนายแพทยยุทธนา ศิลปะกะรัศมี กลาวนําถวายคําสัตยปฏิญาณและรวมรองเพลงความฝนอันสูงสุดและ                

เพลงสรรเสริญพระบารมี 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 นายศริ ิเลศิไกร ประธานกรรมการ เปดการประชมุใหญสามญัประจาํป 2559 พรอมทัง้แนะนาํตวัคณะกรรมการ

ดําเนินการและเจาหนาท่ี แจงเร่ืองชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย มอบเงิน 20,000 บาท ใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด และสหกรณในภาคใต กรณีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัตินําทวม

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
 นายสุรพร นนทแกว กรรมการเลขานุการ  ไดนําเสนอบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 เพื่อใหที่ประชุม

ใหญไดพจิารณารับรองรายงานการประชมุ ตามรายละเอยีดในหนงัสอืรายงานกจิการประจาํป 2559 หนา 27 – 42 และ

เปดโอกาสใหที่ประชุมขอแกไขได

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุม (นางสาวจันจิรา  เมฆาวรรณ เลขทะเบียน 03836) : ขอใหสมาชิกเปดหนา 37 ที่ไดจดบันทึก

ประชุมคําพูดของ นายนิกร ขุนทองที่บอกวา “ผมไดรับมอบหมายในการศึกษาผลกระทบของเจาหนาที่การเงินคลัง
และหนวยงาน” อยากทราบวาตรงนี้คือ การเงินคลังและเจาหนาที่การเงินหนวยงาน หรือวาหนวยงาน เพราะขอความ           
ดานหลังเขียนวา จากการสืบทราบภาระงานเจาหนาทีก่ารเงินคลงั มภีาระงานมากกวาเจาหนาทีก่ารเงินหนวยงาน ตัง้แต         

1 ตุลาคม 2558 มีการจายตรง ทําใหการจายเงิน มีเจาหนาท่ีคลังและเจาหนาท่ีการเงินหนวยงาน รับผิดชอบ ไมมีหนวยงาน

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : สหกรณไดมาทบทวนความสําเร็จของสหกรณไมไดเกิดกับ     
เจาหนาท่ีการเงิน การติดตอก็ควรติดตอผานหนวยงานเพราะเปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีการเงินคลังและหนวยงาน    

ไดคุยกับทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเร่ืองคาตอบแทน ซ่ึงทานก็ใหคําปรึกษามาแลว วาถาใหคาตอบแทนแลวจะมีปญหา
 ที่ประชุม (นางสาวจันจิรา  เมฆาวรรณ เลขทะเบียน 03836) : ถาเปนในลักษณะนี้ก็คือเจาหนาที่การเงิน

ของหนวยงานก็ควรตัดไปเลยก็ได ใหเหลือแคเจาหนาที่การเงินคลัง กับหนวยงาน เมื่อไหรก็ตามที่จายใหหนวยงานเงิน

จะเขาเงินบํารุง

 ทีป่ระชุม (นายสายันต ศลิาโชต ิกรรมการ) : ประเดน็ทีท่านผูแทนสมาชกิพูดถงึขอใหยกไปพูดในสวนของแผน

งานวาจะทําอยางไร สวนประเด็นที่เรากําลังคุยกันคือ คุณนิกร ขุนทองไดพูดเชนนี้ไหมในท่ีประชุม ถาคุณนิกรยืนยันวา
พูดก็ไมสามารถแกในรายงานการประชุมได
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 ที่ประชุม (นายนิกร ขุนทอง รองประธานกรรมการคนท่ี 3) : ผมยืนยันคําพูดไมขอแกขอความในรายงานการ

ประชุม “เจาหนาที่การเงินคลังและหนวยงาน” คําวาหนวยงาน หมายรวมถึงเจาหนาที่การเงินประจําหนวยงานและ

หนวยงานรายงานการประชุม 

 ที่ประชุม (นายสุรพร นนทแกว กรรมการเลขานุการ) : ควรแกใหชัดเจนจะไดอยูในวาระการประชุมดูความ

หมายคือเจาหนาที่การเงินของคลังและเจาหนาที่การเงินของหนวยงาน

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอคํายืนยันจากคุณนิกร ใหชัด วาจะแกหรือไมแก

 ที่ประชุม (นางสาวจันจิรา  เมฆาวรรณ เลขทะเบียน 03836) : รพ.สิชล ไดรับนิติกรใหมมาและไดถามความ

หมายแลวคําวาเจาหนาที่การเงินคลังและหนวยงาน จริงๆจะมีอยู 3 สวน คือ เจาหนาที่การเงินคลัง เจาหนาที่การเงิน

หนวยงาน และหนวยงาน เพราะฉะน้ันถาใชคาํพองแบบน้ีจะมทีัง้คนเขาใจและไมเขาใจ จงึเปนประเด็น จงึขอความชัดเจน

 ที่ประชุม (นายจรัญ  ประเดิมวงศ เลขทะเบียน 00006) : ที่นองนิกรพูดก็ถูกเพราะคําวาเจาหนาที่ครอบคลุม

มาถงึหนวยงานดวยแตเพือ่ความชัดเจนใหเปลีย่นเปน และเจาหนาทีก่ารเงินหนวยงาน กไ็มเสียหายแกไดเพือ่ใหเกดิความ

ชัดเจน

 ที่ประชุม (นายสายันต ศิลาโชติ กรรมการ) : จากที่ขอแก จะไปผูกอยูกับหนา39 ขอ 6.5.10 คาตอบแทน

เจาหนาที่การเงินและหนวยงาน แตในประเด็นที่เปนคําพูดเปนความเห็นสวนตัว ถาจะแกก็ตองใหคุณนิกรแก ถาพี่จาก

รพ.สิชลจะขอแก ก็ตองไปขอแกในมติขอ 6.5.10 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินและหนวยงาน

 ทีป่ระชมุ (นายสรุพร นนทแกว กรรมการเลขานกุาร) : ในเอกสารทเีขยีนถอดมาจากการจดอาจจะมคีวามคลาด
เคลื่อนหรือผิดพลาดไดเราจึงตองมารับรอง ผมอยากใหคุณนิกรยืนยันกอนวาที่ผมเขียนถูกตองหรือไม ถาไมใชจะแก ถา

ใชจะคงเดิม

 ที่ประชุม (นายนิกร ขุนทอง รองประธานกรรมการคนท่ี 3) : จริงๆสาระสําคัญอยูในวรรคทายคือ จากการ

สบืทราบภาระงานของเจาหนาทีก่ารเงนิคลงั มภีาระงานมากกวาเจาหนาทีก่ารเงนิหนวยงาน ขอยนืยนัคาํพดูไมขอแกใน

รายงานการประชุม

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2559  
     นางสาวชุติธร  โยธารักษ ตําแหนงผูจัดการ มอบหมายให นางสาวจิรา  วารี ตําแหนงเจาหนาที่บัญชี รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป  2559 ใหที่ประชุมใหญรับทราบ ดังนี้
1. รายงานกิจการทั่วไป
  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนสหกรณออมทรัพย สาธารณสุขจงัหวดั
นครศรีธรรมราช จํากัด เลขทะเบียนสหกรณ กพธ. 67/2525 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2525 ไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
เพื่อใหสอดคลองกับ พรบ. สหกรณ พ.ศ. 2542 เลขทะเบียนขอบังคับ อ.149244 เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2544 และได
ดาํเนนิกิจการตลอดมาจนถงึปจจบุนัยางเขาสูปที ่35 สาํหรบัผลดาํเนนิงานในรอบป 2559 โดย นายศริ ิเลศิไกร  ตาํแหนง
ประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการดําเนินการอื่นอีก 14 คน (เลือกตั้งตาม พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542)
  การดําเนินงานของสหกรณ ประสบความสําเร็จได ดวยความรวมมือจากสมาชิกเปนสําคัญ นอกจากน้ียังไดรับ
ความรวมมือดวยดีจากหัวหนาหนวยงานเจาหนาที่การเงินทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและไดรับการแนะนําสงเสริมจาก 
เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช สํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ 8 และไดรับคําแนะนําจากผูสอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
บังคับ สหกรณไดดําเนินงาน โดยยึดหลักสหกรณ ขอบังคับและความถูกตองเปนเปาหมายสําคัญ
2. ผลการดําเนินงานประจําป 2559 
  ผลการดําเนินงานประจําป 2559 สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นป รวมจํานวน 4,340 คน สมาชิก 4,083 คน 
สมาชิกสมทบ 257 คน มีทุนดําเนินงาน 3,067,716,394.91 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 157,115,622.71 บาท หรือเพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5.40 มีกําไรสุทธิ 122,085,671.94 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12,614,796.37 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.52                    
สหกรณจายเงินปนผลตามหุนรอยละ 5.40 และเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจรอยละ 8.00
2.1 จํานวนสมาชิก

รายการ ป พ.ศ.
2556 2557 2558 2559

จํานวนสมาชิก 3,542 3,858 4,126 4,340
- สมาชิก 3,128 3,661 3,902 4,083
- สมาชิกสมทบ 414 197 224 257

สมาชิกยกมาตนป 2,928 3,128 3,661 3,902
เขาใหมระหวางป 145 327 293 198
โอนจากสมาชิกสมทบระหวางป 93 257 0 41
สมาชิกพนสภาพระหวางป 38 51 - -
 - ลาออก - - 39 47
 - ขาดจากสมาชิกภาพ - - 4 5
 - เสียชีวิต - - 9 6
สมาชิกคงเหลือสิ้นป 3,128 3,661 3,902 4,083
สมาชิกสมทบยกมา 409 414 197 224
เขาใหมระหวางป 122 74 35 83
โอนไปเปนสมาชิก 93 257 0 41
พนสภาพระหวางป 24 34 8 9
สมาชิกสมทบคงเหลือสิ้นป 414 197 224 257
จํานวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น(ลดลง) จากปกอน 205 316 268 214
คิดเปนรอยละ 6.10 8.90 6.90 5.19
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รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
 สินทรัพย 2,560,811,485.19 2,722,648,678.77 2,910,600,772.20 3,067,716,394.91

- เงินสดเงินฝากธนาคาร 5,955,393.95 5,919,207.30 10,710,636.78 19,014,256.15

- เงินฝากสหกรณอื่น 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00

 - เงินใหสมาชิกกู 2,517,975,024.12 2,702,263,724.49 2,879,353,947.33 3,021,820,938.59

 - เงินลงทุน 11,335,500.00 6,968,000.00 12,568,000.00 15,578,000.00

 - ที่ดิน อาคาร อุปกรณ 4,562,939.11 4,200,253.53 3,849,176.41 3,483,826.51

 - สินทรัพยอื่น 982,628.01 3,297,493.45 4,119,011.68 7,819,373.66

สินทรัพยเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

262,422,706.71
11.42

161,837,193.58
6.32

187,952,093.43
6.90

157,115,622.71
5.40

2.2 สินทรัพย

2.3 หนี้สิน

2.4 ทุนของสหกรณ

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
หนี้สิน 1,129,765,543.20 1,151,142,165.43 1,195,085,760.29 1,164,372,159.06

- เงินรับฝากจากสมาชิก/สหกรณอื่น/สมาคม 335,887,201.72 462,298,755.50 598,384,844.63 861,163,004.60

- เงินกูยืม 784,000,000.00 678,824,606.85 586,000,000.00 290,000,000.00

- หนี้สินอื่น 9,878,341.48 10,018,803.08 10,700,915.66 13,209,154.46

หนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

118,819,356.54
11.75

21,376,622.23
1.89

43,943,594.86
3.82

(30,713,601.23)
(2.57)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ทุนของสหกรณ 1,431,045,941.99 1,571,506,513.34 1,715,515,011.91 1,903,344,235.85

- ทุนเรือนหุน 1,258,419,100.00 1,383,828,440.00 1,504,585,590.00 1,665,355,930.00

- ทุนสํารอง 64,851,562.44 74,348,573.61 84,320,397.96 96,302,331.53

   - ทุนสะสม 14,395,253.38 15,959,464.38 17,138,148.38 19,600,302.38

   - กําไรสุทธิ 93,380,026.17 97,370,035.35 109,470,875.57 122,085,671.94

ทุนสหกรณเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน

- คิดเปนรอยละ 

143,603,350.17

11.15

140,460,571.35

9.82

144,008,498.57

9.16

187,829,223.94

10.95
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2.5 รายได

2.6 คาใชจาย

2.7 สรุปฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

2.8 แหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินทุน

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
รายได 151,531,964.98 164,496,761.52 176,091,656.66 183,846,551.73

- รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 151,121,284.11 164,419,768.55 175,708,741.80 183,386,399.68

   - รายไดอื่น 410,680.87 76,992.97 382,914.86 460,152.05

รายไดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

20,871,614.15
15.97

12,964,796.54
8.56

11,594,895.14
7.05

7,754,895.07
4.40

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
คาใชจาย 58,151,938.81 67,126,726.17 66,620,781.09 61,760,879.79
    - ดอกเบี้ยจาย 46,600,914.65 55,022,230.56 53,207,731.14 47,378,203.57

- เกี่ยวกับเจาหนาที่ 2,441,987.00 2,649,909.00 2,768,554.00 3,273,973.00
- เก่ียวกับอาคารและอุปกรณ 811,024.66 780,469.26 665,237.12 837,803.71
- เกี่ยวกับสมาชิก 6,082,739.00 6,730,611.00 7,548,541.00 7,949,927.00
- คาใชจายดําเนินงานอื่น 2,215,273.50 1,943,506.35 2,430,717.83 2,320,972.51

คาใชจายเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

10,789,232.82
22.78

8,974,787.36
15.43

(505,945.08)
(0.75)

(4,859,901.30)
(7.29)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
   สินทรัพย 2,560,811,485.19 2,722,648,678.77 2,910,600,772.20 3,067,716,394.91

หนี้สิน 1,129,765,543.20 1,151,142,165.43 1,195,085,760.29 1,164,372,159.06

ทุน 1,431,045,941.99 1,571,506,513.34 1,715,515,011.91 1,903,344,235.85

รายได 151,531,964.98 164,496,761.52 176,091,656.66 183,846,551.73

คาใชจาย 58,151,938.81 67,126,726.17 66,620,781.09 61,760,879.79

กําไรสุทธิ 93,380,026.17 97,370,035.35 109,470,875.57 122,085,671.94

กําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากปกอน 10,082,381.33 3,990,009.18 12,100,840.22 12,614,796.37

คิดเปนรอยละ 12.10 4.30 12.40 11.52

ป 2558 ป 2559
เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว รวม เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว รวม

แหลงท่ีมาของเงินทุน 1,255,424,588.65 1,655,176,183.55 2,910,600,772.20 803,662,662.41 2,264,053,732.50 3,067,716,394.91

แหลงใชไปของเงินทุน 198,926,873.67 2,711,673,898.53 2,910,600,772.20 231,756,439.69 2,835,959,955.22 3,067,716,394.91

สวนตาง 1,056,497,714.98 (1,056,497,714.98) 571,906,222.72 (571,906,222.72)
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3. ทุนของสหกรณ
3.1 ทุนเรือนหุน ตามขอบังคับ ขอ 5 การถือหุนสมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการคร้ังท่ี  5/2557 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 ไดแกไขเพ่ิมเติมระเบียบวาดวย หุน พ.ศ. 2557  

ใชบังคับต้ังแตวันท่ีนายทะเบียนรับทราบ (23 มิถุนายน 2557)

3.2 ทุนสํารองตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 60 ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

     สหกรณไดจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

3.3 ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบตางๆ โดยสหกรณไดปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ

     และมติที่ประชุมใหญ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้

 

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ทุนเรือนหุนยกมาตนป 1,135,738,330.00 1,258,419,100.00 1,383,828,440.00 1,504,585,590.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 137,266,070.00 143,674,840.00 154,228,785.00 182,967,850.00

ถอนระหวางป 14,585,300.00 18,265,500.00 33,471,635.00 22,197,510.00

ยอดยกไปสิ้นป 1,258,419,100.00 1,383,828,440.00 1,504,585,590.00 1,665,355,930.00

ทุนเรือนหุนเหลือเพิ่มข้ึน(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

122,680,770.00
10.80

125,409,340.00
9.97

120,757,150.00
8.73

160,770,340.00
10.69

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ทุนสํารองยกมาตนป 56,396,851.60 64,851,562.44 74,348,573.61 84,320,397.96

เพิ่มขึ้นระหวางป 8,454,710.84 9,497,011.17 9,971,824.35 11,981,933.57

ยอดยกไปสิ้นป 64,851,562.44 74,348,573.61 84,320,397.96 96,302,331.53

ทุนสํารองเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

8,454,710.84

14.99

9,497,011.17

14.64

9,971,824.35

13.41

11,981,933.57

14.21

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ทุนสะสมยกมาตนป 12,009,765.38 14,395,253.38 15,959,464.38 17,138,148.38

เพิ่มขึ้นระหวางป 4,439,651.00 4,458,112.00 15,670,288.00 5,900,000.00

ถอนระหวางป 2,054,163.00 2,893,901.00 14,491,604.00 3,437,846.00

ยอดยกไปสิ้นป 14,395,253.38 15,959,464.38 17,138,148.38 19,600,302.38

ทุนสะสมเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

2,385,488.00
19.86

1,564,211.00
10.87

1,178,684.00
7.39

2,462,154.00
14.37
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 3.3.1 ทุนสาธารณประโยชน

 

 

 3.3.2 ทุนศึกษาอบรม

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 35,461.00 133,565.00 227,465.00 426,025.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 240,000.00 250,000.00 272,640.00 306,500.00

ถอนระหวางป 141,896.00 156,100.00 74,080.00 314,096.00

ยอดยกไปสิ้นป 133,565.00 227,465.00 426,025.00 418,429.00

 3.3.3 ทุนรักษาระดับเงินปนผล

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 426,687.42 456,687.42 486,687.42 525,637.42

เพิ่มขึ้นระหวางป 30,000.00 30,000.00 38,950.00 43,780.00

ถอนระหวางป 0.00 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 456,687.42 486,687.42 525,637.42 569,417.42

 3.3.4 ทุนปรับปรุงและสรางสํานักงาน

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 4,000.00 59,270.00 119,270.00 187,430.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 60,000.00 60,000.00 68,160.00 76,620.00

ถอนระหวางป 4,730.00 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 59,270.00 119,270.00 187,430.00 264,050.00

 3.3.5 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 100,000.00 150,000.00 210,000.00 240,500.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 151,000.00 210,000.00 214,000.00 240,000.00

ถอนระหวางป 101,000.00 150,000.00 183,500.00 240,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 150,000.00 210,000.00 240,500.00 240,500.00

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 1,607.93 970.93 98,909.93 145,410.93

เพิ่มขึ้นระหวางป 240,000.00 358,500.00 367,770.00 405,000.00

ถอนระหวางป 240,637.00 260,561.00 321,269.00 452,490.00

ยอดยกไปสิ้นป 970.93 98,909.93 145,410.93 97,920.93
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 3.3.6 ทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกและคูสมรสเสียชีวิต

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 9,396,023.00 10,410,523.00 10,704,523.00 0.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 2,400,000.00 2,400,000.00 0.00 0.00

ถอนระหวางป 1,385,500.00 2,106,000.00 10,704,523.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 10,410,523.00 10,704,523.00 0.00 0.00

 3.3.7 ทุนสวัสดิการ

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 2,045,986.03 3,184,237.03 4,112,609.03 15,613,145.03

เพิ่มขึ้นระหวางป 1,318,651.00 1,149,612.00 14,708,768.00 4,828,100.00

ถอนระหวางป 180,400.00 221,240.00 3,208,232.00 2,431,260.00

ยอดยกไปสิ้นป 3,184,237.03 4,112,609.03 15,613,145.03 18,009,985.03

4. ประเภทธุรกิจของสหกรณ
 4.1 ธุรกิจเงินรับฝาก  

 สรุปรายละเอียดเงินรับฝากทุกประเภท

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 353,899,628.03 335,887,201.72 462,298,755.50 598,384,844.63

เพิ่มขึ้นระหวางป 270,806,734.01                     440,146,808.04 516,459,987.85 674,213,293.91

ถอนระหวางป 288,819,160.32 313,735,254.26 380,373,898.72 411,435,133.94

ยอดยกไปสิ้นป 335,887,201.72 462,298,755.50 598,384,844.63 861,163,004.60

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(18,012,426.31)

(5.09)

126,411,553.78

37.64

136,086,089.13

29.44

262,778,159.97

43.91

 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก โดยแยกตามประเภทบัญชีเงินฝากมีรายละเอียด ดังนี้

 4.1.1 เงินฝากออมทรัพย อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป (ทบดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 5,430,240.73 4,940,591.32 6,435,939.88 5,830,605.67

เพิ่มขึ้นระหวางป 16,806,497.41 26,427,787.70 24,136,370.26 29,968,277.60

ถอนระหวางป 17,296,146.82 24,932,439.14 24,741,704.47 29,824,079.27

ยอดยกไปสิ้นป 4,940,591.32 6,435,939.88 5,830,605.67 5,974,804.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน

- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(489,649.41)
(9.02)

1,495,348.56
30.27

(605,334.21)
(9.41)

144,198.33
2.47
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 4.1.2 เงินฝากสะสมทรัพยสุขใจวัยเกษียณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 26,062,522.37 26,292,084.78 26,124,600.00 28,558,120.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 11,042,383.04 10,900,520.00 10,860,020.00 12,337,480.00

ถอนระหวางป 10,812,820.63 11,068,004.78 8,426,500.00 5,985,600.00

ยอดยกไปสิ้นป 26,292,084.78 26,124,600.00 28,558,120.00 34,910,000.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

229,562.41
0.88

(167,484.78)
(0.64)

2,433,520.00
9.32

6,351,880.00
22.24

 4.1.3 เงินฝากสะสมทรัพยเพ่ือการศึกษาบุตร อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.50 ตอป (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 22,903,126.93 20,651,619.02 20,272,000.00 19,500,000.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 8,487,091.08 7,720,500.00 7,449,000.00 8,511,000.00

ถอนระหวางป 10,738,598.99 8,100,119.02 8,221,000.00 6,761,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 20,651,619.02 20,272,000.00 19,500,000.00 21,250,000.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(2,251,507.91)
(9.83)

(379,619.02)
(1.84)

(772,000.00)
(3.81)

1,750,000.00
8.97

 4.1.4 เงินฝากกองทุนสวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.75 ตอป (ทบดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 2,679,183.05 2,464,904.37 0.00 0.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 138,641.74 0.00 0.00 0.00

ถอนระหวางป 352,920.42 2,464,904.37 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 2,464,904.37 0.00 0.00 0.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน

- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(214,278.68)
(8.00)

(2,464,904.37)
(100.00)

0.00
0.00

0.00
0.00
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 4.1.5 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.00 ตอป (ทบดอกเบ้ียทุกวันท่ี 30 มิถุนายน,31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 245,882,286.11 169,740,403.61 144,124,011.64 124,215,492.10

เพิ่มขึ้นระหวางป 96,017,404.51 99,220,685.65 108,872,498.76 188,622,680.87

ถอนระหวางป 172,159,287.01 124,837,077.62 128,781,018.30 76,727,711.72

ยอดยกไปสิ้นป 169,740,403.61 144,124,011.64 124,215,492.10 236,110,461.25

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(76,141,882.50)
(30.97)

(25,616,391.97)
(15.09)

(19,908,519.54)
(13.81)

111,894,969.15
90.08

 4.1.6 เงินฝากออมทรัพยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.00 ตอป ( 4.25 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

ทบดอกเบ้ียทุก 31 ธันวาคม 

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 34,928,708.65 94,269,603.74 231,935,933.12 366,620,785.19

เพิ่มขึ้นระหวางป 99,384,911.98 186,074,132.27 238,427,001.13 13,943,386.81

ถอนระหวางป 40,044,016.89 48,407,802.89 103,742,149.06 38,404,799.53

ยอดยกไปสิ้นป 94,269,603.74 231,935,933.12 366,620,785.19 342,159,372.47

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

59,340,895.09
169.89

137,666,329.38
146.03

134,684,852.07
58.07

(24,461,412.72)
(6.67)

 4.1.7 เงินฝากประจํา 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป (หักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 6,186,527.09 3,103,180.55 3,430,126.76 2,310,868.48

เพิ่มขึ้นระหวางป 5,848,980.07 3,609,118.73 2,443,012.56 2,371,993.13

ถอนระหวางป 8,932,326.61 3,282,172.52 3,562,270.84 2,761,584.37

ยอดยกไปสิ้นป 3,103,180.55 3,430,126.76 2,310,868.48 1,921,277.24

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(3,083,346.54)
(49.84)

326,946.21
10.54

(1,119,258.28)
(32.63)

(389,591.24)
(16.86)
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 4.1.7 เงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติ 24 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.95 ตอป ( 4.20 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

(หักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 15)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 0.00 0.00 0.00 240,000.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 0.00 0.00 240,000.00 2,324,250.00

ถอนระหวางป 0.00 0.00 - 100,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 0.00 240,000.00 2,464,250.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

0.00
0.00

0.00
0.00

240,000.00
100

2,224,250.00
926.77

 4.1.8 เงินฝากสรางสุขเฉลิมพระเกียรติ 36 เดือน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.15 ตอป ( 4.40 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

(หักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 15)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 0.00 0.00 0.00 1,266,012.19

เพิ่มขึ้นระหวางป 0.00 0.00 1,266,012.19 5,702,067.09

ถอนระหวางป 0.00 0.00 - 50,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 0.00 1,266,012.19 6,918,079.28

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

0.00
0.00

0.00
0.00

1,266,012.19

100
5,652,067.09

446.45

 4.1.9 เงินฝากประจํา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ตอป (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน)

รายการ
ป พ.ศ.

2555 2556 2557 2558
ยอดยกมาตนป 318,340.98 329,822.93 341,737.79 0.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 329,822.93 341,737.79 238,831.04 0.00

ถอนระหวางป 318,340.98 329,822.93 580,568.83 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 329,822.93 341,737.79 0.00 0.00

อยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

11,481.95
3.61

11,914.86
3.61

(341,737.79)
(100.00)

0.00
0.00
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 4.1.11 เงินฝากประจําสหกรณอ่ืน อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.50 ตอป ( 4.25 ต้ังแต 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59) 

( 4.00 ต้ังแต 1 ก.ค. - 24 พ.ย. 59) 

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 4,414,563.24 0.00 0.00 0.00

เพิ่มขึ้นระหวางป 1,098.13 0.00 0.00 140,000,000.00

ถอนระหวางป 4,415,661.37 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 0.00 0.00 140,000,000.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

(4,414,563.24)
100.00)

0.00
0.00

0.00
0.00

140,000,000.00
100.00

 4.1.12 เงินฝากสะสมเจาหนาที่ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 ตอป (ทบดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 1,052,757.73 1,192,825.09 1,326,879.58 1,483,909.53

เพิ่มขึ้นระหวางป 140,067.36 145,154.04 157,029.95 193,877.11

ถอนระหวางป 0.00 11,099.55 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 1,192,825.09 1,326,879.58 1,483,909.53 1,677,786.64

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

140,067.36
13.30

134,054.49
11.24

157,029.95
11.83

193,877.11
13.07

 4.1.10 เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.25 ตอป (ทบดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 268,613.17 8,798,290.97 26,936,565.61 44,867,025.60

เพิ่มขึ้นระหวางป 14,429,677.80 86,138,274.64 89,930,459.99 240,335,603.69

ถอนระหวางป 5,900,000.00 68,000,000.00 72,000,000.00 219,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 8,798,290.97 26,936,565.61 44,867,025.60 66,202,629.29

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

8,529,677.80
3,175.45

18,138,274.64
206.16

17,930,459.99
66.57

21,335,603.69
47.55
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 4.1.13 เงินฝากออมทรัพยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห อัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 ตอป 

(ทบดอกเบ้ียทุก วันท่ี 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 25,493.89 31,579.23 10,883.95 39,136.70

เพิ่มขึ้นระหวางป 230,085.34 150,804.72 278,752.75 279,143.13

ถอนระหวางป 224,000.00 171,500.00 250,500.00 311,032.00

ยอดยกไปสิ้นป 31,579.23 10,883.95 39,136.70 7,247.83

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

6,085.34
23.87

(20,695.28)
(65.53)

28,252.75
259.58

(31,888.87)
(81.48)

 4.1.14 เงินฝากออมทรัพยพิเศษสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.00 ตอป (ทบดอกเบ้ีย

ทุกวันท่ี 30 มิถุนายน , 31 ธันวาคม)

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 3,747,264.09 4,072,296.11 1,360,077.17 3,452,889.17

เพิ่มขึ้นระหวางป 17,950,072.62 19,418,092.50 32,160,999.22 29,623,534.48

ถอนระหวางป 17,625,040.60 22,130,311.44 30,068,187.22 31,509,327.05

ยอดยกไปสิ้นป 4,072,296.11 1,360,077.17 3,452,889.17 1,567,096.60

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ 

325,032.02
8.67

(2,712,218.94)
(66.60)

2,092,812.00
153.87

(1,885,792.57)
(54.61)
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4.2 ธุรกิจสินเช่ือ
    สหกรณฯ ไดจายเงินกูใหกับสมาชิก แบงตามรายละเอียดดังตอไปนี้

    - เงินกูฉุกเฉิน,สามัญ,พิเศษ     แบงเปนลูกหนี้ระยะส้ัน และระยะยาว

การรับจายเงินกู ระหวางปและเงินกูคงเหลือสิ้นป

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ลูกหนี้เงินกูยกมาตนป 2,210,723,052.38 2,517,975,024.12 2,702,263,724.49 2,879,353,947.33

จํานวนสัญญา 5,553 6,254 6,051 6,986

- ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 200,050,343.07 246,271,374.00 227,492,917.31 204,770,166.49

จํานวนสัญญา 1,869 1,987 1,291 1,424

- ลูกหนี้เงินกูสามัญ 1,970,244,690.83 2,216,460,315.78 2,422,852,607.95 2,627,255,350.49

จํานวนสัญญา 3,548 4,111 4,496 5,310

- ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 40,428,018.48 55,243,334.34 51,918,199.23 47,328,430.35

จํานวนสัญญา 136 156 264 252

จายเงินกูระหวางป 1,131,145,136.93 1,223,412,626.46 1,004,455,296.42 932,815,489.12

- ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 167,246,922.51 137,347,644.52 90,655,717.91 83,493,456.16

จํานวนสัญญา 409 486 566 508

- ลูกหนี้เงินกูสามัญ 933,809,574.29 1,063,993,455.65 902,848,757.02 827,886,713.30

จํานวนสัญญา 1,223 1,152 1,529 1,321

- ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 30,088,640.13 22,071,526.29 10,950,821.49 21,435,319.66

จํานวนสัญญา 134 281 226 313

ไดรับชําระหน้ีเงินกูระหวางป 823,893,165.19 1,039,123,926.09 842,907,751.95 790,348,497.86

- ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 121,025,891.58 156,126,101.21 113,378,468.73 91,433,574.86

จํานวนสัญญา 1,868 1,182 433 406

- ลูกหนี้เงินกูสามัญ 687,593,949.34 857,601,163.48 698,446,014.48 685,761,178.24

จํานวนสัญญา 3,548 767 715 829

- ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 15,273,324.27 25,396,661.40 15,540,590.37 13,153,744.76

จํานวนสัญญา 136 173 238 224

ลูกหนี้เงินกูคงเหลือสิ้นป 2,517,975,024.12 2,702,263,724.49 2,879,353,947.33 3,021,820,938.59

จํานวนสัญญา 6,254 6,051 6,986 7,669

- ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 246,271,374.00 227,492,917.31 204,770,166.49 196,830,047.79

จํานวนสัญญา 1,987 1,291 1,424 1,526

- ลูกหนี้เงินกูสามัญ 2,216,460,315.78 2,422,852,607.95 2,627,255,350.49 2,769,380,885.55

จํานวนสัญญา 4,111 4,496 5,310 5,802

- ลูกหนี้เงินกูพเิศษ 55,243,334.34 51,918,199.23 47,328,430.35 55,610,005.25

จํานวนสัญญา 156 264 252 341

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน
- จํานวนเงิน

- คิดเปนรอยละ

307,251,971.74

13.90

184,288,700.37

7.32

161,547,544.47

5.98

142,466,991.26

4.95
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5. เร่ืองรายละเอียดเก่ียวกับกําไรสุทธิ เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 60 

การจัดสรรกําไรสุทธิ

  (1) จายเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวแตไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

  (2) จายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณ ในระหวางป

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
กําไรสุทธิประจําป 93,380,026.17 97,370,035.35 109,470,875.57 122,085,671.94

อัตราเงินปนผลตามหุน 63,196,598.00 67,654,028.00 75,268,200.00 85,060,315.00

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 67.70 69.50 68.80 69.67

คิดเปนรอยละของทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 5.30 5.15 5.30 5.40

อัตราเงินเฉลี่ยคืนตามสวนของธุรกิจ 14,878,921.00 13,413,772.00 14,869,823.00 14,491,212.00

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 15.90 13.80 13.60 11.87

คิดเปนรอยละสวนของธุรกิจ 10.00 8.25 8.50 8.00

รวมเงินปนผลและเฉลี่ยคืนคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 78,075,519.00 81,067,800.00 90,138,023.00 99,551,527.00

คิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 83.60 83.30 82.40 81.54

6. เรื่องแหลงเงินกูยืมประจําป2559
 6.1 วงเงินกูยืมหรือคําประกันที่ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ 

ประชุมใหญสามัญประจําป 2558  จํานวน 1,450,000,000.00  บาท ใชเปนทุนหมุนเวียนและเพื่อสํารอง

รักษาสภาพคลองทางการเงิน  

 เปดวงเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น ดังนี้

สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ณ 31 ธ.ค. 59 เปดวงเงินกู ใชไป คงเหลือวงเงินกู

1. ธ.กรุงไทย จํากัด OD 7.12 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

2. ธ.กรุงไทย จํากัด ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.80-4.00 630,000,000.00 0.00 630,000,000.00

3. ธ.ออมสิน ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.75 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

4. ธ.ธนชาต ตั๋วสัญญาใชเงิน 3.75-3.80 200,000,000.00 160,000,000.00 40,000,000.00

5. ธ. แลนด แอนด เฮาส ต๋ัวสัญญาใชเงิน 3.60 150,000,000.00 130,000,000.00 20,000,000.00

รวม 1,240,000,000.00 290,000,000.00 950,000,000.00

 6.2 สรุปเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น  

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559

ยอดยกมาตนป 649,323,802.51 784,000,000.00 678,824,606.85 586,000,000.00

เบิกเงินกูระหวางป 5,484,727,473.76 3,162,000,000.00 3,272,000,000.00 1,970,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 5,350,051,276.27 3,267,175.393.15 3,364,824,606.85 2,266,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 784,000,000.00 678,824,606.85 586,000,000.00 290,000,000.00

ยอดคงเหลือเพ่ิมขึ้น(ลดลง)จากปกอน

- จํานวนเงิน
- คิดเปนรอยละ

134,676,197.49
20.74

(105,175,393.15)
(13.42)

(92,824,606.85)
(13.67)

(296,000,000.00)
(50.51)
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 6.2.1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ตั๋วสัญญาใชเงิน  

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559
ยอดยกมาตนป 285,000,000.00 554,000,000.00 295,000,000.00 486,000,000.00

เบิกเงินกูระหวางป 4,134,000,000.00 1,642,000,000.00 1,972,000,000.00 1,079,000,000

ชําระหนี้ระหวางป 3,865,000,000.00 1,901,000,000.00 1,781,000,000.00 1,565,000,000

ยอดยกไปสิ้นป 554,000,000.00       295,000,000.00 486,000,000.00 0.00

 6.2.2 ธนาคารออมสิน ตั๋วสัญญาใชเงิน   

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559

ยอดยกมาตนป 0.00 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00

เบิกเงินกูระหวางป 640,000,000.00 735,000,000.00 720,000,000.00 0.00

ชําระหนี้ระหวางป 510,000,000.00 735,000,000.00 850,000,000.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 130,000,000.00 130,000,000.00 0.00 0.00

 6.2.3 ธนาคารธนชาต ตั๋วสัญญาใชเงิน  

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559

ยอดยกมาตนป 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

เบิกเงินกูระหวางป 500,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 460,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 500,000,000.00 500,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 160,000,000.00

 6.2.4 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปดวงเงินกูระยะสั้นและปานกลาง 

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559

ยอดยกมาตนป 222,661,802.51 0.00 153,824,606.85 0.00

เบิกเงินกูระหวางป 210,727,473.76 285,000,000.00 280,000,000.00 301,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 433,389,276.27 131,175,393.15 433,824,606.85 301,000,000.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 153,824,606.85 0.00 0.00

  6.2.5 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ตั๋วสัญญาใชเงิน  

รายการ
ป พ.ศ.

2556 2557 2558 2559

ยอดยกมาตนป 0.00 0.00 0.00 0.00

เบิกเงินกูระหวางป 0.00 0.00 0.00 130,000,000.00

ชําระหนี้ระหวางป 0.00 0.00 0.00 0.00

ยอดยกไปสิ้นป 0.00 0.00 0.00 130,000,000.00
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7. เรื่องรายงานการเขาประชุมของคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2559
 7.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ป 2559 จํานวน 13 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

หมายเหตุ
เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(คร้ัง)

1 นายศิริ  เลิศไกร ประธานกรรมการ 12 1 ติดราชการ

2 นายคํารณ อุบลกาญจน รองประธานกรรมการคนที่ 1 13 0

3 นายโกศล  แตมเติม รองประธานกรรมการ คนที่ 2 13 0

4 นายนิกร  ขุนทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 3 12 1 ติดราชการ

5 นายสุรพร  นนทแกว กรรมการเลขานุการ 13 0

6 นายพรทวี แคลวออม กรรมการผูชวยเลขานุการ 9 4 ติดราชการ

7 นายประชนม อาวุธเพชร กรรมการเหรัญญิก 12 1 ติดราชการ

8 นายทวี จันทร กรรมการ 11 2 ติดราชการ

9 นายวิรัตน กําลังเกื้อ กรรมการ 11 2 ติดราชการ

10 นายสายันต  ศิลาโชติ กรรมการ 13 0

11 นายธีระ  ณ  นคร กรรมการ 11 2 ติดราชการ

12 นายสมศักดิ์  จึงตระกูล กรรมการ 11 2 ติดราชการ

13 นายอมรวัฒน นวลหวาน กรรมการ 9 4 ติดราชการ

14 นายชาตติการ  ทั่วดาว กรรมการ 10 3 ติดราชการ

15 นายไพย แซลิ่ม กรรมการ 13 0

 7.2 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําเดือน ป 2559 จํานวน 12  ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

หมายเหตุ
เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(คร้ัง)

1 นายศิริ  เลิศไกร ประธานกรรมการ 10 2 ติดราชการ

2 นายคํารณ อุบลกาญจน รองประธานกรรมการคนที่ 1 11 1 ติดราชการ

3 นายโกศล  แตมเติม รองประธานกรรมการ คนที่ 2 12 0

4 นายนิกร  ขุนทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 3 11 1 ติดราชการ

5 นายสุรพร  นนทแกว กรรมการเลขานุการ 11 1 ติดราชการ

6 นายพรทวี แคลวออม กรรมการผูชวยเลขานุการ 9 3 ติดราชการ

7 นายประชนม อาวุธเพชร กรรมการเหรัญญิก 12 0
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 7.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกูประจําเดือน ป 2559 จํานวน 11 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

หมายเหตุ
เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(คร้ัง)

1 นายโกศล  แตมเติม ประธานกรรมการ 11 0

2 นายสมศักดิ์  จึงตระกูล เลขานุการ 5 6 ติดราชการ

3 นายอมรวัฒน นวลหวาน กรรมการ 11 0

4 นายชาตติการ  ทั่วดาว กรรมการ 9 2 ติดราชการ

5 นายไพย แซลิ่ม กรรมการ 11 0

 7.4 ประชุมคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธประจําเดือน ป 2559 จํานวน 12 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

หมายเหตุ
เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(คร้ัง)

1 นายนิกร ขุนทอง ประธานกรรมการ 11 1 ติดราชการ

2 นายทวี จันทร เลขานุการ 11 1 ติดราชการ

3 นายวิรัตน กําลังเกื้อ กรรมการ 11 1 ติดราชการ

4 นายสายันต  ศิลาโชติ กรรมการ 8 4 ติดราชการ

5 นายธีระ  ณ  นคร กรรมการ 10 2 ติดราชการ

 7.5 ผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน ป 2559 จํานวน 12 ครั้ง

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง
กรรมการ

หมายเหตุ
เขาประชุม(คร้ัง) ไมเขาประชุม(คร้ัง)

1 นางอารี ชวยสงค ประธานผูตรวจสอบกิจการ 10 2 ติดราชการ

1 นายวรุน ผดุงกิ่งตระกูล ผูตรวจสอบกิจการ 10 2 ติดราชการ

2 นางสาวเพ็ญพัฒน ประเดิมวงศ ผูตรวจสอบกิจการ 12 0
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8.  การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
กิจกรรม กิจกรรม หมายเหตุ

ดําเนินการแลว กําลังดําเนินการ เอกสารประกอบ

ภารกิจที่ 1 พัฒนาสหกรณใหเปนสถาบันการเงินท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

   1. โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ✔ จัดทําแผนความเสี่ยง

   2. ปรับปรุงโครงสรางองคกร ✔ กําหนดโครงสรางองคกร

   3. ทบทวนระเบียบขอบังคับใหเหมาะสม ✔ ทบทวนระเบียบการใหเงินกู

ภารกิจท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   1. โครงการสรางเสริมอาชีพใหสมาชิก ✔
   2. โครงการสรางสมาชิกตนแบบดานอาชีพเสริมตางๆ ✔
ภารกิจที่ 3 สงเสริมการออมอยางตอเนื่อง
   1. โครงการสงเสริมการออมตางๆ ✔ ขยายการออมอยางตอเนื่อง

   2. ปรับปรุงระเบียบวาดวยหุน ✔ แกไขระเบียบวาดวยหุน

ภารกิจที่ 4 สงเสริมใหมีสวัสดิการแกสมาชิกอยางทั่วถึงและเปนธรรม

   1. ปรับปรุงระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการ ทุนสาธารณประโยชน ✔ แกไขระเบียบวาดวยทุนสวัสดิการ

ภารกิจที่ 5 พัฒนาองคความรูและระบบขอมูลขาวสาร สารสนเทศ ใหสมาชิกเขา 
ถึงขอมูลอยางทั่วถึงและเหมาะสม   

   1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ✔ ดูขอมูลสวนตวัผานเว็บไซต

   2. โครงการอบรมสมาชิก ✔ รพ.ยุพราชฉวาง

   3. โครงการประชาสัมพันธงานสหกรณ ✔ แผนพับ โปสเตอร วารสาร ไวนิล

ภารกิจที่ 6 พัฒนาระบบบริการสมาชิกอยางมีคุณภาพ
   1. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ✔ กําหนดฟอรมเจาหนาท่ี

   2. โครงการสํารวจความพึงพอใจสมาชิก ✔ ใหสมาชิกตอบแบบสอบถาม

   3. โครงการลูกคาสัมพันธ ✔ ใหคําแนะนําสมาชิก

ภารกิจที่ 7 พัฒนาระบบบริการสมาชิกอยางมีคุณภาพ
   1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน
   2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบ ฝายจัดการ

✔
✔

เชิญผูสอบบัญชีใหความรูเก่ียว 
กับการวิเคราะหงบการเงิน

ใหการศึกษาอบรมคณะกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ

   3. โครงการประเมินผลสหกรณโดยบุคคลภายนอก ✔ โดยสหกรณจังหวัด
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9.  เรื่องแจงการโอนกลับสหกรณใหผูสอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

 ที่ประชุม (นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ เลขทะเบียน 00568) : จากที่นางสาวจิรา วารี เจาหนาทีบัญชี

รายงาน ใหดูในหนา 49 ตารางสุดทาย เร่ืองของรายได มีการลดเปอรเซ็นตของรายไดลดลงเยอะมาก จาก 11,594,895.14 บาท 
เหลือ 7,754,895.07 บาท จะเห็นวาตัวเลขอ่ืนจะเปนเชิงบวกไปหมดเร่ืองของหุนก็เพ่ิมเร่ือง ของการชําระหน้ีเราก็ทําไดดี 

อยากใหอธิบายวาทําไมตัวเลขถึงลดลง
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 ที่ประชุม (นางสาวชุติธร โยธารักษ ผูจัดการ) : รายไดลดลง และกําไรเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่ลงเนื่องจากทาง

สหกรณไดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกู

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : มันจะมีองคประกอบของตัวเลข 1.การบริหารธุรกิจในปนี้   

ถามวาทาํไมดเูหมอืนลดลง ขอสงัเกตก็คอืวา สมาชกิทกุคนทีเ่ปนสมาชกิกูเต็มหมดแลว กูไดนอยลง แตในป 60 อาจจะมี

อกีรอบ เพราะมโีครงการเงนิกูชวยชาตแิละขยายวงเงนิไปเปน 3 ลาน แตคาใชจายลดลง กาํไรเพิม่มากขึน้ นัน่คอืสมาชกิ

อาจจะกูกันนอยลงและสหกรณมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงดวย

 ทีป่ระชุม (นางสาวจิรา วารี เจาหนาทีบ่ญัช)ี : ป 59 เพ่ิมข้ึนจากป 58 ประมาณ 7 ลานบาทเศษ ถาเราเปรียบเทียบ 

ป 58 กับป 57 จะอยูที่ 11 ลานบาทเศษ เนื่องจากเรามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 59 

อัตราคงเดิมอยูที่ 6.25 ตั้งแต 1 มิถุนายน-30 พฤศจิกายน 59 มีการปรับลดลงมาเหลือ 6.15 และลาสุด 1 ธันวาคม 59 

ถึงปจจุบัน อัตราดอกเบ้ียเงินกูอยูที่ 6.00 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยทําใหรายไดที่ไดจากเงินกูของสมาชิกลดลงแตเนื่อง

ดวยเงินใหกูของสมาชิกของจะอยูที่ประมาณ 290 ลานบาท ทําใหรายไดจะอยูที่ประมาณ 183 ลานบาท โดยสรุปถาเรา

ไมมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหเหลือ 6.00 อัตราการเพิ่มของกําไรและอัตราการเพิ่มของรายไดก็จะเพิ่มสูงมากกวานี้ 

รายไดลดลงเพราะเกิดจากสวนทีเ่ราปรบัลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู ถามามองภาพรวม กาํไรสุทธทิาํไมเพิม่ขึน้ในขณะท่ีบอก

วารายไดเหมือนจะลดลง เพราะในปนี้ในสวนของคาใชจายที่เกิดข้ึนจากดอกเบี้ย ไมวาจะเปนดอกเบี้ยจากธนาคารอื่นมี

การปรับลด และเรากม็กีารกูเงนิจากสถาบันการเงนิอืน่นอยลงเน่ืองจาก วาเราสามารถระดมในสวนของทุนเรือนหุนและ

มกีารระดมเงนิฝากไมวาจะเปนจากสหกรณอืน่หรอืจากสมาชกิเอง กม็กีารฝากเงนิเพิม่ขึน้ ถาดใูนสวนของเงนิรบัฝากจะ

เห็นไดวาอัตราเงินรับฝากเกือบทุกตัวเพิ่มขึ้น เปนแนวโนมที่ดีวา นั่นคือสมาชิกใหความไววางใจกับสหกรณ มีการมาถือ

หุน มีการมาฝากเงิน ไมวาจะเปน สหกรณการเคหะ สหกรณมหาราช สหกรณราชวิถี สหกรณกรมวิทย ก็มีเงินมาฝาก

นั่นเพราะความไววางใจที่มีตอสหกรณ

 ที่ประชุม (นายสมพร รัตนพันธ รพ.ทาศาลา เลขทะเบียนสมาชิก) : ถาเราทํามาแตตัวเลข และการตอบ     

จะดเูปนตาํรา ปหนาบอกมาเลยวา ปรบัลดจาก 6.15 เหลอื 6.00 จะเพิม่ขึน้เทาไหรจะไดเหน็ภาพชดัวาเกดิจากการปรับ

ตวัเลข ในเรือ่งของแผนจดัการความเสีย่งจากการอานรายงานฉบบันีส้หกรณเรายงัมคีวามเสีย่งทีค่อนขางเยอะ อยากเชน

จากการตรวจสอบของผูตรวจสอบบัญชีมีสมาชิกผิดนัดชําระหน้ีมากรายข้ึนอยากเห็นแผนจัดการความเส่ียงวามีการทํา

อะไรไปแลวบางอยากใหใสในเลมรายงานไปดวย

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ในเรื่องของแผนจัดการความเส่ียงท้ังหมดก็สามารถขอดูไดที่

สหกรณ มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง ในรายละเอียดท่ีขอเสนอ

แนะคือใหตอเติมในรายงานการประชุมดวย ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2559
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3.2 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป 2559
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 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

 ที่ประชุม (นางอารี ชวยสงค ประธานผูตรวจสอบกิจการ) : ขอแกเอกสาร หนา 71 ขอ 3.4.8 ประโยคเดิม

เขียนวา “เวนแตประจําเดือน มีนาคม 2559” แกเปน “เวนแตประจําเดือน กุมภาพันธ 2559” หนา 72 บรรทัดแรก 

ใสตัวเลขหัวขอ 3.5.2 หนา 73 หัวขอ 4.3 เดือนมีนาคม แกเปนเดือนกุมภาพันธ หนา 74 ตารางรายไดดอกเบี้ยจาก

บัญชี บรรทัดที่ 2 ตัวเลขเดิม 6,983118.28 แกเปน 16,983118.28  บรรทัดท่ี 3 ตัวเลขเดิม 5,620,606.37 แกเปน 

15,620,606.37 บรรทัดที่ 4 ตัวเลขเดิม 0,326,048.62 แกเปน 10,326,048.62 และบรรทัดสุดทายเพิ่มคําวา ผลเสีย

หายคงเหลือสุทธิ(2)-(1)

 ที่ประชุม (นายสมศักดิ์ จึงตระกูล กรรมการ) : ตามท่ีผูตรวจสอบกิจการไดรายงานตอท่ีประชุมมีบางสวนท่ี 

ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบแลวแตพูดไปไมถึง พูดไมหมดและทําเอกสารไมครอบคลุม ขอ 3.4 ดานการเงิน ไปสู

ขอ 3.4.8 การเรียกเก็บจากลูกหนี้ตัวแทนของคลังทุงสง คลังปากพนัง คลังจังหวัด ซึ่งมีประเด็นขอขัดของในสวนของ

คลังทุงสง เปนเงินจํานวน 16,983,118.28 บาท ผูตรวจสอบกิจการไดใหขอเสนอแนะไวในขอ 4.3 มีผลเสียหายของ

สหกรณ 27,066.78 บาท ผูตรวจสอบช้ีถึงความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแตผูตรวจสอบกิจการไมไดบอกท่ีประชุมวากรรมการ
ดําเนินการ ไดดําเนินการแกไขอะไรไปแลวบาง หลังจากกรรมการสหกรณรูวาเกิดความเสียหายมีขอผิดพลาดในการ                        

นําเงินสงจากคลัง สหกรณของเราไดแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือพิจารณาความเสียหาย โดยมี นายคํารณ อุบลกาญจน  

เปนประธานในชุดนั้นและมีคณะกรรมการรวม และไดสรุปขอวินิจฉัยนําเขาทีประชุมและผูตรวจสอบกิจการก็อยูดวย     

ไดเขาสูกระบวนการแกไขเพื่อใหความเสียหายนั้นกลับคืนสูปกติโดยผลสรุปคือ ใหผูที่มีความผิดไดชดใช โดยใหผูจัดการ

และนองเจาหนาท่ีการเงนิรับผดิชอบความเสยีหาย ในอตัราสวน 70:30  ซึง่ไดแกไขใหถกูตองเปนปกตแิลว แตนาเสยีดาย
ที่ผูตรวจสอบกิจการไมไดรายงานใหที่ประชุมรับทราบ

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม (นางอารี ชวยสงค ประธานผูตรวจสอบกิจการ) : ขอแกเอกสาร หนา 71 ขอ 3.4.8 ประโยคเดิม

เขียนวา “เวนแตประจําเดือน มีนาคม 2559” แกเปน “เวนแตประจําเดือน กุมภาพันธ 2559” หนา 72 บรรทัดแรก 
ใสตัวเลขหัวขอ 3.5.2 หนา 73 หัวขอ 4.3 เดือนมีนาคม แกเปนเดือนกุมภาพันธ หนา 74 ตารางรายไดดอกเบี้ยจาก

่ ่
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 ที่ประชุม (นางอารี ชวยสงค ประธานผูตรวจสอบกิจการ) : เนื่องจากผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่ตรวจสอบ

แลวใหขอเสนอแนะกับกรรมการ เราแจงวาสหกรณไดรบัความเสียหาย 27,066.78 บาท ความคิดตรงน้ีไมไดเปนระเบียบ

แตเปนความคิดบนพื้นฐานของขอมูลที่ ถาสหกรณไดรับเงินจากคลังทุงสงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2559 ซึ่งเดือนกุมภาพันธ 

เงินเดือนออกวันที่ 28 และ วันที่ 24 เราตองไดรับเงิน 16 ลานบาท แตเราไมไดรับทําใหสหกรณตองไปกูตั๋วสัญญาใช

เงินจาก ธนาคารกรุงไทยมา 2 วัน ในวันที่ 25 และ 26 จํานวน 16 ลาน ตรงน้ีผูตรวจสอบเอาขอมูลมาจากแผนการใช

เงินของฝายจัดการ สวนการจัดการจะดําเนินการอยางไรผูตรวจสอบไมมีสิทธ์ิไปตัดสินเพียงแตใหขอเสนอแนะ ทําไมผู

ตรวจสอบถึงไมรายงานวาสหกรณไดจัดการความเสียหายน้ันแลว ท่ีไมบอกเพราะวาอยากใหฝายคณะกรรมการช้ีแจงเอง 

เพราะยอดเงนิทีช่ดใชไมใช 27,066.78 บาท แตเปนคนละทางกบัท่ีเราคดิ ซึง่กรรมการผดิไหมกไ็มผดิ ผูตรวจสอบผดิไหม

ก็ไมผิด เรามีหนาที่ตรวจสอบและเสนอแนะเผ่ือใหกรรมการพิจารณาความเสียหาย แตหากคณะกรรมการชดใชจํานวน 

27,066.78 บาท ตามแนวทางท่ีผูตรวจสอบเสนอ ผูตรวจสอบก็จะบอกวาไดชดใชคาเสียหายครบถวนแลว แตน่ีเราเรียกไป 

27,066.78 บาทกรรมการคิดไดเทาไหร ขอใหคณะกรรมการเปนผูชี้แจง

 ที่ประชุม (นายยุทธศักดิ์  ภูนพกิจ เลขทะเบียน 00143) : มีเรื่องสําคัญที่นายวรุน ผดุงกิ่งตระกูล                       

พูดวามีผูจัดการแกไขเงินกู คนเดียว ตรงน้ีเปนประเด็นท่ีสําคัญเพราะสหกรณมีการทํางานเปนคณะ ไมมีการทํางานคนเดียว 

ทําแบบน้ีมีความเสี่ยง อยากใหผูตรวจสอบอธิบายใหชัดเจน ทําอะไรตองรัดกุมตรวจสอบได ทานตรวจสอบเรื่องอะไร                

เชนผิดพลาดเร่ืองการจัดซื้อจัดจาง ก็ตองลงรายละเอียดในรายงานกิจการไวดวยวาผิดพลาดอยางไร

 ที่ประชุม (นายคํารณ อุบลกาญจน รองประธานกรรมการคนท่ี 1) : ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบขอเท็จจริง

กรณีคลังทุงสง คณะกรรมการทั้งหมดมี 5 ทาน คณะกรรมการไดประชุมและกําหนดแนวทางในการตรวจสอบและ

ลงตรวจสอบผูทีเ่กีย่วของ มผีูจดัการ เจาหนาท่ีการเงนิ เจาหนาทีส่นิเชือ่และเจาหนาทีค่อมพวิเตอร และคลงัทุงสงประกอบ

ดวย ทานสาธารณสขุอาํเภอทุงสง เพือ่ขอทราบขอมลูและมกีารสอบเจาหนาทีค่ลงัทุงสง และไดสรปุวา เกดิจากเจาหนาที่

สหกรณของเราสงขอมูลผิดพลาดและใหทางผูจัดการและเจาหนาที่การเงินเปนผูชดใชความเสียหาย คณะกรรมการได

ดําเนินการพิจารณาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด 

 ที่ประชุม (นายภัทรพล เกตุขาว เลขทะเบียน 00603) : ผมเห็นวาขอมูลยังไมชัดเจนพูดแควาเจาหนาท่ีผูรับ

ผิดชอบทํางานผิดพลาดแตประเด็นที่สําคัญคือควรบอกวาเกิดความเสียหายวงเงินเทาไหรและดําเนินการไปอยางไร 

 ทีป่ระชมุ (นางสาวชตุธิร โยธารกัษ ผูจดัการ) : ในเดือนกุมภาพันธเรามีการเรียกเก็บเงินไปยังคลังทุงสงและสง

ขอมลูไปทางอเีมลและจะมกีารตดิตอกนัตลอดระหวางเจาหนาทีก่ารเงนิคลงักบัสหกรณแต ณ วนันัน้เปนวนัประชมุใหญ

สามัญประจําป 2558 เจาหนาที่การเงินคลังทุงสงไมไดเขาประชุมรวมกับสหกรณ และเจาหนาที่การเงินคลังปากพนังได
เรยีนใหทีป่ระชุมใหญทราบวา สาเหตทุีเ่จาหนาทีก่ารเงนิคลงัทุงสงไมไดเขารวมประชมุใหญสามญัประจาํป 2558 เพราะ

วาเจาหนาที่การเงินคลังทุงสงกําลังตรวจรายละเอียดรายการเรียกเก็บของสหกรณ แตปรากฏวาในชวงปลายเดือน

กุมภาพันธ ไดรับแจงวาไมมีการโอนเงินเขาสหกรณ แตกอนอื่นผูจัดการมองที่สาเหตุดวยวาทําไมเงินถึงไมเขา และตอง
ขอบคุณเจาหนาที่การเงินประจําหนวยที่ชวยกันติดตามเงินจํานวนนี้ใหสหกรณ จากสมาชิก 1,366 คน ใหผานไปดวยดี 

และทุกคนก็จะรูเหตุผลวาเกิดจากอะไร แตถาเรามองวาผิดแคนี้ จริงๆมีเหตุเรื่องการจัดสรรเงินใหเจาหนาที่การเงินโดย

เฉพาะคลัง สรุปวาความเสียหายที่เกิดขึ้น ยอดในสวนของผูตรวจสอบกิจการ  27,066.78 บาท ซึ่งวิเคราะหในสวนของ

ผลความเสียหายแตฝายผูจัดการไดวิเคราะหผลพลอยไดเมื่อไดรับเงินมาก็มีผลจากดอกเบี้ยมาดวย ซึ่งคณะกรรมการ

เรียกความเสียหายจากฝายจัดการ 9,081.84 ซึ่งผูจัดการตองชดใชรวมกับเจาหนาที่การเงิน
 ท่ีประชุม (นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ เลขทะเบียน 00568) : ทางฝายผูตรวจสอบคิดมา 27,066.78 บาท 

ทีผู่จดัการคดิคอื 9,081.84 บาท แปลกใจไหมแลวถามวาเงินตวัไหนถกูใครจะเปนคนชีไ้ด เราเปนสถาบนัการเงนิมคีวาม

เสียหายลักษณะนี้อยากถามวาเก็บเงินไดครบรึยัง ซึ่งจําไดวากําหนดวาใหชําระภายในวันที่ 5 มีนาคม 2559 จะไมถือวา

ผิดนัดชําระหนี้ ซึ่งจะมีผลตอการจายเฉลี่ยคืนหรือไม
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 ท่ีประชุม (นายสายันต ศิลาโชติ กรรมการ) : หลักการคิดของกรรมการและผูตรวจสอบกิจการมีความแตกตางกัน   เงนิ

ทีอ่ยูทีส่มาชกิแบงเปน 2 สวน คอื เงนิหุนกบัเงนิกู ในสวนของเงนิกูถาไมจายดอกเบีย้กจ็ะเพ่ิม แตผูตรวจสอบคดิยอดรวม 

แตกรรมการมาดูในรายละเอียดเพือ่ความเปนธรรมของท้ัง 2 ฝาย มาดูในสวนของหุนคอืยอดหุนท่ีไมไดสง โดยระเบยีบก็

คอืทกุคนตองสงหุนซึง่ถาไมสงหุนกอ็าจจะมีปญหาในเร่ืองการขาดจากสมาชกิภาพหรือไมไดรบัเงนิเฉล่ียคนื เหตุผลทีต่าง

คอืกรรมการคดิวา ยอดหุนเทาไหรทีเ่รียกเกบ็ไดตามระยะเวลาและสวนทีเ่ปนยอดเงนิกูกจ็ะคดิดอกอยูแลว สหกรณไมได

เสยีหายแตเสยีในสวนของโอกาสในเร่ืองของดอกเบ้ีย โอกาสทีเ่กดิจากดอกเบ้ียเอามาจากเงินหุนทีเ่กบ็มาไดในระยะเวลา

นัน้ ตวัเลขจึงอยูที ่9,081.84 บาท ในสวนอ่ืนๆเชนการแกไขขอมลูในระบบก็จะมีเจาหนาทีท่ีร่บัผดิชอบอยูในแตละระดับ

อยูแลว มีบัญชี การเงิน เงินกู แตเวลาเกิดขอผิดพลาดในขอมูล คนที่ทําผิดพลาดก็จะทําบันทึกเพื่อขอแกไขขอมูลเพื่อให

ประธานเปนผูเซ็นตอนุมัติรับทราบ แลวจึงนําไปใหผูจัดการเปนผูแกไขขอมูล แตละระดับชั้นที่แกไขขอมูล ระดับสูงสุดก็

ยังเปนผูจดัการ เพราะระบบท่ีใชก็ยังเปนของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด แตในทางกลับกัน

ประธานก็แกขอมูลไดผูจัดการก็แกขอมูลได เหรัญญิกก็แกขอมูลไดถาตางคนตางเขาไปแกขอมูลโดยไมมีลําดับขั้นก็จะมี

ปญหาอีกเชนกัน แตยืนยันวา ณ ปจจุบันสหกรณไมเกิดความเสียหายการรับรองบัญชีก็สมบูรณ ในเรื่องอัตราเงินปนผล

ก็สมบูรณ ยืนยันวาที่ทํามาไมมีขอเสียหายกับสหกรณ

 ที่ประชุม (นายยุทธศักดิ์   ภูนพกิจ เลขทะเบียน 00143) : คําวาสถาบันการเงินแคไดเปนขาวก็เสียหายแลว 

ใหนกึถงึผูฝากเงนิอยาถือวาเปนเรือ่งเลก็ ความหมายของผูจดัการเหมอืนวาเราไดผลประโยชนจากการผดิพลาด เมือ่เสยี

หายนั่นก็คือเสียหายไปแลว อยาคิดวาทุกคนจะเขาใจ 

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ไดดูเรื่องนี้และใหความเปนธรรมทั้ง 2 ฝาย สหกรณไมเคย

โดนการเงินการคลัง ไมโอนเงินใหกระแสของปนั้นเรื่องการจัดสรรเงินสัดสวนของเงินของคลังของหนวยงานที่จะไดรับ   

มีการสงการโตตอบการทุกเดือนปรากฏวาเดือนกุมภาพันธ คลังไมทวงวาขอมูลยังไมได ทางสหกรณก็ไมไดสงไป สงไป

ไมถึงเน่ืองจากนองการเงินสงเมลผิดจาก Hotmail เปน Gmail คณะกรรมการ เจาหนาท่ี ยอมตกลงท่ีจะรับความผิดน้ันเอง  

รูอยูวาคลังจะตองโอนเงินใหสหกรณทุกเดือนแตไมอยากจะตําหนิใคร สุดทายคณะกรรมการยอมลงโทษคนของตัวเอง    

นี่คือความจริงที่อยากจะบอก ทางสหกรณโดยคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและนําเสนอมายังคณะกรรมการ

ดําเนินการ เรายอมใหเจาหนาที่ของเราชดใช แตเราไมยอมโทษคนอ่ืน ทั้งหมดเงินไดกลับคืนสูสหกรณหมดแลว ผมก็ได

ปรึกษากับทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฯ แลว วาถาเกิดกรณีคลังท้ัง 3 คลัง ไมโอนเงินใหสหกรณ ก็อยากจะคุยกับ

กรมบัญชีกลาง ซึ่งเรามีเงินที่ตั้งไวอยูประมาณ 400,000 กวาบาท จะใหคาตอบแทนเปนรายปวาจะไดหรือไม 

 ทีป่ระชุม (นายสมศักด์ิ จงึตระกูล กรรมการ) : ขอช้ีแจงถึงกระบวนการเร่ิมตนของความผิดพลาด ประเด็นของ

ความเสียหาย มีผูเกี่ยวของ 4 คน คือ ผูจัดการ เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่สินเชื่อ และเจาหนาที่คลังทุงสง ผมไมอยาก

ใหประเด็นนี้โยนไปใหคลังทุงสง แตคือความผิดของสหกรณและเราส่ังลงโทษแลว เดิมการรับผิดการสงเรียกเก็บใหคลัง

ทุงสง เปนของเจาหนาที่สินเชื่อ แตมีการเปลี่ยนงานไปมอบใหเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่สินเชื่อไดจดอีเมลที่จะใช
ในการสงเรียกเก็บใหผิด จาก @hotmail เปน @gmail นองเจาหนาที่การเงินพอไดเมลผิดก็สงเมลผิด เมลรายการเรียก

เก็บก็ไมถึงคลังทุงสง จึงเปนที่มาของเรื่องราวทั้งหมด

 ที่ประชุม (นายประชนม อาวุธเพชร กรรมการเหรัญญิก) : เรื่องของคลังขอบคุณเจาหนาที่การเงินของทุก

หนวยงานในคลังทุงสงท้ัง 19 หนวยงาน ท่ีไดชวยกันเก็บเงินคืนสหกรณ เร่ืองของสหกรณสถาบันการเงินช่ือเสียงเสียไมได 

และผูตรวจสอบไดพูดในเร่ืองของการทาสีผูแทนสมาชิกหลายทานคงทราบวาเร่ืองทาสีสหกรณพูดกันมาหลายปแตไมไดทํา
และป 59 ก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยมีหลายเร่ืองที่ตองทํา แตเหน็วาเรื่องทาสีนี่ตองทํากอน แตป 

59 นีท่าํเสร็จถงึแมจะเกดิเหตกุารณฝนตก นาํทวม กย็งัทําเสร็จ พอทาํเสร็จกเ็ลยดูเหมอืนไมถกู ไมสะอาด ไมโปรงใส เร่ือง

นีข้อรับรองในฐานะท่ีเปนกรรมการจัดซ้ือจัดจางซ่ึงดูอยูตลอด ในท่ีประชุมกรรมการบอกวาใหชางสาธารณสุขจังหวดัมา

กาํหนดสเปคเพราะเราเปนราชการ ปรากฏวาสงหนงัสอืไปจงัหวดั ผานไป 3 เดือนกย็งัไมมคีวามคบืหนา แตกต็องเหน็ใจ
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ชางจังหวัดเพราะมีคนเดียวแตตองทําทั้งจังหวัด ซึ่งทุกข้ันตอนมันชาหมด แตกรรมการของเราประชุมกันเดือนละคร้ัง 

พอเริ่ม ทําเดือนนี้ก็ตองติดตามรอดูผลเดือนหนา จน 3 เดือนสุดทายกอนสิ้นป ก็เลยประกาศ กรรมการกําหนดสเปค

ปรากฏวาผูรับเหมาท่ีจะมารับเหมาหายหมดเพราะเปนสีอยางดี ประกาศครั้งท่ี 1 ไมมีคนมา จึงประกาศคร้ังท่ี 2 มีผูรบั

เหมามา 1 คน เหลือเวลา 1 เดือน กอนสิ้นป ประกาศท่ีทานผูตรวจดูเปนของเกา แตเราตองยึดสัญญาที่เราทํากับผูรับ

เหมาทาสี ในสัญญามีการระบุเงื่อนไขอยางชัดเจนในหนังสือแนบทายสัญญาฉบับที่ 1 และ 2 ใหผูตรวจสอบกิจการไปดู

 ที่ประชุม (นางสาวเพ็ญพัฒน ประเดิมวงศ ผูตรวจสอบกิจการ) : ในสวนของเรื่องระบบสหกรณไมไดหมาย

ถงึใหเพ่ิมจาํนวนคนอนมุตัแิตเปนในลกัษณะเพิม่ผูรบัรูผูรบัผิดชอบ อยางเชนกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงขอมลูเชงินโยบาย

จะตองมีควบคุมคุมท้ังในเชิงปฏิบตัแิละควบคุมเชิงนโยบาย อยากจะใหทางฝายคณะกรรมการเขามาดูแลตรงน้ีดวย ไมใช

จะแกอะไรก็ไดไมแกอะไรก็ได คือคนที่ทํายังเปนฝายจัดการอยูเพียงแตวาฝายคณะกรรมการเขามาควบคุมดูแล 

 ทีป่ระชมุ (นายภัทรพล เกตขุาว เลขทะเบียน 00603) : โดยหลกัการถาในบญัชมีผีดิพลาดก็ตองมกีารปรับปรงุ 

การแกไขโดยไมมีหลักฐานก็ไมสมเหตุสมผลอยูแลวควรมีเอกสารประกอบในการแกไข

 ที่ประชุม (นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี เลขทะเบียน 00119) : พูดกันเรื่องคลังทุงสงปญหามาจากเร่ืองการเงินที่ให

คลงั เมือ่มกีารจายเงนิเดอืนผานคลงั ผูทีท่าํงานหนกัจงึอยูทีค่ลงั อนันีต้องยอมรบัความจรงิ และในเรือ่งการทาสสีงสยัวา

นาจะมีการวางแผนไมใชมาทาสีตอนสิ้นป  ควรจะทําตอนหนาแลงไมควรทําหนาฝน

          ที่ประชุม (นางสาวสุมลทา  ธรรมวิศาล  เลขทะเบียน 03521) : เรื่องการตรวจสอบในขอ 3.5.1 ลูกหนี้เงิน

ใหกูยืม ที่ผูตรวจสอบบอกวา การทําสัญญาเงินกูของสมาชิกเปนไปตามขอบังคับระเบียบยกเวนเงินกูจํานวน 6 สัญญา 

ที่ไมเปนไปตามระเบียบของสหกรณ คือมีเงินไดรายเดือนเหลือนอยกวารอยละ 10 อยากถามวาตรงน้ีวาคณะกรรมการ

เงินกูมีอํานาจทําไดตามระเบียบไหม

 ทีป่ระชมุ (นายโกศล แตมเตมิ รองประธานกรรมการคนที ่2) : ในฐานะประธานเงินกู กจ็ะมฝีายสินเชือ่คอยดู

เอกสารดูความพรอมและรายละเอียด ในแตละเดือนมเีอกสารกูเงินคอนขางเยอะ ฝายสนิเช่ือรับรองวาบคุคลผูนีถ้กูตอง

กูได และตอนนี้ ทั้ง 6 สัญญา ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวและไดใหฝายสินเชื่อกลับไปทํารายละเอียดตาม

สัดสวนแลว 

 ที่ประชุม (นางสาวสุมลทา  ธรรมวิศาล  เลขทะเบียน 03521) : ไมแนใจวาการตรวจสอบของผูตรวจสอบ

กจิการเปนการตรวจท้ังหมดหรือสุมตรวจ ถาสุมตวัเจอ 6 สญัญา จะมีสญัญาอ่ืนๆท่ีผดิระเบียบอกีหรือไม ตามท่ีทานบอก
วาเจาหนาที่เห็นชอบและเสนอมาและทานก็อนุมัติตามนั้นจะมีบัญชีอื่นๆที่ผิดอีกหรือไมและอนุมัติใหกูไปแลว จะทําให

สหกรณเกิดความเสี่ยง และทานบอกวามีการแผนบริหารความเสี่ยง ไมแนใจวาจะตอบโจทยของเงินกูไดไหม 
 ที่ประชุม (นายวรุน ผดุงกิ่งตระกูล ผูตรวจสอบกิจการ) : เงินกูทั้งหมดเปนการสุมตรวจ ถาตรวจทุกเดือน     

มปีระมาณ 100 กวาสัญญาตองใชเวลามาก อยางนอยๆก็ไดบอกใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูตองดูใหชัดเจนกวานี้

อยาดูตามเจาหนาท่ีสินเชื่ออยางเดียว เพราะเราเปนคณะกรรมการพิจารณาเงินกูเราตองรับผิดชอบ
 ที่ประชุม (นายจรัญ ประเดิมวงศ เลขทะเบียน 00006 ) : หัวขอ 3.5.1 ดูเหมือนจะเปนเรื่องเล็กแตเปนเรื่อง

ใหญกระทบหลายฝาย กระทบแมกระทั้งกับคนท่ีคําประกัน เพราะถาการพิจารณาเงินกูไมรอบคอบ คนที่กูไปแลวเสี่ยง

ในเรือ่งการสงเงนิงวด ถาพดูถงึอาํนาจของคณะกรรมการพจิารณาเงนิกู มอีาํนาจทีจ่ะปลอยเงนิกูไดแมจะผดิระเบยีบกร

รมการตองรับผดิชอบ ปลอยกูไปแลวถาสมาชิกสงไมไดคนท่ีจะรับผดิชอบก็คอืคณะกรรมการพิจารณาเงินกู เพราะปลอย

เงินกูไปใหกับสมาชิกท่ีคุณสมบัติไมครบ ขอใหฝายสินเช่ือทํารายละเอียดใหคณะกรรมการพิจารณาเงินกูใหถูกตองดวย
อีกสวนที่อยากฝากไวคือการกูหักลบกลบหนี้กับทุนเรือนหุน ตอนกูสมาชิกมีคุณสมบัติไมครบการปลอยกูอยากใหคํานึง

ถึงผูคําประกันดวย
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 ที่ประชุม (นางอาลัย แสงไกร เลขทะเบียน 01938 ) : ขอขอบคุณผูตรวจสอบกิจการท่ีตรวจพบ นี้เปนการ

สุมตัวอยางถาตรวจทั้งหมดตองไดมากกวาน้ีและเรื่องเงินเรื่องทองไมใชเปนเรื่องเล็ก คนจะทําเรื่องเงินเรื่องทองตองดู

รายละเอียดขอฝากไปถึงกรรมการไมใชหาเสียงประชานิยมกันจนเกินไป เหมือนปลอยใหกูก็ไมดูรายละเอียดบอกวาฝายสิน

เช่ือทํามาแบบนี้ ก็อนุมัติไปตามนี้ ตรงนี้ขอใหไปมีขั้นตอนในการตรวจสอบ ในเรื่องของการกูเต็มวงเงิน 3 ลานบาท ตอง

มีหุน 600,000 บาท จะกูแลวมาปดหุนทีหลังอันนี้ไมถูกตอง ขอติงกรรมการในการท่ีประชุมกัน 8 เสียงใหผาน 2 เสียง

ไมออกเสียง 4 เสียงไมเห็นดวย อันนี้เปนระเบียบแลวมาโหวตกันทําไมอีก ในเมื่อที่ประชุมมีมติผานมาแลวก็ตองทําไป

ตามระเบียบขอบังคับ

 ที่ประชุม (นายวิชาญ  บัวใหญ เลขทะเบียน 02215 ) : ขอบคุณทุกฝายที่ใหขอมูลกระจางชัดแตเราอยาลืม

ไปอยางหน่ึง การท่ีเราไดมารวมกันและเราเปนสมาชิกท่ีรับการคัดเลือกมา เราอยาใช IQ อยางเดียว เราตองใช EQ ดวย       

ผมรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนสมาชิกสหกรณ ถาสมาชิก กรรมการและฝายจัดการปฎิบัติงานโดยใชธรรมมาภิบาลยึดถือขอ

กฎหมายขอบังคับระเบียบ ความคุมคาความมีสวนรวม ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได สหกรณจะยั่งยืน เราไมตอง

โยนความผิดใหกรรมการ หรือเจาหนาที่ใหเอาตัวเราเปนตัวตั้งและผูที่เปนสมาชิกมาอยูรวมกันเพื่อเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2559
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 4.1  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2560
  นายศิริ เลิศไกร ประธานคณะกรรมการอํานวยการสรรหา ไดรายงานตอที่ประชุมใหญ

  อาศัยความตามขอบังคับขอ 72 (9) ใหคณะกรรมการดําเนินการซึ่งอยูในวาระเปนคณะกรรมการ        

อํานวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ

  บัดน้ีไดสรรหาคณะกรรมการดําเนินการตามขอบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวของเสร็จเรียบรอยแลว 

จึงขอเสนอ บุคคลใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจากผลการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการของสมาชิกตาม   

ลําดับคะแนนเปนคณะกรรมการดําเนินการและใหผูที่ไดรับการสรรหารายงานตัวในวันประชุมใหญ

 รายชื่อผูไดรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
  ตําแหนงกรรมการดําเนินการ มีผูสมัคร 9 คน ไดรับการสรรหาตามลําดับคะแนน ดังน้ี

ลําดับที่ 1 หมายเลขท่ี 1 นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ ไดจํานวน 2,452 คะแนน

ลําดับที่ 2 หมายเลขท่ี 2 นายพงษไพเราะ ผองเรียงณฐกูล ไดจํานวน 2,166 คะแนน

ลําดับที่ 3 หมายเลขท่ี 3 นายนิกร  ขุนทอง  ไดจํานวน 2,640 คะแนน

ลําดับที่ 4 หมายเลขท่ี 4 นายชาตติการ  ทั่วดาว  ไดจํานวน 2,304 คะแนน

ลําดับที่ 5 หมายเลขท่ี 5 นายมนตชัย มีแกว  ไดจํานวน 2,357 คะแนน

ลําดับที่ 6 หมายเลขท่ี 6 นายโอภาส ยอมละเอียด ไดจํานวน 2,403 คะแนน

ลําดับที่ 7 หมายเลขท่ี 7 นายสายันต ศิลาโชติ  ไดจํานวน 2,243 คะแนน

ลําดับที่ 8 หมายเลขท่ี 8 นายพิทยา แตงเกลี้ยง ไดจํานวน 2,623 คะแนน

ลําดับที่ 9 หมายเลขท่ี 9 นายวิเชียร เพชรอาวุธ ไดจํานวน 2,140 คะแนน

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

 - คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับคะแนนสูงสุด จํานวน 8 คน ดังนี้

ลําดับที่ 1 หมายเลขท 3 นายนิกร  ขุนทอง  ไดจํานวน 2,640 คะแนน

ลําดับที่ 2 หมายเลขท่ี 8 นายพิทยา แตงเกลี้ยง ไดจํานวน 2,623 คะแนน

ลําดับที่ 3 หมายเลขท่ี 1 นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ ไดจํานวน 2,452 คะแนน

ลําดับที่ 4 หมายเลขท่ี 6 นายโอภาส ยอมละเอียด ไดจํานวน 2,403 คะแนน

ลําดับที่ 5 หมายเลขท่ี 5 นายมนตชัย มีแกว  ไดจํานวน 2,357 คะแนน

ลําดับที่ 6 หมายเลขท่ี 4 นายชาตติการ  ทั่วดาว  ไดจํานวน 2,304 คะแนน

ลําดับที่ 7 หมายเลขท่ี 7 นายสายนัต ศิลาโชติ  ไดจํานวน 2,243 คะแนน

ลําดับที่ 8 หมายเลขท่ี 2 นายพงษไพเราะ ผองเรียงณฐกูล ไดจํานวน 2,166 คะแนน
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุม (นายวิเชียร  เพชรอาวุธ เลขทะเบียน 02245 ) : กอนจะลงมติในวาระในการสรรหาลวงหนาขอ

เสนอในเร่ืองของระเบียบขอบังคับ เรื่องการเงินก็สําคัญเร่ืองคนท่ีเขาไปบริหารก็ตองมีความสําคัญ สหกรณตองปฏิบัติ

ตามระเบียบอยางเครงครดั ไมฝาฟนขอบงัคบัและกฎหมายท่ีเกีย่วของ การสรรหาลวงหนาไมไดปฏบิตัติามระเบียบและ   

ขอบงัคับ ในขอบงัคบั เขียนวา การสรรหาผูทีจ่ะเปนกรรมการดําเนนิการของสหกรณใหเปนไปตามวธิกีารทีก่าํหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณและไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ตามที่ระเบียบบังคับไว พอมาดูระเบียบขอที่ 10 อนุ 5 

สมาชิกผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนาคือสมาชิกที่ติดราชการและมีกิจธุระจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน เขียนเพ่ือจะใหดูวาเปนเรื่อง

สําคัญถึงจะใหมาใชสิทธ์ิเลือกต้ังลวงหนา การเลือกต้ังลวงหนาในวันน้ันคนมาใชสิทธ์ิจํานวนมาก คนท่ีมาใชสิทธ์ิไมไดมีความผิด 

แตสหกรณฝาฝนระเบียบ คือตองติดราชการหรือมีกิจธุระจําเปนเรงดวนฉุกเฉินตรงกับวันที่สหกรณสรรหา ใหยื่นความ
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จํานงตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอมแนบเหตุผลความจําเปนเชน ติดราชการก็ตองมีหนังสือสั่งการไปราชการแนบมา 

และกิจจําเปนเรงดวนฉุกเฉิน ตัวระเบียบพยายามเขียนควบคุมการสรรหาลวงหนาไมใหเยอะจนเกินไปใหเทาท่ีมีความ

จําเปนเทานั้น ในป 2557 มาใชสิทธิ์ 82 คน ป 2558 ใชสิทธิ์ 125 คน ป 2559 ใชสิทธิ์ 598 คน เมื่อเห็นวาสหกรณ    

เราไมไดทาํไปตามระเบียบ ผมไดทําหนังสือถึงประธานและคณะกรรมการทุกคน โดยมีขอเสนอคือ     

1.ใหมีการนับคะแนนสรรหาลวงหนากอน เพราะมาใชสิทธิ์ 598 คน เพราะจํานวนคนมากเกินไป ใหที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งลวงหนาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2559 หากนับไมไดใหจัดเก็บในหีบเหล็กเพราะไดขาววาจัดเก็บในหีบกระดาษ ใหตั้งคณะกรรมการรักษาหีบ 5 คน

และ ใชขี้ครั่งในรูกุญแจที่ไข ใหแยกหีบบัตรเลือกตั้งลวงหนาเก็บไวตางหาก ใหเก็บหีบบัตรไวที่สถานีตํารวจหรือสหกรณ

จังหวัด นี่หมายถึงขอเสนอกอนที่จะมีการกระทําความผิด และผมทําหนังสือไปยังนายทะเบียนใหมีการควบคุมกํากับ

เพราะผมเห็นวามันเยอะเกินไป และไมใชเหตุจําเปนเรงดวนฉุกเฉินและการแนบหนังสือไปราชการก็ไมนาจะมี และมี

หนังสือไปยังสหกรณโดยลงนาม 3 คน คือ ตัวกระผม นายวิเชียร เพชรอาวุธ นายพิทยาแตงเกลี้ยง และ นายชาตติการ 

ทั่วดาว ถึงคณะกรรมการดําเนินการ มีการรับไปแตคณะกรรมการไมไดปฏิบัติตามนั้น ผมจึงยื่นหนังสือใหนายทะเบียน

จังหวัด    เขาตรวจสอบวาการกระทําเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือไมที่กระทําเชนนี้เพราะกระผมเห็นวาการสรรหา

ลวงหนาไมไดปฏบิตัติามระเบยีบและขอบงัคบั การทีเ่ราเปนคณะกรรมการกไ็มไดมกีารปฏบิตัติามระบยีบขอบงัคบัอาจ

นําความเสียหายใหญหลวงมาใหสหกรณได ยกตัวอยางเชนสหกรณแหงหนึ่งคณะกรรมการปฏิบัติฝาฝนขอบังคับและ

ระเบียบโดยการประชุมคณะกรรมการอํานวยการเสร็จยังไมไดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน ไปเบิกเงิน 200 

กวาลานไปซ้ือลอ็ตเตอรรีก่เ็ลยเกิดผลเสียหาย ทาํใหเกิดการฟองรองก็มคีนท่ีตองรับผดิทางแพง 200 กวาลาน มปีระธาน 

เหรัญญิกและเลขา ไมโดนเพราะผูจดัการทําตามคําสั่งของคณะกรรมการอํานวยการ แตผูจัดการไปเซ็นแคชเชียรเช็คจึง

โดนคดีอาญารวมกันทําความผิด ในสวนของความเปนขาราชการก็โดนสอบสวนวินัยอยางรายแรง นี่คือตัวอยางที่ฝาฝน

ระเบียบ ครั้งมาถึงสหกรณของเราการฝาฟนระเบียบอาจนําความเสียหายมาสูสหกรณของเรา การสรรหาลวงหนาไม

ชอบดวยระเบียบ เราจะตีความไปอยางไรก็ไมชอบเพราะระเบียบเขียนไวชัดก็คือ ถาไปราชการตองมีคําสั่งมาแนบถามี

กิจจําเปนเรงดวนฉุกเฉินก็ตองมีเอกสารแนบ การใชอํานาจดุลพินิจในการตีความ ถาตีความนอกเหนือระเบียบถือวาใช

ไมได อยากถามสัก 5 ประเด็น คือ 

1. ทําไมคณะกรรมการจึงจงใจฝาฟนระเบียบเพื่อนําคะแนนจํานวนมากใหมาเก็บในหีบที่สหกรณ 7 วัน

2. ทําไมไมนําหีบบัตรลวงหนาไปไวที่สถานีตํารวจหรือสหกรณจังหวัด

3. ทําไมไมแยกหีบบัตรสรรหาลวงหนามานับคะแนนตางหาก ทําไปตองเอาไปปนกับ 24 หนวย

4. ทําไมตองดิ้นรนตีความในระเบียบใหมันผิดไปจากระเบียบที่เขียนไว

5. ทําไมไมใชขี้ครั่งอุดกุญแจ ซึ่งมี 2 ดอก ซึ่งมีบุคคลภายในเปนผูถือกุญแจ

และขอถามเจาหนาที่จากสหกรณจังหวัดที่มาวันนี้วา 
1. ตามที่เจาหนาที่สหกรณจังหวัดมาตอบสาระสําคัญในเรื่องกฎหมายทานไดรับมอบอํานาจจากใคร

2. ทานมีคณะกรรมการวินิจฉัยคํารองของผมอยางไร

3. ทานมีหลักเกณฑในการตีความกฎหมายและระเบียบอยางไร ท่ีอางวาเปนอํานาจในการวินิจฉัยหรือมีดุลยพินิจอยางไร

4. หนังสือที่ตอบคํารองคัดคานลงนามโดยใคร

กระผมคิดวาการเลือกต้ังลวงหนา ไมชอบและเปนโฆษะ ฝากใหทีป่ระชุมใหญพจิารณา เพราะท่ีผานมาเราเช่ือใจ
วา ไมผิดระเบียบเราเชื่อใจวาทํามาเรียบรอยเราเพียงใหที่ประชุมใหญรับรอง ระเบียบเขียนวา สรรหาเพ่ือที่ประชุมใหญ

เลือกตั้ง การเลือกตั้งกับการรับรองรองตางกันโดยส้ินเชิง ฝากใหที่ประชุมดวยพิจารณา เพราะผมพยายามสงหนังสือไป

ฟงคําตอบแลวแตมีการตีความเฉไฉไปนอกระเบียบ จึงตองมีคนกลางตัดสิน ผมเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของที่ประชุมใหญ

จึง ฝากใหที่ประชุมใหญพิจารณา
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ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : กระผมเปนประธานคณะกรรมการอํานวยการสรรหาตามขอ

บังคับขอ 72(9) ความวา ใหคณะกรรมการดําเนินการซึ่งอยูในวาระเปนคณะกรรมการอํานวยการสรรหาคณะกรรมการ 

และขอ 72(12) ความวา ใหคณะกรรมการจัดใหมีคูหา หีบบัตร บัตรสรรหาและอุปกรณประจําหนวยสรรหา ใหมีการ

สรรหาลวงหนา ไมเกิน 7 วัน  เนื่องจากมีอุทกภัยเกิดข้ึนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมโดนตําหนิทั้งทางไลนและทาง

เฟส ถาผมไมประกาศวันสรรหาลวงหนาก็จะผิดขอบังคับคณะกรรมการอํานวยการจัดใหมีคําส่ังแตงต้ังตามหนังสือท่ี 

25/2559 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 แตเนื่องจากมีผูแจงความประสงคและใชสิทธิ์สรรหาลวงหนาเพิ่มขึ้นตามรายงาน

การประชมุจงึแตงตัง้คณะกรรมการประจาํหนวยสรรหาลวงหนาเพ่ิมเติม และมหีนังสอืเรยีบรอย คอืหลังจากประกาศวนั

สรรหาลวงหนาและสรรหาจริง กไ็ดแจงไปยังหนวยงานตางๆ หนวยงานก็ไปประชาสัมพันธ สมาชิกกย็นืยนัมาดวยหนังสอื

วา ขาพเจาขอใชสิทธิ์สรรหาลวงหนาทั้งหมด 574 คน และคณะกรรมการดําเนินการก็ไดนํารายชื่อมาเขาประชุม และได

พิจารณา ถามวามีบางคนไดแจงบอกวา ไปราชการหรือแนบเอกสารประกอบไหม ตอบวาไมไดมี แตคณะกรรมสรรหา

ลวงหนาก็มีมติใหใชสิทธิ์ใน 574 คน ใน 574 มาใชสิทธิ์ 566 คน มีอีก 42 คนที่สมาชิกขอใชสิทธิ์มาแสดงตนหนาหนวย

เพื่อขอใชสิทธิ์ เมื่อคณะกรรมเห็นแลวก็พบวามีความจําเปนเรงดวนเนื่องจากภาวะฝนฟาไมเปนใจ ถามวาคณะอํานวย

การอํานวยการสรรหาผิดระเบียบตามที่คุณวิเชียรพูดไหม ทานวิเชียรอานขอ 10 (5) คือ สมาชิกผูมีสิทธิ์สรรหาลวงหนา

คอื สมาชกิทีต่ดิราชการภาระจําเปนเรงดวนฉกุเฉนิตรงกบัวนัทีส่หกรณกาํหนดลงคะแนนสรรหา ใหยืน่ความจาํนงคตาม

แบบที่สหกรณกําหนดพรอมแนบหนังสือหรือเอกสารประกอบ ทานอาจจะอานไมครบ เราใชขอ 13 ใหคณะกรรมการ

อํานวยการสรรหารักษาการตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง คณะกรรมการเห็นแลววามีผูมี

ความประสงคมาใชสิทธิ์ จําเปน เรงดวน หรือเดินทางมาจากสิชล ทุงสง ขนอม มาขอใชสิทธิ์ลวงหนาก็เพราะติดธุระ ก็ใช

ขอ 13 วนิจิฉยัวา ใหสมาชกิใชสทิธิเ์พราะถอืเปนสทิธิท์ีส่มาชกิควรจะม ีการลงโทษคณะกรรมการอาํนวยการสรรหาถอืวา

เปนความผดิรายแรงทานจะตาํหนวิาไมปฏบิตัติามขอบงัคบัระเบยีบ เหมอืนกบัจงใจใสรายคณะกรรมการเชนเดยีวกนั ป 

2557 ทานเปนคณะกรรมการอํานวยการสรรหาเชนเดียวกัน ทําไมไมทักทวง 

ทีป่ระชมุ (นายสายนัต ศลิาโชต ิกรรมการ) : ขอพูดในฐานะผูแทนสมาชกิ วาระนีค้อืวาระการเลอืกตัง้กรรมการ

เม่ือสมาชิก 4,000 คน สรรหามาแลว จํานวน 8 คน ก็เปนหนาท่ีของท่ีประชุมท่ีจะเลือกต้ังตามท่ีไดรับการสรรหามาหรือไม 

สวนกรณีของทานวิเชียรท่ีพดู ทานไมรบัรองก็บนัทกึทายไววาทานไมรบัรองเน่ืองจากวา ทานไมเห็นดวยเร่ืองการสรรหา

ลวงหนา สวนทานจะเอามตทิีป่ระชุมไปฟองศาลกเ็รือ่งของทาน ผมมองวาไมควรเสยีเวลาในเร่ืองพวกน้ี กระผมกย็งัสงสยั
ทานวิเชียร ที่พูดวากรรมการไมดี แลวสหกรณจะมีปญหา อยากถามวาเลือกตั้ง 9 คน ถาทานวิเชียรเขามา ออกไป 1 คน 

จะเปนการดีใชไหม ในเม่ือสมาชิกท้ังหมดมองแลววา การเลือกต้ังคะแนนออกมาก็นาจะจบ ถามวาถาเรายังไมยึดถือ
กตกิาตามวาระการประชุมจะไดไมเปนการเสียเวลา ประเด็นคอืถาทานวเิชยีรยนืยนัและเห็นแยงกบ็นัทกึไว หรอืสมาชิก

จะยกมือกับทานวิเชียรก็แลวแตสมาชิก 

ทีป่ระชมุ (นายวเิชยีร  เพชรอาวธุ เลขทะเบยีน 02245 ) : ในป 2557 ใชสทิธิล์วงหนา 82 คน ผมเปนกรรมการ
โดยตําแหนงแตวาผมไมไดเปนกรรมการประจําหนวยสรรหาลวงหนา กรรมการสรรหาลวงหนามีแค 3 คน แต 82 คน 

มีความจําเปนเรงดวน ที่ทานวาแนบเอกสารแนบเอกสารอะไร การยื่นคําขอไมใชเอกสารแนบ คําวาเอกสารแนบตอง  

2 ใบขึ้นไป ยื่นความจํานงสรรหาลวงหนามาแลวบอกแคเหตุผล ใชไมได ผมไมไดติดใจเร่ืองเลือกตั้งแลวแพแตผมติดใจ

วาทําไมสหกรณเองไมปฏิบัติตามระเบียบไมปฏิบัติตามขอบังคับและเฉไฉไปตีความอยางโนนอยางนี้ และนายทะเบียน

ถาตีความและเฉไฉ จะฟองนายทะเบียนดวย ผมแคมาบอกวาความถูกใหมันชัดเจน 
ทีป่ระชมุ (นายศริ ิเลศิไกร ประธานกรรมการ) : ไมมใีครเฉไฉเอกสารท้ังหมดท่ีทานสงสัยผมและคณะกรรมการ

ไดใหเจาหนาที่รวบรวมไว นี่คือเอกสารทั้งหมดทั้งประกาศและคําขอ มติคณะกรรมการอํานวยการสรรหาแตละคร้ัง       

ที่ประชุม ที่อนุมัติ 574 คน และอีก 42 คนที่มาแสดงความจํานงของใชสิทธิ์ที่หนาหนวยสรรหา ถามวาสหกรณใชขอ

ไหน ก็ใชขอ 13 ใหคณะกรรมการอํานวยการสรรหามีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง  สมาชิกประสงคจะใชแตไม

ไดแนบเอกสาร และ ขอ13 มีไวใหคณะกรรมการตัดสินปญหา ตองแจงใหทานสมาชิกทราบ 
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ที่ประชุม (นายสุจิน วงศทาเรือ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ) : เรื่องนี้ถาตีความกันเองคงไมจบ อํานาจ

หนาทีต่ามระเบยีบขอบงัคบัมชีดัเจน กระผมมหีนาทีต่องเขามารวมประชมุ ไมวาจะเปนประชมุคณะกรรมการหรอืประชมุ

ใหญ ปญหาตรงนีเ้มือ่ทานสมาชกิไปรองกบันายทะเบยีน กม็กีารสงเจาหนาทีใ่นกลุมตรวจการ มาตรวจสอบขอมลูซึง่เรือ่ง

นี้ก็ตองใชเวลา มาตรวจสอบออกมาดีไมดี นายทะเบียนถูกฟองอีกเพราะตรวจตองตรวจใหละเอียด ฉะน้ันในการตรวจ

สอบถาอยากรองกบัคณะกรรมการอํานวยการสรรหาใหรวดเร็วกอนวนัประชุมใหญ รองศาลปกครองไตสวนฉุกเฉนิ ตอน

นีอ้ยูในวาระที ่4.1 สรรหามาเพือ่ใหผูแทนสมาชกิวนันีพ้จิารณาเลอืกตัง้ใชมาตรา 50 ในระเบยีบทีม่กีารกาํหนดการสรรหา

ในตัวระเบียบคณะกรรมการจะเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาท้ังปวง ในสวนของรองนายทะเบียนสหกรณก็จะวินิจฉัยใน

สวนของขอบงัคบั ซึง่ดแูลวก็จะมาตรงกัน ฉะน้ันกต็องดําเนินการไปตามข้ันตอน ในขอบงัคบัทีก่าํหนดใหสมาชิกผูมสีทิธิ์

สรรหาลวงหนาที่ติดราชการหรือมีเหตุจําเปนเรงดวนธุระจําเปนตองกับวันท่ีสหกรณกําหนดสรรหาลวงหนาผมไมทราบ

วาปกอน สรรหาลวงหนา 80 กวา คนสมาชิกมีเหตุจําเปนเรงดวนมากหรือนอย ปนี้ 500 คน ก็ไมทราบวาสมาชิก มีเหตุ

จําเปนไหม หรือวาจําเปนตอง100 คนเทาปที่แลว ตรงน้ันจะวินิจฉัยไมได ตองเปนอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ

สรรหาซึง่มอีาํนาจในการวนิจิฉยั วาคนนีม้ธีรุะจาํเปนไหม ถาตดิธรุะจาํเปน อนมุตัใิหมาใชสทิธิส์รรหาได ซึง่นายทะเบยีน

จะไมไดเขาไปรูในสวนนัน้ ตอนนีม้คีณะมาตรวจสอบเรยีบรอยแลว ในวนันีก้ระบวนการตามระเบยีบวาระกด็าํเนนิการไป 

สวนผูทีค่ดัคานกส็ามารถทําหนังสอืไปทีน่ายทะเบยีนสหกรณคดัคานมติการเลือกตัง้คณะกรรมการเพ่ือขอใหเพกิถอนมติ

การเลือกตั้งคณะกรรมการในวันนี้

ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอบตอบสั้นๆ ขอที่นายทะเบียนยังไมไดตอบ

1. ทําไมไมนําหีบบัตรลวงหนาไปไวที่สถานีตํารวจหรือสหกรณจังหวัด

ตอบ เก็บไวที่สหกรณ มีกลองวงจรปดตลอด 24 ชั่วโมงสามารถดูได

2. ทําไมไมแยกหีบบัตรสรรหาลวงหนามานับคะแนนตางหาก ทําไปตองเอาไปปนกับ 24 หนวย

ตอบ เพราะขอบังคับมีวา การนับคะแนนนั้นจะตองนับคะแนนที่ศูนยอํานวยการสรรหาโดยตรวจสอบความถูก

ตองของเอกสาร เมื่อบัตรลงคะแนนครบทุกหนวยจึงใหมีการนับคะแนนได

3. ทําไมไมใชขี้คลั้งอุดกุญแจ ซึ่งมี 2 ดอก ซึ่งมีบุคคลภายในเปนผูถือกุญแจ

ตอบ ผมวาอุดขี้คลั้งมันเอาออกได บัตรสรรหาอยูในหีบเหล็ก มีกุญแจ และอยูในตูอีกชั้นมีการพันเทปเซ็นชื่อ

และมีกลองวงจรปดสองตลอดเวลา

ที่ประชุม (นายวิชาญ  บัวใหญ เลขทะเบียน 02215 ) : อยากจะถามวาถาไมเลือกตั้งในวันหยุดจะไดไหม  

พอเลือกต้ังวันเสารอาทิตย คนก็จะมาขอใชสทิธิส์รรหาลวงหนาเยอะ ควรเลือกในวันปกติ และสวนวันนีใ้หเกียรติสมาชิก

ในการพิจารณากอนสวนเรื่องการฟอง ก็ใหไปจัดการกันเอง

ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : เราไมสามารถจัดการเลือกตั้งในวันปกติวันราชการได ดวยมี

หนงัสอืจาก โรงพยาบาลหวัไทรทําหนงัสอืไปถงึนายแพทยสาธารณสขุจงัหวดั วาการใหคณะกรรมการประจาํหนวยปฏบิตัิ
หนาที่เปนการปฏิบัติราชการหรือไม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด สมัยนายแพทยจิรพันธ ก็ตอบโรงพยาบาลหัวไทรไป

วาการท่ีเจาหนาทีม่าปฏิบตัหินาทีถ่อืวาไมไดปฏบิตัริาชการ สวนคณะกรรมการมาประชุมถอืวามาปฏิบตัริาชการ เคาให

สทิธเิฉพาะคณะกรรมการ คนอืน่ใหสทิธ์ิไมได เมือ่หนงัสอืมาถึงสหกรณ สหกรณกต็องปฏิบตัติามคําสัง่ คอืประชุมวนัเสาร 

สรรหาวันอาทิตย คนก็เลยมาใชสิทธิ์คอนขางมาก เรายืนยันวาเราไมผิดระเบียบและทุกอยางบริสุทธิ์โปรงใส

ที่ประชุม (นายยงยุทธ  รัตนสุวรรณวุฒิ  เลขทะเบียน 01421) : ตอนที่เราไปสรรหาลวงหนา เหมือนสมัย
กอนตอนป 57 หรือ 58 เราไปประชุมที่หาดใหญ เราตองมีหนังสือแนบวาไปประชุม เพราะฉะน้ันผูหนึ่งผูใดไปใชสิทธิ์

ในการออกเสียงสรรหาลวงหนากอนโดยมีปจจัยเรงดวน จะตองมีหนังสือรับรอง ปนี้ไปสรรหาลวงหนากัน 500 กวาคน    

มีหนังสือแนบหรือไม
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ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : มีการยื่น ตอไปนี้วันธรรมดาเลือกตั้งไมได ตองเปนวันเสาร

อาทิตย พอวันเสารอาทิตย สมาชิกติดภารกิจเขียนคําขอใชสิทธิ์สรรหาลวงหนามา ก็จะใหใชสิทธิ์ตามขอ 13 สรรหาลวง

หนามีวันเดียวและหนวยเดียว ทานวิเชียรถามวาทําไมตองเก็บหีบไว 7 วัน ในขอบังคับก็บอกวาสรรหาลวงหนาตองหาง

จากวันสรรหาไมเกิน 7 วัน วนันี้ขอใหที่ประชุมใหญตัดสินวาจะเอาอยางไร

ที่ประชุม (นายยุทธศักดิ์   ภูนพกิจ เลขทะเบียน 00143) : พอมีผูรูมาพูดและนายทะเบียนสหกรณจังหวัดก็

ช้ีแจงมา ถามทานสมาชิกทุกคนวา เขาใจไหมอะไรจริงอะไรเท็จ ผมรับรองไดผมไมมีสวนไดสวนเสียในการเปนคณะกรรมการ 

อยากใหเปนไปตามเวลาแตถาเกิดทานศิริ เลิศไกร ชี้แจงไปถูกตองตามระเบียบขอบังคับก็เปนเรื่องที่ดี แตถาเกิดไมถูก

เมื่อมีคนทักทวงมาแลว พวกเราในฐานะตัวแทนสมาชิกนาจะคิดกันดีๆ กฎขอบังคับระเบียบตองถูกตองสหกรณถึงจะ

เดินหนาไปได คําวาแนบ หมายถึงตองมีเอกสารแนบกับคําขอ

ทีป่ระชมุ (นายสมศกัดิ ์ จงึตระกลู  กรรมการ) : ในฐานะกรรมการสรรหาขอใชสทิธิใ์นการชีแ้จงสมาชกิ ประเดน็

ท่ีทานวิเชียร เพชรอาวุธ สมาชิก ผูแทนสมาชิกและผูสมัครคณะกรรมการหมายเลข 9 ไดรองคัดคานกระบวนการเลือกต้ังจับ

ประเดน็ไดกค็อื มผีูใชสทิธิล์วงหนามากกวาปกต ิ574 คนและในจาํนวน 574 คน มบีางสวนทีไ่มไดมเีอกสารแนบ ขอเรยีน
ที่ประชุม วาถาเราไมคุยกันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกวา 4 ลานบาท อยากทําความเขาใจวาในจํานวน 574 คน ที่คณะ

กรรมการสรรหาวาสามารถใชสิทธิ์สรรหาคณะกรรมการได และไดมีการประชุมครั้งที่ 2 เราไดนําเอกสารของ 574 คน 

เพื่อพิจารณาวินิจฉัยวาเคามีสิทธิ์สรรหาหรือไม สืบเนื่องในชวงเดือนพฤศจิกายน 2559 มีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยา

วา มีประกาศเตือนเก่ียวกับฝนตกสะสมและคาดวาจะนําทวม และในวันสรรหาจริง ก็เกิดเหตุการณนําทวมจริงๆไดมี

การยายหนวยจาก สสจ.มาไวที่ สหกรณฯ นั่นคือในคราวการประชุมพิจารณาสรรหา 574 คน เห็นแลววาบางคนไมมี

เอกสารแนบจริงแตดวยเราดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเห็นวากําลังจะเกิดอุทกภัยนําทวม  จึงวินิจฉัยให 574 คน

นัน้สามารถใชสทิธ์ิสรรหาได ภายใตขอ 13 ทีใ่หคณะกรรมการไดวนิจิฉัยถงึปญหาท้ังปวง เราไมสามารถท่ีจะผลักสมาชิก

ใหไปหาเอกสารแนบไปเอาใบรบัรองแพทยมาไดเพราะกาํลงัจะเกดิเหตุการณนาํทวม นัน่คอืเราไดใชดลุยพนิจิโดยชอบแลว 

เราไดใชดลุยพินจิในทางท่ีเปนคณุกบัสหกรณเพือ่ไมใหสหกรณเสยีหายแตการรองเพ่ือไปลมไมใหทีป่ระชมุใหญพจิารณา

เลอืกต้ัง นัน่คือการใชดลุยพนิจิคดัคานทีอ่าจทําใหเกดิความเสียหายกับสหกรณ ขอใหพจิารณาในทางท่ีเปนคณุกบัสหกรณ

ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม :  เลือกตั้งคณะกรรรมการดําเนินการ ประจําป 2560 ดวยมติ 239 เสียง

ไมเลือกตั้งมติ 3 เสียง คือ นายวิเชียร เพชรอาวุ,นายยงยุทธ  รัตนสุวรรณวุฒิ,นายยุทธศักดิ์   ภูนพกิจ  

โดยนายวิเชียร  เพชรอาวุธ ใหเหตุผลวา ไมเห็นดวย เพราะกระบวนการสรรหาลวงหนาไมชอบดวยระเบียบ 
พ.ศ. 2557 ขอ 10 อนุ 5 ขัดขอบังคับขอ 72 อนุ 7 และฝาฟนกฎหมายพรบ.สหกรณป 2542 มาตรา 50วรรค1

นายยงยุทธ  รัตนสุวรรณวุฒิ  ใหเหตุผลวา ไมมีหนังสือแนบรับรองการไปราชการแนบกับคําขอสรรหาลวงหนา
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4.2 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560
 นายศิริ  เลิศไกร ประธานคณะกรรมการอํานวยการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 ไดรายงานตอ

ที่ประชุมใหญ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ขอ 102 ใหที ่ประชุมใหญ

เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงินการบัญชี การเศรษฐกิจหรอื

การสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวน 3 คน

 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ไดกําหนดวันรับสมัคร   

ผูตรวจสอบกิจการตั้งแตวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2559

 สําหรับป 2560  มีผูสมัครผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี้

 เบอร 1 นางอารี     ชวยสงค เลขทะเบียน  01569   สังกัด  สคร.11 นครศรีฯ

 เบอร 2 นางสาวเพ็ญพัฒน    ประเดิมวงศ เลขทะเบียน  04635   สังกัด  สมาชิกสมทบ

 เบอร 3 นายวรุน    ผดุงกิ่งตระกูล เลขทะเบียน  00586   สังกัด  สสจ.นครศรีฯ

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  ประจําป 2560 จํานวน 3 คน

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : เลือกตั้งหมายเลข 1,2,3 เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560

4.3  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2559
 นางยุวดี มหาศักด์ิพันธ ผูสอบบัญชี รายงานผลการสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตอที่ประชุมดังนี้
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 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุม (นายชาตติการ ทั่วดาว กรรมการ) : ขอเสนอไปท่ีหนา 98 ขอ 4 การทํากําไร ทางผูตรวจสอบเสนอ
กําไรตอสมาชิก ตรงน้ีผมมองวาประโยชนในการใชงานนอยไมคอยมีขอเสนอใหเพิ่มหัวขอ กําไรตอหุน ซึ่งกําไรตอหุนมี   

ผูตรวจสอบกิจการคิดไว 0.73 ผมอยากใหทางผูสอบบัญชีคิดอีกที่วาใชหรือไมใช เพื่อที่เราจะไดคิดตอไปวา การลงทุน
การเพ่ิมหุนตางๆถึงจุดอิ่มตัวถึงขาลงรึยัง การเพิ่มหุนเม็ดเงินกําไรเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนหรือไม หรือวามีแนวโนมลดลง

 มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินประจําป 2559
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4.4  เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559  
 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35 ครั้งท่ี 13/2559  วันที่ 13 มกราคม 2560  ไดพิจารณาจัดสรรกําไร

สุทธิ ตามมาตรา 60  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553  มีผลบังคับใชต้ังแต 22 เมษายน  

2553  และขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไข  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553  

มีผลบังคับใชตั้งแต 22 เมษายน 2553

 จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ

 จัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละหาของกําไรสุทธิ  แตตองไมเกินอัตราที่       

คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด  (อัตรารอยละหาแตไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท)  ท่ีเหลือจัดสรรตามขอบังคับ

 จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ไมเกินรอยละสิบ)

 จายเปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจ

 จายเปนเงินโบนัสกรรมการ  และเจาหนาที่ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ

จายเปนทุนสะสมไว  ตามที่กําหนดไวในขอบังคับ

 เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559  

การจัดสรรกําไรสุทธิ
ยอดคงเหลือ
31 ธ.ค. 59

ป 2559 ป 2558

บาท % บาท %
กําไรสุทธิ 122,085,671.94 100.00% 109,470,875.57 100.00%

1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  96,302,331.53  13,429,423.94 11.00% 11,946,584.57 10.91%

2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  -    10,000.00 0.01% 10,000.00 0.01%

3. เงินปนผลตามหุน (ป 2559 รอยละ 5.40)  -    85,060,315.00 69.67% 75,268,200.00 68.76%

4. เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ (ป 2559 รอยละ 8.00)  -    14,491,212.00 11.87% 14,869,823.00 13.58%

5. โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (ไมเกินรอยละ 10)  -    1,782,240.00 1.46% 1,476,268.00 1.35%

6. ทุนสะสมตามขอบังคับ

    6.1 ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  97,920.93  471,243.00 0.39% 405,000.00 0.37%

    6.2 ทุนรักษาระดับเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2  569,417.42  43,780.00 0.04% 43,780.00 0.04%

    6.3 ทุนศึกษาอบรม ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  418,429.00  306,500.00 0.25% 306,500.00 0.28%

    6.4 ทุนปรับปรุงสํานักงาน  264,050.00  76,620.00 0.06% 76,620.00 0.07%

    6.5 ทุนสวัสดิการ  18,009,985.03 6,164,338.00 5.05% 4,828,100.00 4.41%

    6.6 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร  240,500.00  250,000.00 0.20% 240,000.00 0.22%

รวม 115,902,633.91  122,085,671.94 100.00% 109,470,875.57 100.00%
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หลักเกณฑการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 ดังน้ี

 จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุม (นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ เลขทะเบียน 00568) : อยากขอต้ังขอสังเกตในสวนของโบนัส
กรรมการและเจาหนาท่ี ในสวนทีม่กีารตัง้คณะกรรมการและตดัสนิแลววามคีวามผดิในสวนของคลงัทุงสง อยากเสนอไว

วาไมควรจะจายเสมอกัน

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 ดวยมติเปนเอกฉันท

การจัดสรรกําไรสุทธิ รอยละ
ป 2559 ป 2558 เพิ่มขึ้น(ลดลง)

1. เปนของสมาชิกคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ

   1.1 เงินปนผลตามหุน 69.67 68.76 0.91

   1.2 เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ 11.87 13.58 (1.71)
รวม 81.54 82.34 (0.80)

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 

   2.1 ทุนสํารอง 11.00 10.91 0.91

   2.2 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 0.04 0.04 0.00

   2.3 ทุนสาธารณประโยชน 0.39 0.37 0.02

   2.4 ทุนศึกษาอบรม 0.25 0.28 (0.03)

   2.5 ทุนสวัสดิการ 5.05 4.41 0.59
   2.6 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร 0.20 0.22 0.03

รวม 16.93 16.23 0.70
3. เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 1.46 1.35 0.11
4. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 0.01 0.01 0.00
5. เปนคาปรับปรุงสํานักงานคิดเปนรอยละของกําไรสุทธิ 0.06 0.07 (0.01)

100.00 100.00
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4.5 เรื่องพิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   
 ตามขอบังคับขอ 71 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ (9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ   

คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการกรรมการอ่ืนๆ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์    

 1. คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ

    - สมาชิกสรรหากรรมการเบิกคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ     ครั้งละ 1,500 บาท

 2. คาใชจายวันประชุมใหญ

    - ผูแทนสมาชิกเขาประชุมใหญเบิกคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ    ครั้งละ 1,500 บาท

    - คณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เขารวมประชุมใหญ ครั้งละ 1,500 บาท 

 3. คาเบี้ยประชุม

   - ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ , ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ , ประชุมคณะกรรมการศึกษา

ประชาสัมพันธ และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู (เดือนละ 1 ครั้ง)

    - ตําแหนงประธานกรรมการ        ครั้งละ  1,500 บาท

    - ตําแหนงกรรมการเลขานุการ       ครั้งละ  1,400 บาท

    - ตําแหนงกรรมการ        ครั้งละ  1,300 บาท 

    - ผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุม      ครั้งละ  1,300 บาท

    - ที่ปรึกษาเขารวมประชุม      ครั้งละ  1,300 บาท

 4. คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

    - คณะกรรมการ , ผูตรวจสอบกิจการ , ผูจัดการ , ที่ปรึกษา และ เจาหนาที่สหกรณฯ ปฏิบัติงาน

    - คณะกรรมการ , ผูตรวจสอบกิจการ , ผูจัดการ และ ที่ปรึกษา  วันละ  1,300 บาท

    - เจาหนาที่สหกรณฯ       วันละ  1,200 บาท

    - ปฏิบัติงานไมเต็มวัน       ชั่วโมงละ  150 บาท

    - คาพาหนะกรรมการและเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกสํานักงาน  ครั้งละ     150 บาท

    - คาพาหนะตํารวจติดตามเจาหนาที่นําเงินฝากธนาคาร   ครั้งละ    300 บาท

   - คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และ เจาหนาที่สหกรณฯ ไปอบรม

สัมมนานอกเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (เหมาจาย)
    - ภาคใต        วันละ 2,500 บาท

    - ภาคกลาง (เบิกเพิ่มไดหนา-หลัง รวม 2 วัน)    วันละ 2,500 บาท 

    - ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เบิกเพิ่มไดหนา-หลัง รวม 2 วัน) วันละ 2,500 บาท 

    จึงนําเรียนที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุม (นายยงยุทธ  รัตนสุวรรณวุฒิ  เลขทะเบียน 01421) : ปที่แลวเคยพูดไววาขอ 1,500 ปนี้ขอ 1,500 

เหมือนเดิมครับ

 ที่ประชุม (นายสายันต  ศิลาโชติ กรรมการ) : เริ่มวันนี้เลยใชหรือไม

 ท่ีประชุม (นายศิริ  เลิศไกร ประธานกรรมการ) : เร่ิมวันน้ีเพราะปน้ีเปนป 60 อนุมัติวันน้ี จายวันน้ี ขอมติท่ีประชุม
 มติที่ประชุม : อนุมัติกําหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาเบ้ียประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ 

กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดวยมติเปนเอกฉันท
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4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได – รายจายประจําป 2560
       ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 35 ครั้งท่ี 13/2559  วันที่ 13 มกราคม 2560 ได พิจารณาแผน

งานและงบประมาณรายได – รายจาย ประจําป 2560 เพื ่อใหที ่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ

ตามขอบังคับของสหกรณ  ขอ 71 (7) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

แผนงาน

ประมาณรายได

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

1.1 สมาชิก  300  198  66.00 (102) (34)  200.00 

1.2 สมาชิกสมทบ  50  83  166.00 33 66  100.00 

รวม  350  281  80.29 (69) (20)  300.00 

2. รับทุนเรือนหุน  155,000,000.00  182,967,850.00  118.04 27,967,850.00 18.04  155,000,000.00 

3. รับเงินฝากจากสมาชิก สหกรณอ่ืนและสมาคม  520,000,000.00  674,213,293.91  129.66 154,213,293.91 29.66  875,000,000.00 

4. จายเงินกู 1,200,000,000.00 933,252,148.75  77.77 (266,747,851.25) (22.23) 1,000,000,000.00 

5. รายได  184,069,000.00  183,846,551.73  99.88 (222,448.27) (0.12)  205,344,820.00 

6. คาใชจายสุทธิ  76,658,706.00  61,760,879.79  80.57 (14,897,826.21) (19.43)  74,542,370.00 

7. กําไรสุทธิ  107,410,294.00  122,085,671.94  113.66 14,675,377.94 13.66  130,802,450.00 

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
5. รายได
5.1 รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

       5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู  183,200,000.00 182,707,846.97  99.73 (492,153.03) (0.27)  203,852,896.00 

       5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก  70,000.00  45,572.81  65.10 (24,427.19) (34.90)  50,000.00 

       5.1.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน  550,000.00  632,979.90  115.09 82,979.90 15.09  891,924.00 

รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน  183,820,000.00  183,386,399.68  99.76 (433,600.32) (0.24) 204,794,820.00 

5.2 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
     5.2.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา  40,000.00  36,600.00  91.50 (3,400.00) (8.50)  40,000.00 

     5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจจากชสอ.  189,000.00  189,173.05  100.09 173.05 0.09  240,000.00 

     5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีเงินกูพนสภาพ 0.00 214,076.07 100.00 214,076.07 100.00 250,000.00

     5.2.4 รายไดอื่นๆ  20,000.00  20,302.93  101.51 302.93 1.51  20,000.00 

รวมรายไดที่มิใชดอกเบ้ีย  249,000.00  460,152.05  184.80 211,152.05 84.80  550,000.00

รายไดรวม  184,069,000.00  183,846,551.73  99.88 (222,448.27) (0.12)  205,344,820.00 
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หมายเหตุ
5.1 รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

 5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิก

 5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 

 5.1.3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุนการถือหุนชสอ.

5.2 รายไดที่มิใชดอกเบี้ย

 5.2.2 คาธรรมเนียมแรกเขาจากการประมาณรับสมาชิกเพิ่ม 200 คน สมชิกสมทบ 100 คน

 5.2.2 เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่สหกรณจายดอกเบ้ียเงินกู ชสอ.

ประมาณรายจาย

หมายเหตุ
6.1 คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

 6.1.1 จายดอกเบ้ียเงินรับฝาก
 6.1.2 จายดอกเบ้ียเงินกูยืมสถาบันการเงินอื่น

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6. คาใชจาย
   6.1 คาใชจายดอกเบ้ียและการลงทุน  59,000,000.00  47,378,203.57  80.30 (11,621,796.43) (19.70)  52,430,876.00 

   6.2 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี  3,961,570.00  3,273,973.00  82.64 (687,597.00) (17.36)  5,825,050.00 

   6.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ  1,604,136.00  837,803.71  52.23 (766,332.29) (47.77)  1,231,704.00 

   6.4 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก  8,362,000.00  7,949,927.00  95.07 (412,073.00) (4.93)  10,959,700.00 

   6.5 คาใชจายดําเนินงานอ่ืน  3,731,000.00  2,320,972.51  62.21 (1,410,027.49) (37.79)  4,095,040.00 

รวม  76,658,706.00  61,760,879.79  80.57 (14,897,826.21) (19.43)  74,542,370.00 

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6.1 คาใชจายดอกเบ้ียและการลงทุน
    6.1.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก  27,000,000.00  26,734,895.96  99.02 (265,104.04) (0.98)  38,980,876.00 

    6.1.2 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืน  32,000,000.00  20,643,307.61  64.51 (11,356,692.39) (35.49)  13,450,000.00 

รวม  59,000,000.00  47,378,203.57  80.30 (11,621,796.43) (19.70 )  52,430,876.00 
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หมายเหตุ
6.2 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่

  6.2.1 เงินเดือนเจาหนาท่ีจํานวน 10 คน (รวมตําแหนง นิติกร) และสํารองเพ่ือปรับเงินเดือนระหวางป

  - รับเจาหนาที่ตําแหนงสวัสดิการ จํานวน 1 อัตรา จายเงินเดือนปละ 180,720.00 บาท

  - รับลูกจางทําความสะอาด        จํานวน 1 อัตรา จายเงินเดือนปละ 115,080.00 บาท
 6.2.6 คารักษาพยาบาลเบิกจายสวนเกินจากประกันสังคมและตรวจสุขภาพประจําป

 

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
6.2. คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

    6.2.1 เงินเดือน  3,154,282.00  2,631,696.00  83.43 (522,586.00) (16.57)  4,501,950.00 

    6.2.2 คาบําเหน็จเจาหนาที่  602,120.00  477,170.00  79.25 (124,950.00) (20.75)  1,106,800.00 

    6.2.3 คาลวงเวลา  20,000.00  14,000.00  70.00 (6,000.00) (30.00)  20,000.00 

    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  125,168.00  120,061.00  95.92 (5,107.00) (4.08)  131,500.00 

    6.2.5 คาการศึกษาบุตรเจาหนาท่ี  30,000.00  29,346.00  97.82 (654.00) (2.18)  34,800.00 

    6.2.6 คารักษาพยาบาล(เบิกจายเกินประกันสังคม)  30,000.00  1,700.00  5.67 (28,300.00) (94.33)  30,000.00 

รวม  3,961,570.00  3,273,973.00  82.64 (687,597.00) (17.36)  5,825,050.00 

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน
6.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

    6.3.1 คาจางทําความสะอาด  95,000.00  93,400.00  98.32 (1,600.00) (1.68)  -   

    6.3.2 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ  730,000.00  499,539.90  68.43 (230,460.10) (31.57)  650,000.00 

    6.3.3 คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย  700,000.00  175,810.00  25.12 (524,190.00) (74.88)  500,000.00 

    6.3.4 คาดูแลระบบคอมพิวเตอร  49,512.00  49,512.00  100.00 0.00 0.00  52,080.00 

    6.3.5 คาภาษีโรงเรือน  9,624.00  9,624.00  100.00 0.00 0.00  9,624.00 

    6.3.6 คาเบี้ยประกันภัยอาคารและส่ิงกอสราง  10,000.00  9,917.81  99.18 (82.19) (0.82)  10,000.00 

    6.3.7 คาพัฒนาระบบ  10,000.00  -    -   (10,000.00) (100.00)  10,000.00 

รวม  1,604,136.00  837,803.71  52.23 (766,332.29) (47.77)  1,231,704.00 
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หมายเหตุ
 6.3 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

  6.3.1 คาจางทําความสะอาด  

  6.3.2 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 

  6.3.3 คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย

   - คาซอมแซมเคร่ืองใชสํานักงาน

   - คาซอมแซม(ปรับปรุง) อาคารสํานักงาน 

  6.3.4 คาดูแลระบบคอมพิวเตอร (สมาชิกจํานวน 4,340 คนๆละ 12 บาท/ป)

หมายเหตุ
 6.4 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

      6.4.1 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ

  - สมาชิกที่ใชสิทธิสรรหาประมาณ 4,283 คน คนละ 1,500.00 บาท
  - คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยสรรหาลวงหนา   
  - คาตอบแทนกรรมการประจําหนวยสรรหา

  - คาพาหนะ รับ-สง หีบบัตร 26 หนวย จํานวน 2 วัน (ตามระยะทาง)
  - คาตอบแทนการปฏิบัติงานรับ-สงหีบบัตร(กรรมการท่ีไดรับแตงต้ัง)

  - คาตอบแทนกรรมการนับคะแนน  

  - คาลวงเวลาคณะกรรมการและเจาหนาที่ 

  - คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการอํานวยการสรรหา 

  - คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 
  - คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพบัตรสรรหา 

  - คาประชาสัมพันธ 

  - อื่น ๆ 
       6.4.2 คาใชจายสวัสดิการคลายวันเกิดสมาชิกจํานวน 4,083 คน คนละ 1,000.00 บาท

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6.4.4 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก
    6.4.1 คาเบ้ียเล้ียงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ 4,460,000.00  4,068,927.00  91.23 (391,073.00) (8.77)  6,876,700.00 

    6.4.2 สวัสดิการคลายวันเกิดสมาชิก 3,902,000.00  3,881,000.00  99.46 (21,000.00) (0.54)  4,083,000.00 

รวม 8,362,000.00  7,949,927.00  95.07 (412,073.00) (4.93)  10,959,700.00 
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รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวน

เงิน
ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

6.5. คาใชจายดําเนินงานอ่ืน
   6.5.1 คาเบี้ยประชุม  458,400.00  418,200.00  91.23 (40,200.00) (8.77)  611,400.00 

   6.5.2 คาเบี้ยเล้ียงพาหนะ  200,000.00  193,520.00  96.76 (6,480.00) (3.24)  500,000.00 

   6.5.3 คารับรอง  50,000.00  38,434.50  76.87 (11,565.50) (23.13)  50,000.00 

   6.5.4 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  300,000.00  192,068.07  64.02 (107,931.93) (35.98)  336,000.00 

   6.5.5 คาใชจายวันประชุมใหญ  600,000.00  536,454.00  89.41 (63,546.00) (10.59)  838,000.00 

   6.5.6 คาตอบแทนที่ปรึกษา  20,000.00  20,000.00  100.00 0.00 0.00  20,000.00 

   6.5.7 คาตอบแทนที่ปรึกษาทนาย  15,000.00  15,000.00  100.00 0.00 0.00  15,000.00 

   6.5.8 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ  75,000.00  75,000.00  100.00 0.00 0.00  75,000.00 

   6.5.9 คาตอบแทนผูสอบบัญชี  70,000.00  70,000.00  100.00 0.00 0.00  -   

   6.5.10 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน  447,600.00  390,700.00  87.29 (56,900.00) (12.71)  410,300.00 

   6.5.11 คานําประปา  3,000.00  584.23  19.47 (2,415.77) (80.53)  3,000.00 

   6.5.12 คาไฟฟา  100,000.00  87,470.04  87.47 (12,529.96) (12.53)  100,000.00 

   6.5.13 คาโทรศัพท  30,000.00  26,637.67  88.79 (3,362.33) (11.21)  30,000.00 

   6.5.14 คาไปรษณียและอากรแสตมป  70,000.00  55,273.00  78.96 (14,727.00) (21.04)  70,000.00 

   6.5.15 คาธรรมเนียมธนาคาร  70,000.00  66,411.00  94.87 (3,589.00) (5.13)  70,000.00 

   6.5.16 คาธรรมเนียมชมรมเครือขายสหกรณ  10,000.00  4,126.00  41.26 (5,874.00) (58.74)  14,340.00 

   6.5.17 คาใชจายสงเสริมพัฒนากิจการ  500,000.00  34,010.00  6.80 (465,990.00) (93.20)  300,000.00 

   6.5.18 คาบริการเว็บไซต  12,000.00  12,000.00  100.00 0.00 0.00  12,000.00 

   6.5.19 คาใชจายประชาสัมพันธ  100,000.00  48,500.00  48.50 (51,500.00) (51.50)  100,000.00 

   6.5.20 คาใชจายเบ็ดเตล็ด  40,000.00  36,584.00  91.46 (3,416.00) (8.54)  40,000.00 

   6.5.21 คาใชจายดําเนินคดี  60,000.00  -    -   (60,000.00) (100.00)  -   

   6.5.22 คางบกลาง  500,000.00  -    -   (500,000.00) (100.00)  500,000.00 

รวม  3,731,000.00  2,320,972.51  62.21 (1,410,027.49) (37.79)  4,095,040.00 

หมายเหตุ

 6.5.5 คาใชจายวันประชุมใหญ

 - คาเบี้ยประชุมผูแทนสมาชิกประจําป 2560 จํานวน 379 คน คนละ 1,500 บาท

 - คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการ เขารวมประชุม คนละ 1,500 บาท  

 - คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 420 คน คนละ 350 บาท 
 - คาพิมพรายงานกิจการ 

 - คาของที่ระลึก 

 - คาใชจายอื่นๆ
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 6.5.10 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน

 คาตอบแทนหนวยงาน , เจาหนาที่การเงินหนวยงาน และ เจาหนาที่การเงินคลัง 

จํานวนเงิน 100 บาทตอสมาชิก 1 คน จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  จํานวน 4,340 คน

 - จายคาตอบแทนหนวยงาน    รอยละ 40

 - จายคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินหนวยงาน  รอยละ 30

 - จายคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินคลัง   รอยละ 30

 6.5.17 คาใชจายสงเสริมพัฒนากิจการ

 - โครงการอบรมสมาชิก พัฒนาสมาชิกและผูสนใจกอนสมัครเปนสมาชิกเพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณ

            อุดมการณ หลักและวิธีการสหกรณ บทบาทและหนาที่ของสมาชิก

 - โครงการประชุมเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณออมทรัพย

 6.5.22  งบกลาง  เพื่อสํารองจายตามที่จําเปน

จัดซื้อครุภัณฑ

 1. ตูเก็บเอกสารนิรภัย  จํานวน  2  ตู  ราคา  130,000 บาท 

 2. เครื่องคอมพิวเตอร    จํานวน  2  ชุด  ราคา     60,000 บาท
 3. เกาอี้ขาเหล็กมีพนักพิง(ชั้น 3) จํานวน 64 ตัว ราคา   64,000 บาท

 4. อุปกรณสําหรับหองประชุม (รองรับผูเขารวมประชุมจํานวน 30 คน)  

  - โตะประชุม   จํานวน  1  ชุด ราคา    50,000 บาท

  - เกาอี้ประชุม  จํานวน 30 ตัว ราคา    75,000 บาท
  - ชุดเครื่องเสียงสําหรับหองประชุม  ราคา 200,000 บาท

  - โปรเจคเตอร พรอมจอแขวน  ราคา   35,000 บาท

  - เครื่องปรับอากาศ   จํานวน 3 เครื่อง  ราคา  150,000 บาท
 5. รถมอเตอรไซด  จํานวน 1 คัน ราคา   50,000 บาท

 6. โทรทัศน   จํานวน 1 เครื่อง ราคา   20,000 บาท
       รวม      834,000 บาท

 7. ซ้ือท่ีดิน อาคาร เพ่ือปรับปรุงขยายสํานักงาน ราคา  7,000,000 บาท

       รวม   7,834,000 บาท

รายการ

ป 2559

ป 2560
ประมาณการแผนงาน ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน

สูงกวา (ตํากวา)
คิดเปนจํานวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกวา 
(ตํากวา)
คิดเปน
รอยละ

ของแผนงาน

หมวดครุภัณฑ
      คาครุภัณฑ 1,094,000.00  134,190.00  12.27 (959,810.00) (87.73) 834,000.00 

       ซ้ือท่ีดิน อาคาร เพ่ือปรับปรุงขยายสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00

รวม 1,094,000.00  134,190.00  12.27 (959,810.00) (87.73)  7,834,000.00 
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การเสนอแผนการซื้ออาคารพาณิชยเพื่อขยายอาคารสํานักงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

หลักการและเหตุผล
 - อาคารเดิมซื้อมานาน พัฒนา ปรับปรุง ใชงบประมาณไปพอสมควรแลว ขณะนี้มีสมาชิกมากขึ้น                   

เจาหนาที่มากขึ้น เปนศูนยประสานงานของสมาคมตางๆ ทําใหเกิดความไมสะดวกกับสมาชิกที่มาติดตอและ           

เจาหนาที่ที่ใหบริการ 

 - ระดับนําทวมในตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีแนวโนมสูงขึ้น ทิศทางการไหลของนําเปลี่ยนไปตาม                  

การกอสรางตางๆ  อาคารชั้นลางเสี่ยงกับนําทวมยังไมมีการเตรียมรองรับการเกิดปญหานี้

 - การไปสรางที่ใหม ซื้อที่ดินกวางๆเพื่อสรางอาคารใหมตองใชงบประมาณมากและมีความยุงยากเพราะ  

ตองสรางใหมเกือบทุกอยางเชน รั้ว ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบระบายนํา หรือถนน เปนตน

 - อาคารนี้ เปนที่ตั้งทําเลดี ทั้งปจจุบันและอนาคตเปนศูนยกลางยานธุรกิจ อยู ใกลเทสโกโลตัส                      

โรงแรมทวินโลตัส  หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา  โฮมโปร  คอนโดมิเนียมกัลปพฤกษแกรนดนครศรีฯ                   

อาคารสํานักงานซีพีเทาเวอร  และโรงแรมฟอรจูน (กําลังกอสราง) การคมนาคมสะดวก

 - การซื้อขายในปจจุบัน กําลังขายอยูในภาวะเศรษฐกิจตกตําราคาจึงไมสูงเหมือนใหมๆแตในอนาคตราคา

จะสูงขึ้นมากและอาจจะซื้อขยายสํานักงานไมไดหรือตองซื้อในราคาที่แพงมากขึ้น

เปาหมาย
 - ซื้ออาคารพาณิชย 4 ชั้น 2 คูหา ติดกับอาคารสํานักงานสหกรณฯ เดิม โครงการทวินโลตัสพลาซา

นครศรีธรรมราช บนถนนพัฒนาการคูขวาง  พื้นที่โดยประมาณ หนากวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร เนื้อที่ ตารางเมตร

วัตถุประสงค
 1. ปรับปรุงหองนําหองสวมแยกชายหญิงใหสะดวกเพียงพอ มีมาตรฐานและทันสมัย

 2. ใหมหีองรองรับสมาชิกท่ีมาคอยรับบริการท่ีแยกเปนสดัสวนโดยใชระบบเรียกบัตรคิวมสีิง่อาํนวยความสะดวก

             เพื่อเปนการผอนผอนคลายจากความเครียดและจากการเดินทางไกลหรือทํางานดวนระหวางรอพรอม

             จัดใหมีสื่อตางๆ ในการใหความรูเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ   

 3. ปรับปรุงหองประชุมใหญใหรองรับการอบรม/ประชุมของสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกใหรองรับไดมาก
             ขึ้นและหองประชุมยอยใหเหมาะกับจํานวนผูเขาประชุมเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน

 4. ใชเตรียมพื้นที่รองรับหากเกิดนําทวมชั้นลาง 
 5. ปรับปรุงหองสินเชื่อใหมีความเปนสวนตัวมากขึ้น

 6. ใหมีที่จอดรถรับ-สงภายในอาคารเพื่อบริการสมาชิกที่มีรถรับ-สงในขณะที่มีฝนตก

 7. ปรับปรุงหองรับประทานอาหารของเจาหนาที่
 จึงนําเรียนที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุม (นายจตุพร   โอยสวัสดิ์ เลขทะเบียน 03953 ) : ยอนไปหนา 35 พี่สุคนธ ณ นคร ไดแจงวาในสวน

ของการจัดสรรโบนัสกรรมการและเจาหนาที่แตละตําแหนง ใหลงรายละเอียดในรายงานกิจการประจําปทุกครั้งปนี้ 

ไดใสมาหรือไม ในสวนของการจะซื้อที่ดิน อาคาร เพื่อปรับปรุงขยายสํานักงาน ตอนนี้มีเหตุการณนําทวม ถาเอา 7 ลาน

นี้ไปจัดการในเรื่องของการชวยเหลือสมาชิก นาจะดีกวา การลงทุน 7 ลาน ทานตองบอกวา จะไดกําไรภายในปไหน             
อพารทเมนทจะคืนกําไรใน 2 ป นี่คือแผนธุรกิจ ใน 7 ลานนี้แจงวาระดับนําในตัวเมืองนครศรีธรรมราชมีแนวโนมสูงขึ้น

อยากจะบอกวาทวมทุกอําเภอ และขอที่เขียนวาปรับปรุงหองรับประทานอาหารของเจาหนาที่ และซ้ือรถเครื่อง 1 คัน 

เพื่อไปซื้ออาหารมากินในสํานักงานหรือไม แตทานตองรับประกันวาจะคืนกําไรใหสมาชิกไดเพราะเปนการลงทุน และ

ขอ 6.5.10 ตองเขาใจวา กําไร 122 ลาน ถาไมมีเจาหนาที่การเงินไมไดกําไร  จะวาเจาหนาที่การเงิน ไมสําคัญไมได และ          
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6.5.10 ในหัวขอใหญ 6.5 มีหลายขอ ทุกขอไมตองแปลความหมาย ยกเวนขอ 6.5.10 ทําไมคณะกรรมการตองใหแปล

ความหมายวา หนวยงานหรือเจาหนาที่การเงิน ควรจะระบุไปเลยวาจะใหหนวยงานเทาไหร เจาหนาที่การเงินเทาไหร 

ผมคิดวาถากําไรเยอะขนาดนี้ จากเดิม 100 บาท เพิ่มขึ้นไปเปน 150 บาท ยังได เพราะถาเจาหนาที่การเงินไมหักเงินให

ใหสหกรณจะเกิดความเดือนรอน ไมตองขึ้นไปถึง กรมบัญชีกลางเพื่อตอรอง หนาจะเพิ่มเงินจาก 100 เปน 150 บาท 

และกําไรจะมีมากขึ้น และมีหนังสือไปถึงหนวยงาน จายเปนคาตอบแทนหนวยงานรอยละ 40 จายเปนคาตอบแทนเจา

หนาที่การเงินหนวยงานรอยละ 30 จายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินคลังรอยละ 30 บัดนี้ไดปดบัญชีแลวจึงขอ

บัญชีเจาหนาที่การเงินและหนวยงาน 

 ที่ประชุม (นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ เลขทะเบียน 00568) : อยากใหเปดหนา 107 หัวขอ 6.4.4 คา

ใชจายเกี่ยวกับสมาชิก จําไดวาปที่แลวไดเสนอในเร่ืองของสวัสดิการคนโสด แตไมทราบวาในเลมนี้ปรากฏตรงไหนท่ีได

ตั้งคาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการคนโสดเอาไว อยากทราบวาในป 59 นี้มีใครไดรับไปแลวบาง และเร่ืองของอายุ 70 สงสัย

วาจะไดรับไหมเพราะเห็นไมมีการกลาวถึงในเลมนี้

 ที่ประชุม (นางสาวชุติธร  โยธารักษ  ผูจัดการ) : ในเรื่องของสวัสดิการคนโสดเราจะจายในทุนสวัสดิการและ

ระเบียบไดกําหนดเรียบรอยแลวและจะถือใชหลังวันประชุมใหญสามัญประจําป 2559

 ที่ประชุม (นางสาวจันจิรา  เมฆาวรรณ  เลขทะเบียน 03836) : ดิฉันเปนตัวแทนของเจาหนาที่การเงิน 

โรงพยาบาลทุงสงและโรงพยาบาลท่ัวไป เทาท่ีจาํได ทีเ่ปนหัวขอวาใหคาตอบแทนเจาหนาท่ีการเงินตอคนท่ีหกัเงนินาํสง

สหกรณ กอนหนานี้คือใหคนละ 50 บาท ตอคนตอป ตอมามีเพื่อนๆสมาชิกเห็นวาการเงินทําหนาที่หนักพอสมควรชวย

ดแูลสหกรณไมใหตดิลบมีกาํไร กเ็พิม่ใหเปน 100 บาทตอคนตอป ปรากฏวามกีารเปล่ียนระบบการชําระหน้ีเปนการจาย

ตรง ในสวนของการเงนิเพิม่มาเปน 2 สวน ซึง่การเงินดวยกนักเ็ขาใจเพราะตางคนกต็างมหีนาทีเ่พ่ิมขึน้กแ็บงสรรปนสวน

อาจจะไมลงตัวบางแตเราก็เคารพการตัดสินใจซึ่งปที่ผานมาก็จบลงไปไดดวยดี พอมาป 59 ถาทุกคนดูในหนา 108 ขอ 

6.5.10 คาตอบแทนเจาหนาท่ีการเงินเลยอยากจะถามในที่ประชุมวา หนวยงานเปนเจาหนาที่การเงินดวยไหม ถาเกิด

วาจะตั้งเปนคาตอบแทนหนวยงานก็ตองตั้งขึ้นมาใหม ตองคุยมากอนวา มีการเงินหนวยงาน การเงินคลังและหนวยงาน 

เพราะไมเคยรูมากอนวาจะมกีารแบงใหหนวยงานดวย ขอชีแ้จงความเขาใจ สมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ตอนนีถ้ามวาใครเปนคนทาํ

หนาที่ก็คือเจาหนาที่การเงินคอยแนะนํา 

 ที่ประชุม (นายประชนม  อาวุธเพชร กรรมการ) : เร่ืองแผนการจัดซ้ืออาคาร ผมมีความเห็นดวยที่สุดในการ
ซื้ออาคาร 4 ชั้น 2 คูหา เหมือนเรื่องนําทวมที่ทวมทุกอําเภอ สหกรณก็กําลังจะทวมหรือทานคิดวาใหทวมชั้น 1 แลว

หลกัฐานจมนาํหมด กเ็ปนการคิดไวกอน ตอนน้ีโรงบาลมหาราชนาํกท็วมข้ึนสงูอยางท่ีไมเคยทวมมากอนเพราะนาํเปล่ียน
ทศิทาง กเ็ปนเหตผุลทีป่ระกอบกนั เหมอืนหองรบัประทานอาหารเจาหนาที ่ถาทานมาสหกรณกจ็ะเหน็เจาหนาทีก่นิขาว

กนัหนาหองนาํ หองนาํก็ไมมกีารแยกผูชายแยกผูหญงิ จะไดปรับปรุงใหดขีึน้ใหเปนสัดสวน ในสวนทีเ่ราจะซ้ือใหม ถาเรา

ซื้อที่ดิน ถาอยูในศูนยกลางของจังหวัดประมาณไรละ 15 ลาน ถาเราไปซื้อที่ไกลๆสมาชิกก็ไมสะดวกอีก เพราะเมื่อเรา
ซื้อมาแลวและอยูในศูนยกลางของแหลงธุรกิจ และท่ีดินตรงน้ีก็แพง เมื่อกอนซื้อใหมหองละ 3.5 ลาน ตอนนี้ขายหอง

ละไมถึง 3 ลาน ที่เราตั้ง 7 ลานเพราะเร่ืองการปรับปรุงในอนาคตแลวหลังจากน้ีคิดวาตอไปจะแพงข้ึน แตเราไปซ้ือใหม

ไหนจะเรื่องการสรางจะกังวลเรื่องการคอรัปช่ันมันหลายระบบหลายข้ันตอน แตนี้เราซื้อและผมคิดวาไมมีการคอรัปช่ัน 

เราควรต้ังงบไวถาราคาสูงมากไมสมเหตุสมผลก็ไมตองซื้อ และตอไปถาเราไมซื้อคนอื่นมาซื้อเราก็จะขยายไมได ราคาถา

ซื้อก็จะแพงขึ้น ตอนซื้อที่นี่สมาชิกประมาณ 2,000 คนไดแตตอนนี้ 4,000 คนไดแลว แลวมีความคับแคบสมาชิกเราเพิ่ม
มากขึ้นตอไปจะไดทําระบบคิวเหมือนธนาคาร เราไปนั่งใหสบายแลวรอเรียกคิวตามลําดับแลวในชวงนั้นก็ดูวีดีทัศนเรื่อง

ความรูขอบังคับระเบียบของสหกรณใหชัดเจน ขอชี้แจงถาผานไมผาน ก็ใหเผอิญคิดวาตอนนั้นถาซื้อก็นาจะดี
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 ที่ประชุม (นายพิทยา  แตงเกลี้ยง  เลขทะเบียน 03382) : ขออนุญาตพูดในเร่ืองของชุดเครื่องเสียงหอง

ประชุม 200,000 บาท ผมเห็นที่ สหกรณมีชุดเครื่องเสียงอยูแลว การใชจายเงินตองประหยัด ในเรื่องการจัดซื้อที่ดิน

ขยายสํานักงานก็ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ในเรื่องของหนวยงานที่ผานมาที่ลมละลายเพราะเอาทุนไปลงทุนกับอาคารเปน

จํานวนมาก คิดวาของเรา 2 คูหา 4 ชั้น ถาบริหารจัดการใหดี หองใชใหเกิดประโยชน เงิน 7 ลาน ตอนนี้หลังจากนําทวม

ก็ลําบากมาก อยางนอยๆ ถาไมผานก็เอาไปไวในทุนสํารองเพื่อความมั่นคงของสหกรณ

 ที่ประชุม (นายยุทธศักดิ์   ภูนพกิจ เลขทะเบียน 00143) : ซื้ออาคาร 2 คูหา ราคา 7 ลาน ขอถามวาที่มีอยู 

2 คูหา แตละชั้นทานใชทําอะไรเกิดประโยชนสูงสุดแลวหรือยัง ไมไดกลัวคอรัปชั่นขอเสนอแนะวาหองนําที่ใชรวมกันก็

ใหผูชายใชหองนําชั้น 2 ผูหญิงใชชั้น 1 

 ที่ประชุม (นายคณัฑฒ  นุนเสง  เลขทะเบียน 03490) : ในเรื่องซื้ออาคารคงตองใชคํานายกชวนวา “อันนี้คง
ตองรอกันไปกอน” อาคารเดิมซื้อมานานและอาคารขางๆ ก็สรางพรอมกันถาบอกวาระดับนําในตัวเมืองทวมสูงขึ้น ซื้อ

ใหมก็ทวมเหมือนเดิม ผมยังมองวาถาเราจะสรางก็สรางท่ีใหม 

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ในสวนของอาคารใหตัดไปกอน ในสวนของการเงิน สหกรณ

เราจะประสบความสาํเรจ็ไมไดเกดิจากเจาหนาที ่กรรมการ และมเีจาหนาทีก่ารเงนิเปนตวัขับเคลือ่นใหเกดิกลไกในความ

สําเร็จนั้น ไมไดละเลยแตวาบางสหกรณ คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินไมไดเพิ่มขึ้น เคาลดลงเหลือ 50 บาท เมื่อสมาชิก

เพิ่มขึ้นคาตอบแทนก็ลดลง เมื่อเชาหารือกับทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ทานบอกวา การจายเงินเจาหนาที่การ

เงินผิด เปนการปฏิบัติงานซําซอนเพราะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นซึ่งสวนราชการจะตองปฏิบัติ อยูแลว ทาน

กบ็อกวาใหคอยๆปรบัใหพอด ีคอืองคประกอบของความสาํเรจ็เกดิขึน้จากหนวยงาน ผูบงัคบับญัชากถ็อืเปนกลไกสาํคญั 

เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่คลังก็สําคัญ เราตองปรับลงมาใหมันพอดีกับตัวเลข ทานเสนอ 150 ก็ยิ่งเปนปญหาใหญ

เลย มีจัดสรรใหประมาณเกือบ 4 แสน  มี 3 คลัง ก็จะเอาทั้ง 100% ผมถามวาคลังทุงสง คลังปากพนัง คลังสสจ. 3 คน 

จะเอา 3 แสนเหรอ กรรมการไดยังไมถึงเลย เพราะฉะน้ันดูตัวเลขที่มันมีความพอดี 40:30:30 สวน 40 ของหนวยงานก็

สุดแลวแตหนวยงาน ถาพิจารณาวาเปนภาระของการเงินของหนวยงาน หนวยงานก็มีอํานาจจัดสรรเพ่ิมเติมได ซึ่งนอง

นิกรเปนคนนําเสนอตัวเลข 40:30:30 ทานจะเสนออยางไรก็เปนสิทธิ์ในที่ประชุมที่ทานจะเสนอแนะได สวนเรื่องอาคาร 

จากที่เปนประธาน มา 3 ป ชั้น 1 ก็เปนจุดบริการสมาชิก เวลาสมาชิกมาติดตอเยอะๆ ตองยอมรับวาแออัดจริงและเรื่อง

หองนําก็ไมเหมาะสมจริงกับสภาพเปนอยู ก็ควรขยับขยายมีหองสําหรับสมาชิกนั่งรอทําธุรกรรมก็จะดูวากวาง           
ชัน้ที ่2 ปจจุบนัเปนหองประชุมกบัหองจัดเก็บเอกสาร ในหองประชุมคณะกรรมการ 15 คน ผูเขารวมประชุมทัง้สหกรณ

จังหวัดกรมตรวจบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ ทนายความที่ปรึกษา เจาหนาที่ ในขณะนี้เรานั่งคอนขางแออัด ชั้นที่ 3 เปน

หองประชุมใหญไมไดประชุมเฉพาะของสหกรณอยางเดียว ชมรมผูสูงอายุมาใชก็ใชได หนวยงานอื่นมาใชที่เกี่ยวของกับ

สาธารณสุขก็ใชได ชั้นที่ 4 เปนหองวาง 

 ที่ประชุม (นายภัทรพล  เกตุขาวเลขทะเบียน 00603) : เกี่ยวกับเร่ืองแผนตางๆอยากเสนอในหนา 106         
ขอ 6.3.2 คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ ต้ังไว 650,000 บาท และ 6.3.3 คาซอมแซมและบํารุงสินทรัพย ต้ังไว 500,000 บาท  

ปกอนใชไปแค 175,810 บาท  ถาเราจะบรหิารจดัการเกีย่วกบัเรือ่งอาคารสถานที ่ในภาวะเศรษฐกจิอยางนีค้วรจะบรหิาร

จัดการอาคารเดิมใหดีใหเกิดประโยชนสูงสุดและในการลงทุนในเรื่องจักรยานยนต เพราะถาเราซื้อก็จะมีคาเสื่อมและมี

คาซอมแซมคาดูแล เราใชมากแคไหนคุมกับท่ีเราจะซ้ือมาหรือไม 

 ที่ประชุม (นายจตุพร  โอยสวัสดิ์ เลขทะเบียน 03953 ) : ขอ 6.5.10 ในเรื่องของคาตอบแทนไมใชเรื่อง
ของกิเลส คาตอบแทน 6.5.10 เราอนุมัติวาเปนคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินเพราะฉะนั้นถาคณะกรรมการจะใหเปน         

คาตอบแทนหนวยงานก็ใสมาเลย 6.5.11 ก็ได จะไดแยกสวนออกไป พอเราใสมา คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินและมา

ขอแยกนอกไปจายใหหนวยงาน 
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 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : การรับรองรายงานการประชุมในหมวดน้ีปที่แลวในที่ประชุม

ใหญรับรองเปน คาตอบแทนเจาหนาที่การเงินและหนวยงาน หนา 108 อาจจะไมสมบูรณในขอความแตมีการมาเขียน

ขยายในหนา 109  ขอ 6.5.10 ไวชัดเจนแลว

 ที่ประชุม (นายจตุพร   โอยสวัสดิ์ เลขทะเบียน 03953 ) : กระผมไมอยากใหไปเขียนขยายเพิ่มเติมอยากให

เพิ่มจํานวนขอไปเลย เชนคาตอบแทนผูสอบบัญชี ก็หมายถึงผูสอบบัญชี  ถาเขียนวาคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินก็คือ

เจาหนาทีก่ารเงนิ คาตอบแทนเจาหนาทีค่ลงักค็อืของเจาหนาทีค่ลงั คาตอบแทนหนวยงานกค็อืของหนวยงาน ขอ 6.2.1 

รับลูกจางทําความสะอาด จายปละ 115,080 บาท ขอ 6.3.1 คาจางทําความสะอาด 90,000 บาท ถารับลูกจางแลวยังมี

คาจางทําความสะอาดหรือไม และมีเรื่องตั๋วสัญญาใชเงิน 130 ลาน ดอกเบี้ยถูกกวา 160 ลาน เราเปนหนี้อยู 290 ลาน 

ใน 290 แยกเปน 2 ตั๋ว ธนชาต กับ แลนด แอนด เฮาส ทําไมดอกเบ้ีย 130 ลาน ถึงถูกกวา 160 ลาน เราเอายอดเยอะ

กวาดอกเบี้ยนาจะลด และเครื่องเสียง 200,000 บาท แพงเกินไป 

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : เรื่องตั๋วสัญญาใชเงินวงเงินอยูที่ธนาคารจะอนุมัติใหเรา ทาง

ธนาคารใหเรา 150 ลาน ก็เอาไดแค 150 ลาน จะเอามากกวานั้นไมได วันนี้ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ก็มาเพื่อสังเกต 

การณวาธนาคารในฐานะเจาของท่ึใหกูเงนิมาดูวาในระบบของการประชุมเปนอยางไร ลกัษณะการหมุนเงินเปนการปฏิบตัิ

ในการบริหารจัดการทางการเงิน 

 ที่ประชุม (นายกิตติศักดิ์ เชียรศรี เลขทะเบียน 00119 ) : การจัดซ้ืออาคารสถานท่ี ถาเมื่อตอนใหมๆเห็นดวย 

เมื่อกอนยอมรับวาท่ีอยูเดิมทําเลดี นําไมทวม มีที่จอดรถกวางขวาง ขณะนี้มีปญหาที่จอดรถ กอนหนานี้ขนาดกรรมการ

มาประชุมขับรถเวียนกันหลายรอบกวาจะหาที่จอดได เรื่องสิ่งแวดลอมไมเหมาะสม สวนอาคารท่ีวาจะขยายเพ่ิม 2 คูหา 

กไ็มเหน็ดวย อาคารเดิมทีม่อียู 2 หอง 4 ชัน้ ยงัไมใชใหเกดิประโยชนสงูสุดใน ชัน้ 4 ยงัวาง ควรจะต้ังงบประมาณปรับปรงุ 

หองนําก็ควรปรับปรุงใหดูดี แตใหมองวาหองประชุมกรรมการก็สามารถยายไปไวชั้น 4 ได นานๆใชครั้งหนึ่ง ไมไดใชทุก

วัน ถากรรมการรูตัววาขึ้นหองประชุมชั้น 4 ไมไดก็ไมตองสมัคร 

 ที่ประชุม (นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ เลขทะเบียน 00568) : ถาเราซื้ออาคารอีก 2 คูหา ปหนาหรือป

ตอไปก็ตองขอจางคนทําความสะอาดมาอีก การจางลูกจางยุคใหมใชในลักษณะของ OUTSOURCE เราจะไมผูกพันมา

เปนพนกังานของเราเพราะตองมีคาสวัสดกิารคาประกันสงัคม และมีพวกคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีเกนิกวาประกัน

สังคม เพราะฉะนั้นอะไรท่ีเปน OUTSOURCE ได ไมนาจะเอามาผูกพันธใหเปนภาระกับสหกรณ

 ทีป่ระชมุ (นายจรญั  ประเดมิวงศ เลขทะเบยีน 00006) : ควรใชพืน้ทีใ่หเกดิประโยชนสงูสุดกอน และรายการ

ครุภัณฑที่ตัดคือ รายการที่ 1ตูเก็บเอกสารนิรภัย จํานวน 2 ตู ผมวา ชั้น 4 วาง ก็ทําเปนหองนิรภัยสําหรับเก็บเอกสาร 
เพราะเอกสารมันจะเยอะ ซื้อตูนิรภัย ไมนานก็ตองซื้อเพิ่มและ รายการที่ 5 รถมอเตอรไซต ถาซื้อมาก็จะมีคาใชจายเพ่ิม

ข้ึนมาคานาํมันคาซอมคาบํารุงรักษา รายการท่ี 6 โทรทัศน ไมควรซ้ือเพราะไปสหกรณเจาหนาท่ีก็ไมไดมีเวลาโทรทัศน

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ในสวนของตูเก็บเอกสาร เมื่อป 59 เคยอนุมัติไววาใหซื้อแต
ไมไดซือ้เลยมาขอซ้ือป 60 คณะกรรมการไดรบัการแนะนําในการจัดการความเส่ียงเราตองการหนาทีม่สีญัญาจํานวนเงิน

และผูค ําประกันใสไวในตูเฉพาะหนาสําคัญ ซึ่งตูนิรภัยควรกันไฟไดอยางนอย 2 ชั่วโมงก็นาจะดับทัน สมมุติวาไฟไหม

เอกสารหมดเหลือแตแบ็คอัฟไฟลซึ่งจะเปนหลักฐานทางศาลไมได 

 ที่ประชุม (นางสายสมร  วงศวิวัฒน เลขทะเบียน 00734) : ตามโรงพยาบาลนิยมจะจางเจาหนาที่เปน 

OUTSOURCE จะถามวาลูกจางทําความสะอาดจางเดือนละเทาไหร ถาดูตามงบที่ตั้งมาเกินวันละ 300 บาท อยากให
พิจารณาใหดีการรับคนมาคือภาระผูกพันและเรื่องเจาหนาที่สวัสดิการ วุฒิปริญญาตรีใชหรือไม เงินเดือน 15,000 บาท 

หนาที่ทําอะไรบาง ควรจะมีภาระงานมากอน สวนเร่ืองการพิจารณาซ้ืออาคารอยากใหสหกรณทําแผนการใชพื้นที่ของ

สหกรณใหเกิดประโยชนสูงสุด
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 ทีป่ระชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : เจาหนาท่ีนิติกร ประกาศรับสมัครไปแลวแตยังไมมีผูมาสมัคร

เนื่องจากไปติดกับคุณสมบัติที่ตองมีตั๋วทนาย ถาไมสามารถรับนิติกรไดก็ยังตองมีคาปรึกษาทนาย ผมวา สหกรณเรามี

กําไรตั้ง 122 ลาน สหกรณอื่นเคามีรถตูเวลาไปธนาคารไปสงเงินหรือทําธุรกรรมตางๆ เราเพียงจะขอซ้ือรถมอเตอรไซต 

เพื่อจะไวใชงานยังทําไมไดเลย

 ที่ประชุม (นางสาวสุมลทา  ธรรมวิศาล  เลขทะเบียน 03521) : 6.2.1 รับลูกจางทําความสะอาดกับ 6.3.1 

คาจางทําความสะอาด สรุปวาจะจางพนักงานทําความสะอาดหรือไม เพราะไมไดตั้งงบคาจางไว

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : เมื่อกอนนองที่ทําความสะอาดเปนพนักงานของบริษัท      

บริษัทก็จะจางซึ่งไดคาตอบแทนมาถึงตัวนองที่ทําความสะอาดประมาณ 6,000 กวาบาท ปจจุบันเราซื้อวัสดุเอง นํายา

ตางๆเองและก็จางนองมาทําความสะอาดและจางนองโดยตรง ซึง่นองกท็าํงานใหสหกรณมาหลายปแลวกค็ดิวาสหกรณก็

นาจะมีเจาหนาที่ทําความสะอาดสัก 1 คน มี นองที่ทําความสะอาด ก็ทํางานใหสหกรณมา 3-4 ป เราควรจะดูแลเคาเล็ก

นอยตามสัดสวน ขณะน้ีจาง 7,000 กวาบาท ตอไปก็ 7,000 บาท ถาไดเปนเจาหนาท่ีสหกรณปหนาก็จะไดมีโอกาสขยับ

เงินเดือนข้ึนปละเล็กนอย จะไดอยูอยางมีความหวัง ในสวนเจาหนาทีส่วสัดิการ กต็องคอยดูและสมาชิกต้ังแตสมคัรสมาชิก

จนถึงตาย ซึ่งเรามีเจาหนาที่ของสมาคมฯอยูก็ขยับมาเปนเจาหนาที่สหกรณ 

 ที่ประชุม (นางสาวจันจิรา  เมฆาวรรณ  เลขทะเบียน 03836) : ขอ 6.5.10 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน 

พอมาดูสัดสวน หนวยงาน 40 เจาหนาที่การเงินหนวยงาน 30 เจาหนาที่การเงินคลัง 30 จะขอปรับลดคาตอบแทนใน

สวนของหนวยงานเพื่อมาเฉลี่ยใหการเงินคลังและการเงินหนวยงาน 

 ทีป่ระชมุ (นายศริิ เลศิไกร ประธานกรรมการ) : ความเปนจริงทีก่รรมการมองคือหนวยงานถือเปนกลไกสําคัญ

ที่จะใหเจาหนาที่การเงินดําเนินการปฏิบัติ ถาผูบังคับบัญชาไมสั่งสหกรณจะไปติดตอกับเจาหนาที่การเงินโดยตรงไมได

เพราะสหกรณตั้งอยูในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการมันเปนระเบียบทุกคน

จะตองปฏิบัติ เงินเดือนตางๆตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก เพราะกฎหมายเขียนไว  

 ที่ประชุม (นายยุทธศักดิ์   ภูนพกิจ เลขทะเบียน 00143) : จากการที่เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตเริ่มตน คนที่

ยุงเก่ียวกบัเรือ่งการเงนิมากทีส่ดุ กค็อืเจาหนาทีก่ารเงนิ ขอเสนอวา เจาหนาทีก่ารเงนิคลงั ให 40 เจาหนาทีก่ารเงนิหนวย

งานเอาไป 40 และหนวยงานให 20

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

  มติที่ประชุม :  1. เรื่องคาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน 

   อนุมัติใหจายหนวยงาน 40 การเงินคลัง 30 การเงินหนวยยอย 30  จํานวน  98 คน

              อนุมัติใหจายหนวยงาน 20 การเงินคลัง 40 การเงินหนวยงาน 40 จํานวน 144 คน 

 โดยมีเงื่อนไขกอนรับเงินใหเจาหนาที่การเงินคลังและการเงินหนวยงานตองมาทําขอตกลงกับสหกรณกอน

   2. เรื่องการรับเจาหนาที่ตําแหนงสวัสดิการอนุมัติเปนเอกฉันท
   3. เร่ืองการรับลูกจางทําความสะอาด อนุมัติดวยมติ จํานวน 222 คน  ไมอนุมัติ จํานวน 20 คน

   4. เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ

   อนุมัติเปนเอกฉันท รายการท่ี 1 ตูเก็บเอกสารนิรภัย และ รายการท่ี 2 เครื่องคอมพิวเตอร

   ไมอนุมัติ รายการท่ี 3 เกาอี้ขาเหล็กมีพนักพิง , รายการท่ี 4 อุปกรณสําหรับหองประชุม ,

   รายการท่ี 5 มอเตอรไซต , รายการท่ี 6 โทรทัศน และ รายการท่ี 7 ที่ดิน อาคาร
  ขอมติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได-รายจายประจําป 2560 หลังจากปรับปรุงแกไข

 มติที่ประชุม :  อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท
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4.7 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกัน  ประจําป 2560  
 ตามขอบังคับของสหกรณขอ 71 (6) ใหที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกันเพ่ือเสนอ             

ขอความเห็นชอบตอนายทะเบียนสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 จึงใหที่ประชุมใหญ          

พิจารณาวงเงินกูยมืหรือคําประกันประจําป 2559

 ตามสถานะของสหกรณทุนดําเนินงานเกิน  600,000,000.00 บาท  สามารถกําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกัน

ได 1.00 เทา ของทุนเรือนหุนบวกทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

    ทุนเรือนหุน     จํานวน   1,665,355,930.00  บาท

   ทุนสํารอง       จํานวน            96,302,331.53  บาท

   รวม            จํานวน  1,761,658,261.53  บาท

 ขออนุมัติวงเงินกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 2560 จํานวน 1,450,000,000.00  บาท เพือ่ใชเปน ทนุหมุนเวยีน 

และสํารองสภาพคลอง

 จึงนําเรียนที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท
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4.8 พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
     แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
 4.8.1 แกโดยคณะกรรมการดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 13/2559 วันท่ี 13 มกราคม 2560 
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 จึงนําเรียนที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : นับองคประชุมกอนเริ่ม มีผูอยูในหองประชุม 242 คน          

 ทีป่ระชุม (นายชาตติการ ทัว่ดาว กรรมการ) : ขออภปิรายขอ 49 คณุสมบตัขิองสมาชกิสมทบ (2) ขอ ข.บคุคล

ทัว่ไป หมายถงึคนทกุคนสามารถสมคัรเปนสมาชกิสมทบได เปนอนัตรายตอการฟอกเงนิของบคุคลภายนอก จะมสีทิธิใ์น

การซ้ือหุน ตอนน้ีกาํไรตอหุนเร่ิมทีจ่ะน่ิงและจะเปนขาลงในอนาคต เสนอใหตดับคุคลท่ัวไปออก กลบัไปขอบงัคบัของเดิม 

และขอ 106 การแกไขขอบังคับของเดิมตองใชกรรมการดําเนินการเต็มจํานวน ของใหมใชกรรมการดําเนินการมากกวา

สองในสาม กรณีไมผานสมาชิกก็สามารถลงรายชื่อ 50 คน เพื่อขอแกไขขอบังคับได อยากใหกลับไปใชขอเดิมคือตองใช

กรรมการดําเนินการทั้ง 15 คนในการเสนอขอแกไขขอบังคับ 

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ของเดิมกรรมการตองอยูครบ คือ 15 คน ถึงจะเสนอขอแกไข

ขอบังคับได ของใหมก็คือใหแกไขโดยใชกรรมการ 2 ใน 3 ในคณะกรรมการชุดท่ีผานมา เราจะแกไขขอบังคับหลายคร้ัง 

แตตัวทานชาตติการ ทั่วดาว เองก็ไมยอมเขารวม การแกไขขอบังคับไมสามารถแกโดยคณะกรรมการได ตองแกโดยที่

ประชุมใหญเทานั้น 

 ที่ประชุม (นายสมศักดิ์ จึงตระกูล กรรมการ) : ใหขอมติในขอที่ไมมีการโตแยงกอน

 ที่ประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : ขอมติที่ประชุม

 มติที่ประชุม : อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท ขอ7 ขอ19 ขอ21 ขอ22 ขอ31 ขอ 41 ขอ 69 ขอ72 ขอ79                 

ขอ 82  ขอ 94 ขอ 99 

 ไมอนุมัติดวยมติเปนเอกฉันท ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ขอ ข.บุคคลทั่วไป 

  ขอ 106 คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณจะเสนอแกไขขอบงัคบัไดเมือ่มกีารพจิารณาเรือ่งทีจ่ะขอแกไขโดยใช

คณะกรรมการดําเนินการมาประชุมมากกวาสองในสาม  
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 4.8.2 แกโดยสมาชิก
 อาศัยตามขอบังคับ ขอ 106. การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

 (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับไดเมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอ

แกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุม  เต็มจํานวนของคณะ

กรรมการดําเนินการท่ีมอียูในขณะน้ัน  โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคบันัน้  ใหถอืเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ

ดาํเนนิการท่ีมาประชุมซึง่ลงลายมือชือ่เขาประชุมแตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึง่ในสิบของจํานวนสมาชิก

หรอืผูแทนสมาชิกทัง้หมด  หรอืไมนอยกวาหาสบิคน  ลงลายมือชือ่ทาํหนังสอืรองขอตอคณะกรรมการดําเนนิการกอนการ

ประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน  ใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทําได  โดยตองระบุขอความที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น  

พรอมดวยเหตุผล
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 จึงนําเรียนที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุม (นายสมศักดิ์ จึงตระกูล กรรมการ) : ที่ประชุมแหงนี้เปนการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามขอ 

71(10) ในสวนของขอบังคับที่สมาชิกเสนอมาจะมีขอที่ไปขัดแยงกับขอบังคับขอที่เราอนุมัติไปแลว และอีกอยางคําวา

บทเฉพาะกาล คําวาบทเฉพาะกาลจะใชเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญ ไมไดเอามาใชในเรื่องของระเบียบขอบังคับ การขอ

ใหมีการแบงเขตเลือกตั้งเปน 7 เขต ซึ้งในปนี้หรือปหนาไมสามารถทําได เพราะอัตราการเขาออกของคณะกรรมการไม

เทากัน จึงเปนไปไมไดที่ขอบังคับขอนี้จะผาน

 ที่ประชุม (นางสาวประทักษวัล  สุขสําราญ เลขทะเบียน 00568) : การเลือกตั้งตองเลือกในที่ประชุมใหญ

เทานั้นจะแยกไปเปนหนวยยอมกระทําไมได

 ท่ีประชุม (นายศิริ เลิศไกร ประธานกรรมการ) : องคประชุมมี 196 คน ไมครบจึงไมสามารถขอแกไขขอบังคับได

 มติที่ประชุม : ไมอนุมัติเนื่องจากองคประชุมไมครบ

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ
  ไมมี

 ประธานกรรมการ (นายศิริ เลิศไกร) : กลาวปดการประชุม

  ปดประชุม 20.30 น.

       ลงชื่อ       ศิริ  เลิศไกร  ประธานที่ประชุม

                 (นายศิริ  เลิศไกร)

                     ประธานกรรมการ

           สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

       ลงชื่อ      สุรพร  นนทแกว       กรรมการเลขานุการ

                (นายสุรพร  นนทแกว)
        กรรมการเลขานุการ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

  


