สารบัญ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ ง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ ง เสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการตรวจสอบกิจการ
3.2 รายงานสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ประจำป 2564
3.3 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2564
3.4 รายงานการจายผลประโยชนและคาตอบแทนของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจ
ในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ ประจำป 2564
3.5 รายงานขอมูลการเสนอขายที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาอาคารทำการ
สหกรณ
3.6 รายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน ของ
สหกรณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจำป 2564
4.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564
4.3 พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม
4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานตามปริมาณธุรกิจสหกรณ ป 2565
4.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำป 2565
4.6 พิจารณาประมาณการรายได-รายจายและอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป
2565
4.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38
4.8 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณประจำป 2565 และกำหนด
คาตอบแทน
4.9 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2565
4.10 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565
4.11 พิจารณาเลือกซื้อที่ดินเพื่อกอสรางที่ทำการสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
5.1 ขอเสนอแนะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
5.2 ขอเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
ภาคผนวก
- สำเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
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หลักการของสหกรณ
1. เปนสมาชิกดวยความสมัครใจ
2. การควบคุมการดําเนินงานโดยหลักประชาธิปไตย
3. จํากัดเงินปนผลตามหุน
4. แบงจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจดวยความเปนธรรมและเพื่อผลประโยชนสวนรวม
5. สงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ
6. ใหความรวมมือระหวางสหกรณและขบวนการสหกรณทั้งปวง
7. ใหความเอื้ออาทรตอชุมชน
วัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
1. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยโดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับ
ประโยชนตามสมควร
2. สงเสริมการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น
4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
5. ใหเงินกูแกสมาชิก
6. ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
7. ชื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
8. ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
9. ซื้อหุนของสถาบันประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ
10. ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
11. ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน
12. ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
13. ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
14. ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
15. รวมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยชุมนุมสหกรณและสหกรณอื่นเพื่อสงเสริมและ
ปรับปรุงกิจการของสหกรณ
16. กระทําการตางๆตามที่ไดรับอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาว
ขางตนรวมถึง ซื้อกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครองกู ยืม เชาหรือใหเชาซื้อหรือใหเชาซื้อโอน
หรือ รับโอนสิทธิการเชาหรือสิทธิเชา ซื้อขายหรือจําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวย
วิธีอื่นใด ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
17. ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
18. ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
19. ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสหกรณดวย
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รายนามคณะที่ปรึกษา
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด

นายแพทยมานพ ฉลาดธัญญกิจ
ผูอํานวยการกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายวรพงษ จีนบุตร
ที่ปรึกษาดานการบริหาร
จัดการ

นางสวาท ศิลปะรายะ
ที่ปรึกษาดานการบริหาร
จัดการ

ชิณจักจัรกร
นายอุระชาติชิณ
ที่ปรึกษาดานการบริหาร
จัดการ
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รายนามคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ชุดที่ 37

นางสาวรุงนภา อุดานนท
ประธานกรรมการ

นายวรพิชญ สังขพุทธินันทน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายดุษฎี บุนนท
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
กรรมการดำเนินการ

นางพิชญา สำราญพิศ
กรรมการดำเนินการ

นางอรัญญา นรสาร
กรรมการดำเนินการ

นายดาบชัย มาภา
กรรมการดำเนินการ

นายชูชีพ มณีพรรณ
กรรมการดำเนินการ

นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ
กรรมการและเลขานุการ

นายณตฤณ จันทะเสน
กรรมการและเหรัญญิก

นางจิรัชญา อุไรวงศ
กรรมการดำเนินการ

นายมงคล ธงยศ
กรรมการดำเนินการ

นายบุญเลิศ คลีลวน
กรรมการดำเนินการ

นายวรงค บุญระมี
กรรมการดำเนินการ

นางสาวกรรณิการ อุดมกัน
กรรมการดำเนินการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

รายนามผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด

นายเชิงชาย จันทรศรี
ผูสอบบัญชี

นายดิเรก เหมเมือง
ประธานผูตรวจสอบ
กิจการ

นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
ผูตรวจสอบกิจการ

นายรัชชานนท ดุมแกว
ผูตรวจสอบกิจการ
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ฝายจัดการ

นางสุพัตรา เอกอายะ
ผูจัดการ

นางเพ็ญศรี ทิพยศรี
รองผูจัดการ

นางสาววรินทรัตน เนตรไลย
หน.ฝายเรงรัดและติดตามหนี้สิน

นางนาตยา เผาพันธ
หน.ฝายสินเชื่อ

นางสาวอรอุมา พอชมภู
หน.ฝายบัญชี

นางสาววราลักษณ ไชยรัตน
หน.ฝายธุรการ

นางเดือนฤดี พลนารี
เจาหนาที่ธุรการ

นายราชสัน ธิสุทอน
หน.ฝายสารสนเทศ

นายอนุชา แซยอง
พนักงานขับรถยนต

นายยงยุทธิ พุฒเพ็ง
เจ้าหน้าทีสมาคมฌาปนกิจฯ
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รายนามคณะกรรมการ
คณะกรรมการอํานวยการ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ- สกุล
นางสาวรุงนภา อุดานนท
นายวรพิชญ
สังขพุทธินันทน
นายดุษฎี
บุนนท
นายณตฤณ
จันทะเสน
นายนิมิตร
พรหมวิศาสตร
นายมงคล
ธงยศ
นายภาสกร
กิติศรีวรพันธุ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานกรรมการคนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
ประธานกรรมการเงินกู
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

นายนิมิตร
นางจิรัชญา
นายบุญเลิศ
นายณตฤณ
นายภาสกร
นางพิชญา
นางอรัญญา

ชื่อ- สกุล
พรหมวิศาสตร
อุไรวงศ
คลีลวน
จันทะเสน
กิติศรีวรพันธุ
สําราญพิศ
นรสาร

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ- สกุล
นายมงคล
ธงยศ
นางสาวกรรณิการ อุดมกัน
นายดาบชัย
มาภา
นายชูชีพ
มณีพรรณ
นายวรงค
บุญระมี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร.042-515739, 042-515793

ที่ สอ.สสจ.นพ.ว.21/2565
13 ธันวาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2564
เรียน สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
สิ่งที่สงมาดวย ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564

จำนวน 1 ฉบับ

ดวยสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 37 ได
มีมติในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 ในวันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กำหนดวันประชุมใหญสามัญประจำป
2564 ในวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-16.00 น. โดยระบบ Zoom Meeting รายละเอียดสถานที่
จัดประชุม ดังนี้
อำเภอ
จุดที่ 1. อำเภอเมืองนครพนม
(จุดถายทอดสัญญาณ)
จุดที่ 2. อำเภอธาตุพนม
จุดที่ 3. อำเภอศรีสงคราม

สถานที่
หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หองประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

การประชุ มใหญ ส ามั ญ ประจำป ดั งกล าว เป น การประชุ มโดยสมาชิ กสามั ญ ทั้ งหมดและสมาชิ กไม
สามารถมอบสิทธิใหผูอื่นเขาประชุมแทนตนไดโดยเริ่มลงชื่อเขาประชุมไดตั้งแตเวลา 08.00 - 10.00 น.
การลงทะเบียนเขาประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ใหสมาชิกยื่นเอกสารแสดงตนและลงนามใน
ทะเบียนเขาประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ณ จุดลงทะเบียนที่สหกรณกำหนดไวสมาชิกที่ไมไดลงทะเบียนผาน
ระบบออนไลน ก็สามารถใชสิทธิเขาประชุมใหญไดโดยเริ่มลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 08.00 น.
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38 ใชรูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ดวยเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส เลือกตั้งไดตั้งแตเวลา 08.00 น. ภายหลังจากที่สมาชิกลงทะเบียนเขาประชุม
ใหญเรียบรอยแลว และกำหนดเวลาสิ้นสุดการใชสิทธิ์เลือกตั้งเวลา 11.00 น. โดยสมาชิกสามารถยื่นเอกสารแสดงตน
และลงชื่อในเอกสารลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้ง ณ จุดเลือกตั้งที่กำหนดไวในสถานที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564
ของสหกรณ
เอกสารแสดงตนในการลงทะเบียนเขาประชุ มใหญ และใช สิทธิเลื อกตั้ง ใหใชบัตรบัตรประจำตั ว
ประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ หรือเอกสารทางราชการอื่นใดที่มีรูปถายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
โดยบัตรหมดอายุสามารถใชเปนหลักฐานแสดงตนได หลักฐานแสดงตนทุกกรณีใหใชฉบับจริง
หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญจำป 2564 หนาที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2564
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร.042-515739, 042-515793

การจายคาตอบแทน สหกรณฯจะทำการจายคาตอบแทนเขาประชุมใหญสามัญประจำป 2564
ใหแกสมาชิก ภายหลังจากการประชุมใหญสามัญประจำปเสร็จสิ้น
การจายคาอาหารกลางวันและคาอาหารวาง สหกรณฯจะทำการจายคาอาหารกลางวันและคา
อาหารวาง ใหแกสมาชิกที่เขาประชุมใหญสามัญประจำป 2564 กับสหกรณ ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น โดยจายรายละ
200 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขาประชุม ตามวัน เวลา และสถานดังกลาวตอไป

ขอแสดงความนับถือ
( นางสาวรุงนภา อุดานนท )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2564
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
วันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.
จุดที่ 1. หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
จุดที่ 2. หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
จุดที่ 3. หองประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม
************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานการตรวจสอบกิจการ
3.2 รายงานสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ประจำป 2564
3.3 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2564
3.4 รายงานการจายผลประโยชนและคาตอบแทนของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการ
จัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ ประจำป 2564
3.5 รายงานขอมูลการเสนอขายที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาอาคารทำการสหกรณ
3.6 รายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน ของสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจำป 2564
4.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564
4.3 พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม
4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานตามปริมาณธุรกิจสหกรณ ป 2565
4.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำป 2565
4.6 พิจารณาประมาณการรายได-รายจายและอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2565
4.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38
4.8 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณประจำป 2565 และกำหนด
คาตอบแทน
4.9 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2565
4.10 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565
4.11 พิจารณาเลือกซื้อที่ดินเพื่อกอสรางที่ทำการสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
5.1 ขอเสนอแนะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
5.2 ขอเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
ภาคผนวก
- สำเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563

รายงานประจำ�ปี 2564
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในรอบ 5 ป
1.จำนวนสมาชิก
2,000

จำนวนสมาชิก(คน)
1,746

1,703

1,681

1,985

1,820

1,500

สามัญ
สมทบ

1,000
500

224

205

201

195

216

0

2560
1,681
195

2561
1,703
201

1,200.00
1,000.00

941.07

2564
1985
215

1,692.70
1,343.42

1,531.74

1,262.68

1,217.61

1,400.00

1,095.53

1,600.00

2563
1820
224

1,610.79

1,800.00

1,429.04
1,542.29

2,000.00

2562
1,746
205

2564

จำนวนเงินทุน(ลานบาท)

1,132.36

1,974.79

2.จำนวนทุนสหกรณ

2563

1,235.40

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

2562

1,024.39

2561

1,200.61

2560

800.00

ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
เงินกูยืม

600.00
400.00
200.00
0.00

2560

2560
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝาก
เงินกูยืม

2561

2562

2561

2563

2562

2564

2563

2564

1,095,539,620.00

1,132,368,450

1,200,617,760

1,262,680,320

1,343,429,090

941,076,441.59

1,429,042,258.30

1,235,402,835.22

1,217,610,821.78

1,692,704,782.56

1,974,794,900.00

1,542,294,500

1,610,794,100

1,531,749,168.87

1,024,393,468.87
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3.จำนวนทุนสำรอง
จำนวนเงินทุน(ลานบาท)

160.00
140.00
120.00
100.00

114.14

99.63

85.37

143.31

128.97

ทุนสํารอง
ทุนสะสม

80.00
60.00
40.00

4.61

4.10

3.93

3.28

20.00

4.56

0.00

2560

2561

2562

2560
ทุนสำรอง
ทุนสะสม

2563

2561

85,376,472.77
3,289,675.40

2564

2562

99,638,388.21
3,932,389.30

2563

2564

114,141,369.05 128,974,700.33
4,104,495,30 4,619,887.17

143,318,614.61
4,567,820.45

4.ทุนสหกรณ
4,336.85

4,223.94

4,000.00

4,297.90

4,354.10

4,272.64

สินทรัพย์

จำนวนเงินทุน(ลานบาท)

3,500.00

2,980.22

2,921.24

3,000.00

ทุนสหกรณ์

2,855.85

1,302.69

1,356.63

1,442.05

1,515.33

2,500.00

2560

2561

2562

2563

2,000.00
1,500.00

หนีส นิ

2,757.30

2,725.31
1,628.79

4,500.00

1,000.00
500.00
0.00

สินทรัพย
ทุนสหกรณ
หนี้สิน

2564

2560

2561

2562

2563

2564

4,223,942,701.88
1,302,694,155.97
2,921,248,545.91

4,336,857,923.76
1,356,635,751.57
2,980,222,172.19

4,297,906,406.57
1,442,054,407.90
2,855,851,998.67

4,272,644,183.45
1,515,336,981.73
2,757,307,201.72

4,354,104,684.17
1,628,791,256.82
2,725,313,427.35
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โครงการสหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เยี่ยมจุดฉีดวัคซีน

โครงการเกษียณอยางมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ12-14 พ.ย. 2564 ณ จังหวัดเลย

โครงการเกษียณอยางมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ12-14 พ.ย. 2564 ณ จังหวัดเลย
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

การประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เปนการประชุมใหญโดยสมาชิกทั้งหมด มีสมาชิกสามัญ ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จำนวน 1,985 คน
บัดนี้ มีจำนวนสมาชิกมาลงชื่อเขาประชุมจำนวน................คน ซึ่งครบองคประชุม ตาม
ขอบังคับสหกรณ พ.ศ.2560 ขอ 69 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณ
ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน และ
จำนวนสมาชิกมาลงนามครบองคประชุมเรียบรอยแลว
ขอแนะนำผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่เขารวมประชุม
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………..……………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………………..
ผูแทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
1……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………..……………………………..
3……………………………………………………………………………………………………………………..
ผูสอบบัญชี
……………………………………………………………………………..
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 37 และฝายจัดการ
....................................................................................…………………………………………..
....................................................................................…………………………………………..
....................................................................................…………………………………………..
....................................................................................…………………………………………..
....................................................................................…………………………………………..
และในการประชุมใหญสามัญประจำป ในครั้งนี้ เปนการประชุมโดยสมาชิกทั้งหมด ผานระบบ
Zoom Meeting รายละเอียดสถานที่จัดประชุม ดังนี้

อำเภอ
จุดที่ 1. อำเภอเมืองนครพนม
(จุดถายทอดสัญญาณ)
จุดที่ 2. อำเภอธาตุพนม
จุดที่ 3. อำเภอศรีสงคราม

สถานที่
หอประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หองประชุม สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ที่ประชุมรับทราบ

23
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ประจำป 2563
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
ประธาน

ขอเชิญที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป
2563 ตามรายละเอียดในเอกสารตามภาคผนวกแนบทายวาระนี้ มีท านใดจะแกไขเพิ่มเติมหรือไม
(รายละเอียดในภาคผนวก หนา 150-179 )

มติที่ประชุม
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................................................................................................................................................................
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เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
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3.1 รายงานการตรวจสอบกิจการ
ประธาน
เรียนเชิญประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2564
ตอที่ประชุม
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
สำหรับปทางบัญชี 2564
เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
ตามมติที่ประชุมใหญ สามัญ ประจำป พ.ศ.2563 เมื่อวันอาทิตยที่ 27 ธัน วาคม 2563 ไดเลือกตั้ ง
ขาพเจาและคณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ขาพเจาและคณะไดเขาตรวจสอบกิจการระหวางวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึง
วันที่ 30 เดื อน พฤศจิ กายน พ.ศ.2564 โดยเขาตรวจสอบการดำเนิ น งานทุ กเดื อน รวม 12 ครั้ง จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการแตละดานดังนี้
วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
1.เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การเงิน การบัญชี การดำเนินงาน
ดานสินเชื่อ และดานอื่นๆ ของสหกรณ
2.เพื่อตรวจสอบติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
ขอบเขตของการตรวจสอบ
1.ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของสหกรณ จ ากการตรวจเอกสารสำคั ญ สมุ ด ทะเบี ย น บั ญ ชี รายงาน
ใบสำคัญและเอกสารทางการเงินรวมทั้งการซักถามผูจัดการและเจาหนาที่ฝายจัดการสหกรณ โดยตรวจเอกสารตั้งแตวันที่
1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการจากเอกสารประกอบการประชุม
ผลการตรวจสอบ
ดานโครงสรางขององคกร
มีการจัดทำโครงสรางของสหกรณ มีการมอบอำนาจการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน มีระเบียบรองรับครบถวน
เหมาะแกการดำเนินงาน มีการจัดทำประมาณการรายรับและรายจายประจำปในดานตางๆ เพื่อนำไปใชในการบริหารงาน
มีการประชุ มคณะกรรมการทุกเดือนและมีการประชุมงานย อยที่ ไดรับ มอบหมายประจำ ในด านการประเมิน ผลการ
ดำเนินการและการปฏิบัติงานดานตางๆ สหกรณมีการเปรียบเทียบประมาณการรายรับ รายจาย อยางสม่ำเสมอ
ดานการเงิน
คณะกรรมการดำเนินการไดกำหนดระเบียบการใหเงินกูขึ้นถือใชอยางเหมาะสมโดยไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนกอนและไดปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบที่กำหนดไว
การตรวจสอบเอกสารการกู แบบคำขอกู สัญญาเงินกูและเอกสารหลักฐานที่ผูกูใชเปนหลักประกันกับ
ทะเบียนการจายเงินกูประเภทตางๆ มีบางรายการที่ยังกรอกขอมูลไมครบถวนตามแบบฟอรม เชนสถานที่เขียน วันเดือน
ป ตำแหนง หรืออื่นๆที่มีอยูในแบบฟอรม ในสวนของการกูหุนตัวเอง
(สหกรณไดดำเนินการตามที่เสนอเรียบรอยแลว)
การรับ-จายเงิน ระหวางเดือน มีเอกสารใหตรวจสอบถูกตองตามระเบียบสหกรณ มีการลงบัญชี เปน
ปจจุบัน

รายงานประจำ�ปี 2564
27

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

จากการตรวจสอบรายการสมาชิ ก ที่ ขาดส งชำระ หรื อชำระไม ครบตามสั ญ ญา ที่ ค ณะกรรมการได
นำเสนอ มีหลายรายที่ขาดสงชำระ หรือชำระไมครบตามสัญญา คณะกรรมการไดดำเนินการเจรจา ไกลเกลี่ย เพื่อไมให
ขาดจากการเปนสมาชิก และไมใหกระทบกระเทือนกับผูค้ำประกันหลายรายยังไมพบการรายงานการดำเนินการอยาง
หนึ่งอยางใด ซึ่งสหกรณมีคณะกรรมการ สำหรับการตรวจสอบการดำเนินการสำหรับสมาชิกที่ขาดสงชำระรายงวด หรือ
สงงวดไมครบ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ของสหกรณ
การใหสมาชิกปรับโครงสรางการสงชำระ สหกรณไดพิจารณาตามความจำเปนและเหมาะสม เพราะการ
ปรับโครงสรางจะทำใหการสงงวดเพิ่มจำนวนงวดมากขึ้นอาจสงผลกระทบกับสหกรณในระยะยาว
สุมตรวจเอกสารรายการเงินยืมและการสงใชเงินยืม มีเอกสารใหตรวจสอบถูกตองตามระเบียบสหกรณ
กระบวนการการยืมและการใชคืนเงินยืม
- ตรวจสอบการใชจายเงินในโครงการ
ในระหวางปบัญชีสหกรณไดขออนุมัติโครงการจากที่ประชุมใหญเพื่อดำเนินการในปบัญชี
1.โครงการพัฒนาสหกรณสูมาตรฐานสหกรณสีขาว ตั้งงบโครงการ 122,600 บาท ไมไดดำเนินการ
เนื่องจากกรมสงเสริมสหกรณยกเลิกการดำเนินการ
2.โครงการรูสักนิด กอนคิด บริหารจัดการสหกรณ อบรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564ณ หอประชุม
นาคราช โรงแรมแมโขง เฮอริเทจ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งงบโครงการฯ จำนวน 55,300.00 บาท(หา
หมื่นหาพันสามรอยบาทถวน) ใชไปในโครงการ 32,675.00 บาท (สามหมื่นสองพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) ไมเกินงบ
ที่ตั้งไวและคาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ
-การเบิกจายมีเอกสารใหตรวจสอบครบถวนทุกรายการตามรายละเอียดโครงการฯ
3.การอบรมโครงการพั ฒ นางานประจำสู การสรางนวัต กรรมบริการเป น เลิศ (R2I) อบรมเมื่ อวัน ที่ 2
ตุ ล าคม 2564ณ หอประชุ ม Hall 3 โรงแรมไอโฮเตล อำเภอเมื อ งนครพนม จั งหวั ด นครพนม ตั้ งงบโครงการฯ
53,400.00 บาท(หาหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) ใชไปในโครงการ 35,419.00 บาท(สามหมื่นหาพันสี่รอยสิบเกาบาท
ถวน) ไมเกินงบที่ตั้งไวและคาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ
-การเบิกจายมีเอกสารใหตรวจสอบครบถวนทุกรายการตามรายละเอียดโครงการฯ
4.โครงการเกษียณอยางมั่นใจ กาวไปกับสหกรณ ตั้งงบโครงการ 812,680 บาทใชไปในโครงการไมเกิน
งบที่ตั้งไวและคาใชจายสามารถถัวเฉลี่ยกันไดทุกรายการ
-การเบิกจายมีเอกสารใหตรวจสอบครบถวนทุกรายการตามรายละเอียดโครงการ
ดานสินทรัพย
การดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
สหกรณ วางแผนการดำเนิน งานและงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งไดรับ อนุ มัติจากที่ป ระชุมใหญ
เมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคมพ.ศ. 2563 สหกรณฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจำ
ทุกเดือน ผลการดำเนินงานตั้งแตตนปทางบัญชีถึงปจจุบัน(วันที่ 1ธันวาคม พ.ศ.2563ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564) สวนใหญเปนไปตามแผนที่กำหนด สหกรณฯ ไดใชจายเงินงบประมาณรายจายเปนไปตามที่ประชุมใหญอนุมัติ ยัง
ไมเกินวงเงินซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติ
การดำเนินการตามระบบควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง
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ไดตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการสหกรณ พบวาสหกรณไดปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในตามที่กรมสงเสริมสหกรณกำหนดซึ่งคณะกรรมการ เจาหนาที่ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณได
แบงงานใหทุกคนมีสวนในการบริหารอยางเปนระบบตามแนวทางที่กำหนดในการบริหารความเสี่ยง
ดานอื่นๆ
-ในการดำเนิ น งานหรื อการจัด ประชุ มอบรมขอชื่ น ชมคณะกรรมการที่ ดำเนิ น งานหรื อจั ด การอบรม
ภายใตขีดจำกัดของโรคโควิด-19 ไดตามกรอบนโยบายของจังหวัดนครพนม ในอันที่จะควบคุมโรคมิใหเกิดการระบาด
การดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการในการพัฒนาสหกรณเพื่อใหเกิดกับสมาชิกสหกรณ มีบางโครงการที่มี
ความเสี่ยงตอการระบาดของโรคหรือโครงการที่รอไดคณะกรรมการสหกรณก็ไมดำเนินการยกไปพิจารณาดำเนินการในป
ถัดไป เพื่อใหสหกรณมีความมั่นคง สมาชิกไดประโยชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(นายดิเรก เหมเมือง )
ประธานผูตรวจสอบกิจการ

(นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ)
ผูตรวจสอบกิจการ
ที่ประชุม

(นายรัชชานนท ดุมแกว)
ผูตรวจสอบกิจการ

..........................................................................................................................................................
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3.2 รายงานสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ประจำป 2564
รายการ
สมาชิ กยกมาต นป 2564
สมาชิ กสามั ญ
สมาชิ กสมทบ
รวมสมาชิ กยกมาทั้งสิ้ น
บวก เพิ่มระหวางป 2564
สมาชิ กสามั ญ
1. สมั ครเขาเปนสมาชิกใหม
2. รับโอนสมาชิกจากสหกรณอื่น
รวม
3. ปรับสถานะสมาชิกจากสมทบเปนสามั ญ
รวมทั้งสิ้ น
สมาชิ กสมทบ
1. สมั ครเขาเปนสมาชิกใหม
รวม
รวมสมาชิ กเพิ่มขึ้ นทั้งสิ้ น
หัก ลดลงระหวางป 2564
สมาชิ กสามั ญ
1. พนสภาพการเปนสมาชิก
2. ถึงแกกรรม
3. โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณอื่น
4. ลาออกจากการเปนสมาชิก
รวม
สมาชิ กสมทบ
1. ลาออกจากการเปนสมาชิก
2. ปรับสถานะสมาชิกจากสมทบเปนสามั ญ
รวม
รวมสมาชิ กลดลงทั้งสิ้ น
สมาชิ กคงเหลื อสิ้ นปบัญชี 2564
สมาชิ กสามั ญ
สมาชิ กสมทบ
รวมสมาชิ กคงเหลื อทั้งสิ้ น

มติที่ประชุม

เพศ
ชาย

รวม

หญิ ง

หมายเหตุ

530
53
583

1,290
171
1,461

1,820
224
2,044

40
3
43
9
52

72
4
76
49
125

112
7
119
58
177

23
23
75

46
46
171

69
69
246

-

-

-

4
1
3
8

2
1
1
4

6
2
4
12

6
9
15
23

14
49
63
67

20
58
78
90

574
61
635

1,411
154
1,565

1,985
215
2,200

...........................................................................................................................................................
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3.3 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2564
3.3.1 รับทราบจำนวนสมาชิกทั้งหมด
จำนวนสมาชิกสามัญ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จำนวน
จำนวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จำนวน
รวมทั้งสิ้นจำนวน

1,985 ราย
215 ราย
2,200 ราย

3.3.2 ดานการบริหารงานทั่วไป
3.3.2.1 ไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ ดังนี้
1. นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นางสวาท ศิลปรายะ
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
3. นายอุระชาติ ชิณจักร
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
4. นายวรพงษ จีนบุตร
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
3.3.2.2 แกไขเพิ่มเติมระเบียบทั้งหมด11 ระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานสหกรณและสงเสริม
คุณภาพชีวิตของสมาชิก ไดแก
1.ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก พ.ศ.2564
2.ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2564
3.ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564
4.ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อวัยเกษียณ พ.ศ.2564
5.ระเบียบวาดวย การปรับโครสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ.2564
6.ระเบียบวาดวย การผิดนัดในการสงชำระหนี้พ.ศ. 2564
7.ระเบียบการใหเงินกูสามัญเพื่อการชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีพ.ศ.2564
8.ระเบียบวาดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพพ.ศ.2564
9.ระเบียบวาดวย หุน พ.ศ.2564
10.ระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ.2564
11.ระเบียบวาดวยวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการพ.ศ.2564
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3.3.3 ผลงานเดนในการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการ ชุดที่ 37
คณะกรรมการชุดที่ 37โดยทานประธานรุงนภา อุดานนท และกรรมการอีก 14 ทาน ไดบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสหกรณและมวลสมาชิกจนทำใหป
2564 สหกรณ มี ก ำไรสุ ท ธิ เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2563 จำนวน 18,419,257.53 บาทถึ ง แม ร ายได จ ากดอกเบี้ ย และ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนจะลดลงจากปที่ผานมา ประกอบกับสหกรณมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกจาก
5.90 บาท เปน รอยละ 5.80 บาท เพื่อเปนการชวยเหลือสมาชิกในสถานการณ การระบาดของไวรัสโควิด-19 (โคโรนา
ไวรัส 2019) เมื่อรายไดลดลง คณะกรรมการฯไดใชความสามารถในการบริหารจัดการ โดยลดตนทุนทางการเงินเพื่อลด
คาใชจายในสวนของดอกเบี้ยจายลง ทำใหสหกรณมีกำไรก็จะเพิ่มขึ้นตามมา
จุดเดนที่สำคัญ ที่ทำใหกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในปบัญชี 2564 คือ
การควบคุมตนทุนทางการเงิน โดยใชแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาใชในการบริหารสหกรณ ทำใหลดการ
จายดอกเบี้ยเงินรับฝากและดอกเบี้ยเงินกูยืม ลงไดถึง 14,175,388.65 บาท ดังแสดงไดตามตาราง ดังนี้
ลํา ดั บ

รายการ

ป 2564

ป 2563

ผลต าง

หมายเหตุ

รายได รวม
1 ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนการลงทุนถือหุน 250,851,324.68

251,480,928.72 -

629,604.04 ลดลง

1,305,977.88

1,467,075.32 -

161,097.44 ลดลง

รวมรายได ทั้งสิ้ น 252,157,302.56

252,948,004.04 -

2 รายไดอื่น
ค าใช จายรวม

790,701.48
-

1 ดอกเบี้ยจ ายเงิ นรับฝาก

47,982,167.23

48,809,643.20 -

2 ดอกเบี้ยจ ายเงิ นกูยืมจากชุมนุ มสหกรณ

53,509,793.08

66,857,705.76 - 13,347,912.68 ลดลง

291,449.97

4,870,852.90 - 5,162,302.87 ลดลง

3 คาเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

-

4 คาใชจายเกี่ยวกับเจ าหน าที่
5 คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ

4,983,656.21
846,866.06

4,625,618.40
868,745.19 -

827,475.97 ลดลง

358,037.81 เพิ่มขึ้น
21,879.13 ลดลง

6 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

2,561,860.00

2,393,780.00

168,080.00 เพิ่มขึ้น

7 คาใชจายดําเนิ นงานอื่น

5,088,678.19

5,465,184.36 -

376,506.17 ลดลง

รวมค าใช จายทั้งสิ้ น 114,681,570.80
กําไรสุ ทธิ

137,475,731.76

133,891,529.81 - 19,209,959.01 ลดลง
119,056,474.23

18,419,257.53 เพิ่มขึ้ น

สรุปผลการเพิม่ ขึ้นของกำไรสุทธิในป 2564
คาใชจายลดลง 19,209,959.01 หักดวย รายไดลดลง 790,701.48 บาท = กำไรที่เพิ่มขึ้น18,419,257.53
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สรุปผลงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 37
1. บริหารจัดการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 บริหารแบบมีสวนรวม โดยยึดสหกรณและสมาชิกเปนศูนยกลาง บริหารการเงินดวยความโปรงใส เปนธรรม
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อใหสหกรณมีความมั่นคง
1.2 บริหารตนทุนทางการเงินเพื่อใหสหกรณมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นและดูแลผลประโยชนของสหกรณและ
สมาชิกสวนรวม ดังนี้
1.2.1 ทบทวนอัตราดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เพื่อเพิ่มสวนตางทางการเงินโดยลดตนทุน แตไมแสวงหากำไร
จากสมาชิกที่เปนเจาของ
1.2.2 แสวงหาแหลงทุนทางการเงินที่ดอกเบี้ยต่ำมาชำระหนี้แหลงทุนดอกเบี้ยสูงทำใหลดคาใชจาย
ดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยลดลงจากป 2563 จำนวน13,347,912.68 บาท
1.2.3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากเดิม 0.10สตางค
เปรียบเทียบจำนวนเงินที่สหกรณลดดอกเบี้ยใหสมาชิกทั้งหมดตอเดือน ดังนี้
ลูกหนี้เงินใหกูของสหกรณ ทั้งหมด 4,297,900,098.56 ×.10 ×31÷ 36,500 = 365,027.13 บาท
สรุปคือสหกรณชวยลดภาระดอกเบี้ยจายของสมาชิกไดเดือนละ 365,027.13 บาท
1.2.4 ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2564 จำนวน18,419,257.53 บาท
1.3 เสนอเพิ่มคาตอบแทนการเขาประชุมใหญสามัญประจำปใหสมาชิก จาก 1,000 บาทเปน1,500บาท
1.4แกไขระเบียบวาดวยการใหกูแกสมาชิก โดยเพิ่มวงเงินกูเพื่อใหสมาชิกเขาถึงบริการของสหกรณ ดังนี้
1.4.1 เงินกูสามัญเพื่อการดำรงชีพ จาก300,000บาทเปน500,000บาท
1.4.2 เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ จาก300,000บาทเปน500,000บาท
1.4.3 เงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล จาก100,000บาทเปน200,000บาท
และใหสิทธิ์ครอบคลุมถึงการกูเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยของญาติพี่นองสายตรง
1.4.4 เงินกูสามัญเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพเสริม จาก 50,000 บาท เปน 100,000 บาท
1.4.5 เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้บังคับคดี ใหกูไดตามวงเงินที่ถูกศาลสั่งใหชดใช (ขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการชำระหนี้ของแตละบุคคล)
1.4.6 เงินกูฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฉุกเฉินพิเศษ) จาก 50,000 บาท เปน 100,000 บาท
1.5. ลดคาใชจายในการจัดทำหลักประกันความเสี่ยงเพื่อค้ำประกันเงินกูกรณีเสียชีวิตของสมาชิก โดยตอรอง
ลดอัตราคาเบี้ยประกันชีวิต กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต โดยปรับลดอัตราเบี้ยประกัน จากเดิม 5,000บาท เปน4,700
บาท ตอทุนประกัน1,000,000บาท ลดลง 300 บาท ตอราย สมาชิกที่ทำประกันทั้งหมด 1,098 ราย
ลดรายจายใหสมาชิกในภาพรวมไดถึง 329,400 บาท
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1.6 ติดตามแกไขปญหาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ที่เกิดขึ้นไดเสร็จสิ้น 1 ราย โดยสามารถเจรจาไกลเกลี่ยให
ผูค้ำประกันรับภาระหนี้ชำระแทนผูกู จำนวน 1,831,273.46 บาท และเจรจาใหทายาทชำระคืนผูค้ำประกันเดือนละ
6,000 บาท
1.7.มีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ โดยใชสีเปนเกณฑในการแบงกลุมลูกหนี้ ประกอบดวยสี เขียว เหลือง แดง ตาม
ระดับความรุนแรงของปญหา เพื่อเปนการเฝาระวังในเชิงรุก ซึ่งจะสามารถชวยเหลือสมาชิกไดทันเวลาและลดการเกิด
ลูกหนี้ NPL
1.8.การติดตามเรงรัดใหมีการชำระหนี้คาง มีความทันเวลาปองกันไมใหเกิดหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นสรุปไดดังนี้
ป2563 มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกูจำนวน 4,578,171.52 บาท
ป2564 ไมมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู
1.9. แกปญหาการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในวันสิ้นป โดยชี้แจงทำความเขาใจกับสมาชิก
หนวยบำนาญและทำการปรับวันหักเงินเดือน
จากเดิม นับวันหักคือกอนวันทำการสุดทายของเดือน 5 วันทำการ
แกไขเปน หัก ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน
ทำใหการตั้งคางของดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับในป 2564 ลดลง และยังมีการโอนกลับคืนเปนรายไดในป 2564
จำนวน 291,449.97 บาท
1.10.แกปญหาการกอหนี้ผูกพันของสหกรณเกินเกณฑคาสัมประสิทธิ์ ที่กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปของสหกรณ ไดแลวเสร็จในปบัญชี 2564 ซึ่งตามแผนเดิม สหกรณตองแกไขใหแลวเสร็จภายในป 2566 แลว
เสร็จกอนระยะเวลาการแกไขปญหาตามแผน 2 ป
สิ่งที่ตองดำเนินตอเนื่อง ในการแกไขลูกหนี้ที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดในป2563จำนวน 1รายที่สงผลใหสหกรณ
ตองระงับการรับรูรายไดที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑคงคางจำนวน 1,081,541.63
บาท ซึ่งถาสหกรณดำเนินการแลวเสร็จในป2565เงินจำนวนนี้จะกลับมาเปนรายไดของสหกรณ
(อยูในระหวางการดำเนินการเจรจาขอเฉลี่ยหนี้ของเจาหนี้และลูกหนี้ กับพนักงานพิทักษทรัพย ซึ่งมีการนัดหมายในวันที่
24ธันวาคม2564(เจรจาครั้งที่ 1 เลื่อนไป ครั้งที่ 11) แตลูกหนี้ประสบอุบัติเหตุ ไมสามารถไปตามนัดหมายได อยู
ระหวางการเจรจาขอเลื่อน)
2. พั ฒ นาระบบบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น และสร า งนวั ต กรรมการให บ ริ ก ารแก ส มาชิ ก ของสหกรณ
2.1 สร า งระบบการเฝ า ระวั ง และกำกั บ ติ ด ตามสมาชิ ก หน ว ยบำนาญที่ เ งิ น เดื อ นไม พ อหั ก
จัดกลุมการกำกับติดตามตามระดับความรุนแรงของปญหาเพื่อการติดตามเชิงรุก โดยแยกตามสีตาง
ไดแก
สีเขียว ระดับปกติ ไมเสี่ยงตอการผิดนัดชำระหนี้
สีเหลือง ระดับเฝาระวัง ตองหาแนวทางเจรจาเพื่อใหสมาชิกเขาสูระดับปกติ
สีแดง ระดับติดตามเรงดวน ตองหาแนวทางเจรจาอยางเร็วที่สุดเพื่อหาแนวทางในการสำรองเงิน
เพื่อชำระหนี้เงินที่ไมพอหัก เพื่อใหสมาชิกเขาสูเฝาระวังและระดับปกติตอไป
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สรุปผลการดำเนินการแกไขปญหา1.สมาชิกหนวยบำนาญไมพอหัก เดือนเมษายน 64 จำนวน 47 ราย
2. สมาชิกหนวยบำนาญไมพอหัก เดือนพฤศจิกายน 64 จำนวน 25 ราย
สมาชิกหนวยบำนาญที่เงินเดือนไมพอหักลดลงจำนวน 22 ราย
2.2 สร า งระบบ Line OA เพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางการให บ ริ ก ารแก ส มาชิ ก
สมาชิกสามารถ สแกนคิวอารโคด เพื่อเพิ่มเพื่อนและติดตอขอรับบริการจากสหกรณ ตามรายละเอียด ดังนี้
นองออมทรัพย

(ระบบตอบกลับอัตโนมัติ)

แอดมิน (นายราชสัน ธิสุทอน (ตน)

งานติดตาม/เรงรัดหนี้และสมาชิก (นางสาววรินทรัตน เนตรไลย(หนิง)

งานธุรการ/งานเอกสาร (นางสาววราลักษณ ไชยรัตน (ตั๊ก)
(นางเดือนฤดี พลนารี (นุย)

งานสินเชื่อ/บริการเงินกู (นางนาตยา เผาพันธ (นิก)

งานการเงิน/ชำระหนี้/หุน/เงินฝาก (นางเพ็ญศรี ทิพยศรี (อวน)

งานประกันชีวิต/ทำประกัน/เปลีย่ นผูรับโอนประโยชน/ยกเลิกการทำประกัน (นางสาว
อรอุมา พอชมภู (แอนท)
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ผูรับผิดชอบจะใหบริการตอบคำถาม ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในเวลาทำการ)หากพนกำหนดเวลาดังกลาว
เจาหนาที่จะใหบริการตอบคำถามในวันทำการถัดไป ยกเวน Line OA นองออมทรัพย (ระบบตอบกลับอัตโนมัติ) จะ
ใหบริการ 24 ชั่วโมงและยังสามารถสงสำเนาใบเสร็จใหสมาชิกไดอีกหนึ่งชองทางเพิ่มเติมจากการดาวนโหลดผานเว็บไซต
2.3 สร า งระบบลงเวลาเจ า หน า ที่ ผ า น Application Line

การลา เจาหนาที่สามารถยื่นใบลาผานระบบไลน โดยรองประธานกรรมการคนที่ 1 อนุมัติ
สามารถลดความเสี่ ย งในการสั ม ผั ส ทดแทนระบบเดิ ม ที่ ใ ช ก ารสแกนลายนิ้ ว มื อ
3. ช ว ยเหลื อ ชุ ม ชน สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ ม
3.1 สนั บ สนุ น อุ ป กรณ ท างการแพทย แ ละเครื่ อ งบริ โ ภคเพื่ อ เสริ ม พลั ง ใจแก บุ ค ลากรของหน ว ยงาน
สาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด นครพนม ตามภารกิ จ ป อ งกั น การระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 และการรั ก ษาผู ป ว ย
การดำเนิ น การ ครั้ ง ที่ 1
สนั บ สนุ น เครื่ อ งบริ โ ภคแก ห น ว ยงานสาธารณสุ ข ดั ง นี้
1.สสจ.นครพนมและสสอ.ต า งๆ(1,000บาท×13 แห ง )
เป น เงิ น 13,000 บาท
2.รพ.นครพนม รพ.สนามและรพ.ชุ ม ชนต า งๆ(1,500บาท×13 แห ง ) เป น เงิ น 19,500 บาท
3.ค า ป า ยกิ จ กรรม
เป น เงิ น 150 บาท
รวมเป น เงิ น 32,650 บาท
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การดำเนิ น การ ครั้ ง ที่ 2
มอบของเยี่ ย มปลอบใจสมาชิ ก ที่ ถู ก กั ก ตั ว เนื่ อ งจากเป น กลุ ม เสี่ ย งตามภารกิ จ ในการป อ งกั น
และรั ก ษาผู ป ว ยโควิ ด -19
จำนวน มู ล ค า /
ประเภทสิ่ ง ของ
รวมเป น เงิ น
สมาชิ ก
ชิ้ น
1.แก ว สแตนเลสเก็ บ อุ ณ หภู มิ ( โลโก ส หกรณ )
82
170
13,940
2.กระเป า ผ า ใบเล็ ก (โลโก ส หกรณ )
82
150
12,300
3.กระเป า ผ า ใบใหญ (โลโก ส หกรณ )
8
210
1,680
รวมเป น เงิ น
27,920
การดำเนิ น การ ครั้ ง ที่ 3
มอบอุปกรณทางการแพทยและเครื่องบริโภค ประกอบดวย
1. ชุด PPE
2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
3. ชุดหนากากใสปองกันเชื้อโรคและสารคัดหลั่ง Face shield
ประกอบดวยแผนใสและขาแวน
4. แผนใสสำหรับเปลี่ยนชุดหนากากใส Face shield ( แผน refill )
5. กาแฟ โอวัลติน บรรจุกลอง
6. หนากาก N95
7. คาปาย

เปนเงิน 75,000 บาท
เปนเงิน 1,980 บาท

เปนเงิน 16,000 บาท
เปนเงิน 2,500 บาท
เปนเงิน 6,456 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
เปนเงิน
400 บาท
รวมเปนเงิน 111,336 บาท
หัก สวนลด
7,020 บาท
คงเหลือจายทั้งสิ้น 104,316 บาท

3.2 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกหนวยงานอื่น เปนเงิน 63,243 บาท
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4. การใหสวัสดิการแกสมาชิกสหกรณ
4.1 การจายเงินสวัสดิการประเภทตางๆ แกสมาชิก ดังนี้
ลําดับ

หมวดคาสวั สดิการสมาชิ ก

1

สวั สดิการมงคลสมรส

2

จํานวนสมาชิ ก

จํานวนเงิ น

19

95,000.00

สวั สดิการสํ าเร็ จการศึกษา

6

14,000.00

3

สวั สดิการสงเคราะห สมาชิ กประสบสาธารณภั ย

4

19,000.00

4

สวั สดิการรั กษาพยาบาลสมาชิ ก

126

314,000.00

5

สวั สดิการคลอดบุ ตร

30

93,000.00

6

สวั สดิการสํ าหรั บคนโสด

5

25,000.00

7

สงเคราะห ศพทายาทสมาชิ ก

40

200,000.00

8

คาเคารพศพ

26

25,860.00

9

บํ าเหน็ จสมาชิ กเกษียณ/ลาออกจากราชการ

43

946,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

299 1,731,860.00

4.2 การจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก
ในระหวางป 2564 มีสมาชิกสหกรณฯ เสียชีวิต 5 ราย ไดมีการใชจายเงินเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก ดังนี้
ลําดับ

ชื่ อ-สกุล

จํานวนเงิ น

1

นางวิ ลาวั ลย ชนะเคน

400,000.00

2

นายสมบั ติ นะคะจั ด

400,000.00

3

นายวิ ลัย วั งทะพันธ

400,000.00

4

นายรั งสรรค วั งทะพันธ

400,000.00

5

นางสมจิ ต ใหญ พงศธร

400,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

2,000,000.00
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4.3 จายเงินฌาปนกิจและกองทุนตางๆ ใหแกทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต ดังนี้
รายงานการจายเงิ นสวั สดิการแกสมาชิ ก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิ กของชุ มนุมสหกรณออมทรั พยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ลําดับ
ชื่ อ-สกุล
จํานวนเงิ น
1 นายวิ ลัย วั งทะพันธ
578,232.85
รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น
578,232.85
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิ กสกรณออมทรั พยสาธารณสุขไทย(สสธท.)
ลําดับ

ชื่ อ-สกุล

จํานวนเงิ น

1

นางสใบพร แสนโคก

1,014,459.80

2

นางวิ ลาวั ลย ชนะเคน

1,007,979.65

3

นายพยอม ไชยตนเทือก

1,007,597.26

4

นายณรงค สองสี

1,003,756.83

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

4,033,793.54

กองทุนสวั สดิการสมาชิ กของสหกรณออมทรั พยสาธารณสุขไทย (กสธท.)
ลําดับ

ชื่ อ-สกุล

1

นางวิ ลาวั ลย

ชนะเคน

2

นายพยอม ไชยตนเทือก
รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

จํานวนเงิ น
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00

กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (กสอ.)
ลําดับ

ชื่ อ-สกุล

จํานวนเงิ น

1

นางสใบพร แสนโคก

1,000,000.00

2

นางวิ ลาวั ลย ชนะเคน

1,000,000.00

3

นายรั งสรรค วั งทะพันธ

1,000,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

3,000,000.00
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5. ลดดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
เปรียบเทียบผลประโยชนที่สมาชิกไดรับจากการลดดอกเบี้ยของสหกรณรายบุคคล
ลดดอกเบี้ยเงินใหกู จากรอยละ 5.90 เปนรอยละ 5.80 ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2564 เปนตนไป
ขอมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ลูกหนี้เงินกูคงเหลือ 4,297,900,098.56 บาท จำนวนสมาชิกที่เปนหนี้
1,522 คน เฉลี่ยหนี้ตอราย 2,823,850.26 บาทเปรียบเทียบการลดภาระดอกเบี้ยจายใหสมาชิกตอเดือน และตอป
โดยใชเกณฑการเทียบดวยมุมมองของดอกเบี้ยที่ลดลงเปนรายปไดดังนี้
จํานวนเงินกู

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยต อเดื อน

ดอกเบี้ยต อป

หมายเหตุ

2,823,850.26

5.90

14,150.20

169,802.40 รอยละ 5.9 เต็มป

2,823,850.26

5.80

13,910.36

166,924.32 รอยละ 5.8 เต็มป

ดอกเบี้ยลดต อราย

239.84

2,878.08

สรุป สมาชิก 1,510 คน จะไดรับการลดดอกเบี้ยรายเดือนและรายปจากสหกรณ รวมดังนี้
การลดดอกเบี้ย

จํานวนคน

ดอกเบี้ยตอเดือน

รวมทั้งสิ้น

รายเดือน

1,510

239.84

362,158.40

รายป

1,510

2,878.08

4,345,900.80

เปรียบเทียบ ตามสัดสวนของเงื่อนเวลาในการลดดอกเบี้ยเงินในกูในป 2564
อัตราดอกเบี้ย 5.9 บาท/ป ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 1 มิถุนายน 2564
อัตราดอกเบี้ย 5.8 บาท/ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564
สรุปสมาชิก 1 คน จะไดรับการลดดอกเบี้ยในป 2564 ดังนี้
จํานวนเงินกู

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยต อป

หมายเหตุ

2,823,850.26

5.90

170,434.71 รอยละ 5.9 เต็มป

2,823,850.26

5.80

169,231.03 รอยละ 5.8 เต็มป

ส วนลดดอกเบี้ย

1,203.68
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2. ดานการดำเนินการทั่วไป
2.1. การบริหารตนทุนทางการเงินของสหกรณ
ในป2564 สหกรณใชแหลงเงินทุนในการบริหารสหกรณจากภายในองคกรคือ ทุนเรือนหุนเงินรับฝาก รวมถึงทุน
สะสมอื่นๆของสหกรณ และจากภายนอกองคกร เชนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่นและเงินรับฝากจากสหกรณอื่น เปน
ตนโดยสหกรณไดมีการบริหารตนทุนทางการเงินโดยการจัดหาแหลงเงินทุนภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาบริหาร
จนสามารถปรับลดดอกเบี้ยใหสมาชิกได ขอสรุปตนทุนทางการเงินที่ใชในการบริหารงานสหกรณในป 2564ดังนี้
แหล งเงินทุน

จํานวน

วิเคราะหตนทุนเงิน
สั ดส วนทุน

อัตราต นทุน

ต นทุนทางการเงิน

ทุนเรือนหุน

1,343,429,090.00

31.86

5.25

1.67

ทุนสํารอง

143,318,614.61

3.40

-

0.00

4,567,820.45

0.11

-

0.00

19,541,142.35

0.46

2.75

0.01

3,255,401.92

0.08

3.50

0.00

475,638,924.06

11.28

3.25

0.37

เงิ นรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อความมั่ นคง

86,231,763.41

2.05

3.25

0.07

เงิ นรับฝากประจํ า

23,749,890.16

0.56

3.50

0.02

เงิ นรับฝากออมทรัพยพิเศษจากสหกรณอื่น

829,582,471.07

19.67

3.00

0.59

เงิ นรับฝากออมทรัพยพิเศษจากสหกรณอื่น -2

160,001,561.64

3.79

2.85

0.11

94,703,627.95

2.25

3.00

0.07

-

-

0.00

1,024,393,468.87

24.29

3.95

0.96

8,215,175.92

0.19

-

0.00

4,216,628,952.41

100.00

ทุนสะสมตามขอบังคับและทุนอืน่ ๆ
เงิ นรับฝากออมทรัพย
เงิ นรับฝากออมทรัพยเกษียณเกษมสุข
เงิ นรับฝากออมทรัพยพิเศษ

เงิ นรับฝากประจํ าจากสหกรณอื่น
เงินกูสถาบันการเงินอื่น ประกอบดวย
เงิ นกูยืมชุม นุ มสหกรณออมทรัพยฯ(รวมหนี้ )
หนี้ สินอื่น
รวม

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะหตนทุนทางการเงิน ณ 30พฤศจิกายน 2564
หมายเหตุขอมูลตัวเลขที่ใชวิเคราะห ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ตนทุนทางการเงินป 2563
ตนทุนทางการเงินป 2564
ตนทุนลดลง

4.20
3.87
0.33

ขอมูล ณ 30.พย.64 อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยเฉลี่ย 5.78 – อัตราตนทุน 3.87 สวนตางการบริหาร 1.91
ขอมูล ณ 30.พย.63 อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยเฉลี่ย 5.88 – อัตราตนทุน 4.20 สวนตางการบริหาร 1.68

3.87
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2.2. ลดดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณอื่น
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย
จากรอยละ
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
จากรอยละ
เงินรับฝากประจำ 12 เดือน
จากรอยละ
เงินรับฝากออมทรัพยเกษียณเกษมสุข
จากรอยละ
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อความมั่นคง จากรอยละ

3.00
3.50
4.00
4.00
4.25

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป

เปนรอยละ
เปนรอยละ
เปนรอยละ
เปนรอยละ
เปนรอยละ

2.75
3.25
3.50
3.50
3.25

41

บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป
บาท/ป

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป
เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากประจำ 36 เดือน

จากรอยละ 3.90 บาท/ป เปนรอยละ 3.00 บาท/ป
จากรอยละ 3.90 บาท/ป เปนรอยละ 3.00 บาท/ป(งดรับ)

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป
ป พ.ศ.

เงินรับฝากจากสมาชิ ก

เงินรับฝากจากสหกรณ อื่น
ประจํา

ออมทรัพย

ออมทรัพยพิเศษ

2559

7,362,443.55

255,256,359.22

14,194,463.29

740,267,449.08 78,489,848.50

1,095,570,563.64

2560

11,952,390.61

310,523,565.64

20,788,859.41

516,151,530.95 81,660,094.98

941,076,441.59

2561 200,950,351.87

231,972,994.87

20,753,162.26

787,472,097.93 84,959,162.57

1,326,107,769.50

2562 144,137,736.62

293,934,251.88

26,585,358.07

682,353,976.17 88,391,512.48

1,235,402,835.22

2563

17,879,929.12

444,280,806.25

37,600,654.31

625,990,498.74 91,858,933.36

1,217,610,821.78

2564

22,796,544.27

561,870,687.47

23,749,890.16

989,584,032.71 94,703,627.95

1,692,704,782.56

ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝาก 6 ป ยอนหลัง

ออมทรัพยพิเศษ

รวม

ประจํา
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2.3. แกไขปญหาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษาในป พ.ศ.2564
ยกมาจากป 2563

ประเภทลู กหนี้

เพิ่มระหวางป

ราย

เงิน

1. ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา

3

3,424,572.93

0

2. ลูกหนี้ พนสภาพผิดนั ดชําระหนี้

2

5,903,582.11

3. สมาชิกผิดนั ดชําระหนี้

0

รวมทั้งสิ้ น

5

ราย

9,328,155.04

ลดระหวางป

เงิน

คงเหลื อ

ราย เงิน
-

ราย

เงิน

0

78,702.54

3 3,345,870.39

1 1,777,644.47

1

1,777,644.47

1 5,903,582.11

0

0

0

1

1,856,347.01

-

1 1,777,644.47

0

4 9,249,452.50

คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
สหกรณมีลูกหนี้ตามคำพิพากษา ยกมาจากป 2563 จำนวน 3 ราย แยกเปน
1.1 ชำระดอกเบี้ยเดือนละ 4,000 บาท 1 ราย ชำระตน – บาท หนี้คงเหลือ626,522.30 บาท
คางชำระดอกเบี้ย จำนวน 100,057.19บาท สหกรณระงับการรับรูรายไดในสวนของดอกเบี้ยเงินกู
ที่คางชำระตามเกณฑคงคาง
1.2 ชำระหนี้ไดตามเงื่อนไขสัญญา 2 ราย หนี้คงเหลือ 2,719,348.09 บาท (ชำระหนี้เปนปกติ)
2. ลูกหนี้พนสภาพผิดนัดชำระหนี้
2.1 ชำระหนี้ไดตามปกติ 1 ราย โดยผูค้ำประกันชำระเดือนละ 6,000 บาท และผูกูชำระเดือนละ 1,000
บาทหนี้คงเหลือ271,702.60บาท
2.2 ผิดนัดชำระหนี้ 1 ราย โดยเปนสมาชิกที่ถูกเจาพนักงานบังคับคดีมีคำสั่ง พิทักษทรัพยเด็ดขาด จึงไม
สามารถชำระหนี้ไดตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 – พฤศจิกายน 2563 รวมคาง 37 เดือน และอยู
ระหวางการเจรจาขอเฉลี่ยหนี้กับเจาหนี้รายอื่น สมาชิกรายนี้สหกรณตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้คงคางเต็มจำนวนในหนี้คงเหลือ 5,531,165.36 บาท และเปนเหตุใหกำไรสุทธิ ป 2563 ลดลง
เทากับจำนวนที่ตั้งคาเผื่อหนี้ และระงับการรับรูรายไดในสวนของดอกเบี้ยเงินกูที่คางชำระ จำนวน
1,081,541.63บาทตามเกณฑคงคาง
สมาชิกรายนี้มีเงินคงคางอยูกับสหกรณเพื่อรอคำสั่งจากเจาพนักงานพิทักษทรัพย ดังนี้
ลําดับ
รายการ
จํานวน
1 ทุนเรื อนหุน

966,500.00

2 เงินรอจ ายคืนในสวนของเงินเดือนที่ไดรับชําระจาก สสจ.นครพนม

133,851.07

รวมทั้งสิ้น

0

1,100,351.07
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3. สมาชิกผิดนัดชำระหนี้
จำนวน
สรุป สหกรณมีสมาชิกผิดนัดชำระตนป 2564
จำนวน
ผิดนัดชำระหนี้เพิ่ม ในป 2564
จำนวน
แกปญหาหนี้และชำระเสร็จสิ้น
คงเหลือสิ้นปบัญชี 2564
จำนวน
แยกเปน
ชำระไดตามปกติ จำนวน 3 ราย
ผิดนัดชำระหนี้ จำนวน 2 ราย

5
1
1
5

ราย
ราย
ราย
ราย

จากที่กลาวมาขางตน เพื่อใหเห็นผลประกอบการในระยะเวลา 3 ป ยอนหลัง ซึ่งแสดงรายละเอียดตามตารางได
ดังนี้

เปรียบเทียบรายได

ป พ.ศ.

รายได รวม

เปรียบเทียบค าใช จาย

ผลต าง

ค าใช จายรวม

2562 255,400,268.09

132,209,484.54

2563 252,948,004.04 - 2,452,264.05
2564 252,157,302.56 - 790,701.48

133,891,529.81

เปรียบเทียบกําไรสุ ทธิ

ผลต าง

กําไรสุ ทธิ

ผลต าง

123,190,783.55
1,682,045.27

119,056,474.23 - 4,134,309.32

114,681,570.80 - 19,209,959.01

137,475,731.76 18,419,257.53

ตารางแสดงรายได คาใชจาย และกำไรสุทธิของสหกรณ 3 ป ยอนหลัง
การบริหารงานสหกรณฯในแตละป มีปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานที่แตกตางกัน จึงขอสรุปผลการดำเนินงาน
ของสหกรณในระยะเวลา 5 ป ยอนหลัง เพื่อใหเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานดังนี้
รายการ
ทุนดําเนิ นงาน
ยอดทุนดํา เนินงานที่เพิ่มขึ้ น
อัตราดอกเบี้ยเงิ นกูโดยเฉลี่ย

ป พ.ศ.
2560

2561

2562

2563

2564

4,223,942,701.88 4,336,857,923.76 4,297,906,406.57 4,272,638,583.45 4,354,104,684.17
224,479,493.76

112,915,221.88 -

38,951,517.19 -

25,267,823.12

81,466,100.72

5.91

5.91

5.91

5.88

5.78

5.7

5.60

5.50

5.25

5.50

สวนตางระหวางดบ.และปนผล

0.21

0.31

0.41

0.63

0.63

อัตราเงิ นเฉลี่ยคืน

15.3

15.30

15.40

14.25

17.40

118,488,387.80

120,696,524.06

123,190,783.55

119,056,474.23

137,474,731.76

41,462,733.70

2,208,136.26

4,134,309.32

18,418,257.53

อัตราเงิ นปนผล

กําไรสุทธิ
ยอดกําไรที่เพิ่มขึ้ นจากปกอน

2,494,259.49 -

43
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การเคลื่อนไหวของทุนเรือนหุน
ป พ.ศ.
ทุนเรื อนหุน
2554
789,126,730.00
2555
886,476,380.00
2556
859,019,540.00
2557
846,641,970.00
2558
916,983,290.00
2559
1,012,996,580.00
2560
1,095,539,620.00
2561
1,132,368,450.00
2562
1,200,617,760.00
2563
1,262,680,320.00
2564
1,343,429,090.00

เพิ่ม(ลด)จากปกอน
115,777,020.00
97,349,650.00
( 27,456,840.00 )
(12,377,570.00)
70,341,320.00
96,013,290.00
82,543,040.00
36,828,830.00
68,249,310.00
62,062,560.00
80,748,770.00

อัตราเงินปนผลตามหุน
สหกรณไดมีการจายผลตอบแทนแกสมาชิกผูถือหุนในรูปของเงินปนผลโดยในแตละปสหกรณพยายาม
รักษาระดับอัตราเงินปนผลใหคงไวสูงสุดเทากับปที่ผานมา ซึ่งในป 2564 สหกรณสามารถลดตนทุนในการบริหารลงจาก
ป 2563 ได 0.33 บาท จึงสามารถเงินปนผลตามหุนสูงกวาปที่แลว จาก 5.25 เปน 5.50
ป

อัตราเงินปนผล

ผลต างระหวางป

2555

5.63

-0.12

2556

5.40

-0.23

2557

5.30

-0.10

2558

5.45

0.15

2559

5.70

0.25

2560

5.70

0.00

2561

5.60

-0.10

2562

5.50

-0.10

2563

5.25

-0.25

2564

5.50

0.25

ตารางเงินปนผลทีส่ หกรณจัดสรรใหแกสมาชิกในป 2555-2564 (10 ปยอนหลัง )
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ป พ.ศ.

อัตราดอกเบี้ยเงิ นกูโดยเฉลี่ย

อัตราเงิ นปนผล

สวนตาง

2556

6.00

5.40

0.60

2557

6.25

5.30

0.95

2558

6.25

5.45

0.80

2559

6.16

5.70

0.46

2560

5.91

5.70

0.21

2561

5.91

5.60

0.31

2562

5.91

5.50

0.41

2563

5.88

5.25

0.63

2564

5.78

5.50

0.28

ตารางเปรียบเทียบผลตางระหวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราเงินปนผล 2556-2564
2.4. สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสหกรณ ป 2564
สรุปผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2564
ลําดั บ

รหัส
ชื่ อโครงการ/กิจกรรม
โครงการ
โครงการเพื่ อสนั บสนุ นความสําเร็จตามมแผนกลยุทธ การพั ฒนาสหกรณ

งบประมาณ

1

10064 โครงการธํารงมาตรฐานสหกรณ สีขาว

122,600.00

2

20064 โครงการสหกรณ สัมพันธ "เพื่อนชวยเพื่อน"

86,100.00

3

30064 โครงการสหกรณ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (CSR)

77,000.00

4

40064 โครงการออมกอน..มั่นคงกวา

50,000.00

5
6

50064 โครงการ รอบรูการจั ดการดานการเงิ นสวนบุ คคล..The money coach
60064 โครงการสหกรณ สัญจร 2564

7
8

การใช จาย
งบประมาณ
32,872.00
75,900.00
-

งบประมาณ
คงเหลือ

รอยละ
การใช จาย

89,728.00

26.81

86,100.00

-

1,100.00

98.57

50,000.00

-

293,300.00
521,600.00

306,469.00

293,300.00
215,131.00

58.76

70064 โครงการ รูสักนิ ด..กอนคิด บริหาร/จั ดการสหกรณ

55,300.00

32,675.00

22,625.00

59.09

80064 โครงการพัฒนางานประจํา สูการสรางนวัตกรรมบริการเป นเลิศ (R2I)
โครงการเพื่ อสนั บสนุ นการดํา เนิ นงานสหกรณ

53,400.00

52,325.00

1,075.00
-

97.99
-

812,680.00

496,543.08

316,136.92

61.10

183,400.00

54,735.00

128,665.00

29.84

9

90064 โครงการเกษียณอยางมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ
10 100064 โครงการจั ดทํา แผนปฏิ บัติการ ประจํา ป 2565
แผนงานสนั บสนุ นความสําเร็จตามตั วชี้ วัดแผนกลยุทธ ป 2564

-

-

1

11064 แผนงานการจั ดหาที่ ทํา การสหกรณ

50,400.00

-

50,400.00

-

2

12064 แผนบริหารจั ดการความสี่ยงทางดานการเงิ นของสหกรณ

24,000.00

-

24,000.00

-

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

2,329,780.00

1,051,519.08

1,278,260.92

45.13
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
1. โครงการธำรงมาตรฐานสหกรณสีขาว
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการธำรงมาตรฐานสหกรณสีขาว
รหัสโครงการ 10064
2. วัตถุประสงค :1. เพื่อใหการบริหารจัดการสหกรณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.ทรัพยากร
รายการ
ตามแผน เบิกแลว
ร อยละ หมายเหตุ
122,600 32,872 26.81
3.1 งบประมาณ
1.คาเบี้ ยเลี้ ยงกรรมการ
9,100
คงเหลื อ
2.คาเบี้ ยเลี้ ยงฝ ายจั ดการ
4,600
89,728 บาท
3.คาเบี้ ยเลี้ ยงผู เข าร วม
1,800
ร อยละ 73.19
4. คาพาหนะกรรมการ/ฝ ายจั ดการ/ผู เข าร วม
7,922
5. คาอาหารกลางวั น/อาหารว างและเครื่ องดื่ม
9,450
รวมทั้งสิ้น 122,600 บาท
122,600 32,872
3.2.คน
1.คณะกรรมการ
15
2.เจ าหน าที่
9
3.ที่ปรึ กษา
2
4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
32,872 บาท คิดเปนรอยละ 26.81 ของงบประมาณที่ตั้งไว
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
ปญหาในการดำเนินงาน
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-ผลกระทบของการระบาดไวรัส โคโรนา 2019ทำใหการ
-ดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและเลื่อนระยะเวลาให
ดำเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว
เหมาะสมสถานการณการระบาด
-กรมสงเสริมสหกรณฯ ไดยกเลิกการดำเนินงานสหกรณสีขาว -ใชเกณฑการกำกับดูแลตามกฎกระทรวงแทน
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4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
โครงการนี้ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จากที่ปรึกษาสหกรณ เปดโอกาสใหคณะกรรมการ
ดำเนินการและฝายจัดการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มพูนองคความรูในการปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
สงผลดีตอสมาชิก และคุณภาพบริการของสหกรณ
5.ผลลัพธ (ตอบสนองตอแผนกลยุทธขอใด)
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. สรุปผลการประเมินมาตรฐาน สหกรณสีขาว ผานเกณฑ
รอยละของคะแนนความสำเร็จในการธำรงความเปน
สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล

เปาหมาย
97.00

6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ

ผลงาน
95.45

คะแนน
4
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
2. โครงการสหกรณสัมพันธ “เพื่อนชวยเพื่อน”
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการสหกรณสัมพันธ “เพื่อนชวยเพื่อน”
รหัสโครงการ 20064
2. วัตถุประสงค :1. มีสภาพคลองเพียงพอตอการใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
2. เพื่อสรางความรวมมือระหวางสหกรณเครือขาย
3. ทรัพยากร
รายการ
ตามแผน เบิกแลว รอยละ
3.1 งบประมาณ
85,190
1.ประชุมคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง
- คณะทำงาน 7 คน x 600 บาท x2 ครั้ง =8,400
- คาพาหนะ 2,000 บาท x 2 ครั้ง = 4,000
- คาอาหารวาง 7 คน x35 บาท x2 มื้อ= 490 บาท
รวมเปนเงิน 12,890 บาท
2.กิจกรรมประชุมวิชาการ
- คาเบี้ยประชุม 19,700.- บาท
- ประธานฯ 1 คน x 700 บาท x1 ครั้ง =700
- คณะกรรมการ14 คน x 600 บาท x1 ครั้ง =8,400
- ผูจัดการ จำนวน 1 คน x 600 บาท x 1ครั้ง=600
- จนท.ฝายจัดการ8 คน x 500 บาท x 1 ครั้ง = 4,000
- ผูเขารวมฯ 10 คน x 600 บาท x1 ครั้ง =6,000
รวมเปนเงิน 19,700.- บาท
3. คาพาหนะ คณะกรรมการฝายจัดการ 7,000 x 1 ครั้ง = 7,000
บาท
4. คาอาหารวาง 34 คน x50 บาท x2 มื้อ= 3,400บาท
5. คาอาหารกลางวัน 34 คน x 300 บาท x 1 มื้อ =10,200 บาท
6. คาอาหารเย็น 34 คน x 400 บาท x 1 มื้อ= 13,600.-บาท
7. คาหองประชุม = 10,000.- บาท
8. คาวัสดุอุปกรณจำนวน 34 x100 บาท =3,400.- บาท
9.คาใชจายอื่นๆ 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 85,190 บาท

หมายเหตุ

เบิกคาใชจาย
จากงบรับรอง
ของสหกรณ
เพื่อเปน
คาอาหารวาง
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4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
สหกรณดำเนินกิจกรรม ในการตอนรับสหกรณที่มาศึกษาดูงาน โดยเบิกคาอาหารวางจากงบรับรองปกติของ
สหกรณไมไดเบิกจายจากโครงการ
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
กิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ มีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ
ระหวางสหกรณ/ลงนามMOU เพื่อสรางขอตกลงในการชวยเหลือทางวิชาการและการเงินระหวางสหกรณ
ปญหาในการดำเนินงาน
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-ผลกระทบของการระบาดไวรัสโคโรนา 2019ทำใหการ
-ดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและเลื่อนระยะเวลาให
ดำเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว
เหมาะสมสถานการณระบาด
4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
โครงการนี้ ทำใหสหกรณมีภาคีเครือขายความรวมมือดานการเงิน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานบริหารจัดการ
องคกรใหประสิทธิภาพ
5.ผลลัพธ (ตอบสนองตอแผนกลยุทธขอใด)
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จำนวนสหกรณที่ทำขอตกลงเปนภาคีเครือขาย
สนับสนุนการดำเนินงานระหวางสหกรณ

เปาหมาย
3

ผลงาน
3

คะแนน
5

เกิดภาคีเครือขายในการสนับสนุนการดำเนินงานระหวางสหกรณ จำนวน 3 สหกรณ ไดแก
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระยอง จำกัด
2. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด
3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จำกัด
ขอตกลงในการสนับสนุนการดำเนินงานระหวางสหกรณ ประกอบดวย
1. แลกเปลี่ยนขอมูลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
2. สนับสนุนเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคลองในการบริหารการเงินระหวางสหกรณ โดยสหกรณฯไดรับการ
สงเสริมสภาพคลองจากภาคีเครือขาย โดยการฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 80,000,000 บาท
6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
3. โครงการสหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการสหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
รหัสโครงการ 30064
2. วัตถุประสงค :1. เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ
2. เพื่อสนับสนุนและมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและ
กระบวนการสหกรณ
3. เพื่อใหสมาชิกสหกรณมีสวนรวมในการเปนจิตอาสาและมีจิตสำนึกในการชวยเหลือสังคม
3. ทรัพยากร
รายการ
ตามแผน เบิกแลว
รอยละ
หมายเหตุ
3.1 คาใชจายตามงบประมาณโครงการ
90,000
75,750 84.17
-คาใชจายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเครื่องบริโภคแก
32,500
บุคลากรในหนวยงานสาธารณสุข
-คาใชจายในการจัดทำของที่ระลึกเพื่อเยี่ยมและให
42,500
คงเหลือ 14,250
กำลังใจแกสมาชิกสมาชิกที่ถูกกักตัวจากผลกระทบการ
บาท รอยละ
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
15.83
-คาใชจายอื่นๆ
750
รวม
90,000
75,750
84.17
4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
75,750.-บาท คิดเปนรอยละ 84.17ของงบประมาณที่ตั้งไว
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
ปญหาในการดำเนินงาน
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ทำใหมี -ไดดำเนินการปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับสถานการณแพร
การดำเนินการบางกิจกรรมไมสามารถดำเนินการได
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
โครงการนี้ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ไดมีโอกาสชวยเหลือสมาชิกและสังคม ใน
สถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนการสนับสนุนทีม CDCU เพื่อรวมปฏิบัติภารกิจสอบสวน
โรคไวรัสโคโรนา2019 ที่จังหวัดสมุทรสาครเปนเงิน10,000.- บาทและการระบาดในพื้นที่จังหวัดนครพนม
5. ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปาหมาย
ผลงาน
คะแนน
1. จำนวนครั้งที่สหกรณจัดกิจกรรมทางสังคม ชุมชน
3
3
5
สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ 3 ครั้ง
2. จำนวนครั้งที่สหกรณเขารวมกิจกรรมทางสังคมชุมชน
5
8
5
สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ
3. จำนวนครั้งที่สหกรณเผยแพรกิจกรรมที่สหกรณจัด
8
8
5
และเขารวมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมของสหกรณ
1.กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแมแหงชาติ
2.สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแกโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครพนม
3.สนับสนุนอุปกรณปองกันการติดเชื้อในสถานการณ การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับ
บุคลากรทางการแพทยในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
การเขารวมกิจกรรมของสหกรณ
1.วันสหกรณแหงชาติ
2.รวมประชุมใหญและนำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ ในการประชุมใหญชมรมผูเกษียณอายุ
ราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงคำแนะนำในการบริหารงาน
3.รวมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพของหนวยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชนกับหนวยงานอื่น เปนเงิน 63,243.- บาท
6. สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
4. โครงการออมกอน มั่นคงกวา
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการออมกอน มั่นคงกวา
รหัสโครงการ 10064
2. วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากทุกประเภทเพิ่มขึ้น
3. สมาชิกฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
4. สมาชิกเพิ่มการสงหุนรายเดือนเพิ่มขึ้น
3. ทรัพยากร
รายการ
3.1 งบประมาณ
1. คาของรางวัลแกผูเขารวมกิจกรรมจายเปนเงินฝากเขา
บัญชีของสมาชิกที่เปดไวกับสหกรณ จับสลากในวันประชุม
ใหญสามัญประจำป โดยวิธี Random ตามรายละเอียด
-รางวัลที่ 1 จำนวน 3,000 บาท x 1 รางวัล = 3,000
-รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาท x2 รางวัล = 3,000
-รางวัลที่ 3 จำนวน 700 บาท x 5 รางวัล = 3,500
-รางวัลที่ 4 จำนวน 500 บาท x83 รางวัล = 41,500
รวมเปนเงิน= 50,000 บาท

ตามแผน
50,000

เบิกแลว

รอย
ละ

-

-

หมายเหตุ

จับสลากในการ
ประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2564

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
งบประมาณ จะใชจายในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
กิจกรรมนี้ นี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย การเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมให
ความรูสมาชิกเกี่ยวกับการจัดการการเงิน การระดมเงินฝาก ระดมหุน มอบของที่ระลึก และรางวัลแกสมาชิกที่รวม
กิจกรรม
ปญหาในการดำเนินงาน
-ผลกระทบของการระบาดไวรัสโคโรนา2019ทำใหการ
ดำเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-ดำเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและเลื่อนระยะเวลาการ
ประชุมชี้แจงแกสมาชิกใหเหมาะสมสถานการณระบาด
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4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
โครงการนี้ เพิ่มสภาพคลองดานการเงิน ทำใหสหกรณสามารถบริการสมาชิกไดมากขึ้น สรางวินัยทางการเงิน
แกสมาชิก
5.ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ

เปาหมาย

17.รอยละของจำนวนบัญชีเงินฝากรายใหมที่เปดบัญชีเงิน รอยละ 12.20
ฝากกับสหกรณ
18.รอยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
รอยละ 7.5
19.รอยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มคาหุนรายเดือน
รอยละ 1.5

ผลงาน

คะแนน

15.13 (5)

5

7.53(5)
1.89 (5)

5
5

6. ผลการดำเนินงาน
กิจกรรม

เข าเงื่ อนไขการร วม

ผลการดําเนินงานทั้งป
ราย

เงิ น

ชิ งรางวั ลตามโครงการ
ราย

เงิ น

1. เป ดบั ญชี เงินฝากรายใหม

158

33,071,529.80

55

14,640,500.00

2. ฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้ น

121

283,000.00

49

121,600.00

3. เพิ่มการส งคาหุ นรายเดือน

30

69,950.00

16

51,800.00

309

33,424,479.80

120

14,813,900.00

ผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ ไดแกสมาชิกที่ดำเนินการตามเงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม
2563 – 30 เมษายน 2564 และไมถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกอนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
7.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
5. รอบรูการจัดการดานการเงินสวนบุคคล....The money coach
1. ชื่อแผนงาน/โครงการโครงการรอบรูการจัดการดานการเงินสวนบุคคล...The money coach
รหัสโครงการ50064
2. วัตถุประสงค : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
3. การใชทรัพยากร
รายการ
ตามแผน เบิกแลว รอยละ
คาใชจายในการจัดอบรมตามโครงการฯ
293,300
1. คาเบี้ยประชุม= 137,300 บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน =700
- คณะกรรมการ 14 คน x 600 บาท x 1 วัน =8,400
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 600 บาท x 1 วัน = 600
- เจาหนาที่ฯ 8 คน x 500 บาท x 1 วัน = 4,000
- สมาชิก 200 คน x 600 บาท x 1 วัน = 120,000
- ผูเขารวมโครงการ 6 คน x 600 บาท x 1 วัน = 3,600
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน 230 คน เหมา
จาย คนละ 300 บาท
= 69,000 บาท
4. คาวิทยากร = 30,000 บาท
5. คาพาหนะ/ที่พักวิทยากร =10,000บาท
6. คาพาหนะ คณะกรรมการ/ฝายจัดการ =7,000 บาท
7. คาหองประชุม = 10,000 บาท
8. คาวัสดุอุปกรณ 200 คน x 100 บาท = 20,000 บาท
9. คาใชจายอื่นๆ = 10,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 293,300 บาท
4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา (Input)
- ไมไดดำเนินโครงการ จากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

หมายเหตุ
งดกิจกรรม
เนื่องจาก
สถานการณ
แพรระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
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4.2 ปจจัยกระบวนการ (Process) กระบวนการ
- ไมไดดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ปญหาในการดำเนินงาน
1. สถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 งดดำเนินโครงการ

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-ยกไปดำเนินการในปตอไป

4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
- ไมไดดำเนินโครงการ จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.ผลลัพธ (ตอบสนองตอแผนกลยุทธขอใด)
ตัวชี้วัดที่
-ไมไดดำเนินโครงการ จากสถานการณแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019

เปาหมาย
-

ผลงาน
-

6.สรุปผลการประเมิน
- ไมไดดำเนินโครงการ จากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลการประเมิน
-
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
6. โครงการสหกรณสัญจร 2564 รหัสโครงการ 60064
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการสหกรณสัญจร 2564 รหัสโครงการ60064
2. วัตถุประสงค :1. เพื่อใหสมาชิกมีความเขาใจในเรื่อง หลักการ อุดมการณและวิธีการสหกรณ
2. เพื่อใหสมาชิกมีความเขาใจระเบียบการใหเงินกู หลักประกันเงินกู และสวัสดิการตางๆของสหกรณ
3. เพื่อใหสมาชิกมีการออมเงินโดยการเพิ่มหุนรายเดือน หรือการซื้อหุนเพิ่มขึ้น
3. การใชทรัพยากร
รายการ
3.1. งบประมาณ(บาท)

ตามแผน
521,600

เบิกแลว
306,469

หมายเหตุ

58.76

9,100

1.คาเบี้ ยเลี้ ยงกรรมการ
2.คาเบี้ ยเลี้ ยงฝ ายจั ดการ

4,600

3.คาเบี้ ยเลี้ ยงสมาชิ กตนแบบ

600

4. คาตอบแทนสมาชิ กสามัญ/สมทบ

คงเหลื อ

212,700

5. คาพาหนะกรรมการ/ฝ ายจั ดการ/สมาชิ กตนแบบ

215,131

844

6. คาอาหารกลางวั น/อาหารว างและเครื่ องดื่ม

20,925

7. คาตอบแทนวิ ทยากร

1,200

8. คาสถานที่อบรมสมาชิ ก

11,000

9. คาของขวั ญโครงการ
รวมทั้งสิ้น 521,600 บาท

ร อยละ

บาท ร อยละ
41.24

45,500
521,600

306,469

58.76

3.2. คน
1. คณะกรรมการ

15 คน

2. ฝ ายจั ดการ

9 คน

3. สมาชิ ก

346 คน

4. สมาชิ กตนแบบ

1 คน

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา (Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
306,469.-บาท คิดเปนรอยละ58.76ของงบประมาณที่ตั้งไว
4.2 ปจจัยกระบวนการ (Process) กระบวนการ
กิจกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ จัดอบรมออนไลน ถายทอดสัญญาณไป 12 อำเภอใหความรู
เรื่อง หลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สิทธิ หนาที่และความเสมอภาค ในฐานะสมาชิกสหกรณ การระดม
เงินฝาก หุน โครงการออมกอนมั่นคงกวา แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการสหกรณระหวาง กรรมการ/ผูจัดการ/สมาชิก
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ปญหาในการดำเนินงาน
1. สถานการณแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 ทำใหโครงการลาชา
2. การจัดอบรมผาน Zoom Meeting มีปญหา
บางครั้งเสียงสะทอน เสียงกอง ความตอเนื่อง
ของการดำเนินรายการขัดของในบางครั้ง
3. จำนวนสมาชิกที่ทำแบบทดสอบผานโทรศัพท
ยังไมครบถวน

-

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
เปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากการแบงโซน 3 โซนเปนผาน
Zoom Meeting 12 หนวย
ปรับระบบเสียง การจัดวางเครื่องเสียงใหม
จัดหาชุดเครื่องเสียง และอุปกรณถายทอดสัญญาณที่มี
คุณภาพ
ซักซอมการและเตรียมการกอนการอบรมอยางนอย 30
ควรจัดใหมีการทำแบบทดสอบ 2 ชองทาง ทั้งออนไลน
และ ออฟไลน

4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจาก สหกรณจังหวัดนครพนม และการสนับสนุนสถานที่จัดประชุมจากสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแหง สหกรณมีโอกาสประชุมจัดในรูปแบบ
ออนไลน ผานระบบ Zoom meeting ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมาชิก
และกรรมการไดเรียนรูการประชุมในรูปแบบใหม
5.ผลลัพธ
ตัวชี้วัดที่
เปาหมาย
ผลงาน
คะแนน
23.รอยละของสมาชิกที่เขารับการอบรมเรื่อง กฎหมาย
รอยละ 90
92.81
5
ขอบังคับและระเบียบสหกรณ มีความรูเพิ่มขึ้น
24.รอยละของสมาชิกที่เขารับการอบรมเรื่องสิทธิ หนาที่และ
รอยละ 90
94.84
5
ความเสมอภาค ในฐานะสมาชิก มีความรูเพิ่มขึ้น
19.รอยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มคาหุนรายเดือน
1.51
1.89
5
- รอยละความพึงพอใจของสมาชิกที่เขารวมโครงการ
≥รอยละ90
94.64
ผานเกณฑ
6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานเปนไปตามกระบวนการที่กำหนด สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานสหกรณ สมาชิกมีองค
ความรูเรื่องอุดมการณ หลักการสหกรณสหกรณเพิ่มขึ้น รับทราบแนวทางการออมทรัพยอยางเขาใจและถูกตอง ทำให
สมาชิ ก สามารถเลือ กวิธีก ารออมเงินที่ ถูก วิธี และเหมาะสม ตั วอยา งการลงทุ นการประกอบอาชีพ สร างรายไดเสริ ม
ตลอดจนการประชาสัมพันธการรับสมัครสมาชิกสหกรณรายใหม
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
7. รูสักนิดกอนคิดบริหารจัดการสหกรณ
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรูสักนิดกอนคิดบริหารจัดการสหกรณรหัสโครงการ 70064
2. วัตถุประสงค :1. เพื่อใหคณะกรรมการมีความรูเรื่องหลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สิทธิ หนาที่และ
ความเสมอภาค ในฐานะกรรมการ และเพื่อใหมีความรูสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ
2.เพื่อใหเจาหนาที่ฝายจัดการมีความรูเรื่องหลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ สิทธิ หนาที่
และความเสมอภาค ในฐานะเจาหนาที่สหกรณ และมีความรูเหมาะสมตามภารกิจตามที่ไดรับ
มอบหมาย
3. เพื่อใหระเบียบ ขอบังคับของสหกรณสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ
รายการ
3.1 งบประมาณ (บาท)
1. คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
2. คาพาหนะกรรมการ
3. คาเบี้ยเลี้ยงฝายจัดการ
4. คาพาหนะฝายจัดการ
5. คาตอบแทนวิทยากร
6. คาหองประชุม อาหารวาง อาหารกลางวัน
7. คาเครื่องเขียน (ปากกา)
3.2 คน
1. คณะกรรมการดำเนินการ
2. ฝายจัดการ

ตามแผน

รอย
หมายเหตุ
ละ
55,300.00 32,675.00 59.09 คงเหลือ
22,625.00บาท
8,500.00
รอยละ 40.91
6,712.00
4,600.00
668.00
3,600.00
8,440.00
155.00
15
9

เบิกแลว

15
9

100
100

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
32,675.- บาท คิดเปนรอยละ 59.09 ของงบประมาณที่ตั้งไว
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
โครงการนี้สรางกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ในรูปแบบของการบรรยาย
การซักถาม และทดสอบความรู เพื่อนำพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรู และสามารถนำไปใชในการบริหารจัดการ
สหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ปญหาในการดำเนินงาน
ผลกระทบของการระบาดไวรัสโคโรนา 2019ทำใหการ
ดำเนินงานไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-ดำเนินการปรับและเลื่อนแผนตามสถานการณระบาด

4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
การดำเนินงานโครงการนี้ ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จากสหกรณจังหวัดนครพนม เปด
โอกาสใหคณะกรรมการดำเนินการ และ ฝายจัดการไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มพูนองคความรูในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ สงผลดีตอสมาชิก และคุณภาพบริการของสหกรณ
5.ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. รอยละของคณะกรรมการที่เขารับการอบรมมีความรู
เพิ่มขึ้น
2. รอยละของเจาหนาที่ฝายจัดการที่เขารับการอบรมมี
ความรูเพิ่มขึ้น
5. รอยละของระเบียบขอบังคับสหกรณที่สอดคลองกับ
ขอกำหนดทางกฎหมาย

เปาหมาย
รอยละ 90

ผลงาน
93.33

คะแนน
5

รอยละ 90

91.88

5

รอยละ 100

100

5

6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ ผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
หลังการอบรม บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
8.โครงการพัฒนางานประจำสูการสรางนวัตกรรมบริการเปนเลิศ (R2I)
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนางานประจำสูการสรางนวัตกรรมบริการเปนเลิศ (R2I)
รหัสโครงการ 80064
2. วัตถุประสงค : 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสูบริการที่เปนเลิศ
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ(R2I) ที่สามารถนำมาใชประโยชนได
3. ทรัพยากร
รายการ
3.1 งบประมาณ (บาท)

ตามแผน

เบิกแล ว

53,400.00

รอยละ

52,325.00

1. คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

14,500.00

2. คาพาหนะกรรมการ

10,984.00

3. คาเบี้ยเลี้ยงฝายจั ดการ

9,200.00

4. คาพาหนะฝายจั ดการ

1,336.00

5. คาตอบแทนวิทยากร

5,000.00

6. คาเครื่องดื่มรับรอง (บาย)

1,315.00

7. คาหองประชุม อาหารวาง อาหาร

9,870.00

กลางวั
8.
คานเครื่องเขียน (ปากกา)

หมายเหตุ

97.99 คงเหลือ 1,075.00
บาท รอยละ 2.01

120.00

3.2 คน
1. คณะกรรมการดําเนิ นงาน
2. ฝายจั ดการ

15

15

100

9

9

100

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
52,325.- บาท คิดเปนรอยละ 97.99 ของงบประมาณที่ตั้งไว
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4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและประสบการณ สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ มีการบรรยาย ประชุมกลุม
ยอย การคนหาสาเหตุของปญหา ขอขัดของ และแนวทางการแกไข เพื่อนำไปสูการสรางนวัตกรรมบริการที่มีคุณภาพ
ตามแนวทาง PDCA เพื่อการบริการใหสมาชิกมีความมั่นใจในการบริหารจัดการองคกร
ปญหาในการดำเนินงาน
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-ผลกระทบการระบาดโคโรนา 2019ทำใหการดำเนินงาน -ดำเนินการปรับและเลื่อนแผนตามสถานการณระบาด
ไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว
-องคความรูยังไมเพียงพอดานวิชาการพัฒนานวัตกรรม
-ควรมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง
การเชื่อมโยงภาระงาน ตัวชี้วัดและแนวทางปฏิบัติขาดการ -สงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมบริการสมาชิก
จัดการความรู คางาน
4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาจารยพรรณทิพามีธรรม อดีตรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม และรศ.ดร.รุงลาวัลยเอี่ยมกุศลกิจ อาจารยประจำมหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ชุดที่ 37
5.ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
7. ระดับความสำเร็จในการใชงานระบบ KTB Corporate On line ระดับ 3
9. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ สหกรณ(R2I) ที่
สามารถนำมาใชประโยชนไดจำนวน 6 เรื่อง
10. จำนวนสหกรณที่มาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและนวัตกรรม
จำนวน 3 แหง
11.รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณตอนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานมากกวาหรือเทากับรอยละ 90
12. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกตอการรับบริการจากสหกรณ

เปาหมาย
ระดับ 3
6 เรื่อง

ผลงาน
ระดับ 2
9

คะแนน
3
5

3

5

รอยละ≥90

94.25

5

รอยละ ≥90

93.81

5

3 แหง

6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานเปนไปตามขั้นตอน โดยที่ประชุมคณะทำงาน มีกิจกรรมวิเคราะหคุณภาพการใหบริการในองคกรใน
รูปแบบ PDCA จนไดนวัตกรรม ดังนี้
1. “นองออมทรัพย” บริการสารสนเทศสหกรณดวย Line Application
2. การพัฒนาคุณภาพงานเพื่อแกไขปญหาหลักค้ำประกันบกพรอง
3. การพัฒนาการรับ-สงเอกสาร (ยื่นงายฺ BY SA-RA-BUN)
4. การพัฒนาระบบงานบัญชี
5. การพัฒนาระบบการจัดทำรายงานการประชุมใหทันเวลา
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6. การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกูอิเล็กทรอนิกส
7. การพัฒนาการลงขอมูลรายละเอียดในเอกสารสัญญาเงินกูทุกประเภท
8. การพัฒนาการจัดการปญหาของสมาชิกโดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
9. ระบบตรวจสอบเงินเดือนขาราชการประกอบเงินกูออนไลน
10. การพัฒนาฐานขอมูลระบบงานฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณ (งานกลุม)
11. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการประชุมออนไลน (งานกลุม)
12. ระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก (งานกลุม)
13. การพัฒนาระบบเอกสารออนไลน (สัญญาเงินกู) (งานกลุม)
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
9. โครงการเกษียณอยางมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการเกษียณอยางมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ
รหัสโครงการ 90064
2. วัตถุประสงค :1. เพื่อใหสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ป 2564 รวมวางแผนการบริหาร
จัดการดานการเงินกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
2. เพื่อสรางสัมพันธภาพ มิตรไมตรี แสดงความยินดี รวมมุทิตาจิตแกสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการป 2564 สหกรณ
3. ทรัพยากร
รายการ
3. งบประมาณ

ตามแผน

เบิกแลว

812,680

496,543

1.คาเบี้ ยเลี้ ยงกรรมการ

25,500

2.คาเบี้ ยเลี้ ยงฝ ายจั ดการ

13,800

3.คาเบี้ ยเลี้ ยงสมาชิ กและผู เข าร วม

73,800

4. คา/อาหารว างและเครื่ องดื่ม

13,440

6.คาอาหารกลางวั น/อาหารเย็ น

134,400

7.คาที่พัก

100,800

8.คาห องประชุ ม

5,000

9.คาเช าเหมารถ

90,000

10. คาพาหนะคณะกรรมการ/ฝ ายจั ดการ

หมายเหตุ

61.1

คงเหลื อ
316,136.92
บาท
ร อยละ 38.90

6,780

11.คาของที่ระลึ กผู เกษียณ

27,340

12. คาประกันชี วิตกลุ ม

5,183.08

13.คาป ายงาน
รวมทั้งสิ้ น 812,680 บาท

ร อยละ

500
812,680 496,543.08

3.2.คน
1.คณะกรรมการ

14

2.เจ าหน าที่

9

3.ผู เข าร วม

41

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
496,543.08 บาท คิดเปนรอยละ 61.10 ของงบประมาณที่ตั้ง
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4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
กิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ มีการประชุมใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนการเงินหลัง
เกษียณนอกสถานที่ และแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุป 2563-2564
ปญหาในการดำเนินงาน
-สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทำใหการดำเนินการลาชา
-ผูเกษียณบางทาน ฉีดวัคซีนไมครบตามเกณฑ ไมสามารถ
รวมกิจกรรมได

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-สหกรณไดเลื่อนเวลาการดำเนินโครงการใหเหมาะสมกับ
สถานการณแพรระบาด
-เสนอใหผูเกษียณที่เสียสิทธิ์ สามารถเขารวมกิจกรรมในป
ถัดไปแทน

4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
โครงการนี้ ทำใหผูเกษียณไดรับความรู และไดรับการแสดงมุทิตาจิต ชื่นชม ยินดีรวมกัน กอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในชีวิต
5.ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
12 รอยละความพึงพอใจของสมาชิกที่รับบริการจาก
สหกรณ
20 รอยละของสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมดานการวางแผน
ทางการเงินมีการดำเนินการตอเนื่อง
21 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความ
เสี่ยงทางการเงินของสหกรณ

เปาหมาย
รอยละ ≥90

ผลงาน
93.81

คะแนน
5

รอยละ 7

N/A

0

ระดับ 3

2

3

6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
10. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป 2565
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป 2565
รหัสโครงการ 100064
2. วัตถุประสงค : เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัดใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
3. ทรัพยากร
รายการ
3.1.งบประมาณ

ตามแผน

เบิกแล ว

183,400

54,735

1.คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

8,500

2.คาเบี้ยเลี้ยงเจ าหน าที่

4,600

3. คาเบี้ยเลี้ยงสมาชิก

10,800

3. คาพาหนะคณะกรรมการ/ฝายจั ดการ

6,936

4.คาพาหนะสมาชิกเขารวมประชุม

4,444

5.คาอาหาร/อาหารวาง กรรมการ ฝายจั ดการ วิทยากร

15,855

6.คาตอบแทนวิทยากร

3,600

รวมทั้งสิ้ น 183,400บาท

183,400

รอยละ

หมายเหตุ

29.84

คงเหลือ
128,665

54,735

บาท
รอยละ
70.16

3.2.คน
1. คณะกรรมการ
2.ฝ ายจั ดการ
3. สมาชิ ก

15
9
18

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
54,735.- บาท คิดเปนรอยละ 29.84 ของงบประมาณที่ตั้งคางจาย
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
มีกิจกรรมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ มีประชุมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม เพื่อ
สรางกลยุทธ นำไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดของสหกรณ
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

ปญหาในการดำเนินงาน
-สถานการณแพรระบาดของการไวรัสโคโรนา 2019 ทำให
การดำเนินการลาชา

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-สหกรณไดเลื่อนเวลาการดำเนินโครงการใหเหมาะสมกับ
สถานการณแพรระบาด

4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ไดรับความอนุเคราะหวิทยากรผูทรงคุณวุฒิอาจารยพรรณทิพา มีธรรม อดีตรองนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำแผนงานประจำป มาใหความรูและแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป 2565 ตลอดจนมีที่ปรึกษาสหกรณ และตัวแทนจากสมาชิกผูมีความรูความสามารถ มารวมพิจารณาจัดทำแผน
ปฏิบัติการ รวมกับคณะกรรมการและฝายจัดการ จึงทำใหไดผลลัพธเปนแผนงานประจำป 2565 ที่สามารถสนองตอบ
ตอความตองการของทุกฝายที่เกี่ยวของและตอบสนองตอวิสัยทัศน และพันธกิจของสหกรณ
5.ผลลัพธ (ตอบสนองตอแผนกลยุทธขอใด)
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
-จำนวนแผนงาน/โครงการป 2565

เปาหมาย
-

ผลงาน
12

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ

6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
11. แผนการจัดหาทีท่ ำการสหกรณ
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแผนการจัดหาทีท่ ำการสหกรณรหัสโครงการ 110064
2. วัตถุประสงค : เพื่อสนับสนุนใหมีการจัดหาที่ทำการสหกรณที่เอื้อตอการใหบริการสมาชิกในอนาคต
3. ทรัพยากร
รายการ

ตามแผน

เบิกแลว

ร อยละ

หมายเหตุ

3.1 งบประมาณ
ประชุ มคณะทํางาน
1. คาเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
2. คาพาหนะคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
3. คาอาหารกลางวั น/อาหารว าง/เครื่ องดื่ม

50,400

18,752

37.21

14,500

คงเหลื อ 31,648 บาท ร อย

3,912

ละ 62.79 *เบิ กจากเบี้ ย

340

ประชุ ม คาพาหนะ คา
รั บรอง
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4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
18,752.- บาท คิดเปนรอยละ 37.21 ของงบประมาณที่ตั้งคางจาย
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
มีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาที่ดินและดำเนินการ สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ
ปญหาในการดำเนินงาน
-ผูมาเสนอขายที่ดินมีนอย และราคาสูง

แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-เสนอที่ประชุมใหญขยายเวลาสรรหาที่ดิน

4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
สหกรณจะไดมีสถานที่เพื่อบริการสมาชิกไดอยางสะดวก และเหมาะสม ในอนาคต
5. ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ระดับความสำเร็จในการจัดหาอาคารที่ทำการใหมของ
สหกรณ

เปาหมาย
ระดับ 2

ผลงาน
2

คะแนน
ระดับ 5

6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินการของสหกรณฯอยูในขั้นตอนการสรรหาที่ดินเพื่อเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณา
ยังไมมีการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อที่ดิน
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
12. แผนบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินของสหกรณ
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแผนบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินของสหกรณ
รหัสโครงการ 120064
2. วัตถุประสงค :1. พัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ
3. ทรัพยากร
รายการ
3.1 งบประมาณ
ประชุมคณะทำงาน
1.คาเบี้ยประชุม+คาพาหนะ 8,000 บาท × 3 ครั้ง= 24,000
รวม 24,000 บาท

ตาม
แผน
24,000

เบิก
แลว

รอยละ
0

0

หมายเหตุ
เบิกจากงบ
เบี้ยประชุม/
พาหนะ

4. การประเมินผลความสอดคลอง
4.1 การประเมินปจจัยนำเขา(Input)
ผลการใชจายงบประมาณสอดคลอง อยูในกรอบวงเงินประมาณที่ตั้งไว โดยใชเงินงบประมาณไปจำนวน
24,000.-บาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของงบประมาณที่ตั้ง
4.2 ปจจัยกระบวนการ(Process)กระบวนการ
กิจกรรมบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินของสหกรณ สอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบประชุมเพื่อทบทวนประเมินวิเคราะหความเสี่ยงจัดทำแผนแกไข
ปญหาและนำเสนอที่ประชุมแกไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสหกรณ
ปญหาในการดำเนินงาน
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
-สหกรณมีความเสี่ยงดาน หนี้เผื่อสงสัยจะสูญ จำนวน 1
-คณะกรรมการเรงรัดติดตามหนี้สิน ออกติดตามแกไข
ราย
ปญหาอยางสม่ำเสมอ
4.3 โอกาส หรือการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
สหกรณออมทรัพยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตามขอกำหนดในกฎกระทรวง
5.ผลลัพธ
ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปาหมาย
ผลงาน
คะแนน
21.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความ
ระดับ 3
ระดับ 2
3
เสี่ยงทางการเงินของสหกรณ
6.สรุปผลการประเมิน
การดำเนินงานโครงการเปนไปดวยความเรียบรอย งบประมาณมีเพียงพอ
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3. สรุปอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกจายใหสหกรณในป 2564
สมาชิกจายดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณเฉลี่ยทั้งป 5.78 บาท แตในดอกเบี้ยจายดังกลาวสหกรณไดมี
การจายคืนสมาชิกในรูปของเงินเฉลี่ยคืน ดังนั้น การคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยจายที่สมาชิกจายใหสหกรณจริงในป 2564
สามารถดำเนินการไดดังนี้
วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกูโดยเฉลี่ยทั้งปรอยละ 5.78บาท ตอป ถาสมาชิกจายดอกเบี้ยใหสหกรณ 100 บาท
จะไดรับเงินเฉลี่ยคืน 17.40บาท ดังนั้น สมาชิกจายดอกเบี้ย 5.78 บาท จะไดรับเฉลี่ยคืนเทากับ
5.78×

ที่ประชุมรับทราบ

.


= 1.01บาท ฉะนั้น ดอกเบี้ยที่สมาชิกจายใหสหกรณจริงทั้งปคือ 5.78-1.01 =4.77บาท
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ตํา แหนง

นายดุษฏี บุนนท

นายณตฤณ จั นทะเสน

นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ

นายนิมิตร พรหมวิศาสตร

นางจิ รัชญา อุไรวงศ

นางพิชญา สําราญพิศ

นส.กรรณิการ อุดมกัน

3

4

5

6

7

8

9

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

10 นางอรัญญา นรสาร

11 นายมงคล ธงยศ

12 นายวรงค บุญระมี

13 นายบุญเลิศ คลีลวน

14 นายชูชีพ มณีพรรณ

15 นายดาบชัย มาภา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ/เหรัญญิ ก

รองประธานกรรมการ 2

นายวรพิชญ สังขพุทธินันท์น รองประธานกรรมการ 1

2

ประธานกรรมการ

นส.รุงนภา อุดานนท

คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ ชุ ดที่ 37

ชื่ อ - สกุล

1

ลํา ดั บ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงิ นเดื อน/ค าจาง

-

-

124,000

124,000

124,000

124,000

124,000

-

141,250

-

124,000

124,000

124,000

-

-

เงิ นโบนัส

4,800.00

-

-

12,800.00

15,088.00

18,240.00

21,216.00

11,008.00

20,664.00

18,352.00

21,120.00

27,728.00

18,368.00

12,672.00

15,017.00

ค าพาหนะ

13,800.00

12,600.00

18,000.00

11,400.00

20,400.00

23,400.00

15,600.00

19,800.00

25,200.00

22,800.00

28,800.00

24,600.00

600.00

-

1,200.00

1,200.00

1,800.00

600.00

1,200.00

-

1,800.00

4,200.00

3,600.00

1,800.00

2,400.00

3,000.00

10,200.00
18,000.00

6,300.00

เบี้ยเลี้ ยง

14,000.00

เบี้ยประชุ ม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ค าที่พัก ค าลงทะเบียน ค าตอบแทน

ค าตอบแทนกรรมการ(บาท)

3.4 รายงานการจายผลประโยชนและค าตอบแทนของกรรมการ ผู จัดการ ผู มีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึ กษาของสหกรณ ประจําป 2564

19,200.00

12,600.00

143,200.00

149,400.00

161,288.00

166,240.00

162,016.00

30,808.00

188,914.00

45,352.00

177,520.00

178,128.00

162,768.00

25,872.00

38,117.00

รวม
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ตํา แหนง

นายทวี ดีละ

นายอุระชาติ ชิณจั กร

นายนิรัญ จั นทะพันธ

นส.เบญจรัตน พอชมภู

นางสวาท ศิลปรายะ

2

3

4

5

6

รองประธาน คนที่ 2

เหรัญญิ ก

ประธานกรรมการเงิ นกู

รองประธานคนที่ 1

เลขานุการ

ประธานธานกรรมการ

นายดิเรก เหมเมื อง

นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ

นายรัชชานนท ดุมแกว

1

2

3

ที่ประชุมรับทราบ

นายวรพงษ จี นบุตร
ที่ปรึกษาดานการบริหารฯ
คณะผู ตรวจสอบกิจการสหกรณ ป 2564

4

รวม

นายอุระชาติ ชิณจั กร

3

ผูตรวจสอบกิจการ

ผูตรวจสอบกิจการ

ประธานผูต รวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษาดานการบริหารฯ

ที่ปรึกษาดานการบริหารฯ

นางสวาท ศิลปรายะ

2

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายมาณพ ฉลาดธัญกิจ

1

นางสุพัตรา เอกอายะ
ผูจัดการ
คณะที่ปรึกษาสหกรณ ป 2564

ผู จดั การ

นายดาษชัย โพธิ์สวุ รรณ

คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ ชุ ดที่ 36

ชื่ อ - สกุล

1

ลํา ดั บ

-

-

-

-

-

-

-

117,244

145,000

141,250

141,250

145,000

141,250

170,000

เงิ นโบนัส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

388.00

240.00

1,984.00

2,064.00

4,688.00

ค าพาหนะ

837,270.00 2,134,244.00 226,437.00

-

-

-

-

-

-

-

837,270.00

-

-

-

-

-

-

เงิ นเดื อน/ค าจาง

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200.00

1,200.00

600.00

600.00

600.00

2,800.00

เบี้ยเลี้ ยง

297,000.00 36,700.00

-

-

-

-

-

-

-

1,200.00

3,000.00

4,200.00

2,400.00

1,800.00

3,000.00

2,800.00

เบี้ยประชุ ม

2,400.00

-

-

-

-

-

2,400.00

2,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,000.00

36,000.00

36,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

20,000.00

955,714.00

149,200.00

147,038.00

144,490.00

149,384.00

146,914.00

182,688.00

รวม

173,000.00 3,709,851.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

ค าที่พัก ค าลงทะเบียน ค าตอบแทน

ค าตอบแทนกรรมการ(บาท)

3.4 รายงานการจายผลประโยชนและคาตอบแทนของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ประจำป 2564 (ตอ)
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3.5 รายงานขอมูลการเสนอขายที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาอาคาร
ทำการสหกรณ
ประธาน

ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ไดมีมติใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
สรรหาที่ดินเพื่อเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาจัดหาเพื่อใชเปนสถานที่กอสราง
ที่ทำการแหงใหมของสหกรณฯ นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 37 ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่
9/2564 เมื่อวันศุกรที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 จึงมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดิน เพื่อ
ดำเนินการตามแผน ดังนี้
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
สังกัด
1.
จาเอกทวี
คุณรัตน
บำนาญ
2.
นางวราภรณ กิติศรีวรพันธ
รพ.ทาอุเทน
3.
นายอภิภู
ปภากิจพงศภัค
สสอ.เมืองนครพนม
4.
นายมีชัย
จีระมงคลกุล
บำนาญ
5.
นายฉัตรชัย
ปอมลิขิตกุล
สสอ.เรณูนคร
6.
นายวรวิทย
วุฒา
สสอ.ธาตุพนม
7.
นายวรพงษ
จีนบุตร
รพ.นครพนม
โดยใหคณะกรรมการสรรหาที่ดินตามที่ไดรับการแตงตั้ง มีการประชุมเพื่อดำเนินการ
วางแผนจัดหาที่ดิน รายงานความคืบหนาผลการสรรหาที่ดินตอคณะกรรมการดำเนินการ สรุป
และรายงานผลการดำเนินงานสรรหาที่ดินตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564
และคณะกรรมการสรรหาที่ดิน มีการแตงตั้งบุคคลขึ้นทำหนาที่เปนประธานและเลขานุการ
ของคณะ ดังนี้
จาเอกทวี
คุณรัตน
ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
นางวราภรณ กิติศรีวรพันธ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาที่ดิน
คณะกรรมการสรรหาที่ดินของสหกรณ ไดมีประกาศเชิญเจาของที่ดิน เสนอราคาขายที่ดิน
ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ตามรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ
1. เปนที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร วัดจากศาลากลางจังหวัด
นครพนม
2. ที่ดินตองมีขนาดพื้นที่ ไมต่ำกวา 2 ไร
3. ผูเสนอขายตองเปนเจาของที่ดินเทานั้น (ไมผานนายหนา)
4. กำหนดยืนราคาตามที่เสนอ 60 วัน (นับจากวันประชุมใหญของสหกรณ 25 ธันวาคม 2564)
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เอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาขายที่ดิน
1. หนังสือเสนอขายที่ดิน (แบบฟอรมขอรับไดที่สหกรณหรือดาวนโหลดผานเว็บไซตสหกรณ)
2. สำเนาโฉนดเทาฉบับจริง (เจาของที่ดินรับรองสำเนาถูกตอง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจาของที่ดิน (เจาของเอกสารรับรองสำเนาถูกตอง)
4. สำเนาทะเบียนบานเจาของที่ดิน (เจาของเอกสารรับรองสำเนาถูกตอง)
5. ภาพถายที่ดินที่จะเสนอขายขนาด เอ 4 (ภาพสี)
6. โฉนดฉบับจริงเพื่อมาแสดงตอเจาหนาที่ในวันยื่นเอกสารเสนอขายที่ดิน
ระยะเวลาการเสนอขายที่ดิน ระหวางวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
สถานที่ ยื่น เอกสาร สหกรณ ออมทรัพย สาธารณสุขนครพนม จำกั ด เลขที่ 339/9 ถนนศรีเทพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ปรากฏวามีผูยื่นเสนอราคาขาย ที่ดิน จำนวน 5 รายดังนี้
แปลงที่

ผูเสนอขาย

สถานที่ใกลเคียงที่สังเกตไดชัดเจน

ขนาดเนื้อที่

ราคาเสนอขาย

1

นายอภิ รักษ พรหมโส

ต.หนองญาติ อ.เมือง บริ เวณอูซอมรถและร านอาหารพื้นเมือง

6 ไร 2 งาน - ตารางวา

5,000,000

2

นายสมบัติ จั นทร

ต.อาจสามารถ บานไผลอม อ.เมือง ใกลโรงเรี ยนนั กกีฬา

2 ไร 1 งาน 35 ตารางวา

8,000,000

3

นางเฟองฟา นามประกาย ต.หนองแสง อ.เมือง บริ เวณหน าโรงเรี ยนเทศบาล 1

5 ไร 3 งาน 78 ตารางวา

56,470,000

4

นายสมาน ศรี สุขและพวก สํานั กงานชลประทาน นครพนม

2 ไร 3 งาน 1.9 ตารางวา

22,038,000

5

นายทวีสิทธิ์ หงษภักดี

3 ไร - งาน - ตารางวา

21,000,000

ตรงข ามร านริ มคลองไสยางตรงข ามหมูบานไทยสมุทร

รายละเอียด แบบรูปและขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาสรรหาที่ดิน อยูในวาระ 4.11
พิจารณาเลือกซื้อที่ดินเพื่อกอสรางที่ทำการสหกรณ

ที่ประชุม
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3.6 รายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน ของสหกรณ
ประธาน

ตามที่กฎกระทวงเกี่ยวกับการดำเนินการงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 4 การกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ ขอ 14 มีขอกำหนด ดังนี้

ดังนั้น จึงขอรายงานตามความในขอ 14 (2) ตอที่ประชุมใหญเพื่อทราบ ดังนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
รายงานการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียนของสหกรณ
ประจำปบัญชี 2564
*************************
สหกรณไมมีการถูกรองทุกขกลาวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกรองเรียน ในป 2564
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมรับทราบ

รายงานประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
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4.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564
ประธาน

ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินป 2564 สหกรณมีกำไรสุทธิประจำป 2564 จำนวน
137,475,731.76 บาท จึงขอเสนอรางการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญประจำป 2564 พิจารณา ดังนี้
ป 2564

รายการ

อัตรา

กําไรสุทธิ

บาท

ป 2563
%

อัตรา

บาท

%

137,475,731.76

100.00

119,056,474.23

16,571,696.25

12.06

14,343,914.28

12.05

30,000.00

0.02

30,000.00

0.03

71,835,524.63
43,278,510.88
3,100,000.00
5,000.00
50,000.00
5,000.00
100,000.00

52.25
31.48
2.26
0.00
0.04
0.00
0.07

64,436,777.90
35,275,782.05
2,550,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
150,000.00

54.12
29.63
2.14
0.00
0.01
0.00
0.13

1,500,000.00
600,000.00
400,000.00

1.09
0.44
0.29

1,500,000.00
450,000.00
300,000.00

1.26
0.38
0.25

137,475,731.76

100.00

119,056,474.23

100.00

ก.จัด สรรตามข อบังคั บ
- ทุ นสํารอง (ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)
- เงินบํารุงสันนิ บาตสหกรณ (รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 30,000 ตามกฏกระทรวง)
ข. จัด สรรตามมติ ที่ประชุ มใหญ
- เงินปนผลตามหุ น(ไมเกินรอยละ10 ของทุ นเรือนหุ น
- เงินเฉลี่ยคื นตามสวนธุ รกิจ(คิดจากดอกเบี้ ยทั้ งป ที่สมาชิกชําระ)
- โบนั สคณะกรรมการและเจาหน าที่ (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ)
- ทุ นรักษาระดั บอัต ราเงินปนผล(ไมเกินรอยละ2ของกําไรสุทธิ
- ทุ นสาธารณประโยชน (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
- ทุ นขยายกิจการ
- ทุ นเพื่ อการศึ กษาอบรม (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ)
ค. จัด สรรเปนกองทุ นสวัสดิ การ
- กองทุ นสงเคราะห เกี่ยวกับการศพฯ(ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
- ทุ นสงเสริมการศึ กษาบุต รสมาชิ ก (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ)
- กองทุ นประกันความเสี่ยง

5.50
17.40

รวมทั้ งสิ้น

รายการ

สรุปสัด สวนการจัด สรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564
ป 2564

1. กลับคื นสูสมาชิ กเปนรายบุค คล(ปนผล+เฉลี่ยคื น)
2. เปนประโยชน แ กสหกรณโดยรวม (ทุ นสํารอง+ทุ นสะสมอื่น)
3. เปนสวัสดิ การแกสมาชิ ก (ทุ นสงเคราะห ศ พ+ทุ นการศึ กษาบุต ร)
4. เปนประโยชน แ กสหกรณ+สมาชิ ก (ทุ นศึ กษาอรม+ทุ นประกันความเสี่ยง)
5. เปนโบนั สคณะกรรมการและเจาหน าที่
6. เปนค าบํารุงสันนิ บาตสหกรณ
รวมทั้ งสิ้น

มติที่ประชุม

5.25
14.25

บาท

ป 2563
%

บาท

%

115,114,035.51

83.73

99,712,559.95

83.75

16,631,696.25

12.10

14,363,914.28

12.06

2,100,000.00

1.53

1,950,000.00

1.64

500,000.00

0.36

450,000.00

0.38

3,100,000.00

2.26

2,550,000.00

2.14

30,000.00

0.02

30,000.00

0.03

137,475,731.76

100.00

119,056,474.23

100.00

..................................................................................................................................................................
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4.3 พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม
ตามที่ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ขอ 71 กำหนดใหอำนาจในการ
พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม ของกรรมการดำเนินการ
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เปนอำนาจของที่ประชุมใหญ ดังนั้นเพื่อความ
ถูกตองตามขอบังคับ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 37ในการประชุม ครั้งที่
14/2564 จึงมีมติขอเสนอคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม ตอที่ประชุมขอ
เชิญที่ประชุมพิจารณาดังนี้
ขอกำหนดเดิม

ขอเสนอ

มติที่ประชุม

เบี้ยเลี้ยง
- เจาหนาที่ วันละ 500 บาท
- รองผูจ ัดการ วันละ 500 บาท

600
700

- สมาชิก กรรมการ ผูจัดการ รองประธานวันละ 600 บาท

800

- ประธานกรรมการ วันละ 700 บาท

1,000

คาตอบแทนในการเขาประชุมใหญ
- สมาชิก คนละ 1,000 บาท
- กรรมการ,ฝายจัดการและผูเขารวมประชุม คนละ 1,000 บาท
คาเชาที่พัก/โรงแรม
- ทุกตำแหนงเหมาจายไมเกิน คืนละ 1,900 บาท

1,500
1,500
ทุกตำแหนง ตามที่จาย
จริง ไมเกินคืนละ 1,900
บาท

ไมใชโรงแรม

คงเดิม

- ทุกตำแหนงเหมาจายไมเกิน คืนละ 900 บาท
เบี้ยประชุม
- กรรมการ 600 บาท / ครั้ง/คน

800

- ประธานกรรมการ 700 บาท/ครัง้

1,000

- กรรมการยอย 600 บาท/ครั้ง
- บุคคลอื่นที่สหกรณเชิญเขารวมประชุมหรือผูเขารวมประชุม

800
800

600 บาท/ครั้ง
คาพาหนะ
- คารถโดยสารเบิกไดตามจายจริงทุกตำแหนง

คงเดิม

- คารถไฟคงเดิม (ตามระเบียบ)
- คาโดยสารเครื่องบินโดยการอนุมัติของประธานกรรมการ

คงเดิม
คงเดิม

มติที่ประชุม

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

97

98 รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

97

4.4 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานตามปริมาณธุรกิจของสหกรณ ป 2565
สหกรณออมทรั พยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
แผนธุรกิจสหกรณ ประจําป 2565
การรั บสมั ครสมาชิ ก
1. รั บสมัครสมาชิกสามัญ
2. รั บสมัครสมาชิกสมทบ
รวม
การเงิ นฝากจากสมาชิ ก
เงินรั บฝากออมทรั พย
เงินฝากออมทรั พย เกษียณเกษมสุข
เงินรั บฝากออมทรั พย พิเศษ-สมาชิก
เงินรั บฝากออมทรั พย พิเศษเพื่อความมัน่ คง
เงินรั บฝากประจํ า-สมาชิก
รวม
การจายเงิ นกูแกสมาชิ ก
เงินให กูฉุกเฉิ น
เงินให กูฉุกเฉิ นพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินให กูสามัญ
เงินให สมาชิกกูสามัญเพื่อสวัสดิการจั กรยาน
เงินให สมาชิกกูสามัญเพื่อเป นทุ นอาชีพเสริ ม
เงินให กูสามัญเพื่อการรวมหนี้
เงินให กูสามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูสามัญเพื่อการดํารงชีพ
เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ
เงินให กูพิเศษ
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ
รวม

มติที่ประชุม

ราย
90
90
180
ราย
50
20
200
0
0
270

จํานวนเงิ น/ราย
1,000.00
1,500.00
2,500.00
จํานวนเงิ น/ราย
10,000.00
5,000.00
50,000.00
65,000.00

100
100
20
100
2
2
150
150
2
626

100,000.00
100,000.00
1,000,000.00
50,000.00
2,500,000.00
500,000.00
200,000.00
100,000.00
2,000,000.00
6,550,000.00

จํานวนเงิ น
90,000.00
135,000.00
225,000.00
จํานวนเงิ น
500,000.00
100,000.00
10,000,000.00
10,600,000.00
จํานวน
10,000,000.00
10,000,000.00
20,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
30,000,000.00
15,000,000.00
4,000,000.00
100,000,000.00

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำป 2565
วิสัยทัศน (VISION) : เปนสหกรณชั้นนำดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ (MISSION)
M1 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑกำกับดูแลสหกรณที่กำหนดในกฎกระทรวง
M2 พัฒนาระบบบริการสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
M3 บริหารจัดการสินเชื่อใหมีคุณภาพ และสงเสริมการออมใหยั่งยืน
M4 พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมั่นคง
M5 สนับสนุนสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และกระบวนการสหกรณแบบบูรณาการ
เข็มมุง
การบริหารสินเชื่อที่มีคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ธำรงมาตรฐานการดำเนินงานสหกรณตามกฎกระทรวง
เปนตนแบบดานการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานประจำ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สงเสริมกิจกรรมทางสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ
คานิยม : STEPO
S : Standardization
มีขอกำหนดตามเกณฑมาตรฐาน
T : Team Spirit
รวมใจทำงานเปนหนึ่งเดียว
E : Excellent Service
เชี่ยวชาญงานบริการ
P : Participation
ประสานงานใหความรวมมือ
O : Organization Learning องคกรสงเสริมการเรียนรูรวมกัน
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สรุปกลยุทธแยกตามรูปแบบการดำเนินการ
รู ปแบบกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 (เชิ งรุ ก)

กลยุทธ

สนองตอบพันธกิจ

1. พัฒนาบุ คลากรให มีความรู เรื่ องหลั กการสหกรณ กฎหมาย ข อบั งคับ M1 + M 4
และระเบี ยบสหกรณ
2. ส งเสริ ม สนั บสนุ นให มีการลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกูและเพิ่มอัตรา

M3

ดอกเบี้ ยเงินฝากให สูงกวาสถาบั นการเงินอื่น
3. สนั บสนุ นให สมาชิ กวางแผนดานการเงินกอนเกษียณ อย างน อย 5 ป M3
กลยุทธที่ 2 (เชิ งรั บ)

1. เพิ่มสภาพคล องโดยการสร างภาคีเครื อข ายในการให บริ การทาง

M3

การเงินแกสมาชิ ก
กลยุทธที่ 3 (เชิ งแกไข)

1. ยกระดับการนํ านวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ในการ

M2

ปรั บปรุ งกระบวนการทํ างาน
2. ส งเสริ ม สนั บสนุ นแผนงานในการอนุ รักษสังคม ชุ มชนสิ่ งแวดล อม

M5

และกระบวนการสหกรณ
กลยุทธที่ 4 (เชิ งปองกัน) 1. พัฒนามาตรฐานการดําเนิ นงานของสหกรณให สอดคล องกับ

M1

ข อกําหนดตามกฎกระทรวง
2. ส งเสริ มและสร างวัฒนธรรมการออมเงินให แกสมาชิ ก

M4

3. พัฒนาระบบการป องกันความเสี่ ยงทางการเงินของสมาชิ กและสหกรณ M3

สรุ ปกลยุทธในการบริ หารจัดการสหกรณ ป 2565
1. พัฒนาบุ คลากรให มีความรู เรื่ องหลั กการสหกรณ กฎหมาย ข อบั งคับและระเบี ยบสหกรณ
2. ส งเสริ ม สนั บสนุ นให มีการลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกูและเพิ่มอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากให สูงกวาสถาบั นการเงินอื่น
3. สนั บสนุ นให สมาชิ กวางแผนดานการเงินกอนเกษียณ อย างน อย 5 ป
4. เพิ่มสภาพคล องโดยการสร างภาคีเครื อข ายในการให บริ การทางการเงินแกสมาชิ ก
5. ยกระดับการนํ านวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช ในการปรั บปรุ งกระบวนการทํ างาน
6. ส งเสริ ม สนั บสนุ นแผนงานในการอนุ รักษสังคม ชุ มชนสิ่ งแวดล อมและกระบวนการสหกรณ
7. พัฒนามาตรฐานการดําเนิ นงานของสหกรณให สอดคล องกับข อกําหนดตามกฎกระทรวง
8. ส งเสริ มและสร างวัฒนธรรมการออมเงินให แกสมาชิ ก
9. พัฒนาระบบการป องกันความเสี่ ยงทางการเงินของสมาชิ กและสหกรณ

1. เพื่อใหการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองตาม
เกณฑกำกับดูแล
สหกรณที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

วัตถุประสงค

7.พัฒนามาตรฐานการ
ดำเนินงานของสหกรณให
สอดคลองกับขอกำหนด
ตามกฎกระทรวง

1. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูเรื่องหลักการ
สหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบ
สหกรณ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1. รอยละของสมาชิกที่ไดเขารับ
การอบรมเรื่องหลักการสหกรณ
กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
สหกรณมีความรูเพิม่ ขึ้น
2. คณะกรรมการและฝายจัดการที่เขาอบรมมีความรูเรื่อง
2. รอยละของคณะกรรมการ
หลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบสหกรณมี
และฝายจัดการที่เขารับการ
อบรมมีความรูระดับดี
ความรูระดับดี
1.สหกรณมีระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการดำเนินงานที่
3. รอยละความสำเร็จของ
สอดคลองกับกฎหมายและเกณฑกำกับดูแลสหกรณที่กำหนดใน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
กฎกระทรวง
นครพนม จำกัด ในการ
ดำเนินการตามกฎกระทรวง

1. สมาชิกที่เขารับการอบรมเรื่องหลักการสหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบสหกรณมีความรูเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ/ผลผลิต

พันธกิจที่ 1 : ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑกำกับดูแลสหกรณที่กำหนดในกฎกระทรวง

วัตถุประสงค กลยุทธ ผลลัพธ/ผลผลิต และตัวชี้วัด

100

100

75

คาเปาหมาย
ป 2565
93

1. นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
2. นายภาสกร กิตติศรีวรพันธุ
3. นางสุพัตรา เอกอายะ
1. นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
2. นายภาสกร กิตติศรีวรพันธุ
3. นางสุพัตรา เอกอายะ

1.นายมงคล ธงยศ
2. นายราชสัน ธิสุทอน

ผูรับผิดชอบ

รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

101

กลยุทธ

1. เพื่อพัฒนาระบบ
5. ยกระดับการนำนวัตกรรม
บริการสูความเปนเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดวยนวัตกรรมและ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
เทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนา
ฐานขอมูลใหครบถวน
ถูกตองและสมาชิก
ไดรับบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. สหกรณเปนตนแบบในการคิดคนดานการ
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการสหกรณ
2. บุคลากรของสหกรณมคี วามพึงพอใจตอ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

ผลลัพธ/ผลผลิต

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบบริการสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการสหกรณ(R2I) ที่สามารถ
นำมาใชประโยชนได
5. รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
สหกรณตอนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
6. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกตอ
การรับบริการจากสหกรณ

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค กลยุทธ ผลลัพธ/ผลผลิต และตัวชี้วัด

101

≥95

≥95

คาเปาหมาย
ป 2565
7

1.นายดาบชัย มาภา
2.นางเดือนฤดี พลนารี

1. นางจิรัชญา อุไรวงค
2. น.ส.อรอุมาพอชมภู
3. นายวรงค บุญระมี
1.นายดาบชัย มาภา
2. นางเดือนฤดี พลนารี

ผูรับผิดชอบ

102 รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการดานสินเชื่อ
2. เพื่อใหการบริหาร
จัดการสินเชื่อของ
สหกรณมีคณ
ุ ภาพ
3. เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหสมาชิกมี
การออมเงินกับ
สหกรณ
4. เพื่อสรางความ
รวมมือระหวาง
สหกรณเครือขาย

วัตถุประสงค

ผลลัพธ/ผลผลิต

9. พัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยง
ทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ

7. รอยละของจำนวนบัญชีเงินฝาก
รายใหมที่เปดบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณ
8. รอยละของสมาชิก ที่มีการฝาก
เงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
9.รอยละของสมาชิกที่มีการเพิม่ คา
หุนรายเดือน
10.รอยละของสมาชิกที่เขารวม
วางแผนทางการเงินกอนเกษียณมี
การดำเนินการตามแผน
11. จำนวนสหกรณที่ทำขอตกลง
เปนภาคีเครือขายสนับสนุนการ
ดำเนินงานระหวางสหกรณ

ตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการปองกัน 12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ความเสีย่ งทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ ระบบการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของสหกรณ

2. สหกรณมีสภาพคลองเพียงพอตอการ
ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก

4. เพิ่มสภาพคลองโดยการสรางภาคี
1. สหกรณมีภาคีเครือขายที่ทำขอตกลง
เครือขายในการใหบริการทางการเงินแก สนับสนุนการดำเนินงานระหวางสหกรณ
สมาชิก

3. สนับสนุนใหสมาชิกวางแผนดาน
การเงินกอนเกษียณ อยางนอย 5 ป

3. สมาชิกเพิ่มคาหุนรายเดือนกับสหกรณ
เพิ่มขึ้น
1. สมาชิกที่เขารวมวางแผนทางการเงินกอน
เกษียณกับสหกรณมีการดำเนินการตามแผน

2. สงเสริม สนับสนุนใหมีการลดอัตรา 1. สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากรายใหมกับสหกรณ
ดอกเบี้ยเงินกูและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงิน เพิม่ ขึ้น
ฝากใหสูงกวาสถาบันการเงินอื่น
2. สมาชิกฝากเงินรายเดือนกับสหกรณเพิม่ ขึ้น

กลยุทธ

พันธกิจที่ 3 :บริหารจัดการสินเชื่อใหมีคุณภาพ และสงเสริมการออมใหยั่งยืน

วัตถุประสงค กลยุทธ ผลลัพธ/ผลผลิต และตัวชี้วัด

102

3

3

30

2.01

8

คาเปาหมาย
ป 2565
15

1. นายณตฤณ จันทะเสน
2. น.ส.อรอุมา พอชมภู

1. นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
2. นางสุพัตราเอกอายะ

1. นายณฤตณ จันทะเสน
2. น.ส.กรรณิการ อุดมกัน
1. นายณฤตณ จันทะเสน
2. น.ส.กรรณิการ อุดมกัน
1. นายดุษฎี บุนนท
2. นางสุพัตราเอกอายะ

1.นายวรพิญช สังขพุทธินันทน
2. นายดุษฎี บุนนท

ผูรับผิดชอบ

รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

103

8. สงเสริมและสรางวัฒนธรรม
การออมเงินใหแกสมาชิก

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิก

1. สมาชิกไดรบั การสงเสริมดานการจัดการ
การเงินสวนบุคคล และมีการดำเนินการ
ตอเนื่อง

ผลลัพธ/ผลผลิต

กลยุทธ

6. สงเสริม สนับสนุนแผนงานใน
การอนุรักษสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอมและกระบวนการ
สหกรณ

วัตถุประสงค

1. เพื่อสนับสนุนให้มกี าร
จัดกิจกรรมเพื่อ สังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอมและกระบวน
การสหกรณ

1. สหกรณมีการจัดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
ชุมชน สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ

ผลลัพธ/ผลผลิต

พันธกิจที่ 5 :สนับสนุนสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และกระบวนการสหกรณแบบบูรณาการ

กลยุทธ

วัตถุประสงค

พันธกิจที่ 4 :พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกใหมั่นคง

14.จำนวนครั้งที่สหกรณจัด/รวม
กิจกรรมทางสังคมชุมชน
สิ่งแวดลอม และกระบวนการ
สหกรณ

ตัวชี้วัด

13. รอยละของสมาชิกที่ไดรับการ
สงเสริมดานการวางแผนทางดาน
การเงิน มีการดำเนินการตอเนื่อง

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค กลยุทธ ผลลัพธ/ผลผลิต และตัวชี้วัด

103

คาเปาหมาย
ป 2565
6

คาเปาหมาย
ป 2565
8

1. นางพิชญา สำราญพิศ
2. นายอนุชา แซยอง

ผูรับผิดชอบ

1. นายวรงคบุญระมี
2. นายราชสัน ธิสุทอน

ผูรับผิดชอบ

104 รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

6

6

รอยละ

8. รอยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินราย
เดือนเพิ่มขึ้น

9. รอยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มคาหุนราย รอยละ
เดือน

12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงินของ
สหกรณ

ระดับ

6

หนวยวัด

ตัวชี้วัด

3

3.02

9

NA

1.06

5.39

NA

0.72

6.45

NA

1.04

4.10

2

1.89

7.53

ผลงานปที่ผานมา
น้ำหนัก
คา
(รอยละ) เปาหมาย ป 61 ป 62 ป 63 ป 64
มิติที่ 1 มิติดานสังคมชุมชน สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ (รอยละ 10 ) ( 2ตัวชี้วัด)
11. จำนวนสหกรณที่ทำขอตกลงเปนภาคี แหง
6
5
NA
NA
NA
3
เครือขายสนับสนุนการดำเนินงานระหวาง
สหกรณ
14.จำนวนครั้งที่สหกรณจัด/รวม กิจกรรม ครั้ง
4
8
1
1
3
8
ทางสังคมชุมชน สิ่งแวดลอม และ
กระบวนการสหกรณ
มิติที่ 2 มิติดานการเงิน (รอยละ 24)( 4ตัวชี้วัด)
7. รอยละของจำนวนบัญชีเงินฝากรายใหม รอยละ
6
25.00
4.89 5.49 12.15 15.13
ที่เปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ
7

6

8

5

1. นางพิชญา สำราญพิศ
2. นายอนุชา แซยอง

2. โครงการ สหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม

1. โครงการสหกรณสัมพันธ“เพื่อนชวยเพื่อน”
1. นางอรัญญา นรสาร
2. นางพิชญา สำราญพิศ

โครงการ/แผนงาน/ผูรับผิดชอบหลัก

15.00 20.00 25.00 3. โครงการออมกอน..มั่นคงกวา
1. นายวรพิชญ สังขพุทธินันทน
2. นายชูชีพ มณีพรรณ
2. นางเพ็ญศรี ทิพยศรี
8.00 8.50 9.00 3. โครงการออมกอน..มั่นคงกวา
1. นายวรพิชญ สังขพุทธินันทน
2. นายชูชีพ มณีพรรณ
2. นางเพ็ญศรี ทิพยศรี
2.01 2.52 3.02 3. โครงการออมกอน..มั่นคงกวา
1. นายวรพิชญ สังขพุทธินันทน
2. นายชูชีพ มณีพรรณ
2. นางเพ็ญศรี ทิพยศรี
3
3
3 11.แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
ของสหกรณ
1. นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
2. นางสุพัตรา เอกอายะ

5

3

คาเปาหมาย
ป 65 ป 66 ป 67

ตัวชี้วัด คาน้ำหนัก คาเปาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนุนตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบหลัก สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด

104

รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

105

10

8

รอยละ

มิติที่ 4 มิติดาน กระบวนการภายใน (รอยละ 10) (1 ตัวชี้วัด)
3. รอยละความสำเร็จของสหกรณออมทรัพย
รอยละ
สาธารณสุขนครพนม จำกัด ในการดำเนินการตาม
กฎกระทรวง

6

รอยละ

1.รอยละของสมาชิกที่ไดเขารับการอบรมเรื่อง
หลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
สหกรณมีความรูเพิม่ ขึ้น
10.รอยละของสมาชิกที่เขารวมวางแผนทางการเงิน
กอนเกษียณมีการดำเนินการตามแผน

8

100

50

95

10

≥97

8

รอยละ

คา
เปาหมาย

น้ำหนัก
(รอยละ)

13.รอยละของสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมดานการ
วางแผนทางดานการเงิน มีการดำเนินการตอเนื่อง

ตัวชี้วัด

หนวย
วัด
มิติที่ 3 มิติดานสมาชิก/ผูใชบริการ (รอยละ 30) ( 4 ตัวชี้วัด)
6. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกตอการรับบริการ รอยละ
จากสหกรณ

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6

NA

NA

92.81

NA

89.75 92.67 93.81

ผลงานปที่ผานมา
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

100

30

93

8

≥95

100

40

94

9

≥96

100

50

95

10

≥97

คาเปาหมาย
ป 65 ป 66 ป 67

8. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ดำเนินงานตามกฎกระทรวง
1. นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
2. นายภาสกร กิตติศรีวรพันธุ
3. นางสุพัตรา เอกอายะ

4. โครงการพัฒนางานประจำสูการสราง
นวัตกรรมบริการฯ
1.นายดาบชัย มาภา
2. นางเดือนฤดี พลนารี
5. โครงการรอบรูการจัดการการเงินฯ
1. นายวรงค บุญระมี
2. นายราชสัน ธิสุทอน
6. โครงการสหกรณสัญจร
1. นายมงคล ธงยศ
2. นายราชสัน ธิสุทอน
7. โครงการเกษียณรวย
1. นายดุษฎี บุนนท
2. นางสุพัตราเอกอายะ

โครงการ/แผนงาน/ผูรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด คาน้ำหนัก คาเปาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนุนตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบหลักสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
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เรื่อง

4. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
สหกรณ(R2I) ที่สามารถนำมาใชประโยชนได

5. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณตอ
รอยละ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

รอยละ

2. รอยละของคณะกรรมการและฝายจัดการที่เขารับ
การอบรมมีความรูร ะดับดี

ตัวชี้วัด

8

10

8

หนวย น้ำหนัก
วัด
(รอยละ)
มิติที่ 5 มิติดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (รอยละ 26) (4ตัวชี้วัด)

≥97

9

85

คา
เปาหมาย

NA

3

NA

NA

4

NA

NA

5

NA

94.25

9

NA

ผลงานปที่ผานมา
ป 61 ป 62 ป 63 ป 64

≥95

7

75

≥96

8

80

≥97

9

85

คาเปาหมาย
ป 65 ป 66 ป 67

เขาอบรมรวมกับหนวยงานอื่น
1. นายนิมิตร พรหมวิศาสตร
2. นางสุพัตรา เอกอายะ
4. . โครงการพัฒนางานประจำสูก ารสราง
นวัตกรรมบริการฯ
1. นางจิรัชญา อุไรวงศ
2. นายวรงค บุญระมี
2. น.ส.อรอุมา พอชมภูู
4. โครงการพัฒนางานประจำสูการสราง
นวัตกรรมบริการฯ
1. นางจิรัชญา อุไรวงศ
2. นายวรงค บุญระมี
2. น.ส.อรอุมา พอชมภู

โครงการ/แผนงาน/ผูรับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด คาน้ำหนัก คาเปาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนุนตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบหลักสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
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10.จำนวนสหกรณที่มาศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและ
นวัตกรรม
13.จำนวนสหกรณที่ทำขอตกลงเปนภาคีเครือขายสนับสนุนการ
ดำเนินงานระหวางสหกรณ
25.จำนวนครั้งที่สหกรณจัดกิจกรรมทางสังคมชุมชน สิ่งแวดลอม
และกระบวนการสหกรณ
26.จำนวนครั้งที่สหกรณเขารวมกิจกรรมทางสังคมชุมชน
สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ
27.จำนวนการเผยแพรกิจกรรมทีส่ หกรณจัดและเขารวมกิจกรรม
มิติที่ 2 มิติดานการเงิน (รอยละ15 ) ( 5 ตัวชี้วัด)
16.อัตราการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
17.รอยละของจำนวนบัญชีเงินฝากรายใหมที่เปดบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณ
18.รอยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
19.รอยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มคาหุนรายเดือน
21.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของสหกรณ

ตัวชี้วัด

3
3
3
3
3
3
3
3
3

แหง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ระดับ

3

แหง

9
3.02
3

1.65
8

8

5

3

5

5

หนวย น้ำหนัก
คา
วัด
(รอยละ) เปาหมาย
มิติที่ 1 มิติดานสังคมชุมชน สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ (รอยละ 23 ) ( 7 ตัวชี้วัด)
3. รอยละของคะแนนความสำเร็จในการธำรงความเปนสหกรณ
รอยละ
5
100
สีขาวดวยธรรมาภิบาล
6. ระดับความสำเร็จในการจัดหาอาคารทำการใหมของสหกรณ
ระดับ
3
4

5.39
1.06
NA

1.93
4.89

3

2

1

NA

3

6.45
0.72
NA

1.78
5.49

2

1

1

NA

2

NA

NA

4.10
1.04
NA

1.87
12.15

3

3

3

NA

3

1

71.64 96.74

NA

ผลงานปที่ผานมา
61
62
63

7.50
1.51
3

1.90
12.20

8

5

3

3

3

2

97.00

คาเปาหมาย
ป 2564

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ป 2564
ตัวชี้วัด น้ำหนัก คาเปาหมาย และผลการดำเนินงาน
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7.53(5)
1.89 (5)
2 (3)

1.5 (1)
15.13 (5)

8 (5)

8 (5)

3 (5)

3 (5)

3 (5)

2 (5)

95.45 (4)

ผลการดำเนิน
งานป 2564
หมายเหตุ

108 รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

มิติที่ 3 มิติดานสมาชิก/ผูใชบริการ (รอยละ 27) ( 7 ตัวชี้วัด)
4. รอยละของกรรมการหรือผูแทนสหกรณครอบคลุมทุกหนวย
บริการ
8. รอยละของกรรมการหรือผูแทนสหกรณที่สามารถประสานงาน
และแนะนำนวัตกรรมการใหบริการผานชองทางออนไลนแก
สมาชิก
12.รอยละความพึงพอใจของสมาชิกตอการรับบริการจากสหกรณ
20.รอยละของสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมดานการ
วางแผนทางดานการเงิน มีการดำเนินการตอเนื่อง
22.รอยละของสมาชิกที่เขารับการอบรมเรื่องหลักการสหกรณ มี
ความรูเพิ่มขึ้น
23.รอยละของสมาชิกที่เขารับการอบรมเรื่อง กฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบสหกรณ มีความรูเ พิ่มขึ้น
24.รอยละของสมาชิกที่เขารับการอบรมเรื่องสิทธิ หนาที่และ
ความเสมอภาค ในฐานะสมาชิก มีความรูเพิม่ ขึ้น

ตัวชี้วัด
3
5

5
5
3
3
3

รอยละ
รอยละ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

95

95

95

= >90
10

95

100

NA

NA

NA

NA
NA

NA

100

NA

NA

NA

NA
NA

NA

100

NA

NA

NA

NA
6

NA

100

90

90

90

=>90
7

90

100

94.84(5)

92.81(5)

90.02(5)

93.81(5)
NA (0)

93.75(5)

100 (5)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ป 2564
ตัวชี้วัด น้ำหนัก คาเปาหมาย และผลการดำเนินงาน
คาเปาหมาย ผลการดำเนิน
ผลงานปที่ผานมา
หนวย น้ำหนัก
คา
ป 2564
งานป 2564
วัด
(รอยละ) เปาหมาย 61
62
63
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3

95
95
3
9
≥90

4

4
4
5
5
5

15.อันดับสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
อันดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอตั ราดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงทีส่ ุด
มิติที่ 5 มิติดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร (รอยละ 23)( 5 ตัวชี้วัด)
1. รอยละของคณะกรรมการทีเ่ ขารับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้น
รอยละ
2. รอยละของเจาหนาทีฝ่ ายจัดการที่เขารับการอบรมมีความรู
รอยละ
เพิ่มขึ้น
7. ระดับความสำเร็จในการใชงานระบบ Corporate Online
ระดับ
9. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ(R2I)
เรื่อง
ที่สามารถนำมาใชประโยชนได
11.รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณตอนวัตกรรมและ
รอยละ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน

4

4

อันดับ

100

4

รอยละ

มิติที่ 4 มิติดาน กระบวนการภายใน (รอยละ 12 ) ( 3 ตัวชี้วัด)
5. รอยละของระเบียบ ขอบังคับสหกรณ ที่สอดคลองกับ
ขอกำหนดทางกฎหมาย
14.อับดับสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอตั ราดอกเบี้ยเงินใหกูต่ำทีส่ ุด

ตัวชี้วัด

NA

NA
3

NA
NA

NA

NA

100

NA

NA
4

NA
NA

NA

NA

100

NA

NA
5

NA
NA

NA

NA

100

≥90

3
6

90
90

7

7

100

94.25(5)

2 (3)
9(5)

93.33 (5)
91.88 (5)

9 (3)

7 (5)

100 (5)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ป 2564
ตัวชี้วัด น้ำหนัก คาเปาหมาย และผลการดำเนินงาน
คาเปาหมาย ผลการดำเนิน
ผลงานปที่ผานมา
หนวย น้ำหนัก
คา
ป 2564
งานป 2564
วัด
(รอยละ) เปาหมาย 61
62
63
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หมายเหตุ
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ป 2564 ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด
5
จำนวน 21
ตัวชี้วัด
4
จำนวน 1
ตัวชี้วัด
3
จำนวน 3
ตัวชี้วัด คือ
7. ระดับความสำเร็จในการใชงานระบบ Corporate Online
คำอธิบาย เหลืออีก 1 ขั้นตอน คือ การอนุมัติและการใชงานจริง
15.อันดับสหกรณออมทรัพยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสูงที่สุด
คำอธิบาย อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของแตละสหกรณอยูภายใตสถานการณที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับนโยบายของแตละสหกรณ
อัตราตนทุนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูและอัตราเงินปนผลเฉลี่ยคืน จึงไมเหมาะสมที่จะนำมาเปนตัวชี้วัด
แตสามารถใชอางอิงเพื่อเปนแนวทางประกอบในการบริหารตนทุนทางการเงินได
21.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ
คำอธิบาย เหลืออีก 1 ขั้นตอน ตามเปาหมายป 2564 คือระดับที่3 มีการรายงานผลการประเมิน วิเคราะหความเสี่ยงทาง
การเงินและเสนอแนวทางแกไขตอที่ประชุม
จำนวน 1
ตัวชี้วัดคือ
4. ผานระดับ 1
16. อัตราการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ
คำอธิบาย การกำหนดคาอัตราการดำรงสินทรัพยสภาพคลองที่เพิ่มสูงขึ้นในแตละป ไมสัมพันธกับนโยบายการบริหารการเงินของ
สหกรณ เนื่องจากสหกรณยังตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก การดำรงสินทรัพยสภาพคลองที่สูงเกินไป จึงเปน
การเพิ่มภาระตนทุนดอกเบี้ยจายจากแหลงเงินที่สหกรณนำมาเปนทุนในการดำเนินงาน
แนวทางแกไข คือ สหกรณควรปรับลดอัตราการดำรงสินทรัพยสภาพคลอง ตามเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ ไมต่ำกวา
รอยละ 1 และแนวทางการบริหารสภาพคลองสวนเกินของสหกรณ คือการนำไปชำระหนี้ตนทุนสูง
5. ผานระดับ 0
จำนวน 1
ตัวชี้วัดคือ
20.รอยละของสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมดานการวางแผนทางดานการเงิน มีการดำเนินการตอเนื่อง
คำอธิบาย สหกรณไมสามารถดำเนินการจัดอบรมตามโครงการได เนื่องจากสถานการณ การระบาดของโคโรนาไวรัส 2019

สรุปผลการดำเนินงาน
1. ผานระดับ
2. ผานระดับ
3. ผานระดับ
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10065

20065

30065
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ลําดับ รหัสโครงการ

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

แผนบริ หารจั ดการความสี่ ยงทางดานการเงินของสหกรณ

แผนงานสนับสนุนความสําเร็ จตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธ ป 2565

โครงการจั ดทํ าแผนปฏิ บัติการ ประจํ าป 2566

โครงการเกษียณอย างมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ

โครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณ

โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนิ นงานตามกฎกระทรวง

โครงการเกษียณ.......รวย

โครงการสหกรณสัญจร 2565

โครงการ รอบรู การจั ดการดานการเงินส วนบุ คคล....The money coach

โครงการพัฒนางานประจํ าสู การสร างนวัตกรรมบริ การเป นเลิ ศ (R2I)

โครงการออมกอน..มั่นคงกวา

โครงการสหกรณเพื่อสั งคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล อม (CSR)

โครงการสหกรณสัมพันธ "เพื่อนช วยเพื่อน"

โครงการเพื่อสนับสนุนความสําเร็ จตามแผนกลยุทธการพัฒนาสหกรณ

ชื่ อโครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2565
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2,987,650.00

27,300.00

164,400.00

728,300.00

81,200.00

136,700.00

708,600.00

823,100.00

84,760.00

50,000.00

89,100.00

94,190.00

งบประมาณ
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วัตถุประสงค :
1. เพื่อสรางความ
รวมมือระหวาง
สหกรณภาคี
เครือขายและเพิ่ม
สภาพคลองทาง
การเงินของ
สหกรณ

สหกรณ
จำนวน 3
สหกรณ
2.สหกรณมี
สภาพคลองที่
เพียงพอตอการ
ใหบริการทาง
การเงินแก
สมาชิก

4.จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการบริหารจัดการระหวาง
สหกรณ/ลงนามMOU เพื่อสรางขอตกลงใน
การชวยเหลือทางวิชาการและการเงิน
ระหวางสหกรณ/รับประทานอาหารเย็นและ
กิจกรรม“สหกรณสัมพันธ” จำนวน 1 ครั้ง
5.ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการ
จำนวน 1 ครั้ง
6.สงหนังสือแจงผลสรุปและขอตกลงไปยัง
สหกรณที่ทำ MOU
7.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมทราบ
8.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญประจำป

มกราคมพฤศจิกายน
2565

ระยะ
เวลา
ดำเนินงาน

สามารถถัวจายทุกหมวดรายการ

รวม 2 กลุมจำนวน 84 คน

รวม 34 คน
2.จากสหกรณภายนอก
1. ตัวแทนสหกรณออมทรัพยใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม50 คน

กลยุทธ : 4.เพิ่มสภาพคลองโดยการสรางภาคีเครือขายในการใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สหกรณมภี าคีเครือขายที่ทำขอตกลงสนับสนุนการดำเนินงานระหวางสหกรณ
2. สหกรณมสี ภาพคลองเพียงพอตอการใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. จำนวนสหกรณที่ทำขอตกลงเปนภาคีเครือขายสนับสนุนการดำเนินงานระหวางสหกรณ
ตัวชี้วัด
ลำดั
โครงการ/
กลุม
เปาหมาย
กิจกรรม
บ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลผลิต
1. มีสหกรณทำ 1.จัดทำแผนงาน /โครงการเพื่อเสนออนุมัติ -คณะทำงาน จำนวน 7 คน
1. โครงการ :
2.แตงตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงาน -กิจกรรมประชุมวิชาการ
สหกรณสัมพันธ ขอตกลงเปน
ภาคีเครือขาย เพื่อกำหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบตาม
1.จากสหกรณ.สสจ.นพ
“เพื่อนชวย
สนับสนุนการ แผนงาน จำนวน 1 ครั้ง
1. คณะกรรมการดำเนินการ 15 คน
เพื่อน”
ดำเนินงาน
3.ทำหนังสือเชิญสหกรณกลุมเปาหมายเขา
2. เจาหนาที่ฝายจัดการ9 คน
(รหัสโครงการ
ระหวาง
รวมกิจกรรม
3. ผูเขารวมกิจกรรม 10 คน
10065 )

แผนงาน/โครงการ : 1. โครงการ สหกรณสัมพันธ “เพื่อนชวยเพื่อน”(รหัสโครงการ 10065)

1.เบี้ยประชุมคณะทำงานจำนวน 2 ครั้ง
- คณะทำงาน 7 คน x 800 บาท x2 ครั้ง =11,200บาท
- คาพาหนะ 2,000 บาท x 2 ครั้ง = 4,000 บาท
- คาอาหารวาง 7คน x35บาท x2มื้อ= 490บาท
รวมเปนเงิน 15,690 บาท
2.กิจกรรมประชุมวิชาการ
- คาเบี้ยประชุมรวมเปนเงิน 78,500 บาท
- ประธานฯ 1 คน x 1,000 บาท x1 ครั้ง = 1,000บาท
- คณะกรรมการ14 คน x 800 บาท x1 ครั้ง = 11,200 บาท
- ผูจัดการ จำนวน 1 คน x 800 บาท x 1ครั้ง= 800บาท
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 ครั้ง = 700 บาท
- จนท.ฝายจัดการ 7 คน x 600 บาท x 1 ครั้ง = 4,200
- ผูเขารวมฯ 10 คน x 800 บาท x1 ครั้ง = 8,000บาท
3. คาพาหนะ คณะกรรมการฝายจัดการ 7,000x1ครั้ง=7,000บาท
4. คาอาหารวาง 34คน x50 บาท x2มื้อ= 3,400บาท
5. คาอาหารกลางวัน 34 คน x 300 บาท x 1 มื้อ =10,200 บาท
6. คาอาหารเย็น 34 คน x 400 บาท x 1 มื้อ= 13,600บาท
7. คาหองประชุม = 10,000 บาท
8. คาวัสดุอุปกรณจำนวน 34คน x100 บาท=3,400บาท
9.คาใชจายอื่นๆ5,000บาท
รวมทั้งสิ้น 94,190 บาท

งบประมาณ
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2.

ลำ
ดับ

วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอมและกระบวนการ
สหกรณ
2. เพื่อสนับสนุนและมีสวน
รวมในกิจกรรมที่มีการจัดขึ้น
เพื่อสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอมและกระบวนการ
สหกรณ

โครงการ:
สหกรณเพื่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
(รหัสโครงการ 20065)

โครงการ/วัตถุประสงค

1. สหกรณจัด/เขา
รวม กิจกรรมทาง
สังคมชุมชน
สิ่งแวดลอมและ
กระบวนการสหกรณ
จำนวน 6 ครั้ง

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ผลผลิต
1.เขียนโครงการและขออนุมัติ
2.ประสานหนวยงาน/สถานที่เปาหมาย
3.ประชาสัมพันธเชิญชวนผูเกี่ยวของเขารวม
กิจกรรม
4.จัดกิจกรรม “สหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม”จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 มกราคม - มีนาคม 65/โซนใต
(นาแก/ธาตุพนม/เรณู/วังยาง )
2. ครั้งที่ 2เมษายน-มิถุนายน 65/โซนกลาง
( เมือง/ปลาปาก/ทาอุเทน )
3. ครั้งที่ 3กรกฎาคม – กันยายน 65/โซน
เหนือ(โพนสวรรค/ศรีสงคราม/นาหวา/บานแพง/
นาทม )
-กิจกรรมดำเนินงาน เชน การปลูกตนไม ปรับปรุง
สิ่งแวดลอม หรือบริจาคสิ่งของใหกับ/ศาสนสถาน
/โรงเรียน/ศูนยผูสูงอายุ/หนวยบริการสาธารณสุข
5.เขารวมกิจกรรม CSR กับหนวยงานอื่น 3 ครั้ง
6.เผยแพร/ประชาสัมพันธ จำนวน 6 ครั้ง
7.ประชุมสรุปและประเมินผลการดำเนินการ
จำนวน 1 ครั้ง
8.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
9.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ
ประจำป

กิจกรรม
1. ผูเขารวม
กิจกรรม 3 โซนๆละ
20คน รวม 60 คน
ประกอบดวย
ตัวแทน จาก
คณะกรรมการ /
ฝายจัดการ/สมาชิก
รวม 60 คน

กลุมเปาหมาย

กลยุทธ : 6. สงเสริม สนับสนุนแผนงานในการอนุรักษสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และกระบวนการสหกรณ
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สหกรณมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและกระบวนการสหกรณ
ตอบสนองตัวชี้วัด : 14. จำนวนครั้งที่สหกรณจัด/รวม กิจกรรมทางสังคมชุมชน สิ่งแวดลอม และกระบวนการสหกรณ

แผนงาน/โครงการ : 2. โครงการ สหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (รหัสโครงการ 20065)
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มกราคมพฤศจิกายน
2565

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

สามารถถัวจายทุกหมวดรายการ

รวมเปนเงิน 89,100 บาท

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
- คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารวมกิจกรรม 20คน x 800 บาท x3ครั้ง
=48,000บาท
- คาอาหารวาง 20คน x35บาท x3มื้อ= 2,100บาท
- คาอาหารกลางวัน 20คน x 150 บาท x 3 มื้อ =9,000 บาท
- คาพาหนะ คณะกรรมการฝายจัดการ 3,000 x 3ครั้ง = 9,000
- คาวัสดุอุปกรณ 20คน x100 บาท x 3 ครั้ง=6,000บาท
- คาใชจายอื่นๆ 5,000.- บาทx 3 ครั้ง =15,000บาท

งบประมาณ

114 รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

3.

ลำ
ดับ

1. จำนวนบัญชีเงิน
ฝากรายใหมที่เปด
บัญชีเงินฝากกับ
สหกรณรอยละ 15
วัตถุประสงคหลัก :
2. สมาชิกมีการฝาก
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
เงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
ใหสมาชิกมีการออมเงินกับ
รอยละ 8
สหกรณ
3.สมาชิกมีการเพิ่มคา
2. เพื่อใหทุนภายในของ
หุนรายเดือนรอยละ
สหกรณเพิ่มขึ้น
2.01

โครงการ :
ออมกอน....มัน่ คงกวา
(รหัสโครงการ 30065 )

โครงการ/วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด เปาหมาย
ผลผลิต
1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธและรณรงคจัด
กิจกรรมใหรางวัลตอบแทนสมาชิก
ที่เขารวมกิจกรรม
3.ดำเนินกิจกรรม
4.ประชุมสรุปและประเมินผลการ
ดำเนินการจำนวน 1 ครั้ง
5.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
6.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญประจำป

กิจกรรม
มกราคม–
เมษายน
2565

ระยะ
เวลา
ดำเนินงาน

สามารถถัวจายทุกหมวดรายการ

1. สมาชิกสามัญ
เปดบัญชีเงินฝาก
รายใหมกับสหกรณ
150บัญชี
2. สมาชิกสามัญมีการ
ฝากเงินรายเดือนกับ
สหกรณ150ราย
3. สมาชิกสามัญมีการ
เพิ่มคาหุนรายเดือน
เพิ่มขึ้น50 ราย
รวม 350 ราย

กลุม
เปาหมาย

งบประมาณ
1. คาของขวัญพิเศษในการลุนจับสลากมอบรางวัลผูเขารวม
กิจกรรมเปนเงินฝากเขาบัญชีสหกรณของสมาชิก จับสลากใน
วันประชุมใหญสามัญประจำปโดยวิธี Random
รายละเอียด
-รางวัลที่ 1 เปนเงิน 5,000 บาท x 1 รางวัล =5,000บาท
-รางวัลที่ 2 เปนเงิน 2,000 บาท x5 รางวัล = 10,000บาท
-รางวัลที่ 3 เปนเงิน 1,000 บาทx10 รางวัล=10,000บาท
-รางวัลที่ 4 เปนเงิน500 บาท x 50 รางวัล=25,000 บาท
รวมเปนเงิน= 50,000.- บาท
หมายเหตุ
1.ผูไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัล คือ คณะกรรมการและฝายจัดการ
2.เปดบัญชีรายใหม อยางนอย 500 บาท และคงสภาพบัญชี
นาน 10 เดือน
3.ฝากรายเดือน อยางนอยเดือนละ 500 บาท และฝากติดตอกัน
ทุกเดือน นาน 10 เดือน
4.เพิ่มหุนรายเดือน อยางนอยเดือนละ 500 บาท และฝาก
ติดตอกันทุกเดือน นาน 10 เดือน

กลยุทธ : 2. สงเสริม สนับสนุนใหมีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาสถาบันการเงินอื่น
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สมาชิกเปดบัญชีเงินฝากรายใหมกับสหกรณเพิ่มขึ้น 2. สมาชิกฝากเงินรายเดือนกับสหกรณเพิ่มขึ้น 3. สมาชิกเพิ่มคาหุนรายเดือนกับสหกรณเพิ่มขึ้น
ตอบสนองตัวชี้วัด : 7. รอยละของจำนวนบัญชีเงินฝากรายใหมที่เปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ
8. รอยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น
9. รอยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มคาหุนรายเดือน

แผนงาน/โครงการ : 3. โครงการ ออมกอน....มั่นคงกวา (รหัสโครงการ 30065)
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1. สหกรณมีนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการสหกรณ
(R2I)จำนวน 7 เรื่อง
2. บุคลากรของสหกรณ
มีความพึงพอใจตอ
วัตถุประสงค :
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
1. เพื่อพัฒนาระบบบริการ สารสนเทศที่ใชสนับสนุน
สูความเปนเลิศดวย
การปฏิบัติงานมากกวา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี รอยละ 95
2. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลให 3. สมาชิกมีความพึงพอใจ
ครบถวนถูกตองและ
ตอการรับบริการจาก
สมาชิกไดรับบริการอยางมี สหกรณ มากกวารอยละ
ประสิทธิภาพ
95

4. โครงการ :
พัฒนางานประจำสูการ
สรางนวัตกรรมบริการเปน
เลิศ
(รหัสโครงการ 40065)
1.ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ
เสนออนุมัติและแตงตั้งทีมพี่เลี้ยง
ประจำฝาย
2.ประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห
ปญหาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ
เพื่อหา Gap Analysis และนำมา
วางแผนพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง
3.วางแผนพัฒนาตนเองตามแนว
ทางการพัฒนางาน R2I
4. ประชุมเพื่อติดตามความ
กาวหนาและรายงานผลการ
ดำเนินงานจำนวน 1 ครั้ง
5.จัดประกวดผลงาน R2Iจาก สมาชิก
เพื่อนำมาพัฒนาระบบงานสหกรณ
6.รวบรวมผลงาน R2I ประจำป เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
7.สรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน

1.คณะกรรมการ
ดำเนินการ 15
คน
2.เจาหนาที่ฝาย
จัดการ 9 คน
รวม 24 คน

กุมภาพันธ –
กันยายน
2565

กลยุทธ : 5. ยกระดับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สหกรณเปนตนแบบในการคิดคนดานการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการสหกรณ
2. บุคลากรของสหกรณมคี วามพึงพอใจตอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ตอบสนองตัวชี้วัด : 4. จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ(R2I) ที่สามารถนำมาใชประโยชนได
5. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณตอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
6. รอยละความพึงพอใจของสมาชิกตอการรับบริการจากสหกรณ
ลำ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
ระยะเวลา
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
ดับ โครงการ/วัตถุประสงค
(เปาหมาย)
ดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการ พัฒนางานประจำสูการสรางนวัตกรรมบริการเปนเลิศ (R2i) (รหัสโครงการ 40065)
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หมายเหตุ จัดนอกสถานที่ สามารถถัวจายทุกหมวดรายการ

รวมทั้งสิ้น 84,760 บาท

1. คาเบี้ยประชุม = 35,800 บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2 ครั้ง = 2,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง =22,400
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 1,600
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 2 ครั้ง = 1,400
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 2 ครั้ง = 8,400
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 24 คน x 35 บาท x 4 มื้อ
= 3,360
3. คาอาหารกลางวัน 24 คน x 150 บาท x 2 มื้อ = 7,200
4. คาพาหนะ คณะกรรมการ/ฝายจัดการ 7,000 บาท x 2 ครั้ง
=14,000
5. คาวัสดุอุปกรณ 24 คน x100บาท x 1 ครั้ง = 2,400
6.รางวัลการประกวดผลงาน =7,000
7.คาสมนาคุณวิทยากร =10,000
8.คาสถานที่ =5,000

งบประมาณ
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หมายเหตุ : จัดนอกหนวยงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
มกราคม–
พฤษภาคม
2565

สามารถถัวจายทุกหมวดรายการ

กลยุทธ : 8.สงเสริมและสรางวัฒนธรรมการออมเงินใหแกสมาชิก
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สมาชิกไดรบั การสงเสริมดานการจัดการการเงินสวนบุคคล และมีการดำเนินการตอเนื่อง
ตอบสนองตัวชี้วัด : 13.รอยละของสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมดานการวางแผนทางดานการเงิน มีการดำเนินการตอเนื่อง
ลำ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
โครงการ/วัตถุประสงค
ดับ
(เปาหมาย)
5. โครงการ:
1.สมาชิกที่ไดรับการ
1.อบรมใหความรูเ รื่องการจัดการ
1.คณะกรรมการ
รอบรูการจัดการดาน
สงเสริมดานการวางแผน การเงินสวนบุคคล 1 ครั้ง
ดำเนินการ 15 คน
2.เจาหนาที่ฝาย
การเงินสวนบุคคล....
ทางดานการเงิน มีการ 2.อบรมสรางอาชีพเสริมใหกับ
จัดการ 9 คน
The money coach
ดำเนินการตอเนื่อง
สมาชิก 2 ครั้งๆละ 100 คน
(รหัสโครงการ 50065)
3.สมาชิกที่เขา
รอยละ 8
3.กำหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่
โครงการ 200
สามารถเขารวมโครงการ
วัตถุประสงค :
คน
4.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.ประกาศใหสมาชิกกลุมเปาหมาย 4.ผูเขารวม
สมาชิก
ทราบและแจงความประสงคเขารวม โครงการ 6 คน
รวม 230 คน
โครงการ
6.ดำเนินการจัดอบรมตามกำหนด
7.ติดตามและประเมินผลหลังการ
เขาอบรม
8.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
9.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญประจำป

แผนงาน/โครงการ : 5.โครงการ รอบรูการจัดการดานการเงินสวนบุคคล.... (รหัสโครงการ 50065)
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รวม 341,700 บาท

1.1 คาเบี้ยประชุม= 182,700บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 1วัน = 1,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1วัน = 11,200
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 1 วัน = 800
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน = 700
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 1 วัน = 4,200
- สมาชิก 200 คน x 800 บาท x 1 วัน = 160,000
- ผูเขารวมโครงการ 6 คน x800 บาท x 1 วัน = 4,800
1.2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 230คน x 50 บาท x
2 มื้อ= 23,000 บาท
1.3. คาอาหารกลางวัน 230คน x 300 บาท x 1มื้อ
= 69,000 บาท
1.4.คาวิทยากร =30,000 บาท
1.5. คาพาหนะวิทยากร=10,000บาท
1.6.คาพาหนะ คณะกรรมการ/ฝายจัดการ =7,000 บาท
1.7. คาหองประชุม= 10,000 บาท
1.8. คาวัสดุ 5,000/คาใชจายอื่นๆ5,000= 10,000 บาท

1.คาใชจายในการอบรม “การจัดการการเงินสวนบุคคล”
1 ครั้ง

งบประมาณ
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หมายเหตุ : จัดนอกหนวยงาน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

สามารถถัวจายทุกหมวดรายการ

กลยุทธ : 8.สงเสริมและสรางวัฒนธรรมการออมเงินใหแกสมาชิก
ผลลัพธ/ผลผลิต :1. สมาชิกไดรับการสงเสริมดานการจัดการการเงินสวนบุคคล และมีการดำเนินการตอเนื่อง
ตอบสนองตัวชี้วัด : 13.รอยละของสมาชิกที่ไดรับการสงเสริมดานการวางแผนทางดานการเงิน มีการดำเนินการตอเนื่อง
ลำ
ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
กิจกรรม
กลุมเปาหมาย
โครงการ/วัตถุประสงค
ดับ
(เปาหมาย)

แผนงาน/โครงการ : 5.โครงการ รอบรูการจัดการดานการเงินสวนบุคคล.... (รหัสโครงการ 50065)(ตอ)
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รวมทั้งสิ้น 823,100 บาท

2.1 คาเบี้ยประชุม= 365,400บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2 วัน =2,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 2วัน =22,400
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 2 วัน = 1,600
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน = 1,400
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 2 วัน = 8,400
- สมาชิก 200 คน x 800 บาท x 2 วัน = 320,000
- ผูเขารวมโครงการ 6 คน x800 บาท x 2 วัน = 9,600
1.2. คาอาหารวางและอาหารกลางวัน230คน x 150 บาท
x 2 มื้อ= 69,000 บาท
1.3.คาวิทยากร =20,000 บาท
1.4.คาพาหนะ คณะกรรมการ/ฝายจัดการ =7,000 บาท
1.5. คาวัสดุ 10,000/คาใชจายอื่นๆ10,000
= 20,000 บาท
รวม 481,400 บาท

2.อบรมสรางอาชีพเสริมใหกับสมาชิก 2 ครั้งๆละ 100 คน

งบประมาณ
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โครงการ:
สหกรณสัญจร 2565
(รหัสโครงการ 60065)

6.

1.สมาชิกที่ไดเขารับการ
อบรมเรื่องหลักการ
สหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับและระเบียบ
สหกรณมีความรูเพิม่ ขึ้น
รอยละ 93

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ(เปาหมาย)

หมายเหตุ : จัดนอกหนวยงาน

วัตถุประสงค :
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูเรื่องหลักการ
สหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบ
สหกรณ

โครงการ/
วัตถุประสงค

ลำ
ดับ
1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธใหสมาชิกรวม
โครงการ
3.การดำเนินงานจัดอบรมใหความรู
แกสมาชิก 3 จุด
-หลักการสหกรณ กฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบสหกรณ
-การเฝาระวังสัญญาณเดือน NPL
-รูสักนิดกอนคิดค้ำประกัน
-จัดคลินิกแกปญ
 หาทางการเงิน
-จัดเวทีเสวนา
4.ประชุมสรุป/ประเมินผลการ
ดำเนินการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
5.เผยแพร/ประชาสัมพันธ
6.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ

กิจกรรม
1.คณะกรรมการ
ดำเนินการ 15 คน
2.เจาหนาที่ฝาย
จัดการ 9 คน
3.สมาชิกที่เขา
โครงการ 600 คน
4.ผูเขารวม
โครงการ 6 คน
รวม 630 คน

กลุมเปาหมาย
กุมภาพันธ กันยายน
2565
(จำนวน 3
จุด)

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

กลยุทธ : 1. พัฒนาบุคลากรและสมาชิกใหมีความรูเรื่องหลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบสหกรณเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สมาชิกที่ไดเขารับการอบรมเรื่องหลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบสหกรณมคี วามรูเ พิ่มขึ้น
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1.รอยละของสมาชิกที่ไดเขารับการอบรมเรื่องหลักการสหกรณ กฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบสหกรณมคี วามรูเ พิ่มขึ้น

แผนงาน/โครงการ : 6. โครงการสหกรณสัญจร 2565 (รหัสโครงการ 60065)
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1. คาเบี้ยประชุม= 548,100 บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 3วัน = 3,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 3วัน = 33,600
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 3 วัน = 2,400
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 3วัน = 12,600
- สมาชิก 200 คน x 800 บาท x 3 วัน = 480,000
- ผูเขารวมโครงการ 6 คน x800 บาท x 3 วัน = 14,400
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 690ชุดx 50 บาท
= 34,500 บาท
4. คาวิทยากรเหมาจาย =30,000 บาท
5. คาพาหนะคณะกรรมการ/ฝายจัดการ 7,000 บาท x 3 วัน
=21,000บาท
6. คาหองประชุม= 30,000 บาท
7.คาวัสดุอุปกรณ 200 คน x50บาท x 3 ครั้ง=30,000 บาท
8.คาใชจายอื่นๆ 15,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น 708,600 บาท

งบประมาณ
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โครงการ:
เกษียณ...รวย
(รหัสโครงการ 70065)

7.

วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการดานสินเชื่อ
2. เพื่อใหการบริหาร
จัดการสินเชื่อของ
สหกรณมีคณ
ุ ภาพ

โครงการ/
วัตถุประสงค

ลำ
ดับ

1.สมาชิกที่เขารวม
วางแผนทางการเงินกอน
เกษียณกับสหกรณมีการ
ดำเนินการตามแผน
รอยละ30

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ(เปาหมาย)
1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธใหสมาชิกรวม
โครงการ
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ใหความรูเรื่องการวางแผนทาง
การเงินแกสมาชิก
-วิเคราะหความสามารถในการชำระ
หนี้หลังเกษียณรายบุคคล
-วางแผนและหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกับสมาชิก
-จัดทำขอตกลงในการดำเนินการ
ตามแผน
4.ประชุมสรุป/ประเมินผลการ
ดำเนินการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
5.เผยแพร/ประชาสัมพันธ
6.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ

กิจกรรม
1.คณะกรรมการ
ดำเนินการ 15 คน
2.เจาหนาที่ฝาย
จัดการ 9 คน
3.สมาชิกที่เขา
โครงการ 50 คน
4.ผูเขารวม
โครงการ 6 คน
รวม 80 คน

กลุมเปาหมาย

กลยุทธ: 3. สนับสนุนใหสมาชิกวางแผนดานการเงินกอนเกษียณ อยางนอย 5 ป
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. สมาชิกที่เขารวมวางแผนทางการเงินกอนเกษียณกับสหกรณมีการดำเนินการตามแผน
ตอบสนองตัวชี้วัด : 10.รอยละของสมาชิกที่เขารวมวางแผนทางการเงินกอนเกษียณมีการดำเนินการตามแผน

แผนงาน/โครงการ : 7. โครงการเกษียณ....รวย (รหัสโครงการ 70065)
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กุมภาพันธ กันยายน
2565
(จำนวน 2
วัน)

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

รวมทั้งสิ้น 136,700 บาท

1.คาเบี้ยประชุม= 62,700บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 1วัน = 1,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1วัน = 11,200
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 1 วัน = 800
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน = 700
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 1วัน = 4,200
- สมาชิก 50 คน x 800 บาท x 1 วัน = 40,000
- ผูเขารวมโครงการ 6 คน x800 บาท x 1วัน = 4,800
2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 80คน x 50 บาท x 2มื้อ=
8,000 บาท
3. คาอาหารกลางวัน80คน x 300 บาท x 1มื้อ
= 24,000 บาท
4.คาวิทยากร =10,000 บาท
5. คาพาหนะวิทยากร=5,000บาท
6.คาพาหนะ คณะกรรมการ/ฝายจัดการ =7,000 บาท
7. คาหองประชุม= 10,000 บาท
8. คาวัสดุ 5,000/คาใชจายอื่นๆ5,000= 10,000 บาท

งบประมาณ
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โครงการ :พัฒนา
มาตรฐานการดำเนินงาน
ตามกฎกระทรวง
(รหัสโครงการ 80065 )

8.

วัตถุประสงค :เพื่อใหการ
บริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคลองตามเกณฑ
กำกับดูแลสหกรณตาม
กฎกระทรวง

โครงการ/
วัตถุประสงค

ลำ
ดับ

สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม
จำกัด มีระดับ
ความสำเร็จในการ
ดำเนินการตาม
กฎกระทรวง รอยละ
100

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ(เปาหมาย)
1.ประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ
เสนออนุมัติ
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1
-รับทราบเกณฑการดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง
-วิเคราะห เพื่อหา Gap Analysis
และนำมาวางแผนพัฒนา
-จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง
ครั้งที่ 2
-ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ
ขอบังคับและวิธีการดำเนินงานของ
สหกรณ ใหสอดคลองกับขอกำหนด
ทางกฎหมายและกฎกระทรวง
3.สรุปและนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน

กิจกรรม
1. คณะกรรมการ
ดำเนินการ 15 คน
2. เจาหนาที่ฝาย
จัดการ9 คน
รวม 24 คน

กลุมเปาหมาย

กลยุทธ : 7.พัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของสหกรณใหสอดคลองกับขอกำหนดตามกฎกระทรวง
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1.สหกรณมีมาตรฐานการดำเนินงานทีส่ อดคลองกับขอกำหนดตามกฎกระทรวง
ตอบสนองตัวชี้วัด : 3.รอยละความสำเร็จของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ในการดำเนินการตามกฎกระทรวง

แผนงาน/โครงการ : 8. โครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานตามกฎกระทรวง (รหัสโครงการ 80065)
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มกราคมเมษายน
2565

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

หมายเหตุ : จัดนอกหนวยงาน

คาใชจายในการประชุม จำนวน 2 ครั้ง
1. คาเบี้ยประชุม = 35,800 บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2 ครั้ง = 2,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง =22,400
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 1,600
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 2 ครั้ง = 1,400
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 2 ครั้ง = 8,400
2.คาพาหนะผูเขารวมประชุม7,000 บาท x 2 ครั้ง
รวม 14,000 บาท
3.คาวัสดุ (เอกสารคูมือ /บอรด /ปายตาง ๆ)คนละ 100
บาท
x24 คน เปนเงิน 2,400บาท
4.คาอาหารวาง 24คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง
เปนเงิน 9,600.-บาท
5. คาอาหารกลางวัน 24คน x 300 บาท x 2 ครั้ง
= 14,400.- บาท
6. คาใชจายอื่นๆ 5,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น 81,200 บาท

งบประมาณ
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วัตถุประสงค :
1.เพื่อใหสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการ ป
2565 รวมวางแผนการ
บริหารจัดการดานการเงิน
กับสหกรณออมทรัพย สธ.
นครพนม จำกัด
2.เพื่อสรางสัมพันธภาพ
มิตรไมตรี แสดงความยินดี
รวมมุทิตาจิตแกสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการป
2565

ลำ โครงการ/วัตถุประสงค
ดับ
9. โครงการ:
เกษียณอยางมั่นใจ...
กาวไปกับสหกรณ
(รหัสโครงการ 90065)

ตัวชี้วัดผลลัพธ
โครงการ(เปาหมาย)
1.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการเขารวมโครงการ
≥รอยละ80
2.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการ ทำขอตกลงใน
การชำระหนี้
≥รอยละ 80
3.สมาชิกที่เขารวม
โครงการ มีความพึง
พอใจ≥รอยละ90
1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ
2.ดำเนินโครงการ
3.สรุป/ประเมินผลการ
ดำเนินการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ
4.เผยแพร/ประชาสัมพันธ
5.สรุปผลการดำเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ

กิจกรรม

หมายเหตุ : จัดนอกหนวยงาน

ระยะเวลา
กลุม
ดำเนินงาน
เปาหมาย
1.สมาชิกที่
กุมภาพันธ –
เกษียณอายุราชการ
ตุลาคม 2565
40 คน
2.สมาชิกที่ลาออกจาก
ราชการ5คน
3.คณะกรรมการ
ดำเนินการ 15 คน
4.เจาหนาที่ฝาย
จัดการ 9 คน
5. ที่ปรึกษา /
ผูตรวจสอบภายใน
/ผูตรวจสอบกิจการ
รวม 10 คน
6. ตัวแทนสมาชิก 15
คน
รวม 94 คน

แผนงาน/โครงการ : 9. โครงการ เกษียณอยางมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ (รหัสโครงการ 90065)

รวมทั้งสิ้น 728,300 บาท

1. คาเบี้ยเลี้ยง = 221,700 บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 3 วัน =3,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 3 วัน =33,600
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 3 วัน = 2,400
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 3วัน = 12,600
- สมาชิก+ผูเขารวม 70คน x 800 บาท x 3 วัน =168,000
2. คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม94x50บาทx6 มื้อ=28,200
3. คาอาหารเชา94คนx 150 บาทx1มื้อ=14,100
4. คาอาหารกลางวัน94คนx300 บาทx3มื้อ=84,600
5. คาอาหารเย็น94คนx400 บาทx2มื้อ=75,200
6.คาที่พัก จำนวน 47 หอง x 1,500 บาท x 2 คืน
=141,000 บาท
7.คาเชาเหมารถทัวร จำนวน 2 คันx 18,000 บาท x3วัน
= 108,000 บาท
8.คาพาหนะ
- คณะกรรมการ /ฝายจัดการ =7,000 บาท
9.คาของที่ระลึกผูเกษียณฯ /ลาออก45 ชิ้น x 700 บาท
= 31,500 บาท
10.คาประกันกลุม = 7,000 บาท
11.คาวัสดุ = 5,000 บาท
12.คาใชจา ยอื่นๆ = 5,000 บาท

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2565
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ผลลัพธ/ผลผลิต
มีแผนปฏิบตั ิการตามกลยุทธการพัฒนาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2566
ลำ โครงการ/วัตถุประสงค
ตัวชี้วัดผลลัพธ
ระยะเวลา
กลุม
กิจกรรม
ดับ
โครงการ(เปาหมาย)
ดำเนินงาน
เปาหมาย
10. โครงการ:
1.สหกรณไดแผนปฏิบัติ 1.เขียนโครงการและ
1.คณะกรรมการ
กุมภาพันธ –
จัดทำแผนปฏิบัติการ
การป 2566 ที่
ขออนุมัติ
15 คน
กันยายน 2565
ป 2566
สอดคลองกับ
2.ดำเนินโครงการ จัด
2.ฝายจัดการ 9 คน
(รหัสโครงการ 100065) สถานการณปจจุบัน
ประชุมเชิงปฏิบัติ 2 วัน
3.ผูตรวจสอบภายใน
เพื่อ
3 คน
วัตถุประสงค :
-วิเคราะหปญ
 หาปจจัย
4.ผูตรวจสอบกิจการ
1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิ
แวดลอม
2 คน
การประจำป ของสหกรณ
-กำหนดกลยุทธการพัฒนา 5.ที่ปรึกษา 4 คน
ออมทรัพยสาธารณสุข
สหกรณ
6.ตัวแทนสมาชิก
จำกัดใหสอดคลองกับ
-กำหนดตัวชี้วัดตามแผน
17 คน
สภาวการณปจจุบัน
กลยุทธ
รวม 50 คน
-จัดทำแผนปฏิบตั ิการ
ประจำป
3.สรุปและประเมินผลการ
ดำเนินการ
4.เสนอที่ประชุมกก.
5.เผยแพร/ประชาสัมพันธ
หมายเหตุ : จัดนอกหนวยงานภายในจังหวัด
6.เสนอที่ประชุมใหญ

แผนงาน/โครงการ : 10. โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ป 2566 (รหัสโครงการ 100065)

รวมทั้งสิ้น 164,400 บาท

1. คาเบี้ยประชุม= 77,400 บาท
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2วัน =2,000
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 2วัน =22,400
- ผูจัดการสหกรณ 1 คน x 800 บาท x 2 วัน = 1,600
- รองผูจัดการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน = 1,400
- เจาหนาที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 2วัน = 8,400
- สมาชิก+ผูเขารวม 26 คน x 800 บาท x 2วัน =41,600
2. คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม
- 50 คน x50 บาท x 4 มื้อ= 10,000บาท
3. คาอาหารกลางวัน
- 50 คน x300 บาท x 2 มื้อ = 30,000บาท
4. คาอาหารเย็น
- 50 คน x300 บาท x 1 มื้อ = 15,000บาท
5. คาวัสดุ =5,000 บาท
6. คาพาหนะ คณะกรรมการ/ฝายจัดการ 7,000 บาท
7. คาที่พัก จำนวน 30 หอง x 500 บาท x 1คืน=15,000 บาท
8. คาใชจายอื่นๆ = 5,000 บาท

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธการพัฒนาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2566
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ลำ โครงการ/วัตถุประสงค ตัวชี้วัดผลลัพธโครงการ
ดับ
(เปาหมาย)
11. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับความสำเร็จในการ
ทางดานการเงินของ
พัฒนาระบบการจัดการ
สหกรณ
ความเสีย่ งทางการเงิน
ของสหกรณระดับ 3
วัตถุประสงค :
1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
วิธีการและจัดทำแผน
ปองกันความเสี่ยง
ทางดานการเงินของ
สหกรณใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
กำหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ
2. ประชุมเพื่อทบทวน/
วิเคราะห/ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อ
แกไขใหสมบูรณและเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา
3. ประเมิน/วิเคราะหความ
เสี่ยง/จัดทำแผนแกไขปญหา
และนำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ
4. มอบผูเกี่ยวของ
ดำเนินการแกไขปรับปรุง
5. ติดตาม/ประเมินผล/
สรุป/เสนอผลการ
ดำเนินการ

กิจกรรม

กลุม
เปาหมาย
คณะกรรมการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงของสหกรณ
จำนวน7 คน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดำเนินงาน
ม.ค.65-เม.ย.65 ประชุมคณะทำงาน 3 ครั้ง
1. คาเบี้ยประชุม=
- คณะกรรมการ 7 คน x 800 บาท x 3 วัน =16,800 บาท
1.คาพาหนะ 3,500 บาท × 3 ครั้ง= 10,500 บาท
รวม 27,300 บาท

แผนงาน/โครงการ : 11. แผนบริหารความเสี่ยงทางดานการเงินของสหกรณ(รหัสโครงการ 110065)
กลยุทธที่ : 9. พัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ
ผลลัพธ/ผลผลิต : 1. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการปองกันความเสี่ยงทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ
ตอบสนองตัวชี้วัด : 12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธการพัฒนาสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2565
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4.6 พิจารณาประมาณการรายได-รายจายและอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2565
ประธาน

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป2563ไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 2564 ใหคณะกรรมการ
สหกรณ ชุดที่ 37 ใชจายในการดำเนินงาน จำนวน 16,958,034 บาท โดยคณะกรรมการฯ ไดใชจายไป
ทั้งสิ้น 11,841,625.04 บาท คงเหลืองบประมาณ 5,116,408.96 บาท ขอเสนอรางประมาณการรายได
–รายจายและงบประมาณรายจาย ป 2565 ใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยรับเงิ นใหกู (ด/บ 5.80 ตอป)

247,100,000.00

ดอกเบี้ยเงิ นฝากธนาคาร

30,000.00

ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน

2,126,000.00

คาธรรมเนียมแรกเขา

35,000.00

รายไดอื่น

8,500.00

รายไดเงิ นเฉลี่ยคืน

1,250,000.00
รวมประมาณการรายรับ

250,549,500.00

ประมาณการค าใช จาย
ดอกเบี้ยจ ายเงิ นรับฝากประจํ า

1,200,000.00

ดอกเบี้ยจ ายเงิ นรับฝากออมทรัพย

807,000.00

ดอกเบี้ยจ ายเงิ นรับฝากพิเศษ

19,465,000.00

ดอกเบี้ยจ ายเงิ นรับฝากพิเศษ สอ.อื่น

23,800,000.00

ดอกเบี้ยจ ายเงิ นรับฝากประจํ า สอ.อื่น

2,850,000.00

ดอกเบี้ยจ ายเงิ นกู ชุมนุมสหกรณฯ-โครงการพิเศษ (2.70)

3,469,000.00

ดอกเบี้ยจ ายเงิ นกู ชุมนุมสหกรณฯ-ระยะยาวรวมหนี้ (3.95)

31,836,000.00

คาใชจายในการบริหารจั ดการ (ตามงบประมาณรายจ าย)

13,000,000.00

คาใชจายตัดบัญชี

950,000.00
รวมประมาณการรายจาย

97,377,000.00

ประมาณการกําไรสุ ทธิ

153,172,500.00
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หมวดค าใช จาย

133,200.00

10,000.00
108,000.00
70,000.00

10,000.00

2.1 คาตอบแทนเจ าหนาที่หักเงิ นเดือน

2.2 คาตอบแทนหักเงิ นเดือนสมาชิกสมทบ

2.3 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

2.4 คาทํางานนอกเวลาเจ าหนาที่

2.5 คาตอบแทนงานสนับสนุนขอมู ล

2 หมวดค าตอบแทน

4,150,200.00

84,000.00

1.3 คาจ างเหมาพนักงานทําความสะอาด

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

180,000.00

3,886,200.00

ตั้ งในป 2564

1.2 เงิ นเดือนเจ าหนาที่ใหม จนท.การเงิ นหรือจนท.บัญชี

1.1 เงิ นดือนเจ าหนาที่

1 หมวดเงินเดื อนและค าจางเหมาบริการ

ลํา ดั บ

10,000.00

74,023.21 -

108,000.00

4,680.00

133,200.00

4,011,330.92

54,090.92

-

3,957,240.00 -

ใช ไป

งบประมาณป 2564
เงื่อนไขและคํา ชี้ แจงประกอบ

3. รพ.นครพนม เดือนละ 500 บาท x 12 เดือน เป นเงิ น 6,000.- บาท

-

ของสหกรณ แกงานการเจ าหน าที่ สสจ.นพ

15,000.00 * คาตอบแทนสนั บสนุ นขอมูลและการคํานวณประมาณการเงิ นบํา นาญของสมาชิกเพื่อประกอบการอนุ มัติเงิ นให กูแกสมาชิก

โดยคํานวณอัตราการปฏิ บัติงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบี ยบวาดวยขอบั งคับเกี่ยวกับการทํา งาน (อางอิงกฎหมายแรงงาน)

-

และเตรียมเอกสารประชุมใหญในเดือนธันวาคมหรือกรณี มีงานเรงดวน

80,000.00 * คาทํา งานนอกเวลาของเจ าหน าที่ ฝายจั ดการในการป ดระบบงานสิ้นป ในเดือน พฤศจิ กายน /จั ดทํา งบการเงิ น+รายละเอียดประกอบ

108,000.00 * คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ คนละ 3,000 บาท × 3 คน =9,000 บาท/รายงาน/เดือน รวม 12 เดือน ( 3,000 บาท ×12 เดือน)

-

4,023.21

-

10,000.00 * คาตอบแทนเจ าหน าที่ หักเงิ นเดือนสมาชิกสมทบตามหน วยตางๆ ที่ นํา สงสหกรณ (10 บาท/คน/เดือน)

2. มหาวิทยาลัยนครพนม เดือนละ 600 บาท x 12 เดือน เป นเงิ น 7,200.- บาท

5,320.00

1. สสจ.นพ เดือนละ 10,000 บาท x 12 เดือน เป นเงิ น 120,000.- บาท

133,200.00 * คาตอบแทนเจ าหน าที่ หักเงิ นเดือน

96,000.00 * จ างบุ คคลภายนอกทํา ความสะอาดอาคารสถานที่ สหกรณ เดือนละ 8,000 บาท (8,000 บาท จํา นวน 12 เดือน)
4,606,500.00

รองรับภาระงานที่ เพิ่มขึ้น และเตรียมรับภาระงานการเงิ นของรองผูจัดการ มราจะเกษียณอายุ ในป 2565

-

-

138,869.08

29,909.08

-

180,000.00 * จ างเจ าหน าที่ สหกรณ เพิ่ม 1 ราย เดือนละ 15,000 บาท จํา นวน 12 เดือน

* เลื่อนเงิ นเดือนประจํา ป ของเจ าหน าที่ ครั้งที่ 2 (มิถุนายน 2565) เป นเงิ น 102,420. - บาท (เดือนละ 17,070.- บาท รวม 6 เดือน)

180,000.00

* เลื่อนเงิ นเดือนประจํา ป ของเจ าหน าที่ ครั้งที่ 1 (ธันวาคม 2564 ) เป นเงิ น 195,480. - บาท (เดือนละ16,290.- บาท รวม 12 เดือน )

4,330,500.00 * เงิ นเดือนเจ าหน าที่ สหกรณ จํา นวน 9 คน ในป จจุ บัน เดือนละ 336,050.- บาท รวม 12 เดือน เป นเงิ น 4,032,600.- บาท

ในป 2564

-

71,040.00

คงเหลื อ

ขอตั้ ง

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 1)
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หมวดค าใช จาย

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

620,000.00

100,000.00

3.10 คาที่พักคณะกรรมการ

3.11 คาที่พักสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

50,000.00

3.9 คาที่พักฝายจั ดการ

3.8 คาพาหนะสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

3.7 คาพาหนะคณะกรรมการเลือกตั้ง

20,000.00

250,000.00

3.5 คาพาหนะคณะกรรมการ

3.6 คาพาหนะสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

50,000.00

3.4 คาพาหนะฝายจั ดการ

-

100,000.00

3.2 คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ

3.3 คาเบี้ยเลี้ยงสมาชิกหรือบุคคลภายนอก

50,000.00

ตั้ งในป 2564

3.1 คาเบี้ยเลี้ยงฝายจั ดการ

3 หมวดค าเบี้ยเลี้ ยง/ค าพาหนะ/ค าที่พัก

ลํา ดั บ

323,358.08

-

-

12,712.00

227,064.00

11,282.08

-

40,800.00

31,500.00

ใช ไป

งบประมาณป 2564

296,641.92

100,000.00

50,000.00

7,288.00

-

22,936.00

-

38,717.92

วันละ 800.- บาท

690,000.00 * คาที่ พักสมาชิกหรือบุ คคลภายนอกที่ สหกรณ เชิญเขารวมภารกิจของสหกรณ ตางพื้นที่

50,000.00 * คาที่ พักฝายจั ดการในการไปปฏิ บัติภารกิจสหกรณ นอกพื้นที่
100,000.00 * คาที่ พักคณะกรรมกาในการไปปฏิ บัติภารกิจสหกรณ ตางพื้นที่
20,000.00 * คาที่ พักคณะกรรมการในการไปปฏิ บัติภารกิจสหกรณ ตางพื้นที่

กิโลเมตรละ 4 บาท ตามระยะทางที่ กรมทางหลวงกําหนด

20,000.00 * คาพาหนะสวนตัวคณะกรรมการเลือกตั้ง ในการมาปฏิ บัติภารกิจตามหน าที่ ที่ ไดรับการแตงตั้งจากสหกรณ ตางภู มิลําเนา

กิโลเมตรละ 4 บาท ตามระยะทางที่ กรมทางหลวงกําหนด

20,000.00 * คาพาหนะสวนตัว สมาชิกสหกรณ หรือบุ คคลภายนอก ที่ สหกรณ เชิญเขารวมปฏิ บัติภารกิจสหกรณ ตางภู มิลําเนา

กิโลเมตรละ 4 บาท ตามระยะทางที่ กรมทางหลวงกําหนด

250,000.00 * คาพาหนะสวนตัว คณะกรรมการ/คณะอนุ กรรมการอื่นที่ สหกรณ แตงตั้ง ในการเดินทางไปปฎิ บัติภารกิจสหกรณ ตางภู มิลําเนา

ตามระยะทางที่ กรมทางหลวงกําหนด

30,000.00 * คาเบี้ ยเลี้ยงสมาชิกหรือบุ คคลภายนอกที่ สหกรณ เชิญเขารวมกิจกรรมตามที่ กําหนด คนละ 800 บาท
50,000.00 * คาพาหนะสวนตัวเจ าหน าที่ ฝายจั ดการ ในการเดินทางไปปฏิ บัติภารกิจสหกรณ ตางภู มิลําเนา กิโลเมตรละ 4 บาท

2. กรรมการดําเนิ นการ

-

วันละ 1,000.- บาท

100,000.00 * คาเบี้ ยเลี้ยงคณะกรรมการดําเนิ นการในการเขารวมกิจกรรมของสหกรณ ในอัตราที่ กําหนด

วันละ 600.- บาท

วันละ 700.- บาท

2. รองผูจัดการ
2. เจ าหน าที่ สหกรณ

วันละ 800.- บาท

1. ผูจัดการ

1. ประธานกรรมการ

-

เงื่อนไขและคํา ชี้ แจงประกอบ

50,000.00 * คาเบี้ ยเลี้ยงฝายจั ดการในการเขารวมกิจกรรมของสหกรณ ในอัตราตามที่ กําหนด

ในป 2564

-

59,200.00

-

-

18,500.00

คงเหลื อ

ขอตั้ ง

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 3)
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หมวดค าใช จาย

50,000.00

65,000.00

2.7 คาตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง

2.8 คาตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

1,016,000.00

110,000.00

2.10 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี

2.11 คาตอบแทนผูค้ําประกัน

15,000.00

2.9 คาตอบแทนผูประสานงานระดับอําเภอ

กิตติมศักดิ์

444,800.00

ตั้ งในป 2564

2.6 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

2 หมวดค าตอบแทน (ต อ)

ลํา ดั บ

857,103.21

110,000.00

3,000.00

65,000.00

37,800.00

311,400.00

ใช ไป

งบประมาณป 2564
เงื่อนไขและคํา ชี้ แจงประกอบ

5. กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
6. กรรมการติดตามและเรงรัดหนี้ สิน
7. กรรมการตรวจสอบภายใน
8. ผูเขารวมประชุม

* คาเบี้ ยประชุมให แกคณะกรรมการอื่นๆ ที่ สหกรณ แตงตั้งเพิ่มตามารกิจ เป นเงิ น 40,000.- บาท

-

3

x

x

x

x

x

x

7

3

3

5

5

7

=

=

=

=

=

43,200.- บาท

7,200.- บาท

48,000.- บาท

48,000.- บาท

67,200.- บาท

= 134,400.- บาท

158,896.79

-

12,000.00

-

-

10 คน ๆ ละ 1,000 บาทเป นเงิ น 10,000 บาท

-

20,000.00 * คาตอบแทนผูค้ําประกันในการเขารวมเจรจาไกลเกลี่ยหนี้ กรณี ผูกูผิดนั ดชําระหนี้ ที่สหกรณ รายละ 500 บาท
1,221,800.00

15,000.00 * คาตอบแทนรายป แกผูประสานงานระดับอําเภอในหน วยที่ ไมมีกรรมการ จํา นวน 3 คนๆ ละ 5,000.- บาท = 15,000 บาท
110,000.00 * คาธรรมเนี ยมการสอบบั ญชีของผูสอบบั ญชีภาคเอกชน

รวมเป นเงิ น 65,000.- บาท

65,000.00 * คาตอบแทนที่ ปรึกษา 3 คนๆละ 15,000 บาท และคาตอบแทนที่ ปรึกษากิตติมศักดิ์ 1 คน เป นเงิ น 20,000 บาท

* คาเสื้อกรรมการเลือกตั้ง จํา นวน 7 ตัว จํา นวน 6,000 บาท

* คาตอบแทนเจ าหน าที่ กกต.จั งหวัดที่ คณะกรรมการดําเนิ นการเชิญเป นคณะกรรมการเลือกตั้งวันประชุมใหญสามัญประจํา ป

58,000.00 * คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมเตรียมการเลือกตั้ง= 7 คน ๆละ 1,000 บาท จํา นวน 6 ครั้ง เป นเงิ น 42,000 บาท

800 x 18

800 x

800 x 12

800 x 12

24

รวม

-

12,200.00

800 x

201,600.- บาท

800 x 12

=

4. กรรมการอํานวยการ

14

3. กรรมการเงิ นกู

x

18,000.- บาท

-

18

=

800 x

1

2. กรรมการดําเนิ นการ

x

-

18

1,000 x

เบี้ยประชุ ม x จํานวนครั้ง x จํานวนคน

1. ประธานกรรมการ

ตํา แหนง

607,600.00 * เพื่อเป นคาเบี้ ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดตางๆของสหกรณ ประกอบดวย

ในป 2564

-

-

133,400.00

คงเหลื อ

ขอตั้ ง

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 2)

126

-
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หมวดค าใช จาย

30,000.00

4.5 คารับรองสมาชิก

รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

5,114,734.00

2,337,404.00

90,000.00

4.4 คารับรอง

4.6 คาใชจายในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ

40,000.00

-

2,617,330.00

ตั้ งในป 2564

4.3 คาซอมแซมเครีอ่ งใชสํานักงาน

4.2 คาจั ดทําเอกสารขอบังคับและระเบียบ

4.1 คาใชจายในการประชุมใหญ

4 หมวดค าใช จาย

ลํา ดั บ

-

เงื่อนไขและคําชี้ แจงประกอบ

* 2. คาตอบแทนผูเขารวมประชุม (10 คน x 1,500 บาท) = 15,000 บาท
* 3. คาอาหารวางและอาหารกลางวัน เหมาจ าย รายละ 200 บาท ( 1,985 ราย x 200 บาท ) = 397,000 บาท

-

* 8. คามัลติวิชั่นนํา เสนอรายงานกิจการ เป นเงิ น 3,000 บาท
* 9. คาวัสดุ 10,000 บาท / คาใชจายอื่นๆ 5,000 บาท
* 10. คารางวัลจั บสลากสําหรับสมาชิก 100 รางวัลๆละ 300 บาท เป นเงิ น 30,000 บาท (จั ดสรรตามสัดสวนจํา นวนสมาชิกในหน วย)
* 11. คาสถานที่ จัดประชุมใหญ รร.นพว. 13,000 บาท / รร.ธาตุพนม 6,500 / สปพศรีสงคราม 2,000 = 21,500 บาท

-

9,776.00

-

34,458.00

22,070.00

-

* 7. คาตอบแทนหน วยงานที่ สนั บสนุ นเครื่องลงคะแนนอิเล็คทรอนิ กสในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ เป นเงิ น 10,000 บาท

-

3,353,934.08 1,760,799.92

6,877,925.00

30,000.00 * คาน้ํา ดื่ม/คาเครื่องดื่มและขนมในการรับรองสมาชิกที่ มาติดตอสหกรณ
2,987,650.00 * เพื่อเป น คาใชจายในการดําเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร 10 โครงการ 1 แผนงาน

หรือรับรองผูทํา ประโยชน ให แกสหกรณ และรับรองสหกรณ อื่นที่ มาดูงาน

80,000.00 * คารับรองในการประชุมคณะกรรมการ,และบุ คลากรอื่นที่ สหกรณ เชิญมารวมกิจกรรม หรือให ความชวยเหลืองานของสหกรณ

5,000.00 * คาจั ดพิมพระเบี ยบและขอบั งคับสหกรณ
40,000.00 * คาซอมครุภัณฑ อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอรและครุภัณฑอื่นๆของสหกรณ

หมายเหตุ : สามารถถัวจายได ภายในหมวด

* 13. ตาตอบแทนเจ าหน าที่ ลงทะเบี ยนเขาประชุมใหญและเลือกตั้ง จุ ดละ 5 คนๆละ 500 บาท เป นเงิ น 2,500 บาท 3 จุ ด = 7,500

* 12. คาจ างเจ าหน าที่ ดูและระบบ Zoom และอุปกรณ ถายทอดสัญญาณ จํา นวน 3,000.- บาท

* 6. คาทํา เลมรายงานกิจการ จํา นวน 1,000 เลม ๆ ละ 220 บาท = 220,000 บาท

-

บาท* 5. คาสเปรยแอลกอฮอลขนาดพกพา จํา นวน 1,985 ×15 บาท = 29,775 บาท

* 4. คาตอบแทนจนท.รักษาความปลอดภั ย จํา นวน 3 จุ ดๆละ 2 คนๆละ 1,000 บาท เป นเงิ น 6,000

* 1. คาตอบแทนสมาชิกผูมาประชุม ( 1,985 คน x 1,500 บาท ) = 2,977,500 บาท

3,735,275.00 คาใชจายในการจั ดประชุมใหญสามัญประจํา ป 2564

ในป 2564

ขอตั้ ง

-

408,611.00

คงเหลื อ

1,051,519.08 1,285,884.92

20,224.00

55,542.00

17,930.00

-

2,208,719.00

ใช ไป

งบประมาณป 2564

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 4)
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129

หมวดค าใช จาย

50,000.00
20,000.00
24,000.00

5.4 คาจ ายในการดําเนินคดี

5.5 คาอุปกรณทําความสะอาดสํานักงาน

5.6 คาเชาเครื่องถายเอกสาร

19,500.00
40,000.00
18,000.00

6.3 คาไปรษณีย

6.4 คาโทรศัพท

6.5 คาอินเตอรเน็ตสหกรณ

200,500.00

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

120,000.00

7.3 เงิ นสมทบประกันสังคม
2,500.00

30,000.00

7.2 คาสวัสดิการการศึกษาบุตรเจ าหนาที่

7.4 เงิ นกองทุนทดแทนประกันสังคม

48,000.00

7.1 คารักษาพยาบาลเจ าหนาที่

7 หมวดค าสวัสดิ การเจาหนาที่

162,500.00

75,000.00

6.2 คาไฟฟา

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

10,000.00

6.1 คาน้ําประปา

6 หมวดค าสาธารณู ปโภค

344,000.00

48,000.00

5.3 คาน้ํามั นเชื้อเพลิงรถยนตสหกรณ

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

2,000.00

200,000.00

ตั้ งในป 2564

5.2 คาน้ํามั นเชื้อเพลิงและน้ํามั นลอลื่นรถจั กรยานยนต

5.1 คาวัสดุสํานักงาน

5 หมวดค าวัสดุ

ลํา ดั บ

34,723.00

1,878.00

22,245.00

2,000.00

8,600.00

134,324.67

16,397.79

41,503.58 -

19,013.00

53,325.04

4,085.26

160,899.21

24,000.00

14,260.00

-

30,560.90

480.00

91,598.31

ใช ไป

งบประมาณป 2564

165,777.00

622.00

97,755.00

28,000.00

39,400.00

28,175.33

1,602.21

1,503.58

-

487.00

21,674.96

5,914.74

183,100.79

-

5,740.00

50,000.00

17,439.10

1,520.00

-

108,401.69

คงเหลื อ

เงื่อนไขและคํา ชี้ แจงประกอบ

200,500.00

2,500.00 * เงิ นสมทบกองทุ นทดแทนประกันสังคมรายป ของนายจ าง

120,000.00 * สมทบทองทุ นประกันสังคมในฐานะนายจ างรอยละ 5 ของคาจ างรายเดือน

48,000.00 * สวัสดิการคารักษาพยาบาลเจ าหน าที่ สหกรณ 30,000 / คาตรวจสุขภาพประจํา ป 18,000
30,000.00 * สวัสดิการการศึกษาบุ ตรให แกสมาชิกที่ โสดครบอายุ 50 ป รายละ 5,000 บาท

162,500.00

40,000.00 * คาใชบริการโทรศัพท ในกิจการของสหกรณ
18,000.00 * คาใชบริการอินเตอรเน็ ตรายเดือนของสหกรณ และคาเชาพื้นที่ Web Hosting

หนั งสือยืนยันยอดเมื่อสิ้นป บัญชีถึงสมาชิกทุ กราย 1,500 คนๆละ 3 บาท เป นเงิ น 4,500.-บาท

19,500.00 * คาธรรมเนี ยมและคาแสตมป สงเอกสาร/จดหมายถึงสมาชิกและหน วยงานอื่น 5,500

10,000.00 * คาน้ํา ประปารายเดือนของสหกรณ
75,000.00 * คาไฟฟาของสหกรณ

24,000.00 * คาเชาเครื่องถายเอกสาร เดือนละ 2,000 * 12 เดือน = 24,000 บาท
294,000.00

50,000.00 * คาทนายความและคาใชจายในการดําเนิ นคดีลูกหนี้ ผิดนั ด
20,000.00 * คาอุปกรณ ที่ใชในการทํา ความสะอาดสหกรณ

2,000.00 * คาน้ํา มันเชื้อเพลิงและคาน้ํา มันหลอลื่นรถจั กรยานยนตของสหกรณ
48,000.00 * คาน้ํา มันเชื้อเพลิงรถยนตตูของสหกรณ เดือนละ 4,000 บาท * 12 เดือน

และคาวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (หมึกพิมพตางๆ) 50,000.- บาท

150,000.00 * คากระดาษ คาถายเอกสารและคาวัสดุอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการปฏิ บัติงาน 100,000.- บาท

ในป 2564

ขอตั้ ง

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 5)
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-
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หมวดค าใช จาย

100,000.00
50,000.00
30,000.00
60,000.00
400,000.00
100,000.00
30,000.00
300,000.00
40,000.00

8.3 คาสวัสดิการมงคลสมรส

8.4 คาสวัสดิการสําเร็จการศึกษา

8.5 คาสวัสดิการอุปสมบท

8.6 คาสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกประสบสาธารณภัย

8.7 คาสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก

8.8 คาสวัสดิการคลอดบุตร

8.9 คาสวัสดิการสําหรับคนโสด

8.10 คาสงเคราะหศพทายาทสมาชิก

8.11 คาเคารพศพ

50,000.00
120,000.00
30,000.00
50,000.00
20,000.00
5,000.00

9.4 เงิ นสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขจั งหวัด

9.5 เงิ นสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขระดับละอําเภอ

9.6 คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ

9.7 เงิ นสนับสนุนงานมุ ฑิตาจิ ตแกผูเกษียณ

9.8 คาของขวัญ

9.9 คาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีลิขสิทธิ์

-

200,000.00

2,000.00

9.2 คาธรรมเนียมอากรแสตมป

9.3 เงิ นสนับสนุนกิจกรรมสํานักงาน

10,000.00

9.1 คาธรรมเนียมธนาคาร

9 หมวดค าใช จายอื่นๆ

4,610,000.00

1,500,000.00

8.2 คาบําเหน็จสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากราชการ

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

2,000,000.00

ตั้ งในป 2564

8.1 คาสงเคราะหศพสมาชิก

8 หมวดค าสวัสดิ การสมาชิ ก

ลํา ดั บ
คงเหลื อ

14,140.00

100,000.00

5,000.00

7,000.00

86,000.00

41,000.00

30,000.00

36,000.00

5,000.00

554,000.00

4,815.00

8,957.00

-

28,890.00

120,000.00

20,000.00

166,116.00

-

1,502.00

185.00

11,043.00

50,000.00

1,110.00

-

30,000.00

-

33,884.00

2,000.00

8,498.00

2,561,860.00 2,048,140.00

25,860.00

200,000.00

25,000.00

93,000.00

314,000.00

19,000.00

14,000.00

95,000.00

946,000.00

830,000.00 1,170,000.00

ใช ไป

งบประมาณป 2564
เงื่อนไขและคํา ชี้ แจงประกอบ

20,000.00 * คากระเชา/ของขวัญแกผูแกผูทํา ประโยชน แกสหกรณ
5,000.00 * คาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอรสหกรณ

30,000.00 * คาบํา รุงรักษาโปรแกรมของบริษัทไอโชแคร จํา กัด 30,000.- บาท
- * เงิ นสนั บสนุ นคาใชจายในการจั ดงานมุฑิตาจิ ตแกผูเกษียณของสํานั กงานสาธารณสุขจั งหวัดนครพนม

120,000.00 * สนั บสนุ นการจั ดแขงกีฬาสาธารณสุขระดับอําเภอ ป 2565 สํานั กงานสาธารณสุขจั งหวัดนครพนม

30,000.00 * สนั บสนุ นกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขจั งหวัดนครพนม ป 2565

200,000.00 * สนั บสนุ นกิจกรรมของสสจ.นพ,สกจ.นพ หน วยงานสาธารณสุขในจั งหวัดนครพนม 150,000 บาท และชมรมขาราชการบํา นาญ
- จํา นวน 50,000 บาท รวมเป น 200,000 บาท

10,000.00 * คาธรรมเนี ยมเช็คและคาธรรมเนี ยมโอนเงิ นตางๆ กับธนาคาร
2,000.00 * คาอากรแสตมป ในการทํา นิ ติกรรมกับธนาคาร/นิ ติกรรมสัญญาอื่น

40,000.00 * คาพวงหรีดคารพศพ สมาชิก ทายาทสมาชิกและผูที่ทํา คุณประโยชน แกสหกรณ
4,310,000.00

30,000.00 * คาสวัสดิการให แกสมาชิกที่ เป นโสดจนครบอายุ 50 ป บริบูรณ รายละ 5,000 บาท
300,000.00 * คาสงเคราะห ศพทายาทสายตรงของสมาชิก ศพละ 5,000 บาท

400,000.00 * คาสวัสดิการให แกสมาชิกที่ เขารักษาพยาบาล (เป นคนไขใน) คืนละ1,000 บาท ไมเกิน 3,000 บาท เบิ กได 1 ครั้งตอป
100,000.00 * คาสวัสดิการคลอดบุ ตรให แกสมาชิกสามัญรายละ 3,000 บาท สมาชิกสมทบ รายละ 1,500 ( 1 คน เบิ กไดไมเกิน 2 ครั้ง)

30,000.00 * คาสวัสดิการให แกสมาชิกที่ อุปสมบท รายละ 5,000 บาท
60,000.00 * คาสวัสดิการให แกสมาชิกที่ ประสบสาธารณภั ย รายละไมเกิน 5,000 บาท

100,000.00 * คาสวัสดิการให แกสมาชิกสามัญที่ จดทะเบี ยนสมรสครั้งแรก รายละ 5,000 บาท สมาชิกสมทบ รายละ 2,500 บาท
50,000.00 * คาสวัสดิการให แกสมาชิกที่ สําเร็จการศึกษาตามระเบี ยบฯ

2,000,000.00 * สํารองเป นคาใชจาย กรณี สมาชิกเสียชีวิตเกินทุ นสงเคราะห ศพที่ สหกรณ จัดสรรไว
1,200,000.00 * คาบํา เหน็ จให แกสมาชิกที่ เกษียณอายุราชการและลาออก ตามอายุการเป นสมาชิก ป ละ 1,000 บาท

ในป 2564

ขอตั้ ง

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 6)
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หมวดค าใช จาย

5,000.00

10.3 คาซอมบํารุงรถจั กรยานยนต

มติที่ประชุม

4,770.00

41,230.00

-

40,000.00

1,230.00

45,004.36

5,000.00

7,200.00

-

32,804.36

249,773.77

88,206.86

4,900.00

19,946.91

คงเหลื อ

16,958,034.00 11,841,625.04 5,116,408.96

46,000.00

-

4,770.00

17,195.64

-

17,195.64

382,126.23

11,793.14

-

20,053.09

ใช ไป

งบประมาณป 2564
เงื่อนไขและคํา ชี้ แจงประกอบ

19,068,325.00

6,000.00 * ทดแทนเครื่องเดิมที่ ชํารุด ซื้อใหม 3 เครื่องๆละ 2,000 บาท
40,000.00 * ทดแทนเครื่องเดิมที่ ชํารุด ซื้อใหม 3 เครื่องๆละ 20,000 บาท
15,000.00 * อุปกรณ เสริมในการถายทอดสัญญาณระบบZoom ประกอบดวย กลอง ไมค และมิกซเสียงและภาพ
61,000.00

132,200.00

7,200.00 * คาลางรถยนต ป ละ 24 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท เงิ น 7,200 บาท
5,000.00 * กันไวเป นคาซอมบํา รุงรถจั กรยานยนตสหกรณ

* คาเปลี่ยนยางรถยนต 4 เสนๆละ 5,000 เป นเงิ น 20,000 บาท

* คาซอมแซมระบบแอร/เครื่องเสียง/ชวงลาง/อื่นๆตามความจํา เป น เป นเงิ น 90,000 บาท

120,000.00 * คาซอมบํา รุงรถยนตตูตามระยะทางการใชงาน 10,000 บาท

50,000.00 * คาใชจายอื่นที่ จํา เป นนอกเหนื อจากเงิ นงบประมาณที่ สหกรณ จัดสรรไว
511,900.00

40,000.00 * คาประกันภั ยรถยนต/รถจั กรยานยนต/คาตอทะเบี ยนรถยนต/รถจั กรยานยนต /คาประกันภั ยอาคาร ของสหกรณ
4,900.00 * คาบํา รุงรักษาเครื่องตรวจนั บธนบั ตรของสหกรณ รายป

ในป 2564

ขอตั้ ง

หมายเหตุ
สามารถถัวจายในทุกหมวดรายการ
...........................................................................................................................................................................................................................................................

รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้ น

รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

-

40,000.00

11.2 คาเครื่องคอมพิวเตอร

11.3 คาอุปกรณสนับสนุนการถายทอดสัญญาณ Zoom

6,000.00

11.1 คาเครื่องสํารองไฟ

11 หมวดครุภัณฑสํา นักงาน

62,200.00

7,200.00

10.2 คาทําความสะอาดและบํารุงรักษารถยนต

รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

50,000.00

631,900.00

10.1 คาซอมบํารุงรถยนตตู

10 หมวดยานพาหนะ

รวมเปนเงินทัง้ สิ้ น

100,000.00

4,900.00

9.11 คาตออายุการบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร

9.12 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

40,000.00

ตั้ งในป 2564

9.10 คาเบี้ยประกันภัย

9 หมวดค าใช จายอื่นๆ (ต อ)

ลํา ดั บ

รางงบประมาณรายจายประจําป 2565 (แผ นที่ 7)
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ประธาน

4.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38
ตามที่ พ รบ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดให ส หกรณ มีค ณะกรรมการดำเนิ น การ
สหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุม
ใหญ เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก โดยให ค ณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ ที่ เลื อ กตั้ งได มี ว าระอยู ใน
ตำแหนงคราวละสองปนับตั้งแตวันเลือกตั้ง นั้น และบัดนี้มีคณะกรรมการชุดที่ 37 สวนหนึ่งตอง
พนวาระตามขอกำหนดดังกลาวตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมมาทดแทน จึงขอชี้แจงรายละเอียด
วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการ ชุดที่ 37 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้

ที

ชือ - นามสกุล

ตําแหน่ง

อายุ (ปี )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวรุ ง่ นภา อุดานนท์
นายวรพิชญ์ สังข์พทุ ธิ นันทน์
นายดุษฎี บุนนท์
นายณตฤณ จันทะเสน
นายนิ มติ ร พรหมวิศาสตร์
นายมงคล ธงยศ
นายภาสกร กิติศรี วรพันธุ์
นางสาวกรรณิการ์ อุดมกัน
นางอรัญญา นรสาร
นายวรงค์ บุญระมี
นางจิรัชญา อุไรวงศ์
นางบุญเลิศ คลีลว้ น
นางพิชญา สําราญพิศ
นายชูชีพ มณีพรรณ
นายดาบชัย มาภา

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที 1
รองประธานคนที 2
กรรมการและเหรัญญิก
ประธานกรรมการเงิ นกู ้
ประธานกรรมการศึกษาฯ
กรรมการและเลขานุ การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

56
76
50
47
58
45
48
35
55
41
46
42
56
49
50

วาระการดํารงตําแหน่ง
วาระที 1
วาระที 2
ปี ที 1
ปี ที 2
ปี ที 3
ปี ที 4
















- คณะกรรมการดำรงตำแหนงครบวาระที่ 1 ปที่ 1 จำนวน 6 ทาน
- คณะกรรมการดำรงตำแหนงครบวาระที่ 1 ปที่ 2 จำนวน 7 ทาน
- คณะกรรมการดำรงตำแหนงครบวาระที่ 2 ปที่ 3 จำนวน 2 ทาน
- กรรมการที่อยูในวาระตอในป 2564 จำนวน 8 ทาน
ดังนั้น ในการประชุมใหญป 2564 สหกรณตองดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วาง
จำนวน 7 ตำแหนง ดังนี้ คือ
กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหนง
โดยสหกรณไดแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูดำเนินการประกาศรับสมาชิกเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564ของสหกรณฯ จึงขอเชิญประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไดใหรายละเอียดตอที่ประชุม
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รายละเอียดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 38
รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 11 คน ดังนี้
1. นางวรินดา
เขตตโลก
เบอร 1
2. นางประเดิม
อภัยโส
เบอร 2
3. นางนพวรรณ
เสโนฤทธิ์
เบอร 3
4. นางลักษมี
แสงสวาง
เบอร 4
5. นายเกียงไกร
นามบุตร
เบอร5
6. นางนริศษา
เมืองโคตร
เบอร6
7. นายประสิทธิ์
โกษาแสง
เบอร7
8. นางสาวธัญรัศม
คลายขำ
เบอร8
9. นางเจษฎาวดี
แกวมณีชัย
เบอร 9
10. นายปรีชา
อนุสนธิ์
เบอร 10
11. นายพิพัฒนพงศ
เข็มปญญา
เบอร 11
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ชุดที่ 37 พนวาระ
การดำรงตำแหนง จำนวน 7 ทาน จึงกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงวาง ในวัน
ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00– 11.00 น. โดยกำหนดสถานที่
เลือกตั้ง จำนวน 3 อำเภอ ดังนี้ จุดที่ 1. อำเภอเมือง จุดที่ 2. อำเภอธาตุพนม จุดที่ 3. อำเภอศรีสงคราม
โดยกำหนดขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ
- ตรวจสอบรายชื่อ เลขทะเบียนสมาชิก ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไวหนาหนวย
เลือกตั้ง
- เว็บไซตสหกรณ coop–nkp.com ,SMS ขอบอก
2. ลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญ
- แจง ชื่อ – สกุล หรือ เลขทะเบียนสมาชิก ณ จุดลงทะเบียนพรอมหลักฐานแสดงตน
- ลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญตามหนวยที่ปฏิบัติงานจริง
3. ลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้ง
- ลงทะเบียนเลือกตั้งตามหนวยที่ลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญ
- ตรวจสอบรายชื่อกับคณะกรรมการเลือกตั้งตามหนวยที่สมาชิกปฏิบัติงานจริง
- แสดงหลักฐานในการใชสิทธิเลือกตั้ง พรอมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นเพื่อแสดงตน
ตอเจาหนาที่

รายงานประจำ�ปี 2564
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4. ลงคะแนน
- เขาคูหากดลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ( โดยกด 7 หมายเลข )
- กดปุม “ยกเลิก”กรณีกดหมายเลขผูสมัครผิดหรือไมตรงหมายเลขผูสมัครที่ตองการ
เลือก
- กดปุม “ไมประสงคลงคะแนน” กรณีไมตองการลงคะแนนใหผูสมัครหมายเลขใด
- เมื่อเลือกหมายเลขครบตามจำนวนที่ตองการ กดปุม "ยืนยันการลงคะแนน”
- สิ้นสุดการลงคะแนน
5. เมื่อเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกสประมวลผลการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จ คณะกรรมการ
เลือกตั้งประกาศผลใหสมาชิกทราบ
ประกาศผลการเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่ครบวาระ จำนวน 7 ทาน
กรรมการ จำนวน 7 ทาน
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

มติที่ประชุม

ชื่อ – สกุล
นางวรินดา
เขตตโลก
นางประเดิม
อภัยโส
นางนพวรรณ
เสโนฤทธิ์
นางลักษมี
แสงสวาง
นายเกียงไกร
นามบุตร
นางนริศษา
เมืองโคตร
นายประสิทธิ์
โกษาแสง
นางสาวธัญรัศม
คลายขำ
นางเจษฎาวดี
แกวมณีชัย
นายปรีชา
อนุสนธิ์
นายพิพัฒนพงศ
เข็มปญญา

เลขประจำตัวสมัคร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คะแนนที่ได

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
..........................................................................................................................................................
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4.8 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณประจำป 2565 และกำหนด
คาตอบแทน
ประธาน
ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีนโยบายใหสหกรณนอกภาคเกษตรที่มีทุนดำเนินการตั้งแต50ลานบาท
ขึ้นไป และมีการควบคุมภายในที่ดี สามารถจัดจางผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีสหกรณนั้น
คณะกรรมการดำเนินการ จึงไดพิจารณาผูสอบบัญชีรับอนุญาตและชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณที่
ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบบัญชีสหกรณกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ และเสนอบริการสอบบัญชีมายัง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด เพื่อใหที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือกเปนผูสอบบัญชี
ประจำป 2564และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้
สรุปขอเสนอบริการตรวจสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2565
ผูเสนอบริการสอบบัญชี
รายละเอียดการเสนอตรวจบัญชี
คาธรรมเนียม
1.บริษัท ซีเจ ออดิท จำกัด 1.การเขาตรวจสอบดวยตนเอง/มอบหมายใหผูชวย คาสอบบัญชี 110,000 บาท
(นายเชิงชาย จันทรศรี)
ทำการตรวจสอบบัญชี อยางนอย 4 ครั้ง/ป ตรวจ โดยแบงจายงวด 2 งวด
ระหวางป 2 ครั้ง ,ตรวจเตรียมความพรอมกอนปด เทากันงวดแรกเบิกเมื่อเสร็จ
หัวหนาสำนักงานสอบบัญชี
บัญชี 1 ครั้ง และตรวจเมื่อปดบัญชีแลว 1 ครั้ง
สิ้นการตรวจสอบบัญชี
-ผูชวยไมนอยกวา 4 - 5 คนทุกครั้ง ไมนอยกวา
ระหวางป ครั้งที่ 2 และงวด
3 วันทำการ
สุดทายเบิกเมื่อเสร็จสิ้นการ
2. การจัดทำรายงานการสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปให
สหกรณทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจำป ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ
ผูเสนอบริการสอบบัญชี
รายละเอียดการเสนอตรวจบัญชี
คาธรรมเนียม
2. บริษัททีเค แอคเคา แอนด 1.การเขาตรวจสอบดวยตนเองหรือผูชวยอยางนอย คาสอบบัญชี 70,000 บาท
แอสโซซิเอท จำกัด
โดยแบงจาย 2 งวด งวดที่ 1
ปละ 2 ครั้งครั้งละไมนอยกวา 2 - 4 วันทำการ
( นางสาวคณพิชญ นาคคง)
จำนวน 30,000 บาท งวดที่ 2
-ผูชวยไมนอยกวา 3 - 5 คน
หัวหนาสำนักงานสอบบัญชี
จำนวน 40,000 บาท
2. การจัดทำรายงานการสอบบัญชี
-รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปใหสหกรณ
ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจำป ตามระเบียบกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกำหนด
-ใหคำแนะนำในดานการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร

มติที่ประชุม

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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4.9 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2565
ประธาน

ที่ผานมาในป 2563 ที่ประชุมใหญ ของสหกรณ ไดมีมติเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จำนวน
3 ทาน ขึ้นทำหนาที่ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในปบัญชี 2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครพนม จำกั ด โดยคณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ ชุ ด ที่ 37 ได มีม ติ ในการประชุ ม ครั้ งที่
14/2564 เมื่ อวั น ที่ 11 ธัน วาคม 2564 ให ดำเนิ น การรั บ สมั ค รผู ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2565 เพื่อทำการคัดเลือกเปนผูตรวจสอบกิจการ
ประจำป 2565 ในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2564
คุณสมบัติของผูสมัคร
(1) เปนสมาชิกของสหกรณนั้นหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
ในดาน ธุรกิจการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ กรณีเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ปบัญชีที่ผานมา
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่น
ที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
มีผูยื่นขอสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2565 จำนวน 4 คน ซึ่งเปนผูมีคุณ
คุณสมบัติถูกตองครบถวน ดังนี้
หมายเลขผูสมัคร
ชื่อ – สกุล
1
นายดิเรก
เหมเมือง
2
นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
3
นายรัชชานนท ดุมแกว
4.
นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์
ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาตามประเด็นตอไปนี้

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

สังกัดหนวย
บำนาญ
รพ.ทาอุเทน
สสอ.เมืองนครพนม
รพ.โพนสวรรค

1. จำนวนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565
............................................................................................................................................................
2. กำหนดคาตอบแทนในการเขาตรวจสอบกิจการ
กำหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ ป 2565....................บาท/รายงาน×12เดือน
...........................................................................................................................................................
3. รับรองผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565
............................................................................................................................................................
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4.10 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565
ตามที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณให
กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำปสำหรับปบัญชีสิ้นสุด 2564 จำนวน 2,249,590,000.-บาท
(สองพันสองรอยสี่สิบเกาลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน) นั้น เนื่องจากนายทะเบียนไดกำหนดระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน
ของสหกรณ พ.ศ.2561ไวดังนี้
ขอ 7.2.2 กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินกูยืมของสหกรณ แยกตามประเภท
ของสหกรณดังนี้
(1) ประเภทสหกรณออมทรัพยถือใชวงเงินกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือน
หุนรวมกับทุนสำรอง
แทนคาตามขอกำหนด
ทุนเรือนหุน
=
1,343,429,090.00 บาท
ทุนสำรอง
=
143,318,614.61 บาท
รวม
=
1,486,747,704.61 บาท
วงเงินกูยืมประจำป 2565 ตามเกณฑ
1,486,747,704.61 × 1.5 =

2,230,121,556.91บาท

ภาระหนี้ของสหกรณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
หนี้เงินกูยืม
=
1,024,393,468.87 บาท
เงินรับฝากสหกรณอื่น =
1,084,287,660.66บาท
รวม
=
2,108,681,129.53 บาท
หมายเหตุ : ภาระหนี้ไมเกินหลักเกณฑ
วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2565 ที่จะขอกำหนด
=
2,230,121,000.00 บาท
(สองพันสองรอยสามสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
มติที่ประชุม

...................................................................................................................................................
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4.11 พิจารณาเลือกซื้อที่ดินเพื่อกอสรางที่ทำการสหกรณ
ประธาน
ประธานสรรหาที่ดิน

ขอเชิญประธานคณะกรรมการสรรหาที่ดิน จาเอกทวี คุณรัตน นำเสนอตอที่ประชุม
ตามที่สหกรณฯ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาที่ดิน จำนวน 7 ทาน เพื่อดำเนินการตามแผน
จั ด หาที่ ท ำการสหกรณ ซึ่ ง คณะกรรมการสรรหาที่ ดิ น ได ด ำเนิ น การประกาศ เชิ ญ
เจาของที่ดินเสนอราคาขายที่ดินใหสหกรณ ซึ่งมีผูยื่นเสนอราคาขายที่ดิน จำนวน 5 แปลง
และคณะกรรมการสรรหาที่ดิน ไดออกพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่จริง จึงไดสรุปและรายงาน
ผลการดำเนินการสรรหาที่ดินตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ดังนี้
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2.นายสมบัติ จันทร์
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง

ที่ประชุม

5.1ขอเสนอแนะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5.2 ขอเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

147

148 รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

147

ระเบียบวาระที่ 6

รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

148
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ที่ประชุม
.........................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา.............น.
ประธานกลาวปดการประชุมเวลา ............. น.

(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
( นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ )
กรรมการและเลขานุการ
(ลงชื่อ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางสาวรุงนภา อุดานนท )
ประธานกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 6

ระเบียบวาระที่ 7
ภาคผนวก

150
บันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
วันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.
ณ ศูนยประชุมพักพิง โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
************************
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562
เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญครั้งที่แลว
3.1 รายงานขอมูลการเสนอขายที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาอาคารทำการสหกรณ
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการตรวจสอบกิจการ
4.2 รายงานสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ประจำป 2563
4.3 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2563
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจำป 2563
5.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563
5.3 พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม
5.4 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานตามปริมาณธุรกิจสหกรณ ป 2564
5.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำป 2564
5.6 พิจารณาประมาณการรายได-รายจายและอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2564
5.7 พิจารณาจัดหาที่ทำการสหกรณฯ
5.8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 37
5.9 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณประจำป 2564 และกำหนด
คาตอบแทน
5.10 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2564
5.11 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564
เรื่อง
6.1 ขอเสนอแนะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
6.2 ขอเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม
เรื่อง อื่นๆ (ถามี)

- สำเนารายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562
- รายละเอียดการมอบเงินสวัสดิการประเภทตางๆแกสมาชิก
- รายชื่อสมาชิกที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรในป 2563
- รางวัลที่ภาคภูมิใจ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
การประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เปนการประชุมใหญโดยสมาชิกทั้งหมด มีสมาชิกสามัญ ณ
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วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 1,820 คน
บัดนี้ มีจำนวนสมาชิกมาลงชื่อเขาประชุมจำนวน 1,459 คน ซึ่งครบองคประชุม ตามขอบังคับ
สหกรณ พ.ศ.2560 ขอ 69 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิก
มาประชุ มไมน อยกวากึ่งหนึ่ งของจำนวนสมาชิ กทั้ งหมด หรือไม นอยกวาหนึ่ งรอยคน และจำนวน
สมาชิกมา ลงนามครบองคประชุมเรียบรอยแลว
ในปบัญชี 2563 สหกรณมีคณะที่ปรึกษาและผูตรวจสอบคณะตางๆ ดังนี้
1. ที่ปรึกษาสหกรณ
1. นายจิณณพิภัทร
ชูปญญา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายบัวใส
พุกพล
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
3. นางพรรณทิพา
มีธรรม
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
4. นางสาวรุงนภา
อุดานนท
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
2. ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
1. นายดิเรก
เหมเมือง
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
2. นางสาวสมพร
บัวภัทรสิริ
ผูตรวจสอบกิจการ
3. นายรัชชานนท
ดุมแกว
ผูตรวจสอบกิจการ
3. ผูตรวจสอบภายใน
1. นางภัทรวรรณ
ชัยสวัสดิ์
ประธานตรวจสอบภายใน
2. นางประเดิม
อภัยโส
กรรมการ
3. นางสงศรี

ไชยวงษ

กรรมการ

ขอแนะนำผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. เจาหนาที่สงเสริมสหกรณที่เขารวมประชุม
1. วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร
สหกรณจังหวัดนครพนม
2. นางสาวภาวดี
เจริญไทย
ผอ.กลุมสงเสริมสหกรณ 1
3. นางสาวณภัทรชล กิมานุวัฒน
นิติกรปฏิบัติการ
2. ผูแทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
1. นายยุทธนา
แสงสวาง
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
3. ผูสอบบัญชี
1. นายวิษณุ
ชินะกุล
ผูชวยผูสอบบัญชี
4. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 36 และฝายจัดการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562
ประธาน
ขอเชิญที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป
2562 ตามรายละเอียดในเอกสารตามภาคผนวกแนบทายวาระนี้ มีทานใดจะแกไขเพิ่มเติมหรือไม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมใหญครั้งที่แลว
ประธาน
มีเรื่องติดตามสืบเนื่องจากการประชุมใหญสามัญประจำปครั้งที่แลว ดังนี้
3.1 รายงานขอมูลการเสนอขายที่ดินและขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดหาอาคารทำการ
สหกรณ
ตามที่ไดมีสมาชิกเสนอใหสหกรณจัดหาขอมูลและจัดทำแผนเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดหาที่ทำการสหกรณแหงใหมนั้น สหกรณไดมีการประกาศใหผูสนใจเสนอ
ราคาขายที่ดินเพื่อพิจารณาเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 โดยมีผูเสนอจำนวน 4
แปลง ดังนี้
แปลงที่

ผู เสนอขาย

สถานที่

จํานวนไร

ราคา

1

นายอิทธิพล ณ นครพนม

สี่แยกตัดใหม วพบ.นพ.

2 ไร 99 4/10 ตารางวา

15,732,500

2

นายพงศธร ไพบูลย

บานดงหมู -ทาคอ

3 ไร 63 6/10 ตารางวา

14,520,000

3
4

นายพงศธร ไพบูลย
นายจักรพงษ จูมศรีสิงห

บานดอนยานาง

3 ไร 82 ตารางวา
สี่แยกวัดสารภาณ/เยื้องคาวบอยสเตกเฮาส 2 ไร 1 งาน 05 ตารางวา

22,920,000
13,500,000

มติที่ประชุม
ประธาน
มติที่ประชุม

รายละเอียดเรื่องแผนการจัดหาที่ทำการและอื่นๆเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา อยูในวาระ 5.7
พิจารณาจัดหาที่ทำการสหกรณ
รับทราบ
มีสมาชิกทานใดมีเรื่องติดตามสืบเนื่องจากการประชุมใหญครั้งที่แลวบาง
ไมมีเรื่องสืบเนื่องเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ
ประธาน

เรียนเชิญประธานผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2563
ตอที่ประชุม
(รายละเอียดตามรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 27-29)

มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2 รายงานสมาชิกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ประจำป 2563
รายการ

สมาชิ กยกมาตนป(สามั ญ)
สมาชิ กยกมาตนป(สมทบ)
สมาชิ กคงเหลือทั้งสิ้น
เพิ่มระหว างป
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
ลดระหว างป (สามั ญ)
ใหพนสภาพจากสหกรณ
ถึ งแกกรรม
โอนสมาชิกภาพ
ลาออก
ลดระหว างป (สมทบ)
ใหออกจากสหกรณ
ถึ งแกกรรม
ลาออก
คงเหลือสิ้นปทั้งสิ้น
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ปบัญชี
2563
1,746
205
1,951
123
86
37
12
2
7
1
2
18
0
0
18
2,044
1,820
224

2562
1,703
201
1,904
83
58
25
15
2
3
0
10

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่ม
ลด
43
0
4
0
47
0
40
0
28
0
12
0
0
3
0
0
4
0
1
0
0
8

0
0
21
1,951
1,746
205

0
0
0
93
74
19

0
0
3
0
0
0

รับทราบ
4.3 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2563
4.3.1 รับทราบจำนวนสมาชิกทั้งหมด
จำนวนสมาชิกสามัญ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จำนวน
จำนวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
จำนวน
รวมทั้งสิ้นจำนวน
รับทราบ
4.3.2 ดานการบริหารงานทั่วไป
สหกรณไดมีการแตงตั้งที่ปรึกษาสหกรณดังนี้
1. นายแพทยจิณณพิภัทร ชูปญญา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายบัวใส
พุกพล
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
3. นางพรรณทิพา
มีธรรม
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
4. นางสาวรุงนภา
อุดานนท
ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ

1,820 ราย
224 ราย
2,044 ราย

- ไดแกไขหรือเพิ่มเติมระเบียบทั้งหมด 6 ระเบียบ เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินงานสหกรณ ไดแก
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1. ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อการชำระหนี้บังคับคดี พ.ศ.2562
2. ระเบียบวาดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ พ.ศ. 2563
3. ระเบียบวาดวย คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก ในการเดินทางและคาเบี้ยประชุมสำหรับ
สมาชิก กรรมการ ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ.2563
4. ระเบียบวาดวย การใหเงินกูสามัญเพื่อการดำรงชีพ พ.ศ.2563
5. ระเบียบวาดวย การปรับโครงสรางหนี้สมาชิกสหกรณ พ.ศ.2563
6. ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ.2563
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1.3.2.1 สรุปสาระสำคัญของระเบียบวาดวยการใหเงินกูสมาชิก
ประเภทเงินกู

1. เงินกู ฉุกเฉิน
2. เงินกู ฉุกเฉินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เงินกู สามัญ
4. เงินกู สามัญ (หุ นค้ํา)

วงเงินกู ยืม

อายุ การ
ชํา ระ
เงินไดรายเดือน
อั ตรา งวด
ภายใน
เป น
หลังหั ก ณ ที่ จาย
ดอกเบี้ ย ชําระ
อายุ (ป)
สมาชิก

กู วนซ้ํ า
หลัง
ชําระ
(งวด)

หลักประกั น

100,000

5.90

12

-

ไมนอยกว า 30%

1 เดื อน

-

ไมเกิ น 30,000 ไมมีหลั กประกั น

50,000

5.90

12

-

-

-

-

เกิ น 30,000 สมาชิ กสามัญ ค้ํา 1 คน
เงิ นป นผลเฉลี่ ยคื นประจําป

80 เทา ไม
เกิน 2,000,000

5.90

120

75

ไมนอยกว า 30%

6 เดื อน

12

ทุ ก 500,000 บาท / คนค้ํา 1 คน

รอยละ 90
ของค าหุ น

5.90

120 ไมจํากั ด

ไมจํากั ด

ไมจํากั ด

12

ไมตองมีหลั กประกั น/ไมมีหนี้

6 เดื อน

12

ทุ ก 500,000 บาท / คนค้ํา 1 คน

5. เงินกู สามัญเพื่อ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี

200,000

5.75 120

75

ไมนอยกว า 30%

ปริ ญญาโท

400,000

5.75 120

75

ไมนอยกว า 30%

12

ทุ ก 500,000 บาท / คนค้ํา 1 คน

ปริ ญญาเอก
6. เงินกู สามัญเพื่อการ
รวมหนี้

600,000

5.75 120

75

ไมนอยกว า 30%

12

ทุ ก 500,000 บาท / คนค้ํา 1 คน

2,500,000

5.65 120

75

ไมนอยกว า 30%

6 เดื อน

-

ทุ ก 500,000 บาท / คนค้ํา 1 คน

300,000

5.90 120

75

ไมนอยกว า 10% 6 เดื อน

12

สมาชิ กสามัญค้ํา ประกั น 1 คน

3,000,000

5.90 240

75

ไมนอยกว า 30% 12 เดื อน

36

3,000,000

5.85 350

75

ไมนอยกว า 30% 12 เดื อน

36

ทุ ก 500,000 บาท / คนค้ํา 1 คน
เกิ น 2 ล านบาทต องมีหลั กทรัพย
ค้ํา ประกั น
80% ของราคาประเมิน ไมเกิ น
3,000,000 บาท พรอมโฉนดที่ ดิน

100,000

5.85 120

75

ไมนอยกว า 30% 6 เดื อน

12

5.85

36

75

ไมนอยกว า 30% 6 เดื อน

12

แนบใบสั่ งซื้ อหรือใบเสนอราคา

7. เงินกู สามัญเพื่อการ
ดํารงชีพ
8. เงินกู พิเศษ

9. เงินกู พิเศษเพื่อที่ อยู
อาศัย
10. เงินกู สามัญเพื่อใชใน
การประกอบอาชีพเสริ ม
11. เงินกู สามัญเพื่อ
สวั สดิการรถจั กรยาน

30,000

คนค้ํา 1 คน
พรอมแนบใบประกาศ

12. เงินกู สามัญเพื่อการ
รั กษาพยาบาล

100,000

5.90 120

75

ไมนอยกว า 7.5% 6 เดื อน

12

สมาชิ กสามัญค้ํา ประกั น 1 คน

13. เงินกู สามัญเพื่อการ
ชําระหนี้บังคับคดี

200,000

5.90 120

75

ไมนอยกว า 8%

6 เดื อน

12

สมาชิ กสามัญค้ํา ประกั น 1 คน

14. เงินกู สามัญเพื่อ
คุณภาพชีวิตสมาชิกวั ย
เกษียณ

300,000

5.90 120 ไมจํากั ด ไมนอยกว า 10% 6 เดื อน

12

สมาชิ กสามัญค้ํา ประกั น 1 คน
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1.3.2.2 สรุปสาระสำคัญของระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน
เงินรับฝากเงินจากสมาชิก
เงื่อนไขการจายดอกเบี้ย
การ
วันที่จาย
คำนวณ
ดอกเบี้ย
รายวัน
30พ.ย.
รายวัน
31พ.ค./
30พ.ย.
รายเดือน ครบรอบ
การฝากเงิน

ประเภท
1. ออมทรัพย
2. ออมทรัพยพิเศษ

อัตรา
ดอกเบี้ย
3.00
3.50

3. ประจำ 12 เดือน

4.00

4. ออมทรัพยเกษียณ
เกษมสุข

4.00

รายวัน

30พ.ย.

5. ออมทรัพยพิเศษ
เพื่อความมั่นคง

4.25

รายวัน

30พ.ย.

ระยะเวลา
การฝาก
ไมกำหนด
ไมกำหนด

เปดบัญชี
ขั้นต่ำ
100
500

12 เดือน

500

ถึงวัน
เกษียณอายุ
ราชการ
(อายุ 60 ป)
2 ป

200

500,000

ขอกำหนดอื่น
- ฝากถอนไมจำกัดครั้ง
- ฝากไมจำกัด
- ถอนไดเดือนละ 1 ครั้ง
- ถอนกอนกำหนด 3 เดือน
ไมไดรับดอกเบีย้
- ถอนกอนกำหนดโดยสหกรณ
อนุญาต ไดรับดอกเบี้ยตาม
จำนวนเดือนเต็ม
- ถอนกอนกำหนดไดรับ
ดอกเบี้ยเทาออมทรัพย

- ถอนกอนกำหนดไดรับ
ดอกเบี้ยเทาออมทรัพย

เงินรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

ประเภท
1. ออมทรัพยพิเศษ
2. ประจำ

ป พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
2563

อัตรา
ดอกเบี้ย
3.30
3.30

เงื่อนไขการจายดอกเบี้ย
การ
วันที่จาย ระยะเวลา
คำนวณ
ดอกเบี้ย
การฝาก
รายวัน
31พ.ค./ ไมกำหนด
30พ.ย.
รายเดือน ครบกำหนด ไมกำหนด

เงินรับฝากจากสมาชิ ก
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
7,362,443.55 255,256,359.22
11,952,390.61 310,523,565.64
200,950,351.87 231,972,994.87
144,137,736.62 293,934,251.88
17,879,929.12 444,280,806.25

ประจํา
14,194,463.29
20,788,859.41
20,753,162.26
26,585,358.07
37,600,654.31

เปดบัญชี
ขั้นต่ำ
1,000,000
5,000,000

ขอกำหนดอื่น
- ฝากถอนไมจำกัดครั้ง
- ถอนกอน 3 เดือนไมไดรับ
ดอกเบี้ย
- ถอนกอนครบกำหนดหลัง 3
เดือน โดยไดรับอนุญาตจาก
สหกรณ ไดรับดอกเบี้ยตาม
จำนวนเดือนเต็ม

เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
ออมทรัพยพิเศษ
ประจํา
740,267,449.08 78,489,848.50
516,151,530.95 81,660,094.98
787,472,097.93 84,959,162.57
682,353,976.17 88,391,512.48
625,990,498.74 91,858,933.36

รวม
1,095,570,563.64
941,076,441.59
1,326,107,769.50
1,235,402,835.22
1,217,610,821.78
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ตารางเปรียบเทียบเงินรับฝาก 5 ป ยอนหลัง

4.3.2.3 สรุปการแกไขปญหาลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษาในป พ.ศ.2563
ยกมาป 2562
ประเภทลู กหนี้

เพิ่ มระหวางป 2563

ราย

เงิ น

ราย

1.ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา

3

3,495,213.72

0

2.ลูกหนี้ พนสภาพผิดนั ดชําระหนี้

2

5,194,579.70

0

3.สมาชิกผิดนั ดชําระหนี้

0

รวม

5

8,689,793.42

เงิ น

รับชํา ระระหวางป 63
ราย

-

เงิ น

คงเหลื อป 2563
ราย

เงิ น

0

70,640.79

3

3,424,572.93

766,196.26

0

57,193.85

2

5,903,582.11

4

1,234,228.07

4

1,234,228.07

0

4

2,000,424.33

4

1,362,062.71

5

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3.3 ผลการดำเนินงานของสหกรณ
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 37-38)

มติที่ประชุม

รับทราบ

มติที่ประชุม

4.3.4 การบริหารการเงินของสหกรณ
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 39-41)
รับทราบ

9,328,155.04
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4.3.5 สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสหกรณ ป 2563

สรุปผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2563
ลํา ดั บ
1

รหัส
โครงการ

ชื่ อโครงการ/กิจกรรม

2

10063 โครงการพัฒนาสหกรณสูมาตรฐานสหกรณสีขาว
20063 โครงการพัฒนา APPLICATION อัจฉริยะ

3

30063 โครงการรอบรูการจัดการดานเงิ นสวนบุคคล

4

40063 โครงการพัฒนางานประจําสูการสรางนวัตกรรม
บริการเปนเลิศ(R2I)
50063 โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการสูความเปนเลิศ
(ESB: Excellence Service Behavior)

5

งบประมาณ

การใช จาย

งบประมาณ

รอยละ

96,100.00

งบประมาณ
63,688.68

คงเหลื อ การใช จาย
32,411.32
66.27

77,210.00

71,210.24

5,999.76

92.23

287,470.00

285,063.92

97,210.00

83,880.28

2,406.08
13,329.72

99.16
86.29

41,565.92

40,839.42

726.50

98.25

6
7

60063 โครงการสหกรณสัญจร 2020
70063 โครงการเกษียณอยางมั่ นใจ...กาวไปกับสหกรณ

350,000.00
547,470.00

315,382.74
530,200.00

34,617.26
17,270.00

90.11
96.85

8

80063 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2564

135,000.00

121,445.58

13,554.42

89.96

1,632,025.92 1,511,710.86 120,315.06

92.63

รวมทั้งสิ้ น

(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 41-60)
สรุป

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด
1. ผานระดับ 4
จำนวน 3 ตัวชีว้ ัด
2. ผานระดับ 5
จำนวน 21 ตัวชี้วัด
3. ผานระดับ 3
จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 9.รอยละของ จนท.ฝายจัดการ ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพในตำแหนงที่
รับผิดชอบ
4. ผานระดับ 1
จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ 18.รอยละของจำนวนสมาชิกฝากเงินรายเดือนที่เพิ่มขึ้น เปาหมาย 93
ฝากรายเดือนเพิ่ม 65 ราย ขาด 28 ราย
แนวทางแกไข สหกรณตองประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงขอดีและผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ ที่สูงกวาสถาบัน
การเงินอื่น/สรางแรงจูงใจในการออม เชน ของรางวัล ของสมนาคุณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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4.3.6 การใชจายเงินสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก
ในระหวางป 2563 มีสมาชิกสหกรณฯ เสียชีวิต 7 ราย ไดมีการใชจายเงินเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพสมาชิก ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 61)

มติที่ประชุม

1. ตัดจายจากกองทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก 2,030,000.- บาท
2. ตัดจายจากคาใชจายในการสงเคราะหศพสมาชิก
570,000.- บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2,600,000.- บาท
รับทราบ
4.3.7 การจายเงินทุนสาธารณประโยชน
ในระหวางปบัญชี 2563 สหกรณฯ มีการจายเงินทุนสาธารณประโยชน ดังนี้

มติที่ประชุม

(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 61-62)
รับทราบ
4.3.7 การสนับสนุนบุคลากรเขารวม ศึกษาอบรม ประชุมและสัมมนา
ในระหวางป 2563 สหกรณฯ มีการสงบุคลากรเขาศึกษาอบรม ประชุมและสัมมนา โดยใชจายเงิน
เปนจำนวน 236,908.13 บาท ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 62-64)

มติที่ประชุม

รับทราบ
4.3.8 สรุปอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกจายใหสหกรณในป 2563
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 64)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจำป 2563
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 66-85)
คุณพิพัฒพงศ เข็มปญญา
ขอขอบคุณผูสอบบัญชีที่ใหขอมูลไดละเอียดมาก เนื่องจากกระผมไมมีความรูทางดาน
บัญชี ตองการใหสรุปแตเฉพาะเนื้อหาสาระ สมาชิกจะไดเขาใจมากขึ้น
ผูสอบบัญชี สหกรณฯ จะมีปญหาในเรื่องของสถานะทางการเงิน โดยเฉพาะเงินที่ปลอยเงินกูใหกับสมาชิก เปนการ
นำเงินในระยะสั้นมาปลอยกูในระยะยาว ถาไมไดชำระตามที่กำหนด จะสงผลตอสภาพคลองของสหกรณ
แนวทางแกไขขึ้นอยูกับคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องของสินทรัพยตางๆ ความเสี่ยงอยูจุดไหนตองแกไข
ที่จุดนั้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินจะอธิบายรายละเอียดตางๆของงบการเงินสหกรณโดยสรุป
คุณพรชนก กุลยะ
จากที่ผูสอบบัญชีไดนำเสนอนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สหกรณ
ไมนับรายไดของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ดังนั้น รายไดสวนนี้หายไป และสหกรณมีการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู จำนวนเกือย 5.6 ลาน ซึ่งนาจะหักเต็มจำนวน สงผลใหกำไรสุทธิป 2563 ลด
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การดำเนินการเรื่องที่สมาชิกกลาวมา สหกรณตองดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ที่ได
กำหนดแนวทางปฏิบัติไว
หนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้นตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2561 อยูระหวางการขอเฉลี่ยทรัพย และเจาพนักงาน
บังคับคดีไดอายัดเงินไดรายเดือนของลูกหนี้ทั้งหมด จนกวาการเจรจาจะไดขอยุติ ซึ่งปจจุบัน เจาหนาที่
การเงินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะดำเนินการสงเงินไดรายเดือนของลูกหนี้ที่ถูกเจาหนาที่
พิทักษทรัพย ใหเจาพนักงานทุกเดือน ประเด็นการตั้งหนี้คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนมาก เชิญผูจัดการ
อธิบาย
รายละเอียดตามรายงานกิจการ หนา 36 สหกรณมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินใหกูที่ถูก
จัดชั้นสงสัยจะสูญ จำนวน 2 ราย คือ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ตาม
รายละเอียด ดังนี้
1. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา สหกรณจะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจำนวนแลวตั้งแตป 2562 เปนเงิน
626,522.30 บาท ดังนั้น ในป 2563 จึงไมมีการตั้งเพิ่ม
2. ลูกหนี้ที่สหกรณอยูระหวางขอเฉลี่ยทรัพย สหกรณมีการตั้งคาเผื่อหนี้ฯในป 2562 เปนเงินจำนวน
952,993.84 จึงมีการตั้งเพิ่มในป 2563 ดังนี้
จํ านวนเงินคาเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ เงินกูทั้งสิ้นป 2563
หัก คาเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ เงินกูป
  2562
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มป 2563

5,531,165.36
952,993.84
4,578,171.52

และลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นสงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นสหกรณตองระงับการรับรูรายได ตาม
เกณฑคงคาง ใหรับรูรายไดตามเกณฑเงินสด และหนี้คางทั้งหมดสหกรณตองตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 100 เปอรเซ็นต
คุณพิพัฒพงศ เข็มปญญา
ขอเรียนสอบถามผูสอบบัญชี ตอนนี้สหกรณอยูในสถานะไหนและมีขอสังเกตเพิ่มเติม
หรือไมนอกเหนือจากที่นำเสนอ
ผูสอบบัญชี ในภาพรวมปกติดี ดูจากการจัดชั้นคุณภาพและการควบคุมภายในจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ อยูใน
ระดับดี ดีมาก ซึ่งการบริหารงานตองเรงแกไขเฉพาะจุดที่มีผลกระทบ ที่ทำใหสหกรณตองตั้งบัญชีคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได วีธีการแกไขตองใชระยะเวลาในการดำเนินคดี จะ
ไดรับเงินคืนก็ตอเมื่อคดีจบลง เรื่องการปลอยเงินใหกูดานสินเชื่อ หนี้สูง สหกรณมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ประธาน
ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจำป 2563
มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจำป 2563 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
( อนุมัติ 144 เสียง/ ไมอนุมัติ 0 เสียง / งดออกเสียง 0 เสียง )
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ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก

5.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563
ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินป 2563 สหกรณมีกำไรสุทธิประจำป 2563 จำนวน
119,056,477.23 บาท เรียนเชิญรองประธานกรรมการนำเสนอตอที่ประชุม
ขอเสนอรางการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 พิจารณา โดยมอบเหรัญญิกชี้แจงรายละเอียด
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 36 ไดรวบรวมขอมูลและนำเสนอใหที่ประชุมพิจารณา รายละเอียดดังนี้
ป 2563

รายการ
อัต รา
กําไรสุทธิ

บาท

ป 2562
%

อัตรา

บาท

%

119,056,474.23

100.00

123,190,783.55

14,343,914.28

12.05

14,833,331.28

12.04

30,000.00

0.03

30,000.00

0.02

64,436,777.90
35,275,782.05
2,550,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
150,000.00

54.12
29.63
2.14
0.00
0.01
0.00
0.13

63,725,629.79
38,521,822.48
2,650,000.00
5,000.00
40,000.00
5,000.00
450,000.00

51.73
31.27
2.15
0.00
0.03
0.00
0.37

1,500,000.00
450,000.00
300,000.00

1.26
0.38
0.25

1,830,000.00
600,000.00
500,000.00

1.49
0.49
0.41

119,056,474.23

100.00

123,190,783.55

100.00

ก.จัด สรรตามข อบังคั บ
- ทุนสํารอง (ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)
- เงินบํารุงสันนิ บาตสหกรณ (รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 30,000 ตามกฏกระทรวง)
ข. จัดสรรตามมติ ที่ประชุ มใหญ
- เงินปนผลตามหุน(ไมเกินรอยละ10 ของทุ นเรือนหุ น
- เงินเฉลี่ยคื นตามสวนธุ รกิจ(คิดจากดอกเบี้ ยทั้ งป ที่สมาชิกชําระ)
- โบนั สคณะกรรมการและเจาหน าที่(ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ)
- ทุนรักษาระดั บอัตราเงินปนผล(ไมเกินรอยละ2ของกําไรสุทธิ
- ทุนสาธารณประโยชน (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
- ทุนขยายกิจการ
- ทุนเพื่ อการศึ กษาอบรม (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ)
ค. จัดสรรเปนกองทุนสวั สดิ การ
- กองทุนสงเคราะหเกี่ยวกับการศพฯ(ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
- ทุนสงเสริมการศึ กษาบุต รสมาชิ ก (ไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ)
- กองทุนประกันความเสี่ยง

5.25
14.25

รวมทั้งสิ้น

รายการ

5.50
15.40

สรุปสัดสวนการจัด สรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
ป 2563
บาท

ป 2562
%

บาท

%

1. กลับคื นสูสมาชิ กเปนรายบุคคล(ปนผล+เฉลี่ยคื น)

99,712,559.95

83.75

102,247,452.27

83.00

2. เปนประโยชน แ กสหกรณโดยรวม (ทุนสํารอง+ทุนสะสมอื่น)

14,363,914.28

12.06

14,883,331.28

12.08

1,950,000.00

1.64

2,430,000.00

1.97

450,000.00

0.38

950,000.00

0.77

2,550,000.00

2.14

2,650,000.00

2.15

30,000.00

0.03

30,000.00

0.02

119,056,474.23

100.00

123,190,783.55

100.00

3. เปนสวั สดิ การแกสมาชิ ก (ทุนสงเคราะหศพ+ทุนการศึ กษาบุต ร)
4. เปนประโยชน แ กสหกรณ+สมาชิ ก (ทุนศึ กษาอรม+ทุนประกันความเสี่ยง)
5. เปนโบนั สคณะกรรมการและเจาหน าที่
6. เปนค าบํารุงสันนิ บาตสหกรณ
รวมทั้งสิ้น

อ.สมสมร

อยากชี้ใหสมาชิกพิจารณาถึงประเด็นการจัดสรรกำไรสุทธิของคณะกรรมการ ชุดที่ 37 การจัดสรรเงิน
ปนผลและเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก มีการจัดสรรในอัตราที่ลดลงจากป 2562 โดยปนผลลดลง .25 บาท
เงินเฉลี่ยคืน ลดลง 1.15 บาท แตเงินโบนัสคณะกรรมการดำเนินการ ลดลง 0.01 ในสวนตัวมองวา ไม
เปนธรรมกับสมาชิก ถาสมาชิกไดรับเงินลดลง กรรมการก็ควรจะไดโบนัสในสัดสวนที่ลดลงใกลเคียงกัน
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ในมุมมองสวนตัวของผมมองวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ คือผูที่ตองรับผิดและรับชอบในการ
ดำเนินงานของสหกรณทั้งหมด และเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง แมจะพนวาระการเปนกรรมการไปแลว ก็ยัง
สามารถถูกฟองรองดำเนินคดีได หากมีขอผิดพลาดในการบริหาร และถาจะพิจารณาโดยถี่ถวนแลว
รอยละการจัดสรรเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกในป 2563 สูงกวาป 62 จัดสรรใหสมาชิกรอยละ
83.00 ป 63 จัดสรร 83.75
และมีสิ่งที่จะเสนอใหคณะกรรมการชุดตอๆไปพิจารณา คือ การจัดสรรทุนสำรอง ยังไมเคย
มีคณะกรรมการชุดใดที่จะจัดสรรมากไปกวาที่เคยเห็น เพราะทุนสำรองเปนความมั่นคงของสหกรณ
หากมีกรรมการชุดใดที่กลาจัดสรรทุนสำรองมากกวาที่เคยจัด เชนรอยละ 20 รอยละ 30 ของกำไร
สุทธิ ผมจะสนับสนุนคณะกรรมการชุดนั้นและเชิญชวนสมาชิกทานอื่นๆใหเลือกเขามาบริหารสหกรณ
ขอขอบคุณสำหรับคำชี้แนะ มีบางสหกรณมีทุนสำรองมาก ซึ่งไมจำเปนตองไปกูยืมสหกรณอื่นมา ปนี้
สหกรณฯ มีสัดสวนหนี้สินตอทุนลดลงจาก 1:1.9 ในปนี้ 1:1.8 ในรอบปที่ผานมาสหกรณไดชำระหนี้
ชุมนุมสหกรณไป 120 กวาลาน มีสมาชิกทานอื่นจะเสนออีกหรือไม เมื่อไมมี ประธานจึงขอมติที่ประชุม
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมาก
( อนุมัติ 102 เสียง/ ไมอนุมัติ 21 เสียง / งดออกเสียง 0 เสียง )

อ.สมสมร

ขออนุญาตเพิ่มเติม ในเรื่องของการเฉลี่ยคืน คณะกรรมการมีความสามารถและทำตามระเบียบของ
สหกรณ สหกรณและสมาชิกทุกคนมีเปาหมายเดียวกันคือการออมและเฉลี่ยคืน ในสวนของเปอรเซ็นต
เมื่อเปรียบเทียบจากปที่แลว ลดหมดทุกอยางแตเปอรเซ็นตของโบนัสกรรมการลดลงนอยมาก

ประธาน

เหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาปนผลลดลง เนื่องจากวาหุนเพิ่มขึ้นในภาพรวม 62 ลาน แตอำนาจ
ในการทำธุรกิจลดลง เนื่องจากการจายเงินกูลดลง สหกรณจึงมีเงินไปชำระหนี้ชุมนุมฯ ในสวนของ
เฉลี่ยคืนลดลงเนื่องจากสหกรณลดดอกเบี้ยใหกับสมาชิกที่กู จำนวน 8 เดือน

ประธาน

มติที่ประชุม

163

5.3 พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม
ตามที่ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ขอ 71 กำหนดใหอำนาจในการ
พิจารณากำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม ของกรรมการดำเนินการ
กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เปนอำนาจของที่ประชุมใหญ ดังนั้นเพื่อความถูกตอง
ตามขอบังคับ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 36 ในการประชุม ครั้งที่ 13/2563 จึงมี
มติขอเสนอคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม ตอที่ประชุมใหญ โดยขอกำหนด
ในอัตราคงเดิม ยกเวนคาเชาที่พัก ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 88)
อนุมัติการกำหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาเบี้ยประชุม ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
( อนุมัติ 123 เสียง/ ไมอนุมัติ 0 เสียง / งดออกเสียง 0 เสียง )
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5.4 พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานตามปริมาณธุรกิจของสหกรณ ป 2564
สหกรณออมทรั พยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
แผนธุรกิจสหกรณ ประจําป 2564
การรั บสมั ครสมาชิ ก
1. รั บสมัครสมาชิกสามัญ
2. รั บสมัครสมาชิกสมทบ
รวม
การเงิ นฝากจากสมาชิ ก
เงินรั บฝากออมทรั พย
เงินฝากออมทรั พย เสถียรภาพ
เงินฝากออมทรั พย เกษียณเกษมสุข
เงินรั บฝากออมทรั พย พิเศษ-สมาชิก
เงินรั บฝากออมทรั พย พิเศษเพื่อความมั่นคง
เงินรั บฝากประจํ า-สมาชิก
รวม
การจายเงิ นกูแกสมาชิ ก
เงินให กูฉุกเฉิ น
เงินให กูฉุกเฉิ นพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินให กูสามัญ
เงินให สมาชิกกูสามัญเพื่อสวัสดิการจั กรยาน
เงินให สมาชิกกูสามัญเพื่อเป นทุนอาชีพเสริ ม
เงินให กูสามัญเพื่อการรวมหนี้
เงินให กูสามัญเพื่อการศึกษา
เงินกูสามัญเพื่อการดํารงชีพ
เงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ
เงินกูสามัญเพื่อการรั กษาพยาบาล
เงินให กูพิเศษ
เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ
รวม

มติที่ประชุม

ราย
30
50
80
ราย
100
0
30
200
20
0
350

จํานวนเงิ น/ราย
1,500.00
1,000.00
2,500.00
จํานวนเงิ น/ราย
10,000.00
5,000.00
20,000.00
1,000,000.00
1,035,000.00

20
600
20
0
0
2
2
400
100
100
5
0
1,249

50,000.00
50,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
100,000.00
200,000.00
100,000.00
100,000.00
2,000,000.00
6,600,000.00

จํานวนเงิ น
45,000.00
50,000.00
95,000.00
จํานวนเงิ น
1,000,000.00
150,000.00
4,000,000.00
20,000,000.00
25,150,000.00
จํานวน
1,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
200,000.00
80,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
176,200,000.00

อนุมัติแผนการดำเนินงานตามปริมาณธุรกิจของสหกรณ ป 2564 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
( อนุมัติ 123 เสียง/ ไมอนุมัติ 0 เสียง / งดออกเสียง 0 เสียง )
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5.5 พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจำป 2564
แผนกลยุทธสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ( ป 2563 -2567 )
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ประจำป 2564
ลําดับ รหัสโครงการ

ชื่ อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการเพื่อสนับสนุนความสําเร็ จตามแผนกลยุทธการพัฒนาสหกรณ
1

10064

โครงการธํารงมาตรฐานสหกรณสีขาว

122,600.00

2

20064

โครงการสหกรณสัมพันธ "เพื่อนชวยเพื่อน"

86,100.00

3

30064

โครงการสหกรณเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม (CSR)

90,000.00

4

40064

โครงการออมกอน..มั่นคงกวา

50,000.00

5

50064

โครงการ รอบรู การจั ดการดานการเงินสวนบุคคล....The money coach

293,300.00

6

60064

โครงการสหกรณสัญจร 2564

521,600.00

7

70064

โครงการ รู สักนิ ด..กอนคิด บริ หาร/จั ดการสหกรณ

55,300.00

8

80064

โครงการพัฒนางานประจํ าสูการสร างนวัตกรรมบริ การเปนเลิศ (R2I)

53,400.00

โครงการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณ
9

90064

โครงการเกษียณอย างมั่นใจ...กาวไปกับสหกรณ

812,680.00

10

100064

โครงการจั ดทําแผนปฏิ บัติการ ประจํ าป 2565

183,400.00

แผนงานสนับสนุนความสําเร็ จตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธ ป 2564
1

11064

แผนงานการจั ดหาที่ทําการสหกรณ

45,024.00

2

12064

แผนบริ หารจั ดการความสี่ยงทางดานการเงินของสหกรณ

24,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้น

2,337,404.00
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คุณธัชวิทย วงศเข็มมา

คุณวราภรณ กิติศรีวรพันธุ
ประธานศึกษาฯ
คุณวราภรณ กิติศรีวรพันธุ

ประธานศึกษาฯ
ประธาน

คุณธัชวิทย วงศเข็มมา

ประธานศึกษาฯ
คุณมงคล ธงยศ

ประธานศึกษาฯ
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(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 90-118)
สหกรณฯ มีความเสี่ยงเนื่องจากแนวโนมหนี้สงสัยจะสูญมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โครงการที่
นำเสนอมีเพียงแคโครงการการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน ของสหกรณ ขอ
เสนอใหมุงไปที่ทำอยางไรใหสหกรณมีความมั่นคงมากขึ้น
เสนอใหพิจารณาเปนรายโครงการ
โครงการที่ 1 ถึง โครงการที่ 12 ประธานศึกษาไดอธิบายรายละเอียดในรายงาน
ประจำป หนา 106 - 118
เสนอในโครงการที่ 3 โครงการสหกรณเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอม ขอ 1
คาใชจายอื่นๆที่ตั้งไว ควรจะตัดออกหรือไม เนื่องจากมีคาวัสดุอุปกรณ จำนวน
6,000 บาท ขอ 2 คาพาหนะจัด 5 ครั้ง แตขอตั้งเบิก 3 ครั้ง เพราะเหตุใด
ในสวนของคณะกรรมการจะใหกรรมการในโซนนั้นๆ เขารวม
ตอบคำถาม ขอที่ 1 คาใชจายอื่นๆ ตั้งไวเปนคาใชจายสมาชิกที่อยูในโซน เชน คา
สถานที่ เปนตน โดยจายตามจริงตามโซน
ขอที่ 2 ใหเฉพาะกรรมการที่อยูในโซนดำเนินการ กรรมการฝายจัดการจะไมเขารวม
ทั้งหมด และกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชน สหกรณตองการกระตุนใหสมาชิกเปนผู
ดำเนินงานตางๆ โดยไมตองรอกรรมการ ซึ่งหัวใจของสหกรณอยูที่สมาชิกถาสมาชิก
มีสวนรวมมากขึ้น ก็จะเกิดประโยชนเพื่อที่จะพัฒนาสหกรณตอไป
ประธานศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 4 ขออนุมัติจำนวน 50,000 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 5 ขออนุมัติจำนวน 293,300 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 6 ขออนุมัติจำนวน 521,600 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 7 ขออนุมัติจำนวน 55,300 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 8 ขออนุมัติจำนวน 53,400 บาท
โครงการ R2I เสนอใหใชนวัตกรรมถาคิดไดแลวใหดำเนินการเลย เชน การใช App
หรือ ไลน เสนอใหดำเนินการโดยไมตองประชุมเพื่อไมเปนการเสียเวลา โดยใช
งบประมาณดำเนินการ
สหกรณไดประชุมพัฒนาการบุคลากรดานการบริการ 6 ดาน มอบใหคุณมงคล
ธงยศเสนอรายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนสมาชิกทุกทาน สหกรณไดดำเนินการโครงการในป 63 มีอยู 6 ดาน ที่เห็นได
ชัดเจนคือ แอฟพลิเคชั่นอัจฉริยะ สหกรณไดนำมาใชแลว สำหรับกิจกรรมที่จะ
นำมาใชใน ป 64 คือการจัดอบรมและทบทวนความรู ซึ่งจำเปนตองใหผูเชี่ยวชาญมา
เปนคนดำเนินการใหความรู
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 9 ขออนุมัติจำนวน 812,680 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 10 ขออนุมัติจำนวน 183,400 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 11 ขออนุมัติจำนวน 45,024 บาท
ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ 12 ขออนุมัติจำนวน 24,000 บาท
ขออนุญาต ขอมติที่ประชุม
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5.6 พิจารณาประมาณการรายได-รายจายและอนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2564
ในป 2563 ที่ประชุมใหญสามัญประจำป2562 ไดพิจารณาตั้งคาใชจายในการดำเนินงานใหคณะกรรมการ
ชุดที่ 36 ใชจายในการดำเนินงาน จำนวน 15,092,925.92 บาท ใชจายไปทั้งสิ้น11,695,307.86 บาท
คงเหลืองบประมาณ 3,397,618.06 บาท ขอเสนอรางประมาณการรายได –รายจายและงบประมาณ
รายจาย ป 2564 ใหที่ประชุมใหญพิจารณา ดังนี้
ประมาณการรายได
ดอกเบี้ยรับเงิ นใหกู (ด/บ 5.90ตอป)
ดอกเบี้ยเงิ นฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน
คาธรรมเนี ยมแรกเขา
รายไดอื่น
รายไดเงิ นเฉลี่ยคืน
รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการค าใช จาย
ดอกเบี้ยจายเงิ นรับฝากประจํา
ดอกเบี้ยจายเงิ นรับฝากออมทรัพย
ดอกเบี้ยจายเงิ นรับฝากพิเศษ
ดอกเบี้ยจายเงิ นรับฝากพิเศษ สอ.อื่น
ดอกเบี้ยจายเงิ นรับฝากประจํา สอ.อื่น
ดอกเบี้ยจายเงิ นกู ชุมนุ มสหกรณฯ-พิเศษเอนกประสงค
ดอกเบี้ยจายเงิ นกู ชุมนุ มสหกรณฯ-ระยะยาว
คาใชจายในการบริหารจัดการ
ประมาณการกําไรสุ ทธิ

(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 119-126)

238,856,881.32
75,000.00
1,170,495.00
24,000.00
10,000.00
950,000.00
241,086,376.32
1,504,026.17
572,349.26
10,451,530.50
20,657,686.46
3,031,344.80
35,471,000.00
26,110,465.76
17,022,034.00
114,820,436.95
126,265,939.37
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 2564
ลํา ดั บ

หมวดค าใช จาย

ขอตั้ ง
ในป 2564

1 หมวดเงินเดื อนและค าจางเหมาบริการ
1.1 เงิ นดือนเจาหน าที่
1.2 เงิ นเดือนเจาหน าที่ใหม จนท.การเงิ นหรือจนท.บัญชี
1.3 คาจางเหมาพนั กงานทําความสะอาด

3,886,200.00
180,000.00
84,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

4,150,200.00

2.1 คาตอบแทนเจาหน าที่หักเงิ นเดือน

133,200.00

2 หมวดค าตอบแทน
2.2 คาตอบแทนหักเงิ นเดือนสมาชิกสมทบ

10,000.00

2.3 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

108,000.00

2.4 คาทํางานนอกเวลาเจาหน าที่

70,000.00

2.5 คาตอบแทนงานสนั บสนุ นขอมู ล

10,000.00

2.6 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

444,800.00

2.7 คาตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง

50,000.00

2.8 คาตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

65,000.00

2.9 คาตอบแทนผูประสานงานระดับอําเภอ

15,000.00

2.10 คาธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

110,000.00
1,016,000.00

3 หมวดค าเบี้ยเลี้ ยง
3.1 คาเบี้ยเลี้ยงฝายจัดการ
3.2 คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
3.3 คาพาหนะฝายจัดการ
3.4 คาพาหนะคณะกรรมการ/บุคคลภายนอก

50,000.00
100,000.00
50,000.00
250,000.00

3.5 คาพาหนะคณะกรรมการเลือกตั้ง

20,000.00

3.6 คาที่พักฝายจัดการ

50,000.00

3.7 คาที่พักคณะกรรมการ/บุคคลภายนอก
รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

100,000.00
620,000.00

4 หมวดค าใช จาย
4.1 คาใชจายในการประชุมใหญ
4.2 คาจัดทําเอกสารขอบังคับและระเบียบ

2,617,330.00
-

4.3 คาซอมแซมเครี่องใชสํานั กงาน

40,000.00

4.4 คารับรอง

90,000.00

4.5 คารับรองสมาชิก

30,000.00

4.6 คาใชจายในการดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ
รวมเปนเงินทั้งสิ้ น

2,337,404.00
5,114,734.00
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 2564
ลํา ดั บ

หมวดค าใช จาย

ขอตั้ ง
ในป 2564

5 หมวดค าวัสดุ
5.1 คาวัสดุสํานั กงาน
5.2 คาน้ํา มั นเชื้อเพลิงและน้ํา มั นลอลื่นรถจักรยานยนต

200,000.00
2,000.00

5.3 คาน้ํา มั นเชื้อเพลิงรถยนตสหกรณ

48,000.00

5.4 คาจายในการดําเนิ นคดี

50,000.00

5.5 คาอุปกรณทําความสะอาดสํานั กงาน

20,000.00

5.6 คาถังดับเพลิง

-

5.7 คาเชาเครื่องถายเอกสาร
รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น

24,000.00
344,000.00

6 หมวดค าสาธารณู ปโภค
6.1 คาน้ํา ประปา

10,000.00

6.2 คาไฟฟา

75,000.00

6.3 คาไปรษณีย

19,500.00

6.4 คาโทรศัพท

40,000.00

6.5 คาอินเตอรเน็ ตสหกรณ

18,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น

162,500.00

7 หมวดค าสวัสดิ การเจาหนาที่
7.1 คารักษาพยาบาลเจาหน าที่

48,000.00

7.2 คาสวัสดิการการศึกษาบุตรเจาหน าที่

30,000.00

7.3 เงิ นสมทบประกันสังคม

120,000.00

7.4 เงิ นกองทุนทดแทนประกันสังคม

2,500.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น

200,500.00

8 หมวดค าสวัสดิ การสมาชิ ก
8.1 คาสงเคราะหศพสมาชิก

2,000,000.00

8.2 คาบําเหน็ จสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากราชการ

1,500,000.00

8.3 คาสวัสดิการมงคลสมรส

100,000.00

8.4 คาสวัสดิการสําเร็จการศึกษา

50,000.00

8.5 คาสวัสดิการอุปสมบท

30,000.00

8.6 คาสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกประสบสาธารณภัย

60,000.00

8.7 คาสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก

400,000.00

8.8 คาสวัสดิการคลอดบุตร

100,000.00

8.9 คาสวัสดิการสําหรับคนโสด

30,000.00
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป 2564
ลํา ดั บ

หมวดค าใช จาย
8.10 คาสงเคราะหศพทายาทสมาชิก
8.11 คาเคารพศพ

ขอตั้ ง
ในป 2564
300,000.00
40,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น

4,610,000.00

9 หมวดค าใช จายอื่นๆ
9.1 คาธรรมเนี ยมธนาคาร
9.2 คาธรรมเนี ยมอากรแสตมป
9.3 เงิ นสนั บสนุ นกิจกรรมสํานั กงาน

10,000.00
2,000.00
200,000.00

9.4 เงิ นสนั บสนุ นกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขจังหวัด

50,000.00

9.5 เงิ นสนั บสนุ นกิจกรรมกีฬาภายในแตละอําเภอ

120,000.00

9.6 คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ

30,000.00

9.7 เงิ นสนั บสนุ นงานมุ ฑิตาจิตแกผูเกษียณ

50,000.00

9.8 คาของขวัญ

20,000.00

9.9 คาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีลิขสิทธิ์
9.10 คาเบี้ยประกันภัย
9.11 คาตออายุการบํารุงรักษาเครื่องนั บธนบัตร
9.12 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น

5,000.00
40,000.00
4,900.00
100,000.00
631,900.00

10 หมวดยานพาหนะ
10.1 คาซอมบํารุงรถยนตตู

50,000.00

10.2 คาทําความสะอาดและบํารุงรักษารถยนต

7,200.00

10.3 คาซอมบํารุงรถจักรยานยนต

5,000.00

รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น

62,200.00

11 หมวดครุภัณฑสํานักงาน
11.1 คาเครื่องสํารองไฟ
11.2 คาเครื่องPrinter all in one
11.3 คาเครื่องคอมพิวเตอร
รวมเปนเงิ นทั้งสิ้ น
รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้ น
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ ายในทุกหมวดรายการ

6,000.00
40,000.00
46,000.00
16,958,034.00
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คุณพิพัฒพงศ เข็มปญญา
หมวดเงินเดือน ขอ 1.2 จะจางคนเพิ่ม โดยรองรับภาระงานเพิ่มขึ้น รองผูจัดการ
เกษียณ จะตองเตรียม 2 ปเลยหรอ เพื่อประหยัดงบประมาณรายจาย ในป 2565 คนที่มีอยูตอนนี้
เพียงพอหรือไม
ประธาน
สหกรณมีทุนการดำเนินงานจำนวนมาก จัดอยูในชั้นสหกรณขนาดใหญ ซึ่งหมวดดังกลาวเปน
แผนการดำเนินงาน เปนการตั้งงบประมาณไวอาจจะจางหรือไมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
ตอไป
คุณธัชวิทย
วงศเข็มมา
ในหมวดของคาใชจายในการประชุมใหญ เสนอเปลี่ยนเปนการเลือกตั้งโดยสมาชิก
ทั้งหมดโดยเลือกในหนวยที่สมาชิกสังกัด เนื่องจากสมาชิกที่ขึ้นเวร ไมสามารถรวมประชุมได แลว
สงผลการเลือกตั้งมาให ที่ประชุมใหญรับรอง และใหสมาชิกบางสวนเขารวมประชุมใหญ โดยเสนอ
ใหแกไขระเบียบเพิ่มเติม เพื่อลดคาใชจายทั้งในเรื่องของรูปเลม จัดทำจำนวน 200 เลม ใหผูเขารวม
ประชุมและคาตอบแทนผูเขารวมประชุมใหญ ใหสหกรณเผยแพรการประชุมผานการไลนสด
ประธาน
รับเรื่องตามที่เสนอใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 อนุมัติงบประมาณรายจาย ประจำป 2564 ดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันท
(อนุมัติ 123 เสียง ไมอนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

5.7 พิจารณาจัดหาที่ทำการสหกรณ
ตามที่ สหกรณไดมีการรายงานการเสนอขายที่ดินมาใหที่ประชุมใหญรับทราบในวาระสืบเนื่องนั้นเพื่อให
การดำเนินการสอดคลองตามมติที่ประชุมใหญ
จึงขอเสนอแผนการจัดหาที่ทำการใหพิจารณา ดังนี้
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 127)
อนุมัติแผนการจัดหาที่ทำการสหกรณดวยคะแนนเสียงขางมาก (อนุมัติ 118 เสียง ไมอนุมัติ 5 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง)
5.8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณชุดที่ 37
ตามที่พรบ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
จากสมาชิก โดยใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณที่เลือกตั้งไดมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป
นับตั้งแตวันเลือกตั้ง นั้น และบัดนี้มีคณะกรรมการชุดที่ 36 สวนหนึ่งตองพนวาระตามขอกำหนด
ดังกลาวตองมีการเลือกตั้งกรรมการใหมมาทดแทน โดยในป 2563 สหกรณตองดำเนินการเลือกตั้ง
กรรมการแทนตำแหนงที่วาง จำนวน 8 ตำแหนง ดังนี้
ประธานกรรมการ จำนวน 1 ตำแหนง
กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ตำแหนง
ซึ่งผลการเลือกตั้งผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการ ดังนี้
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ประธานกรรมการ จำนวน 1 ทาน
อันดับ
1
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
เลขประจำตัวสมัคร
นางสาวรุงนภา อุดานนท
1
กรรมการ จำนวน 7 ทาน
นายบุญเลิศ
นายนิมิตร
นางจิรัชญา
นายชูชีพ
นางพิชญา
นายวรพิชญ
นายดาบชัย

ชื่อ – สกุล
คลีลวน
พรหมวิศาสตร
อุไรวงศ
มณีพรรณ
สำราญพิศ
สังขพุทธินันทน
มาภา

เลขประจำตัวสมัคร
1
5
4
8
3
7
9

คะแนนที่ได
900
คะแนนที่ได
812
804
741
713
706
685
669

มติที่ประชุม

ขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
รับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
(รับรองผลการเลือกตั้ง 123 เสียง ไมอนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

มติที่ประชุม

5.9 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนประจำป 2564
(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 131)
อนุมัติให บริษัท ซีเจ ออดิท จำกัด (นายเชิงชาย จันทรศรี) เปนผูสอบบัญชี ประจำป 2564
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
(อนุมัติ 123 เสียง ไมอนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
5.10 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2564

(รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2563 หนาที่ 132)
ประกอบดวย 1. นายดิเรก
เหมเมือง
2. นายรัชชานนท ดุมแกว
3. นางสาวสมพร บัวภัทรสิริ
ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม กำหนด จำนวน 3 ทาน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
(อนุมัติ 123 เสียง ไมอนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
มติที่ประชุม

2. กำหนดคาตอบแทนในการเขาตรวจสอบกิจการ
กำหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ ป 2564 9,000บาท/รายงาน*12 เดือน ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท
(อนุมัติ 123 เสียง ไมอนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
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3. รับรองผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564
ที่ประชุมใหญมีมติกำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2564 จำนวน 3 ทาน
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 9,000บาท/รายงาน*12 เดือน ดวยคะแนนเสียงขางมาก
(อนุมัติ 122 เสียง ไมอนุมัติ 1 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
5.11 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564
ตามที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณให
กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำปสำหรับปบัญชีสิ้นสุด 2563 จำนวน 2,381,539,500.-บาท
(สองพันสามรอยแปดสิบเอ็ดลานหาแสนสามหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) นั้น
เนื่องจากนายทะเบียนไดกำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาให
ความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.2561ไวดังนี้
ขอ 7.2.2 กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินกูยืมของสหกรณ แยกตามประเภทของ
สหกรณดังนี้
(1) ประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุน
รวมกับทุนสำรอง แทนคา
ทุนเรือนหุน
=
1,262,680,320.00 บาท
ทุนสำรอง
=
128,974,700.33 บาท
รวม
=
1,391,655,020.33 บาท
วงเงินกูยืมประจำป 2564 ตามเกณฑ
1,391,655,020.33 × 1.5 =
2,087,482,530.49บาท
วงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564 ที่จะขอกำหนด
=
2,249,590,000.00 บาท (สองพันสองรอยสี่สิบเกาลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน)
ภาระหนี้ของสหกรณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
หนี้เงินกูยืม
=
1,531,749,168.87 บาท
เงินรับฝากสหกรณอื่น =
717,849,432.10บาท
รวม
=
2,249,598,600.97 บาท
ภาระหนี้เกินหลักเกณฑ 162,116,070.48 บาท(2,087,482,530.49-2,249,598,600.97)
แนวทางแกไข
ระเบียบนายทะเบียนฯขอ 11.2 เมื่อมีการขอความเห็นชอบวงเงินการกูยืมตามระเบียบนี้ และสหกรณ
ไดกอหนี้ผูกพันเดิมไวเกินกวาหลักเกณฑ สามารถพิจารณาใหความเห็นชอบถือใชวงเงินการกูยืมเกิน
กวาหลักเกณฑไดเฉพาะสวนที่กอหนี้ภาระผูกพันไวแลว กรณีสหกรณใดไมอาจปรับลดภาระหนี้ผูกพัน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑไดภายในหนึ่งป จะตองจัดทำแผนประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะจำกัดวงเงิน
การกูยืมใหเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบนี้ โดยใหมีระยะเวลาไมเกินหาปทางบัญชี
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบฯ
ดำเนินการตอตามแผนแกไขปญหาการกอหนี้ผูกพันเกินวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป ระยะ 5 ป
(2562-2566) ที่สหกรณกำหนดขึ้น

173

174 รายงานประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด

173

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
แผนการแกไขปญหาการกอหนี้ผูกพันเกินวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป
ระยะ 5 ป (2562-2566)
*******************************
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วงเงินกูยืมตามหลักเกณฑที่กำหนดของระเบียบนายทะเบียน
ทุนเรือนหุน
=
1,132,368,450.00 บาท
ทุนสำรอง
=
99,638,388.21 บาท
รวม
=
1,232,006,838.21 บาท
วงเงินกูยืมประจำป 2564 ตามเกณฑ
1,391,655,020.33 × 1.5 =
2,087,482,530.49บาท
ภาระหนี้ของสหกรณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หนี้เงินกูยืม
=
1,542,294,500.00 บาท
เงินรับฝากสหกรณอื่น =
975,365,749.30 บาท
รวม
=
2,517,660,249.30 บาท
ภาระหนี้เกินหลักเกณฑ
=
669,649,991.99 บาท
เปาหมายกิจกรรมในการแกไขปญหา
การชำระหนี้เงินกูยืมรายเดือนตามขอตกลงในสัญญากูเงิน
กิจกรรม

เปาหมาย/เดื อน

สหกรณชําระคืนเงิ นกูรายเดือน

11,791,700.00

จํานวนเดื อน

เปนเงิ นจํานวน

60

707,502,000.00

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ลดวงเงินกูยืมในสวนที่เกินเกณฑตามคาสัมประสิทธิ์ที่กำหนดไดเสร็จสิ้นภายใน 5 ป
ลงชื่อ
(นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด
ขอเชิญที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564 =2,249,590,000.00 บาท ( สองพันสองรอยสี่สิบเกา
ลานหาแสนเกาหมื่นบาทถวน ) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
(อนุมัติ 123 เสียง ไมอนุมัติ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.1 ขอเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณจังหวัดนครพนม
วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ ที่ไดรับการประเมินและผานเกณฑมาตรฐานที่กรมสงเสริม
สหกรณกำหนต และการดำเนินงานในรอบปบัญชีที่ผานมามีกำไร ตลอดจนกรรมการดำเนินการ
สหกรณที่ไดรับเลือกตั้งในวันนี้ ซึ่งการเลือกตั้งกรรมการในวันนี้ก็มีการใชระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สะดวกรวดเร็วขึ้น และในวันนี้มีเรื่องตาง ๆ ที่จะใหขอแนะนำในการดำเนินงานของสหกรณ ดังนี้
1. เรื่อง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การกระทำการหรืองดเวนกระทำการจนทำให
สหกรณเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือของสมาชิก ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ ไดประกาศดังกลาว
นี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเปนการกำกับ ดูแล มิใหสหกรณเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย
ผลประโยนและมีขอบกพรอง รวมทั้งเพื่อตอตานการทุจริต คอรรัปชั่นไมใหมีในระบบสหกรณ นาย
ทะเบียนสหกรณจึงขอความรวมมือคณะกรรมการดำเนิการสหกรณ ผูจัดการ และเจาหนาที่ของ
สหกรณใหดำเนินกิจการสหกรณ ดวยความถูกตองชอบธรรมและไมกระทำการหรืองดเวนกระทำการ
ดังตอไปนี้
(1) การดำเนินการผิดวัตถุประสงค หรือนอกขอบเขตวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวใน
ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งกระทำการนอกเหนืออำนาจหนาที่ หรืออำนาจกระทำการที่กฎหมายหรือ
ขอบังคับของสหกรณกำหนดไว
(2) ฝาฝนกฎหมายวาดวยสหกรณหรือกฎหมายอื่น ขอบังคับหรือระเบียบสหกรณ
คำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(3) ดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไรกิจกรรม อันมีใชวัตถุประสงคหรือสิทธิและอำนาจ
หนาที่ของสหกรณ รวมทั้งการใหกูยืมเงินหรือรับฝากเงินจากบุคคลที่มิใชสมาชิกสหกรณหรือประกอบ
กิจการคาอันเปนธุรกิจที่มีใชเพื่อประโยชนของสมาชิกสหกรณ
(4) กระทำการโดยทุจริต ประพฤติมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
ดวยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผูอื่น หากกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ กระทำ
การหรืองดเวนกระทำการตามที่แจงขางตน กรณีเกิดความเสียหายแกบุคคลใด ผูกระทำหรืองดเวน
กระทำการนั้น ตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว แตถาเปนกรณีสหกรณเกิดความเสียหาย ผูกระทำตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับสหกรณ และถาเปนความผิดทางอาญาจะตองถูกดำเนินคดีอาญาดวย
ซึ่งที่นำเรื่องนี้แจงใหที่ประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อใหทราบและถือปฏิบัติใหถูกตอง เพื่อจะไดไมเกิดผลกระทบ
และความเสียหายแกสหกรณ
2. คำแนะนำเรื่อง การใหเงินกูแกสมาชิก ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดแจงวา สหกรณในปจจุบัน
มีสภาพคลองทางการเงินสูง ทำใหสหกรณหลายแหงขยายขอบเขตการใหเงินกูและเพิ่มเพดานเงินกู
สูงขึ้นเพื่อแกไขปญหาสภาพคลองดังกลว ซึ่งอาจเปนเหตุใหคณะกรรมการดำเนินการบางสหกรณขาด
ความระมัดระวังในการใหกู ประกอบกับการใหเงินกูระยะยาวอาจทำใหสหกรณขาดสภาพคลองใน
อนาคตไดจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอระบบสหกรณ ในเรื่องนี้กรมสงสริมสหกรณ ไดพิจารณา
แลวเห็นวาสหกรณควรระมัดระวังในการบริหารการเงินโดยเฉพาะการปลอยเงินกู โดยตรวจสอบที่มา
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ของทุนตำเนินงานใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการใหงินกู ซึ่งเงินกูประเภทใดประเภทหนึ่งสหกรณ
สามารถใหกูหลายสัญญาได แตทั้งนี้ยอดรวมของเงินทุกสัญญาตองจำกัดอยูในวงเงินกูของประเภทนั้น
ในการกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณพึงใชความระมัตระวังในการ
พิจารณาฐานะการเงิน ทุนเงินกูและเงินฝากของสหกรณเปนเกณฑ หากสหกรณใหกูโดยมีระยะเวลา
ชำระหนี้นานหรือใหเงินกูโดยมีหลักประกันไมเพียงพอหนี้ จนเปนหตุใหเสื่อมเสียผลประโยชนของ
สหกรณหรือสมาชิก นายทะเบียนสหกรณอาจใชอำนาจสั่งการ ตามความในมาตรา 22 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ใหสหกรณดำเนินการแกไขได
3. มาตรการใหความชวยเหลือ ดานหนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ
และสหกรณ เรื่องนี้ กรมสงเสริมสหกณ ไดมีหนังสือที่ กษ 1115/2955 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
แจงใหทราบวา ตามที่มีสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนสงผลกระทบใหเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจทุกภาคสวน และกระทบตอการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของบริษัท หางราน
ประกอบการตางๆ ที่เปนตนสังกัดของสมาชิกสหกรณ ทำใหเกิดการเลิกจาง การปดกิจการชั่วคราว การ
ลดเงินเตือน คาจาง การหยุดงาน โดยไมไดรับเงินเดือนหรือถูกเลิกจางลูกจางบางสวน ทำใหไดรับ
ผลกระทบตอรายไดและคาใชจายในการดำรงชีวิต ไมอาจสงคาหุนหรือชำระหนี้ใหกับสหกรณได
ตามปกติและอาจสงผลใหกับสหกรณในการสงชำระเจาหนี้ตามปกติไดเชนกัน ในเรื่องนี้ ซึ่งสหกรณ
สามารถถือปฏิบัติได มีประกาศนายทะเบียนสหกรณ ในการกำหนดมาตรการใหความชวยเหลือ ดาน
หนี้สินและการปรับโครงสรางหนี้ของสมาชิกสหกรณ โดยสหกรณพิจารณากำหนดถือใชระเบียบการ
ปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณไดจัดทำรางระเบียบดังกลาวเปนแนวทางใหแลว
4. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกาขอผอนชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มีสมาชิก
สหกรณออมทรัพยจำนวนหนึ่งที่ประสบปญหาในการสงชำระหนี้เงินกูแกสหกรณ สาเหตุมาจากสมาชิก
มีหนี้สินหลายทาง สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกจำนวนสูงเกินไป ในเรื่องนี้กรมสงเสริมสหกรณพิจารณา
แลว เห็นวาถาสหกรณออมทรัพยใดมีปญหา เพื่อใหการแกไขปญหาดำเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพไมขัดกับขอบังคับ ระเบียบของสหกรณรวมทั้งไมทำใหสหกรณเสื่อมเสียผลประโยชนของ
สหกรณหรือสมาชิกโดยรวม และเห็นควรผอนผันการชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณออมทรัพย (ลูกหนี้)
สหกรณควรพิจารณาในการชำระหนี้ดังกลาว ดังนี้
(1) การผอนผันการชำระหนี้ของสมาชิก สมาชิกจะตองชำระดอกตามตนเงินคงเหลือ
ทุกเดือน หามงดการชำระดอกเบี้ยใหกับสหกณ เพราะดอกเบี้ยเปนรายไดหลักของสหกรณ ที่จะนำมา
เปนคาใชจายในการดำเนินงาน
(2) การผอนผันการชำระหนี้ของสมาชิกไมกระทบกระเทือนตอการชำระหนี้ของ
สหกรณ แกเจาหนี้ตาง ๆ ที่สหกรณกูยืมเงินมาเปนทุนดำเนินงานหรือฝากเงินกับหกรณ
(3) ในกรณีที่สหกรณมีความจำเปนจะใหสมาชิกหยุดการสงชำระหนี้เงินกูสามัญ
คณะกรรมการดำเนิการสหกรณสามารถพิจารณาใหหยุดชำระหนี้ไดไมเกิน 6 งวดรายเดือน สำหรับการ
หยุดสงชำระหนี้เงินกูพิศษ ควรพิจารณาโดยความละเอียดรอบคอบถึงความคุมคาของหลักประกันและ
อายุงานที่เหลือ (ระยะเวลาทำงานที่มีรายได) ตองไมเกิน 6 เดือน (งวด) เชนเดียวกันกับเงินกูสามัญ
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และการผอนผันการชำระหนี้ อาจกระทำโดยการเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้ หรือ นำหนี้คงเหลือมาปรับงวด
ชำระหนี้ไหม ตามที่กำหนดไวในหนังสือกูสัญญาเดิม
5.การวิเคราะหงบการเงินของสหกรณ ซึ่งในเรื่องนี้ กรมสงเสริมสหกรณไดมีการมอบหมายให
แตละจังหวัดมอบหมายเจาหนาที่ เพื่อชวยวิเคราะหงบการเงินของสหกรณ ซึ่งเจาหนาที่ไดวิเคราะหงบ
การเงินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แลว มีดังนี้
(1) แหลงที่มาของทุนดำเนินงานของสหกรณ พบวา
(1.1) เปนทุนของสหกรณ 35 %
(1.2) เงินรับฝากจากสมาชิก 12 %
(1.3) เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 7%
(1.4) เงินกูยืม 36 %
(2) การใชทุนแบงเปนเงินลงทุนระยะยาว 1 % และเงินกูยืม 99 %
(3) พฤติกรรมการใชไปของทุนสหกรณจดั หาทุนระยะยาวได 68 % แตสหกรณนำเงิน
ไปลงทุนระยะยาว 97 % (ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองของสหกรณได)
(4) สภาพคลองของสหกรณ ป 2561 = 0.11 ป 2562 = 0.10 และป 2563 = 0.08
จะเห็นไดวาสภาพคลองสหกรณอยูในระดับต่ำ และมีแนวโนมต่ำลงจาก 3 ปยอนหลัง และในป 2563
สหกรณมีสภาพคลองที่ 0.08 แสดงใหเห็นวา สหกรณมีหนี้ 1 บาท สหกรณมีความสามารถแปลงเปน
เงินสดเพื่อการชำระหนี้ไดเพียง 0.08 บาท จะเห็นไดวา สินทรัพยที่สหกรณมีไมสามารถคุมครองหนี้สิน
ระยะสั้นไดทั้งจำนวน จึงเห็นควรไดมีการระดมทุน และสะสมทุนใหมีมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของสหกรณตอไป
6. การจัดหาทรัพยสินของสหกรณ ที่ประชุมใหญเปนผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณประจำที่ใช คณะกรรมการดำเนินการเปนผูรับไปดำเนินการและหาก
คณะกรรมการดำเนินการ ไดดำเนินการเปนไปตามอำนาจหนาที่ ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ
ก็จะคุมครองในการทำหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินกร แตถาหากดำเนินการไมถูกตองและเกิด
ความเสียหายก็จะเกิดผลและความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณได
รับทราบ

คุณภาวดี เจริญไทย
1. การจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ จะตองถือปฏิบัติตามขอบังคับสหกรณอยางเครงครัด
เพื่อจะไดดำเนินการใหถูกตองตามอำนาจหนาที่ กลาวคือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณพิจารณา
ดำเนินการและเสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ประชุมใหญตามขอบังคับสหกรณ ขอ 79(4)
และที่ประชุมใหญใชอำนาจ ในการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณตาม
ขอบังคับสหกรณขอ 71(3) และหากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือ
ตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสำรองทั้งสิ้น เปนไปตามขอบังคับ
สหกรณขอ 29 วรรคสาม
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2. ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จำกัด พ.ศ.2560 ขอ71 (4)
รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการดำเนินการและผลการ
ตรวจสอบประจำปจาก ผูตรวจสอบกิจการ ดังนั้น ขอใหสหกรณดำเนินการแกไขจากรายงานกิจการ
ประจำป เปนรายงานประจำป เพื่อความถูกตองตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 ขอเสนอแนะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม
คุณยุทธนา แสงสวาง กราบเรียนคณะกรรมการฝายจัดการและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมตัวแทนจาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม ขอเสนอแนะสหกรณดังตอไป
1. สหกรณมีทุกดำเนินงาน 1,500 ลาน ซึ่งประกอบดวยทุนเรือนหุน ทุนสำรอง ทุน
สะสม ตามขอบังคับและกำไร ที่เกิดขึ้นในปนี้ ซึ่งทุนดังกลาวจะไมมีตนทุนในภาระที่สหกรณจะตองจาย
แตตองจายจากกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา ในสวนของหนี้สิน สหกรณมีหนี้สิน
2,700 กวาลาน แตจะมีหนี้สินอีกสวนประมาณ 1,300 กวาลาน นั่นหมายความวาสหกรณมีภาระ
ผูกพันที่ตองชำระภายในปถัดไป เงินรับฝากไมชำระก็ได และมีหนี้สวนนึงที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1
ป ประมาณ 144 ลาน ซึ่งศักยภาพของสหกรณในตอนนี้ ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระในปถัดไปมีเพียงแค
98 ลานบาท ฝากคณะกรรมการระมัดระวังในการบริหารจัดการดานการเงินใหดี
2. สหกรณตองปฏิบัติตามนายทะเบียนสหกรณ ระเบียบวาดวยวาดวยการบัญชีของ
สหกรณและกลุมเกษตรกรสหกรณ ป2563 ซึ่งประกาศถือใชวันที่ 1 กันยายน 2563 คือใหมีการ
บันทึกบัญชีแบบเชื่อถือได ใชหลักความระมัดระวัง การประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญผิดนัด 3 - 6
เดือนตั้งคาเผื่อหนี้ 20 เปอรเซ็น ผิดนัดเกิน 12 เดือนตองตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100 เปอรเซ็นต
ถาสหกรณไมประมาณการตามที่ระเบียบนายทะเบียนกำหนด ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นตองบการเงิน
อยางมีเงื่อนไข ทำใหงบการเงินไมนาเชื่อถือ ถาสหกรณสามารถแกไขในสวนนี้ไดก็กลับมาเปนกำไรในป
ตอไปของสหกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถามี)
ประธาน
มีผูแทนสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นจะเสนอที่ประชุมอีกหรือไม
คุณวันชัย นักบุญ
เสนอใหสงเอกสารรายงานกิจการลวงหนา เพื่อใหสมาชิกไดตรวจสอบกอนเขารวมประชุม ฝาก
คณะกรรมการชุดตอไปใหเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และฝากคณะกรรมการในเรื่องการติดตามหนี้สิน
ใหเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด
ประธาน
การจัดประชุมใหญสามัญประจำป จากระเบียบและกฎหมาย ใหจัดภายใน 150 วัน นับจากวัน
ครบรอบปบัญชี ในปบัญชีสหกรณ คือวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป ตองรอผูสอบบัญชีรับรอง
งบแสดงฐานะทางการเงินกอน จึงไดจัดทำรูปเลมประชุมใหญได แตในสวนนี้ทางสหกรณไดสงเปน
ไฟลใหสมาชิกไดอานลวงหนาแลว ในสวนของการติดตามหนี้สหกรณ ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
เรงรัดหนี้สินอยู
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คุณสังคม สีวังพล
เสนอเบี้ยเลี้ยงประชุมใหญสามัญประจำปใหเพิ่มขึ้น เปนเงิน 1,500 บาท เพื่อพิจารณาในที่ประชุมใหญ
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เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ) จิรัชญา อุไรวงศ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
( นางจิรัชญา อุไรวงศ )
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