


 
 

 

 
 

 
 

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง  ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน  โดยความ

สมัครใจของตนเอง  ในฐานะที่เป็นมนุษย์  โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด  เพื่อ

บํารุงตัวเองให้เกิดความจําเริญในทางทรัพย์ 

 

 

พระดํารัส  พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ 

(พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส) 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

 
 
 
 
 
    



ปรัชญา  อุดมการณ์  และหลักการสหกรณ์ 

 1.  ปรชัญาสหกรณ์ออมทรัพย ์

  ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์  คือ ระบบความคิดหรือหลักแห่งความรู้หรอืหลักความจรงิที่เก่ียวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์  ซึ่งถ้านําไปใช้ให้ถูกต้อง  จะก่อให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น 
  1.1  การประหยัดและออมเป็นหนทางที่จะทําให้คนช่วยตัวเองได้  ทั้งน้ี  จะต้องประพฤติปฏิบัติ  
อย่างสมํ่าเสมอจนเป็นนิสัย 
  1.2  การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างใด
อย่างหน่ึงและมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันที่จะออมทรัพย์ร่วมกันและจัดให้มีบริการให้กู้ยืมเงินตามความ
จําเป็น 
  1.3  สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงกําไร  ไม่ใช่การกุศล  แต่ให้บริการแก่สมาชิกและชุมชน 
  1.4  คําขวัญของสหกรณ์ออมทรัพย์  “แต่ละคนเพ่ือทุกคนและทุกคนเพ่ือแต่ละคน” (Each for all 
and all for each) 
  1.5  ความเช่ือมั่นในการร่วมมือกัน  และการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์    
ย่อมนําไปสู่เอกภาพของขบวนการสหกรณอ์อมทรัพย์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความเป็นพ่ีน้อง (ภราดรภาพ) ของมนุษย์และความสําคัญในการควบคุม     
เงินของเขาเอง  โดยผ่านสถาบันประชาธิปไตยซึ่งเคารพศักด์ิศรี คุณค่า และความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์    
แต่ละคน 

2.  อุดมการณ์สหกรณ์ 

  ความเช่ือร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์  จะนําไปสู่
การกินดีอยู่ดี  มีความเป็นธรรม  และสันติสุขในสังคม 

3.  หลักการสหกรณ์ 

  แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักการ 
ที่สําคัญ 7 ประการ คือ 
  หลักการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง 
  หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
  หลักการท่ี 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
  หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ 
  หลักการท่ี 5 การให้การศึกษา  การฝึกอบรมและสารสนเทศ 

หลักการท่ี 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
  หลักการท่ี 7 ความเอ้ืออาทรต่อชุมชน 
 

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



 
 

       สารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
 
 
 
  ในโอกาสวันประชุมใหญส่ามญัประจําปี  ๒๕๖2  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัด
ชุมพร จํากัด  ซึ่งกําหนดจัดในวันอาทิตย์ที่  2 กมุภาพันธ์ 2563  ผมขอแสดงความช่ืนชมมายังคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดที่ ๓2  เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ได้ดําเนินกิจการมา
ครบรอบอีกหน่ึงปีด้วยความเจริญก้าวหน้า โดยยึดหลักตามแนวทางของอุดมการณ์ หลกัการและวิธีการสหกรณ์ 
   

ในการดําเนินงานให้สหกรณม์ีความก้าวหน้าได้น้ัน จะอาศัยการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
ดําเนินการเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้   ต้องอาศัยความสามัคคีในมวลสมาชิกเป็นเรื่องสําคัญย่ิง เพราะหากสมาชิก      
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีดําเนินงานของสหกรณ์ จะทําใหส้มาชิกมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดี  ในรอบปี 2562  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด  ได้ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมสําคญัหลายประการ  ได้แก่ การจัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์
สาธารณสุขสัมพันธ์   การมอบเงินทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัวที่เสียชีวิตทุกราย  ผมไดเ้ห็นการ
ทํางานอย่างต่อเน่ือง  ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับวงการสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เช่ือได้ว่าเพ่ือนสมาชิกจะ
ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง  ทั้งน้ีคณะกรรมการดําเนินการ  และเจ้าหน้าที่  จะต้องดําเนินงานภายใต้ความ
ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีความสามัคคี  ทํางานให้กับสหกรณ ์ ควบคู่ไปกับงานประจําด้วยความทุ่มเท  ซึ่งจะสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กบัสมาชิกได้  สิ่งใดที่ทําแลว้ดี ให้ต่อยอด  หากสิ่งใดที่ทําแล้วผิดกฏเกณฑ์  ผิดระเบียบ 
ข้อบังคับ  หรอืกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้สมาชิกขาดความมั่นใจ  ให้ปรับปรุง  แก้ไข  และไม่กระทําซ้ํา   
จะทําให้คณะกรรมการดําเนินการ  บริหารกิจการของสหกรณ์ได้อย่างราบรื่นและต่อเน่ือง  และไม่ควร
บริหารงานเพ่ือมุ่งหวังผลกําไรที่มากเกินจนหลงลืมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับสมาชิกและสังคมอย่าง
เหมาะสม  
   

สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดชุมพร จํากัด มีความก้าวหน้า 
มั่นคงต่อไป  เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและปลูกฝังการออมให้แก่สมาชิก  จัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร 
รวมถึงเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไปยังชุมชน  และจัดบริการที่ประทับใจให้แก่สมาชิกด้วยดีต่อไปให้สมตามพันธกิจของ
สหกรณ์ที่ว่า “ มั่นคง โปร่งใส จริงใจ อุดมการณ์ บริการเป็นเลิศ” 
 
 
 
 
 (นายจิรชาติ  เรืองวัชรินทร์) 
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
 
 
 
 

 

 



 
 

สารจากประธาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จาํกัด 
 

  ปีบัญชี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ของเราก็ได้สิ้นสุดลง
แล้ว ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานกิจการประจําปี งบการเงินที่ปรากฏอยู่ในเอกสารน้ี คือ สิ่งที่ฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการได้ดําเนินการในปีน้ี 
          ท่านสมาชิกครับในปีน้ีขอเรียนว่าผลการดําเนินงานของเราน่าพอใจในระดับหน่ึง เป็นปีที่สอง ที่เรามี
ผลกําไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเกิน 90 ลา้น แต่ลดลงจากปีบัญชี ๒๕๖๑ เน่ืองจากมีการต้ังบัญชีหน้ีสงสัยว่า
จะสูญเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากน้ี คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32  ยังได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย
การให้กู้เงิน  ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการต่าง ๆ  เพ่ือใหท้นัสมัยย่ิงขึ้น  เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อสมาชิก 
รวมถึงข้อบังคับว่าด้วยสมาชิกสมทบและการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ  ใหท้ี่ประชุมใหญ่เห็นชอบ  

จากการดําเนินงานมาต่อเน่ือง  ครบวาระ 3 ปี  ยังคงพบปัญหาการไม่ชําระหน้ีตามกําหนดเวลาของ
สมาชิกบางส่วน คณะกรรมการดําเนินการได้ร่วมกันแก้ไข ติดตามหน้ี ทกุวิถีทางที่จะทําให้สมาชิกผู้กูยื้มนําหน้ี
มาชําระแก่สหกรณ์  อีกทั้งในช่วงปี 2560 – 2562  มขี่าวคราวต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์หลายแห่งในด้านลบ   ทําให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการควบคุมการทํางานของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์มากข้ึน  มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์  การกําหนดคุณสมบัติผู้
ตรวจสอบบัญชี  กําหนดข้อต้องห้ามของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นต้น  เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ   
มีความเข้มแขง็ มั่นคง และมปีระสิทธิภาพ  ส่งผลให้สมาชิกมีความกังวลว่า หากมีการลดจํานวนงวดชําระหน้ี  
การเพ่ิมเงินคงเหลือเมื่อหักชําระค่าหุ้นและหน้ี  จะทําให้เกิดปัญหาการไม่มีเงินชําระหน้ีเพียงพออีกต่อไป     
ขอเรียนให้เพ่ือนสมาชิกทราบว่า  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32  ยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนน้ี  เพราะ
ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อน  รอให้รา่งกฏหมายผ่านสภาและมีคําสั่งจากนายทะเบียนที่ชัดเจนก่อน      
จึงจะดําเนินการตามน้ัน 

ผมขอให้สัญญาว่าตราบใดที่ยังทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการดําเนินการ  จะทําหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และอดทน  ปัญหาหลายอย่างยังคงมีอยู่  แต่จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สดุ 
 สุดท้ายนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ จงดลบันดาลให้เพ่ือนสมาชิก และ
ครอบครัว ประสบสุข มสีุขภาพท่ีแข็งแรง  และอยู่ร่วมอุดมการณ์สหกรณ์ต่อไป 
 

 
 (นายปัญญา   ลาวิลัย) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 
 
 
 



คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 32 
 

     

  นายปัญญา ลาวิลัย 

ประธานกรรมการ 

  

 

 

 

 

 

 

นายวิชาญ ไชยแขวง 
รองประธานคนท่ี 1 

 นายประยูร หนูเมือง 
รองประธานคนท่ี 2 

 นายนรวิชญ์ ชูสุริแสง 
เหรัญญิก 

 นายณรงศักดิ์ สุขวิสุทธิ ์
เลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

นายสมศักดิ์ ขันทะกะพันธ ์
กรรมการ 

 นายอาคม นิลภักดิ์ 
กรรมการ 

 นายอนันต์ อนิลบล 
กรรมการ 

 นายบัญชา นุ้ยสุข 
กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์ 

กรรมาการ 
 นางนฏฐวรรณ รอดดารา 

กรรมการ 
 นายสุรวุฒิ เมฆนิติ 

กรรมการ 
 นายทรงศักดิ์ เหร่าหมัด 

กรรมการ 
  

 

 

 

  

  นายธรรมศาสตร์ ประยูรหงษ ์
กรรมการ 

 นายธัญเทพ เตชะกัมพลสารกิจ 
กรรมการ 

  

 

 
 



เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จาํกัด 
 

     

  นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร 
ผู้จัดการ 

  

  

 

  

  นางนงลักษณ์  ลลิตธรรมศริ ิ

รองผู้จัดการ 

  

  
 
 
 
 
 
 

     

 

นางสุภรา  ไชยชนะ 

เจ้าหน้าที่บัญชี 

  
นางสาวกัญฐา  อาวาศ 
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 

  
นางสาวกนกพร  จิตรอักษร 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

  
นางสาวอัมพิกา แย้มกุล 

เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพัทธรินทร์ สุวรรณจันทร์ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 นายณฤชัย  แสงวิโรจน์กุล 

เจ้าหน้าที่ไอท ี
 นางสาวลําพูน ฐานวิเศษ 

แม่บ้าน 
  



ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําป ี2562 
 

 
 
นายสมชัย  ชูชาติ   นายสําราญ  ไชยชนะ       นางวนิดา  ดีคุ้ม 

 

 

 
 

ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 
 

 
 
 
 
 

นายมนตรี  ช่วยชู 
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 

 
 

  

 



รายงานกิจการประจําปี 2562 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
 
 

วันอาทิตย์ที่  2  กุมภาพันธ์  2563 
 

โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล 
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ที่  สอ. สสจ. ชพ. 23/2563 

      20  มกราคม  2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   สําเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เร่ือง การกําหนด 
                        หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 
 2.   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 
 
 ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ชุดที่ 32 ประจําปี 
2562  ได้กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่  2 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 08.00 น.  
ณ โรงแรม ลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล  อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร   เพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 วาระ เร่ือง หน้า 

ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 14 
ระเบียบวาระที่ 2     เร่ืองรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 15-101 
ระเบียบวาระที่ 3     เร่ืองติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 102 
ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองเลือกต้ังกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งว่างประจําปี2563 103-106 
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                       5.1  รายงานกิจการ ประจําปี 2562 107-114 
  5.2  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2562 115-125 
  5.3  รายงานผลการดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกนัเงินกู้สามัญ 126-127 
ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  6.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2562 128-151 
  6.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2562 152 
  6.3  พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการปี 2562 และพิจารณา 153-168 
  อนุมัติ แผนงานโครงการและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2563 
  6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรอืคํ้าประกัน ประจําปี 2563 169 
  6.5  พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและกําหนดค่าตอบแทน 169-170 
  ประจําปี 2563 
 

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด 
Chumphon Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited 
91/12-14 หมู่ 10 ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร.077-510642 , 086-4756093 
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 วาระ   เร่ือง หน้า 

ระเบียบวาระที่ 6      6.6  พิจาราณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2563 170-172 
   6.7  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมขอ้บังคับสหกรณ์ฯ ดังน้ี 173-182 
         6.7.1  หมวด 6 สมาชิกสมทบ  ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
                 ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
                 ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
         6.7.2  (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยการหย่ังเสียง 
                 เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 
ระเบียบวาระที่ 7      เร่ืองมอบทุนการศึกษาบุตรและรายงานการใช้จ่ายเงินทุนสวัสดิการสังคม 183-208 
ระเบียบวาระที่ 8      เร่ืองอ่ืน ๆ 209-210 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญท่านได้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

          

          (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
      ประธานกรรมการดําเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 

 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่  2  
กุมภาพันธ์  2563  เวลา 08.00 น. ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล  ตําบล ท่าตะเภา  อําเภอ เมือง  จังหวัดชุมพร สหกรณ์ ฯ 
จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  ของสมาชิก ดังต่อไปนี้ 

1. บุคคลผู้เข้าร่วมประชุมได้ จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และบุคคลอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น 

2. สมาชิกจะมอบอํานาจหน้าที่ให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้  

3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือลงมติได้ ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด เท่านั้น 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562  ให้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32  คร้ังที่ 
14/2562  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563  ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผู้ เข้าร่วมประชุม ต้องลงลายมือชื่อประชุม พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือ           
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด หรือ
บัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่าย 

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00-10:00 น. เพียงคร้ังเดียว และอยู่ร่วม
ประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม 

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมหลังเวลา 10.00 น. ให้ลงลายมือชื่อตั้งแต่เวลา 13.30-14.30 น. เพียงคร้ังเดียว และอยู่
ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม 

5. หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียประชุม  

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ 4.2 ให้ได้รับเบ้ียประชุม จํานวน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ 4.3 ให้ได้รับเบ้ียประชุม จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  

5.3 นอกเหนือจากข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ไม่ให้ได้รับเบ้ียประชุม 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 

 

 

 (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
Chumphon Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited 
91/12-14 หมู่ 10 ตาํบลนาทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร.077-510642 , 086-4756093 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
การประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  2562 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  โรงแรม ลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล 
 

 ท่านผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด  ที่เคารพทุกท่าน  อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 
กําหนดให้การประชุมนับผู้มาประชุม จํานวน 100 คน เป็นครบองค์ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งน้ีใช้การประชุม
โดยสมาชิก  และบัดน้ี  มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   ข้าพเจ้า นายปัญญา ลาวิลัย  ประธาน
กรรมการดําเนินการ  เป็นประธานท่ีประชุม  จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ณ บัดน้ี    

โอกาสน้ี ขอแนะนําคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีเกียรติ  ดังต่อไปนี้  

  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 32 

1. นายปัญญา   ลาวิลัย   ประธานกรรมการดําเนินการ 
2. นายวิชาญ  ไชยแขวง  รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1 
3. นาย ประยูร  หนูเมือง   รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 2 
4. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง   กรรมการดําเนินการ / เหรัญญิก 
5. นาย ณรงค์ศักด์ิ สุขวิสุทธ์ิ   กรรมการดําเนินการ / เลขานุการ 
6. นาย สมศักด์ิ  ขันธะกะพันธ์  กรรมการดําเนินการ  
7. นาย อาคม  นิลภักด์ิ   กรรมการดําเนินการ  
8. นาย อนันต์  อนิลบล   กรรมการดําเนินการ 
9. นาย บัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการดําเนินการ 
10. นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์  กรรมการดําเนินการ 
11. นางนฏฐวรรณ รอดดารา           กรรมการดําเนินการ 
12. นายสุรวุฒิ  เมฆนิติ   กรรมการดําเนินการ 
13. นายทรงศักด์ิ  เหร่าหมัด  กรรมการดําเนินการ 
14. นายธรรมศาสตร์ ประยูรหงษ์  กรรมการดําเนินการ  
15. นายธัญเทพ  เตชะกัมพลสารกิจ กรรมการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด 
Chumphon  Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative,Limited 
91/12-14 หมู่ 10 ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร.077-510642 , 086-4756093 
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คณะทํางาน 

1. นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ 
2. นางพวงเพ็ญ  ผลงาม 
3. นางเปรมจิตร ศรีสุวรรณ 
4. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ 
5. นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
6. นางสาววิลาวัลย์ วังสว่าง 
7. นางสาวณิชาภา พัฒนใหญ่ย่ิง 

 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

1.  นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร ผู้จัดการ 
2.  นางนงลักษณ์  ลลิตธรรมศิร ิ รองผู้จัดการ/สินเช่ือ 
3.  นางสุภรา  ไชยชนะ  เจ้าหน้าที่บัญชี 
4.  นางสาวกัญฐา  อาวาศ  เจ้าหน้าที่การเงิน 
5.  นางสาวกนกพร จิตรอักษา เจ้าหน้าที่การเงิน 
6.  นางสาวอัมพิกา แย้มกุล  เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 
7.  นายณฤชัย   แสงวิโรจน์กุล เจ้าหน้าที่ไอที/ประกัน 
8.  นางสาวพัทธรินทร ์ สุวรรณจันทร ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
9.  นางสาวลําพูน ฐานวิเศษ แม่บ้าน   
 
ผู้แทนจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

 1.  นายกฤษดา  บุตรชา  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 
 
ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต 

 1.  นายมนตร ี ช่วยชู  ตําแหน่ง  ผู้สอบบัญชี 

ผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2562 

1.  นายสมชัย ชูชาติ 
2.  นายสําราญ ไชยชนะ 
3.  นางวนิดา  ดีคุ้ม 

 
ข้าพเจ้าในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ

ช่วยเหลือ  และให้คําช้ีแนะในการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ  ด้วยดีตลอดมา  ทําให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
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มติที่ประชุม   
................................................................................................................................................................. 

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

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

 

ระเบียบวาระที ่1    เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
วันเสารท์ี่  26  มกราคม  2562 

ณ  โรงแรม  ลอฟท์  มาเนยี  บูทีค  โฮเทล  
................................................................................................................................................ 

สมาชิกผู้เขา้ประชุม   สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  1,251   คน 
         ดังปรากฏรายช่ือสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในหน้าก่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 1. นายกฤษฏา  บุตรชา  ผู้อํานวยการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. นายวราเทพ  สุริยชน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 3. นางวรรณา  จันทร์ทอง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 4. นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 5. นางพรศรี  ละงู  ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 6. นายวิชาญ  ไชยแขวง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 7. นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร ผู้จัดการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น.  
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการดําเนินการ  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม    
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  คณะกรรมการดําเนินการ  คณะทํางาน  และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 2               
ปี พ.ศ. 2553 กําหนดว่า การประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาชิกของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุม      
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100  คน  ขณะนี้เวลา 09.00 น. เลขานุการ   
นับองค์ประชุมจากรายช่ือผู้ลงทะเบียนแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวนเกิน 100  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม 
กระผมนายปัญญา ลาวิลัย ประธานกรรมการดําเนินการขอเปิดการประชุม และขอแนะนําคณะกรรมการ
ดําเนินการและผู้เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 
1.  นายปัญญา   ลาวิลัย   ประธานกรรมการดําเนินการ 
2.  นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ   รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1 
3.  นายประยูร  หนูเมือง   รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 2 
4.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร  กรรมการดําเนินการ / เหรัญญิก 
5.  นายชํานิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการดําเนินการ / ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง   กรรมการดําเนินการ / เลขานุการ 
7.  นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการดําเนินการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 
8.  นายณรงค์ศักด์ิ สุขวิสุทธ์ิ   กรรมการดําเนินการ 
9.  นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการดําเนินการ 

ระเบียบวาระที ่2    รับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว 
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10.  นายสมศักด์ิ  ขันธะกะพันธ์  กรรมการดําเนินการ 
11.  นางอาคม  นิลภักด์ิ            กรรมการดําเนินการ 
12.  นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์  กรรมการดําเนินการ 
13.  นางอนันต์  อนิลบล   กรรมการดําเนินการ 
14.  นายนฏฐวรรณ รอดดารา  กรรมการดําเนินการ  
15.  นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์   กรรมการดําเนินการ 

คณะทํางาน 
1.  นายทรงศกัด์ิ  เหร่าหมัด 
2.  นางพวงเพ็ญ  ผลงาม 
3.  นางเปรมจิตร  ศรีสุวรรณ 
4.  นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ 
5.  นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
6.  นางสาววิลาวัลย์ วังสว่าง 
7.  นางสาวณิชาภา พัฒนใหญ่ย่ิง 
8.  นายสินทร  เพชรเจริญ 

 
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์

1.  นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร ผู้จัดการ 
2.  นางนงลักษณ์  ลลิตธรรมศิร ิ รองผู้จัดการ 
3.  นางสุภรา  ไชยชนะ  เจ้าหน้าที่บัญชี 
4.  นางสาวกัญฐา  อาวาศ  เจ้าหน้าที่การเงิน 
5.  นางสาวกนกพร จิตรอักษา เจ้าหน้าที่การเงิน 
6.  นางสาวอัมพิกา แย้มกุล  เจ้าหน้าที่สินเช่ือ/ประกัน 
7.  นายณฤชัย   แสงวิโรจน์กุล เจ้าหน้าที่ไอที 
8.  นางสาวพัทธรินทร ์ สุวรรณจันทร ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
9.  นางสาวลําพูน ฐานวิเศษ แม่บ้าน   
 
ผู้แทนจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

 1.  นายกฤษดา  บุตรชา  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 
  
ผู้แทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร 

 1.  นายวราเทพ  สุริยชน  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ชุมพร 
 2.  นางวรรณา  จันทรทอง ตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการ 
 3.  นางสาวฐิตากร พงศ์ภัณฑารักษ์ ตําแหน่ง  นักวิชาการตรวจบัญชีชํานาญการ 
 

ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต 
1.  นางพรศรี  ละงู  ผู้สอบบัญชี 
2.  นางพรพรรณ  ศุภศรี  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
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ผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2561 

1.  นายวิชาญ ไชยแขวง 
2.  นายสมชัย ชูชาติ 
3.  นายสําราญ ไชยชนะ 
 

ข้าพเจ้าในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลือ  และให้คําช้ีแนะในการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ  ด้วยดีตลอดมา  ทําให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
 

 

 ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.เรื่องสถานที่ที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561  การเลือกสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเลือกสถานที่การจัดประชุมจํานวนสองแห่ง ได้แก่ 1. โชคดีเค คอนเวนช่ันฮอลล์และ
โรงแรมลอฟมาเนียบูทิคโฮเทลและคณะคณะกรรมการอํานวยการได้ตัดสินใจเลือกโรงแรมลอฟมาเนียเป็นที่จัด
ประชุมใหญ่เน่ืองจาก โชคดีเค คอนเวนช่ันฮอลล์  ไม่มีระบบโปรเจคเตอร์ สหกรณ์ต้องจัดหาเองในการใช้
ประชุม  ระบบเคร่ืองเสียงมีเฉพาะบริเวณห้องประชุมเท่าน้ัน การใช้พ้ืนที่ในการจัดประชุมต้องแบ่งห้องประชุม
เพ่ือจัดการเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ  ทําให้เกิดความไม่เป็นระเบียบระหว่างการ
ประชุม  และโชคดีเคฯ ตัวอาคารห้องประชุมเป็นลักษณะใต้ถุนโล่ง และต้องใช้เป็นที่รับประทานอาหาร เวลา
ลมพัดเกิดการฟุ้ง กระจายของฝุ่นไม่เหมาะที่จะใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง สําหรับ
โรงแรมลอฟมาเนียฯ ทางโรงแรมได้ตกลงที่จะจัดระบบการจอดรถและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลการจอดรถจน      
การประชุมแล้วเสร็จ  ทางคณะกรรมการอํานวยการจึงตัดสินใจเลือกโรงแรมลอฟมาเนียฯ เป็นสถานที่จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 

2.เรื่องการจ่ายเบ้ียประชุมและรูปเล่มรายงานการประชุมใหญ่  การจ่ายเบี้ยประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีผู้เข้าร่วมประชุมลงลายมือช่ือพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนใดที่ออกให้โดย
ราชการ และลงลายมือช่ือเข้าร่วมประชุมก่อนเวลา 10.00 น และอยู่ร่วมการประชุมจนเสร็จสิ้น  รับเบ้ีย
ประชุม 600 บาท โดยลงลายมือช่ือเพียงคร้ังเดียว สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม หลังเวลา 10.00 น ให้ลงลายมือช่ือ
ต้ังแต่เวลา13.30-14.30 น. เพียงคร้ังเดียว  และรับเบ้ียประชุม 300 บาท  สําหรับรูปเล่มรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2561 น้ัน ทางสหกรณ์ได้จัดทําจํานวน 600 เล่ม และได้ทําเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิก  โดยท่าน
สมาชิกสามารถสแกนคิวอาร์โค๊ด และเข้าไปดูรายละเอียดเอกสารการประชุมได้ตามวาระที่ได้แจ้งไว้ก่อนการ
ประชุม  เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดทํารูปเล่ม 

3.เรื่องการจ่ายเงินปันผล สําหรับการจ่ายเงินเป็นผลในปีน้ีสหกรณ์ฯ ได้ประสานทางธนาคารกรุงไทย
สาขาหน้าตลาดให้ไปดําเนินการ การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ณ. สาขาโอเช่ียนชุมพร     เมื่อวาระการ
จัดสรรกําไรสุทธิผ่านมติที่ประชุมสหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ธนาคารกรุงไทยโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชี
สมาชิก  ตามบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้กับทางสหกรณ์ฯแล้ว 

4.เร่ืองการแก้ไขระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์  สหกรณ์ฯได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยทุน
สวัสดิการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศษฐกิจและภาวการณ์ปัจจุบัน  รายละเอียดจะนําเสนอให้ทราบต่อไป 

5.เรื่องการจัดโต๊ะระดมทุนไว้ด้านหลังห้องประชุม  เพ่ือให้บริการกับสมาชิกที่มีความประสงค์จะร่วม
โครงการระดมทุนประจําปี 2562 โดยท่านสามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ โดยแจ้งยอดเงินที่ต้องการร่วมระดม
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ทุนกับทางเจ้าหน้าที่  สําหรับของขวัญหรือของสมนาคุณทางสหกรณ์จะให้รับได้พร้อมกับโครงการระดมทุน
ประมาณเดือน มีนาคม 2562  

6.เร่ืองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้เดินทางเยี่ยมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์       
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  นายแพทย์จิรชาติ  เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร  ได้เดินทางเข้าเย่ียมชมกิจการของสหกรณ์ฯ และได้ให้นโยบายการดําเนินงานแก่สหกรณ์ฯ โดยท่านได้
แจ้งว่าสหกรณ์นับว่าเป็นองค์กรที่มีความสําคัญ ในการจัดสวัสดิการด้านต่างๆแก่สมาชิก  เพราะบางคร้ังทาง
ราชการก็ไม่สามารถท่ีจะจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง  เน่ืองจากจํากัดด้าน
งบประมาณ ดังน้ันสหกรณ์จะสามารถดูแลสมาชิกในส่วนน้ีได้ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบตามที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจําปี 2560 
 นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  ตําแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ ได้สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจําปี 2560  ตามเอกสารในหน้าที่   
11 - 83  ให้ที่ประชุมรับรอง 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องติดตามผลการประชุมท่ีผ่านมา 
 เรื่องท่ี 1 นายสมมาตร เสง่ียมรัตนรุจี  สมาชิกเลขที่ 1474 หน่วย สสจ.ชุมพร ติดตามการเป็นสมาชิก
ซ้ําซ้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ที่เป็นสมาชิกซ้ําซ้อนสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ  ได้ช้ีแจงว่า การลาออกจากงานประจํา
ของสมาชิกรายดังกล่าว  แต่ยังไม่ได้ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด     
โดยหลักการสมาชิกไม่สามารถเป็นสมาชิกซ้ําซ้อนได้  และการชําระหน้ีของสมาชิกรายดังกล่าวไม่ได้ผิดนัด
ชําระหน้ีกับทางสหกรณ์ฯ แต่อย่างใด  สมาชิกส่งชําระหน้ีครบตามจํานวนและตรงเวลาการชําระหน้ีทุกงวด 
ส่วนการเป็นสมาชิกของสหกรณ์อ่ืนน้ัน สหกรณ์ฯได้แจ้งให้สหกรณ์ที่สมาชิกไปสังกัดใหม่ทราบแล้ว            
เขาดําเนินการอย่างไร เราไม่สามารถก้าวล้วงได้ 
 นายกฤษฏา  บุตรชา  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชุมพร  การรับสมาชิกใหม่ของสหกรณ์  
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกว่ามีการเป็นสมาชิกซ้ําซ้อนหรือไม่  การจะให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ 
ต้องเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ การชําระหน้ีของสมาชิกรายดังกล่าวชําระ
หน้ีผ่านระบบบัญชี  ไม่มีการชําระหน้ีโดยเงินสด 
 เรื่องท่ี 2  นายสมมาตร เสง่ียมรัตนรุจี สมาชิกเลขที่ 1474 หน่วย สสจ.ชุมพร ติดตามการลาออกของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ น้ันได้มีการชําระหน้ีแล้วเสร็จแล้วหรือยัง 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ  การลาออกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลาออก
โดยไม่มีความผิด  คณะกรรมการมองถึงหลายด้าน  เช่น  คนค้ําประกัน  การชําระหนี้  การชําระหน้ีของ
สมาชิกรายดังกล่าว สมาชิกมีการชําระหน้ีตามปกติ  ไม่มีการผิดนัดชําระหน้ี 
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 นายกฤษฏา  บุตรชา  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดชุมพร  การขาดสมาชิกภาพสมาชิก
ภาพของสมาชิก  จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 39 การขาดจากสมาชิกภาพ  หากสมาชิกไม่มีคุณสมบัติไม่ขัด
ตามข้อบังคับ ข้อ 39 ก็ยังคงเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ 
 นายสมชัย  ชูชาติ  ผู้ตรวจสอบกิจการ การส่งเงินสด  อยู่ที่การตีความตามข้อบังคับข้อ 41(7) การส่ง
ชําระหน้ีเป็นเงินสด เป็นอํานาจของคณะกรรมการ 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ  การส่งชําระหน้ีให้กับทางสหกรณ์เป็นเงิน
สดมีสาเหตุหลักมาจาก การย้ายสถานที่ทํางานแล้วการเงินต้นสังกัดใหม่ไม่หักงินการชําระหน้ีผ่านระบบบัญชี
ให้กับทางสหกรณ์  การคํานวณเงินบํานาญผิดพลาด  การให้ส่งเงินสดชําระหนี้ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการและสหกรณจ์ะไม่ให้กู้เงินใดๆ จนกว่าการชําระหน้ีแล้วเสร็จ หากผิดนัดชําระหน้ีจะไม่ได้เงินเฉลี่ยคืน 

เรื่องท่ี 3  การจ่ายเงินค่าตรวจสอบกิจการ 
 นายสมมาตร เสง่ียมรัตนรุจี  สมาชิกเลขที่ 1474  หน่วย สสจ.ชุมพร ติดตามการจ่ายเงินค่าตรวจสอบ
กิจการประจําปี 2560 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ฯ สามารถเรียกเงินคืนจาก       
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  ที่ให้จ่ายค่าตรวจสอบกิจการ 2 ใน 3  ของ  
ค่าตรวจสอบกิจการ นําส่งคืนให้สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

เรื่องท่ี 4  การจ่ายเงินปันผลผิดพลาดของ  นายแพทย์ประภาส   จิตตาศิรินุวัฒร  และ  
แพทย์หญิงเจิดนภางค์ ประพฤติกิจ 

นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ ฯ  เน่ืองจากระเบียบของสหกรณ์
ไปขัดกับข้อบังคับเมื่อต่อสู้กันในช้ันศาล มีคําสั่งให้สหกรณ์ฯเป็นผู้จ่ายเงินปันผลเน่ืองมาจากสมาชิกโอนย้าย
ระหว่างปีบัญชีและในรายของนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัฒร  น้ัน โดยคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้
จ่ายเงินปันผลเน่ืองจากหากสหกรณ์จ่ายในเวลาน้ันสหกรณ์ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของดอกเบ้ียที่เกิดขึ้น 

เรื่องท่ี 5  การแก้ปัญหาหนี้เสียของสหกรณ์ที่ผ่านมาและการป้องกันการเกิดหน้ีเสีย 
 นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชัย  สมาชิกเลขที่ 1156  หน่วยข้าราชการบํานาญ ติดตามการแก้ปัญหาหน้ี
เสียของสหกรณ์มีการดําเนินการอย่างไร 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีลูกหน้ีที่มี
ปัญหาจํานวน  5 ราย ดังน้ี 
 
1.  นายณภัทร  ผุดมี  สมาชิกเลขท่ี  974  หน่วยเทศบาลตําบลปากตะโก 

มีหน้ีเงินกู้สามญัตามสัญญาเลขที่ สก.149/2557 จํานวนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีผู้ค้าํประกัน 2 คน 
คือ นายศิระ  วีระวงศ์  และนายวัชรพงศ์  เชิงไกรยัง   
แนวทางแก้ปัญหา 
 คณะกรรมการ ชุดที่ 31 ได้มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้นําหุ้นมาลบหน้ี และ
ให้ส่งเคลมบริษัทประกันเป็นจํานวนเงิน 2,031,154.00 บาท      ซึ่งบริษัทประกันได้รับผิดชอบ 80% เป็น
จํานวนเงิน   1,624,923.30 บาท  และมีส่วนต่างที่ผู้กู้และผู้ค้ําจะต้องรับผิดชอบร่วมกันอีก 477,087.30    
(ต้น 406,230.70 +ดอก 70,856.60 )  ทางสหกรณ์ฯ จึงได้เรียกผุ้กู้และผู้ค้ํามาพูดคุยกับคณะกรรมการ
อํานวยการ ที่สหกรณ์ฯ   ซึ่งมีแนวทางได้ดังน้ี 

1.  ผูกู้้ นายณภัทร  ผุดม ี ยินดี จะนําเงินมาชําระหน้ีทั้งหมดเอง แต่ขอเวลา 3 เดือน   
2.  ผูค้้ํา ได้ให้คํามั่นสัญญาว่า หากผู้กู้ได้สามารถหาเงินมาชําระหน้ีทั้งหมดได้ภายใน 3 เดือน  ผู้ค้ําทั้ง 

2 คนยินดีที่จะให้ทางสหกรณ์หักเงินเดือนเพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู้ได้เดือนละ 1,000 บาท  
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3.  ผูค้้ําขอเบิกเงินปันผลประจําปี 2561 ซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ โดยยินยอมให้
หักไว้ 5,000 บาท เพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู ้ ในระหว่างที่ผู้กู้ยังไม่ได้ชําระหน้ีทั้งหมด 

4.  ทั้งผูกู้้และผู้ค้ํา ได้ตกลงทาํบันทึกข้อความไว้ที่สหกรณฯ์  และลงลายมือช่ือต่อหน้าคณะกรรมการ
อํานวยการ 

 
2.  นางดวงพร  เมืองเกิด  สมาชิกเลขท่ี 1968  หน่วยโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน 

มีหน้ีเงินกู้สามญัตามสัญญาเลขที่  สก 504/2553 จํานวนเงิน 480,000 บาท  โดยมีผู้ค้าํประกัน 1 คน 
คือ นางทัศพร   บุญนํา    
แนวทางแก้ปัญหา 
 คณะกรรมการ ได้มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้นําหุ้นมาลบหน้ี และให้ส่งเคลม
บริษัทประกันเป็นจํานวนเงิน 196,968.00 บาท  ซึ่งบริษัทประกันได้รับผิดชอบ 196,968.00 บาท  และมี
ดอกเบ้ียที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเคลมประกัน 29,206.65  ทางสหกรณ์ฯ จึงได้เรียกผู้ค้ํามาพูดคุยกับ
คณะกรรมการอํานวยการ  ซึ่งพอสรุปแนวทางได้ดังน้ี 

2. ผู้ค้ํา ยินดีทีจ่ะให้ทางสหกรณ์ฯ หักเงินเดือนเพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู้ได้เดือนละ 1,000 บาทเพ่ือช่วยผู้กู้
ชําระหน้ี  ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562  และ ได้ตกลงทําบันทึกข้อความไว้ที่สหกรณ์ฯ  และลงลายมือช่ือต่อ
หน้าคณะกรรมการอํานวยการ 

3. ผู้ค้ําขอเบิกเงินปันผลประจําปี 2561 ซึ่งได้ฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ โดยยินยอมให้
หักไว้ 5,842.00 บาท เพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู ้บางส่วนไปก่อน  
 
3. นายธนกฤต    หีตสุวรรณ  สมาชิกเลขท่ี 1530 

มีหน้ีเงินกู้สามญัตามสัญญาเลขที่ สก.343/2554  จํานวนเงิน 1,400,000 บาท   โดยมผีู้ค้ําประกัน 1 
คน คือ นางสาวเปมิกา    หงษ์ทอง   
แนวทางแก้ปัญหา 
 คณะกรรมการ  ได้มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้นําหุ้นมาลบหน้ี  และมสี่วน
ต่างที่ผู้กู้และผูค้้ําจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ทางสหกรณ์ฯ จึงได้เรียกผุ้กู้และผู้ค้ํามาทําข้อตกลง  ดังนี้ 

1.ผู้กู้ นายธนกฤต   หีตสุวรรณ   ไม่สามารถหาเงินมาชําระหนี้ทั้งหมดได้  
2. ผู้ค้ํายินยอมให้หักเงินเดือน ๆ ละ 1,000 บาท เพ่ือช่วยผู้กู้ชําระหน้ี  
3.ผู้กู้ นายธนกฤต   หีตสุวรรณ   แจ้งว่าได้พูดคุยเรื่องหน้ีสินสหกรณ์ฯ กับลูกซึ่งทํางานในตําแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลหลังสวน และลกูยินดีให้หักเงินเดือนๆ ละ 3,000 บาท เพ่ือช่วยเหลือบิดาใน
การชําระหน้ี       โดยให้ส่งเรียกเก็บไปได้ที่ รพ.หลังสวน  จ.ชุมพร    
 
4. นายศุภชัย   ปานอินทร์     

มีหน้ีเงินกู้สามญัตามสัญญาเลขที่ สก.6/2554  จํานวนเงิน 500,000 บาท    โดยมีผู้ค้าํประกัน 1 คน 
คือ นางสาวอภิญาน์นลิน    แดงบํารุง 
แนวทางแก้ปัญหา 
 1.คณะกรรมการ  ได้มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้นําหุ้นมาลบหน้ี  และส่งฟ้อง
ศาล ซึ่งศาลตัดสินให้สหกรณ์ชนะคดี และมีส่วนต่างที่ผู้กู้และผู้ค้ําจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ทางสหกรณ์ฯ จึง
ได้เรียกผุ้กู้และผู้ค้ํามาพูด  ซึ่งพอสรุปแนวทางได้ดังน้ี 
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2.ทางสหกรณ์ได้เชิญผู้ค้ําเข้ามาพูดคุยเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา   และผู้ค้ํายินดีทีจ่ะให้หัก
เงินเดือนๆ ละ 500 บาทเพ่ือช่วยผู้กู้ชําระหน้ี  

3. ปัจจุบันผู้กู้ได้บรรจุเข้าทํางานในตําแหน่งครู และได้สมคัรเป็นสมาชิกสหกรร์ออมทรัพย์ครูฯ และ
เมื่อมีสิทธ์ิกู้จากสหกรณ์ครฯ ผู้กู้จะกู้เงินจากสหกรณ์ครูเพ่ือปิดหน้ีกับทางสหกรร์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัดต่อไป 
 
5. นางรตันา   ภู่รุ่งเจริญ 

มีหน้ีเงินกู้สามญัตามสัญญาเลขที่ สท.191/2558  จํานวนเงิน 1,630,000 บาท โดยมผีูค้้ําประกัน 4 
คน คือ  
1.นางวชิรา  แซ่โง้ย  2. นายธนูทอง   พันธ์ทอง   3. นส.รชัดา   มณีแดง  4. นางสมบูรณ์   ดีภักด์ิ    
แนวทางแก้ปัญหา 
 คณะกรรมการ ได้มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้นําหุ้นมาลบหน้ี  และมสี่วนต่าง
ที่ผู้กู้และผู้ค้ําจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน  ทางสหกรณ์ฯ จึงได้เรียกผุ้กู้และผู้ค้ํามาพูด  ซึ่งพอสรุปแนวทางได้ดังน้ี 

1.ผู้กู้นางรัตนา   ภู่รุ่งเจริญ  กล่าวว่าไม่สามารถจะหาเงินมาชําระหน้ีทั้งหมดได้ เพราะตนเองได้ออก
จากงาน แต่จะขอผ่อนชําระหน้ีให้กับสหกรณ์เดือนละ 3,000 บาท  

2. ผู้ค้ําทั้ง 4 คน ยินดีจะช่วยเหลือผู้ค้ํา  
 นางวชิรา   แซโ่ง้ย  ยินดีจะช่วยผ่อนชําระหนี้เดือนละ  2,950 บาท 
 นางสาวรัชดา  มณีแดง  ยินดีจะช่วยผ่อนชําระหน้ีเดือนละ  2,950 บาท 
 นายธนูทอง   พันธ์ทอง  ยินดีจะช่วยผ่อนชําระหน้ีเดือนละ  2,000 บาท 
 นางสมบูรณ์   ดีภักด์ิ  ยินดีจะช่วยผ่อนชําระหนี้เดือนละ  1,500 บาท 
ต่อมา ผู้ค้ําทั้ง 4 คน ได้ทําบันทึกข้อความมายังสหกรณ์ฯ เพ่ือขอลดการชําระหน้ีแทนผู้กู ้เน่ืองจาก

เงินเดือนไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพในปัจจุบัน   ซึ่งคณะกรรมการติดตามหน้ี ได้เชิญผู้ค้ําทั้ง 4 คนมาร่วมกัน
แก้ปัญหาร่วมกับ ณ โรงพยาบาลละแม และเรียนเชิญให้ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลละแม   มาร่วมรับฟังปัญหา 
ซึ่งสรุปได้ว่า ให้ผู้ค้ําทั้ง 4 สามารถลดการชําระหน้ีได้ต้ังแต่ 1 เมษายน 2561  ตามรายละเอียดดังน้ี 

 นางวชิรา   แซโ่ง้ย  ชําระหน้ีเดือนละ  2,950 บาท เหลือเหลือละ  1,000 บาท 
นางสาวรัชดา  มณีแดง  ชําระหน้ีเดือนละ  2,950 บาท เหลือเหลือละ  1,000 บาท 

 นายธนูทอง   พันธ์ทอง  ชําระหน้ีเดือนละ  2,000 บาท เหลือเหลือละ  500 บาท 
 นางสมบูรณ์   ดีภักด์ิ  ชําระหน้ีเดือนละ  1,500 บาท เหลอืเหลือละ  500 บาท 
3. ทั้งผู้กูแ้ละผูค้้ํา ได้ตกลงทําบันทึกข้อความไว้ที่สหกรณฯ์  และลงลายมือช่ือต่อหน้าคณะกรรมการ 

 
6. นางธนพร   สุกลมลสกุล 

มีหน้ีเงินกู้สามญัตามสัญญาเลขที่ สก.309/2554  จํานวนเงิน 3,000,000 บาท    โดยมีผู้ค้ําประกัน 1 
คน คือ นางสิรณิัฎฐ์กร  ล่องอําไพ 
แนวทางแก้ปัญหา 
 1.คณะกรรมการ  ได้มีมติให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยให้นําหุ้นมาลบหน้ี  และส่งฟ้อง
ศาลที่จังหวัดลําพูน   ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินคดี 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเตรียมการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งว่าง  ประจําปี 2562 
คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประจําปี 2561 ชุดที่ 31 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการจากหน่วยต่าง ๆ ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
  1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   วาระที่ 1 ปี 2     
  2.  นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ  วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ 
  3.  นายประยูร  หนูเมือง  วาระที่ 2 ปี 1 
  4.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ 
  5.  นายชํานิ  จันทร์ปะทิว วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ  
  6.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  วาระที่ 2 ปี 1  
  7.  นายบัญชา  นุ้ยสุข  วาระที่ 2 ปี 1 
  8.  นายณรงค์ศักด์ิ สุขวิสุทธ์ิ  วาระที่ 1 ปี 1   
  9.  นายปริญญา  สินสมบุญ วาระที่ 2 ปี 2    ครบ 2 วาระ 
  10. นางนฎฐวรรณ รอดดารา วาระที่ 1 ปี 2 
  11. นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์  วาระที่ 1 ปี 2 
  12. นายสมศักด์ิ  ขันธะกะพันธ์ วาระที่ 1 ปี 1 
  13. นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์ วาระที่ 1 ปี 1  
  14. นายอนันต์  อนิลบล  วาระที่ 1 ปี 2  
  15. นายอาคม  นิลภักด์ิ  วาระที่ 1 ปี 1 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มี
วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกต้ังให้
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ง เป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมด
โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการ
ดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่อครบกําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ   ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหน่ึง
ร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่
อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย 
“อนุโลม” 

ในปี 2561  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31  หมดวาระ จํานวน 8 ท่าน ดังน้ี 
1.  นายปัญญา  ลาวิลัย  วาระที่ 1 ปี 2  

  2.  นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  3.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  4.  นายชํานิ  จันทร์ปะทิว วาระที่ 2 ปี 2  ครบ 2 วาระ 
  5.  นายปริญญา  สินสมบุญ วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ  
  6.  นางนฎฐวรรณ รอดดารา วาระที่ 1 ปี 2 
  7.  นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์  วาระที่ 1 ปี 2 
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  8.  นายอนันต์  อนิลบล  วาระที่ 1 ปี 2 

 ดังน้ันในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 น้ี จะต้องเลือก  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 
จํานวน  8 คน โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
ว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ดังนี้ 

ผู้สมัครประธานกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 32 ประจําปี 2562 
  1.  นายปัญญา   ลาวิลัย    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  1 
 

ผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  ชุดที่ 32  ประจําปี  2562 
(1)  หน่วยสรรหาท่ี 2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายวิชาญ  ไชยแขวง  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 
 2.  นายเดชา  วชิระศิริ   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2 
(2)  หน่วยสรรหาท่ี 4  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ   
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายอนันต์  อนิลบล   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 3 
 2.  นางสาวอังคณา เลขะจิตร  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 4 
(3)  หน่วยสรรหาท่ี 5  โรงพยาบาลท่าแซะ  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายธรรมศาสตร์ ประยูรหงส์  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 5 
 2.  นางกุหลาบ  นาคชู   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 6 
(4)  หน่วยสรรหาท่ี 10  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก และโรงพยาบาลทุ่งตะโก 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นางนฏฐวรรณ รอดดารา  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 7 
 2.  นางสาวพวงเพ็ญ คงทอง   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 8 
(5)  หน่วยสรรหาท่ี 11  โรงพยาบาลหลังสวน  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายพชร  พรหมสวัสด์ิ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 9 
 2.  นายสุรวุฒิ  เมฆนิติ   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 10 
(6)  หน่วยสรรหาท่ี 13  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และโรงพยาบาลละแม 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นางสุพัตรา  สุวรรณเนาว์  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 11 
 2.  นายธัญเทพ  เตชะกัมพลสารกิจ หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 12 
(7)  หน่วยสรรหาท่ี 14  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ และ โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายทรงศักด์ิ  เหร่าหมัด  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 13 
 2.  นายสมพงษ์  ดาศรี   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 14 

สําหรับการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 32  มีประเด็นที่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ ่ก่อนดําเนินการ
สรรหา ดังน้ี 
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 นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ตําแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการในปี 2562  น้ี 
จะต้องเลือกประธานกรรมการดําเนิน และกรรมการดําเนินการการชุดที่ 32  จํานวน 7 คน โดยสหกรณ์ได้
ดําเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ว่าด้วยการสรรหากรรมการ
ดําเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553  ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1   เสนอต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง จํานวน 5 คน   โดยในจํานวนคณะกรรมการเลือกต้ัง  
ให้มีประธาน 1 คน  ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31 คร้ังที่ 11/2561 วันที่ 12 
ตุลาคม 2561  จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ประธานกรรมการเลือกต้ัง 
  2. นายชัยยุทธ  บัววารี   กรรมการเลือกต้ัง 
  3. นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการเลือกต้ัง 
  4. นายสินทร  เพชรเจริญ  กรรมการเลือกต้ัง 
  5. นายชํานิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการเลือกต้ัง/เลขานุการ  

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รบัรองคณะกรรมการเลือกต้ังทัง้ 5 ท่านตามรายชื่อ 

 ประเด็นที่ 2  กําหนดเวลาในการลงคะแนน เวลา 10.30-14.00 น.  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์กําหนดเวลาลงคะแนนเวลา 10.30-14.00 น. 

 
ประเด็นที่ 3  รายช่ือกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยที่ต้องปฏิบัติงานในวันสรรหา จํานวน 21 ท่านดังน้ี 
1.  หน่วยสรรหาที่ 2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมกีรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางปานแก้ว  คชรินทร์ ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวปรญา นันทสุคนธ์ กรรมการ 
   3.  นางนรมน  วุฒิโภค  กรรมการ/เลขานุการ 
 2.  หน่วยสรรหาที่  4  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วย
ลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3  ท่าน 
   1.  นายจรัญ  คลี่เกษร  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาววรรณวิษา เพ็ชรนาจักร กรรมการ 
   3.  นายยุทธนา  สอนตะโก กรรมการ/เลขานุการ 

3.  หน่วยสรรหาที่  5  โรงพยาบาลท่าแซะ  ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน   
โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายสุชาติ  ชูจันทร์  ประธานกรรมการ 
   2.  นางพจนีย์  ไชโย  กรรมการ 
   3.  นางระเบียบ  เรืองหิรัญ กรรมการ/เลขานุการ 

4.  หน่วยสรรหาที่  10  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก  และโรงพยาบาลุท่งตะโก  
ประกอบด้วย  1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางกุสุมา  มะเต   ประธานกรรมการ 
   2.  นายยงยุทธ  อินทนาคม กรรมการ 

3.  นายจิระพงษ์  ด้วงโยธา กรรมการ/เลขานุการ 
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5.  หน่วยสรรหาที่  11  โรงพยาบาลหลังสวน  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน 
โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายธิติชัย  บุญรุ่ง   ประธานกรรมการ 
   2.  นางไพรินทร์  อินทะจักร  กรรมการ 
   3.  นายวิยานนท์  พิมล    กรรมการ/เลขานุการ 

6.  หน่วยสรรหาที่  13  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม  และ  โรงพยาบาลละแม 
ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางอารีย์  เสถียรวงศา ประธานกรรมการ 
   2.  นายณัฐพล  คงบุญมี    กรรมการ 
   3.  นางอมรา  เบญจมณี กรรมการ/เลขานุการ 

7.  หน่วยสรรหาที่ 14  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ  และ  โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา   1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายสุธานิน  มุจจลินทร์ ประธานกรรมการ 
   2.  นายสมชาย  ง่วนชู  กรรมการ 
   3.  นายยุทธพงษ์  ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ/เลขานุการ 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รบัรองกรรมการสรรหาท้ัง 7 หน่วยสรรหา 

นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ตําแหน่ง  ประธานกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ได้ให้
ผู้สมัครแต่ละหน่วยออกมาแนะนําตัวและพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ คนละ 2 นาที และเร่ิมลงคะแนนเลือกต้ังต้ังแต่
เวลา 10.30 – 14.00 น.   

 ประเด็นที่ 4 คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ปิดการลงคะแนนเลือกต้ังเวลา 14.00 น.และเวลา15.30 น. 
นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ตําแหน่ง ประธานกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ได้แจ้งผลการนับ
คะแนนเสียงเลือกต้ังแต่ละหน่วยดังน้ี 

ผู้สมัครประธานกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 32 ประจําปี 2562 
  1.  นายปัญญา ลาวิลัย  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1  ได้คะแนน 708 คะแนน 

ผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  ชุดที่ 32  ประจําปี  2562 
(1)  หน่วยสรรหาท่ี 2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายวิชาญ ไชยแขวง หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 ได้คะแนน  490  คะแนน 
 2.  นายเดชา วชิระศิริ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2 ได้คะแนน  179  คะแนน 
(2)  หน่วยสรรหาท่ี 4  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ   
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายอนันต์ อนิลบล  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 3  ได้คะแนน  475  คะแนน 
 2.  นางสาวอังคณา เลขะจิตร หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 4  ได้คะแนน  129  คะแนน 
(3)  หน่วยสรรหาท่ี 5  โรงพยาบาลท่าแซะ  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายธรรมศาสตร์  ประยูรหงส์ หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 5  ได้คะแนน  425  คะแนน 
 2.  นางกุหลาบ นาคชู  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 6  ได้คะแนน  182  คะแนน 
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(4)  หน่วยสรรหาท่ี 10  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก และโรงพยาบาลทุ่งตะโก 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นางนฏฐวรรณ  รอดดารา หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 7  ได้คะแนน  453  คะแนน 
 2.  นางสาวพวงเพ็ญ  คงทอง หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 8  ได้คะแนน  141  คะแนน 
(5)  หน่วยสรรหาท่ี 11  โรงพยาบาลหลังสวน  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายพชร  พรหมสวัสด์ิ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  9  ได้คะแนน  229  คะแนน 
 2.  นายสุรวุฒิ  เมฆนิติ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  10 ได้คะแนน  429  คะแนน 
(6)  หน่วยสรรหาท่ี 13  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และโรงพยาบาลละแม 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นางสุพัตรา  สุวรรณเนาว์ หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  11 ได้คะแนน  310 คะแนน 
 2.  นายธัญเทพ  เตชะกัมพลสารกิจ หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 12 ได้คะแนน  321 คะแนน 
(7)  หน่วยสรรหาท่ี 14  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ และ โรงพยาบาลพะโต๊ะ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายทรงศักด์ิ  เหร่าหมัด หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  13  ได้คะแนน  482 คะแนน 
 2.  นายสมพงษ์ ดาศรี  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  14  ได้คะแนน   82 คะแนน 

 

นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ตําแหน่ง  ประธานกรรมการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ได้เสนอขอ
มติที่ประชุมใหญ่เพ่ือรับรองผลการเลือกต้ัง 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองผลการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการดําเนินการและ
กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
5.1 รายงานกิจการ  ประจําปี 2561 
นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  รายงานผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ประจําปี 2561 โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 
31  สรุปได้ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 เพิ่ม(ลด) 

1. จํานวนสมาชิก (คน) 2,040 2,096 56 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 1,059,082,010.00 1,141,851,750.00 82,769,740.00 

3. ทุนเงินสํารอง 69,004,679.58 77,345,387.86 8,340,708.28 

4. ทุนเงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน 5,338,277.90 6,324,369.00 986,091.10 

5. เงินให้กู้คงเหลือ    

     -  เงินกู้สามัญทั่วไป 1,934,874,570.59 1,950,506,095.00 15,631,524.41 

     -  เงินกู้โครงการ 56,720,882.00 77,283,750.00 20,562,868.00 

     -  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 17,905,520.00 17,869,827.00 (35,693.00) 

     -  เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ   3,661,904.50 3,739,890.00 77,985.50 
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     -  เงินกู้พิเศษ 24,703,197.00 56,181,279.45 31,478,082.45 

     -  เงินกู้สามัญโครงการบ้านและรถ  0.00 4,152,253.00 4,152,253.00 

6. เงินฝากคงเหลือ    

     -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 298,285,262.49 350,658,873.11 52,373,610.62 

     -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ 4,314,137.20 4,063,109.55 (251,027.65) 

     -  เงินฝากสัจจะประกันชีวิต 15,746,911.31 15,655,556.94 (91,354.37) 

     -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 3,029,603.07 3,535,132.78 505,529.71 

     -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ 13,209,271.54 14,508,106.98 1,298,835.44 

     -  เงินฝากประจํา 12 เดือน 160,828.62 0.00 (160,828.62) 

      -  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง1-3 0.00 33,285,962.94 33,285,962.94 

7. ทุนดําเนินการ 2,083,377,718.40 2,212,829,745.44 129,452,027.04 

8. กําไรสุทธิประจําปี 83,407,073.88 94,586,465.57 11,179,391.69 
1.จํานวนสมาชิก 

จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่  1  มกราคม  2561    2,040 คน 
รับใหม่               104  คน 
ผู้พ้นสมาชิกภาพ ( ลาออก 45  คน เสียชีวิต  3  คน )       48  คน 
มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561           2,096   คน 
แบ่งเป็นจํานวนสมาชิก ชาย  538 คน และสมาชิกหญิง  1,558  คน 

 
2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว   

ยอดยกมาวันที่ 1  มกราคม  2561   1,059,082,010.00  บาท 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี         93,275,180.00  บาท 
สมาชิกถอนหุ้นคืน(ลาออก/ตาย)ระหว่างปี          10,505,440.00  บาท 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2561          1,141,851,750.00  บาท   

 
3. ทุนสํารอง ต้ังแต่สหกรณ์เร่ิมจัดต้ังจนถึงสิ้นปี2561สหกรณ์มีทุนสํารองทั้งสิ้น 77,345,387.86 บาท   
 
4. เงินทุนสะสมตามข้อบังคบัอ่ืน  เป็นเงินทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิสหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนฯ ต่างๆ   

และมียอดคงเหลือ ณ. สิ้นปีบัญชี 2561 ดังน้ี 
- ทุนสวัสดิการสังคม     มีจํานวนทั้งสิ้น 1,161,930.74  บาท 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล    มีจํานวนทั้งสิ้น 1,146,753.99  บาท 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ    มีจํานวนทั้งสิ้น 1,776,225.47  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม    มีจํานวนทั้งสิ้น   268,998.00  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก  มีจํานวนทั้งสิ้น 1,970,460.80  บาท 
                รวม เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน           6,324,369.00  บาท 
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5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก    
  โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติตรงกันใน
การปรับลดดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ลง ทุกประเภทเงินกู้ ประเภทละ 0.50 % โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  ดังน้ี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือสวัสดิการประจําปี 2560  
        1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.25  บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหลักประกันประจําปี  2560  
                             1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป   ร้อยละ    6.10  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ฉุกเฉิน ประจําปี 2560 
       1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ  ประจําปี 2560 
    1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี    
 

ในปี 2561  ให้เงินกู้กับสมาชิก จําแนกตามประเภทเงินกู้ดังน้ี  
เงินกู้ฉุกเฉิน    จํานวน 2,276  สัญญา   เป็นเงิน  17,869,827.00  บาท 
เงินกู้ฉุนเฉินพิเศษ  จํานวน   216  สัญญา เป็นเงิน      3,739,890.00  บาท 
เงินกู้สามัญ    จํานวน           686  สัญญา   เป็นเงิน       2,027,789,845.00  บาท 
เงินกู้พิเศษ   จํานวน    14  สัญญา   เป็นเงิน  56,181,279.45  บาท 
เงินกู้สามัญโครงการบ้านและรถ   จํานวน         สัญญา   เป็นเงิน     4,152,253.00  บาท 
รวมจํานวน    3,192   สัญญา    เป็นเงิน    2,109,733,094.45  บาท 
 
สรุปให้เงินกู้กับสมาชิก 

เงินให้กู้แก่สมาชิกยกมาต้นปี (สิ้นปี 2560) 2,037,866,074.09  บาท 
เงินให้กู้ระหว่างปี      825,146,701.00  บาท 

             รับชําระคืนระหว่างปี      753,279,680.64  บาท 
          เงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือสิ้นปี  2,109,733,094.45 บาท 

6. การรับฝากเงิน  
กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจําปี 2561 ดังนี้ 

ประเภทเงินฝาก                อัตราร้อยละเงินฝาก 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)         ร้อยละ  1.50  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ      ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป      ร้อยละ  2.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      ร้อยละ  3.75  บาทต่อปี 

  -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ      ร้อยละ  4.50  บาทต่อปี 
ในวันสิ้นปี  สหกรณ์มียอดเงินฝากคงเหลือ  ดังนี้ 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    314,935,119.21   บาท              
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ               4,063,109.55   บาท 

  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป       3,535,132.78  บาท 
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  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ     14,508,106.98  บาท 
  เงินฝากสัจจะประกัน      15,655,556.94  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง1-3     33,285,962.94  บาท 
  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน      35,723,753.90  บาท 
       รวมมียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นปี 2561  จํานวนเงิน            421,706,742.30  บาท   

 
7. ทุนดําเนินการ    ทุนดําเนินการของสหกรณ์  มาจากในส่วนที่เป็นหน้ีสิน  และทุนของสหกรณ์ เพ่ือ

ใช้หมุนเวียนในการดําเนินงานของสหกรณ์  ปี  2561   ทุนดําเนินการ  มีจํานวน  2,212,829,745.44 บาท มี
ทุนดําเนินการเพ่ิมขึ้นจากปี  2560 ที่  2,083,377,718.40 บาท เพ่ิมขึ้น  129,452,027.04  บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  6.21 ในส่วนของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ ในปี 2561  มีสมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ทั้งสิ้น  
1,141,851,750.00 บาท มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่  1,059,082,010.00 บาท  เพ่ิมขึ้น 
82,769,740.00บาท  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.81 บาท 
 

8. กําไรสุทธิประจําปี  ในปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด มีรายได้ก่อน
หักค่าใช้จา่ยจํานวน   131,650,313.48 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น  จํานวน  37,063,847.91  บาท   ดังน้ัน
สหกรณ์มีกําไรสุทธิ  จํานวน  94,586,465.57 บาท  เพ่ิมขึ้นจากปี  2560  ที่ 83,407,073.88 บาท  จํานวน  
11,179,391.69 บาท 

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2561 

 
5.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2561 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
สําหรบัปีทางบัญชสีิ้นสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 
……………………………………………………………………. 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดชุมพร จํากัด เมื่อ

วันที่ 20  มกราคม  2561  ได้เลือกต้ังข้าพเจ้า  นายวิชาญ ไชยแขวง , นายสมชัย  ชูชาติ   และ  นายสําราญ  
ไชยชนะ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  สําหรับปีทางบัญชี  
2561  ข้าพเจ้าและคณะได้ทาํการและรายงานผลการตรวจสอบตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เป็นประจําทุกเดือน น้ัน  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปีโดยสรุปดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติง่านที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
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2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

         ที่กําหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 

 3.1  ผลการดําเนินงาน 
 สหกรณ์มสีมาชิกเมื่อต้นปี 2,040 คน ระหว่างปีมีสมาชิกรับใหม่ 98 คน รับโอน 5 คน 

ออกจากสหกรณ์(ตาย ลาออก โอนไป) 47 คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 2,096 คน  
 ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 2,212,829,745.54 บาท และในรอบปีสหกรณ์

มีรายได้ทั้งสิ้น131,650,313.48 บาทค่าใช้จา่ยรวมท้ังสิ้น37,063,847.91บาทมีกําไรสุทธิ 94,586,465.57 บาท  
3.2  ด้านการบริหารงานทั่วไป  

1.คณะกรรมการดําเนนิการ   สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ   จํานวน 15 คน คณะกรรมการสว่นใหญ่มี
ความรู้ ความสามารถ เก่ียวกับกฎหมายสหกรณ์ ประกาศ คําสั่ง คําแนะนํา แนวทางปฏิบัติ  ของนายทะเบียน  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ   ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการ  คณะทาํงาน ต่าง ๆ  ตามความรับผิดชอบ  และความรู้ ความสามารถ ดังน้ี 
  1.1 คณะกรรมการดําเนินการ 

 1.  นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการดําเนินการ 
2. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายประยูร  หนูเมือง  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร กรรมการดําเนินการ/เหรัญญิก 
5. นายชํานิ   จันทร์ปะทิว  กรรมการดําเนินการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการดําเนินการ/เลขานุการ 
7. นายบัญชา  นุ้ยสุข  กรรมการดําเนินการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นายณรงค์ศักดิ์  สุขวิสุทธ์ กรรมการดําเนินการ 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการดําเนินการ 
10. นายสมศักดิ์  ขันทะกะพันธ์ กรรมการดําเนินการ 
11. นายอาคม  นิลภักดิ์  กรรมการดําเนินการ 
12. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์     กรรมการดําเนินการ 
13. นายอนันต์  อนิลบล  กรรมการดําเนินการ 
14. นางนฏฐวรรณ  รอดดารา กรรมการดําเนินการ 
15. นายพรศักดิ์  สมบูรณ์  กรรมการดําเนินการ 

 1.2 คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 5 คน 
1. นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการ 
2. นายวิสุทธิ์  ทองศิริ  กรรมการ 
3. นายประยูร  หนูเมือง  กรรมการ 
4. นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร กรรมการ 
5. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง กรรมการ/เลขานุการ 

 1.3เคณะกรรมการลงลายมือชื่อในเช็คและธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร จํานวน 6 คน โดยมี
เงื่อนไขในการสั่งจ่ายเช็ค และใบถอนเงินฝาก สั่งจ่าย 3 ใน 6 
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1. นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการ 
2. นายเชวงศักดิ์  อินทรบุตร กรรมการดําเนินการ/เหรัญญิก 
3. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการดําเนินการ/เลขานุการ 
4. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์ กรรมการดําเนินการ 
5. นายอาคม  นิลภักดิ์  กรรมการดําเนินการ 
6. นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร    ผู้จัดการ 

1.4 คณะกรรมการเงินกู้ แบ่งเป็น 2 วาระ 
  วาระที่ 1 ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 - กรกฎาคม 2561 

1. นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ  ประธานกรรมการ 
2. นายชํานิ   จันทร์ปะทิว กรรมการ 
3. นายอนันต์  อนิลบล  กรรมการ 
4. นายบัญชา  นุ้ยสุข  กรรมการ 
5. นายประยูร  หนูเมือง  กรรมการ/เลขานุการ 
วาระที่ 2 ต้ังแต่เดือน สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 
1. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร ประธานกรรมการ 
2. นายอนันต์  อนิลบล  กรรมการ 
3. นายอาคม  นิลภักด์ิ  กรรมการ 
4. นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์ กรรมการ 
5. นายปริญญา  สินสมบุญ กรรมการ/เลขานุการ 

 1.5สคณะกรรมการเงินกู้ฉุกเฉิน 
1. นายปัญญา  ลาวิลัย  สสจ.ชุมพร 
2. นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ  สสอ.พะโต๊ะ 
3. นายประยูร  หนูเมือง  สสอ.หลังสวน 
4. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร สสอ.เมืองชุมพร 
5. นายชํานิ   จันทร์ปะทิว รพ.หลังสวน 
6. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง สสจ.ชุมพร 
7. นายบัญชา  นุ้ยสุข  สสอ.สวี 
8. นายณรงค์ศักด์ิ  สุขวิสุทธ์ รพ.ปะทิว 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ รพ.ท่าแซะ 
10. นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์ รพ.สวี 
11. นายอาคม  นิลภักด์ิ  สสอ.ปะทิว 
12. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์ รพ.ปากนํ้าชุมพร 
13. นายอนันต์  อนิลบล  สสอ.ท่าแซะ 
14. นางนฏฐวรรณ  รอดดารา สสอ.ทุ่งตะโก 
15. นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์  รพ.ละแม 

 1.6อคณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 คน 
1. นายปริญญา  สินสมบุญ ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ศักด์ิ  สุขวิสุทธ์ กรรมการ 
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3. นายอาคม  นิลภักด์ิ  กรรมการ 
4. นายบัญชา  นุ้ยสุข  กรรมการ 
5. นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์ กรรมการ/เลขานุการ 

 1.7สคณะอนุกรรมการสวัสดิการสังคม จํานวน 5 คน 
1.7.1 นายชํานิ   จันทร์ปะทิว  ประธานอนุกรรมการ 
1.7.2 นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์  อนุกรรมการ 
1.7.3 นายอนันต์  อนิลบล  อนุกรรมการ 
1.7.4 นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  อนุกรรมการ 
1.7.5 นางนฏฐวรรณ  รอดดารา  อนุกรรมการ/เลขานุการ 

 1.8วคณะอนุกรรมการประเมินท่ีดินและหลักทรัพย์ จํานวน 6 คน โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น 2 
ส่วน คือ โซนเหนือ และ โซนใต้  

โซนเหนือ   
       1.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร 
                2.  นายปริญญา  สินสมบูรณ์ 

 3.  นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์  
โซนใต้ 

      1.  นายชํานิ  จันทร์ปะทิว 
 2.  นายพรศักด์ิ   สมบูรณ์ 
 3.  นางนฏฐวรรณ  รอดดารา 

 1.91คณะทํางานซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังจากหน่วยท่ีไม่มีกรรมการดําเนินการ 
จํานวน 8 คน  

1. นางกัญญา  บรรจงแจ่ม หน่วย รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
2. นางเปรมจิตร  ศรีสุวรรณ หน่วย รพ.มาบอํามฤต 
3. นายทรงศักด์  เหร่าหมัด หน่วย รพ.พะโต๊ะ 
4. นายสินธร  เพชรเจริญ  หน่วย ข้าราชการบํานาญ 
5. นางพวงเพ็ญ  ผลงาม  หน่วย รพ.ทุ่งตะโก 
6. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ หน่วย รพ.ปากนํ้าหลังสวน 
7. นางสาววิลาวัลย์ วังสว่าง หน่วย สสอ.ละแม 
8. นางสาวณิชาภา  พัฒนใหญ่ย่ิง หน่วย ศตม.11.4 

 
(2) การแบ่งงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีจํานวน 10  คน ประกอบด้วยผู้จัดการ จํานวน 1 คน, รอง

ผู้จัดการ จํานวน 1 คน ,เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 1 คน, สินเช่ือ/ประกัน 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงิน จํานวน  2 คน, 
ธุรการ/พัสดุ จํานวน 1 คน, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 คน และพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 คน 
ในระหว่างปี เจ้าหน้าที่สินเช่ือ ได้ลาออก 1 คน โดยเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นคนละคนกัน 
   (3)การควบคุมภายใน สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง คําแนะนํา 
แนวทางปฏิบัติของนายทะเบียน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ยัง
ไม่มีระบบการควบคุมภายใน การควบคุมกํากับความเสี่ยง ทําให้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์มีจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
เกิดข้ึน เช่น การเก็บรักษาเงินสดในมือ การจัดเอกสารทางเงิน หลักฐานการให้เงินกู้ ระบบการป้องกันความ
เสียของระบบข้อมูล ฯลฯ สหกรณ์ควรกําหนดระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นเครื่องมือด้านการจัดการนํามา
ช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพ้ืนฐานสําคัญของกระบวนการกํากับดูแล  การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หน่วยงาน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  เน่ืองจากระบบการ
ควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน  ช่วยให้การใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง  
เหมาะสม  เช่น 

- การจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินให้กู้ เอกสารการเงิน และเอกสารสําคัญอ่ืน ๆ 
จากการตรวจสอบพบว่า เอกสารสัญญาเงินให้กู้ มีการจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อ

การสูญหาย เช่น ห้องจัดเก็บเอกสารสัญญาการให้เงินกู้ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ , การ
จัดเก็บสํารองเอกสารสัญญาการให้เงินกู้ในไฟล์ Electronic ยังดําเนินการได้ไม่ครบถ้วน (จัดเก็บได้ประมาณ 
50 %)  

การตรวจสอบรายบุคคลของสมาชิก พบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน  ผู้รับผิดชอบแจ้งว่า
ต้องรับผิดชอบงานมากเกิน จึงไม่มีเวลาดําเนินการได้ครบ ซึ่งส่งผลต่อการนําข้อมูลมาใช้ในการพิมพ์สัญญาการ
ให้เงินกู้ของสมาชิกไม่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง เช่น 

- สมาชิก 1986 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน เป็น 93/20 ถ.ศาลาแดง ต.ท่าตะเภา      
อ.เมือง จ.ชุมพร แต่ในสัญญาฯ บันทึกตามข้อมูลเดิมที่อยู่ในโปรแกรมเป็น 779/32 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลอง
ช่ืน เขตบางกะปิ กทม. ( จนท.ให้ดําเนินการแก้ไขแล้ว) 

ข้อเสนอแนะและผลการดําเนินการแก้ไข สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการได้แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขการควบคุมระบบควบคุมภายใน การควบคุมกํากับกํากับความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแต่จากติดตามผลยังพบว่าการปฏิบัติยังดีเท่าที่ควรจะเป็น สหกรณ์ควรจัดระบบการควบคุมภายใน 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องสามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน 
และควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ การจัดเก็บเอกสารสัญญาให้กู้เงินและเอกสารสําคัญ
อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น 

-  เอกสารการให้เงินกู้ ณ สิ้นวันทําการในแต่ละวันควรจัดเก็บในตู้เอกสารที่
ปลอดภัย  

- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสารที่มีความสําคัญต่าง ๆ เช่น 
ห้องที่จัดเก็บเอกสาร ตู้จัดเก็บเอกสาร หรือตู้นิรภัย ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสํารับ แต่สํารับไม่น้อยกว่าสอง
ดอกแต่ไม่เกินสามดอกโดยแต่ละดอกมีลักษณะแตกต่างกัน สําหรับหน่ึงมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ได้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ถือกุญแจถือกุญแจคนละดอก ส่วนสํารับที่เหลือให้เก็บรักษาในลักษณะหีบห่อและประจําตราบนหีบห่อน้ัน 
แล้วนําฝากในสถานที่รับฝากที่มีความปลอดภัยเช่น ตู้นิรภัยรับฝากของธนาคาร ฯลฯ 

- จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส          
ที่ถูกต้อง สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง 
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(4)  รายละเอียดและรูปแบบสัญญา จากการตรวจสอบพบว่า รูปแบบสัญญา ยังไม่ได้
ดําเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบฯ การให้เงินกู้แก่สมาชิก  

ข้อเสนอแนะและการดําเนินการแก้ไข สหกรณ์ควรดําเนินการให้คู่สัญญาการใช้
โปรแกรมบันทึกข้อมูลดําเนินการแก้ไขรูปแบบสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้
แจ้งไปยังคู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคู่สัญญามาดําเนินการแก้ไข 

(5)  การจัดทํารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  ตรวจสอบแล้วพบว่า 
การจัดทํารายงานงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เสร็จล่าช้า (แล้วเสร็จ เมื่อ เดือน พฤษภาคม 
2561) ซึ่งตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้สหกรณ์จัดทํารายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่คราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบดุล
ไปยังนายทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม  

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการได้มีการติดตามการจัดรายงาน
ประชุมใหญ่ประจําปี อย่างต่อเนื่อง แต่เน่ืองผู้รับผิดชอบในการจัดทําไม่เป็นคณะกรรมการ และมีภาระงาน
ประจํามากทําให้เสร็จล่าช้า สหกรณ์ควรกําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการในชุดปัจจุบันในขณะน้ัน และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประชุมประจําปีให้แล้วเสร็จตาม พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(6) การแก้ไขข้อบังคับตามมติที่ประชุมใหญ่   การตรวจตรวจสอบพบว่า สหกรณ์
จังหวัดชุมพรในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่         
ชพ 0010/1594  ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 ไม่รับจดแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด (แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) ข้อ 102 ข้อ 102/1 ข้อ 102/2 ข้อ 102/3 ข้อ 102/4 ข้อ 
102/4 ข้อ 102/5 ข้อ 102/6 ข้อ 103 ข้อ 103/1 ข้อ 104 ข้อ 104/1 ข้อ 104/2 ข้อ 104/3 ข้อ ข้อ 104/4 
ข้อ 105 และข้อ 105/1)  เนื่องจาก สหกรณ์ฯ ไม่ได้ปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อคับให้เป็นไปตามมาตรา 
44 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542    แต่ต่อมา สหกรณ์จังหวัดชุมพรในฐานะรองนายทะเบียน
สหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือที่ ชพ 0010//1750 ลงวันที่  1 ตุลาคม 2561   
รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ดังกล่าว  (มาตรา 44 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็
แต่โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องนําข้อบังคับท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วมีผลใช้บังคับ
ได้ ฯ) 

ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการดําเนินการควรตรวจสอบว่าการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
ดังกล่าว เป็นการขัดต่อ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่อย่างไร  

(7) การลาของเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบพบว่า บางรายการไม่ปรากฏหลักฐาน
ใบลา คณะกรรมการดําเนินการควรให้ผู้จัดการควบคุมกํากับและตรวจสอบการลาให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ผลการดําเนินการแก้ไข สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการได้ดําเนินการให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทําหลักฐานการลาเป็นปัจจุบันครบถ้วนแล้ว 
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(8) การส่งมอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ลาออก
จากงานหรือปรับเปลี่ยนหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการลาออกจากงานหรือการปรับหน้าที่รับผิดชอบจากเดิมไป
รับผิดชอบงานในหน้าที่ใหม่ ควรที่จะมีการส่งมอบหมายานในหน้าที่เดิมให้กับสหกรณ์ เพ่ือที่สหกรณ์จะได้
ทราบรายละเอียด ข้อเท็จจริง สภาพปัจจุบันของงาน เพ่ือที่จะได้ดําเนินการส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบงานใหม่
และเป็นการควบคุมความเสี่ยงในการทํางานของสหกรณ์ 

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์ได้มีการกําหนดถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แต่ไม่มีรายละเอียดที่ระบุชัดเจนว่า         
การลาออกงาน หรอืเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมีการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ ทําให้เป็นข้ออ้างของ
เจ้าหน้าที่ที่ลาออกหรือเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบไม่จัดทําการส่งมอบหมายงานในหน้าท่ี เช่น 

- เจ้าหน้าที่ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเช่ือ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561     
ขอลาออกจากงาน เพ่ือไปดูแลมารดา และศึกษาต่อ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2561 และได้มีหนังสือขอ         
ลากิจ 2 ฉบับ ฉบับแรกลากิจ 1 ต.ค. 2561 – 3 ต.ค.2561 และฉบับที่ 2 ลากิจต้ังแต่ 4  ต.ค.2561 – 21 ต.ค.
2561 และได้รับการอนุมัติให้ลาจากผู้มีอํานาจอนุมัติแล้วทั้ง 2 ฉบับ แต่ไม่ได้มีการส่งมอบหมายงานในหน้าท่ี 

ข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์ควรกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกตําแหน่งที่ลาออกจากงานทําการส่งมอบหมายงาน

ในหน้าที่ก่อนที่จะลาออกหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
มีอยู่กับสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ กรณีที่สหกรณ์ยังไม่ดําเนินการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์สามารถใช้
ระเบียบ ข้อกําหนด ที่ส่วนราชการถือใช้อยู่โดยอนุโลมได้ 

ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์แล้ว แต่ระเบียบที่จะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขนั้นมีจํานวนมากทํา
ให้มีการแก้ไขได้เพียงบางระเบียบเท่านั้น 

(8) งานพัสดุ/การจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากการตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ระหว่างเดือน สหกรณ์

ได้ดําเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบฯ  แต่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบ เช่น 
1.การขออนุมัติจัดซื้อ ฉบับที่ 67/61 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ขออนุมัติ           

6 รายการ 2,398.- บาท แต่จัดซื้อ 7 รายการ เป็นเงิน 3,305.- บาท  อนุมัติจ่ายเงินวันที่ 10 กันยายน 2561 
ซึ่งควรซื้อตามรายการที่ขออนุมัติ 

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้ง ควรมีเลขที่จัดซื้อจัด/จัดจ้าง  ทุกฉบับ  จากข้อสังเกต  
การขออนุมัติจัดซื้อไม่เกิน 1,000.- บาท โดยผู้จัดการอนุมัติ ไม่ได้ลงเลขควบคุมในทะเบียนจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ยังลงลายมือช่ือตรวจรับพัสดุไม่ครบ 
แต่ได้ทําการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว เช่น แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจพัสดุ จํานวน 3 คน ลงช่ือตรวจรับเพียง 1 คน 

4. การควบคุมพัสดุ ไม่มีการควบคุมพัสดุว่า รับมาจํานวนเท่าใด จ่ายให้ใคร      
การลงลายมือช่ือผู้รับ- ผู้จ่ายพัสดุ จํานวนพัสดุคงเหลือ ณ ปัจจุบันมีจํานวนเท่าใด เช่น เสื้อชุดกีฬา 290  ตัว 
ไม่ปรากฏหลักฐานการรับจ่าย ฯลฯ 



หน้า 36 
 

ข้อเสนอแนะและผลการดําเนินการแก้ไข สหกรณ์ควรควบคุมกํากับติดตามการ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด และควรปรับปรุงระเบียบฯ เก่ียวกับงานพัสดุให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
ปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้มีการติดตามและแก้ไขในเร่ืองดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้ว
แล้ว พร้อมท้ังมีการแก้ไขระเบียบเก่ียวกับงานพัสดุในบางส่วนแล้ว  
 3.3  ด้านบัญชี 

  สหกรณ์จัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน โดยใช้
โปรแกรมระบบบัญชีซึ่งพัฒนาโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด มาใช้บันทึกและ
ประมวลผลข้อมูลลูกหน้ี เงินรับฝาก ทุนเรือหุ้นรวมทั้งจัดทําบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณธุรกิจ และรายงานที่ได้จากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องสามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้ การใช้โปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานข้ันตํ่าในการควบคุมภายในและการรักษา  ความปลอดภัย สําหรับสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ให้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล พ.ศ. 2553 

 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 1. จากรายงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อเดือน เม.ย.2561 พบ เงินที่รอจ่ายจาก
การรับโอนจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและหรือได้ทําธุรกรรมกับสหกรณ์ จํานวน 35,180  บาท 
สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้ดําเนินการแต่ประการใด ได้มีการติดตามเรื่องดังกล่าวในเดือน พ.ค.และ มิ.ย. 2561      โดย
คณะกรรมการดําเนินการได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและประสานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องที่โอนเงินมา จนในที่สุดพบที่มาเป็นเงินชําระหน้ีของสมาชิกรายหน่ึง 

 
                   ข้อเสนอแนะ 
 1.คณะกรรมการดําเนินการฯ ควรกําหนดมาตรการควบคุม กํากับ กรณีการรับ
เงินโอนจากสมาชิกให้ชัดเจน แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น 
 - กรณีสมาชิกโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ควรกําหนดให้สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบ ทาง Line หรือ Fax หรือ โทรศัพท์ หรือ การจัดระบบ Pay In line และ กรณีที่สมาชิกหรือผู้ที่โอนเงิน
ให้สหกรณ์ฯ ไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ฯ จะสงวนสิทธ์ิในเรื่องใดบ้าง โดยทําเป็นประกาศแจ้งสมาชิก
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
 -สหกรณ์ฯ ควรมีแบบฟอร์มบันทึกการติดต่อแจ้งสมาชิก และการรับแจ้งการ
โอนเงินหรือเร่ืองอ่ืน ๆ จากสมาชิก ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย เรื่องที่แจ้ง/รับแจ้ง , วันที่ และ เวลา ที่แจ้ง/
รับแจ้ง , ผู้แจ้ง/รับแจ้ง เป็นอย่างน้อย เพ่ือป้องกันการหลงลืม และเป็นหลักฐานในการดําเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 
                                    การดําเนินการแก้ไขปัญหา สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการได้กําหนด
มาตรการในการดําเนินการเร่ืองดังกล่าวตามที่แนะนําแล้ว 

3.3 ด้านการเงิน 
สหกรณ์มีการกําหนดถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน และมีการ

ปรับปรุงระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในปัจจุบัน 
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  (1) สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน  307.-บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี    
การใช้ใช้เงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้ โดยในปี 2560 สหกรณ์ได้
กําหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินถือเงินสดประจําวัน จํานวน 50,000 บาท และให้สมาชิกสหกรณ์กระทําธุรกรรมกับ
สหกรณ์โดยผ่านธนาคาร และเก็บเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2543 (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2547 ข้อ 12 ถ้ามีความจําเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของ
สหกรณ์ผู้จัดการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เก็บเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 
บาท(ห้าพันบาท) หรือตามมติคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดส่วนเกินให้นําฝากเข้าบัญชีฝากของ
สหกรณ์ในบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ 

  (2) การลงทะเบียนจ่ายเช็ค มีการลงจํานวนเงิน ลายมือช่ือผู้จ่ายเช็ค ผู้รับเงิน/เลขที่บัญชี
ธนาคารผู้รับเงิน ในสมุดทะเบียน เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

  (3) เงินฝากในธนาคาร ตรวจสอบใบแจ้งรายการของธนาคารและสมุดคู่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากธนาคาร พบว่ายอดคงเหลือตามรายงานของธนาคารถูกต้องตรงกับบัญชี
คุมยอด 

  เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ (ชพ.)  จํานวน  16,853,446.88  บาท 
  เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์(โอเช่ียน) จํานวน       222,790.81  บาท 
  เงินฝาก ธ. ธกส.ออมทรัพย์ (ชพ.)  จํานวน      753,301.86  บาท 
  เงินฝาก ธ. กรุงเทพ (ชพ.)   จํานวน           1,951.25  บาท 
  เงินฝาก ธ.ธนชาต    จํานวน        54,327.68  บาท 
  เงินฝาก ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จํากัด  จํานวน  49,143,863.37  บาท 
  เงินฝาก ธ.กรุงไทย-กระแสรายวัน (ชพ.) จํานวน  (1,015,565.90) บาท 
  เงินฝาก ธ.ออมสิน-เผื่อเรียก (ชพ.)  จํานวน   2,203,557.64  บาท 
  เงินฝาก ธ.ออมสิน-เผื่อเรียก (ปากนํ้าชุมพร) จํานวน             942.89  บาท 
  รวม     จํานวน 68,218,616.48 บาท 
  สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ดอกเบ้ียจ่ายคืนให้สมาชิกพบว่า

ไม่ได้ดําเนินการจ่ายคืนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการดําเนินการควบคุมกํากับให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดอกเบ้ียจ่ายคืนสมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ของสมาชิกเป็นประจําทุก ๆ เดือน ซึ่ง
คณะกรรมการได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการแล้ว 

 3.5  ด้านสินเชื่อ 
  3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกวันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังน้ี 
 (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   จํานวนเงิน      17,869,827.00  บาท 
 (2) เงินกู้สามัญ จํานวนเงิน 1,950,506,095.00  บาท 
 (3) เงินสามัญโครงการ จํานวนเงิน      77,283,750.00  บาท 
 (4) เงินกู้สามัญ โครงการรถและบ้าน   จํานวนเงิน  4,152,253.00  บาท 
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 (5) เงินกู้พิเศษ        จํานวนเงิน     56,181,279.45  บาท 
 (6) เงินกู้ฉุกเฉิน(หักปันผล/พิเศษ)      จํานวนเงิน  3,739,890.00  บาท 
 รวม         จํานวนเงิน 2,109,733,094.45 บาท 
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1. ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้ จํานวน130,399,684.49 

บาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของรายได้รวม 
2. การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวกับการให้เงินกู้ที่

กําหนดไว้ ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก จํานวน 2,109,733,094.45 บาท คิด
เป็นร้อยละ 95.34 ของทรัพย์สินทั้งหมด  

3. ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีลูกหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 
จํานวนเงิน 397,986.00 บาท ลูกหน้ีอ่ืน 6 ราย จํานวนเงิน 9,641,261.38 บาท ซึ่งสหกรณ์สามารถเรียกชําระ
เงินจากลูกหน้ีและหรือผู้ค้ําประกันของลูกหน้ีดังกล่าวได้ทุกเดือน แต่มีลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 1 รายไม่สามารถชําระ
หน้ีได้ตามกําหนด สหกรณ์จึงต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 50 % เป็นจํานวนเงิน 1,051,005.25 บาท ซึ่งการต้ังค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

4. มีสมาชิกส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินชําระหน้ีเป็นเงินสด จํานวน 47 ราย ดังน้ี 
(1) การให้เงินกู้พิเศษ โดยใช้ที่ดินค้ําประกัน มี 2 ราย 

รายที่ 1 ส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนโดยหักจากเงินได้
รายเดือนส่วนหน่ึง และเงินสดอีกส่วนหน่ึง 
รายท่ี 2 ส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้รายเดือนด้วยเงินสดทั้ง
จํานวน 

(2) มีสมาชิกส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนเป็นเงินสดโดยไม่ผิด
นัดชําระหน้ี จํานวน 28 ราย 

(3) มีสมาชิกที่ลาออกจากงานและส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหนี้ราย
เดือนเป็นเงินสด จํานวน 13 ราย 

(4) สมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้วและส่งชําระหน้ีรายเดือนเป็นเงินสด 
จํานวน 4 ราย 

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการดําเนินการควรดําเนินการ และ ควบคุม กํากับ และติดตาม
ให้สมาชิกถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 3.6  ด้านการลงทุน 
  3.6.1 การลงทุนซื้อหุ้น 
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์         จํานวนเงิน 12,699,500.00  บาท 
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด   จํานวนเงิน 10,000.00  บาท 
   รวม 12,709,500 บาท 
  3.6.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 
   ที่ดิน     4,036,625.00 บาท 
   อาคาร     6,458,739.25 บาท 
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   ยานพาหนะ                 32,702.47 บาท 
   เคร่ืองใช้สํานักงาน                               570,332.12 บาท 
   รวม            11,098,398.84 บาท 
 
 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์นําเงินไปลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของ

ตลาด จํานวน 12,709,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของสินทรัพย์ทั้งหมด แต่เงินลงทุนดังกล่าวมีจํานวนไม่
มาก และการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มีการอนุมัติเงินลงทุนตามมติของ
คณะกรรมการดําเนินการ มีเอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุนถูกต้อง    

 3.7  ด้านหนี้สิน 
   3.7.1 เงินรับฝาก สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี วันสิ้นปีมีเงินรับฝากสมาชิกคงเหลือ ดังน้ี 
  เงินรับฝากสมาชิก 

(1) เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ จํานวนเงิน 314,935,119.21 บาท 
(2) เงินรับฝาก สัจจะออมทรัพย์ จํานวนเงิน     4,063,109.55 บาท 
(3) เงินรับฝาก ออมทรัพย์ทั่วไป จํานวนเงิน     3,535,132.78 บาท 
(4) เงินรับฝาก ออมทรัพย์เกษียณอายุ จํานวนเงิน   14,508,106.98 บาท 
(5) เงินรับฝาก ออมทรัพย์มั่นคง 1 จํานวนเงิน   13,828,030.44 บาท 
(6) เงินรับฝาก ออมทรัพย์มั่นคง 2 จํานวนเงิน     2,763,100.00 บาท 
(7)  เงินรับฝาก ออมทรัพย์มั่นคง 3 จํานวนเงิน   16,694,832.50 บาท 
รวม     จํานวนเงิน 370,327,431.46 บาท 
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สอ.อ่ืน) จํานวนเงิน 35,723,753.90 บาท 
เงินรับฝากเพือ่นําสง่ประกัน 
(1) เงินฝากสัจจะประกันชีวิตกลุ่ม 2 จํานวน  3,628,411.83  บาท 
(2) เงินฝากสัจจะประกันชีวิตกลุ่ม 1 จํานวน 12,002,747.46  บาท 
(3) เงินฝากสัจจะประกัน 3  จํานวน        24,397.65  บาท 
รวม     จํานวน 15,655,556.94  บาท 
3.7.2 เงนิกู้ 

 (1) เงินกู้ระยะสั้น - ชสอ.   จํานวนเงิน  11,110,800.00  บาท 
 (2) เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.รพ.ตํารวจ จํานวนเงิน  77,499,500.00  บาท 
 (3) เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.วชิรพยาบาล จํานวนเงิน  77,510,000.00  บาท 
 (4) เงินกู้ระยะสั้น-สอ.รพ.ชุมพร  จํานวนเงิน  17,000,000.00  บาท 
 (5) ต๋ัวสัญญาใช้เงิน-ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ จํานวนเงิน 200,000,000.00 บาท 
 (6) เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.ม.เชียงใหม่ จํานวนเงิน   84,110,634.50 บาท 
 รวม    จํานวนเงิน 467,230,934.50 บาท 
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 3.7.3 อ่ืนๆ  
 (1) สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่    จํานวนเงิน   1,671,968.00 บาท 
 (2) ดอกเบ้ียค้างจ่าย-เงินกู้ระยะกลาง ชสอ. จํานวนเงิน          4,566.08 บาท 
 (3) ดอกเบ้ียค้างจ่าย -เงินกู้ระยะกลาง สอ.วชิรพยาบาล            26,438.00 บาท 
 (4) เงินรอจ่ายคืน    จํานวนเงิน      233,928.85 บาท 
 (5) ค่าตรวจสอบบัญชีค้างจ่าย   จํานวนเงิน        35,000.00 บาท 
 (6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย จํานวนเงิน        11,670.00 บาท 
 (7) ดอกเบ้ียค้างจ่ายต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์          628,493.15 บาท 
 (8) รอจ่ายคืนดอกเบ้ียรับ   จํานวนเงิน        95,072.00 บาท 
 (9) ดอกเบ้ียค้างจ่าย-เงินกู้ระยะกลาง สอ.รพ.ตํารวจ            24,523.91 บาท 
 (10) ดอกเบ้ียค้างจ่าย-เงินกู้ระยะกลาง สอ.มช. จํานวนเงิน       36,870.42 บาท 
 รวม      จํานวนเงนิ  2,768,530.31 บาท    
รวมหนี้สนิ 891,706,207.11 บาท    
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  

 1.เงินรับฝากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์มั่งคง 1 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.8 ต่อปี 
จํานวนเงิน 13,828,030.44 บาท จะครบกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียให้สมาชิก ในปี 2563 
 2.เงินรับฝากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์มั่งคง 2 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.9 ต่อปี 
จํานวนเงิน 2,763,100.00 บาท จะครบกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียให้สมาชิก ในปี 2564 
 3.เงินรับฝากสมาชิกประเภทเงินฝากออมทรัพย์มั่งคง 3 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.0 ต่อปี 
จํานวนเงิน 16,694,832.50 บาท จะครบกาํหนดจ่ายดอกเบ้ียให้สมาชิก ในปี 2565 

สหกรณ์ควรมีการวางแผนในเตรียมการบริหารสภาพคล่องทางการเงินรองรับกับค่าใช้จ่ายที่
จะเกิดขึ้นหากไม่แล้วอาจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีในปีน้ันๆ ก็ได้ 

3.8  ด้านทนุ 
 3.8.1 ทุนเรือนหุ้นวันต้นปีมีจํานวน 1,059,082,010.00 บาท เพ่ิมขึ้นระหว่างปีจํานวน 

82,769,740 บาท คงเหลือวันสิ้นปีจํานวน 1,141,851,750.00 บาท 
 3.8.2 ทุนสํารอง    จํานวน  77,345,387.86 บาท 
 3.8.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  จํานวน   1,146,753.99  บาท 
  ทุนสวัสดิการสงัคม   จํานวน   1,161,930.74  บาท 
  ทุนสะสมขายากิจการ   จํานวน   1,776,225.47  บาท 
  ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม  จํานวน      268,998.00  บาท 
              ทนุสะสมเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้ จํานวน   1,970,460.80  บาท 
  รวม     จํานวน   6,324,369.00  บาท  
 3.8.4 กําไร/ขาดทุน    จํานวน   94,586,465.57 บาท 
               รวมทุน   1,320,107,972.43 บาท 
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7. เรื่องอ่ืน ๆ 
การสอบทานหนี้  ระหว่างที่ได้ทําการตรวจสอบ ได้ทําการสอบทานหน้ีกับสมาชิกที่เป็นหน้ี

โดยตรงในแต่ละเดือน รวมทั้งหมดจํานวน 196 ราย เป็นเงินให้กู้สามัญ จํานวน 57,850,000.-บาท และ ให้
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 4,744,800.-บาท  

ผลการสอบทานหนี้ ไม่มีสมาชิกรายใดทักท้วงแต่ประการใด 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
 (นายวิชาญ  ไชยแขวง) 
 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรบัทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2561  

5.3   รายงานผลการดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
สรุปผลการดําเนนิงานกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญ และรายงานเงินคงเหลือ

ประจําป ี
สิ้นปบีัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม  2561 

................................... 
1. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  ได้คัดเลือกสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2560 

จํานวน 5 คน  และได้คัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินการจํานวน 2 คน รวมเป็น 7 คน เป็นคณะกรรมการ
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญประจําปี 2561 ดังน้ี 
  1. นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี  ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธ์   รองประธาน 
  3. นางงามขํา กิจสุบรรณ  กรรมการ/เหรัญญิก 
  4. นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง   กรรมการ/เลขานุการ* 
  5. นายสุดใจ อบแย้ม   กรรมการ 
  6. นายสินทร เพชรเจริญ  กรรมการ 
  7. นายอนันต์ อนิลบล   กรรมการ* 
  หมายเหตุ   * คณะกรรมการดําเนินการ 
 

2. สิ่งทีค่ณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญได้ดําเนินการ ประจําปี 2561 

คณะกรรมการกองทุนได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน จํานวน 5 ครั้ง  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามญั
ประจําปี 256  ที่ได้มอบให้คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญหาวิธีการที่จะช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด เน่ืองจากปัจจุบันในการกู้เงินสามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  น้ัน สมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําประกันสองตัว  ในกรณีที่กู้
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เกินวงเงิน 1,500,000.00 บาท  คือ การทําประกันชีวิตผู้กู้ในอัตราหน่ึงแสนบาทละ 550.00 บาท และทํา
ประกันภัยผู้ค้ําในอัตราหน่ึงแสนบาทละ 650.00 บาท  หลังจากหักหุ้นทีม่ีอยู่กับสหกรณ์แล้ว 

คณะกรรมการกองทุน ฯ ได้พยายามคิดวิธีและแนวทางที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีให้กับสมาชิก 
และกระทบกับค่าใช้จ่ายของสมาชิกให้น้อยที่สุด  คือ การนําเสนอกองทุนฌาปนกิจ ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้
เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานด้วย ได้แก่ 

 1.  สสธท.  (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขไทย) 
 2.  กสธท.  (กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย) 
 3.  สส.ชสอ.  (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

    แห่งประเทศไทย) 

 โดยได้เสนอแนวทางการดําเนินการ โดยการนํากองทุนฌาปนกิจดังกล่าวที่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ได้
เป็นสมาชิกอยู่น้ันถือเป็นคุณสมบัติของผู้กู้  โดยสมาชิกไม่ต้องทําประกันชีวิตกับทางสหกรณ์ฯ เพ่ิมอีก เพ่ือเป็น
การลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก โดยให้ทายาทของสมาชิกดังกล่าวเซ็นยินยอมท่ีจะดําเนินการชําระหน้ีในส่วนที่
สมาชิกน้ันคงค้างอยู่ทั้งหมดให้กับทางสหกรณ์ฯก่อน จึงได้นําเสนอเรื่องน้ีเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  ซึง่คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณากันอย่างระเอียดรอบคอบ  โดยศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว  ไมส่ามารถที่จะกระทําได้เน่ืองจากขัดกับ
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 
 3.  สรุปค่าใชจ่้ายและเงินคงเหลือกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกันเงนิกู้สามัญ ประจําป ี2561 ดังนี ้

  ยอดยกมาจากปี 2560  จํานวน    1,683,460.80  บาท 

  จัดสรรจากมติที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2560     300,000.00   บาท 

  รวมยอดเงินกองทุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561   1,983,460.00 บาท 

 4.  การดําเนินการช่วยเหลือผู้ค้ําประกันในรอบปีที่ผ่านมา  ไม่ได้ใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลือผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญเน่ืองจากในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีหน้ีเสียที่ผู้ค้ําประกันต้องชดใช้แทนผู้กู้ 
 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 

ระเบยีบวาระที่  6  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 6.1   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจําปี 2561 

 สํานักงานตรวจสอบบัญชี อาจารย์พรศรี ละงู  ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต นําเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั ประจําปี 
2561 
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หนังสือรับรองของสหกรณ ์
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด 

วันที่  11  มกราคม 2562 

เรียน   นางพรศรี ละงู  ผู้สอบบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

                     หนังสือรับรองฉบับน้ี  ใหไ้ว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  สําหรับปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ   
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
                     ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพ่ือให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
                     ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิด
ว่าควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ซึ่งรวมถึงการละเว้น
การ 

แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ 
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด 

2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ ่
3. ไม่มีรายการผดิปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ ผู้ซึ่งมหีน้าที่สําคัญเกีย่วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทัง้หมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยา่งมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รบัหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมหีน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นใน 
ภายหน้าซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ัง 
สํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบ
การเงิน 

6.1   รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรอืบุคคลอ่ืน 
6.2   ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
6.3   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรพัย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือ
ข้อผูกพันใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไมม่ีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไมม่ีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ  ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
     (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
     ประธานกรรมการ  

 

     
      (นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร) 

      ผู้จัดการสหกรณ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัช ี

เสนอ    นายทะเบียนสหกรณ์ 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร จํากัด ซึ่ง 

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 ข้าพเจา้เห็นว่า  งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสดุวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์  และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสําคญัที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสําหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี ้

1. เงินให้กู้ยืมและลูกหน้ีอ่ืน 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินให้กู้ยืม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ ฯ 

มีเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก จํานวนเงิน 2,109,733,094.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็น
เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 
       ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ลูกหน้ีอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ 
มีลูกหน้ีอ่ืนประกอบด้วย  ลูกหน้ีตามคําพิพากษา จํานวนเงิน 397,986.00 บาท  ลูกหน้ีอ่ืน 6 ราย  จํานวนเงิน 
9,641,261.38 บาท ซึ่งสหกรณ์สามารถเรียกชําระเงินจากลูกหน้ีดังกล่าวหรือผู้ค้ําประกันได้ทุกเดือนแต่มี 1ราย
ไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนด สหกรณจ์ึงต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 50% จํานวนเงิน 1,051,005.25 บาท 
 ข้าพเจ้าได้ทําการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมเก่ียวกับธุรกิจสินเช่ือและเลือกตัวอย่างมา 
สุ่มทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้หรือไม่  การทดสอบการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย  การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคําขอกู้ คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ผู้ค้ําประกัน สอบถามรายงานการประชุม
เก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 
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ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการชําระหนี้บัญชีย่อยลูกหน้ีเงินให้กู้ เพ่ือติดตามว่ามีลูกหน้ีเงินให้กู้รายใด ไม่
สามารถชําระหน้ีตามท่ีกําหนด เพ่ือนําไปทํารายละเอียดการแยกอายุหน้ี เพ่ือสอบทานว่ามีลูกหน้ีรายใดเข้า
หลักเกณฑ์การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนดพบว่าต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 

2. เงินลงทุน 
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ3 เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์นํา

เงินไปลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดของตลาดจํานวนเงิน  12,709,500.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  0.57 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ แต่เงินลงทุนดังกล่าวมีจํานวนไม่มาก 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้ันตอนการปฏิบัติและควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุน สอบทานการลงทุน 
ของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 สอบทานการอนุมัติเงินลงทุนจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแหล่งทุนที่สหกรณ์ได้มาเพ่ือนําลงทุนในหลักทรัพย์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
อนุมัติ เอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุน รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการตีราคาทุนและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ 
วันสิ้นปีบัญชี สอบทานการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3. การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ 
ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุน  สหกรณ์มีรายได้ดอกเ บ้ียจากเ งินให้กู้ ในปี  2561 จํานวน

130,399,684.49 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.26 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ เน่ืองจาก
รายได้ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเงินให้กู้แต่ละประเภทมีเง่ือนไขการคํานวณดอกเบ้ียในอัตราที่แตกต่างกัน  
นอกจากน้ี  การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ที่ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีที่
ลูกหน้ีชําระหน้ีไม่ตรงตามกําหนดเวลา 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ
คํานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้
เป็นไป 

ตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามที่ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่
เก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้  และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการ
คํานวณดอกเบ้ียเงินให้กู้  นอกจากน้ีข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้
เป็นไป 

ตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามที่ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการ
ปรับปรุงบัญชีที่สําคัญ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ี
โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มี
ความต้ังใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ที่
มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญ เมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผล 
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ  ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกต  ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน  หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าว  ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการนําเสนอ  โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควร 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยสําคัญที่สุด  ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้า 
ได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี   เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ือง
ดังกล่าว   ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าว  สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

เรื่องอ่ืนๆ 
 งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2560  ที่นํามาเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน   ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลง
วันที่ 5 มกราคม 2561 
 
 
 
 

( นางพรศรี  ละงู ) 
ผู้สอบบัญชี 

 
 

63-65  ต.คูหาสวรรค์ 
อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 
วันที่  11  มกราคม  2562  
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หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 69,234,489.38          15,726,867.88             
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - สุทธิ 4 133,705,120.90        134,433,535.41           
ลูกหน้ีระยะส้ัน - สุทธิ 5 389,091.48                308,500.00                   
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 1,306,084.00             685,599.00                   
สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 6 124,552.64                125,051.64                   

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 204,759,338.40        151,279,553.93           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 12,709,500.00          12,709,500.00             
เงินให้กูยื้มระยะยาว - สุทธิ 4 1,976,027,973.55     1,903,432,538.68       
ลูกหน้ีระยะยาว - สุทธิ 5 8,201,164.65             4,218,096.85               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 11,098,398.84          11,704,658.94             
สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 8 33,370.00                  33,370.00                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,008,070,407.04     1,932,098,164.47       
รวมสินทรัพย์ 2,212,829,745.44     2,083,377,718.40       

หนี้สินและทนุของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ัน 9 212,126,365.90        273,609,400.00           
สว่นของหน้ีสินไมห่มนุเวยีนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 12 119,120,400.00        83,720,400.00             
เงินรับฝาก 10 421,706,742.30        334,746,014.23           
หน้ีสินหมนุเวยีนอ่ืน 11 1,096,562.31             1,020,604.81               

รวมหนี้สินหมุนเวียน 754,050,070.51        693,096,419.04           

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  2561
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หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560
บาท บาท

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูยื้มระยะยาว 12 136,999,734.50        172,009,500.00           
สํารองบาํเหน็จเจา้หน้าท่ี 1,671,968.00             1,439,758.00               

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวยีน 138,671,702.50        173,449,258.00           
รวมหนี้สิน 892,721,773.01        866,545,677.04           

ทนุของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท) 1,141,851,750.00     1,059,082,010.00       

ทุนสํารอง 77,345,387.86          69,004,679.58             

ทุนสะสมตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและอ่ืนๆ 13 6,324,369.00             5,338,277.90               

กาํไรสุทธิประจาํปี 94,586,465.57          83,407,073.88             

รวมทนุของสหกรณ์ 1,320,107,972.43     1,216,832,041.36       

รวมหนี้สินและทนุของสหกรณ์ 2,212,829,745.44     2,083,377,718.40       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

 
  
 
  
 (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 (นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง) 
 เลขานุการ 
 

 วันที่ 11 มกราคม 2562 
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู ้ 130,399,684.49    99.26   124,150,025.00    99.32     
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 300,261.17            0.23      139,585.67            0.11       
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 673,073.50            0.51      708,286.07            0.57       
รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 131,373,019.16    100.00 124,997,896.74    100.00   

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทนุ
ดอกเบ้ียจา่ยเงินรับฝาก 12,656,281.38      9.63      12,997,706.71      10.40     
ดอกเบ้ียจา่ยเงินกูยื้มระยะส้ัน 1,433,689.89        1.09      2,921,482.72         2.34       
ดอกเบ้ียจา่ยเงินกูยื้มระยะยาว 10,342,487.24      7.87      16,006,877.43      12.81     
ดอกเบ้ียจา่ยตัว๋สัญญาใชเ้งิน 8,523,698.63        6.49      4,465,821.90         3.57       
รวมคา่ใชจ้า่ยดอกเบ้ียและเงินลงทุน 32,956,157.14      25.09   36,391,888.76      29.11     

หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามคาํพิพากษา (5,500.00)               (0.00) (15,000.00)             (0.01)
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน (2,218,502.13)       (1.69) (20,000.00)             (0.02)
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียเงินกูอ่ื้นคา้งรับ 537,741.00            (0.41) 0.00 (0.00)
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียตามคาํพิพากษาคา้งรับ 46,017.00              (0.04) 0.00 0.00
รวมหน้ีสงสัยจะสูญ (1,640,244.13)       2.13      (35,000.00)             0.03       

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุสุทธิ 100,057,106.15    72.79   88,641,007.98      70.86     
บวก รายได้อ่ืน

รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้ 10,400.00              0.01      12,500.00              0.01       
รายไดเ้งินเฉล่ียคืน 190,427.17            0.14      293,065.17            0.23       
ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 0.00 0.00 8,000.00                 0.06       
ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีอ่ืน 0.00 0.00 68,152.00              2.33       
รายไดอ่ื้น 76,467.15              0.06      20,272.01              0.02       

รวมรายไดอ่ื้น 277,294.32            0.21      401,989.18            2.66       

ปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบกําไรขาดทนุ

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
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บาท % บาท %

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 1,928,166.19        1.47      1,811,866.00         1.45

คา่ลว่งเวลา 3,372.00                0.00      47,740.98              0.03819

คา่สวสัดิการเจา้หน้าท่ี 38,323.00              0.03      78,870.00              0.0631

เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,630.00                0.00      1,530.00                 0.00

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 74,371.00              0.06      65,303.00              0.05

คา่บาํเหน็จเจา้หน้าท่ี 232,210.00            0.18      124,566.00            0.10

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์   

คา่เส่ือมราคาทรัพย์สิน 677,240.10            0.52      672,614.10            0.54

คา่ซอ่มแซมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ 16,018.00              0.01      7,875.00                 0.01

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอ่ืน

คา่เบ้ียประชมุ 397,860.00            0.30      336,759.00            0.27

คา่รับรอง 23,375.00              0.02      29,820.00              0.02

คา่พาหนะ 18,410.00              0.01      22,680.00              0.02

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 84,188.15              5.87      95,276.74              3.26

คา่ใชจ้า่ยประชมุใหญ ่ 1,310,200.00        1.00      1,203,514.00         0.96

คา่ตอบแทนผูต้รวจสอบกจิการ 70,000.00              0.05      70,000.00              0.06

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี 70,000.00              0.05      60,000.00              0.05

คา่นํ้ า - คา่ไฟฟ้า 82,035.82              0.06      76,471.50              0.06

คา่โทรศพัท์ - คา่ไปรษณีย์ 80,343.24              0.06      68,068.69              0.05

คา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีหักเงินประจาํหนว่ย 79,600.00              0.06      74,475.00              0.06

คา่ถา่ยเอกสาร 36,055.25              0.03      43,347.91              0.03

คา่ใชจ้า่ยประชมุกรรมการ 26,298.00              0.02      26,712.00              0.02

คา่ธรรมเนียมโอนเงิน 80,932.00              0.07      81,704.00              0.07

คา่ดูแลและปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูป 27,960.00              0.02      38,610.00              0.03

2

ปี 2560ปี 2561
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บาท % บาท %

คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิหลกัทรัพย์ 30,992.00              0.02 6,080.00                 0.00

คา่ใชจ้า่ยในการสรรหากรรมการ 348.00                    0.00 35,008.00              0.02801

คา่หนังสือพิมพ์ 4,090.00                0.00 2,870.00                 0.00

คา่ตอบแทนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 89,090.00              0.07 88,520.00              0.07082

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี 91,044.00              0.07 137,368.00            0.11

คา่ตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 0.00 0.00 6,000.00                 0.00

คา่ใชจ้า่ยประชาสัมพนัธ์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00

คา่ใชจ้า่ยอ่ืน 168,783.15            0.13 322,273.36            0.26

รวมคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 5,747,934.90        10.19   5,635,923.28         7.70       

กําไรสุทธิ 94,586,465.57      62.80   83,407,073.88      65.87     

ปี 2561 ปี 2560

3
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั

 ๏ สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้งเวน้แต่ดอกเบี้ยรับลูกหน้ีตามคาํพพิากษาสหกรณ์จะรับรู้ต่อเม่ือไดรั้บเงิน

 ๏ สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบี้ยตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา ส่วนจาํนวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย

     คูณดว้ยจาํนวนเงินตน้ที่คา้งชาํระตามระยะเวลาที่กูย้มื

 ๏ เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุน

๏ สหกรณ์ตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวใ้นจาํนวนท่ีเพยีงพอตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์

    พ.ศ. 2560

 ๏ สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ/ของใชส้ิ้นเปลืองตามราคาทุน

 ๏ ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรงในอตัราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดทั้งน้ี ยกเวน้ท่ีดิน

 ๏ ค่าซ่อมบาํรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนสาํหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ยๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้

 ๏ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทรวมถึงเงินฝากธนาคารที่นาํไปเป็น

     ไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินสด 307.00                  2,939.00                 

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 0.00 2,500.00                 

ออมทรัพย์ 69,234,182.38      15,721,428.88        

รวม 69,234,489.38      15,726,867.88        

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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3 เงินลงทนุ ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนท่ีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด

 - หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จาํกดั 12,699,500.00       12,699,500.00         

 - หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จาํกดั 10,000.00               10,000.00                 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 12,709,500.00       12,709,500.00         

4 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

 - ลูกหน้ีเงินกูฉ้กุเฉิน 14,935,547.00 2,934,280.00 21,567,424.50       0.00

 - ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 113,796,946.76 1,918,145,151.24 108,559,007.00     1,883,036,445.59    

 - ลูกหน้ีเงินกูพ้ิเศษ 4,972,627.14 54,948,542.31 4,307,103.91         20,396,093.09         

รวมเงินให้กูยื้ม - ปกติ 133,705,120.90 1,976,027,973.55 134,433,535.41     1,903,432,538.68    

5 ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา 397,986.00           0.00 403,486.00             0.00

ลูกหน้ีอ่ืนๆ 389,091.48           9,252,169.90         726,324.38             7,069,779.85            

รวม 787,077.48           9,252,169.90         1,129,810.38         7,069,779.85            

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 397,986.00           1,051,005.25         821,310.38             2,851,683.00            

ลูกหน้ี -สุทธิ 389,091.48           8,201,164.65         308,500.00             4,218,096.85            

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแยกเป็น คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีลูกหน้ีตามคาํพิพากษา จาํนวน

397,986.00 บาทและคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืนๆ จาํนวน 1,051,005.25 บาท

ปี 2561

บาท

ปี 2561

2

ปี 2560

บาท

บาท บาท

ปี 2560
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6 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 102,495.99             97,791.64                 

เงินทดรองจา่ย 20,000.00               27,260.00                 

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 2,056.65 0.00

ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคาํพิพากษาคา้งรับ 93,011.00               46,994.00                 

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคาํพิพากษาคา้งรับ 93,011.00               46,994.00                 

ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคาํพิพากษาคา้งรับ 0.00 0.00

ดอกเบ้ียลูกหน้ีอ่ืนคา้งรับ 1,127,913.00         590,172.00               

หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียลูกหน้ีอ่ืนคา้งรับ 1,127,913.00         590,172.00               

ดอกเบ้ียลูกหน้ีอ่ืนคา้งรับ 0.00 0.00

รวม 124,552.64             125,051.64               

7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

ท่ีดิน 4,036,625.00         4,036,625.00            

อาคาร 7,863,375.00         6,851,908.00            

ยานพาหนะ 42,000.00               41,102.47                 

เคร่ืองใชสํ้านักงาน 2,085,414.00         775,023.47               

รวม 14,027,414.00       11,704,658.94         

หัก คา่เส่ือมราคาสะสม 2,929,015.16 0.00

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,098,398.84       11,704,658.94         

คา่เส่ือมราคาสะสม แยกเป็น คา่เส่ือมราคาสะสมอาคาร จาํนวนเงิน 1,404,635.75 บาท คา่เส่ือมราคาสะสมยานพาหนะ

จาํนวนเงิน 9,297.53 บาท คา่เส่ือมราคาสะสมเคร่ืองใชสํ้านักงาน จาํนวนเงิน 1,515,081.88 บาท รวมคา่เส่ือมราคาสะสม

จาํนวนเงิน 2,929,015.16  บาท

3
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8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 32,000.00               32,000.00                 

เงินมดัจาํสง่หนังสือพิมพ์ 300.00                     300.00                       

เงินประกนัการใชน้ํ้ า 1,070.00                 1,070.00                    

รวม 33,370.00               33,370.00                 

9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวนั 1,015,565.90 0.00

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน

 - ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 0.00 0.00

 - ธนาคารแลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั(มหาชน) 200,000,000.00     150,000,000.00       

 - ธนาคารธนชาติ (มหาชน) 0.00 50,000,000.00         

รวม 201,015,565.90     200,000,000.00       

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินกูยื้มระยะส้ัน

 - ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จาํกดั 11,110,800.00       44,444,400.00         

 - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จาํกดั 0.00 29,165,000.00         

รวม 11,110,800.00       73,609,400.00         

รวมเงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ัน 212,126,365.90     273,609,400.00       

ระหวา่งปีสหกรณ์กูยื้มเงินชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จาํกดั จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 3.75 ตอ่ปี จาํนวน 24 งวด โดยมคีณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการเป็นหลกัประกนั

4
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10 เงินรับฝาก ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 71,047,869.19       36,299,923.12         

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 314,935,119.21     278,178,303.57       

เงินรับฝากประจาํ 0.00 160,828.62               

รวม 385,982,988.40     314,639,055.31       

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 35,723,753.90       20,106,958.92         

รวม 35,723,753.90       20,106,958.92         

รวมเงินรับฝาก 421,706,742.30     334,746,014.23       

11 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

เงินรอจา่ยคืนดอกเบ้ียรับ 95,072.00               151,968.00               

เงินรอจา่ยคืน 233,928.85             786,588.24               

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชีคา้งจา่ย 35,000.00               60,000.00                 

คา่ตอบแทนผูต้รวจสอบกจิการคา้งจา่ย 11,670.00               21,000.00                 

ดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งินคา้งจา่ย 628,493.15 0.00

ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย คา้งจา่ย 0.00 1,048.57                    

ดอกเบ้ียเงินกูยื้มคา้งจา่ย 92,398.31 0.00

รวม 1,096,562.31         1,020,604.81            

5
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12 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบดว้ย

ภายใน 1 ปี เกนิ 1 ปี ภายใน 1 ปี เกนิ 1 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตาํรวจ จาํกัด 50,000,400.00      27,499,100.00       50,000,400.00       77,499,500.00         

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร จาํกัด 12,000,000.00      5,000,000.00         12,000,000.00       17,000,000.00         

สหกรณ์ออมทรัพย์วชริพยาบาล จาํกัด 21,720,000.00      55,790,000.00       21,720,000.00       77,510,000.00         

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จาํกัด 35,400,000.00 48,710,634.50 0.00 0.00

รวม 119,120,400.00   136,999,734.50     83,720,400.00       172,009,500.00       

สหกรณ์กูยื้มเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั จาํนวน 250 ลา้นบาท   อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85 %

ตอ่ปี  จาํนวน 60 งวด วนัเร่ิมชาํระหน้ีเดือนมถุินายน 2559  กาํหนดชาํระเสร็จส้ินในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมคีณะกรรมการ-

ดาํเนินการและผูจ้ดัการเป็นหลกัประกนั

ระหวา่งปีสหกรณ์กูยื้มเงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชมุพร จาํกดั จาํนวน 30 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.70 % 

ตอ่ปี จาํนวน 36 งวด วนัเร่ิมชาํระหน้ีเดือนกรกฎาคม 2560 กาํหนดชาํระเสร็จส้ินในเดือนมถุินายน 2563 โดยมคีณะกรรมการ-

ดาํเนินการและผูจ้ดัการเป็นหลกัประกนั

สหกรณ์กูยื้มเงินสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จาํกดั  จาํนวน 130 ลา้นบาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 % ตอ่ปี่

จาํนวน 72 งวด วนัเร่ิมชาํระหน้ีเดือนสิงหาคม 2559  กาํหนดชาํระเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 2565  ดยมคีณะกรรมการดาํเนิการ

และผูจ้ดัการเป็นหลกัประกนั

สหกรณ์กูยื้มเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จาํกดั จาํนวน 100 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 % ตอ่ปี่

จาํนวน 36 งวด  วนัเร่ิมชาํระหน้ีเดือนกรกฎาคม 2561 กาํหนดชาํระเสร็จส้ินในเดือนมถุินายน 2564 โดยมคีณะกรรมการดาํเนินการ

และผูจ้ดัการเป็นหลกัประกนั

ปี 2560

บาท บาท

ถึงกาํหนดชาํระ ถึงกาํหนดชาํระ

6

ปี 2561
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13 ทนุสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ประกอบดว้ย

ปี 2561 ปี 2560

บาท บาท

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,146,753.99         1,141,753.99            

ทุนสวสัดิการสังคม 1,161,930.74         546,740.14               

ทุนสะสมเพื่อขยายกจิการ 1,776,225.47         1,897,324.97            

ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม 268,998.00             68,998.00                 

ทุนสะสมเพื่อชว่ยเหลือสมาชิก 1,970,460.80         1,683,460.80            

รวม 6,324,369.00         5,338,277.90            

7

 
 
 
 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ ประจําปี 2561 
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ระเบยีบวาระที่ 6.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2561  
ตามท่ีสหกรณม์ีผลการดําเนินงาน มีกําไรสทุธิประจําปี  2561   จํานวน  94,586,465.57  บาท   

ดังน้ันคณะกรรมการดําเนินการ ได้อาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ22 การจัดสรรกําไรสทุธิประจําปี และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ ในการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับดังกล่าว   เสนอมายังทีป่ระชุมใหญ่ เพ่ือ
พิจารณาจัดสรรตามรายละเอียดดังน้ี 

 กาํไรปี 2560 ร้อยละ กาํไรปี 2561  ร้อยละ

1 ทุนสํารองไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 8,340,708.28        10.00 9,458,646.56        10.00

2 คา่บาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ 

ตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง  แตไ่มเ่กนิ 30,000.- บาท

30,000.00          0.04 30,000.00           0.03

3 เงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 6.10  ของทุนเรือนหุ้น 60,617,493.00        72.68 66,568,777.00        70.38

ปี 60 ร้อยละ 6.00

4 เงินเฉล่ียคืนตามสว่นธุรกจิ ร้อยละ 11 ของดอกเบ้ีย

เงินกูท่ี้สมาชิกจา่ยให้สหกรณ์   ปี 60 (8.7%)

10,652,311.00        12.77 14,086,658.00        14.89

5 โบนัสกรรมการ และเจา้หน้าท่ีไมเ่กนิร้อยละ 10 ของ

กาํไรสุทธิ

1,100,000.00          1.32 1,400,000.00           1.48

6 ทนุสะสมเพื่อขยายกจิการไม่เกนิรอ้ยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 500,000.00          0.60 754,384.01           0.80

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผลไม่เกนิร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 5,000.00          0.01 8,000.00           0.01

8 ทุนสวสัดิการสังคมไมเ่กนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1,661,561.60          1.99 1,600,000.00           1.69

9 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 200,000.00          0.24 180,000.00           0.19

10 ทุนสะสมเพื่อชว่ยเหลือสมาชิก 300,000.00          0.36 500,000.00           0.53

รวม 83,407,073.88     100.00 94,586,465.57      100.00

รายละเอียดการจัดสรร เปรียบเทยีบ

 
หมายเหตุ : 1./ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ข้อ 22 (8)  กําไรสุทธิส่วน 
ที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิตามคณะกรรมการดําเนนิการนําเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  6.3  พิจารณาสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ ประจําปี 2561 และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ  และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  
ประจําปี 2562   

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ขอสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ ประจําปี 2561 ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว 
ดังต่อไปนี้   

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจําปี 2561 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีเ่ขา้ร่วม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก 100,000.00 เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ของสหกรณ์ ส ม า ชิ ก เ ก่ า  แ ล ะ

สมาชิกใหม่ 
สอ.สสจ.ชพ. 79,380.00 

โครงการส่งเสริมการออม 70,000.00 ส่งเสริมการออม และลดเงินกู้จากแหล่ง
ภายนอก 

สมาชิก / จนท. /
กรรมการ 

หน่วยงานของสมาชิก 69,200.00 

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ ์ 30,000.00 การวางแผนงบประมาณรายได้-รายจ่ายของ 
สหกรณ์ 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

สอ.สสจ.ชพ. 30,750.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

150,000.00 การศึกษาดูงานหน่วยงานระดับใกล้เคียงกัน 
เพื่อนํามาพัฒนาและปรับใช้ในองค์กร 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

- 71,497.00 

โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิก
เก่า 

100,000.00 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
และสิทธิต่างๆ ให้แก่สมาชิก 

คณะก ร ร ม ก า ร  / 
จ น ท . ส ห ก ร ณ์ ฯ /
สมาชิก 

โรงแรมมรกต 96,425.00 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 300,000.00 จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกแต่ละหน่วยงาน  

สมาชิก/ เ จ้ าหน้าที่ 
และคณะกรรมการ 

สนาม กีฬาจั งห วัด
ชุมพร 

297,039.50 
 

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

50,000.00 เพื่อให้คณะกรรมการการ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของ  ชสอ . เ พื่อ พัฒนาความ รู้ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง 
 

เจ้าหน้าที่
คณะทํางาน และ
กรรมการ 

ชสอ. จ.นนทบุรี 0.00 
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สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจําปี 2561 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีเ่ขา้ร่วม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ 30,000.00 ร่วมกิจกรรมสานความสัมพนัธ์ระหว่าง

สหกรณ์ภายในจังหวัดชุมพร 
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/
เจ้าหน้าที่ 

สนามกีฬาหลงัสวน 24,510.00 

โครงการบ้านหลังแรกและรถคันแรก 10,000.00 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบ้านหลัง
แรกและรถคันแรก 

สมาชิก/
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/จนท. 

หน่วยงานของ
สมาชิก 

10,000.00 

 
 
   

 พิจารณาแผนงานและโครงการประจําป ี 2562 
  แผนงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จํากัด 

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

      ชื่อโครงการ               วัตถุประสงค ์                กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
 

1.  โครงการส่งเสริมการออม 1.เพื่อส่งเสริมการฝากเงินกับสหกรณ์ 
แก่สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดที่ยัง 
ไม่เป็นสมาชิกได้สมัครสมาชิกสหกรณ ์
3.เพื่อลดเงินกู้จากแหล่งภายนอก 
4.กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้
พบปะสมาชิกตามหน่วยสังกัดต่างๆ 
 

1. ประชาสัมพันธ์ และออก
บริการรับสมาชิกใหม่นอกสถานที่ 
2. รณรงค์เปิดรับสมัครสมาชิก
ใหม ่
3. สหกรณ์ออกพบสมาชิกตาม
หน่วยและสังกัด 

- ค่าเอกสาร  
  ประชาสัมพันธ์ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าของที่ระลกึ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 150,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครง งบประมาณ (บาท) 
2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ปี 2562 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์
บริหารสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ระดมสมองและแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท 
หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
กิจการ การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ การรายงาน ผลการ
ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและ
คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์  
4. เพื่อนําความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 1 ครั้ง 
2. ให้คณะกรรมการ สมาชิกที่
สนใจ และเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรสําคัญเพื่อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการให้กับสมาชิกที่
สนใจและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 
2.ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรสําคัญ
และหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการ 

 150,000.- บาท 

3. โครงการอบรมสมาชิก
ใหม่ และสมาชิกเก่า 
 
 

 
 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงบทบาท 
หน้าที่ สิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้รับจาก
สหกรณ ์
2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
สหกรณ์ฯ 

จัดอบรมให้ความรู้ เกีย่วกับบทบาท 
หน้าที่  สิทธติ่างๆ แก่สมาชิก ใหม่
และเก่าที่ยังไมเ่คยผ่านการอบรม 
 

 
 
 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 

120,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ    ผู้รับผิดชอบ 
     โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

 3. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงกิจการของ
สหกรณ์ และให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมกับสหกรณ์ 
4. เพื่อให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ และมี
ความรักต่อสหกรณ์ 

    

4. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 
 
 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกและหน่วยงาน 
2.เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย 
 

1.การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก
ภายในโซน 
2.การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
 

-ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน 
-ค่าสนับสนุนแต่ละ  
 หน่วยฯ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
-ค่าอาหารและ  
 เครื่องดื่ม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

 400,000.- บาท 

5.โครงการวันสหกรณ์
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อเป็นการรําลึกถงึพระกรณุาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลง
กรณ“์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
สหกรณต์่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ใหส้าธารณชนไดร้บัทราบ 
 4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์
ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบ
สหกรณ ์

1. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วย 
ที่จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 
2. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัด
ชุมพร 
 
 
 

 

- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆระหว่างสหกรณ์ 
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ์ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

6 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ปรับปรุงที่ดิน (ซันนี่วิวล์) 
 
 
 
 
 

1. เพื่อดูแลบํารุงและรักษาสนิทรัพย์
ของสหกรณ์ 
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าในราคาด้าน  
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) สหกรณ์ฯ 
3. เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้าน
ค่าตอบแทนของสินทรัพย์ 
4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
พื้นที่ในอนาคต 
5. สร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สินของ
สหกรณ์ฯ 

ปรับปรุงถมที่ดินของสหกรณ์ 
จํานวน 3 ไร่ (บริเวณ โรงเรียน
นานาชาติธีโอดอร์) 

ใช้ดินรับฝากจากกรม
ชลประทานในการขุด
ลอกคลองนาคราชโดย
มีค่าใช้จ่ายเป็นค่า
น้ํามันเชื้อเพลิง
รถบรรทุกและรถไถ
ปรับถมที ่

 200,000.- บาท 

มติที่ประชุม :    ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการที่ 1 -6 และ โครงที่ 6  อนุมัติในหลักการให้ดําเนินการหากสามารถหาดินจากโครงการชลประทานคลองนาคราช ใน
วงเงิน 200.000 บาท  เป็นคา่น้ํามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกและค่ารถไถปรบัหน้าดิน 
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ระเบยีบวาระที่ 6.3  พิจารณางบประมาณรายรบั – รายจ่าย ประจําปี 2562 
 
 

 
นางสาวจนัทราภา วิเชียรเนตร  ตําแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ  ขอเสนอแผนประจําปี 2562  และประมาณการรายรับ - จ่าย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  
ทั้งนี้เพื่อใหส้หกรณ์ฯ ได้ถือใช้เปน็แผนดําเนินการของสหกรณ์ในปี 2562  ดังต่อไปนี้ 

แผนการดําเนนิงานสหกรณ ์ปี 2562 

รายการ ปี 2561  ปี 2562  เหตุผลและความจําเปน็  
ตั้งไว้ ผลงาน ปี 2561 ขอตั้ง 

1. แผนการรบัสมาชิก และการระดมทุน         
  1.1 การถือหุน้เพิ่ม 100,000,000.00 93,275,180.00 100,000,000.00   
  1.2 การรับสมาชิกเพิ่ม (คน)     
  สมาชิกสามัญ 100 104 100   
  สมาชิกสมทบ 50 0 50   
2. แผนการรบัเงนิฝาก       
  2.1 รับเงินฝากประจํา 160,828.62 0.00 0.00   
  2.2 รับเงินฝากออมทรัพย์       
  ออมทรัพย์ทั่วไป 10,000,000.00 9,761,696.67 10,000,000.00   
  สัจจะออมทรัพย์ 4,000,000.00 3,777,124.79 4,000,000.00   
  สัจจะประกันกลุ่ม1/กลุ่ม2/กุล่ม3 15,000,000.00 19,427,349.32 20,000,000.00   
  ออมทรัพย์พเิศษ 200,000,000.00 133,224,138.03 150,000,000.00   
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รายการ 
 

ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจําเป็น 
ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

  ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น 40,000,000.00 35,723,753.90 40,000,000.00   
  ออมทรัพย์เกษียณอายุ 20,000,000.00  3,740,164.80 5,000,000.00 

ออมทรัพย์มั่งคง 1/2/3 0.00 33,285,962.94 50,000,000.00 **2563 
      รวมเงินรับฝาก 289,160,828.62 238,940,190.45 279,000,000.00 
3. แผนการให้เงินกู้แก่สมาชกิ         
  3.1 เงนิกู้สามัญระหว่างป ี 650,000,000.00 662,235,393.00 700,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่   

  3.2 เงนิกู้ฉุกเฉินระหว่างป ี 70,000,000.00  52,342,718.00 60,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่  

  3.3 เงนิกู้พิเศษระหว่างป ี 20,000,000.00  37,473,000.00 50,000,000.00  ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน  

  3.4  เงินกู้สามัญโครงการ ระหว่างป ี 60,000,000.00  65,134,500.00 70,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่   

3.5  เงินกู้ฉุกเฉินพเิศษ 0.00 3,739,890.00 4,000,000.00 ** 
3.6  เงินกู้โครงการบ้านและรถ 0.00 4,221,200.00 8,600,000.00 ปี 61 – 5 คัน / ปี 62 ประมาณ 10 คัน 

      รวมเงินกู้ 800,000,000.00  825,146,701.00 892,600,000.00   
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2562       
  ดอกเบี้ยรับเงนิให้กู้ยืม 130,000,000.00  130,399,684.49 143,880,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  
  ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 150,000.00  300,261.17 150,000.00  ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร  
  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์อื่น 0.00  0.00 0.00   
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000.00  10,400 10,000.00  จากสมาชิก100 คน ๆ ละ 100 บาท  
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

  ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ชสอ.) 700,000.00  673,073.50 700,000.00  รับเงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  

  รายได้ในการประเมินหลักทรัพย์ 0.00 0.00 0.00  0.2% จากเงินกู้พิเศษ  
  รายได้เงนิเฉลีย่คืนจากเงินกู้ 150,000.00 190,427.17 200,000.00 
  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พพิากษา 0.00 0.00 0.00   
  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่นค้างรับ 50,000.00 0.00 50,000.00   
  รายได้อื่นๆ 50,000.00 76,467.15 50,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  

รวมรายได ้ 131,115,000.00  131,650,313.48 145,040,000.00   

ประมาณการรายจ่าย ประจําป ี2562     
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 2,100,000.00 1,928,166.19 2,000,000.00  เงินเดือนเจ้าหน้าที่  
  หมวดค่าตอบแทน 777,000.00 706,550.00 880,200.00  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,คณะทํางานและคณะอื่น ๆ   

  หมวดค่าใช้สอย 41,444,000.00 35,163,334.54 40,086,000.00  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงาน   
  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 808,000.00 761,428.25 782,000.00  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์   
  หมวดครุภัณฑ์ 145,000.00 70,980.00 170,000.00  เครื่องใช้สาํนกังานภายในสหกรณ์  
  หมวดสาธารณูปโภค 150,000.00 132,265.34 150,000.00  ค่าน้าํ,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์  
  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 840,000.00 678,801.50 1,050,000.00 
  หมวดสํารองทั่วไป 100,000.00 0.00 146,800.00 กรณีมีความจําเป็น หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      46,364,000.00  39,441,525.82 45,265,000.00 
 
รายจ่ายตามประมาณการ ประจําป ี2562 

   

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจําเปน็ 
 ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง  

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง     
  -   เงินเดือน 2,100,000.00  1,928,166.19 2,000,000.00  จ่ายเงินเดือนเจา้หน้าที่และปรบัเงินเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ 8% 

รวมหมวดเงินเดือน 2,100,000.00  1,928,166.19 2,000,000.00   
2.  หมวดค่าตอบแทน     
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินการ 200,000.00 205,310.00 182,400.00 ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทาง ในการประชุมวาระต่าง ๆ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 66,000.00 37,400.00 64,000.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 130,000.00 94,750.00 153,600.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจํานวน 5 ท่าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ 20,000.00 20,600.00 19,200.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจํานวน 5 ท่าน 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 20,000.00 35,200.00 63,000.00 ค่าเบี้ยประชุมของการสรรหากรรมการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิติกรรม 30,000.00 2,000.00 12,000.00 ค่าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของสมาชิก 
   - ค่าตอบแทนผู้เข้าประชุม 80,000.00 91,690.00 80,000.00 ค่าคณะทํางานเข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา12ครั้ง 
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รายการ 
ปี 2561 

ปี 2562 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน 80,000.00 79,600.00 80,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่เรียกเก็บเงิน 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 70,000.00 70,000.00 90,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี 75,000.00 70,000.00 130,000.00 ค่าตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   - ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 6,000.00 0.00 6,000.00 คนละ 1,500 บาท ปีละ 4 คน 
รวมหมวดค่าตอบแทน 777,000.00  706,550.00 880,200.00   
3.  หมวดค่าใช้สอย     
   -  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,220,000.00  1,310,200.00 1,393,000.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมใหญ่และจ้างจัดทําสื่อ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 40,000.00 348.00 0.00 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 
   -  ค่าพาหนะคณะกรรมการเซ็นเช็ค 20,000.00 18,410.00 20,000.00 ค่าพาหนะสําหรับกรรมการทีม่ีหน้าที่เซ็นเช็ค 
   -  ค่าทํางานล่วงเวลา 50,000.00 3,372.00 30,000.00 ค่าทํางานล่วงเวลาในกรณีงานเร่งด่วน/สรุปงานประจําเดือน 
   -  ค่ารับรอง 36,000.00 23,375.00 36,000.00 ค่ารับรองสมาชิก คณะที่มาเยี่ยมชมกิจการ 
   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 14,000,000.00 12,656,281.38 13,000,000.00 ค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 25,000,000.00 20,299,875.76 25,000,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 
   -  ดอกเบี้ยเบิกจ่ายเกินบัญชี 1,000.00 0.00 0.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์ 120,000.00 112,414.00 120,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์ 
   -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ 10,000.00 16,018.00 30,000.00 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงาน 
   -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสํานักงาน 100,000.00 0.00 50,000.00 กรณีเกิดชํารุดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
   -  ค่าหนังสอืพิมพ์ 5,000.00 4,090.00 0.00 ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ 
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รายการ 
ปี 2561 

ปี 2562 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี

   -  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 160,000.00  155,067.15 150,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสหกรณ์/สารสนเทศ/ค่าอาหารฯลฯ 

   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่องาน 30,000.00  26,298.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่องาน/ไปธนาคาร 
   -  ค่าดูแลโปรแกรมสําเร็จรปู 50,000.00  27,960.00 50,000.00 โปรแกรมสหกรณ์ของสอ.มอ. ,ค่าเช่าพื้นที่ website 
   -  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 100,000.00  38,323.00 50,000.00 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสหกรณ์ 
   -  ค่าเงินสมทบประกันสังคม 70,000.00  74,371.00 80,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 
   -  ค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00 1,630.00 0.00  
   -  ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 130,000.00  232,210.00 150,000.00 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ตามจํานวนปีที่ทํางาน 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00  36,055.25 30,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร 
   -  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 20,000.00  5,000.00 10,000.00 เพื่อกิจการสหกรณ์ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00  91,044.00 200,000.00 เพื่อดําเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดชําระ/ค่าจ้างทนายความ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ 30,000.00  30,992.00 50,000.00 กรณีสมาชิกขอกู้เพื่อใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 
   -  หนี้สงสัยจะสูญ 0.00  1,640,244.13 1,000,000.00 ดูรายละเอียดจากงบกําไรขาดทุนที่รับรองแล้ว 

รวมหมวดค่าใช้สอย 41,444,000.00 35,163,334.54 40,086,000.00   
4.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์    
  -  ค่าเสื่อมราคา พาหนะ 0.00 8,400.0 0.00 ค่าเสื่อมรถมอเตอร์ไซค์สหกรณ์ฯ 
  -  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00  84,188.15 200,000.00 เครื่องเขียนแบบพิมพ์, แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในสหกรณ์ฯ  

  -  ค่าเสื่อมราคา อาคารสํานักงาน 350,000.00  393,168.75 350,000.00 ค่าเสื่อมปี 62 (อาคารและอุปกรณ์สํานักงาน) 

-   ค่าเสื่อมครุภัณฑ์สํานักงาน 258,000.00 275,671.35 232,000.00 ลดลงร้อยละ10 
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รายการ 
ปี 2561 

ปี 2562 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี

รวมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ ์ 808,000.00  761,428.25 782,000.00  
5.  หมวดครุภัณฑ์     
 - ปริ้นเตอร์ 2 ตัว (แบบหัวเข็ม และแบบเลเซอร์) 20,000.00 0.00 0.00  
 - เครื่องสํารองไฟ  20,000.00 0.00 10,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องชํารุดและหมดอายุการใช้งาน 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  40,000.00 38,680.00 40,000.00 ทดแทนเครื่องที่เสือ่มสภาพการใช้งาน (จํานวน 2 เครือ่ง) 
 - เครื่องปรับอากาศ  20,000.00 22,500.00 20,000.00   
 - เครื่องแสกนนิ้ว 0.00 8,400.00 0.00 เพื่อลงเวลาเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ 
 - ครุภัณฑ์สํานักงาน  20,000.00 1,400.00 0.00 อุปกรณ์สํานักงาน และตู้เก็บ server สํารอง 
- กล้องถ่ายรูป 25,000.00 0.00 35,000.00   
- ปริ้นเตอร์เลเซอร์ 0.00 0.00 15,000.00 จํานวน 2 เครือ่ง 
- โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 50,000.00 ชํารุดไม่สามารถพับเก็บได้ 
รวมหมวดครภุัณฑ์ 145,000.00 70,980.00 170,000.00  

6.  หมวดสาธารณูปโภค     
   -  ค่าไฟฟ้า 80,000.00  71,075.52 80,000.00 ค่าไฟฟ้าสํานักงาน 
   -  ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 50,000.00  43,888.46 50,000.00 ค่าโทรศัพท ์/ค่าโทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต 
   -  ค่าน้ําประปาและน้ําดื่ม 20,000.00  17,301.36 20,000.00 ค่าน้ําประปารายเดือน และน้ําดื่ม 
รวมหมวดสาธารณูปโภค 150,000.00  132,265.34 150,000.00   
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รายการ ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจําเป็น 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างปี  

7.  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ     
1. โครงการส่งเสริมการออม* 70,000.00 69,200.00 150,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการและจนท.สหกรณ์ฯ* 150,000.00 71,497.00 150,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
3. โครงการอบรมสมาชิกใหมแ่ละสมาชิกเก่า* 100,000.00 96,425.00 120,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์* 300,000.00 297,039.50 400,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
5. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ* 30,000.00 24,510.00 30,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินสอ.สสจ.ชุมพร 0.00 0.00 200,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก* 100,000.00 79,380.00 0.00  
8. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์* 30,000.00 30,750.00 0.00  
9. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ชสอ.* 50,000.00 0.00 0.00  
10. โครงการบ้านหลังแรก และรถคันแรก* 10,000.00 10,000.00 0.00  
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 840,000.00 678,801.50 1,050,000.00 หมายเหตุ  :  * โครงการปี 2561 จํานวน 9 โครงการ 

8.  หมวดสํารองทั่วไป     
   -  สํารองทั่วไป 100,000.00 0.00 146,800.00 ค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถบันทึกได้ตามปกติ 

รวมหมวดสํารองทั่วไป 100,000.00  0.00 146,800.00   

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,364,000.00 39,441,525.82 45,265,000.00   
กําไรสุทธ ิ 99,775,000.00 ที่มา : รายรับ–รายจ่าย+ค่าใช้จ่ายโครงการ (ทนุสะสมขยายกิจการ) 
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 เมื่อนําเสนอแล้วเสร็จ  นายอารมณ์  ร่มเย็น  สมาชิกเลขที่  189  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร ได้ท้วงติงตัวเลขการจัดทําแผนกับที่สรุปแผนงบประปีแตกต่างกัน เกิดจากอะไร 
 นายปัญญา ลาวิลัย ประธานกรรมการดําเนินการ เหตุที่ไม่ตรงกัน เพราะช่วงที่จัดทําแผนได้ใช้ข้อมูล 
ประมาณการ ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2561 เพ่ือดูแนวโน้ม แต่แผนประจําปีได้ใช้ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561 จะไม่
ตรงกัน 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2562 

ระเบยีบวาระที่ 6.4  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2562 
ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม  หรือค้ําประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามท่ี

จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินกิจกรรม

ต่างๆ สําหรับปี 2562  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31  ไม่มกีารขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากใช้วงเงินเดิมตามมติที่ประชุมใหญป่ระจําปี 2556  จํานวน 1,200.00 ล้านบาท  และนายทะเบียน
สหกรณ์  ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว จํานวน 1,200.00 ล้านบาท 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน จํานวน 1,200.00 ล้านบาท 

ระเบยีบวาระที่  6.5   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปบีญัชี 2562 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 102,103,104 และ 105 ได้กําหนดเรื่องของผู้ตรวจสอบ
กิจการไว้ดังน้ี 
 ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   ผู้มีคุณวุฒิ  
ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ   การเงิน   การบัญชี    การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์    เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี   
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  หรือ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ข้อ 103   การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา
หน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ํา 
 ข้อ 104  อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสิน
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจหลักฐาน และความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ
ประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
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(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ 
สหกรณ์  และข้อสังเกต   ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ 
ประชุมใหญ่ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ   เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ    และคําสั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน ต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป    แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 

ข้อ 105   ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 
 สหกรณ์ขอเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2562  เพ่ือพิจารณาจํานวน 3 ท่าน คอื 

1.  นายสมชัย  ชูชาติ 
  2.  นายสําราญ  ไชยชนะ 
  3. นางสาววนิดา  ดีคุ้ม 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งต้ัง  นายสมชัย  ชูชาติ  และคณะประกอบด้วย                
1. นายสําราญ  ไชยชนะ  และ  2. นางสาววนิดา ดีคุ้ม  ในอัตราค่าตอบแทน  70,000  บาท 

ระเบียบวาระที่ 6.6  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ประจําปี 2562 
ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี

และวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจําเป็น  ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดรวมถึงระเบียบและ
คําแนะนําที่    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่
ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ได้ถูกต้องตามท่ีควรและได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด 
 การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจํากัดอ่ืนๆ  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจํากัด
ฉะน้ันในบางกรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาดหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้  
อย่างไรก็ดีถ้าได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทํา
หนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ฯทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน  รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ความ
รับผิดชอบนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี  การจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองจากสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับเรื่องน้ี
และจะประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์  เพ่ือจัดทําแผนการสอบ
บัญชีและแนวการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไป 
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รายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  ซึ่งย่ืนความจํานง ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

(1.)  บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด  สํานักงานเลขท่ี  240/95-96     
      ซอยจรัญสนิทวงศ์  28/7  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  
      กรุงเทพมหานคร  10700 

 

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  100,000.00  บาท 
 

 การเขา้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วันทาํการ  โดยมีจาํนวนผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีไม่น้อยกว่า 4-5 คน  สาํหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 
การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี 
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจําปี  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการ  

พิเศษแต่อย่างใด  กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม
ตามท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการน้ัน  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบใหส้หกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณอั์กษร 

4.  ขา้พเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรอืประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ 
ร้องขอ 

  
           (2.)  บริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด   เลขที่ 602  ถ.คลองเรียน 1  

 อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
  

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  180,000.00  บาท 
 

 การเขา้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้กําหนดแผนการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน  ดังนี ้
  1.  กําหนดช่วงเวลาตรวจสอบปีละ 5 คร้ัง ครั้งละ 3 วัน ดังน้ี 
  -  การตรวจสอบระหว่างปี – 4 ครั้ง 
  -  การตรวจสอบข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

2.  จํานวนผู้ตรวจสอบ 
  -  ตนเองและผู้ช่วย 2 – 4 คน 
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การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี  
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจําปี  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ถอืเป็นค่าบริการ  
พิเศษแต่อย่างใด  กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่
ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการน้ัน   แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 
มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเอกฉันฑ์เลือก บริษัทมนตรีและกฎหมายเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ประจําปี 2562 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ 100,000 บาท และเลอืกบริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจ
เม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 79 
 

ระเบยีบวาระที่  6.7  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพรจํากัด  
   

นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง ตําแหน่ง เลขานุการ  รายงานเสนอการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1  แก้ไขข้อความ ข้อ 7 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ 7.  การงดชําระเงนิคา่หุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชําระ
เงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือ เป็นจํานวนเงินไม่น้อย
กว่า 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และไมม่ี
หนี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลด
จํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนังสือ  ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
 

ข้อ 7. การงดชําระเงนิคา่หุ้นรายเดือน  สมาชิกที่ได้ชําระ
เงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 240 เดือน หรือ เป็นจํานวนเงินไม่
น้อยกว่า 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และไม่มี
หนี้สินกับสหกรณ์จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือลด
จํานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจํานงเป็น
หนังสือ  ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
 

    เพื่อเพิ่มความมั่นคงของสหกรณ์ และ
สมาชิก  เนื่องจากการงดชําระหุ้นรายเดือน 
แต่สมาชิกยังมีภาระในการค้ําประกันกับ
สมาชิกผู้กู้อยู่ 
 

ประเด็นที่ 2  การเข้าเป็นสมาชิก เพิ่มข้อความ ข้อ32 
ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมคีุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็น
สมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมคัรนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชําระค่าหุ้นตาม
จํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  ถ้าคณะกรรมการ
ดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อ
ผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่
ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 

ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมคีุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควร
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของ
ตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และ
ชําระค่าหุ้นตามจาํนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง 
การรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ  ถ้า
คณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก
ด้วยเหตุใดๆเมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด 
     สมาชิกที่ได้ลาออกจากสหกรณ์ฯแล้ว หากจะสมัคร
เป็นสมาชิกใหม่ ต้องลาออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน  

    เพื่อให้สมาชิกมีความรักในองค์กรและ
ศรัทธาในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน้า 80 
 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 จึงมีสิทธสิมัครเป็นสมาชิกและหากออกจากสมาชิกแล้ว   

2 ครั้งจะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้อีก 
 

ประเด็นที่3 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ เพิ่มข้อความ ข้อ 54(7) 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบย่อมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ตาย 
       (2)  เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 
       (3)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
       (4)  ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว 
       (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
       (6)  ถูกให้ออกจากงานประจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ตาย  
       (2)  เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ 
       (3)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มล้มละลาย 
       (4)  ลาออกจากสหกรณ์  และได้รับอนุญาตแล้ว 
       (5)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
       (6)  ถูกให้ออกจากงานประจํา 
       (7)  สมาชิกสามัญของสหกรณ์ซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกับ
สมาชิกสมทบ  ต้องขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 39 (2) (3) (4) 
(5) (6) ใหส้มาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เพื่อป้องกันเจตนาที่ไม่สุจริต ในการ
สมัครเข้าเปน็สมาชิกสมทบ 
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มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติตามที่เสนอ 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ประเด็นที่ 4 เพิ่มข้อความ ขอ้ 107 (11) 
       ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหน้าทีก่ําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนินการ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แหง่ข้อบังคับนี้และเพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปนี้ 
       (1)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
       (2)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
       (3)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
       (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
       (5)  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
       (6)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
       (7)  ระเบียบว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 
       (8)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
       (9)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสังคม 
       (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรกึษากิตติมศักดิ ์
       (11) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ   
             เห็นสมควรกําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น 
             แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ 
     เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตอ้งได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจงึจะ     ใช้   บงัคับได้     ส่วน
ระเบียบอื่นเมือ่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่ง
สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณก์รมส่งเสริมสหกรณ์    และกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

       ข้อ 107. ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มีอํานาจหน้าทีก่ําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนนิการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัตงิาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
       (1)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
       (2)  ระเบียบว่าด้วยการรบัเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
       (3)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
       (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
       (5)  ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก 
       (6)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
       (7)  ระเบียบว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 
       (8)  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
       (9)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสังคม 
       (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรกึษากิตติมศักดิ ์
     (11) ระเบียบว่าด้วยกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ  
       (12) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
กําหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ฯ  
      เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)     ตอ้งได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจงึจะ     ใช้   บงัคับได้     ส่วน
ระเบียบอื่นเมือ่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้ส่งสําเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณก์รมส่งเสริมสหกรณ์    และกรมตรวจบญัชี
สหกรณท์ราบ (11) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

   เพือ่ใช้ในการอ้างองิการปฏิบัติของ
คณะกรรมการ 
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 ระเบยีบวาระ 6.8 พิจารณาขออนุมัติใหส้หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร  จํากัด  เป็นผู้
ร่วมจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จํากัด 
 นายปัญญา  ลาวิลัย  ประธานกรรมการดําเนินการแจ้งที่ประชุม  ด้วยทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
ชมรมสหกรณอ์อมทรัพย์ภาคใต้ ชุดที่  27  ครั้งที่ 1/ 2561 ได้เห็นชอบให้ร่วมจัดต้ัง ชุมนุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  จาํกัด  เพ่ืออํานวยประโยชน์ทางการเงินและการลงทุนแก่สหกรณ์ในภาคใต้  และ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น การจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์จะ
กระทําได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์  สหกรณ์ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์น้ันได้  และ  
ให้แจ้งผลการพิจารณาในวาระดังกล่าวภายใน 15 วันนับจากประชุมใหญ ่
 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จํากัด 
เข้าร่วมในการจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  จํากัด 
 
 
 
 

 เพ่ือให้การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ประจําปีบัญชี พ.ศ. 2561 เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด “ว่าด้วยทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. 2561”  มติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 31 ประจําปีบัญชี  พ.ศ.  2561  ครั้งที ่ 12/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้ดําเนินการมอบทุนการศึกษา สําหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด ประจําปีบัญชี  พ.ศ. 2561  โดยให้บุตรสมาชิกท่ีศึกษาในระดับช้ันท่ีกําหนด  ได้รับทุนการศึกษา ตาม
รายละเอียดดังน้ี 

 

ประเภททุนการศึกษา 
 

 1  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันอนุบาลปีที่ 3    ทุนละ   500.00  บาท 
 2  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศกึษาปีที่ 3   ทุนละ 1,000.00  บาท 
 3  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  ทุนละ 1,000.00  บาท 
 4  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   ทุนละ 1,500.00  บาท 
 5  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่3  ทุนละ  2,000.00 บาท 

6  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 4  หรือเทียบเท่า   
    หรือปริญญาตรีปีสุดท้าย  อายุไม่เกิน 25 ปี     ทุนละ  2,500.00 บาท 

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

ระเบียบวาระที่ 7  การมอบทุนการศึกษา  
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1. ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันอนุบาลปีที่ 3 ทุนละ 500.00 บาท  จํานวน 38 ราย  
   เป็นจํานวนเงิน 19,000.00 บาท 
 

อนุบาล 3 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 2702 นางสาววิภาวรรณ  อ่อนหวาน โรงพยาบาลสว ี ด.ช.จตุพล   สุขใส 

2 2157 นางวรียา  สมบรูณ์ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.ญดา  สมบูรณ์ 

3 1807 นายอํานวย  สุดสวาสดิ ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ ด.ญ.พิชฎาณัฏฐ์  สุดสวาท 

4 3156 นายปภังกร  เวชสุนทร โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน ด.ช.รณกร  เวชสทุร 

5 2010 นางอรธิรา  เนาวศิลป ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ด.ช.ธนเดช  เนาวศิลป ์

6 1843 นางอรวรรณ  นาคเกษม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ด.ช.ณัฏฐกิตติ ์ นาคเกษม 

7 2069 นางพรรณทิวา   หนูสะพล ี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ภูชิต  หนูสะพล ี

8 2059 นางสาวอรวรรณ  กิตตินิรนาท โรงพยาบาลมาบอาํมฤต ด.ช.ณฐกร  ชุมพงษ์ 

9 2173 นางอุไรวรรณ  สุวรรณสนธิ ์ โรงพยาบาลมาบอาํมฤต ด.ช.ชนินทร  สุวรรณสนธิ ์

10 3123 นางอรษา   กิจธารา โรงพยาบาลปะทิว ด.ญ.ณัฐวรา  กิจธารา 

11 2056 นางนิตยา  กลับประยูร โรงพยาบาลพะโตะ๊ ด.ช.ธีรศักดิ ์ กลับประยูร 

12 2325 นายวัชรากร    ศุกลสกุล โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.กุลภัสสร ์ ศุกลสกลุ 

13 1744 นางภารด ี  กันน้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ญ.ศุภานัน  กันน้อย 

14 2343 นางสาวอทิราพร    เสนหวาน โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.ปัญญาวุฒ  เสนหวาน 

15 2964 นางสาวสาวิตร ี    เมืองนุ้ย โรงพยาบาลละแม ด.ญ.ภัทรสิตรา  ขําจิตต์ 

16 2145 นางสาวลัดดาวัลย ์ ปานสุวรรณ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ประสมพงษ ์ ฉิมหาด 

17 1651 นางอุมาพร  ไทยนุกูล โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ปรมินทร ์  ไทยนุกูล 

18 231 นายชํานิ  จันทร์ปะทิว โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ชวนนท์  จันทร์ปะทิว 

19 1707 นายทิพากร  เกิดชาตร ี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ญ.ภูษณิศา   เกิดชาตร ี

20 2376 นางพรเพ็ญ   ประยูรกิจ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี ด.ญ.ภัทรวดี   ประยูรกิจ 

21 2938 นางสาวเพ็ญพักตร์    พลคณา สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.ชัยวัฒน์   กอนหานต ์

22 1403 นางสาวพิชากานต ์ เจริญเดช โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร ด.ช.ศุภวิชญ์   รังสีมันตุชาต ิ

23 2054 นางสาวรุง่อรณุ  อินทนาคม โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร ด.ญ.มรมน   อินทนาคม 

24 2212 นางสาวสุดฤทัย  รัตนโอภาส โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร ด.ช.ภีมพล  เกสร 

25 1905 นายวิศัลย์  ทัศนคติธรรม สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ญ.พิชญาภา   ทัศนคติธรรม 

26 1305 นางสาวชวลักร ดอกไม้ขาว โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.รังสิมา   ดอกไม้ขาว 

27 1276 นางสาวประวีณ์นุช  ชอบตรง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร เด็กชายคณานัท  ม่วงแคล้ว 

28 1120 นางจันทรจ์ิรา  ปลอดพยันต ์ โรงพยาบาลละแม เด็กชายนรุตม์ชัย  ปลอดพยันต ์

29 2971 นางสาวอราดา   มังคลัง โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายธีรดนย์  สิงหาด 

30 2937 นางสาวศิรพิร    หมื่นเดช สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายศิวัช  ประพัสสร 
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2.  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 1,000.00 บาท  จํานวน 42 ราย  
    เป็นจํานวนเงิน 42,000.00 บาท 

ประถมศึกษาปทีี่ 3 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 2930 นางพิทยารัตน์   กลิ่นพะยูร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ช.อติวิศร ์  กลิม่พะยูร   

2 146 นายชัยพร  เรืองรัตน์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ด.ช.พัทธดนย์   เรืองรัตน ์   

3 2282 นางสาวสุพิชฌาย์   คงรุ่ง โรงพยาบาลละแม ด.ช.ฐิตินันท์  ลาพร   

4 1372 นายปกรณ์เกียรติ  เศลาอนันต์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร ด.ช.ณฐพงฐ์  เศลาอนันต ์   

5 2368 นางสมใจ  สุขศร ี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.สหวิทย์  มารจรูญ   

6 1621 นางสาวแสงเดือน  เต่าทอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ด.ญ.ศศิภา  ศรีมาลา   

7 2371 นางนฏฐวรรณ    รอดดารา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ด.ช.ณัฏฐวรรษ   รอดดารา   

8 2094 นางกรรณิการ ์ สุพรรณดิษฐ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ช.พีรวิชญ ์ สุพรรณดิษฐ   

9 2315 นางศิริวรรณ    สินเสวก โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.วิรญัญา  นุ้ยมาก   

10 1777 นางสาวณปภัช  อรุณคง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ช.ณัฐชนนท์  กลางณรงค์   

11 970 นางสกุัญญา  มนธรรมสกลุ โรงพยาบาลปะทิว ด.ญ.กันตา  มนธรรมสกุล   

12 3062 นางธนวันต ์  ชังช่างเรือ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ด.ญ.ธนัญชนก   ชังช่างเรือ   

13 1957 นางอรสิรา  มณีบางกา โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.บุษยมาศ  มณีบางกา   

14 2796 นางสาวอภิญญา   ภูกาม โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ธนานนท์    รัตนวัชรชัยพร   

15 1084 นายสมเกียรติ ์ ช่ืนสุวรรณ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.สุวิกรม  ช่ืนสุวรรณ   

16 231 นายชํานิ  จันทร์ปะทิว โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ชวกร  จันทร์ปะทิว   

17 2900 นางจุฑารตัน์   เพ็ชร์แดง โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ปุญญพัฒน์   เพ็ชร์แดง   

18 1651 นางอุมาพร  ไทยนุกูล โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ภทรพงศ์  ไทยนุกูล   

19 1501 นางณัฐรดา  พรหมสถิตย์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.สิริเพ็ญ   พรหมสถิตย์   

20 1645 นายสุทธิพันธุ ์ ไทยชน โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.พิชญพรรณ  ไทยชน   

21 2204 นางพรรณศิร ิ พงค์สุพพัต สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ด.ช.สรวิชญ ์  พงค์สุพพัต   

22 1285 นางพัชร ี ฤทธิเรือง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ด.ช.พงษฺพิชญ ์  จนัทร์แก้ว   

ลําดบั เลข ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกลุ (บตุร) หมายเหตุ 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกลุ (บตุร) หมายเหตุ 

31 2939 นางสาวจารุณ ี  สตุราม สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายสรวิชญ ์ ยังมี 

32 2356 นางบุปผาชล   มานพ โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กชายเปรมณัฐ  มานพ 

33 1488 นางสาวสุปราณี  ฮกทน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว เด็กหญิงกชพร  พรหมรกัษ์ 

34 2566 นายสุรพงศ์  คะทะวะรัตน์ โรงพยาบาลปะทิว เด็กหญิงกลุฑีรา  คะทะวะรัตน์ 

35 2067 นายเอกราช  ทองสุข โรงพยาบาลสว ี เด็กชายเศรษฐคุณ  ทองสุข 

36 2450 นางสาวกาญจนา   จีนสีคง โรงพยาบาลละแม เด็กชายเจนภพ  รุ่งบุญคง 

37 1927 นางสาวปราณี  แสงสว่าง โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กหญิงจิดาภา  สุระชิต 

38 2700 นายภูวดล  แซ่เฮง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ เด็กชายภูวเดช  แซ่เฮง 
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สมาชิก 

23 2418 นางสาววิมลรัตน์  ชมบุตร โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ปุณณวิชญ ์  ชมบุตร   

24 2973 นางสาวจุรีวรรณ   พ่วงแม่กลอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.กิตติศักดิ ์  บุญม ี   

25 2019 นายสมโภชน์  หนูทอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.สุรวัศ   หนูทอง   

26 1401 นางอัจนา  มณีนวล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ด.ช.ธนา    มณีนวล   

27 222 นายมนู  หนูแกว้ โรงพยาบาลมาบอาํมฤต ด.ช.วิวัศน์   หนูแก้ว   

28 1926 นางจริาภรณ ์ กิตติพยัคฆ ์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.ติณณภพ   กติติพยักฆ ์   

29 1055 นางสาวนฤมล  สุวรรณเนาว ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ด.ช.วรรษพล   จันทรจนา   

30 1191 นางสาวชลธิชา  นาคมุสกิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี ด.ช.กิตติภูม ิ  ทิณแก้ว 

31 1242 นางสาวแก้วใจ  แดงขวัญทอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี ด.ญ.ธญัยรัตน ์   บัวชาวเกาะ 

32 1962 นางสาวสุภาวดี  มุสิกสาร สํานักงานสาธารณสุชจังหวัดชุมพร ด.ญ.โสภาพันธ ์  มุกสกิสาร 

33 1731 นางสาวพรศิร ิ มีศรีสุข โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายบุญเกียรต ิ หลอ่เพชร 

34 2365 นายวัชรินทร ์  เวชชากุล โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายณภัทร  เวชชากุล 

35 1996 นางสาวมณีรัตน์  มีสมบตั ิ โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กหญิงนิยตา  นิตยา 

36 2620 นางสาวนิภาภรณ ์ เอ้ียงม ี โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายพีร์เสกข์  ศรีทวี 

37 2411 นายศักดิ์รพ ี  อรรถยูร โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายชนาธิป  อรรถยูร 

38 736 นายชาญชัย  จ้องสกุลวงษ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน เด็กหญิงมารุกัญญา  จ้องสกุลวงษ์ 
39 2525 นางนันทิยา  ง่วนชู โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กหญิงรญัชิดา  ง่วงชู 

40 948 นางพนัดดา  นักดนตร ี สํานักงานสาธารณสุชจังหวัดชุมพร เด็กหญิงสิรินันทันนฑิน  นักดนตรี 
41 1299 นางนาขวัญ  เต็มสวัสดิ ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ เด็กหญิงปวรวรรณ  ศรีบุรินทร์ 

42 904 นางทัศนีย์  ไชยแขวง โรงพยาบาลสว ี เด็กชายธิตสิรณ ์ ไชยแขวง   
 
3.  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 1,000.00 บาท  จํานวน 49 ราย  
    เป็นจํานวนเงิน 49,000.00 บาท 

ประถมศึกษาปทีี่ 6 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 
1 1372 นายปกรณ์เกียรติ  เศลาอนันต์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร ด.ญ.ณัฐนรีย์   เศลาอนันต ์   

2 2094 นางกรรณิการ ์ สุพรรณดิษฐ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ช.พีรากร  สุพรรณพิษฐ   

3 1285 นางพัชร ี ฤทธิเรือง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ด.ช.พัชรากร  จันทร์แก้ว   

4 2328 นางสาวอรนุช    นวลมลุ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.ธมลวรรณ  ภูนิคม   

5 1113 นางวัชรา  ร่อนแก้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร ด.ช.จักรพรรด ิ  รอ่งแกว้   

6 1554 นายทวีชัย  จันทรมณ ี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.ธนัชพร  จันทร์มณ ี   

7 2418 นางสาววิมลรัตน์  ชมบุตร โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.เบญญาภา   ชมบุตร   

8 2347 นางวลัยพร   เทพอักษรน้อย โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.สุตาภัทร   เทพอักษรน้อย   

9 2190 นางสาวอนงค์  พรหมวริักษ ์ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.จตุรนต ์  พรหมวิรกัษ์   

ลําดบั เลข ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกลุ (บตุร) หมายเหตุ 
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สมาชิก 

10 963 นางณศธร  แซ่หลมิ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.เพ่ิมพร   โรจนารัตน์   

11 2512 นางอรสา  ประยูรกิจ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.ปนัดดา   ประยูรกิจ   

12 2138 นางกติติมา  วิมุตตานนท์ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ปุณณ์ธนัท  วมิุตตานนท ์   

13 2667 นายวรจกัษ์  เปรมสวัสดิ ์ ศตม.11.4 ชุมพร ด.ช.วรวิทย์   เปรมสวัสดิ ์   

14 3023 นางสาวอุทัยวรรณ   บุญช่วย โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน ด.ช.อภิวิชญ์  อ้นจรูญ   

15 2019 นายสมโภชน์  หนูทอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ญ.จันทร์เพ็ญ  หนูทอง   

16 1885 นายปัญญา  ลาวลิัย สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ญ.จินตจ์ุฑา  ลาวิลัย 

17 1096 นางศุภาพิชญ ์ ผูกประยูร โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.ปุณณวิช   ผกูประยูร 

18 1313 นางช่อเพ็ญ  สินสภุา โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.เพ็ญพิชชา  สินสุภา 

19 2865 นางสาวอัจฉราพรรณ   ทวิชศรี โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.ดนุพล   ทวิชศรี 

20 2487 นางสาวรชณัฐ    ทองปน โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.ธนิสา   ทองปน 

21 2796 นางสาวอภิญญา   ภูกาม โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.อฬงกร  รัตนวัชรชัยพร 

22 2272 นางสาวจันทนา   คงทอง โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.ปาณิศา   กันกําไร 

23 2519 นางไพรินทร ์  อินทะจักร ์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.พรเทพ   อินทะจักร ์

24 799 นางกฤษณ ี วิชิตะกุล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ ด.ช.ธนกร   วิชิตะกุล 

25 1287 นางสาวจรรยา  ชังช่างเรือ โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ช.ณฐนนท์   ทองมาก 

26 1875 นางปาณิศา  สังขส์ิงห ์ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.พชร  สังข์สงิห์ 

27 1403 นางสาวพิชากานต์  เจริญเดช โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร ด.ช.ศุภณัฐ  รังสีมนัตุชาต ิ

28 1613 นางสุเพ็ญ  แกว้เพชร โรงพยาบาลปะทิว ด.ช.นิพิชณ์พนธ ์  แก้วเพชร 

29 3087 นางสาวอภิญญา    ยุติมิตร โรงพยาบาลสว ี ด.ช.ธีรเมธ   ฤทธิ์คง 

30 2793 นางสริิวรรณ   เมอืงสง โรงพยาบาลสว ี ด.ญ.สินัชชา   เมืองสง 

31 1063 นางรัตญิา  เพชรประพันธ ์ โรงพยาบาลปะทิว ด.ญ.อภิชญา   เพชรประพันธ ์

32 1237 นายศรชัย  เพ็ชรเวช สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ญ.จุฑามาศ   เพ็ชรเวช 

33 679 นายจารึก  อินทนาศักดิ ์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.ณัฐภัทร   อินทนาศักดิ ์

34 1314 นางสริินาถ  รัตนประเสริฐ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร ด.ช.สิรวิชญ ์  รัตนประเสริฐ 

35 1460 นายศิริชัย  กลิ่นสมุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี ด.ญ.ธารินทร ์  กลิ่นสุข 

36 1520 นางราตร ี ยอดครุฑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี ด.ช.ศักดิ์ธัช   ยอดครุฑ 

37 807 นายเกียรติยศ  บุญยก โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายปัณณวิทย์  บุญยก 

38 1269 นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริแสง 

39 2676 นางมลฑา  เน้ือแก้ว โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ญ.ณิชาภัทร  เน้ือแก้ว 

41 1588 นางจรีวรรณ  โอฬารก์ิจ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬารก์ิจ 

42 2664 นายประทีป  เทพฉิม ศตม.11.4 ชุมพร เด็กหญิงทิพญาดา  เทพฉิม 

43 1491 นางทิพวรรณ  พรมโยธา สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา 

44 727 นายวิสันต ์ สมตน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี เด็กชายธีรภัทร ์ สมตน 

45 1295 นางประภาภรณ ์ จินดาช่ืน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ เด็กชายศุภเสกข์  จินดาช่ืน   
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ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกลุ (บตุร) หมายเหตุ 

46 2425 นางสริิสุดา  สุขเอียด โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายอัฐชานนท์  สุขเอียด 

47 1488 นางสาวสุปราณี  ฮกทน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว เด็กชายวงค์วรัณ  พรหมรกัษ์   
48 2456 นางเรวด ี  เมืองอดุม โรงพยาบาลสว ี เด็กชายธนกฤต  เมืองอุดม   
49 986 นางสาวขวัญใจ  บุญยม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม ด.ช.กฤตพล  อินทร์เสวียด   

 
4.  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุนละ 1,500.00 บาท  จํานวน 43 ราย  
    เป็นจํานวนเงิน 64,500.00 บาท 

มัธยมศึกษาปีที ่ 3 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 

1 2328 นางสาวอรนุช    นวลมลุ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.วิศวรรดิ ์  ภูนิคม   

2 2667 นายวรจกัษ์  เปรมสวัสดิ ์ ศตม.11.4 ชุมพร น.ส.วรนุช  เปรมสวัสดิ ์   

3 1024 นายยอดชาย  จิ้วบุญสร้าง เทศบาลเมืองหลังสวน ด.ญ.นภสร  จิ้วบญุสรา้ง   

4 1342 นางราตร ี บุญธรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญธรรม   

5 1627 นางจรูญลักษณ ์ โคนาบุตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ เด็กชายกษิดิศ  โคนาบุตร   

6 1276 นางสาวประวีณ์นุช  ชอบตรง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร เด็กหญิงพลอยนารี  ศุภสังข์   

7 1486 นายชัยกฤต  ชิตพงศ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร เด็กชายกศิดิศ  ชิตพงศ์   

8 2262 นางสาวเอราวัณ   คงนาค โรงพยาบาลละแม เด็กชายธนกฤต  รอดศร ี   

9 3012 นางสาววิไลลักษณ ์   ประทมุศรีขจร โรงพยาบาลพะโตะ๊ เด็กหญิงนัฐสุดา  นวลศร ี

10 724 นางปราณ ี แสนยะมูล โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน เด็กหญิงบณัฑิตา  แสนยะมูล 

11 1205 นางเรณ ู สุวรรณเนาว ์ โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน เด็กหญิงชนิกกานต์  สุวรรณเนาว์ 
12 2222 นางสายชล  ชูวัจนะ โรงพยาบาลละแม เด็กชายจิโรจน์  เศรษฐนาวา 

13 1120 นางจันทรจ์ิรา  ปลอดพยันต ์ โรงพยาบาลละแม เด็กหญิงปุนร์วส ุ ปลอดพยันต ์

14 2367 นางอ่ิมบุญ  อุดมประมวล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ เด็กชายณัฎฐ์ณรงค์  อุดมประมวล 

15 1931 นางพรทิพย์  รอดนาโพธิ ์ โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายโภคิน  รอดนาโพธิ ์

16 1865 นางกาญจนา  เรืองผล โรงพยาบาลท่าแซะ เด็กชายบารมี  เรืองผล 

17 807 นายเกียรติยศ  บุญยก โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายจิณณวตัร  บุญยก 

18 981 นางศิริวรรณ  คงบุญแก้ว โรงพยาบาลปะทิว เด็กชายธีริทธิ ์ คงบุญแก้ว 

19 1511 นางจรีะภา  นุ้ยนาพญา โรงพยาบาลหลังสวน เด็กหญิงธญักมล  นุ้ยนาพญา   

20 2102 นางสาวอรวีร ์ สักคุนี โรงพยาบาลหลังสวน นายศุภโชค  ภูกาม   

21 1870 นางธญัลกัษณ ์ วิศาล โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายกฤตณิห ์ วิศาล   

22 1889 นายสุภัทร  เลี้ยวไพบูลย์ โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายอธิชาต  เลี้ยวไพบลูย์   

23 2151 นางสาวภวพร  จอ้งสกลุวงษ์ โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายณภัทร  สมวงษ ์   

24 493 นางปิยรัตน์  สว่างวงศ์ บํานาญ  สสจ.ชุมพร เด็กชายประภวัต  สวา่งวงศ์   

25 2158 นางชุติมา  จาวยนต์ โรงพยาบาลหลังสวน เด็กชายกันตินันท์  จาวยนต ์   

26 1149 นางสจุิตรา  ปรีชาธนวิชญ ์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายภูมินทร์  ปรีชาธนวิชญ ์   
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27 1251 นางจารุวรรณ  นุ่มปาน โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายวรพจน ์ นุ่มปาน   

28 1817 นางบังอร  รัตตะมาน โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายศุภณัฐ  รัตตะมาน   

29 2327 นางวิภาภรณ ์   บุญคง โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กหญิงธดิารัตน์  บุญคง   

30 1731 นางสาวพรศิร ิ มีศรีสุข โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายรณภณ  เขมนาทนนท์   

31 2172 นางสาวอุไรวรรณ์  แก้วเทียมทอง โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายชนะศักดิ์  แก้วเทียมทอง   

32 331 นายจุลภัณฑ ์ เพ็ชร์เกาะ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายวรานนท์  เพ็ชร์เกาะ   

33 1269 นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กหญิงเนตรกมล  ชูสุริแสง 

34 1988 นางวาสนา  ยงกําลัง โรงพยาบาลสว ี เด็กชายถิรายุ  ยงกําลงั 

35 687 นางมณีรัตน์  วิชัยดิษฐ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี เด็กชายฉัตรปพน  ทองแกว้ 

36 2442 นายยศพล  ประเสริฐกุล โรงพยาบาลมาบอาํมฤต เด็กชายณัฐชนน  ประเสริฐกุล 

37 2458 นางนาฏอนงค์   สดากร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ เด็กหญิงฉตัรสมุล  สดากร 

38 2062 นางอังสนา  หมั่นสกุล สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายวินิจ  หมั่นสกลุ 

39 808 นางวชิรา  แซ่โง้ย โรงพยาบาลละแม เด็กหญิงปานชนก  แซ่โง้ย 

40 1996 นางสาวมณีรัตน์  มีสมบตั ิ โรงพยาบาลทุ่งตะโก เด็กชายพชรพล  นิตยา 

41 672 นายวิสุทธิ ์ ทองศิริ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ เด็กชายธนกฤต  ทองศิริ 

42 2903 นางจรีะภา   บัววารี โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ เด็กหญิงสุทธิญา  บัววารี   

43 1281 นางพันธุ์ทิพย์  บุญเกื้อ โรงพยาบาลปะทิว นางสาวศุภรดา  บุญเกื้อ   
 
 
5.  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 39 ราย / ปวช.3 จํานวน 1 ราย และ ปวส.2     
    จํานวน 2 ราย  ทุนละ 2,000.00 บาท  รวมจํานวน 42 ราย  เป็นจํานวนเงิน 84,000.00 บาท 

 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 
1 3123 นางอรษา   กิจธารา โรงพยาบาลปะทิว  น.ส.ณัฐชยา   กิจธารา   

2 799 นางกฤษณ ี วิชิตะกุล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ นายธนกฤต  วิชิตะกุล   

3 2274 นายพรกฤษฎา    เลิศลาภสหชัย โรงพยาบาลละแม น.ส.อรปรณีา  เลศิลาภสหชัย   

4 1129 นางนภาพร  อ๋องแก้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม นายณภัทร  อ่องแก้ว   

5 3016 นางกาญจนา     บัวทอง โรงพยาบาลสว ี นางสาวณัฐชยา  บัวทอง   

6 1862 นางจริยา  แต้ภักดี โรงพยาบาลสว ี นางสาวอมลณัฐ  แต้ภักด ี   

7 1663 นายสุชีพ  แต่งเกลี้ยง โรงพยาบาลสว ี นางสาวปิยฉัตร  แต่งเกลี้ยง   

8 2116 นายสิงห์นารายณ์  บุญเสถียร โรงพยาบาลสว ี นายธีรดนย์  บุญเสถียร   

9 809 นายอนันต ์ อนิลบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ นางสาวณัฐชยา  อนิลบล   

10 1098 นางศริญญา  วงศ์สุวัฒน ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร นายบัณฑิต  วงศ์สุวัฒน์   

11 874 นางฉันทนา  โสภณมณ ี โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน นายศุภณัฐ  โสภณมณ ี   
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ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกลุ (บตุร) หมายเหตุ 

12 2465 นางจาํเรญิ   บุญเทียว โรงพยาบาลปากนํ้าหลงัสวน นางสาวอลิตา  บุญเท่ียว   

13 744 นางจริยา  สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลละแม นายชิงธวัช  สุวรรณรัตน์   

14 402 นางมยุร ี นุ้ยมาก โรงพยาบาลท่าแซะ นางสาวธนัชพร  นุ้ยมาก   

15 396 นางพรพรรณ  ยอดย่ิง โรงพยาบาลท่าแซะ นางสาวพนัชกร  ยอดย่ิง   

16 2976 นายธิติชัย   บุญรุง่ โรงพยาบาลหลังสวน นายชยวิชญ์  บุญรุ่ง   

17 2918 นางกมลทิพย์   ชุมพงษ์ โรงพยาบาลหลังสวน นางสาวเบญญทิพย์  ชุมพงษ์   

18 1785 นางนุชจรินทร ์ อิสโร โรงพยาบาลหลังสวน นางสาวพมิพิชญา  กลมแป้น   

19 1137 นายชยันต์  ศิริวงศ์ตระกูล โรงพยาบาลหลังสวน นายปณัฎฐ์  ศิริวงศ์ตระกูล   

20 783 นายจรวย  อารีราษฏร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ นางสาวอจัฉราพร  อารรีาษฎร ์   

21 1702 นางสธุีรา  ศรีกาญจน์ โรงพยาบาลละแม นายสรชัย  ศรีกาญจน์ 

22 414 นางจารี  ศรีปาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายชาติเช้ือ  ปานพรหมมินทร ์

23 1620 พ.จ.อ.ปวิช     สิงหะกว ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นางสาวปาณสิรา  สิงหะกว ี

24 2712 นางสุนิสา  ภู่ประเสริฐ เทศบาลวงัไผ ่ นางสาวปวีณพิชญ ์ ภู่ประเสริฐ 

25 2037 นางณัฏฐ์นิยุดา  วิฑูรรัตน ์ โรงพยาบาลมาบอาํมฤต นายณวิบลูธิษณ ์ วิฑูรรัตน์ 

26 1214 นางศิริพร  ชายภักดิ ์ โรงพยาบาลมาบอาํมฤต นายสหสัวรรษ  ชายภักดิ ์

27 740 นางพรทิพย์  จันทร์นุ้ย สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวณัฐมน  จนัทร์นุ้ย 

28 743 นางภทรมน  ช่วยเต็ม โรงพยาบาลละแม นางสาวชาคริยา  ช่วยเต็ม 

29 1167 นางนันทิรัตน์  จิตตรีทรง สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวปวีณธ์ิดา  จิตตรีทรง 

30 1915 นางสาววันเพ็ญ  พรหมชัย โรงพยาบาลสว ี นางสาวธันยพร  พรหมชัย 

31 1934 นางสารีย์  เลี่ยมทอง โรงพยาบาลละแม นางสาวปิยาพร  เลี่ยมทอง 

32 851 นายปรัช  บุญกว ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ นางสาวชันย์ชนก  บุญกว ี

33 357 นางทัศนา  บุศราทิศ โรงพยาบาลทุ่งตะโก นางสาวนันท์นภัส  บุศราทิศ 

34 753 นางจริาพร  เจริญศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี นางสาวเกวลีน  เจริญศร ี

35 1474 นายสมมาตร  เสงีย่มรัตนรุจ ี สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เสงี่ยมรัตนรุจี 
36 677 นางจันทรา  บริบรูณ์สุข โรงพยาบาลหลังสวน นายณัฐวรรธน์  ชัยชนะกสิกรรม 

37 305 นางฐิติวรดา  เรืองเดชา โรงพยาบาลปะทิว นางสาวณิชกานต ์ เรืองเดชา 

38 904 นางทัศนีย์  ไชยแขวง โรงพยาบาลสว ี นายตนุภัทร  ไชยแขวง 

39 1391 นางณปภัช โฆษิตคุณวุฒิ โรงพยาบาลละแม นายปิยะพัทธ์  พงษ์วีระพัฒน์ 

40 2632 นายเนตินัฐ  ใจสวา่ง ศ.ต.ม.11.4 ชุมพร นายสหรัฐ  ใจสว่าง 

41 2137 นางสาวสุนิษา  โกษฐเพชร โรงพยาบาลมาบอาํมฤต นายอภิรักษ์  อินทศร 

42 603 นางมณีรัตน์  รัตนจํานง โรงพยาบาลท่าแซะ นายธนพล  รัตนจาํนงค์ 
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6.  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันปริญญาตรีปี 4  ทุนละ 2,500.00 บาท  จํานวน 55 ราย   
     เป็นจํานวนเงิน  137,500.00 บาท 

ปริญญาตรีปีที่ 4 

ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ชื่อ-สกุล (บุตร) หมายเหตุ 
1 1885 นายปัญญา  ลาวลิัย สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร น.ส.ปาณชลิตา   ลาวลิัย   

2 382 นายพัลลภ  นัทธี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายณภัทร  นัทธี 

3 2503 นางชะอ้อน   สุทธิคณะ โรงพยาบาลพะโตะ๊ นางสาวศรณัย์พร  สุทธิคณะ 

4 493 นางปิยรัตน์  สว่างวงศ์ บํานาญ  สสจ.ชุมพร นายพศุตม ์ สวา่งวงศ์ 

5 527 นายจงรกัษ์  วิเศษรัตน์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ นางสาวรตัน์วด ี วิเศษรัตน์ 

6 1529 นางอุบลวรรณ  อนิทรบุตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร นายศุภกร  อินทรบุตร 

7 386 นางเวียงฟ้า  น้อยจีน โรงพยาบาลท่าแซะ นายสิร  น้อยจีน 

8 760 นางชูสิร ิ ไกรมาก โรงพยาบาลท่าแซะ นางสาวชนากานต ์ ไกรมาก 

9 617 นางสุพตัรา  สุวรรณเนาว ์ โรงพยาบาลละแม นางสาวทอรุง้  สุวรรณเนาว ์

10 783 นายจรวย  อารีราษฏร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ นางสาวศินีนาฏ  อารีราษฎร ์

11 1702 นางสธุีรา  ศรีกาญจน์ โรงพยาบาลละแม นายธรรศ  ศรีกาญจน์ 

12 1136 นางอมรา  เบ็ญจมณ ี โรงพยาบาลละแม นางสาวพไิลวรรณ  พรหมเจรญิ 

13 2277 นางสมศรี   ศรีพรหม โรงพยาบาลละแม นายน้ําเพชร  ศรีพรหม 

14 644 นางอารีย์  เสถียรวงศา โรงพยาบาลละแม นายวีรภัทร  เสถียรวงศา   

15 2459 นางสาวดารณ ี  จนัทร์ทอง โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร นายนภทีย์  ศรีสงคราม   

16 608 นางอนงค์  แช่มช้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ นางสาวปริญดา  แช่มช้อย   

17 907 นางวัชราภรณ์  เพชรดี โรงพยาบาลปะทิว นางสาวณัฐธิดา  เพชรดี   

18 1558 นางอุบลพรรณ  ชีช้าง สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายศุภวิชญ ์ ช้ีช้าง   

19 2089 นางเสาวนีย์  ย่ีค้ิว โรงพยาบาลปะทิว นายธนวรรฒ  ย่ีค้ิว   

20 468 นางสญุาณ ี ศรีสังข์ โรงพยาบาลปะทิว นางสาวณิชนันท์  ศรีสังข ์   

21 2345 นางอนงค์น้อย  แสงศร ี โรงพยาบาลปะทิว นายณัฐชนน  แสงศรี   

22 1879 นางสาวอรวรรณ  เกตุอาญา โรงพยาบาลปะทิว นางสาวสัณห์สินี  จันทร์เอ้ือน   

23 1344 นางวันด ี ธนกุลวสิิษ โรงพยาบาลหลังสวน นายวัชรากร  ธนกุลวสิิษ   

24 895 นางจินตนา  สวนจันทร ์ โรงพยาบาลหลังสวน นายณัฐมน  สวนจันทร ์   

25 414 นางจารี  ศรีปาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายชลทิศ  ปานพรหมมินทร ์   

26 717 นางวาสนา  ทองดี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายณัฐภาส  ทองดี   

27 2120 นางสรัญญา  เนียมเจรญิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นางสาวกัญญณัฏฐ์  เนียมเจรญิ   

28 2604 นางสุทธิภา  เหลา่งาม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายเสฏฐวุฒิ  เหล่างาม   

29 2712 นางสุนิสา  ภู่ประเสริฐ เทศบาลวงัไผ ่ นางสาวธมนวรรณ  ภู่ประเสริฐ   

30 1705 นายจีระพงษ์  ด้วงโยธา โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายรณกร  ด้วงโยธา   

31 352 นางพัชรีย์  มาเมือง โรงพยาบาลละแม นายกันตพงศ์  มาเมือง   
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ลําดบั 
เลข

สมาชิก ชื่อ – สกลุ หน่วยงาน ชื่อ – สกลุ (บตุร) หมายเหตุ 

32 523 นายบุญเชิญ  แป้งอ่อน สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายชนภัทร  แป้งอ่อน   

33 319 นายสุดใจ  อบแย้ม บํานาญ  สสจ.ชุมพร นางสาวจิตพาช่ืน  อบแย้ม   

34 1021 นางพรทิพย์  บุญเจริญสุขวงศ ์ โรงพยาบาลสว ี นายปฐมภพ  บุญเจริญสุขวงศ์   

35 444 นางสุนี  ภักดีคง บํานาญ  สสจ.ชุมพร นางสาวอรรจณา  ภักดีคง 

36 1934 นางสารีย์  เลี่ยมทอง โรงพยาบาลละแม นางสาวนิรมล  เลี่ยมทอง 

37 840 นางวิภารัตน์  ทองธานี โรงพยาบาลละแม นางสาวมุกดามาศ  ทองธานี 

38 338 นางปิยกลุ  รอดทองด ี โรงพยาบาลละแม นายภานุรุจ  รอดทองด ี

39 549 นางพรพิศ  ฤกษ์มาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นางสาวกนกกาญจน์  ฤกษ์มาก 

40 1306 นางนฤมล  สงวนนาม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ นางสาวณฐิกา  เนตรสุวรรณ 

41 1172 นางอัญชล ี พยัคฆ ์ บํานาญ  สสจ.ชุมพร นายสิรภพ  พยัคฆ ์

42 806 นางฉวีวรรณ  ทันประจําสินธุ์ โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร นายปาณัสม ์ ทันประจําสินธุ ์

43 2348 นางอุทิศ     เจริญจรงิ โรงพยาบาลท่าแซะ นายเกรียงกริด  เจริญจริง 

44 1042 นางอุบลรัตน์  เก่งอนันตานนท์ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวจิรฐาน  เก่งอนันตานนท์ 

45 633 นางกอบพร  แทนม้วน โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายชนน  แทนมว้น 

46 753 นางจริาพร  เจริญศรี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี นางสาวศศิกาญจน์  เจรญิศร ี

47 2780 นางบงกชรัตน์    คนดี โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายวรวสั  คนดี 

48 357 นางทัศนา  บุศราทิศ โรงพยาบาลทุ่งตะโก นางสาวอรวรรยา  บุศราทิศ 

49 2997 นายธเนศ    โชคพระสมบัต ิ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวพัณณิตา  โชคพระสมบัติ 
50 817 นายสําราญ  ไชยชนะ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นางสาวสราวรรณ  ไชยชนะ 

51 558 นายกสิณ จันทร์ทัพ โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร นางสาวณัฐธยาน์  จันทร์ทัพ 

52 1142 นางเกษร  จันทร์สว ี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสว ี นางสาวนีรชา  จันทร์สว ี

53 678 นางรัชนีพร  ขุนสมุทร สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดชุมพร นายรต ิ ขุนสมุทร 

54 1206 นางอทิตา  มณีรัตน์ โรงพยาบาลสว ี นางสาวณัฏชฎา  สุทธิพงศ์ 

55 614 นางมลัลิกา  สุขประวิทย์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร นางสาววิมลกัษณ ์ สุขประวิทย์ 

 
รวมจํานวนมอบทุนการศึกษาประจําปี 2561 ทั้งหมด 269 ราย  เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 396,000.00 บาท 
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเอกฉันฑ์อนุมัติตามที่คณะกรรมการดําเนนิการเสนอ 
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รายงานการใช้จ่ายทุนสวัสดิการสังคม 
ประจําปี พ.ศ. 2561 

 
ยอดยกมาสิ้นปี   546,740.14  บาท 
จัดสรรเพ่ิม   1,661,561.60  บาท 
รวมเงินทั้งสิ้น   2,208,301.74  บาท 
ใช้ไปทั้งสิ้น (ม.ค.-พ.ย.2561) 998,880.00  บาท  
เงินคงเหลือ   1,209,421.74  บาท 
ใช้ไปทั้งสิ้นเดือน ธ.ค.2561 47,491.00  บาท 
เงินคงเหลือเดือน ธ.ค.2561     1,161,930.74  บาท 
 

1) ทุนสวัสดิการสังคม  (สงคเ์คราะห์ศพครอบครัวสมาชกิ)   จํานวน  57   ราย  มีรายช่ือดังน้ี 
1. นางพรรณี  เศลาอนันต์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.มาบอํามฤต  5 ม.ค.2561 2,800   
2. นางนิพา  รม่แก้ว(บิดา)พร้อมหรีด รพ.สวี   8 ม.ค.2561 2,800   
3. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ(บิดา)พร้อมหรีดรพ.ปากนํ้าหลังสวน 15 ม.ค.2561 2,500 
4. นางชูจิตร์  ภักตรมาศ(บิดา)พร้อมหรีด บํานาญ   26 ม.ค.2561 2,800 
5. นางปทิตตา  อภิสนทสมบัติ(สามี)พร้อมหรีด รพ.ปากนํ้าชุมพร 31 ม.ค.2561 4,800 
6. นางสมบูรณ์  ดีภักด์ิ(สามี)เฉพาะหรีด รพ.ละแม  6 ก.พ.2561 800 
7. นายเล็ก  เรืองกําเนิด(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ  7 ก.พ.2561 2,800 
8. นางภัทราวดี  ชุมพลวีระพงษ์(บุตร) สหกรณ์ฯ  9 ก.พ.2561 4,000 
9. น.ส.อนงค์  พรหมวิรักษ์(บิดา)  รพ.ท่าแซะ  12 ก.พ.2561 2,000 
10. นางฐิติพรรณ  โสตถิฤทธ์ิ(บิดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  26 ก.พ.2561 2,800  
11. น.ส.ฐิตาพร  คนดี(บิดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  21 มี.ค.2561 2,800 
12. น.ส.จินตนา  รตันะ(มารดา)  รพ.ละแม  21 มี.ค.2561 2,000 
13. นางศิริกานดา  ไทยนุกุล(บิดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร  28 มี.ค.2561 2,800 
14. น.ส.วลัยพร  วงศ์สุวัฒน์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  4 เม.ย.2561 2,800 
15. นางบุญชู  ดีรักษา(สามี)พร้อมหรีด รพ.สวี   10 เม.ย.2561 4,500 
16. นางนพมาศ  เกิดคง(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ  18 เม.ย.2561 2,800 
17. น.ส.ศิริ  ทวิชศรี(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ปากนํ้าหลังสวน 19 เม.ย.2561 2,800 
18. นายศุภโชค  เทพอาวุธ(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.หลังสวน  8 พ.ค.2561 2,800 
19. นายจํานง  บุรีรัตน์(ภรรยา)พร้อมหรีด บํานาญ   15 พ.ค.2561 4,000 
20. นางปนัดดา  ทองศิริ(บิดา)พร้อมหรีด รพ.สวี   28 พ.ค.2561 2,800 
21. น.ส.เนตรฤดี  ทองอาญา(บิดา)พร้อมหรีด รพ.สวี  28 พ.ค.2561 2,800 
22. นายวิโรจน์  ปัญชะนา(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  4 มิ.ย.2561 2,800 
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23. น.ส.นภาพร  กล่ําฟัก(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.สวี  20 มิ.ย.2561 2,800 
24. นางจิรารัชต์  โกกนุต(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ชุมพรฯ  29 มิ.ย.2561 2,800 
25. นายประจักษ์  กมลวิริยะวัฒน(์มารดา)พร้อมหรีด สสอ.ปะทิว 9 ก.ค.2561 2,800 
26. นางชุติมา  จาวยนต์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  17 ก.ค.2561 2,800 
27. นายวัชร  สุวรรณเนาว์(บิดา)พร้อมหรีด  เทศบาลละแม  17 ก.ค.2561 2,800 
28. นางมยุรี  นุ้ยมาก(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ  23 ก.ค.2561 2,800 
29. น.ส.วิชชุดา  ศรีนวล(บิดา)พร้อมหรีด รพ.สวี   31 ก.ค.2561 2,800 
30. นางสิริสุดา  สขุเอียด(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ  3 ส.ค.2561 2,800 
31. นายสําราญ  ไชยชนะ(บิดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร  7 ส.ค.2561 2,800 
32. นายไพศาล  เพียงจันทร์(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.สวี  9 ส.ค.2561 2,800 
33. นางนภาพร  อ๋องแก้ว(บิดา)พร้อมหรีด สสอ.ละแม  17 ส.ค.2561 2,500 
34. น.ส.ขวัญใจ  บุญยม(บิดา)พรอ้มหรีด สสอ.ละแม  17 ส.ค.2561 2,500 
35. นางวาสนา  ไข้บวช(สามี)พรอ้มหรีด รพ.สวี   29 ส.ค.2561 4,800 
36. นางพิมพ์วลัญช์  จุลถาวร(มารดา)พร้อมหรีด  รพ.ละแม  31 ส.ค.2561 2,800 
37. น.ส.จิตตวดี ประจักษ์วิมล(มารดา)พร้อมหรีดรพ.ปากนํ้าชุมพร 6 ก.ย.2561 2,800 
38. นางศิวพร เหล่าศิริวุฒิ(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  10 ก.ย.2561 2,800 
39. นายสุนันท์  ศรีสังข์(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ  27 ก.ย.2561 2,800 
40. น.ส.อรพิน  นาคกล่อม(มารดา)พร้อมหรีด รพ.สวี  27 ก.ย.2561 2,800 
41. น.ส.สุพรรษา บุญนิตษ์(มารดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  2 ต.ค.2561 2,800 
42. นางวิมลพรรณ  ขวัญทอง(บิดา)พร้อมหรีด บํานาญ  10 ต.ค.2561 2,800 
43. นางณัฐวรา  ฤทธิโสม(บิดา)พร้อมหรีด บํานาญ   18 ต.ค.2561 2,000 
44. น.ส.กัญฐา  อาวาศ(มารดา)พร้อมหรีด สหกรณ์ฯ  12 ต.ค.2561 2,800 
45. นางสุดาพร  แสงจันทร์(สาม)ีพร้อมหรีด  สสจ.ชุมพร  1 พ.ย.2561 4,800 
46. นางอุมาพร ไทยนุกูล(มารดา)พร้อมหรีด รพ.หลังสวน  6 พ.ย.2561 2,800 
47. น.ส.นัฐภรณ์ นุ้ยสอน(บิดา)พร้อมหรีด รพ.พะโต๊ะ  6 พ.ย.2561 2,800 
48. นางสุภรา  ไชยชนะ(มารดา)พร้อมหรีด สหกรณ์ฯ  7,9 พ.ย.2561 2,800 
49. นางจันทร์ธิมา  ศรีคง(บิดา)พร้อมหรีด สสอ.สวี   9 พ.ย.2561 2,500 
50. นายศรชัย เพชรเวช(บิดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร  14 พ.ย.2561 2,800 
51. นางปรีดา จิตรบรรจง(บิดา)พร้อมหรีด สสอ.เมือง  19 พ.ย.2561 2,800 
52. นางนวลจันทร์ ฉายากุล(มารดา)พร้อมหรีดรพ.หลังสวน  21 พ.ย.2561 2,800 
53. นางวิภารัตน์  ทองธานี(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.ละแม  26 พ.ย.2561 2,800 
54. น.ส.จิลลาภัทร  ทองธานี(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ละแม  26 พ.ย.2561 2,800 
55. นางวาสนา ทองดี (มารดา)พร้อมหรีด สสอ.หลังสวน  20 ธ.ค.2561 4,800 
56. นางสิรนิาถ รัตนประเสริฐ(บิดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร  21 ธ.ค.2561 4,800 
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57. น.ส.สมัชญา มากศักด์ิ(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.มาบอํามฤต  27ธ.ค.2561 4,800 
 รวมเงินทั้งสิน้   170,100    บาท 
 

2) ทุนสวัสดิการสังคม  (สงเคราะห์สมาชิกเก่ียวกับศพฯ)  จํานวน  3  ราย  มีรายช่ือดังน้ี 
1. น.ส.นนทญา  ครัวจัตุรัส (สมาชิกเสียชีวิต) พร้อมหรีด   รพ.ท่าแซะ 16 ก.พ.2561  200,000 
2. นายสาคร  เสวตวงศ์ (สมาชิกเสียชีวิต) พร้อมหรีด   รพ.ปะทิว  9 มี.ค.2561  225,000 
3. นางเครือวัลย์  บุญล้ํา (สมาชิกเสียชีวิต) พร้อมหรีด   สสอ.ท่าแซะ 26,28 พ.ย.2561     4,800 

   รวมเงินทั้งสิ้น   429,800  บาท 
 

3) ทุนสวัสดิการสังคม  (มงคลสมรส)  จํานวน  20    ราย  มีรายช่ือดังน้ี 
1. น.ส.เกวลี  ศรทีองกุล   รพ.พะโต๊ะ  24 ม.ค.2561 1,000 
2. นายสิทธิไชย  สมวงศ์   รพ.พะโต๊ะ  24 ม.ค.2561 1,000 
3. นางขนิษฐา  เยาวยัง(เพ็รโสม)  รพ.ท่าแซะ  25 ม.ค.2561 1,000 
4. น.ส.อุไรวรรณ  บุญชู   สสอ.ละแม  30 ม.ค.2561 1,000 
5. น.ส.วรรณิภา  ชุมทอง  รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,000 
6. น.ส.นิตศรา  บุญทองชู  รพ.ทุ่งตะโก  20 ก.พ.2561 1,000 
7. น.ส.ผุสดี  ไชยพูล   รพ.พะโต๊ะ  28 ก.พ.2561 1,000 
8. น.ส.สายชล  คาํสงค์   รพ.มาบอํามฤต  16 มี.ค.2561 1,000 
9. น.ส.วรรณศิริ  ขาวชํานาญ  รพ.หลังสวน  2 เม.ย.2561 1,000 
10. น.ส.สาลินี  พุ่มไสว   รพ.สวี   2 เม.ย.2561 1,000 
11. น.ส.ฐาปนี  รอดศรีแป้น  รพ.พะโต๊ะ  10 เม.ย.2561 1,000 
12. นายพนิต  สมเนียม   รพ.ท่าแซะ  30 เม.ย.2561 1,000 
13. น.ส.นิรมล  รัทโล   รพ.ท่าแซะ  30 เม.ย.2561 1,000 
14. น.ส.ชไมพร  ไตรยมาตร์  รพ.มาบอํามฤต  11 มิ.ย.2561 1,000 
15. น.ส.วรรวิสา  พันคง   รพ.ทุ่งตะโก  22 มิ.ย.2561 1,000 
16. น.ส.ศุภานัน  เสนาห์นุกูล  สสอ.ปะทิว  12 ก.ค.2561  1,000 
17. น.ส.ชิดกมล  ฉิมสะอาด  สสอ.หลังสวน  14 พ.ย.2561 1,000 
18. น.ส.พัสตราภรณ์  ขวัญราช  รพ.หลังสวน  14 พ.ย.2561 1,000 
19. น.ส.ธิดารัตน์ วิเศษศิริ   รพ.ละแม  14 ธ.ค.2561 1,000 
20. น.ส.จันจิรา  วงศ์ศิลป์   รพ.สวี   24 ธ.ค.2561 1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   20,000  บาท 
 
 
 



 
 

หน้า 95 
 

4) ทุนสวัสดิการสังคม  (รบัขวัญทายาทใหม่)   จํานวน  32 ราย  มีรายช่ือดังน้ี 
1. น.ส.นารีนุช  เพชรเวช  รพ.ปะทิว  10 ม.ค.2561 1,000 
2. นายอํานวย  สุดสวาสด์ิ  รพ.พะโต๊ะ  31 ม.ค.2561 1,000 
3. น.ส.อิงสาละมา  ล๊ะหมาด  รพ.ท่าแซะ  12 ก.พ.2561 1,000 
4. นางเกศินี  ส่งข่าว   รพ.พะโต๊ะ  20 ก.พ.2561 1,000 
5. น.ส.จริยา  เพ็ชรเจริญ  รพ.พะโต๊ะ  20 ก.พ.2561 1,000 
6. นายกิตติศักด์ิ  บุญปลืม้  รพ.พะโต๊ะ  20 ก.พ.2561 1,000 
7. นางสุปราณี  นาคอุดม  รพ.หลังสวน  20 ก.พ.2561 1,000 
8. นางเพ็ญนภา  นุ้ยพิน   รพ.หลังสวน  20 ก.พ.2561 1,000 
9. น.ส.นงค์ณภัทร  ฉมิวิรัตน์  รพ.สวี   7 มี.ค.2561 1,000 
10. น.ส.ภัทรฑิรา  เซ่งเจริญ  รพ.สวี   15 มี.ค.2561 1,000 
11. น.ส.อุมาพร  พรหมหาญ  สสอ.ทุ่งตะโก  21 มี.ค.2561 1,000 
12. น.ส.สุดาวรรณ  ผิวนิวัฒน์  รพ.หลังสวน  21 มี.ค.2561 1,000 
13. น.ส.วรรณวิศา  ฤทธิรงค ์  รพ.ท่าแซะ  10 เม.ย.2561 1,000 
14. น.ส.ปัทมา  แก้วมณี   ศตม.11.4  30 เม.ย.2561 1,000 
15. นางขนิษฐา  เยาวยัง   รพ.ท่าแซะ  10 พ.ค.2561 1,000 
16. น.ส.เนาวรัตน์  ทิพย์บุญทรัพย์  รพ.หลังสวน  12 มิ.ย.2561 1,000 
17. น.ส.ทิพย์สุดา  แซ่เฮง   รพ.หลังสวน  5 ก.ค.2561 1,000 
18. น.ส.อังคณา  ช่วยเต็ม   รพ.สวี   6 ก.ค.2561 1,000 
19. นายวิทยา  แก้วระไพ   สสอ.สวี   6 ก.ค.2561 1,000 
20. นางสรธิดา  ชูขํา   รพ.หลังสวน  9 ก.ค.2561 1,000 
21. นางวันเพ็ญ  หวานสนิท  รพ.หลังสวน  28 ส.ค.2561 1,000 
22. น.ส.กนกวรรณ์  เบญจพันธ์ุ  รพ.ชุมพรฯ  7 ก.ย.2561 1,000 
23. น.ส.วรรณิสา  สุดสนธ์  รพ.หลังสวน  24 ก.ย.2561 1,000 
24. นางกรณิศ  ไกรนรา   เทศบาลพะโต๊ะ  24 ต.ค.2561 1,000 
25. น.ส.ธิดาพร  มงคล   รพ.สวี   24 ต.ค.2561 1,000 
26. น.ส.นารีรัตน์  คําลัยวงษ์  สสอ.พะโต๊ะ  31 ต.ค.2561 1,000 
27. น.ส.เกวลี  ศรทีองกุล   รพ.พะโต๊ะ  14 พ.ย.2561 1,000 
28. น.ส.กานต์ชนก  ศุภมาตร ์  รพ.ละแม  20 พ.ย.2561 1,000 
29. นางวีรยา  สมบูรณ์   รพ.ละแม  20 พ.ย.2561 1,000 
30. นายกนกพล ขนุพรหม  รพ.สวี   24 ธ.ค.2561 1,000 
31. น.ส.ชมัยพร  พรหมหาญ  รพ.ทุ่งตะโก  24 ธ.ค.2561 1,000 
32. น.ส.อนุสรา  สขุอาจ   สสอ.ทุ่งตะโก  24 ธ.ค.2561 1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   32,000  บาท 



 
 

หน้า 96 
 

5) ทุนสวัสดิการสงัคม  (การศึกษาบุตรของสมาชิก)  จํานวน  92 ราย มีรายช่ือดังนี ้จํานวน 152,000 บาท 
ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้อนุบาล 
1. น.ส.ชนิตา  โพธ์ิทอง   รพ.สวี   23 ม.ค.2561 1,000 
2. นางอังคณา  ช่วยเต็ม   รพ.สวี   23 ม.ค.2561 1,000 
3. น.ส.สาวิกา  เรืองกําเนิด  รพ.ท่าแซะ  23 ม.ค.2561 1,000 
4. นางอุไรวรรณ  สุวรรณสินธ์  รพ.มาบอํามฤต  24 ม.ค.2561 1,000 
5. นายประมวล  สุขนคร  รพ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,000 
6. น.ส.โชติกา  เผือกเสวก  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 24 ม.ค.2561 1,000 
7. น.ส.ขวัญฤดี  ขําจิตร   สสอ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,000 
8. น.ส.สาวิตรี  เมืองนุ้ย   รพ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,000 
9. น.ส.นารีรัตน์  คําลัยวงษ์  สสอ.พะโต๊ะ  24 ม.ค.2561 1,000 
10. น.ส.ลดาวัลย์  โอวาท   รพ.มาบอํามฤต  24 ม.ค.2561 1,000 
11. น.ส.สุดฤทัย  รตันโอภาส  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 25 ม.ค.2561 1,000 
12. น.ส.สายสมร  สุบินนะราช  รพ.ชุมพรฯ  25 ม.ค.2561 1,000 
13. นางฐิติมา  กิตยานุกรณ์  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,000 
14. นายอํานวย  สุดสวาสด์ิ  สสอ.พะโต๊ะ  26 ม.ค.2561 1,000 
15. นางจันทร์วดี  จินดาวุฒิพันธ์  รพ.มาบอํามฤต  29 ม.ค.2561 1,000 
16. น.ส.ผุสดี  ชัยสะอาด   รพ.สวี   29 ม.ค.2561 1,000 
17. น.ส.สาวิตรี  ยมโชติ   รพ.หลังสวน  30 ม.ค.2561 1,000 
18. น.ส.ฐิติมา  ดอกไม้ขาว  รพ.ท่าแซะ  30 ม.ค.2561 1,000 
19. นางวีรยา  สมบูรณ์   รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,000 
20. นายอนันต์  อนิลบล   สสอ.ท่าแซะ  31 ม.ค.2561 1,000 
21. น.ส.กานต์ชนก  ศภุมาตร ์  รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,000 
22. นางบุปผาชล  มานพ   รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 1,000 
23. นางภัทราพร  ภูแล่นคู ่  รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 1,000 
24. น.ส.ชุลีพร  ตลันกูล   รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 1,000 
25. น.ส.อรวรรณ  กิตตินิรนาท  รพ.มาบอํามฤต  2 ก.พ.2561 1,000 
26. น.ส.จุไรวรรณ  บุญกวย  สสอ.สวี   2 ก.พ.2561 1,000 
27. น.ส.ปาริชาติ  บุญม ี   รพ.ทุ่งตะโก  5 ก.พ.2561 1,000 
28. น.ส.จารุพรรณ  ขุนเพชร  รพ.หลังสวน  6 ก.พ.2561 1,000 
29. นางอังคณา  เกตุสถิตย์  รพ.หลังสวน  9 ก.พ.2561 1,000 
30. น.ส.จุฑารัตน์  คุณารักษ์  รพ.ท่าแซะ  15 ก.พ.2561 1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   30,000  บาท 
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 ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้ประถมศึกษา 
1. น.ส.ณปภัช  อรุณคง   รพ.ชุมพรฯ  23 ม.ค.2561 1,500 
2. นางสุดาวดี  เอ้ืองเรืองโรจน์  รพ.มาบอํามฤต  24 ม.ค.2561 1,500 
3. นางอาภรณ์  เมฆนิติ   รพ.ทุ่งตะโก  24 ม.ค.2561 1,500 
4. นางพัชรี  ฤทธิเรือง   รพ.หลังสวน  24 ม.ค.2561 1,500 
5. น.ส.แจ่มจันทร ์ จุ้ยนคร  รพ.สวี   24 ม.ค.2561 1,500 
6. นางวิมลนาฎ  นนทพันธ์  สสอ.ละแม  24 ม.ค.2561 1,500 
7. นางกรรณิการ์  สุพรรณดิษฐ  รพ.ชุมพรฯ  25 ม.ค.2561 1,500 
8. นางพิทยารัตน์  กลิ่นพะยูร  รพ.ชุมพรฯ  25 ม.ค.2561 1,500  
9. นางจีรวรรณ  โอฬาร์กิจ  สสอ.ท่าแซะ  25 ม.ค.2561 1,500 
10. นายวัชรพงศ์  เชิงไกรยัง  สสอ.สวี   25 ม.ค.2561 1,500 
11. น.ส.ฐาริณี   ศิริรัตน์   รพ.ปากนํ้าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,500 
12. นางฉันทนา  โสภณมณ ี  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,500 
13. นางดวงกมล  อินทร์คง  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 26 ม.ค.2561 1,500 
14. นางพรรณศิริ  พงค์สุพพัต  รพ.หลังสวน  26 ม.ค.2561 1,500 
15. นางอรพรรณ  บัวสงค์  รพ.สวี   29 ม.ค.2561 1,500 
16. นางดวงพรรณสรณ์  ศรีวิไล  รพ.หลังสวน  30 ม.ค.2561 1,500 
17. น.ส.รัชดา  มณีแดง   รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,500 
18. นางศิริสันต์  พุ่มทอง   รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 1,500 
19. นางวรุฬเพ็ญ  เพ็ชรนิล  สสอ.ปะทิว  31 ม.ค.2561 1,500 
20. นายชัยพร  เรืองรัตน์   สสอ.ท่าแซะ  2 ก.พ.2561 1,500 
21. นางวรรณทนา  วาฤทธ์ิ  สสอ.ท่าแซะ  2 ก.พ.2561 1,500 
22. นายภิญโญ  สนิธุรงค์   รพ.ทุ่งตะโก  6 ก.พ.2561 1,500 
23. นางชลธิชา  เมฆนิติ   รพ.หลังสวน  6 ก.พ.2561 1,500 
24. น.ส.อุ่นเรือน  สุขยิรัญ  รพ.สวี   7 ก.พ.2561 1,500 
25. นายวิษณุ  ทองแก้ว   สสอ.สวี   9 ก.พ.2561 1,500 
26. น.ส.พิชากานต์  เจรญิเดช  รพ.ปากนํ้าชุมพร  12 ก.พ.2561 1,500 
27. นายอรุณ  เวชยม   รพ.ละแม  15 ก.พ.2561 1,500 
28. นางประภาภรณ์  จินดาช่ืน  สสอ.ท่าแซะ  19 ก.พ.2561 1,500 
29. นายวันชัย  เหมะ   รพ.ทุ่งตะโก  19 ก.พ.2561 1,500 

                                                            รวมเงินทัง้สิน้   43,500  บาท 
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ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้มัธยมต้น  
1. นางนาฏอนงค์  สดากร  รพ.ชุมพรฯ  23 ม.ค.2561 2,000 
2. นางกุลชรี  แต่งเกลี้ยง  รพ.สวี   23 ม.ค.2561 2,000 
3. นางศิริวรรณ  สินเสวก  รพ.ท่าแซะ  24 ม.ค.2561 2,000 
4. นางอุไรวรรณ์  แก้วเทียมทอง  รพ.มาบอํามฤต  24 ม.ค.2561 2,000 
5. นางอุทัยวรรณ  จีบบรรจง  รพ.มาบอํามฤต  25 ม.ค.2561 2,000 
6. นางสุภาวดี  มณีนวล   สสอ.หลังสวน  26 ม.ค.2561 2,000 
7. นางสุพัตรา  บุญศักด์ิสกลุ  สสจ.ชุมพร  29 ม.ค.2561 2,000 
8. นางอารีรัน์  ศิริรัตน์   รพ.ปากนํ้าหลังสวน 29 ม.ค.2561 2,000 
9. นางสายชล  ชูวัจนะ   รพ.ละแม  31 ม.ค.2561 2,000 
10. นางจิราภรณ์  ภิรมย์รักษ์  รพ.ทุ่งตะโก  1 ก.พ.2561 2,000 
11. นายอดิศร  วิศาล   สสจ.ชุมพร  8 ก.พ.2561 2,000  
12. นางจรูญลักษณ์  โคนาบุตร  สสอ.ท่าแซะ  9 ก.พ.2561 2,000 
13. นายพยุงศักด์ิ  สุนสารพัง  รพ.ปากนํ้าชุมพร  16 ก.พ.2561 2,000 
14. น.ส.นภาพร  กัณฑลักษณ ์  สสอ.เมือง  16 ก.พ.2561 2,000 
15. นางกิตติมา  วิมุตตานนท์  รพ.ท่าแซะ  20 ก.พ.2561 2,000 
                                                รวมเงินทั้งสิน้   30,000  บาท 
 
ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้มัธยมปลาย 
1. นางปิยาพัชร  นาคมุสิก  รพ.หลังสวน  24 ม.ค.2561 2,500 
2. นางวินันทิญา  ภูวกรพิพัฒน์  รพ.สวี   24 ม.ค.2561 2,500 
3. นางกิ่งกาญจน์  เขมานุวงศ์  รพ.ปะทิว  24 ม.ค.2561 2,500 
4. นางนิพา  ร่มแก้ว   รพ.สวี   25 ม.ค.2561 2,500 
5. นางยุพเยาว์  ขวัญราช  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 26 ม.ค.2561 2,500 
6. นายสิงห์นารายณ์  บุญเสถียร  รพ.สวี   26 ม.ค.2561 2,500   
7. นางวันเพ็ญ  เลขพลการ  สสอ.เมือง  29 ม.ค.2561 2,500 
8. นางไฉน  นุ้ยไซล่า   รพ.สวี   29 ม.ค.2561 2,500 
9. นางกาญจนา  บัวทอง  รพ.สวี   5 ก.พ.2561 2,500 
10. น.ส.นุชจรินทร์  อิสโร   รพ.หลังสวน  6 ก.พ.2561 2,500 
11. นางโสภา  มาณะเดช   รพ.พะโต๊ะ  16 ก.พ.2561 2,500 

รวมเงินทั้งสิน้   27,500  บาท 
 
ทุนการศึกษาบุตร  ระดับชัน้อุดมศึกษา/อนุปริญญา 
1. นางพรทิพย์  บุญเจริญสุขวงศ์  รพ.สวี   23 ม.ค.2561 3,000 
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2. นางนริศรา  หนูนวล   สสอ.เมือง  23 ม.ค.2561 3,000 
3. นางสายใจ  ดีอ่อน   สสอ.ละแม  24 ม.ค.2561 3,000  
4. นายพัลลภ  นัทธี   สสอ.หลังสวน  24 ม.ค.2561 3,000 
5. นางสรวงสุดา  เพชรสุวรรณ  รพ.ปากนํ้าหลังสวน 26 ม.ค.2561 3,000 
6. นางนารี  นบนุ่น   รพ.พะโต๊ะ  2 ก.พ.2561 3,000 
7. นางวิภารัตน์  ทองธานี  รพ.ละแม  6 ก.พ.2561 3,000 

รวมเงินทั้งสิน้   21,000  บาท 
 

6) ทุนสวัสดิการสังคม (บริจาคและอ่ืนๆ)  จาํนวน  35  รายการ  ดังนี้ 
1. บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย  รพ.ท่าแซะ  15 ม.ค.2561 2,000 
2. บริจาคสนับสนุนกีฬาและงานปีใหม ่ รพ.มาบอํามฤต  15 ม.ค.2561 2,000 
3. บริจาคเงินผ้าป่าสามัคค ีสสอ.ปะทิว สสอ.ปะทิว  15 ม.ค.2561 2,000 
4. บริจาคสนับสนุนกิจกรรมออกกําลังกาย   สสอ.ท่าแซะ  19 ก.พ.2561 2,000 
5. บริจาค ร.ร.ตรวจตระเวนชายแดน ชุมนุมสอ.ตร.แห่งชาติ 19 ก.พ.2561 1,000 
6. บริจาคสร้างอาคารเรียนสหกรณ์  ชสอ.  19 ก.พ.2561 1,000 
7. ค่าพวงหรีด(บิดา)นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร สหกรณ์ฯ 25 เม.ย.2561 800 
8. ทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.ชัยภูมิ     สอ.รพ.ชัยภูมิ  21 พ.ค.2561 1,000 
9. สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สสจ.ชุมพร สสจ.ชุมพร  28 พ.ค.2561 2,000 
10. ทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.เลย  สอ.รพ.เลย  18 มิ.ย.2561 1,000 
11. ทอกกฐินพระราชทาน  สหกรณ์จังหวัด  18 มิ.ย.2561 1,000 
12. บริจาคกองทุน รพ.การแพทย์  ม.วลัยลักษณ ์  9 ก.ค.2561 1,000 
13. ทอดผ้าป่า รร.บ้านตากแดด จ.นครปฐม สอ.มสธ.  10 ก.ค.2561 1,000 
14. เงินสนับสนุนกิจกรรม6x4ป่ันลุกปลุกสร้าง สสอ.เมือง 20 ก.ค.2561 2,000 
15. ค่าผ้าพระกฐิน   กรมทรัพยาธรณี  23 ก.ค.2561 1,000 
16. บริจาคเงินถวายผ้ากฐิน สหกรณ์ฯครูยโสธร สอ.ครูยโสธร 3 ส.ค.2561 1,000 
17. ขอสนับสนุนงบกีฬาของ รพ.สวี  รพ.สวี  20 ส.ค.2561 2,000 
18. บริจาคเงินเพ่ือซื้อเคร่ืองมือแพทย์ รพ.ชุมพร รพ.ชุมพร 30 ส.ค.2561 10,000 
19. บริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพ่ือน้อง           สอ.ครูแพร ่ 7 ก.ย.2561 1,000 
20. ค่าของที่ระลึกสมาชิกเกษียณอายุราชการ บํานาญ  2 ต.ค.2561 19,980 
21. ทุนสาธารณประโยชน์ทอดกฐินวัดสามแก้ว วัดสามแก้ว 26 ต.ค.2561 2,000 
22. ค่ากฐินพระราชทาน(สอ.ม.เกษตรศาสตร์) สอ.ม.เกษตรฯ 30 ต.ค.2561 1,000 
23. กฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์สหกรณ์จังหวัด  30 ต.ค.2561 1,000 
24. กฐินพระราชทาน   สสธท.     30 ต.ค.2561 1,000 
25. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหนองกะเปา(น.ส.อัมพิกา แย้ม..)  1 พ.ย.2561 1,000 
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26. เงินสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ รพ.สต.บ้านทับช้าง 16 พ.ย.2561 2,000 
27. เงินสนับสนุนแข่งขันกีฬาฟุตบอล รพ.พะโต๊ะ   16 พ.ย.2561 2,000 
28. เงินทอดกฐิน สอ.สสจ.มุกดาหาร    16 พ.ย.2561 1,000 
29. ทําบุญผ้าป่าสามัคคี สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 20 พ.ย.2561 1,000 
30. ค่าเคร่ืองอุปโภคบริโภคชุดนํ้าท่วมสมาชิกสหกรณ์  4,6 ธ.ค.2561 17,491 
31. ค่าสนับสนุนแข่งกีฬาฟุตบอล รพ.ปากนํ้าหลังสวน  18 ธ.ค.2561 2,000 
32. เงินสนับสนุนงานปีใหม่ สสอ.เมือง    19 ธ.ค.2561 2,000 
33. เงินสนับสนุนงานปีใหม่ รพ.มาบอํามฤต    20 ธ.ค.2561 2,000 
34. ทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของ รพ.สต.บ้านสามแยกจําปา  25 ธ.ค.2561 2,000 
35. ค่าสวัสดิการจัดงานปีใหม่ สหกรณ์    26 ธ.ค.2561 2,000 

รวมเงินทั้งสิน้   94,271  บาท 
 

7) ทุนสวัสดิการสังคม (บาํเหน็จของสมาชิก)   จํานวน  31  ราย  มรีายช่ือดังน้ี 
1. นายสุธรรม  ลิม้ธนกุลชัย  สสจ.ชุมพร  2 ก.ค.2561 4,000 
2. นางสุนทรา  สงัข์ประคอง  รพ.ท่าแซะ  20 ก.ค.2561 2,000 
3. นางวนิดา  คุ้มดี   รพ.ชุมพร  24 ก.ค.2561 3,000 
4. นายสุดใจ  อบแย้ม   สสจ.ชุมพร  1 ส.ค.2561 5,000 
5. นางสุนี  ต้ังประดิษฐ์   สสอ.หลังสวน  3 ส.ค.2561 5,000 
6. นายพูลศักด์ิ  ทองดี   รพ.หลังสวน  3 ส.ค.2561 5,000 
7. นายรุจินัย  โชติคุต   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
8. นางมาลา  คุณวุฒิ   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
9. นางสุจี  ศรีโมรา   บํานาญ   1 ต.ค.2561 4,000 
10. นายบรรจบ  เพ็ชรเจริญ  บํานาญ   1 ต.ค.2561 3,000 
11. นายพิสูจน์  ภิโสรมย ์   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
12. นายสุชิน  มณีเย็น   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
13. นางสมร  ใสสชุล   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
14. นางกชกร  ณะเพ่งพิศ   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
15. นายวัชรินทร์  ชัยศิริ   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
16. นายทวีป  เซี่ยงหว็อง   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
17. นางวิมลพรรณ  ขวัญทอง  บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
18. นายสุนันท์  ศรีสังข์   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
19. นางสุนีย์  พัฒราช   บํานาญ   1 ต.ค.2561 5,000 
20. นางหรรษา  เดชะรัตถกร  บํานาญ   1 ต.ค.2561 3,000 
21. นางพันณิสา  พงษ์เสม  บํานาญ   2 ต.ค.2561 5,000 
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22. นายสมพงษ์  บกสุวรรณ  บํานาญ   2 ต.ค.2561 5,000 
23. นางโชติกานต์  บุปผาชาติ  บํานาญ   3 ต.ค.2561 4,000 
24. นางวันดี  เผือกนาโพธ์ิ  บํานาญ   4 ต.ค.2561 5,000 
25. นางวรรณี  จิ้วศรีอุดมกุล  บํานาญ   5 ต.ค.2561 5,000 
26. นางชนกมนัส  คนนาการ  บํานาญ   6 ต.ค.2561 5,000 
27. นางมาลัย  กลายสุวรรณ  บํานาญ   7 ต.ค.2561 3,000 
28. นางศุภจิตร  สุระชิต   บํานาญ   8 ต.ค.2561 5,000 
29. นางสุเนตร  ขวัญเพชร  บํานาญ   1 พ.ย.2561 5,000 
30. นายอรุณโชค  ขวัญเพชร  บํานาญ   1 พ.ย.2561 5,000 
31. นางสุภา  เกตุสถิตย์   บํานาญ   2 พ.ย.2561 5,000 

       รวมเงินทั้งสิน้   141,000  บาท 
 

8) ทุนสวัสดิการสังคม (ผูย้ากไร้)  จํานวน  2  ราย  มีรายช่ือดังน้ี 
1. นางกุศล  เพชรอักษร   อ.เมือง  2 ม.ค.-2ธ.ค.2561 3,600 
2. นางวิน  เพ่งยงยุทธ   อ.เมือง  2 ม.ค.-2ธ.ค.2561 3,600 

รวมเงินทั้งสิน้   7,200  บาท 

มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

         ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอ่ืนๆ 

           ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ประจําปี 2561 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดําเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์  ประจําปี  2561  โดยใช้ตัวช้ีวัดตาม
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่องกําหนดมาตรฐานสหกรณ์  ประกาศ  ณ  วันที่ 13  มิถุนายน  พ.ศ 2553     
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ 

 ปิดประชุมเวลา 17.30 น.  

 
      นางสาวพัทธรินทร์ สุวรรณจันทร์  ผู้จดบันทึก 
 
      นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร ผู้ตรวจสอบ 
 
      นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง      เลขานุการ 
 
      นายปัญญา  ลาวิลัย    ประธานกรรมการ 
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่องติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 
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คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประจําปี 2562 (ชุดที่32) 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการจากหน่วยต่าง ๆ ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
  1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   วาระที่ 2 ปี 1     
  2.  นายวิชาญ  ไชยแขวง วาระที่ 1 ปี 1     
  3.  นายประยูร  หนูเมือง  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  4.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ     
  5.  นายณรงศักด์ิ  สุขวิสุทธ์ิ  วาระที่ 1 ปี 2 ครบ 2 ปี 
  6.  นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์ วาระที่ 1 ปี 2 ครบ 2 ปี 
  7.  นายอาคม  นิลภักด์ิ  วาระที่ 1 ปี 2 ครบ 2 ปี 
  8.  นายอนันต์  อนิลบล  วาระที่ 2 ปี 1   
  9.  นายบัญชา  นุ้ยสุข  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ     
  10. นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์ วาระที่ 1 ปี 2 ครบ 2 ปี 
  11. นางนฏฐวรรณ รอดดารา วาระที่ 2 ปี 1 
  12. นายสุรวุฒิ  เมฆนิติ  วาระที่ 1 ปี 1 
  13. นายทรงศักด์ิ  เหร่าหมัด วาระที่ 1 ปี 1  
  14. นาย ธรรมศาสตร์ ประยูรหงษ์ วาระที่ 1 ปี 1 
  15. นาย ธัญเทพ  เตชะกัมพลสารกิจ   วาระที่ 1 ปี 1 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรก เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกต้ังให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ง เป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับ
ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่อครบกําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ   ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อย
หา้สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่
ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดย “อนุโลม” 

ในปี 2563   คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32  หมดวาระ จํานวน 7 ท่าน ดังน้ี 
1.  นายประยูร  หนูเมือง  วาระที่ 2 ปี 2    

  2.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  วาระที่ 2 ปี 2 
  3.  นายณรงศักด์ิ  สุขวิสุทธ์ิ  วาระที่ 1 ปี 2 
  4.  นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์ วาระที่ 1 ปี 2 
  5.  นายอาคม  นิลภักด์ิ  วาระที่ 1 ปี 2  
  6.  นายบัญชา  นุ้ยสุข  วาระที่ 2 ปี 2 
  7.  นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์ วาระที่ 1 ปี 2 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งว่างประจําปี 2563 
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 ดังน้ันในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 น้ี จะต้องเลือก  คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 33 
จํานวน  7 คน โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่า
ด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ดังนี้ 

ผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  ชุดที่ 33  ประจําปี  2563 
 

(1)  หน่วยสรรหาท่ี 1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  และข้าราชการบํานาญ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายสุดใจ  อบแย้ม   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 
 2.  นายวุฒิพงษ์  ศรีสินธ์ุ   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2 
(2)  หน่วยสรรหาท่ี 3  โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 3 
 2.  นางสาวอภิญญา สอนภักดี    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 4 
(3)  หน่วยสรรหาท่ี 6  สาํนกังานสาธารณสุขอําเภอปะทิว และโรงพยาบาลมาบอํามฤต  

ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายอาคม  นิลภักด์ิ    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 5 
 2.  นายเกียรติยศ บุญยก   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 6 
(4)  หน่วยสรรหาท่ี 7  โรงพยาบาลปะทิว  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายณรงค์ศักด์ิ สุขวิสุทธ์ิ    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 7 
 2.  นายสมพล  สตัยาธร   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 8 
(5)  หน่วยสรรหาท่ี 8  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  ว่าที่ ร.ต.บุรินทร์ วงษ์สุวัฒน์    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 9 
 2.  นายวัชรพงศ์  เชิงไกรยัง    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 10 
(6)  หน่วยสรรหาท่ี 9  โรงพยาบาลสวี  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 11 
 2.  นายสิงนารายณ์ บุญเสถียร    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 12 
(7)  หน่วยสรรหาท่ี 12  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน และโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
 1.  นางสุชาดา  ดึงสุวรรณ    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 13 
 2.  นายเริงชัย  สุวรรณเนาว์    หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 14 
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สําหรับการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 33  มีประเด็นที่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ ่ก่อนดําเนินการสรรหา ดังน้ี 
 
 ประเด็นที่ 1   เสนอต้ังคณะกรรมการสรรหา จํานวน 5 คน   โดยในจํานวนคณะกรรมการจัดการสรรหา  
ให้มีประธาน 1 คน  ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 17 ตุลาคม 
2562  จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ประธานกรรมการสรรหา 
  2. นายชัยยุทธ  บัววารี   กรรมการสรรหา 
  3. นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการสรรหา 
  4. นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ   กรรมการสรรหา 
  5. นายชํานิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการสรรหา/เลขานุการ  

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

  

 ประเด็นที่ 2  กําหนดเวลาในการลงคะแนน เวลา 10.00-14.00 น.  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
  

มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
 
ประเด็นที่ 3 รายช่ือกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยที่ต้องปฏิบัติงานในวันสรรหา จํานวน 21 ท่านดังน้ี 
1.  หน่วยสรรหาที่ 1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  และ  ข้าราชการบํานาญ 

ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมกีรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายจารึก  อินทนาศักด์ิ ประธานกรรมการ 
   2.  นางจิรารัตน์  วุฒิ  กรรมการ 
   3.  นายสินทร  เพชรเจริญ กรรมการ/เลขานุการ 
 2.  หน่วยสรรหาที่  3  โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน  
โดยมีกรรมการสรรหา 3  ทา่น 
   1.  นางเพ็ญพิศ  จีระภา  ประธานกรรมการ 
   2.  นายมนตรี  พงศ์ทลุง  กรรมการ 
   3.  นายรุ่งเพชร  แย้มสุคนธ์ กรรมการ/เลขานุการ 
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3.  หน่วยสรรหาที่  6  สํานักงานธารณสุขอําเภอปะทิว และ โรงพยาบาลมาบอํามฤต  ประกอบด้วย 1  
หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน   
โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายฤทธี  เพ็ชรนิล  ประธานกรรมการ 
   2.  นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ กรรมการ 
   3.  นางสุนันท์  อุตสาหะ กรรมการ/เลขานุการ 

4.  หน่วยสรรหาที่  7  โรงพยาบาลปะทิว  ประกอบด้วย  1 หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมี 
กรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางณัฎฐณิชา สังสวัสด์ิ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางวัชราภรณ์ เพชรดี  กรรมการ 

3.  นางสาวณิชกานต์ รัตนจํานงค์ กรรมการ/เลขานุการ 
5.  หน่วยสรรหาที่  8  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา 1 หน่วยลงคะแนน 

โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นางสุวรรณี  จันทร์น้อย  ประธานกรรมการ 
   2.  นางวิชุตา  คมขํา     กรรมการ 
   3.  นายจีรวัฒน์  แก่นกูล     กรรมการ/เลขานุการ 

6.  หน่วยสรรหาที่  9  โรงพยาบาลสวี  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา 1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการ 
สรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายประเดิม  มณีแดง  ประธานกรรมการ 
   2.  นายจักรกฤษณ์ ชูชาติ    กรรมการ 
   3.  นายสุชีพ  แต่งเกลี้ยง   กรรมการ/เลขานุการ 

7.  หน่วยสรรหาที่ 12  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน  และ  โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน  
ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา   1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา 3 ท่าน 
   1.  นายมาโนชย์  เกตุสถิตย์ ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวปทุมรัตน์ เอกพจน์  กรรมการ 
   3.  นายกันต์ธร  จันทร์ทอง   กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
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5.1 รายงานกิจการประจําปี 2562 

ผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด โดยการบริหารงานของ
คณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 32  สรุปได้ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 เพิ่ม(ลด) 
1. จํานวนสมาชิก (คน) 2,096 2,120 24 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 1,141,851,750.00 1,178,255,590.00 36,403,840.00 

3. ทุนเงินสํารอง 77,345,387.86 86,804,034.42 9,458,646.56 

4. ทุนเงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน 6,324,369.00 6,443,138.27 118,769.27 

5. เงินให้กู้คงเหลือ    

     -  เงินกู้สามัญทั่วไป 1,950,506,095.00 1,926,410,347.22 (24,095,747.78) 

     -  เงินกู้โครงการ 77,283,750.00 115,756,805.78 38,473,055.78 

     -  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 17,869,827.00 18,015,163.00 145,336.00 

     -  เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ   3,739,890.00 4,179,832.00 439,942.00 

     -  เงินกู้พิเศษ 56,181,279.45 79,048,257.45 22,866,978.00 

     -  เงินกู้สามัญโครงการบ้านและรถ  4,152,253.00 9,719,667.00 5,567,414.00 

6. เงินฝากคงเหลือ    

     -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 314,935,119.21 410,900,158.45 95,965,039.24 

     -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ 4,063,109.55 4,068,344.62 5,235.07 

     -  เงินฝากสัจจะประกันชีวิต 15,655,556.94 15,842,021.40 186,464.46 

     -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 3,535,132.78 3,353,339.60 (181,793.18) 

     -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ 14,508,106.98 25,562,910.79 11,054,803.81 

     -  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 1-3 33,285,962.94 32,640,762.94 (645,200.00) 

     -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สอ.อ่ืน) 35,723,753.90 79,185,933.67 43,462,179.77 

     -เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (สอ.อ่ืน) 0.00 38,348,356.16 38,348,356.16 

7. ทุนดําเนินการ 2,212,829,745.44 2,282,366,128.46 69,536,383.02 

8. กําไรสุทธิประจําปี 94,586,465.57 90,798,672.82 (3,787,792.75) 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ทนุเรือนหุน้ 964,346,290.00  1,059,082,010.00  1,141,851,750.00  1,178,255,590.00 

‐
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ทุนเรอืนหุน้

1.จํานวนสมาชิก 
จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่  1  มกราคม  2562    2,096 คน 
สมาชิกรับใหม่            84  คน 
ผู้พ้นสมาชิกภาพ ( ลาออก 52 คน เสียชีวิต 8 คน )       60 คน 
มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562           2,120   คน 
แบ่งเป็นจํานวนสมาชิก ชาย 541 คน  และสมาชิกหญิง 1,579 คน 
 

1,935
1,955

2,040

2,096
2,120

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จํานวนสมาชกิ(คน)

 
 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว   
ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2562   1,141,851,750.00  บาท 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี        85,066,960.00  บาท 
สมาชิกถอนหุ้นคืน (ลาออก/ตาย) ระหว่างปี      48,663,120.00  บาท 
ทุนเรือนหุน้ ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562          1,178,255,590.00  บาท   
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3. ทุนสํารอง ต้ังแต่สหกรณ์เร่ิมจัดต้ังจนถึงสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีทุนสํารองทั้งสิ้น  86,804,034.42  บาท   
 

4. เงินทุนสะสมตามข้อบังคบัอ่ืน  เป็นเงินทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิสหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนฯต่างๆ และมียอด
คงเหลือ ณ สิน้ปีบัญชี 2562  ดังน้ี 

- ทุนสวัสดิการสังคม     มีจํานวนทั้งสิ้น   0.00  บาท 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล    มีจํานวนทั้งสิ้น 1,154,753.99  บาท 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ    มีจํานวนทั้งสิ้น 2,503,402.48  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม    มีจํานวนทั้งสิ้น   324,571.00  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก  มีจํานวนทั้งสิ้น 2,460,410.80  บาท 
     รวม เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน   6,443,138.27  บาท 

**หมายเหตุ :  ทุนสวัสดิการสังคม ติดลบ 218,259.26 บาท  นําไปอยู่ในหมวดทุนสํารองจ่ายสวัสดิการสังคม 
 
5. การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก    
  โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติตรงกันในการ
ปรับลดดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ลงทกุประเภทเงินกู้ ประเภทละ 0.50 % โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 เป็นต้นไป  ดังนี้ 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือสวัสดิการประจําปี 2562  
        1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.25  บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหลักประกันประจําปี 2562  
                              1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป   ร้อยละ    6.10  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ฉุกเฉิน ประจําปี 2562 
       1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ  ประจําปี 2562 
     1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้โครงการบ้านและรถ ประจําปี 2562 
   18 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  ร้อยละ    5.50 บาทต่อปี 
  
 ในปี 2562  ให้เงินกู้กับสมาชิก จําแนกตามประเภทเงินกู้ดังน้ี  

เงินกู้ฉุกเฉิน    จํานวน 1,958  สัญญา   เป็นเงิน  39,372,939.00  บาท 
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ  จํานวน   219  สัญญา เป็นเงิน      4,179,832.00  บาท 
เงินกู้สามัญ    จํานวน           390  สัญญา   เป็นเงิน         598,515,290.00  บาท 
เงินกู้พิเศษ   จํานวน     13  สัญญา   เป็นเงิน  27,295,000.00  บาท 
เงินกู้สามัญโครงการ  จํานวน   259  สัญญา  เป็นเงิน           89,761,715.00  บาท 
เงินกู้สามัญโครงการบ้านและรถ   จํานวน  8  สัญญา   เป็นเงิน         6,449,500.00  บาท 
รวมจํานวน     2,847 สัญญา    เป็นเงิน    765,574,276.00 บาท 
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สรุปให้เงินกู้กับสมาชิก 
เงินให้กู้แก่สมาชิกยกมาต้นปี (สิ้นปี 2561)  2,109,733,094.45  บาท 
เงินให้กู้ระหว่างปี       766,051,363.30  บาท 

             รับชําระคืนระหว่างปี       722,654,385.30  บาท 
          เงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือสิ้นปี       2,153,130,072.45  บาท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงนิกูส้ามญั 1,898,810,983.60  1,934,874,570.59  1,950,506,095.00  1,926,410,347.22 

เงนิกูฉุ้กเฉนิ 10,032,420.00  17,905,520.00  17,869,827.00  18,015,163.00 

เงนิกูโ้ครงการ 25,910,478.00  56,720,882.00  77,283,750.00  115,756,805.78 

เงนิกูพ้เิศษ 16,942,761.00  24,703,197.00  56,181,279.45  79,048,257.45 

เงนิกูฉุ้กเฉนิพเิศษ ‐ 3,661,904.50  3,739,890.00  4,179,832.00 

เงนิกูส้ามญับา้นและรถ ‐ ‐ 4,152,253.00  9,719,667.00 

‐
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เงนิใหกู้ย้มื 2559-2562

 
6. การรับฝากเงิน  

กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจําปี 2562 ดังนี้ 
ประเภทเงินฝาก                อัตราร้อยละเงินฝาก 

 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)         ร้อยละ  1.50  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ      ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป      ร้อยละ  2.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      ร้อยละ  3.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ      ร้อยละ  4.50  บาทต่อปี 
ในวันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562  สหกรณ์มียอดเงินฝากคงเหลือ  ดังนี้ 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        410,900,158.45  บาท 
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ                   4,068,344.62  บาท 

  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป           3,353,339.60  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ        25,562,910.79  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง1-3        32,640,762.94  บาท 
  เงินฝากสัจจะประกันชีวิต1-3        15,842,021.40  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สอ.อ่ืน)        79,185,933.07  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (สอ.อ่ืน)        38,348,356.16  บาท 
       รวมมียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นปี 2562  จํานวนเงิน   609,901,827.63  บาท   
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ออมทรัพยพ์เิศษ สจัจะออมทรัพย์ ออมทรัพยท์ั่วไป ออมทรัพย์
เกษียณอายุ

ออมทรัพยม์ั่นคง
1-3

ออมทรัพยพ์เิศษ 
(สอ.อืน่)

ออมทรัพยท์ั่วไป 
(สอ.อืน่) สจัจะประกัน1-3

ปี 2559 167,730,050.0 4,309,850.12  2,769,266.84  26,769,729.44 ‐ ‐ ‐ 13,045,802.12

ปี 2560 298,285,262.4 4,314,137.20  3,029,603.07  13,209,271.54 ‐ ‐ ‐ 15,746,911.31

ปี 2561 314,935,119.2 4,063,109.55  3,535,132.78  14,508,106.98 33,285,962.94 35,723,753.90 ‐ 15,655,556.94

ปี 2562 410,900,158.4 4,068,344.62  3,353,339.60  25,562,910.79 32,640,762.94 79,185,933.67 38,348,356.16 15,842,021.40

‐

50,000,000.00 

100,000,000.00 

150,000,000.00 

200,000,000.00 

250,000,000.00 

300,000,000.00 

350,000,000.00 

400,000,000.00 

450,000,000.00 

เงนิฝาก ปี 2559-2562

 
 
 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ดอกเบีย้รับเงนิใหกู้แ้ละเงนิฝาก 127,550,711.5 124,289,610.6 130,699,945.6 132,655,316.4

ดอกเบีย้จ่ายเงนิฝาก 8,369,733.57  12,997,706.71 12,656,281.38 16,838,237.16

ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มื 30,233,449.73 23,394,182.05 20,299,875.76 16,402,053.70

‐

20,000,000.00 

40,000,000.00 

60,000,000.00 

80,000,000.00 

100,000,000.00 

120,000,000.00 

140,000,000.00 

ดอกเบีย้รบั-จา่ย ปี 2559-2562
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7.  ทุนดําเนินการ  ทุนดําเนินการของสหกรณ์  มาจากในส่วนที่เป็นหน้ีสิน  และทุนของสหกรณ์ เพ่ือใช้หมุนเวียน
ในการดําเนินงานของสหกรณ์  ปี  2562   ทุนดําเนินการ  มีจํานวน  2,282,366,128.46 บาท มีทุนดําเนินการ
เพ่ิมขึ้นจากปี  2561 ที่  2,212,829,745.44 บาท เพ่ิมขึ้น  69,536,383.02  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.14 ในส่วน
ของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ ในปี 2562  มีสมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ทั้งสิ้น  1,178,255,590.00 
บาท  มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ที่ 1,141,851,750.00 บาท  เพ่ิมข้ึน 36,403,840.00  บาท  เพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 3.19 บาท 

แหล่งเงินกู้ – ภาระหน้ีสิน ปี 2562 
 

เจ้าหนี้เงนิกู้ 
สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 

ดอกเบี้ยจ่าย วงเงินกู้ ภาระหนีค้งเหลือ อัตราดอกเบี้ย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลหาดใหญ ่

100,000,000.00 79,960,000.00 3.75 
 

8,539,622.38 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลหาดใหญ ่

100,000,000.00 27,220,000.00 3.50 583,801.19 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  
บมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

200,000,000.00 150,000,000.00 3.30/3.40 6,594,931.50 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

298,000,000.00 50,000,000.00 3.40 683,698.63 

รวม 698,000,000.00 307,180,000.00  16,402,053.70 
 

แหล่งเงินกู้ที่ปิดบัญชี ปี 2562 
 

เจ้าหนี้เงนิกู้ ภาระหนี้ ปี 2561 อัตราดอกเบ้ีย วันที่ปิดหนี ้

ชสอ. เงินกู้ระยะสั้น (24ด.) 11,110,800.00 3.75 1 เม.ย. 2562 
ชสอ. เงินกู้ระยะกลาง (36ด.) 70,000,000.00 4.12 18 พ.ย. 2562 

สอ.รพ.ตํารวจ (60ด.) 77,499,500.00 3.85 21 ต.ค. 2562 
สอ.รพ.วชิร (72ด.) 77,510,000.00 4.15 17 ม.ค. 2562 
สอ.รพ.ชุมพร (36ด.) 17,000,000.00 3.70 15 พ.ย. 2562 
สอ.ม.เชียงใหม่ (36ด.) 84,110,634.50 4.00 8 ส.ค. 2562 

รวม 337,230,934.50  
 
 จากภาระหนี้สิน ณ สิ้นปี 2561 มีภาระหนี้คงเหลือรวม 467,230,934.50 บาท ณ สิ้นปี 2562 มี
ภาระหนี้สินคงเหลือรวม  307,180,000.00 บาท  สรุปได้ว่า ภาระหนี้ลดลง เป็นจํานวนเงิน 160,050,934.50 
บาท  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.26 ของหนี้ทั้งหมด 
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9%

26%

49%

16%

ภาระหนีส้นิ ณ 31 ธนัวาคม 2562

เงนิกูร้ะยะสัน้ สอ.รพ.หาดใหญ่ 
27,220,000.00 บาท

เงนิกูร้ะยะปานกลาง สอ.รพ.หาดใหญ่ 
79,960,000.00 บาท

ตั๋วสญัญาใชเ้งนิธนาคารLH Bank 
150,000,000.00 บาท

ตั่วสญัญาใชเ้งนิธนาคารกรุงไทย 
50,000,000.00 บาท

 
 
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมรายรับ 130,149,275.9 125,434,885.9 131,650,313.4 133,861,617.9

รวมรายจ่าย 46,509,261.58 42,027,812.04 37,063,847.91 43,062,945.08

กําไร(ขาดทนุ) 83,640,014.40 83,407,073.88 94,586,465.57 90,798,672.82

‐

20,000,000.00 

40,000,000.00 

60,000,000.00 

80,000,000.00 

100,000,000.00 

120,000,000.00 

140,000,000.00 

160,000,000.00 

ผลประกอบการปี 2559-2562
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8.  กําไรสุทธิประจําปี  ในปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
จํานวน 133,861,617.90 บาท  มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น  จํานวน  43,062,945.08  บาท  ดังน้ันสหกรณ์มีกําไร
สุทธิ  จํานวน 90,798,672.82 บาท ลดลงจากปี 2561  ที่มีกําไร จํานวน 94,586,465.57 บาท   

 
 

76,000,000.00 

78,000,000.00 

80,000,000.00 

82,000,000.00 

84,000,000.00 

86,000,000.00 

88,000,000.00 

90,000,000.00 

92,000,000.00 

94,000,000.00 

96,000,000.00 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
กําไรสทุธิ 83,640,014.40 83,407,073.88 94,586,465.57 90,798,672.82

กําไร (ขาดทนุ) ปี 2559-2562

 
 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
................................................................ 
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5.2  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2562 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

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

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เมื่อวันที่ 
20  มกราคม 2561 ได้เลือกต้ังข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด สําหรับปีทางบัญชี 2562 ข้าพเจ้าและคณะได้ทําการและรายงานผล การตรวจสอบตรวจสอบกิจการ
ต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน น้ัน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปีโดยสรุปดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
 1.3  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

      2.  ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่

กําหนดไว้ 
3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 

3.1  ผลการดําเนินงาน 
3.1.1 สมาชิก 

สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี จํานวน  2,096 คน  
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี จํานวน 24  คน 
สมาชิกย้ายหน่วย (ตาย/ลาออก/โอน)  จํานวน     128 คน 
สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี(31 ธันวาคม 2562) จํานวน    2,120 คน  

ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีสมาชิก 2,120 คน เพ่ิมขึ้นจาก ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 จํานวน 24 คน (ร้อยละ 1.13)   

 

3.1.2 รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ 
 รายได้ 

- ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้     132,307,155.78   บาท 
- ดอกเบ้ียรับเงินฝาก          348,160.65  บาท 
- ผลตอบแทนจากการเงินลงทุน         699,186.91  บาท 
- รายได้อ่ืน           507,114.56  บาท 
รวมรายได ้      133,861,647.90  บาท 
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สรุป ปี 2562 สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้ คิดเป็นร้อยละ 98.84 ของรายได้รวม
เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 1,907,471.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 
  ค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน  33,240,290.86  บาท 
- หน้ีสงสัยจะสญู      3,042,394.08  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่     2,448,033.00  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     687,990.46  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอ่ืน     3,642,303.33  บาท 
รวมค่าใช้จ่าย     43,061,011.73  บาท 

  กําไรสุทธิ    90,800,636.17  บาท 
สรุป รายได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.68 แต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการต้ังหนี้

สงสัยจะสูญ ส่วนรายจ่ายอ่ืนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของธุรกิจ ทําให้กําไรสุทธิลดลงจากปีที่แล้ว 3,785,829.40 
บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.00  (4.00251) 

 

3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
การบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ 

และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 

3.5 ด้านบัญชี 
  สหกรณ์จัดทําบัญชีตามหลักบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพ่ิมเติม 2553 มาตรา 65 และ มาตรา 66 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์          
พ.ศ. 2542 และกฎหมายว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 เรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนและใช้คอมพิวเตอร์บันทึกบัญชีทุกระบบงาน รายงานที่ได้จากการ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้  

  

3.6 ด้านการเงิน 
สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยตามระเบียบสหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2547 และงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งรายจ่ายของ
สหกรณ์ที่ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการสหกรณ์ ควรแก่เหตุและผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 มีเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณ์อ่ืน คงเหลือ ดังน้ี 
เงินสด        1,181.00 บาท 
เงินฝากธนาคาร        99,302,319.93 บาท 
รวม         99,303,500.93 บาท 
สหกรณ์ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินถือเงินสดประจําวัน จํานวน 50,000 บาท และให้

สมาชิกสหกรณ์กระทําธุรกรรมกับสหกรณโ์ดยผ่านธนาคาร และเก็บเงินสดในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งน้ี เป็นไป
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การรับ-จ่าย และ  เก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2547 ข้อ 12 ถ้ามีความจําเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจของสหกรณ์ผู้จัดการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้  รับมอบหมาย เก็บเงินสดใน
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มือได้ไม่เกิน 5,000 บาท(ห้าพันบาท) หรือตามมติคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดส่วนเกินให้นําฝากเข้า
บัญชีฝากของสหกรณ์ในบัญชีธนาคารที่เปิดไว้) 

การลงทะเบียนจ่ายเช็ค มีการลงจํานวนเงิน ลายมือช่ือผู้จ่ายเช็ค ผู้รับเงิน/เลขที่บัญชี
ธนาคาร ผู้รับเงิน ในสมุดทะเบียน เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

     

  3.5  ด้านสินเชื่อ 
  3.5.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกวันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังน้ี 

- เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   จํานวนเงิน           18,015,163.00 บาท 
- เงินกู้สามัญ  จํานวนเงิน    1,926,410,347.22 บาท 
- เงินสามัญโครงการ  จํานวนเงิน         115,756,805.78 บาท 
- เงินกู้สามัญ โครงการรถและบ้าน จํานวนเงิน        9,719,667.00 บาท 
- เงินกู้พิเศษ  จํานวนเงิน           79,048,257.45 บาท 
- เงินกู้ฉุกเฉิน(พิเศษ)   จํานวนเงิน        4,179,832.00 บาท 
รวม  จํานวนเงิน   2,153,130,072.45  บาท 

สรุป  ณ  วันสิ้ น ปี  31 ธันวาคม  2562 สหกรณ์มี เ งินใ ห้กู้ ยื มแ ก่สมา ชิก  จํ านวน 
2,153,130,072.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยในส่วนน้ี มีเงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ยอดคงเหลือ 245,856.00 บาท 

การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวกับการให้เงินกู้ที่
กําหนดไว้  

3.5.2 ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีลูกหน้ีอ่ืน ประกอบด้วย ลูกหน้ี     ตามคํา
พิพากษา จํานวนเงิน 3,192,252.00 บาท และลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ จํานวนเงิน 6,300,743.40 บาทรวม 
9,492,995.40 บาท โดยต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ แยกเป็น ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ จํานวน 
1,297,199.98 บาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามคําพิพากษา จํานวน 3,192,252.00 บาท 

3.5.3 ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิก/ลูกหน้ีส่งเงินเงินชําระหน้ีและหรือหุ้นราย
เดือนเป็นเงินสด จํานวน 61ราย ดังน้ี 

- การให้เงินกู้พิเศษ โดยใช้ที่ดินค้ําประกัน มี 1ราย โดยส่งเงินหุ้นและเงินงวดชําระ
หน้ีรายเดือนโดยหักจากเงินได้รายเดือนส่วนหน่ึง และเงินสดอีกส่วนหน่ึง เป็นไปตามระเบียบฯ 

- มีสมาชิกที่ยังปฏิบัติงานหรือรับบํานาญส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีราย
เดือนเป็นเงินสด จํานวน 36ราย 

- มีสมาชิกที่ลาออกจากงานและส่งเงินหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีรายเดือน
เป็นเงินสด จํานวน 13ราย 

- สมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้วและส่งชําระหน้ีรายเดือนเป็นเงินสด 
จํานวน 5ราย 

- สมาชิกที่ออกจากงานและเรียกเก็บเงินไม่ได้ จํานวน 1ราย 
- สมาชิกกลุ่มข้าราชการบํานาญ ที่เงินได้รายเดือนไม่พอหักชําระหน้ีและหรือหุ้นราย

เดือนได้ทั้งจํานวน ต้องส่งชําระเป็นเงินสดเพ่ิม จํานวน 5 ราย 
ข้อเสนอแนะ สมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนด้วยเงินสด 

มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชําระหน้ีและมีโอกาสท่ีจะเป็นหน้ีสูญได้ คณะกรรมการดําเนินการควรดําเนินการ และ 
ควบคุม กํากับ และติดตามให้สมาชิกถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



 
 

หน้า 118 
 

กรณีที่สมาชิกย้ายหน่วยงาน สหกรณ์ต้องดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกว่าต้ัง
เบิกจ่ายเงินได้รายเดือน ณ หน่วยงานใดหรืออย่างไร แล้วดําเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานดังกล่าวดําเนินการหักเงิน
ส่งชําระค่าหุ้นและหรือหน้ีให้สหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวข้อง 

สําหรับกรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจําและไม่ได้ไปงานท่ี
อ่ืนใด ให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลว่าสมาชิกผู้น้ันมีสิทธ์ิรับเงินบําเหน็จบํานาญหรือไม่อย่างไร และขอรับเงินจากการ
ออกจากงานประจําแบบไหนอย่างไร และต้องแจ้งให้สมาชิกรายน้ันๆ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบที่เก่ียวข้องของสหกรณ์ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

 3.6  ด้านการลงทุน 
  3.6.1 การลงทุนซ้ือหุ้น 
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ จํานวนเงิน 12,699,500.00  บาท 
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด   จํานวนเงิน     10,000.00  บาท 
   รวม 12,709,500 บาท 
  3.6.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 
   ที่ดิน     4,036,625.00  บาท 
   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   7,863,375.00 บาท 
   ยานพาหนะ                 42,000.00 บาท 
   เคร่ืองใช้สํานักงาน                            2,209,965.04 บาท 
   หักค่าเสื่อมราคาสะสม   3,610,429.87 บาท 
   รวม      10,541,535.17 บาท 
 สรุป ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์นําเงินไปลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ใน ความต้องการ

ของตลาด จาํนวน 12,709,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของสินทรัพย์ทั้งหมด และสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จํากัด  จํานวน 10,000 บาท แต่เงินลงทุนดังกล่าว มีจํานวนไม่มาก 
และการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มีการอนุมัติเงินลงทุนตามมติของ
คณะกรรมการดําเนินการ มีเอกสารสิทธ์ิของเงินลงทุนถูกต้อง    

 

 3.7  ด้านเงินรับฝากสหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี วันสิ้นปีมีเงินรับฝากสมาชิกคงเหลือ ดังน้ี 
  3.7.1 เงินรับฝากสมาชิก 

ออมทรัพย์    จํานวนเงิน  81,467,379.35  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ   จํานวนเงิน       410,900,158.45   บาท 

รวม    จํานวนเงิน      492,367,537.80   บาท 
3.7.2 เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
ออมทรัพย์    จํานวนเงิน   38,348,356.16  บาท 
ออมทรัพย์พิเศษ   จํานวนเงิน  79,185,933.67  บาท 

รวม    จํานวนเงิน      117,534,289.83  บาท 
รวมเงินรับฝาก  จํานวนเงิน    609,901,827.63 บาท 

สรุป เงินรับฝาก ปี 2562 เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จํานวน 188,195,085.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.63  
เงินฝากในธนาคาร ตรวจสอบใบแจ้งรายการของธนาคารและสมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบกับบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร พบว่ายอดคงเหลือตามรายงานของธนาคารถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอด 
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ข้อสังเกต ในปี 2563 และ 2564 จะครบกําหนดการจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  “มั่งคั่ง” 
1-3 จะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 

 

3.8 ด้านหนีส้นิ 
หนี้สนิหมุนเวียน 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้น 
- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน บจม.ธนาคารกรุงไทย จํานวน 50,000,000.00 บาท 
- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน บมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  จํานวน    150,000,000.00 บาท 
- เงินกู้ยืมระยะสั้น สอ.รพ.หาดใหญ ่ จํานวน 27,220,000.00 บาท 
เงินรับฝาก  จํานวน    609,901,827.63 บาท 
เงินรอจ่ายคืนดอกเบ้ียรับ จํานวน     138,816.00 บาท 
เงินรอจ่ายคืน จํานวน     462,260.79 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้งจ่าย จํานวน       40,000.00 บาท 
ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย จํานวน     324,657.53 บาท 
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมค้างจ่าย จํานวน       54,350.00 บาท 
รวมหนี้สนิหมุนเวียน จํานวน   838,141,911.95 บาท 
 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว -สอ.รพ.หาดใหญ ่ จํานวน 79,960,000.00 บาท 
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ จํานวน   1,962,781.00 บาท 
รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน จํานวน     81,922,781.00 บาท 

รวมหนี้สนิ  จํานวน   920,064,692.95 บาท 
 

3.9  ด้านทนุของสหกรณ ์
 ทุนเรือนหุ้น จํานวน  1,178,255,590.00 บาท 
 ทุนสํารอง จํานวน            86,804,034.42 บาท 
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จํานวน              1,154,753.99 บาท 
 ทุนสวัสดิการสงัคม จํานวน                         0.00 บาท 
 ทุนสะสมขยายกิจการ จํานวน              2,503,402.48 บาท 
 ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม จํานวน                324,571.00 บาท 
 ทุนสะสมเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้ จํานวน              2,460,410.80 บาท 
 กําไรสุทธิประจําปี จํานวน  90,798,672.82 บาท 
 รวมทุนของสหกรณ ์ จํานวนๆ    1,362,301,435.51 บาท 
รวมหนี้สนิและทุนของสหกรณ ์  2,282,366,128.46  บาท 
 

สหกรณ์มีหน้ีสนิทั้งสิ้นน้อยกว่าทุน จํานวน  442,236,742.56 บาท คดิเป็น 0.68 เท่า แสดงว่า
โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์มีความม่ันคงเนื่องจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดยส่วนใหญ่จากทุนสหกรณ์เอง  
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 4.  การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ได้จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือนให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบโดย

มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมทั้ง   การติดตามการ
ชําระหน้ี การบริหารเงินเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทําให้   การทํางานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์  

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1. ได้ตรวจสอบพบว่ามีการจ่ายเงินปันผลปี 2561 คลาดเคลื่อน จํานวน 615,561.00 บาท ได้

แจ้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงพบว่าเกิดจากเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ในเร่ืองระบบโปรแกรมประมวลผล คณะกรรมการได้
พิจารณาลงโทษตักเตือนเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้ว 

2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้กับสมาชิกที่ติดภาระการคํ้าประกันเงินกู้สามัญของสมาชิกที่สหกรณ์
ดําเนินการฟ้องคดี และถูกฟ้องร่วมในคดีดังในฐานะผู้ค้ําประกัน(ลูกหน้ีร่วม) และสมาชิกรายน้ีปฏิเสธการชําระหน้ี
แทนมาโดยตลอด  ซึ่งสหกรณ์ได้พิจารณาให้เงินกู้ฉุกเฉินกับสมาชิกรายน้ี จํานวน 66,500 บาท เมื่อ 12/02/2562 
โดยมีเง่ือนไขว่า สมาชิกรายน้ีต้องยินยอมฝากเงินไว้กับสหกรณ์จํานวน 6,000 บาท เพ่ือชําระหน้ีแทนในฐานะผู้ค้ํา
ประกันเดือนละ 500 บาท หลังจากการตรวจสอบพบได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขอให้
พิจารณาทบทวนการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินรายน้ี คณะกรรมการได้มีมติยืนยันให้ปล่อยกู้ได้ ซึ่งเป็นอํานาจในการ
วินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

3. การปล่อยเงินกู้พิเศษจํานวน 3.8 ล้านบาทโดยใช้ที่ดินคํ้าประกัน จํานวน 7.3.78.9 ไร่ (บริษัท
ประเมินราคา 6.4 ล้าน ที่ดินประเมิน ตารางวาละ 250 บาท) ปรากฏว่าจากการตรวจเอกสารสิทธิโฉนดที่ดิน และ
แผนที่ระวางพบว่า เป็นที่ดินที่มีห้วยนํ้าก้ันอยู่ระหว่างที่ดินกับถนน (ทางที่มีผู้อุทิศให้เป็นสาธารณะ) ตามภาพ 1-2 
ได้แจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นลํารางนํ้าสาธารณะกั้นระหว่างที่ดินกับทาง
สาธารณะหรือไม่อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้มอบหมายให้กรรมการชุดหน่ึงลงไปตรวจสอบสภาพพ้ืนที่
จริงพบว่า ห้วยนํ้าดังกล่าวน้ันปัจจุบันไม่มีแล้ว ตามภาพ 3  

 

ภาพที่ 1 ภาพโฉนดที่ดิน และแผนที่ระระวาง 
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ภาพที่ 2 แผนที่ระวางที่ดิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3 ภาพพ้ืนที่จริง 
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4. การตรวจสอบด้านพัสดุ  
จากตรวจการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ พบว่าเป็นไปตามสอบแผนงาน โครงการท่ีได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมประใหญ่และคณะกรรมการดําเนินการ มีข้อสังเกต ดังน้ี 
4.1  การบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- วันที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง เช่น ใบเสร็จลงวันที่ก่อนวันสั่งซื้อสั่งจ้าง
และวันตรวจรับ 

- จ่ายเงินแล้ว โดยชุดตรวจรับยังไม่เรียบร้อย 
- ใบส่งของ ไม่มีลายมือช่ือผู้รับของ 
- ใบเสร็จรับเ งินไม่ลง วันที่ ไม่ปรากฏลายมือ ช่ือผู้ รับเ งิน  ไม่ประทับตราใน
ใบเสร็จรับเงินว่า “จา่ยเงินแล้ว” และ จนท.การเงิน ไม่ได้ลงลายมือช่ือ และ วันเดือน
ปี ที่จ่ายเงินในใบเสร็จรับเงิน 

- บิลเงินสด ไม่ได้ลงที่อยู่ของ สหกรณ์ฯ 
- การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ควบประทับตรา ในใบตรวจรับพัสดุ ว่า ได้ลงทะเบียนวัสดุ
แล้ว หน้าที่...................... 

- ขออนุมัติจ่ายเงินผิดบริษัท 
- รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินค่าอาหารควรระบุว่า ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม        กี่
โต๊ะ  ๆ ละ ..........บาทควรมีลายช่ือพร้อมลายมือช่ือผู้เข้าร่วมงาน  

ซึ่งได้นําเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือนในแต่ละเดือนที่ตรวจพบพร้อม
ให้คําแนะนําในการปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าว คณะกรรมการดําเนินการได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เก่ียวข้อง
ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน และในการดําเนินการในครั้งต่อไปมาพบข้อผิดพลาดบกพร่องน้อยลง และ
ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี 

5. เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน นําส่งเช็คฯ ไม่ทันก่อนเวลาปิดของธนาคาร  
- กรณีที่เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่นําส่งเงินหักชําระหน้ีให้สหกรณ์ฯ ไม่นําส่งเงินให้

สหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามระเบียบฯ สหกรณ์ควรทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้น้ัน
ได้รับทราบ เพ่ือดําเนินการควบคุม กํากับให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องด้วย 
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6. ดอกเบ้ียจ่ายคืนให้สมาชิกพบว่าไม่ได้ดําเนินการจ่ายคืนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน  ได้เสนอแนะให้
คณะกรรมการดําเนินการควบคุมกํากับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดอกเบ้ียจ่ายคืนสมาชิกโดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ของสมาชิกเป็นประจําทุก ๆ เดือน ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการแล้ว 

7. คณะกรรมการดําเนินการฯ ควรกําหนดมาตรการควบคุม กํากับ กรณีการรับเงินโอนจาก
สมาชิกให้ชัดเจน แล้วแจ้งให้ จนท. และสมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เช่น 

- กรณีสมาชิกโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ควรกําหนดให้สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ทาง Line 
หรือ Fax หรือ โทรศัพท์ หรือ การจัดระบบ Pay In line และ กรณีที่สมาชิกหรือผู้ที่โอนเงินให้สหกรณ์ฯ ไม่แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ สหกรณ์ฯ จะสงวนสิทธ์ิในเรื่องใดบ้าง โดยทําเป็นประกาศแจ้งสมาชิกได้รับทราบและถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน  

- สหกรณ์ฯ ควรมีแบบฟอร์มบันทึกการติดต่อแจ้งสมาชิก และการรับแจ้งการโอนเงินหรือ
เรื่องอ่ืนๆ จากสมาชิก ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย เรื่องที่แจ้ง/รับแจ้ง , วันที่ และ เวลา ที่แจ้ง/รับแจ้ง , ผู้แจ้ง/
รับแจ้ง เป็นอย่างน้อย เพ่ือป้องกันการหลงลืม และเป็นหลักฐานในการดําเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ 

การดําเนินการแก้ไขปัญหา สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการได้กําหนดมาตรการในการ
ดําเนินการเร่ืองดังกล่าวตามท่ีแนะนําแล้ว 

 

8. การควบคุมภายใน 
จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ยังไม่มีระบบการควบคุมภายในการควบคุมกํากับความเสี่ยง 

ทําให้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์มีจุดเสี่ยงต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่นข้ันตอนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การจัดเอกสาร
ทางเงิน หลักฐานการให้เงินกู้ ระบบการป้องกันความเสียของระบบข้อมูล ฯลฯ สหกรณ์ควรกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือด้านการจัดการนํามาช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสําคัญของ
กระบวนการกํากับดูแลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์  เน่ืองจากระบบการควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน  ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยให้การปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  เช่น 

- การจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินให้กู้เอกสารการเงิน และเอกสารสําคัญอ่ืนๆจากการ
ตรวจสอบพบว่า เอกสารสัญญาเงินให้กู้ มีการจัดเก็บที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการสูญหาย การจัดเก็บสํารองเอกสาร
สัญญาการให้เงินกู้ในไฟล์ Electronic ยังดําเนินการได้ไม่ครบถ้วน (จัดเก็บได้ประมาณ 70 %) ข้อมูลรายบุคคล
ของสมาชิก พบว่าข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน  ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าต้องรับผิดชอบงานมากเกิน จึงไม่มีเวลาดําเนินการ
ได้ครบ ซึ่งส่งผลต่อการนําข้อมูลมาใช้ในการพิมพ์สัญญาการให้เงินกู้ของสมาชิกไม่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะและผลการดําเนินการแก้ไข สหกรณ์โดยคณะกรรมการดําเนินการได้แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขการควบคุมระบบควบคุมภายใน การควบคุมกํากับกํากับความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแต่จากติดตามผลยังพบว่าการปฏิบัติยังดีเท่าที่ควรจะเป็น สหกรณ์ควรจัดระบบการควบคุมภายในที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องสามารถถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงกัน และควรมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ การจัดเก็บเอกสารสัญญาให้กู้เงินและเอกสารสําคัญอ่ืนๆ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย  
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9. รายละเอียดและรูปแบบสัญญา จากการตรวจสอบพบว่า รูปแบบสัญญา ยังไม่ได้ดําเนินการ
แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบฯ การให้เงินกู้แก่สมาชิก  

ข้อเสนอแนะและการดําเนินการแก้ไข สหกรณ์ควรดําเนินการให้คู่สัญญาการใช้โปรแกรม
บันทึกข้อมูลดําเนินการแก้ไขรูปแบบสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบฯ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้แจ้งไปยัง
คู่สัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคู่สัญญามาดําเนินการแก้ไข 

10. มีเจ้าหน้าที่ที่ยืมเงินสําหรับการไปประชุมใหญ่สามญัชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 
ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นเงินจํานวน 14,606 บาท ขณะนี้ยังไม่ส่งหลักฐานคืนเงินยืม ซึ่งตามระเบียบ 
การยืมเงินทดรองของสหกรณ์และการส่งใบสําคัญการจ่าย พ.ศ. 2544  ข้อ 5 ผู้ยืมจะต้องส่งเอกสารหลักฐานจ่าย
ภายในไม่เกิน 30 วัน  

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการดําเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ควรควบคุม กํากับ และติดตาม  
ผู้ที่ยืมเงินทดรองของสหกรณ์ฯ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ ฯ กําหนด และเมื่อใกล้ถึงกําหนดที่ต้องส่ง
เอกสารหลักฐานใช้เงินยืมให้ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผู้ยืมเงินรายน้ันๆ และเมื่อพ้นกําหนดที่ต้องส่ง
หลักฐานฯ แล้วยังไม่รับเอกสารฯ ให้แจ้งผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการในการดําเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 

คณะกรรมการได้ติดตามเร่งรัดให้เป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
 

11. การตรวจสอบเอกสารทุนการศึกษา ปี  2561 (จ่ายเมื่อต้นปี 2562 )  
จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการย่ืนขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์     

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประจําปี  2561 รวมทั้งสิ้น  107  ราย  ปรากฏดังนี้ 
- มีเอกสารครบถ้วน  จํานวน  61  ราย 
- เอกสาร ไม่ครบ จํานวน 41 ราย   
ข้อเสนอแนะ  

1.การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จะต้องตรวจสอบให้ละเอียดครบถ้วนถูกต้องตาม
ประกาศและเอกสารจะต้องมีความชัดเจน 

2. สหกรณ์จะต้องไม่จ่ายเงินให้กับสมาชิกท่ีส่งเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
3. สหกรณ์จะต้องประทับตราจ่ายเงินให้ครบถ้วนถูกต้อง 

คณะกรรมการดําเนินการดําเนนิการติดตามเรียกเก็บเอกสารหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

12. ได้ตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์พบมีสมาชิกรายหน่ึงมีมีการเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมทาง
เงินที่มีเหตุอันควรสงสัย ด้วยการฝากเงินเข้าบัญชีตนเองในสหกรณ์คร้ังละ1.5 ล้าน – 2 ล้านบาท จํานวน 3 เดือน
ติดต่อกัน ได้แจ้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาว่าเข้าข่ายที่จะต้องรายงานการทํา
ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสมาชิกรายดังกล่าวแล้ว เงินดังกล่าวเป็นการโอนผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
สหกรณ์จะรายงานต่อ ปปง. หรือไม่ก็ได้  
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ข้อมูลการฝากเงิน 
28/08/62  DTR   2,000,000 
19/09/62  DTR   1,500,000 
15/10/62  DTR   2,000,000 
16/10/62  DTR   2,000,000 
  
13. การจัดหาบรษิัทประกันภัยเพื่อใหส้มาชิกได้มีช่องทางเลือกในการใชบ้ริการประกอบการกู้

เงินสหกรณ ์
- สหกรณ์ควรจัดทํารายละเอียดของการคุ้มครองที่ต้องการได้รับพร้อมรายะเอียด

ประกอบต่าง ๆ ส่งให้กับบริษัทประกันฯ หรือนายหน้าประกันฯ ทุกแห่ง เพ่ือเปิดโอกาสบริษัทประกันได้นําเสนอ
เบ้ียประกันให้สมาชิกได้มีโอกาสได้เลือกใช้บริการที่หลากหลายตามความต้องการ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 
 

 
(นายสมชัย  ชูชาติ) 

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
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5.3   รายงานผลการดําเนนิงานกองทุนชว่ยเหลือผู้ค้าํประกันเงินกู้สามัญ 
 

 สรุปผลการดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ  และรายงานเงินคงเหลือประจําปี 
สิ้นปีบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

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

1. ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2561 ได้คดัเลือกกรรมการกองทุน  จากที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี  
2561  จํานวน  5  คน  และกรรมการดําเนินการได้คัดเลือกกรรมการกองทุน จากกรมการดําเนินการ  จํานวน 2 
คน  รวมเป็น  7  คน  เป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญประจําปี 2562 ดังน้ี 
  1. นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี   ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล  เบญจพันธ์   รองประธาน 
  3. นางงามขํา  กิจสุบรรณ    กรรมการ/เหรัญญิก 
  4. นายนรวิชญ ์ ชูสุริแสง    กรรมการ/เลขานุการ* 
  5. นายสุดใจ  อบแย้ม    กรรมการ 
  6. นายสินทร  เพชรเจริญ    กรรมการ 
  7. นายอนันต์  อนิลบล    กรรมการ* 
หมายเหตุ  * มาจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 

 2. สิ่งที่คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญได้ดําเนินการ ประจําปี  2562 
 คณะกรรมการกองทุนได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุน  จํานวน  3  ครัง้ เพ่ือหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญใหค้รอบคลุม  และผู้ค้ําประกันได้ประโยชน์จากกองทุนมากท่ีสุด จงึได้คิดหา
แนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้  โดยได้แก้ไขระเบียบกองทุน  โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

2.1  กองทุนให้สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ  กู้เงินกองทุนในอัตราดอกเบ้ียตํ่าสุด  ร้อยละหน่ึงต่อปี  
      เพ่ือชดใช้แทนผู้กู ้
2.2  สมาชิกผูค้้ําประกันสามารถกู้เงินกองทุนได้สูงสุดในวงเงินห้าหมื่นบาท  โดยการกู้เงินต้องมี

หลักประกันคอื สมาชิกสามญัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  จาํนวน 1 คน
เป็นผู้ค้ําประกัน ยกเว้นสมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือใช้เงินฝากที่ผู้ค้ํามีอยู่กับสหกรณ์เป็น
หลักประกันเพ่ือชดใช้แทนผู้กู ้

2.3  สําหรับผูท้ี่เป็นผู้ค้ําประกันและต้องชดใช้แทนผู้กูแ้ต่ไม่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน  โดยใช้เงินของ 
      ตัวเองชดใช้แทนผู้กู ้ กองทุนก็จะช่วยเหลือผู้ค้ํารายน้ันตามสัดส่วน 10 % ตามระเบียบกองทุน 
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3.  สรุปค่าใช้จา่ยและเงินคงเหลือกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ประจําปี 2562 ดังน้ี 
     

ยอดเงินยกมาจากปี 2561  จํานวน    1,970,460.80 บาท 
 ยอดจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่ ปี 2561 จํานวน      500,00.00 บาท 
 จ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการกองทุน       10,050.00 บาท 
   รวม     2,460,410.80    บาท 
 

4.  การดําเนินการช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้ในรอบปีทีผ่่านมา ไม่ได้ใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลือผู้ค้ํา 
    ประกันเงินกู้สามัญ เน่ืองจากยังไม่มีผู้ขอรับการช่วยเหลือจากกองทุน 

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

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

...................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  6.1   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจําปี 2562 

 บริษัท มนตรสีอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด  ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต  นําเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชี งบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด  ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2562 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ ์

                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
          วันที่  17 มกราคม 2563 

เรียน  นายพงศ์คณิต  คณุัมพรานนท์ 
 หนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562   เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด  สําหรบัปีสิ้นสุด    
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสทิธิผล เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่เก่ียวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ   และคิดว่าควร
จะเป็น ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงิน 
1.1  ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2562  ขา้พเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดทํางบการเงิน  โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
  1.2  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและขอ้มูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์)    
  1.3  ข้อสมมติที่สําคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล  
  1.4  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
เช่น  รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก 
หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้  สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน      
  1.5  เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย
ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว         
  1.6  ผลของการไม่แก้ไขข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสําคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการ  หรอื
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทําเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองน้ี
  1.7  ไม่มีรายการผิดปกติ  ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมหีน้าที่สําคัญเกีย่วกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน         

ระเบียบวาระที่  6   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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  1.8  สหกรณ์มกีรรมสิทธ์ิในสนิทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผกูพันหรือข้อ
ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.9  สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม  รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด
ที่สหกรณใ์ห้แก่บุคคลทีส่าม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
  1.10  นอกจากเร่ืองที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่มเีหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ  ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงิน  หรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2.  การให้ข้อมลู         
   ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
   2.1  บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่
เก่ียวข้องทั้งหมด           
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ ่ 
   2.3  ข้อมูลอ่ืนที่ท่านขอจากขา้พเจ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
   2.4  เข้าถึงบุคคลในสหกรณท์ี่ท่านระบุว่าจําเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง 
ไม่จํากัด 
   2.5  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน  นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน  
   2.6  สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่จัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ      
   2.7  สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์
ทราบและที่มผีลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
บทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมผีลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
   2.8  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้า ซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ังสํารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
 ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

 

     (นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร) 
 ผู้จัดการ 
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ระเบียบวาระที่ 6.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562 1./ 
ตามท่ีสหกรณม์ีผลการดําเนินงาน  มีกําไรสุทธิประจําปี 2562   จํานวน  90,798,672.82  บาท   ดังน้ัน

คณะกรรมการดําเนินการ ได้อาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ22 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ในการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับดังกล่าว  เสนอมายังที่ประชุมใหญ ่เพ่ือพิจารณาจัดสรรตาม
รายละเอียดดังน้ี 

 กาํไรปี 2561 ร้อยละ กาํไรปี 2562  ร้อยละ

1 ทุนสาํรองไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 9,458,646.56       10.00 9,079,870.28        10.00

2 ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ ตาม
จาํนวนท่ีจ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

30,000.00         0.03 30,000.00          0.03

3 เงินปันผลตามหุน้ ร้อยละ 5.6  ของทุนเรือนหุน้ 66,592,928.00       70.40 63,643,499.00        70.09

ปี 61 ร้อยละ 6.10

4 เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ ร้อยละ 10.1 ของดอกเบ้ีย
เงินกูท่ี้สมาชิกจ่ายใหส้หกรณ์   ปี 61 (11%)

14,089,714.00       14.90 13,285,102.00        14.63

ปันผล + เฉล่ียคืนคลาดเคล่ือนปี 2561 0.00 0.00 615,561.00          0.68

5 โบนสักรรมการ และเจา้หนา้ท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กาํไรสุทธิ

1,400,000.00         1.48 1,100,000.00          1.21

6 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการไม่เกินร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 727,177.01         0.77 300,000.00          0.33

7 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 8,000.00         0.01 10,000.00          0.01

8 ทุนสวสัดิการสังคมไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1,600,000.00         1.69 2,384,640.54          2.63

9 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 180,000.00         0.19 150,000.00          0.17

10 ทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 500,000.00         0.53 200,000.00          0.22

รวม 94,586,465.57     100.00 90,798,672.82      100.00

รายละเอยีดการจัดสรร เปรียบเทยีบ

หมายเหตุ : 1./ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ข้อ 22 (8) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ 
         (ถ้าม)ี ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

มติที่ประชุม 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  6.3  พิจารณาสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ ประจําปี 2562  และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ  และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  
ประจําปี 2563   
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ขอสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ ประจําปี 2562  ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังต่อไปนี้   
 

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจําปี 2562 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีเ่ขา้ร่วม ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

โครงการส่งเสริมการออม  150,000.00 ส่งเสริมการออม และลดเงินกู้จากแหล่ง
ภายนอก 

สมาชิก / จนท . / 
กรรมการ 

หน่วยงานของสมาชิก 171,858.50 

โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

150,000.00 การศึกษาดูงานหน่วยงานระดับใกล้เคียงกัน 
เพื่อนํามาพัฒนาและปรับใช้ในองค์กร 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

สอ.สสจ.พังงา 125,667.50 

โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิก
เก่า  

120,000.00 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
และสิทธิต่างๆ ให้แก่สมาชิก 

คณะกรรมการ  / 
จนท .สหกร ณ์ฯ /
สมาชิก 

โรงแรมมรกต 76,220.00 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ 400,000.00 จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกแต่ละหน่วยงาน  

สมาชิก/เจ้าหน้าที่ 
และคณะกรรมการ 

สนามกีฬา จ.ชุมพร 399,401.00 
 

โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ 30,000.00 ร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่าง
สหกรณ์ภายในจังหวัดชุมพร 

คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/
เจ้าหน้าที่ 

สนาม กีฬ ามณฑล
ทหารบกที่ 44  

28,550.00 
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สรุปค่าใช้จ่ายโครงการปี 2562 ที่ได้รับการอนุมัติ จํานวน 5 โครงการ 
 

1.  โครงการสง่เสริมการออม  
งบประมาณ  150,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่าย  171,858.50 บาท 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
ค่าถ่ายเอกสารใบปลิวโครงการระดมทุน 775.00 
ค่าป้ายไวนิลระดมทุน 2,675.00 
ค่าแก้วเก็บอุณหภูมิโครงการระดมทุน 11,800.00 
ค่าเพาเวอร์แบงค์ 28,500.00 
ค่ากระเป๋า 113,470.00 
ค่าเบ้ียเลี้ยง/ค่าพาหนะ/ค่าอาหารว่าง ที่ออกหน่วยระดมทุน 14,638.50 
รพ.ละแม/รพ.หลังสวน/รพ.ท่าแซะ/รพ.ทุ่งตะโก/รพ.มาบอํามฤต/รพ.สวี/  
รพ.พะโต๊ะ/รพ.ปากนํ้าชุมพร/สสจ.ชุมพร  

รวม 171,858.50 
 
 
 
2.  โครงการพัฒนาศักยภาพ  กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์  
งบประมาณ  150,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่าย  125,667.50 บาท 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัวไปศึกษาดูงาน สอ.สสจ.พังงา 2,688.00 
ค่าเบ้ียเลี้ยงไปศึกษาดูงาน สอ.สสจ.พังงา 36,000.00 
ค่าที่พักเหมาจ่าย 24 ท่าน 2คืน ไปศึกษาดูงาน สอ.สสจ.พังงา 38,400.00 
ค่าเหมารถตู้ไปศึกษาดูงาน สอ.สสจ.พังงา 22,800.00 
ค่าของที่ระลึกไปศึกษาดูงาน สอ.สสจ.พังงา 2,000.00 
ค่าป้ายช่ือกรรมการ 400.00 
ค่าทําสต๊ิกเกอร์คณะกรรมการ 481.50 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์แต่ละฝ่ายงาน 22,898.00 

รวม 125,667.50 
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3.  โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชกิเก่า 
งบประมาณ  120,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่าย  76,220.00 บาท 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
ค่าป้ายไวนิลโครงการอบรมสมาชิกใหม ่ 600.00 
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างอบรมสมาชิกใหม่ 23,400.00 
ชุดเอกสารอบรมสมาชิกใหม ่ 1,120.00 
ค่าเบ้ียประชุมสมาชิก อบรมสมาชิกใหม ่ 35,700.00 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ+เจ้าหน้าที่ อบรมสมาชิกใหม ่ 14,400.00 
ค่าวิทยากร อบรมสมาชิกใหม่ 1,000.00 

รวม 76,220.00 
 
4.  โครงการกีฬาสาธารณสขุสัมพนัธ ์
งบประมาณ  400,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่าย  399,401.00 บาท 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
ค่าจัดเลี้ยง sport night วันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 169,581.00 
ค่าจัดเตรียมสถานที่วันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 36,000.00 
ค่าอาหารกลางวันกีฬาสาธารณสุขสมัพันธ์ 60,000.00 
ค่าชุดกีฬาวันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (เสื้อจํานวน 876 ตัว) 121,820.00 
ค่านํ้าด่ืมวันกีฬาสาธารณสุขสมัพันธ์ 12,000.00 

รวม 399,401.00 
 
5.  โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ 
งบประมาณ  30,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่าย  28,550.00 บาท 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
เงินสนับสนุนกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 2,000.00 
ค่าอาหารเลี้ยงภาคคํ่า 2โต๊ะ 3,000.00 
ค่านํ้าด่ืม+ค่านํ้าแข็ง+ค่าผ้าเย็น 1,500.00 
ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 3,500.00 
ค่าพาหนะ 2,000.00 
ค่าเช่าชุดไทย+ค่าแต่งหน้า 1,200.00 
ค่าเสื้อวันสหกรณ์ 35ตัว ตัวละ 210 บาท 7,350.00 
ค่านํ้าด่ืม (กีฬาสาธารณสุข สูฝ่ันสหกรณม์ั่นคง62) 8,000.00 

รวม 28,550.00 
 



 
 

หน้า 156 
 

   พิจารณาแผนงานและโครงการประจําปี  2563 
  แผนงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จํากัด 

     **************************************** 
      ชื่อโครงการ               วัตถุประสงค ์                กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ

โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการออม 
ปี2563 

1.เพื่อส่งเสริมการฝากเงินกับสหกรณ์ 
แก่สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดที่ยัง 
ไม่เป็นสมาชิกได้สมัครสมาชิกสหกรณ ์
3.เพื่อลดเงินกู้จากแหล่งภายนอก 
4.กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้พบปะสมาชิกตามหน่วยสังกัดต่างๆ 
 

1. ประชาสัมพันธ์ และออก
บริการรับสมาชิกใหม่นอกสถานที่ 
2. รณรงค์เปิดรับสมัครสมาชิก
ใหม ่
3. สหกรณ์ออกพบสมาชิกตาม
หน่วยและสังกัด 

- ค่าเอกสาร  
  ประชาสัมพันธ์ 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าของที่ระลกึ 
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 200,000.- บาท 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์
บริหารสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ระดมสมองและแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท 
หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
กิจการ การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน 

 

1. ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 1 ครั้ง 
2. ใหค้ณะกรรมการ สมาชิกที่
สนใจ และเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรสําคัญเพื่อการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจการให้กับสมาชิก 
ที่สนใจและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 
 
 

 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 
2. ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรสําคัญ
และหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

150,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ 
 

วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
   โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

 ของสหกรณ์ การรายงาน ผลการ
ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและ
คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์  
4. เพื่อนําความรู้เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบกิจการไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

3. โครงการอบรมสมาชิก
ใหม่ และสมาชิกเก่า      
ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 
สิทธิ์ต่างๆ ที่พงึจะได้รับจากสหกรณ์ 
2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงระเบยีบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ
สหกรณ์ฯ 
3. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงกิจการของ
สหกรณ์ และให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมกับสหกรณ์ 
4. เพื่อให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ และมี
ความรักต่อสหกรณ์ 
 
 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้ เกีย่วกับบทบาท 
หน้าที่  สิทธติ่างๆ แก่สมาชิก ใหม่
และเก่าที่ยังไมเ่คยผ่านการอบรม 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 
 
 
 

80,000.- บาท 
 
 



 
 

หน้า 158 
 

ชื่อโครงการ วัถตุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย 
  ผู้รับผิดชอบ 
    โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
 

4. โครงการกีฬาสัมพันธ์   
ปี 2563 
 
 
 

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิกและหน่วยงาน 
2. เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย 
 
 
 

1. การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก
ภายในโซน 
2. การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
 

-ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน 
-ค่าสนับสนุนแต่ละ  
 หน่วยฯ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
-ค่าอาหารและ  
 เครื่องดื่ม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 
 

300,000.- บาท 
 

5 . โครงการ วันสหกรณ์
แห่งชาติ ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหกรณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
4. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
ตระหนักถึงคุณคา่และศรัทธาในระบบ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วย 
ที่จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 
2. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัด
ชุมพร 

- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆระหว่างสหกรณ์ 
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ์ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 30,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
 

6.โครงการพัฒนาปรับปรุง
ที่ดินสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด 
 
 
 

1. เพื่อดูแลบํารุงและรักษาสนิทรัพย์
ของสหกรณ์ 
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าในราคาด้าน  
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) สหกรณ์ฯ 
3. เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้าน
ค่าตอบแทนของสินทรัพย์ 
4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
พื้นที่ในอนาคต 
5. สร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สินของ
สหกรณ์ฯ 

ปรับปรุงถมที่ดินของสหกรณ์ 
จํานวน 3 ไร่ (บริเวณ โรงเรียน
นานาชาติธีโอดอร์) 

ค่าถมดิน  200,000.-บาท 
 

7. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ส ม า ชิ ก
สหกรณ์ 
 
 

1. เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่กันและกัน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในการเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน 

1. กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
ตามเทศกาล 
2. กิจกรรมพบปะกันระหว่าง
สมาชิกตามสมควร 

- ค่าสนับสนุนกิจกรรม 
- ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 
- ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการจัดกิจกรรม 

 100,000.-บาท 
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พิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2563 
 
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ขอเสนอแผนประจําปี 2563  และประมาณการรายรับ - จ่าย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ถือใช้เป็น 
แผนดําเนินการของสหกรณ์ในปี 2563  ดังต่อไปนี้ 

แผนการดําเนนิงานสหกรณ ์ปี 2563 

รายการ ปี 2562  ปี 2563  เหตุผลและความจําเปน็  
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

1. แผนการรับสมาชิก และการระดมทุน         

  1.1 การถือหุ้นเพิ่ม 100,000,000.00 85,066,960.00 100,000,000.00 ผู้ถือหุ้นถึง1ล้านแล้ว ให้ซื้อเพิ่มได้คราวละไม่เกิน 1แสน/ปี มีผล16/3/2561 

  1.2 การรับสมาชิกเพิ่ม (คน)     

  สมาชิกสามัญ 100 84 100   

  สมาชิกสมทบ 50 0 50   

2. แผนการรับเงินฝาก       

  2.1รับเงินฝากออมทรัพย์       

  ออมทรัพย์พิเศษ 150,000,000.00 173,946,496.57 180,000,000.00  ปันผลของสมาชิกโอนเข้าบญัชีและรับฝากระหวา่งป ี

  สัจจะออมทรัพย์ 4,000,000.00 4,038,233.44 4,000,000.00  ปันผลของสมาชิกโอนเข้าบญัชีและรับฝากระหวา่งป ี

  ออมทรัพย์ทั่วไป 10,000,000.00 12,614,339.90 12,000,000.00  ปันผลของสมาชิกโอนเข้าบญัชีและรับฝากระหวา่งป ี

  ออมทรัพย์เกษียณอายุ 5,000,000.00 11,158,842.82 12,000,000.00   

ออมทรัพย์มั่นคง 1-3 50,000,000.00 0.00 0.00 24/36/48ด. 3.80/3.90/4.00 เริ่มรับฝากปี 2561 
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รายการ 
 

ปี 2562 ปี 2563 เหตุผลและความจําเป็น 
ตั้งไว ้ ผลงาน ขอตั้ง 

  ออมทรัพย์พิเศษ (สอ.อื่น) 0.00 43,462,179.77 60,000,000.00 สอ.รพ.ชพ.22 ล./ สอ.สสจ.สงขลา 20 ล.  

  ออมทรัพย์ทั่วไป (สอ.อื่น) 40,000,000.00 38,348,356.16 40,000,000.00 สอ.รพ.ชุมพร ฝากเงิน 38 ลา้น 

สัจจะประกันชีวิต 1-3 20,000,000.00 18,878,625.77 20,000,000.00 

      รวมเงินรับฝาก 279,000,000.00 302,447,074.43 328,000,000.00 
3. แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก         

  3.1 เงินกู้สามัญระหว่างปี 700,000,000.00 598,515,290.00 650,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่   

  3.2 เงินกู้ฉุกเฉนิระหว่างปี 60,000,000.00  39,372,939.00 50,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม่  

  3.3 เงินกู้พิเศษระหว่างปี 50,000,000.00  27,295,000.00 40,000,000.00  ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน  

  3.4  เงินกู้สามัญโครงการระหว่างปี 70,000,000.00  89,761,715.00 100,000,000.00 ปรับวงเงินกู้เพิ่มขึ้นจาก 3แสนเป็น 5แสนบาท 

3.5  เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 4,000,000.00 4,179,832.00 4,500,000.00 

3.6  เงินกู้โครงการบ้านและรถ 8,600,000.00 6,449,500.00 8,500,000.00 ปี 61 – 6 คัน / ปี 62 - 8 คัน 

      รวมเงินกู้ 892,600,000.00  765,574,276.00 853,000,000.00   
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2563       

  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 143,880,000.00  132,307,155.78 160,949,267.47  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 150,000.00  348,160.65 300,000.00  ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร (LH Bank)  

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00  8,400.00 10,000.00  จากสมาชิก 100 คน 

  ผลตอบแทนจากการลงทุน 700,000.00  699,186.91 600,000.00 ผลตอบแทนจาก ชสอ.(หุ้น ชสอ.12,699,500.-) 
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

  รายได้เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ 200,000.00 48,070.84 20,000.00 รับเงินเฉลี่ยคืน จาก ชสอ./สอ.รพ.หาดใหญ่ 1% 

  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่นค้างรับ 50,000.00 408,857.00 50,000.00   

  รายได้อื่นๆ 50,000.00 41,786.72 35,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  

รวมรายได ้ 145,040,000.00  133,861,617.90 161,964,267.47   

ประมาณการรายจ่าย ประจําป ี2563     

  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 2,000,000.00 1,974,399.00 2,275,000.00  เงินเดือนเจ้าหน้าที่  

  หมวดค่าตอบแทน 880,200.00 888,090.00 1,119,700.00  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,คณะทํางานและคณะอื่น ๆ   

  หมวดค่าใช้สอย 41,479,000.00 38,525,504.13 55,282,896.07  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงาน   

  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 782,000.00 736,019.91 908,400.00  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์    

  หมวดครุภัณฑ์ 170,000.00 124,551.04 257,000.00  เครื่องใช้สํานักงานภายในสหกรณ์  

  หมวดสาธารณูปโภค 150,000.00 128,665.42 155,000.00  ค่าน้ํา,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศพัท์  

  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,050,000.00 801,697.00 830,000.00  โครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ 

  หมวดสํารองทั่วไป 146,800.00 0.00 100,000.00 กรณีมีความจําเป็น หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      46,658,000.00  43,178,926.50 60,927,996.07 
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รายจ่ายตามประมาณการ ประจําป ี2563    
รายการ ปี 2562 ปี 2563 เหตุผลและความจําเปน็ 

 ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง  
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง     
  -   เงินเดือน 2,000,000.00  1,974,399.00 2,275,000.00  จ่ายเงินเดือนเจา้หน้าที่และปรบัเงินเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ 8 % 

รวมหมวดเงินเดือน 2,000,000.00  1,974,399.00 2,275,000.00   
2.  หมวดค่าตอบแทน     
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินการ 182,400.00 229,680.00 222,300.00 ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางกรรมการ 15ครั้ง/15ท่าน 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 64,000.00 82,000.00 88,000.00 ค่าเบี้ยประชุม ประมาณ 20ครั้ง/5ท่าน 
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 153,600.00 128,400.00 153,600.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประมาณ 48ครั้ง/5ท่าน 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ 19,200.00 42,250.00 55,800.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 12ครั้ง/5ท่าน 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 63,000.00 41,200.00 150,000.00 ค่าเบี้ยประชุมของการสรรหากรรมการ12หน่วย@5คน 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิติกรรม 12,000.00 10,000.00 20,000.00 ค่าประชุมและเดินทางของคณะกรรมการนิติกรรม 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคม 0.00 0.00 18,400.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสังคม 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะทํางานกองทุนช่วยเหลือฯ 0.00 0.00 23,400.00 ประมาณ 4 ครั้ง/7คน  
   - ค่าตอบแทนผู้เข้าประชุม 80,000.00 103,660.00 112,200.00 ค่าคณะทํางานเข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา12ครั้ง 
   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน 80,000.00 79,400.00 80,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่เรียกเก็บเงิน(จ่าย1ครั้ง/ปี) 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 90,000.00 70,000.00 90,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ จํานวน 5ท่าน 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี 130,000.00 100,000.00 100,000.00 ค่าตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   - ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 6,000.00 1,500.00 6,000.00 คนละ 1,500 บาท ปีละ 4 คน 
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 เหตุผลและความจําเปน็ 
 ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง  

รวมหมวดค่าตอบแทน 880,200.00  888,090.00 1,119,700.00   
3.  หมวดค่าใช้สอย     
   -  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,393,000.00 1,339,785.00 1,387,400.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมใหญ่ประจําปี 2563 
   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 0.00 9,380.00 10,000.00 ค่าเอกสาร/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
   -  ค่าพาหนะคณะกรรมการเซ็นเช็ค 20,000.00 21,030.00 25,000.00 ค่าพาหนะสําหรับกรรมการทีม่ีหน้าที่เซ็นเช็ค 
   -  ค่าทํางานล่วงเวลา 30,000.00 27,440.00 30,000.00 ค่าทํางานล่วงเวลาในกรณีงานเร่งด่วน/สรุปงานประจําเดือน 
   -  ค่ารับรอง 36,000.00 14,645.00 36,000.00 ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง/หน่วยงานผู้มาเยี่ยมชมสอ. 
   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 13,000,000.00 16,838,237.16 30,140,162.21 ดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก และเงินฝากมั่นคง1 ครบกําหนด 

   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 25,000,000.00 16,402,053.70 20,850,410.96 ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์ 120,000.00 109,858.00 120,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์ 
   -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ 30,000.00 4,605.74 30,000.00 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงาน 
   -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสํานักงาน 50,000.00 1,970.00 50,000.00 กรณีเกิดชํารุดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
   -  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 150,000.00 103,169.60 150,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสหกรณ์/สารสนเทศ/ค่าอาหารฯลฯ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่องาน 30,000.00 23,085.00 30,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่องาน/ไปธนาคาร 
   -  ค่าดูแลโปรแกรมสําเร็จรปู 50,000.00 40,019.00 50,000.00 ค่าดูแลโปรแกรมสหกรณ์ของสอ.มอ.  
   -  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 50,000.00 81,519.00 85,000.00 ประกันชีวิต/ค่าช่วยเหลือบุตร/ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 
   -  ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000.00 73,862.00 100,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ตามฐานง/ด 
   -  ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 150,000.00 290,813.00 320,000.00 บําเหน็จจ่ายกรณีลาออก หรอืจ่ายตามระเบียบสอ.กําหนด 
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รายการ 
ปี 2562 

ปี 2563 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี

   -  ค่าถ่ายเอกสาร 30,000.00 52,502.85 40,000.00 ค่าถ่ายเอกสารงานสหกรณ์ฯ 
   -  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 10,000.00 0.00 10,000.00 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
   -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 200,000.00 1,115.00 200,000.00 เพื่อดําเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดชําระ/ค่าจ้างทนายความ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ 50,000.00 38,020.00 50,000.00 ค่าดําเนินการในการประเมินหลักทรัพย์ของสมาชิก 
   -  หนี้สงสัยจะสูญ 1,000,000.00 3,052,394.08 1,568,922.90 ดูรายละเอียดจากงบกําไรขาดทุนที่รับรองแล้ว 

รวมหมวดค่าใช้สอย 41,479,000.00 38,525,504.13 55,282,896.07   
4.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์    
  -  ค่าเสื่อมราคา ยานพาหนะ 0.00 0.00 8,400.00 ค่าเสื่อมรถมอเตอร์ไซค์สหกรณ์ฯ 
  -  ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ 200,000.00 54,605.19 200,000.00 เครื่องเขียนแบบพิมพ์, แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในสหกรณ์ฯ  
  -  ค่าเสื่อมราคา อาคารสํานักงาน 350,000.00 393,168.75 400,000.00 ค่าเสื่อมปี 63 (อาคารและอุปกรณ์สํานักงาน) 

-   ค่าเสื่อมครุภัณฑ์สํานักงาน 232,000.00 288,245.97 300,000.00 ลดลงร้อยละ10 (สนง.279,845.97+รถมอไซค์8,400) 
รวมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ ์ 782,000.00 736,019.91 908,400.00  
5.  หมวดครุภัณฑ์     
 - ปริ้นเตอร์ แบบหัวเข็ม 0.00 0.00 25,000.00 สํารอง 1เครื่อง 
 - ตู้กดน้ําดื่ม 0.00 4,390.00 0.00  
 - เครื่องสํารองไฟ  10,000.00 9,750.00 15,000.00 เพื่อใช้สํารองไฟสําหรับคอมพ์ 5เครื่องและ Server1ตัว 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  40,000.00 0.00 80,000.00 ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใช้งาน (จํานวน 4เครื่อง) 
 - เครื่องปรับอากาศ  20,000.00 0.00 0.00   
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รายการ 
ปี 2562 

ปี 2563 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี

 - เครื่องแฟกซ ์ 0.00 0.00 10,000.00 ทดแทนเครื่องชํารุด/เสื่อมสภาพ 
 - เครื่องนับธนบัตร 0.00 0.00 62,000.00  
 - กล้องถ่ายรูป 35,000.00 35,000.00 0.00   
- ปริ้นเตอร์เลเซอร์ 15,000.00 3,890.00 10,000.00 ทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพ (จํานวน 2เครื่อง) 
 - โทรศัพท์มือถือ 0.00 5,049.04 0.00 ฝ่ายการเงิน 
 - โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ 0.00 2,950.00 0.00  
 - ตู้เก็บเอกสาร 0.00 35,432.00 5,000.00  
 - ชุดบันทึกกล้องวงจรปิดอุปกรณ์กระชากไฟ 0.00 19,690.00 20,000.00  
- โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 50,000.00 0.00 30,000.00 ชํารุดไม่สามารถพับเก็บได้ 
 - กล้องวงจรปิดและฮาร์ดดิสสํารองเครื่องบันทึก 0.00 8,400.00 0.00  

รวมหมวดครภุัณฑ์ 170,000.00 124,551.04 257,000.00  

6.  หมวดสาธารณูปโภค     
   -  ค่าไฟฟ้า 80,000.00  68,967.94 80,000.00 เฉลี่ยเดือนละ 6,500 บาท 
   -  ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 50,000.00  39,999.81 50,000.00 ค่าโทรศัพท ์/ค่าโทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต 
   -  ค่าน้ําประปาและน้ําดื่ม 20,000.00  19,697.67 25,000.00 ค่าน้ําประปารายเดือน และน้ําดื่ม 
รวมหมวดสาธารณูปโภค 150,000.00  128,665.42 155,000.00   
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รายการ ปี 2562 ปี 2563 เหตุผลและความจําเป็น ตั้งไว ้ รับ/จ่ายระหว่างปี  
7.  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ     
1. โครงการส่งเสริมการออม ปี2563 150,000.00 171,858.50 200,000.00  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ และจนท.สหกรณ์ฯ 150,000.00 125,667.50 0.00 ทุนศึกษาอบรม (150,000) 
    2.1 ศึกษาดงูานสหกรณ์อื่น     
    2.2 อบรมหลักสูตรจําเป็นสําหรับกรรมการและจนท.     
3. โครงการอบรมสมาชิกใหมแ่ละสมาชิกเก่า ปี2563 120,000.00 76,220.00 0.00 ทุนศึกษาอบรม (80,000) 
4. โครงการกีฬาสัมพันธ์ ปี2563 400,000.00 399,401.00 300,000.00  
5. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี2563 30,000.00 28,550.00 30,000.00  
6. โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินสอ.สสจ.ชุมพร 200,000.00 0.00 200,000.00  
    อื่นๆ (ทีใ่ช้ในทุนขยายกิจการ) 0.00 0.00   
7. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
   ของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

0.00 0.00 100,000.00  

   7.1 พบปะสมาชิก    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/ป้ายประชาสัมพันธ์ (30,000) 
   7.2 กจิกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ    คชจ.อาหารกลางวัน/อาหารว่างเครื่องดื่ม/วัสดุอุปกรณ์ (30,000) 

   7.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก    ค่าวิทยากร (40,000) 
รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,050,000.00 801,697.00 830,000.00 หมายเหตุ  :  * โครงการปี 2562 จํานวน 5 โครงการ 

                        

     
 



 
 

หน้า 168 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563  

ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี   

8.  หมวดสํารองทั่วไป     
   -  สํารองทั่วไป 146,800.00 0.00 100,000.00 ค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถบันทึกได้ตามปกติ 

รวมหมวดสํารองทั่วไป 146,800.00  0.00 100,000.00   

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,658,000.00 43,178,926.50 60,927,996.07   
กําไรสุทธ ิ 101,036,271.40 ที่มา : รายรับ–รายจ่าย 

  
 มติที่ประชุม................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ระเบยีบวาระที่ 6.4  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2563 

ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ําประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็น
และสมควรแก่การดําเนินการ  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
สําหรับปี 2563  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 ไมม่กีารขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันเพ่ิมเติม เน่ืองจาก
ใช้วงเงินเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่ประจําปี 2556 จํานวน 1,200.00 ล้านบาท และนายทะเบียนสหกรณ์  ได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว จํานวน 1,200.00 ล้านบาท 

 
มติทีป่ระชุม .................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
ระเบยีบวาระที่  6.5   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปบีญัชี 2563 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543  ข้อ 102, 103, 104 และ 105  ได้กําหนดเรื่องของผู้ตรวจสอบ 
กิจการไว้ดังน้ี 

 ข้อ 102   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้  
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน การบัญชี  การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจําปี กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล 

 ที่ประชุมใหญจ่ะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  หรือผูซ้ึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ข้อ 103   การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา 
หน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ ์ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ํา 
 ข้อ 104  อํานาจหนา้ท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมอํีานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสิน 
ทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2)  ตรวจหลักฐาน และความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ 
     ประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่ 

ของสหกรณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  
(3)  ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ 
     หลักประกัน 
(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ  
     สหกรณ์และข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่ 
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(5)  ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ   เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง 
     แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ    และคําสั่งของสหกรณ์หรือ 
     กิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน  ต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป  แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไข 
โดยมิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 

ข้อ 105   ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 

 
 สหกรณ์ฯ ขอเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2563  เพ่ือพิจารณาจํานวน................ท่าน คือ 

1.................................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................................... 
5.................................................................................................................................................................... 

จึงเสนอมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุม  
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ 6.6  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2563 

ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและ

วิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจําเป็น  ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดรวมถึงระเบียบและคําแนะนํา 
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดง
ฐานะการเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2563  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ได้ถูกต้องตามท่ีควรและได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่ 
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด 
 การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจํากัดอ่ืนๆ  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจํากัดฉะนั้น
ในบางกรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาดหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้  อย่างไรก็ดี 
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ถ้าได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทําหนังสือแจ้งไป
ยังสหกรณ์ฯ ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน  รวมท้ังการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ความ
รับผิดชอบน้ียังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี  การจัดให้มีการบันทกึข้อมูลทางการบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองจากสหกรณ์ฯ เก่ียวกับเร่ืองน้ี 
และจะประเมนิประสิทธิภาพการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ เพ่ือจัดทําแผนการสอบบัญชี
และแนวการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไป 

รายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์    ซึ่งย่ืนความจํานง ตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

 
(1.)  นายมนตรี  ช่วยชู   บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด  สํานักงานเลขท่ี  240/95-96     
      ซอยจรัญสนิทวงศ์  28/7  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  
      กรุงเทพมหานคร  10700 

 
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  100,000.00  บาท 
 

 การเขา้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้า
ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วันทําการ  โดยมีจํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 4-6 คน  หรือตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะกําหนด  
 
การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี 
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจําปี  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  
    แต่อย่างใด  กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า

จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานราชการน้ัน  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
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(2.)  บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด  เลขที่ 54/84 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนบรมราชชนนี 
       แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ 10170 

  
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  130,000.00  บาท 
 

 การเขา้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้า
ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วันทําการโดยมีจํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่
น้อยกว่า 3-5 คน  โดยสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้หลังจากที่สหกรณ์ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 5
วันทําการ 

การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี  
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจําปี  ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณก์ําหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ถอืเป็นค่าบริการ  
พิเศษแต่อย่างใด  กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือเมื่อได้รบัแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานราชการน้ัน   แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 

 
มติที่ประชุม

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

........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบยีบวาระที่  6.7.1  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัสหกรณ์ฯ  หมวด 6  สมาชิกสมทบ 
 นายณรงศักดิ์  สุขวิสุทธิ์ ตําแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  รายงานการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 6 สมาชิกสมทบ ข้อ 49คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
ข้อ 53  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ และ ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 

 
ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ข้อที่  49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมี
คุณสมบัติดังนี้    
(1)   เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมัครใจ และ
ข้าราชการ  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร 
ที่ทํางานด้านสาธารณสุข   
(3)   เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุ
นิติภาวะ   
(4)   เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5)   เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะทําธุรกิจหรือใช้บริการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่  49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมี
คุณสมบัติดังนี้    
(1)   เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สมัครใจ หรือ
ข้าราชการ  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร ที่
ทํางานด้านสาธารณสุขหรือเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือ
บุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ 
(3)   เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4)   เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะทําธุรกิจหรือใช้บริการสหกรณ์ 
 

แก้ไขตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ  53.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจ
กําหนดในข้อบังคับให้สมาชิกสมทบได้รับสิทธิ ไม่มากกว่า

หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

(1) อาจถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่
ชําระแล้วทั้งหมดที่สหกรณม์อียู่ในขณะนั้นและมีความ
รับผิดชอบไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่า

หุ้นที่ตนถิ 
(2) มีสิทธิ์ฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะประเภทเงินฝากออม

ทรัพย์ 
(3) มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกิน
ร้อยละ 90ของมูลค่าหุ้นและ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ

มีอยู่ในขณะนัน้ 
(4) มีสิทธิ์ได้รับสินเชื่อจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกิน

ร้อยละ 90ของมูลค่าหุ้นและ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบ
มีอยู่ในขณะนัน้ 

(5) เงินกู้และสินเชื่อที่สมาชิกสมทบได้รับในข้อ(3) และ (4) 
เมื่อรวมกันแลว้ก็ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
และ/หรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในขณะนั้น 

(6)  คําว่า “สนิเชื่อ” ตามข้อ(4) ในที่นี้ สหกรณ์จะให้ได้ 
เฉพาะที่เป็นธุรกิจการเงินเท่านั้น ได้แก่การให้เงินกู้แก่

สมาชิกทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 

ข้อ  53.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจ
กําหนดในข้อบังคับให้สมาชิกสมทบได้รับสิทธิ ไม่มากกว่า
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
(1)การถือหุ้นสมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์
อย่างน้อย หนึ่งหุ้น       แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้ว
ทั้งหมดทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณก์ําหนด  
    (2)เงินปันผล ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิกสามัญ 
(3)เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา
เดียวกับสมาชิกสามัญ 
(4)มสีิทธิฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 
(5)มสีิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 
90 ของมูลค่าหุ้นและ/หรือเงินฝาก ที่สมาชิกสมทบนั้นถอือยู่
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณก์ําหนด 
 (6)สมาชิกสมทบมีสิทธิ์ได้รับทุนสวัสดิการเฉพาะทุนสวัสดิการ
สังคมเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่เสียชีวิต หลังจากเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 180 วัน จํานวนเงิน 5,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ 
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มติที่ประชุม  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่้อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เ ป็นคนวิกลจริต  หรือเป็นคนไร้

ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์  และไ ด้รับ

อนุญาตแล้ว 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา 
(7) สมาชิกสามัญของสหกรณ์ซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบต้องขาดจากสมาชิกภาพ 
ตามข้อ 39 (2) (3) (4) (5) (6) ให้สมาชิกสมทบขาด
สมาชิกภาพ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
 ข้อ  54.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกสมทบ
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เ ป็นคน วิกลจริ ต  หรื อ เ ป็นคนไ ร้

ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์  และ ไ ด้ รั บ

อนุญาตแล้ว 
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(6) ถูกให้ออกจากงานประจํา 
(7) กรณีสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวข้อง

กับสมาชิกสมทบ ต้องขาดสมาชิกภาพ  ด้วยเหตุใดๆ 
ตามที่กําหนดในข้อบังคับ ให้ถือเป็นเหตุให้สมาชิก
สมทบรายนั้นๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วย 

 

แก้ไขตามคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ระเบยีบวาระที่  6.7.2  (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนนิการฯ 
 

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด 
ว่าด้วย การหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 

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

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พ.ศ. .2542 ข้อ 
72 ข้อ 107(  ) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 32 ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้กําหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 
2563 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การหย่ัง
เสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. .2563 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากที่มีมติ เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมทุกฉบับ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์”หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
“สมาชิก”หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ 
“คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินสหกรณ์ 
“ประธานกรรมการ”หมายถึง  ประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
“กรรมการ”หมายถึง  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
“การเลือกต้ัง”หมายถึง การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จากทีประชุมใหญ่ 
“คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง หมายถึง  คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
“คณะทํางานประจําหน่วยหยั่งเสียงเลือกต้ัง”  หมายถึง  คณะทํางานประจําหน่วยหย่ังเสียง

เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
“การหย่ังเสียงเลือกต้ัง”  หมายถึง การลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์โดยสมาชิก ก่อนนําเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง 
“เขตหย่ังเสียงเลือกต้ัง”  หมายถึง  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
“หน่วยลงคณะแนน”  หมายถึง  สถานที่ที่กําหนดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงเสียงเลือกต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
 

หมวด 1 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

 
ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง มีจํานวน 15 คน ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการอีก จํานวน 14 คน 
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ข้อ 6 การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ในข้ันแรกให้เป็นการหย่ังเสียงเลือกต้ัง โดยให้สมาชิกเป็นผู้
ลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกต้ังในหน่วยลงคะแนนเสียง ตามวิธีที่คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังประกาศกําหนดไว้ 
เพ่ือเสนอช่ือสมาชิกผู้ที่ได้รับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็นคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 7 การกําหนดเขตหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ให้กําหนดดังน้ี 
(1)  เขตหย่ังเสยีงเลือกต้ังที่ 1 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ข้าราชการบํานาญ          
ศตม.ที่ 11.4 ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ                                                           
สมาชิกสหกรณ์ที่อยู่นอกจังหวัดชุมพร 
(2)  เขตหย่ังเสยีงเลือกต้ังที่ 2 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร และ                      
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
(3)  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 3 ได้แก่ โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 
(4)  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 4 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ  
(5)  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 5 ได้แก่ โรงพยาบาลท่าแซะ 
(6)  เขตหย่ังเสยีงเลือกต้ังที่ 6 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว และ                             
     โรงพยาบาลมาบอํามฤต 
(7)  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 7 ได้แก่ โรงพยาบาลปะทิว 
(8)  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 8 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี  
(9)  เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่  9 ได้แก่ โรงพยาบาลสวี 
(10) เขตหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ 10 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก และ 
โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
(11) เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 11  ได้แก่ โรงพยาบาลหลังสวน 
(12) เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 12 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน และ
โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 
(13) เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังที่ 13 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และโรงพยาบาล
ละแม 
(14) เขตหยั่งเสียงเลือกต้ังที่ 14 ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ และโรงพยาบาล
พะโต๊ะ 

ข้อ 8 ให้ประธานคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง
มอบหมาย นําเสนอรายช่ือสมาชิกผู้ที่ได้รับการหย่ังเสียงตามข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังเป็น
คณะกรรมการดําเนินการต่อไป 
 

หมวดที่ 2 
คุณสมบัติคณะกรรมการดําเนินการ การสมัคร และการถอนช่ือ 

 
ข้อ 9 สมาชิกซึ่งมีสิทธิรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 
(2)  ไม่เป็นกรรมการคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังในคราวเดียวกัน 
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ข้อ 10 ให้คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ัง จัดทําประกาศรับสมัครการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ ก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนเสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง 

รายละเอียดในการติดประกาศรับสมัครการหย่ังเสียงเลือกต้ัง อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังน้ี 
(1)  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
(2)  ตําแหน่งและจํานวนที่รับสมัคร 
(3)  วันที่รับสมัคร 
(4)  สถานที่รับสมัคร 
(5)  วันประกาศรายช่ือและหมายเลขประจําตัวของผู้มีสิทธิสมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง กําหนด
ก่อนวันหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 15 วัน 
(6)  วันถอนช่ือจากการเป็นผู้สมัคร กําหนดให้เสร็จสิ้นก่อนวันหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 3 วัน 
(7)  วันหย่ังเสียงเลือกต้ัง กําหนดให้หย่ังเสียงเลือกต้ังให้แล้วเสร็จก่อนเสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง 

ข้อ 11 การสมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังในตําแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ ผู้สมัครจะสมัคร
ได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน 

การสมัคร ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ังกําหนด และมีสมาชิกไม่
น้อยกว่า 2 คน รับรอง 

ผู้ที่มีตําแหน่งเป็นกรรมการและจะสมัครเป็นประธานกรรมการ ต้องแจ้งความจํานงเป็นลายลักษณ์อักษร
ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการดําเนินการภายใน 60 วัน ก่อนวันรับสมัครการหย่ังเสียงวันแรก 

ข้อ 12 สมาชิกผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกต้ังรายใด ไม่ปรากฏรายช่ือเป็นผู้สมัคร ให้ย่ืนคําร้องต่อ
คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายช่ือผู้สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง เพ่ือ
คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังตรวจสอบหรือประกาศเพ่ิมเติมรายช่ือผู้สมัครต่อไป 

ข้อ 13 การถอนรายช่ือจากการสมัครรับการหย่ังเสียง ให้กระทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้สมัครเท่าน้ัน 
กําหนดย่ืนต่อคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังก่อนวันหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 5 วัน 
 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง 

 
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแต่งต้ังจาก

สมาชิก เพ่ือดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามข้อ 5 
คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง ให้ประกอบไปด้วย ประธานคนหนึ่ง และเลขาคนหน่ึง นอกนั้นเป็น

กรรมการ ทั้งน้ี สมาชิกซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป้นคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง จะต้องไม่สมัครรับเป็น
คณะกรรมการดําเนินการในคราวนั้น 

ข้อ 15 ให้คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีหย่ังเสียงเลือกต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีอํานาจวินิจฉัย ช้ีขาดปัญหาทั้งปวงที่เกิดข้ึนจากการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ ทั้งน้ี ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปน้ีด้วย 

(1)  จัดให้มีการเลือกต้ัง หรือสนับสนุนการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ 
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(2)  ออกประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือให้การดําเนินการทั้งหลายอันจําเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ที่เก่ียวกับการหย่ังเสียงเลือกต้ัง หรือการเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ เพ่ือให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 
(3)  สืบสวน สอบสวน เพ่ือหาข้อเท็จจริง และวินิจฉัยช้ีขาดปัญหา หรือข้อโต้แย้งที่เกิดข้ึนจากการ
หย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบน้ี 
(4)  ประกาศผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
(5)  ส่งเสริมและสนับสนุน หรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้การศึกษาแก่สมาชิก
เก่ียวกับการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การช่วยเหลือในการตรวจสอบการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
(6)  ออกประกาศเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้อง
กับการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
(7)  รายผลการปฏิบัติงานและข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

ข้อ 16 คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง มีอํานาจแต่งต้ังคณะทํางานประจําหน่วยหย่ังเสียงเลือกต้ัง หรือ
คณะทํางานอ่ืนๆ หรือแต่งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประจําหน่วยหย่ังเสียงเลือกต้ัง และตามที่
คณะกรรมการหย่ังเสียงกําหนด 

ข้อ 17 กรณีที่มีการแต่งต้ังคณะทํางานประจําหน่วยหย่ังเสียงเลือกต้ังให้มีคณะทํางานไม่น้อยกว่า 3 คน 
แต่ไม่เกิน 5 คน ซึ่งคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง แต่งต้ังจากสมาชิกที่มีช่ือในบัญชีรายช่ือประจําหน่วยหย่ังเสียง
เลือกต้ังน้ัน 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของคณะทํางานประจําหน่วยหย่ังเสียงเลือกต้ัง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
หย่ังเสียงเลือกต้ังกําหนด 

ข้อ 18 การประชุมของคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ัง ต้องมีกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังมาประชุมไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 19 คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังสิ้นสุดลงหลังการประชุมใหญ่ครั้งน้ันเสร็จลงแล้ว 7 วัน 
 
หมวด 4 
สิทธิ การลงคะแนน การนับคณะ และการรายงานผลการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 
 

ข้อ 20 การลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ให้ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคน 
ข้อ 21 การหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ให้กระทําโดยการลงคณะแนนโดยตรงและลับ ณ 

หน่วยหย่ังเสียงเลือกต้ังตามที่คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังกําหนด 
ข้อ 22 สิทธิการออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิแทนมิได้ 
ข้อ 23 สมาชิกคนหน่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกประธานกรรมการได้หน่ึงเสียง และกรรมอ่ืนได้

ตามจํานวนที่กําหนดให้หย่ังเสียงเลือกต้ังในคราวนั้น 
ข้อ 24 การหย่ังเสียงเลือกต้ังประธานกรรมการ กรณีมีผู้สมัครหลายคน หรือคนเดียว หรือไม่มีผู้สมัคร 

ให้ดําเนินการดังน้ี 
(1)  กรณีมีผู้สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการหลายคน ให้ผู้สมัครที่มีคะแนน
รวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการหยั่งเสียงเลือกต้ังเป็นปรธานกรรมการ และนําเสนอที่ประชุมใหญ่ลงมติ
เลือกต้ังเป็นประธานกรรมการ 
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(2)  กรณีมีผู้สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการคนเดียว ให้ลงคะแนนหย่ังเสียง
เป็นไปตามที่กําหนดดังน้ี 

(ก)  ให้ลงคะแนนหย่ังเสียงโดยการลงคะแนนรับรองหรือลงคะแนนไม่รับรอง 
(ข)  กรณีได้คะแนนรับรองมากกว่าคะแนนไม่รับรอง ให้นําเสนอที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกต้ัง
เป็นประธานกรรมการ 
(ค)  กรณีได้คะแนนเสียงรับรองน้อยกว่าคะแนนเสียงไม่รับรอง ให้เสนอที่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง
ตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 

(3)  กรณีไม่มีผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกต้ังตําแหน่งประธานกรรมการ ให้ดําเนินการเลือกต้ัง
เป็นไปตามความข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 

ข้อ 25 การหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ กรณีมีจํานวนผู้สมัครหลายคนและเกินจํานวนที่กําหนด หรือ
เท่ากับจํานวนที่กําหนด หรือน้อยกว่าจํานวนที่กําหนด หรือไม่ผู้สมัคร ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1)  กรณีมีผู้สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการหลายคนและเกินกว่าจํานวนกรรมการท่ี
กําหนดให้หย่ังเสียงเลือกต้ังในคราวนั้น ให้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดและคะแนนในลําดับรองถัดไปจน
ครบจํานวนกรรมการที่กําหนดให้หยั่งเสียงในคราวน้ัน ได้รับการหย่ังเสียงเป็นกรรมการ และ
นําเสนอที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
(2)  กรณีมีผู้สมัครรับการหยั่งเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่ากับจํานวนกรรมการท่ีกําหนดให้หย่ัง
เสียงเลือกต้ังในคราวนั้น ให้ลงคณะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น และนําเสนอ
ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
(3)  กรณีมีผู้สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป้นกรรมการมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนกรรมการท่ี
กําหนดให้หย่ังเสียงในคราวน้ัน ให้ลงคะแนนหย่ังเสียงตามกระบวนการจนเสร็จสิ้น และนําเสนอท่ี
ประชุมใหญ่ลงมติเลือกต้ังเป็นกรรมการ สําหรับกรรมการที่ยังไม่ครบ ให้ดําเนินการเลือกต้ังเป็นไป
ตามความ ข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ให้ครบตามจํานวนที่ยังไม่ครบ 
(4)  กรณีที่ในปีก่อนมีกรรมการออกระหว่างวาระ การหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการเพ่ือดํารง
ตําแหน่งแทน ให้ผู้สมัครที่ได้รับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการในลําดับถัดไปจากผู้ได้รับการ
หย่ังเสียงคนสุดท้ายเป็นผู้ดํารงตําแหน่งแทน โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 
(5)  หากไม่มีผู้สมัครรับการหย่ังเสียงเลือกต้ังตําแหน่งกรรมการ ให้ดําเนินการโดยเป็นไปตามความ
ข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 

ข้อ 26 การลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังประธานกรรมการและหรือกรรมการ กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนการ
หย่ังเสียงเท่ากัน และเป็นคะแนนที่มีสิทธิเป็นผู้ได้รับการหย่ังเสียงเป็นประธานกรรมการและหรือกรรมการ ซึ่งจะ
ทําให้จํานวนเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้มีการหย่ังเสียงเลือกต้ังในคราวนั้น ให้นําเสนอที่ประชุมเลือกต้ัง 

ข้อ 27 ผู้ลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังต้องไปใช้สิทธิออกเสียงเฉพาะในหน่วยลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ัง
ที่ตนมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือเท่าน้ัน 

กรณีที่มีผู้ลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังมีความจําเป็นต้องใช้สิทธิหย่ังเสียงเลือกต้ังนอกเขต ให้เป็นตามที่
กําหนดดังน้ี 

(1)  กรณีวันหย่ังเสียงเลือกต้ังตรงกับวันประชุมใหญ่ กําหนดให้ผู้ลงคะแนนที่มีช่ือในบัญชีรายช่ือใน
เขตหย่ังเสียงเลือกต้ังตามข้อ 7 ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมใหญ่เท่าน้ัน ให้ใช้สิทธิหย่ังเสียงเลือกต้ัง
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นอกเขตได้ โดยให้แจ้งความประสงค์ก่อนวันหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 1 วัน และต้องได้รับ
อนุญาติจากประธานคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังก่อน 
(2)  กรณีวันหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่ตรงกับวันประชุมใหญ่ เง่ือนไขและวิธีการ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์ 
(3)  การลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังนอกเขต กําหนดให้ดําเนินการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ณ เขต
เลือกต้ังตามข้อ 7 (1) 

ข้อ 28 การนับคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยภายหลังการปิดหีบ และให้นับต่อเน่ืองจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังประกาศผลการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการให้

สมาชิกในเขตหย่ังเสียงเลือกต้ังทราบโดยทั่วกัน และปิดประกาศไว้ที่สํานักงานสหกรณ์จนถึงวันประชุมใหญ่ โดย
เรียงลําดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาน้อย 

กรณีวันหย่ังเสียงเลือกต้ังตรงกับวันประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังดําเนินการตามความ
ข้อ 8 
 

หมวด 5 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการหยั่งเสียงเลือกต้ัง 

 
ข้อ 30 ในระหว่างเวลาลงคะแนน มิให้ผู้ใดเข้ามาในหน่วยลงคะแนนท่ีกําหนดไว้ เว้นแต่ผู้ลงคะแนนที่เข้า

ไปใช้สิทธิลงคะแนน 
ในกรณีจําเป็นกรรมการประจําหน่วยลงคะแนนจะเข้าไปในคูหาลงคะแนนก็ได้ 
ข้อ 31 ผู้ลงคะแนนที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน เมื่อเข้าไปในหน่วยลงคะแนนแล้ว จะต้องรายงานตัว

ต่อกรรมการประจําหน่วยลงคะแนน และดําเนินการลงคะแนนในเวลาอันสมควรเสร็จแล้ว จะต้องออกจากบริเวณ
หน่วยลงคะแนนทันที 

ข้อ 32 ต้ังแต่วันที่มีประกาศให้มีการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ จนถึงวันประชุมใหญ่ 
ห้ามผู้สมัคร หรือผู้ใด กระทําการอย่างหน่ึงอย่างใด เพ่ือจะจูงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครราย
อ่ืน หรือมิให้ลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังด้วยวิธีการใด ๆ ดังน้ี 

(1)  จัดทําให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึ่งสามารถคํานวณเป็น
เงินได้ 
(2)  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ใด 
(3)  ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดมหรสพ หรือการร่ืนเริงต่าง ๆ  
(4)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด หรือให้ผู้ใดจัดเลี้ยงไม่ว่าในหรือนอกหน่วยงาน 
(5)  ข่มขู่ หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ  
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หมวด 6 
การอุทธรณ์ การทักท้วง 

 
ข้อ 33 ในกรณีที่มีคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ัง หรือผู้สมัคร หรือผู้ลงคะแนน เห็นว่า มีการกระทํา

อันขัดต่อระเบียบน้ี หรือก่อให้เกิดความไม่ถูกต้อง ส่อไปในทางไม่บริสุทธ์ิยุติธรรม เอ้ือประโยชน์ต่อผู้สมัครรายใด
รายหน่ึง หรือหลายรายเป็นการเฉพาะ ให้ย่ืนคําร้องอุทธรณ์ ทักท้วง ต่อประธานกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังทันที 

กรณีการอุธรณ์ ทักท้วงคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเป็นคณะกรรมการดําเนินการ ให้อุธรณ์ 
หรือทักท้วงก่อนวันหย่ังเสียงเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ 

การอุธรณืทักท้วงข้างต้น ให้กระทําเป็นหนังสือลงนามผู้อุธรณ์ ทักท้วงต่อประธานคณะกรรมการหยั่ง
เสียงเลือกต้ัง และต้องมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่า 10 คน 

ข้อ 34 กรณีที่มีการยื่นคําร้องคัดค้าน ให้ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกต้ัง แต่งคณะกรรมการ
สอบสวนขึ้นชุดหน่ึงจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน เพ่ือทําการสอบสวนความผิดโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งผลการสอบสวนน้ันต่อประธานคณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง ภายใน 15 วันทําการ นับถัดจากวันที่
มีคําสั่งแต่งต้ัง 

ให้คณะกรรมการรหย่ังเสียงเลือกต้ัง พิจารณาผลการสอบสวน การวินิจฉัยของคณะกรรมการหย่ังเสียง
เลือกต้ัง ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 35 กรรมการท่ีได้มาจากการเลือกต้ังก่อนมีระเบียบนี้ถือให้บังคับ ให้คงเป็นกรรมการจนกว่าจะครบ

วาระ 
ข้อ 36 กรณีที่ระเบียบน้ีมิได้กําหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้เป็นดุลยพิจของ

คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ัง มีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาด 
ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ..........เดือน ............................  พ.ศ. ............... 

 
 

(.................................................) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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เพ่ือให้การมอบทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก ประจําปีบัญชี พ.ศ. 2562 เป็นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด “ว่าด้วยทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก พ.ศ. 2562”  มติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 ประจําปีบัญชี  พ.ศ.  2562  ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 
2562 ได้กําหนดให้ดําเนินการมอบทุนการศึกษา สําหรบับุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด ประจําปีบัญชี  พ.ศ. 2562  โดยให้บุตรสมาชิกที่ศกึษาในระดับช้ันที่กําหนด  ได้รับทุนการศึกษา พร้อมแนบ
รายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับทุนการศึกษา  ตามรายละเอียดดังต่อไปดังน้ี 

 

ประเภททุนการศึกษา 
 

  1  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันอนุบาลปีที่ 3    ทุนละ   500.00  บาท 
  2  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศกึษาปีที่ 3   ทุนละ 1,000.00  บาท 
  3  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  ทุนละ 1,000.00  บาท 
  4  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   ทุนละ 1,500.00  บาท 
  5  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ปีที่3  ทุนละ  2,000.00 บาท 

6  ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีที่ 4  หรือเทียบเท่า  หรือปริญญาตรีปีสุดท้าย  
     อายุไม่เกิน 25 ปี  ทุนละ  2,500.00 บาท 

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

ระเบียบวาระท่ี 7  การมอบทุนการศึกษาบุตร และ 
รายงานการใช้จ่ายเงินทุนสวัสดิการสังคม 
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รายช่ือผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2562 
ระดับการศึกษา ชั้นอนุบาล 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

1 1957 นางอริสรา  มณีบางกา โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.นิติรัตน์  มณีบางกา   

2 1578 นางสาววลัยพร  วงศ์สุวัฒน์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.พุทธิพัทร  ม่วงขาว   

3 1866 นางศันสนา  หนูทองแก้ว โรงพยาบาลละแม ด.ช.นิติธรรม  หนูทองแก้ว   

4 2360 นางสาวกานต์ชนก    ศุภมาตร์ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.กานต์ธิดา  เจตจันทร์มณี   

5 2504 นางโสภา   มาณะเดช โรงพยาบาลพะโต๊ะ ด.ญ.กุลปริยา  มาณะเดช   

6 1883 นางสาวชุลีพร  ตลันกูล โรงพยาบาลพะโต๊ะ ด.ญ.ศศิปรียา  ตลันกูล   

7 2067 นายเอกราช  ทองสุข โรงพยาบาลสวี ด.ช.ศานติรุจน ์ ทองสุข   

8 1291 นางสาวสีวิกา  เรืองกําเนิด โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ช.กวิน  ใจสว่าง   

9 751 นายพิเชษฐ์  คําชุม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ดช.พิสิษฐ์  คําชมุ   

10 3107 นางสาวพัชรินทร์   อินทรบุตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ด.ญ.รสวรรค์  หมุดเจริญ   

11 1488 นางสาวสุปราณ ี ฮกทน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ด.ญ.กชพร  พรหมรักษ์   

12 2660 นายสาสน์วุฒิ  ภูมิไชยา ศตม.ท่ี 11.4 ชุมพร ด.ช.สรวิชญ ์ ภูมิไชยา   

13 3175 นางสุนันทา   เล่าซ้ี โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.กานต์พิชชา  ฤกษ์สมุทร   

14 2514 นางสาว ศุภวรรณ   ศรีสุภโชค โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.ธนัญชนก  ไพโรจน์   

15 2285 นางสาวโชติกา   เผือกเสวก โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.ชญาดา  ยกฉิม   

16 3318 นางสาวสาวิตรี   ขุนอินขาว โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.มัณฑิตา  วังสว่าง   

17 2911 นางฐิติมา   กิตยานุกรณ์ โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.ณปภัช  กิตยานุกรณ์   

18 2904 นางสาวลําพูน    ฐานวิเศษ สอ.สสจ.ชุมพร ด.ช.ภูมิพัฒน์  น้อยจีน   

19 1829 นายพงษ์ชาติ  เชยอุบล โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ด.ช.พุฒิภัทร  เชยอุบล   

20 1835 นายปรีชา  สุบงกฏ โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ด.ญ.ฐิตารีย์  สุบงกฎ   

21 2361 นางสาวขวัญฤดี    ขําจิตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม ดช ณัฐภัทร   พิชัยแก้ว   

22 2068 นางจันทร์วดี  จนิดาวุฒิพันธ์ โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดช จิรศักด์ิ   จินดาวุฒิพันธ์   

23 2183 นางสาวปิยกาญจน์  แก้วพิชัย โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดช ณัฐวัฒน์  คงดํา   

24 1991 นางสิริพร  จงเจริญ โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดญ ธัญญานุช  จงเจริญ   

25 2059 นางสาวอรวรรณ  กิตตินิรนาท โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดช จิรายุ  ชุมพงษ์   

26 2307 นางสายฝน   เจริญแพทย์ โรงพยาบาลท่าแซะ ดช ภูดิศ  เจริญแพทย์   

27 2947 นางสาวคัทลียา   ชูชมกลิ่น โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ ปวริศา   ชูบ่อฝ้าย   

28 2316 นางสาวอิงสาละมา   ล๊ะหมาด โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ อิคฟา   ล๊ะหมาด   

29 3070 นางสาวขนิษฐา   ทิมะตะ โรงพยาบาลสวี ดญ ธันย์ชนก  จินาถ้วน   
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ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

30 2162 นางสาวสุพรรณา  ลอยเจริญ โรงพยาบาลหลังสวน ดญ นันท์นภัส  กองเกลื่อน   

31 1463 นางสาวสาวิตรี  ยมโชติ โรงพยาบาลหลังสวน ดช นนทพัทธ  เวชเตง   

32 2102 นางสาวอรวีร์  สักคุนี โรงพยาบาลหลังสวน ดช ภาณุพงศ ์ ภูกาม   

33 3096 นางสาวผกามาศ   โกฏเพชร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ดญ.ภคพร  รอดสมัย   

34 2439 นางโสรยา    สุขเทพ โรงพยาบาลปะทิว ดญ นันท์นภัส  สุขเทพ   

35 1178 นางสาวสุภารัตน ์ ศรีรอด โรงพยาบาลหลังสวน ดช ธีรัชชานนท์  เพชรโสม   

36 1178 นางสาวสุภารัตน ์ ศรีรอด โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ฐิติรัตน์  เพชรโสม   

37 3120 นางสาวปาริฉัตร    วันนา โรงพยาบาลหลังสวน ดช ธรณ์เทพ   ผ่องใส   

38 2899 นางสาวสุขุมาล  โพธ์ิทอง โรงพยาบาลหลังสวน ดช ปัณณ์   คุรุหงษา   

39 1598 นางดารณ ี อนันตศรัณย์ โรงพยาบาลหลังสวน ดช  เก้า   ศรีกาญจน์   

40 1561 นางสาวชนิตา  โพธ์ิทอง โรงพยาบาลสวี ดช พันธ์วริศ  เล่งระบํา   

41 1774 นางอังคณา  ช่วยเต็ม โรงพยาบาลสวี ดช ภณัฐ   ช่วยเต็ม   

42 2206 นางกนกวรรณ  ช่วยชูหนู โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ ทักษพร    ช่วยชูหนู   

43 2746 ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา  สุขแก้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม ดช สุรเกียรติ  สุขแก้ว   

44 2131 นายวัชรพงศ์  เชิงไกรยัง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี ดญ วรัชยา  เชิงไกรยัง   

45 1088 นางกัญญาภัทร  ศึกวัฒนา โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ณัฐกฤตา    ศึกวัฒนา   

46 852 นายมาโนชย์  เกตุสถิตย์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ดญ กานต์รวี  เกตุสถิตย์   

47 1825 นางสุพัฒตรา  พราหมนาเวศ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ดช ภูมิรพี  พราหมนาเวศ   

48 2767 นางสาวเบญจวรรณ     ทับผ่อง สํานักงานสาธารณสุขทุ่งตะโก ดญ พิณญาดา  ศรีกุล   

49 2170 นางสาวภาวิณ ี ชูถึง โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดญ ภิญญาภัชญ์  ใจห้าว   

50 1795 นางนฤมล  สกุลปักษ์ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ดช.สิรวิชญ์  สกุลปักษ์   

51 2084 นายภัทรพล   เติมเกียรติไพศาล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ดช.ติณณ ์ เติมเกียรติไพศาล   

52 2702 นส.วิภาวรรณ  อ่อนหวาน โรงพยาบาลสวี ดช.จตุพล  สุกใส   

53 1662 นส.ลดาวัลย์  โอวาท โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดญ.ณัฐชานันท์  ดําภูผา   

54 1515 นายพัฒพงษ์  พรหมรอด โรงพยาบาลหลังสวน ดญ.ชัญญานุช  พรหมรอด   

55 2249 นางสาวปาวีณา    ชุมวรฐายี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ดญ.พัทธนันท์  ชูชาติ   

56 1631 นายนพพร  จันทร์ศรี โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ.กัญญาณัธ  จันทร์ศรี   

57 2870 นางอรนุช   แดงศรีธรรม โรงพยาบาลหลังสวน ดช.ปภิณวิทย์  แดงศรีธรรม   

 
** หมายเหตุ ลําดับที่ 16 นางสาวสาวิตรี ขุนอินขาว  หน่วยโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน (ขาดคุณสมบัติปี1) 
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ระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

1 1578 นางสาววลัยพร  วงศ์สุวัฒน์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ช.อนิรุธ  ม่วงขาว   

2 1311 นางสาวฤทัย  ชาญพลรบ โรงพยาบาลละแม ด.ญ.สุญญตา  สมบูรณ์   

3 2748 นายสุทธิพงษ์  สมศรี โรงพยาบาลสวี ด.ญ.ภัทรวดี  สมศรี   

4 2075 นางฐิติญา  ขาวแสง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ด.ญ.ฐิตารีย์  ขาวแสง   

5 2920 นางสาวสุชาดา   สีกาแก้ว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ด.ช.เทพทัต  สีกาแก้ว   

6 1686 นางสาวทิพย์สุคนธ์  เสาวคนธ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ด.ช.ณัฏฐชัย ขําอนันต์   

7 2602 นางสาวจิรนันท์  บัวพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ด.ญ.อุรชา  บัวพันธ์   

8 2122 นายวรวิทย์  เสงี่ยมวรกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ด.ญ.พิมพ์วรีย์  เสงี่ยมวรกุล   

9 2490 นางสาวเสาวณ ี   พิทักษ์สุข โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.ไอริน  เทศสุวรรณ   

10 1205 นางเรณ ู สุวรรณเนาว์ โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.ชญานิศ  สุวรรณเนาว์   

11 3155 นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร สอ.สสจ.ชุมพร ด.ญ.พิชชาภา เม้งห้ินต้ิว   

12 1820 นางอาภรณ ์ เมฆนิติ โรงพยาบาลทุ่งตะโก ดช พงศพัศ  เมฆนิติ   

13 3012 นางสาววิไลลักษณ์    ประทุมศรีขจร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ ดช ณฐกร  นวลศรี   

14 1416 นางปราณ ีทิพย์อักษร โรงพยาบาลละแม ดญ ณปภัช  ทิพย์อักษร   

15 2229 นางวิไลลักษณ ์ สินทอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ดญ ณัฏฐกมล  สินทอง   

16 3110 นางสาวสุจิตรา   วรรณเผือก โรงพยาบาลท่าแซะ ดช ยศกร  วรรณเผือก   

17 1296 นางสาวมลฤดี  มุจลินทร์ โรงพยาบาลท่าแซะ ดช ศักยภาพ  วิทยายงค์   

18 3087 นางสาวอภิญญา    ยุติมิตร โรงพยาบาลสวี ดญ ลลิตภัทร ฤทธ์ิคง   

19 1273 นางอรนิตย์  รอดภัย โรงพยาบาลสวี ดญ ภัณฑิรา  รอดภัย   

20 1366 นางธนัดดา  นครพรัต โรงพยาบาลสวี ดช วีพล  นครพรัต   

21 2192 นางอรพรรณ  ขันธศิลป์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ดช ทินภัทร   ขันธศิลป์   

22 1491 นางทิพวรรณ  พรมโยธา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดช กฤตวัช   พรมโยธา   

  23 3236 นางสาวบุณยปรัณญา   เยาวละออง โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ทิพย์สุดา  เยาวละออง   

24 3230 นายวรากรณ์   โสมขันเงิน โรงพยาบาลหลังสวน ดช วัชรพล  โสมขันเงิน   

25 2918 นางกมลทิพย์   ชุมพงษ์ โรงพยาบาลหลังสวน ดญ พิชญวดี   ชุมพงษ์   

26 2564 นายสมพร  วรรณเสน โรงพยาบาลสวี ดญ สุพิชญา  วรรณเสน   

27 2131 นายวัชรพงศ์  เชิงไกรยัง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี ดช พุฒิพงศ์  เชิงไกรยัง   

28 1242 นางสาวแก้วใจ  แดงขวัญทอง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี ดช รามศรจ์  บัวชาวเกาะ   

29 2206 นางกนกวรรณ  ช่วยชูหนู โรงพยาบาลสวี ดญ สรินทร์พัทธ์  ช่วยชูหนู   
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ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

30 2492 นายทิพย์  รสทิพย์ โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ดช.มีสุข  รถทิพย์ 

31 1362 นางนพรักษ์  ชูแก้ว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ดช นพวิทย์  ชูแก้ว   

32 2774 นายอดิศักด์ิ    ยังสุนิตย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ดช.วรรธน์วภัสร์  ยังสุนิตย์   

33 2921 นางประภาศรี   ตันศิภากร โรงพยาบาลพะโต๊ะ ดช.ณาคิส  ตันศิภากร   

34 1771 นายคมสัน  ชลรัตน์อมฤต โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดญ.รวสรา  ชลรัตน์อมฤต   

35 2052 นางวรรณดี  อุ๋ยประสิทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ดญ.ณัฐธีรา  อุ๋ยประสิทธ์ิ   

36 1577 นางดวงฤดี  เพ็ญสมบูรณ์ โรงพยาบาลหลังสวน ดญ.พรรณพัชร  เพ็ญสมบูรณ์   

37 1515 นายพัฒพงษ์  พรหมรอด โรงพยาบาลหลังสวน ดช.ตฤณ  พรหมรอด   

38 1152 นายแพทย์อนุ  ทองแดง โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ. ณฤดี  ทองแดง   

39 1631 นายนพพร  จันทร์ศรี โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ.ศิวาพร  จันทร์ศรี   

40 1099 นายสุพจน์  เกษแดงสกลวุฒิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดช. ศุภากร  เกษแดงสกลวุฒิ   
 

 
 

ระดับการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

1 2524 นางสาวอัญชนา  หัตถา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ด.ญ.ศศิประภา  อรุณโชติ   

2 2176 นางจารีย์  ฤทธิเดช โรงพยาบาลทุ่งตะโก ด.ญ.รัตนกร  ฤทธิเดช   

3 1503 นางนันทิศา  สุวรรณมณี โรพงยาบาลหลังสวน ด.ช.ณัฐพล  สุวรรณมณี   

4 1062 นางสาวรัชดา  มณีแดง โรงพยาบาลละแม ด.ช.ภูสิษฐ์  สําแดงเดช   

5 1866 นางศันสนา  หนูทองแก้ว โรงพยาบาลละแม ด.ญ.ชนันสิริ  หนูทองแก้ว   

6 1956 นางสาวแจ่มจันทร์  จุ้ยเจริญ โรงพยาบาลสวี ด.ญ.พรสินี  หนูบรรจง   

7 997 นางสุภา  ยอดรัก โรงพยาบาลสวี ด.ช.อัครชัย  ยอดรัก   

8 2233 นางวัชร ี ไกรวิลาศ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ด.ช.วรฉัตร  ไกรวิลาศ   

9 1315 นางปัญจนา  อุ้ยใจดี โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.พรชนก  อุ้ยใจดี   

10 1627 นางจรูญลักษณ ์ โคนาบุตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ดญ.อภิชญา   โคนาบุตร   

11 2411 นายศักด์ิรพี   อรรถยูร โรงพยาบาลมาบอํามฤต ด.ช.ชยางกูร  อรรถยูร   

12 1040 นายอภิชัย  ศรีสวุรรณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ด.ช. อภิชาต  ศรีสุวรรณ   

13 2088 นางวรุฬเพ็ญ  เพ็ชรนิล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ด.ช.ธีรดนย์  เพ็ชรนิล   

14 2021 นางสาวฐาริณ ี ศิริรัตน์ โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.จิณตศจ ี สขุเนียม   



 

 หน้า 188 
 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

16 1076 นางสุภรา  ไชยชนะ สอ.สสจ.ชุมพร ด.ญ.อมลณัฐ  ไชยชนะ   

17 559 นางเตือนใจ  จันทร์ทัพ เทศบาลตําบลปากน้ําชุมพร ด.ช.วงศพัทธ์  จนัทร์ทัพ   

18 1573 นายสมบูรณ์  สมานมิตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ดญ.ณัฐวิญา  สมานมิตร   

19 1353 นางสาวเบญจางค์  บุญซ้อน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ ดช ศรัณยพงศ์  โพธานุช   

20 1299 นางนาขวัญ  เต็มสวัสด์ิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ ดช ปรินทร  ศรบีุรินทร์   

21 1416 นางปราณ ีทิพย์อักษร โรงพยาบาลละแม ดช กฤติน   ทิพย์อักษร   

22 222 นายมนู  หนูแก้ว โรงพยาบาลมาบอํามฤต ดญ ภัทรวดี  หนูแก้ว   

23 1387 นางพรรณีย์  รัตนจํานงค ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ดญ ลภัทรดา  รัตนจํานงค ์   

24 1556 นางสุวรรณา  ภิญโญ โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ สุรัชนา   ภิญโญ   

25 3206 นายสัญญา   ทิพย์กรรณ โรงพยาบาลท่าแซะ ดช ธีรเมท  ทิพย์กรรณ   

26 1690 นางนวลจันทร์  ฉายากุล โรงพยาบาลหลังสวน ดช กรณ์   ฉายากุล   

27 2539 นางสาวภาวณา  เกิดมาตร์ โรงพยาบาลหลังสวน ดช ภาสวรรธก์   ดีเลิศสิน   

28 2855 นางสาวดวงกมล   อินทร์คง โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ศิรภัสสร  ลิมสิงห์   

29 2439 นางโสรยา    สุขเทพ โรงพยาบาลปะทิว ดช พิชญุตม์  สุขเทพ   

30 981 นางศิริวรรณ  คงบุญแก้ว โรงพยาบาลปะทิว ดญ นภิสา  คงบญุแก้ว   

31 2272 นางสาวจันทนา   คงทอง โรงพยาบาลหลังสวน ดช ปาณัท  กันกําไร   

32 3310 นางสาวศิริพร   ปานมณี โรงพยาบาลหลังสวน ดช ธีระศักด์ิ   ขาวอรุณ   

33 3086 นางสาวนารีรัตน ์  ทองแก้ว โรงพยาบาลหลังสวน ดช อนุวงศ์  เจริญวงศ์   

34 1575 นายชูชีพ  สิงห์ผงาด โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ณฐาภัค  สิงห์ผงาด   

35 2103 นางสาวสุพาณ ี ช่วยเกิด โรงพยาบาลหลังสวน ดช วิรพงศ์  ช่วยเกิด   

36 2186 นางสาวดอกไม้  บุญย่ีเส็ง โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ หัทญา  พุ่มแสง   

37 2492 นายทิพย์   รสทิพย์ โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ดช มีรัก  รสทิพย์   

38 1549 สิบโทหญิงณัฎฐนิชา  เกิดสุข โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ดช สรวิศ  เกิดสุข   

39 1610 นางนงลักษณ ์ แป้นมาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ดญ ภัคจิรา  สมิงชัย   

40 2610 นางณัฏฐ์พัชร ์ เย็นทรวง สอ.สสจ.ชุมพร ดช กันตินันท์  เย็นทรวง   

41 3179 นางนงเยาว์   คงดี โรงพยาบาลหลังสวน ดช อลงกรณ์  คงดี   

42 1053 นายชาญชัย  สุทธานี โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ชิรญาณ ์ สุทธานี   

43 1591 นางสาวทิพย์เนตร  ทองมี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ดช สิรภัทร  เดชาฤทธิ์   

44 1398 นางสาววิชชาภรณ์  สุทธิโยค โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ดญ จิรัชญา  วิญญูตระกูล   

45 1005 นางนิลุบล  เพ่งผุดผ่อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดญ กษิรา  เพ่งผุดผ่อง   

46 810 นางสาวอุไร  รอดพล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ดญ.ณัฐธิดา  แจะจันทร์   
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47 3036 นางพรทิพย์    สุพรรณดิษฐ์ โรงพยาบาลปะทิว ดช.ณภัทร  สุพรรณดิษฐ์   

48 1986 นายประจวบ  ชิดไชโย โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ดญ.ณัชชา  ชิดไชโย   
 
** หมายเหตุ ลําดับที่ 32 นางสาวศิริพร ปานมณี  หน่วยโรงพยาบาลหลังสวน (ขาดคุณสมบัติปี1) 
 

 
ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหต ุ

1 1569 นางดรุณ ี รักษาวงศ ์ โรงพยาบาลหลังสวน ด.ญ.นิตย์รดี  รักษาวงศ ์   
2 997 นางสุภา  ยอดรัก โรงพยาบาลสวี ด.ช.อัครินทร์  ยอดรัก   
3 248 นางสาวนภาพร  กัณฑลักษณ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง นายพรปิยะ  ศรีแสงแก้ว   
4 2233 นางวัชร ี ไกรวิลาศ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ด.ช.พรเทพ  ไกรวิลาศ   
5 648 นายอารมณ์  สุบงกฏ โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.นลินี  สุบงกฏ   
6 2315 นางศิริวรรณ    สินเสวก โรงพยาบาลท่าแซะ ด.ญ.อาทิตยา  นุ้ยมาก   
7 2138 นางกิตติมา  วิมุตตานนท์ โรงพยาบาลท่าแซะ ดช.ปุณณ์ธนิก  วิมุตตานนท์   
8 1593 นางธิดารัตน์  สนิบํารุง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ดช.คริษฐ  สินบาํรุง   
9 2999 นางอุทัยวรรณ   จีบบรรจง โรงพยาบาลมาบอํามฤต ด.ช.ฐิติพงศ ์ จีบบรรจง   
10 803 นายสําเริง  นพชํานาญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว ด.ช.ภากร  นพชํานาญ   
11 2664 นายประทีป  เทพฉิม ศตม. 11.4 ชุมพร ด.ช.ทีปวิน  เทพฉิม   
12 2641 นางสาวณชิาภา  พัฒนใหญ่ย่ิง ศตม. 11.4 ชุมพร ด.ญ.อนิญชนา  พัฒนใหญ่ย่ิง   
13 2650 นายสุชาติ  สืบสาย ศตม. 11.4 ชุมพร ด.ช.ศุภกฤต  สืบสาย   
14 223 นางสุจิตรา  นัทสุทธ์ิ บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) ด.ญ.ปฏิญญา  นัทสุทธ์ิ   
15 2122 นายวรวิทย์  เสงี่ยมวรกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ด.ช.พีรดนย์  เสงี่ยมวรกุล   
16 2517 นางชลธิชา   ตินทอง โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ด.ญ.พชรพร  หีตสุวรรณ   
17 1076 นางสุภรา  ไชยชนะ สอ.สสจ.ชุมพร ด.ญ.ธัญจิรา  ไชยชนะ   
18 669 นายชัยยุทธ  บัววารี โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร น.ส.อชิรญา  บัววารี   
19 1705 นายจีระพงษ์  ด้วงโยธา โรงพยาบาลทุ่งตะโก ดช ใจเพชร  ด้วงโยธา   
20 2302 นางสุพรรณ ี  เหล่าอุบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ นายอรรถวิโรจน์  เหล่าอุบล   
21 1875 นางปาณศิา  สังข์สิงห์ โรงพยาบาลละแม ดช พงศ์ปพัทธ  สังข์สิงห์   
22 2823 นางอัจฉรา   ศุกลสกุล โรงพยาบาลท่าแซะ นายมนภัทร   ศุกลสกุล   
23 2368 นางสมใจ  สุขศรี โรงพยาบาลท่าแซะ นายสหภาพ   มารจรุญ   
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24 1273 นางอรนิตย์  รอดภัย โรงพยาบาลสวี ดญ ธันย์ชนก  รอดภัย   
25 1282 นางทัศณ ี บุญญอารักษ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ดญ ปัณฑนิษฐ์  บุญญอารักษ์   
26 321 นางสุพัตรา  บุญศักด์ิสกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดช วงศธร   บุญศักด์ิสกุล   
27 1613 นางสุเพ็ญ  แก้วเพชร โรงพยาบาลปะทิว ดช นนทพัทธ์  แก้วเพชร   
28 742 นายณรงศักด์ิ  สุขวิสุทธ์ิ โรงพยาบาลปะทิว ดญ อภัณตรี  สุขวิสุทธ์ิ   
29 848 นายจิรัฎฐ์  รัตนจินดา โรงพยาบาลหลังสวน นายชโลธร  รัตนจินดา   
30 875 นางเนาวรัตน์  สัจจากุล โรงพยาบาลหลังสวน ดญ ภาพพิมพ์   สัจจากุล   
31 939 นางจินตนา  ชูสรุิแสง โรงพยาบาลหลังสวน ดช จิตรภณ  ชูสรุิแสง   
32 1313 นางช่อเพ็ญ  สินสุภา โรงพยาบาลหลังสวน ดญ เพ็ญสุภา  สินสุภา   
33 3086 นางสาวนารีรัตน ์  ทองแก้ว โรงพยาบาลหลังสวน นายอณุวัฒน์  เจริญวงศ์   
34 617 นางสุพัตรา  สุวรรณเนาว์ โรงพยาบาลหลังสวน ดช ภูมิไท  สุวรรณเนาว์   
35 3150 นางประนอม   เกตุแก้ว โรงพยาบาลสวี นายนนธเชษฐ  เกตุแก้ว   
36 2186 นางสาวดอกไม้  บุญย่ีเส็ง โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ กิ่งแก้ว  พุ่มแสง   
37 2957 นางทัศนีย์    พินิจกุล บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) ดญ นภสร  พินิจกุล   
38 833 นางนฎานันท์  ศรีสมยศ โรงพยาบาลหลังสวน นายปวีณ์วัช  ศรสีมยศ   
39 993 นางชนิพา  สุวรรณเนาว์ โรงพยาบาลหลังสวน ดช ณัฐยศ  สุวรรณเนาว์   
40 1380 นางวลัยลักษณ์  เพ็งแก้ว โรงพยาบาลหลังสวน นายสุภัทรชัย  เพ็งแก้ว   
41 2018 นางภาวิณ ี จันทร์แทน โรงพยาบาลพะโต๊ะ ดญ นันทิชา  แซ่ภู่   
42 1871 นางกรณิศ  ไกรนรา เทศบาลตําบลพะโต๊ะ ดช ปวริศ   บัวสะอาด   
43 962 นายศรทอง  มณีนวล โรงพยาบาลละแม นายณภัทร  มณีนวล   
44 1005 นางนิลุบล  เพ่งผุดผ่อง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดช กฤตภาส  เพ่งผุดผ่อง   
45 1450 นางสุนิดา  สดใส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว นายซอลีฮีล ยีแว   
46 3327 นางสาวฉันทนา   ไตรบุญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ดญ.พิชชาพร  ทิพย์แก้ว   
47 1368 นางจุฑามาศ  รักทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ดญ.ปิยฉัตร  รักทอง   
48 2288 นายชาญณรงค ์  ฤทธิเกษร โรงพยาบาลสวี นส.ธนมล  ฤทธิเกษร   
49 2052 นางวรรณดี  อุ๋ยประสิทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ดช.นรวิชญ์  อุ๋ยประสิทธ์ิ   
50 1984 นางสาวจีระภา  เหมาะสม โรงพยาบาลท่าแซะ ดญ.ภัคจิรา  สัมพันธ์   
51 2456 นางเรวดี   เมืองอุดม โรงพยาบาลสวี นายภูรินท์  เมืองอุดม   
52 2556 นางสุภาพรรณ  กุนอก เทศบาลเมืองชุมพร ดญ. ธีริศรา   กุนอก   

 
 
. 
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1 2504 นางโสภา   มาณะเดช โรงพยาบาลพะโต๊ะ นายคณิศร  มาณะเดช   

2 367 นางฐิติพรรณ  โสตถิฤทธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง น.ส.พุฒฐิตา  โสตถิฤทธ์ิ   

3 1027 นางวันเพ็ญ  เลขพลการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ด.ญ.จินต์จุฑา  เลขพลการ   

4 759 นางสุภาพร  ชัยเรืองศรี โรงพยาบาลท่าแซะ นายกฤติธี  ชัยเรืองศรี   

5 3205 นายอุทัย   ป้องศรี โรงพยาบาลท่าแซะ น.ส.ปิยฐิฎา  ป้องศรี   

6 734 นายฤทธี  เพ็ชรนิล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว น.ส.ญาณิศา  เพ็ชรนิล   

7 2665 นายมนัส  สังข์กล่ํา ศตม.ท่ี 11.4 ชุมพร น.ส.กนกวรรณ  สังข์กล่ํา   

8 1211 นางพรศรี  ส้มเกตุ บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) นายธัญพิสิษฐ์  ส้มเกตุ   

9 1952 นายสุวิทย์  จรุงวิภู บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) น.ส.วริศรา  จรุงวิภู   

10 397 นางทัศนีย์  ทองพรหม บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) น.ส.ญาณินท์  ทองพรหม   

11 1322 นายอมรเทพ  ง่วนภูเก็ต โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน น.ส.จิตติมากร  ง่วนภูเก็ต   

12 2858 นางจันทรัตน์  นันทพรรุจี สอ.สสจ.ชุมพร นายธีรภัรทร  นันทพรรุจี   

13 2035 นางสาวสายฝน  นิลดํา สอ.สสจ.ชุมพร น.ส.ทิพย์ขวัญ  นิลดํา   

14 1748 นางปิยะดา  พุทธกําเนิด โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร น.ส. ญาดา  พุทธกําเนิด   

15 1070 นายพิชัย  วงศ์ดินดํา โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร นายธนกฤต  วงศ์ดินดํา   

16 860 นายประยูร  หนูเมือง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายศูวิชญ์   หนุเมือง   

17 1081 นายสุรชัย  รัตตะมาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายเจตวัฒน์   รัตตะมาน   

18 1068 นางเมตตา  เหล่าเมฆ โรงพยาบาลทุ่งตะโก นส.ภัทรานิษญ์  เหล่าเมฆ   

19 2917 นางสาววิภาวดี   จุลสัย โรงพยาบาลทุ่งตะโก นส ภิทรพิมพ์ภรณ์ นิลเขียว   

20 2917 นางสาววิภาวดี   จุลสัย โรงพยาบาลทุ่งตะโก นส เพชรลดา  นิลเขียว   

21 986 นางสาวขวัญใจ  บุญยม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม นายรตพล  อินทร์เสวียด   

22 1128 นางสายใจ  ดีอ่อน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม นส พิยดา  ดีอ่อน   

23 1865 นางกาญจนา  เรืองผล โรงพยาบาลท่าแซะ นายบูรพา  เรืองผล   

24 481 นางสาวสมศร ีทองภูเบศร์ โรงพยาบาลท่าแซะ นายกษิดิศ  ชนมนัส   

25 2463 นางสุพัตรา    ชนะแดง โรงพยาบาลท่าแซะ นส สุภาวดี  ชนะแดง   

26 3206 นายสัญญา   ทิพย์กรรณ โรงพยาบาลท่าแซะ นส ชนกณพัช  ทิพย์กรรณ์   

27 607 นางไมลีย์  มณฑิราช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส เมธาวี  มณฑิราช   

28 1536 นางมาตุพร  บุญย่อย โรงพยาบาลปะทิว นายพิชญุตม์  บุญย่อย   

29 2442 นายยศพล  ประเสริฐกุล โรงพยาบาลปะทิว นายณภัทร  ประเสริฐกุล   
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ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

30 3151 นางปราณีต   อินจินดา โรงพยาบาลสวี นส สุชาวดี  อินจินดา   

31 1191 นางสาวชลธิชา  นาคมุสิก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี นายเขมทัต  ทิณแก้ว   

32 605 นางวรรณา  กล่อมชลธาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี นส เพ็ญพิชา  กล่อมชลธาร   

33 868 นางสาวศรีสุนันท์  ร่วมขยาย โรงพยาบาลท่าแซะ นายนันทศักด์ิ  ปานทองทา   

34 56 นางยุพา  นราภักด์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายพิชญา  นราภักด์ิ   

35 811 นางขวัญใจ  ผลศิริปฐม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส ชนินาถ  ผลศิริปฐม   

36 1316 นางระวีวรรณ  นุตกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส วรรณวรงค์  นุตกุล   

37 635 นายวุฒิพงษ์  ศรีสินธ์ุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายณฐพล  ศรีสินธ์ุ   

38 1055 นางสาวนฤมล  สุวรรณเนาว์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นส ชุติกาญจน์  จันทรจนา   

39 2390 นางอนงค์ภัทร์  จ้องสกุลวงษ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายติณณภพ  จ้องสกุลวงษ์   

40 1088 นางกัญญาภัทร  ศึกวัฒนา โรงพยาบาลหลังสวน นสณัฐธภา  ศึกวัฒนา   

41 3066 นางจิราภรณ ์  เพชรเจริญ โรงพยาบาลหลังสวน นายธีรเมธ  เพชรเจริญ   

42 1252 นางพัชรา  เย็นบ้านควน โรงพยาบาลหลังสวน นส ชุติญทรีย์  เย็นบ้านควน   

43 518 นางนภาวรรณ  นนทสุวรรณ์ โรงพยาบาลพะโต๊ะ นส ซาตา  นนทสุวรรณ์   

44 843 นายธนูทอง  พันธ์ทอง โรงพยาบาลละแม นส ฑิฆัมพร   พันธ์ทอง   

45 398 นายพูลศักด์ิ  ทองดี บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) นายฐาปนัจ   ทองดี   

46 2062 นางอังสนา  หม่ันสกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายศิวกร  หม่ันสกุล   

47 103 นายสมัชชา  วิวัฒนานนท์ บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) นายอินทรี  วิวัฒนานนท์   

48 1465 นางพรธิมา  จอสูงเนิน บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) นายนันทณัฐฐ์  จอสูงเนิน   

49 1316 นางระวีวรรณ  นุตกุล บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) นส.วรรณวรงค ์ นุตกุล   

50 492 นางสิริลักษณ ์ แสงสว่าง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส.ธัญชนก  แสงสว่าง   

51 1368 นางจุฑามาศ  รักทอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายนิติรัฐ  รักทอง   

52 1014 นายศราวุฒิ  หมุดเจริญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ นส.คลิษา  หมุดเจริญ   

53 1779 นางนิพา  ร่มแก้ว โรงพยาบาลสวี นายณัฐนันท์  ร่มแก้ว   
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ระดับการศึกษา ชั้น ปวช.ปวส. 
 
 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

1 1745 นางสาวนงเยาว์  ยังสุข โรงพยาบาลท่าแซะ นายฐนกร  ทิพย์โพธ์ิ   
2 957 นายกิจจา  ชุติมาโชติ โรงพยาบาลมาบอํามฤต นายสราวุธ  ชุติมาโชติ   
3 1754 นายวัชระ  สงวนสัตย์ โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร นายวรวุทธ์  สงวนสัตย์   
4 845 นางไฉน  นุ้ยไซล่า โรงพยาบาลสวี นายนพฤทธิ์  นุ้ยไซล่า   
5 1944 นางเนาวรัตน์  พูลสุวรรณ โรงพยาบาลปะทิว นายอธิพงศ์  พูลสุวรรณ   
6 3149 นางพรชนก   ปุ๋ยเจริญ โรงพยาบาลสวี นส ชุตินันท์  มะเต   
7 542 นางสุนีย์  ทองโสม โรงพยาบาลสวี นส.ผกามาศ  ทองโสม   

 
 

ระดับการศึกษา ชั้น ปริญญาตร ี
 

 

ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

1 2897 นางศิริลักษณ ์  ทองอยู่ โรงพยาบาลหลังสวน นายณัฐพนธ์  ทองอยู่   

2 700 นางสาวปวิมล  สุทธารัตน์ โรงพยาบาลละแม นายณภัทร  ลิ้มสุทธาวรพงศ์   

3 737 นางเสาวลักษณ์  อเนกประสงค์กุล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ด.ช.วชิรศักด์ิ  อเนกประสงค์กุล   

4 996 นางปานแก้ว  คชรินทร์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง น.ส.ณิชา  คชรินทร์   

5 1201 นายอรรถพล  กลางณรงค ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง นายอรรถวัฒน์  กลางณรงค ์   

6 815 นางยุพิน  เสาวคนธ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง น.ส.โชติกา  เสาวคนธ์   

7 386 นางเวียงฟ้า  น้อยจีน โรงพยาบาลท่าแซะ นายสิร  น้อยจีน   

8 1031 นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว นายกฤษณ์  เหล่าศิรฺวุฒิ   

9 2650 นายสุชาติ  สืบสาย ศตม.ท่ี 11.4 ชุมพร น.ส.พิมพ์พิศา  สืบสาย   

10 2224 นางสรวงสุดา  เพชรสุวรรณ โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน น.ส.กนกนิภา  เพชรสุวรรณ   

11 723 นางนันทจิรา  สิทธิจันทร์ โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน น.ส.ณัฐนร ี สิทธิจันทร์   

12 507 นางประไพ  ศิริวาริน โรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน นส.อาภาภัทร ศริิวาริน   

13 1137 นายชยันต์  ศิริวงศ์ตระกูล สอ.สสจ.ชุมพร น.ส.ปัณณา  ศิริวงศ์ตระกูล   

14 586 นางกติยา  นิธรรม โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร นายวัชรพรรษ  นิธรรม   

15 558 นายกสิณ จันทร์ทัพ โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร น.ส. ณัฐธยาน์  จันทร์ทัพ   

16 1573 นายสมบูรณ์  สมานมิตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายทวิวัฒน์   สมานมิตร   
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ลําดับ เลข
สมาชิก ชื่อ-สกุลสมาชิก หน่วยงาน ชื่อ-สกุลบุตร หมายเหตุ 

17 2780 นางบงกชรัตน์    คนดี โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายรวัส   คนดี   

18 357 นางทัศนา  บุศราทิศ โรงพยาบาลทุ่งตะโก นายศุณณัฐ   บศุราทิศ ซิว แพทย์ 25ปี 

19 1802 นางนารี  นบนุ่น โรงพยาบาลพะโต๊ะ นส สกลสุภา   นบนุ่น   

20 883 นายประนต  ครฑุราชา โรงพยาบาลละแม นส ณัฐวดี  ครุฑราชา   

21 619 นางสมศรี  พงค์ทองเมือง โรงพยาบาลมาบอํามฤต นส สุทธิดา   พงศ์ทองเมือง   

22 987 นางอรอุมา  ธนะไชย โรงพยาบาลสวี นายธัญก์พิสิษฐ์  ธนะไชย   

23 1548 นางสุภาพร  สุวรรณฉวี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายชาญณรงค ์ สุวรรณฉวี   

24 521 นางพรรณนิภา  วงศ์ทิพย์พันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส บุษยปรัชญ วงศ์ทิพย์พันธ์   

25 780 นางเพ็ญศรี  เวชสุนทร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นายกนกพล   เวชสุนทร   

26 2167 นางกิ่งกาญจน ์ เขมานุวงศ์ โรงพยาบาลปะทิว นายชยพล  เขมานุวงศ ์   

27 1493 นางสรรทนา  ทรัพย์ทวี โรงพยาบาลปะทิว นส กัณฐิกา   ทรัพย์ทวี   

28 220 นายนันทภพ   ผุดวรรณา โรงพยาบาลหลังสวน นส สิรินาฎ  ผุดวรรณา   

29 868 นางสาวศรีสุนันท์  ร่วมขยาย โรงพยาบาลท่าแซะ นส  ธัญญภรณ์  ปานทองทา   

30 2083 นางกิตติญา  ไมตรีจิตร์ โรงพยาบาลท่าแซะ นส ธนัญญา  ไมตรีจิตร์   

31 2957 #N/A สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส ธีรกานต์  พินิจกุล   

32 635 นายวุฒิพงษ์  ศรีสินธ์ุ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส ณัฐปาณ ี ศรีสินธ์ุ   

33 338 นางปิยกุล  รอดทองดี โรงพยาบาลละแม นายกานต์  รอดทองดี   

34 3179 นางนงเยาว์   คงดี โรงพยาบาลหลังสวน นายชยานนท์  คงดี   

35 1341 นางจิระภรณ ์ ชุมแสง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน นายมนัสชัย  ชุมแสง   

36 2266 นางสาวจิลลาภัทร    ทองธานี โรงพยาบาลละแม นายปัณณวิชญ ์ ช่วยตน   

37 1348 นางสุชญา  ใจเย็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส ปวิตา   ใจเย็น   

38 2342 นางปัณญ์ชรีมาศ    ไชยวัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร นส สริญกานต์กมล พรหมพฤกษ์   

39 608 นางอนงค ์ แช่มช้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ ์ นส ณัฐณิชา   

40 3043 นายสมชาย  พรหมเทพ โรงพยาบาลท่าแซะ ดช.ภัทชา  พรหมเทพ   
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รายงานการใช้จ่ายเงินทุนสวัสดิการสังคม และ 
รายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2561 

 
ยอดยกมาสิ้นปี    1,161,930.74   บาท 
จัดสรรเพ่ิม    1,600,000.00   บาท 

 รวมเงินทั้งสิ้น    2,761,930.74   บาท 
 ใช้ไปทั้งสิ้น (ม.ค.-พ.ย.62)   2,934,800.00     บาท 
 เงินคงเหลือ       -172,869.26   บาท 
 ใช้ไปทั้งสิ้นเดือน ธ.ค. 62       45,390.00   บาท 
 เงินคงเหลือเดือน ธ.ค. 62     -218,259.26   บาท 
 

1)ทุนสวัสดิการสังคม (สงเคราะหศ์พครอบครัวสมาชิก) จํานวน 64  ราย มีรายช่ือดังน้ี 
1. นางสุวรรณา  ศรีจตุรศิลป์(มารดา)พร้อมหรีด บํานาญ  3 ม.ค.2562  4,800 
2. นางสาวเข็มสิริ  ผันผล(มารดา)   รพ.ปะทิว 17 ม.ค.2562  4,000 
3. นางสุจิตรา จําเดิม (สาม)ีพร้อมหรีด  รพ.สวี  18 ม.ค.2562  4,800 
4. นางสาวนารีนุช เพชรเวช(บิดา)พร้อมหรีด  รพ.ปะทิว 19 ม.ค.2562  4,800 
5. นางบุญญาภา เครือวรรณ(มารดา)พร้อมหรีด สสจ.ชุมพร 20 ม.ค.2562  4,800 
6. นายประยูร  สวุรรณพรม(มารดา)พวงหรีด  ศตม.11.4 29 ม.ค.2562    4,800 
7. นายชุติกาญจน์  สดากร(มารดา)พวงหรีด  สสอ.ปะทิว 13 ก.พ.2562  4,800 
8. นายอาคม  พรหมจรัส(บิดา)พวงหรีด  สสอ.เมือง 18 ก.พ.2562  4,800 
9. นางสาววิชชาภรณ์  สทุธิโยค(มารดา)พวงหรีด รพ.ปากนํ้าชุมพร 22 ก.พ.2562  4,800 
10. นางสาวนภาภรณ์  พานิช(มารดา)พวงหรีด  บํานาญ  25 ก.พ.2562  4,800 
11. นายเกรียงศักด์ิ  ศศิสนธ์ิ(บิดา)พวงหรีด  รพ.ละแม 27 ก.พ.2562  4,700 
12. นางภัชนุช  ชิตพงศ์(บิดา)พร้อมพวงหรีด  รพ.ชุมพรฯ   4 มี.ค.2562  4,800 
13. นายคําพงษ ์ ศรีพรหม(มารดา)พร้อมพวงหรีด รพ.ละแม   6 มี.ค.2562  4,800 
14. นางอารีย์  เสถียรวงศา(มารดา)พร้อมพวงหรีด รพ.ละแม   8 มี.ค.2562  4,800 
15. นางสาวทิพย์เนตร  ทองมี(มารดา)พร้อมพวงหรีด สสอ.หลังสวน  11 มี.ค.2562  4,500 
16. นายวิยานนท์  พิมล(มารดา)พร้อมพวงหรีด  รพ.หลังสวน       14 มี.ค.2562  4,800 
17. นางวันเพ็ญ  แก้วรอด(บิดา)พร้อมพวงหรีด  รพ.พะโต๊ะ  18 มี.ค.2562  4,750 
18. นางสาวสุเนตรา  เช้ือจีน(มารดา)พร้อมพวงหรีด รพ.สวี   22 มี.ค.2562  4,800 
19. นางสาวชมพูนุท  อุยสุย(บิดา)พร้อมพวงหรีด รพ.ละแม  27 มี.ค.2562  4,800 
20. นางสวิตตา  รัตนเลิศ(บิดา)พร้อมหรีด  สสอ.เมือง   1 เม.ย.2562  4,800 
21. นางสายฝน  เจริญแพทย์(มารดา)พร้อมหรีด  รพ.ท่าแซะ  19 เม.ย.2562  4,800 
22. นางกรรณิการ์  สุพรรณดิษฐ์(บิดา)พร้อมหรีด รพ.ชุมพรฯ  26 เม.ย.2562  4,800 
23. นางอัญชลี  พยัคฆ์(มารดา)พร้อมหรีด  บํานาญ  26,30เม.ย.2562  4,800   
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24. นางเวียงฟ้า  น้อยจีน(บิดา)   รพ.ท่าแซะ 30 เม.ย.2562  4,000 
25. นายสุเทพ  ภูติประวรรณ(มารดา)พร้อมหรีด รพ.ปะทิว   2 พ.ค.2562  4,800  
26. นางสาวฐิติพร  ศรีสุวรรณ(บิดา) พร้อมหรีด  รพ.ละแม   8 พ.ค.2562  4,700 
27. นางพรธิมา  จอสูงเนิน(บิดา) พร้อมหรีด  บํานาญ    8 พ.ค.2562  4,800 
28. นางยุวดี รัตนจินดา(บิดา) พร้อมหรีด  รพ.ปากนํ้าหลังสวน14 พ.ค.2562  4,800 
29. นางสาวสุจิตรา  จันทร(มารดา) พร้อมหรีด  สสอ.ท่าแซะ  15 พ.ค.2562  4,800 
30. นางสาวอารียา  ตระหง่าน(มารดา) พร้อมหรีด รพ.ปากนํ้าหลังสวน21 พ.ค.2562  4,800 
31. นางวรุฬเพ็ญ  เพ็ชรนิล(บิดา) พร้อมหรีด  สสอ.ปะทิว   24 พ.ค.2562  4,800 
32. นางนิลุบล เผ่งผุดผ่อง(บิดา)พร้อมพวงหรีด  สสจ.ชุมพร   10 มิ.ย.2562  4,800 
33. สิบโทหญิงณัฎฐนิชา  เกิดสุข(บิดา)พร้อมพวงหรีด รพ.ชุมพรฯ   11 มิ.ย.2562  4,800 
34. นายชนาธิป ประธาน(บิดา)พร้อมพวงหรีด  รพ.ท่าแซะ   19 มิ.ย.2562  4,800 
35. นางเมธาวี  ผดุงราษฎร(มารดา)พร้อมพวงหรีด บํานาญ    20 มิ.ย.2562  4,790 
36. นางยุภา ครุฑปักษี(มารดา)พร้อมพวงหรีด  รพ.ปากนํ้าชุมพร   21 มิ.ย.2562  4,800 
37. นายณรงค์  บุญยรัตน์(บิดา) พร้อมพวงหรีด  ศตม.11.4   19 ก.ค.2562  4,800 
38. นางสาวศิริมา    วิเชียร(มารดา) พร้อมพวงหรีด  สสจ.    19 ก.ค.2562  4,800 
39. นางจิระภา  บุญช่ืน (บิดา) พร้อมพวงหรีด   รพ.สวี    19 ก.ค.2562  4,800 
40. นายยุทธนา  สรวิเชียร(บิดา) พร้อมพวงหรีด  สสอ.ละแม   23 ก.ค.2562  4,800 
41. นางมาลีรัตน์ วัฒนไชย( มารดา) พร้อมพวงหรีด  สสอ.สวี      7 ส.ค.2562  4,800 
42. นางกาญจนา บัวทอง (มารดา) พร้อมพวงหรีด  รพ.สวี      7 ส.ค.2562  4,800 
43. นางวนิดา สังข์แก้ว  (มารดา) พร้อมพวงหรีด  บํานาญ      8 ส.ค.2562  4,800 
44. นางสุมิตตา จีบบรรจง (สาม)ี พร้อมพวงหรีด  รพ.มาบฯ     9 ส.ค.2562  4,800 
45. นางระเบียบ  เรืองหิรัญ  (มารดา) พร้อมพวงหรีด  รพ.ท่าแซะ   16 ส.ค.2562  4,000 
46. นางขวัญใจ  ไทยชน  (บิดา) พร้อมพวงหรีด  บํานาญ    19 ส.ค.2562  4,800 
47. นางจารีย์  ฤทธิเดช (มารดา) พร้อมพวงหรีด รพ.ทุ่งตะโก   11 ก.ย.2562  4,800 
48. นางกาญจนา บัวทอง (บิดา)  พร้อมพวงหรีด รพ.สวี    17 ก.ย.2562  4,800 
49. นางระเบียบ เรืองหิรัญ (มารดา) เฉพาะพวงหรีด รพ.ท่าแซะ   18 ก.ย.2562     800 
50. นางพรรณี  สุวรรณสิทธ์ิ (บิดา)   รพ.ชุมพรฯ   26 ก.ย.2562  4,000 
51. นายสุรชัย  รัตตะมาน (บิดา)  พร้อมพวงหรีด สสอ.หลังสวน   27 ก.ย.2562  4,800 
52. นางสาวแจ่มจันทร์ จุ้ยเจริญ (บิดา) พร้อมหรีด  รพ.สวี      1 ต.ค.2562  4,800 
53. นางจรัส  ศิลปเสวตร์ (มารดา) พร้อมหรีด   รพ.ทุ่งตะโก   3,4 ต.ค.2562  4,800 
54. นางสาวสุธาทิพย์  ทิพย์มงคล (บิดา) พร้อมหรีด  รพ.สวี    29 ต.ค.2562  4,800 
55. นางสาวอุไร  รอดพล (มารดา)  พร้อมพวงหรีด สสอ.เมือง   14 พ.ย.2562  4,800 
56. นางรัติญา  เพชรประพันธ์ (มารดา)  พร้อมพวงหรีด รพ.ปะทิว   18 พ.ย.2562  4,800 
57. นายธรรมศาสตร์ ประยูรหงษ์ (มารดา)  พร้อมหรีด รพ.ท่าแซะ   26 พ.ย.2562  4,800 
58. นางจินดา   ช่วยเกิด(บิดา)   รพ.หลังสวน     6 ธ.ค.2562  4,000 
59. นายชําเลือง  ทิพย์มงคล(มารดา)พร้อมหรีด  บํานาญ      6 ธ.ค.2562  4,790 
60. นางจิราภรณ์  กิตติพยัคฆ์(บิดา) พร้อมหรีด   สสจ.ชุมพร   11 ธ.ค.2562  4,800 
61. นายชวลิต นาคมุสิก(บิดา)พร้อมหรีด   บํานาญ    11 ธ.ค.2562  4,800 
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62. นายยอดชาย จิ้วบุญสร้าง(บิดา)พร้อมหรีด   เทศบาลหลังสวน   11 ธ.ค.2562  4,800 
63. นางมณี สัตบงกฏ(บิดา)พร้อมหรีด    รพ.สวี    20 ธ.ค.2562  4,800 
64. นางสาวประยูร  พรหมเจริญ(มารดา)พร้อมหรีด  รพ.สวี    20 ธ.ค.2562  4,800 

รวมเงินทั้งสิน้  298,630   บาท 
 

2)ทุนสวัสดิการสังคม (สงเคราะหส์มาชิกเก่ียวกับศพฯ) จํานวน 15  ราย มีรายช่ือดังน้ี 
     1. สมาชิก นางเครือวัลย์  บุญล้ํา   สสอ.ท่าแซะ   11 ม.ค.2562            250,000       
     2. สมาชิก นายอนุชิต  สมตน(พร้อมหรีด)   สสอ.สวี    18 ม.ค.2562  4,800 
     3. สมาชิกเสียชีวิต(นายกฤตย์  เกิดเนตร)  รพ.ปากนํ้าหลังสวน14 ก.พ.2562  4,800 
     4. สมาชิกเสียชีวิต(นางจารี ละครชาตรี)   รพ.หลังสวน   18 ก.พ.2562  4,000 
     5. สมาชิกเสียชีวิต (นางวันเพ็ญ  บํารุงราษฏร์)  บํานาญ    20 ก.พ.2562  4,800 
     6. สมาชิกเสียชีวิต (นางวันเพ็ญ  บํารุงราษฏร์)  บํานาญ    14 มี.ค.2562         250,000 
     7. สมาชิกเสียชีวิต(นายอนุชิต สมตน)   สสอ.สวี    14 มี.ค.2562         250,000 
     8. สมาชิกเสียชีวิต(นายกฤตย์  เกิดเนตร)   รพ.ปากนํ้าหลังสวน14 มี.ค.2562         225,000 
     9. นางจารี  ละครชาตรี สมาชิกเสียชีวิต  รพ.หลังสวน       14 มิ.ย.2562         250,000 
     10. นางจันทร์มณ ี เกษแดงสกลวุฒิ(สมาชิกสียชีวิต) สสอ.ท่าแซะ   17 มิ.ย.2562  4,800 
     11. นายอภินันท์  นันทโก (สมาชิกเสียชีวิต)   บํานาญ    18 ก.ค.2562  4,800 
     12. สมาชิก(นายอดิชาต ฐิตบุญนิมิต)    สสอ.เมือง   17 ต.ค.2562         225,000 
     13. สมาชิก(นายอภินันท์ นันทโก)    บํานาญ    22 ต.ค.2562         250,000 
     14. สมาชิก(นางจันทร์มณี เกษแดงสกลวุฒิ)   สสอ.ท่าแซะ   22 ต.ค.2562         250,000 
        15. (สมาชิก)นายวรารักษ์ ทองรักษา   สสอ.ท่าแซะ   19 พ.ย.2562  4,800 

รวมเงินทั้งสิน้    1,982,800    บาท 
 

3)ทุนสวัสดิการสังคม (มงคลสมรส) จํานวน 30 ราย มรีายช่ือดังน้ี 
      1. นางสาวสิริวรรณ์    หนูวัน    รพ.ทุ่งตะโก        1 ก.พ.2562  1,000 
      2. นายจีรวัฒน์    แก่นกูล    สสอ.สวี    11 ก.พ.2562  1,000 
        3. นางสาวจิรวรรณ อินทนา     รพ.มาบฯ     6 มี.ค.2562  1,000 
      4. นางสาวศรีวิมล  บุญนา     รพ.ละแม    27 มี.ค.2562  1,000 
      5. นางสาวเทวิกา  สุดสวาท     รพ.ชุมพรฯ    27 มี.ค.2562  1,000 
     6. นางสาวปุณยาพร   ศรีสุเทพ    รพ.ชุมพรฯ     5 เม.ย.2562  1,000 
      7. นางสาวสุภรณ์พรรณ    เทพพิทักษ์   รพ.ละแม     5 เม.ย.2562  1,000 
      8. นางสาวศิรินทรา   ช่วยเต็ม    รพ.สวี      5 เม.ย.2562  1,000 
      9. นางสาวธนาพร   อุตสาหะ    รพ.ชุมพรฯ     5 เม.ย.2562  1,000 
      10. นางสาวพิมพ์พิมล   นบนุ่น    รพ.ละแม     5 เม.ย.2562  1,000 
      11. นางสาวศิโรรัตน์  ช่วยเกิด    รพ.ละแม   25 เม.ย.2562  1,000 
      12. นางสาวชนาภรณ์   ชูจิตต์   สสอ.ทุ่งตะโก   16 พ.ค.2562  1,000 
      13. นางสาวเพ็ญศิริ  นิลบางพระ   รพ.สวี    16 พ.ค.2562  1,000 
      14. นางสาวมัณฑนา   สายมั่น   รพ.ทุ่งตะโก   16 พ.ค.2562  1,000 
      15. นางสาวเบญจมาศ  สะระ    รพ.หลังสวน   16 พ.ค.2562  1,000 
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      16. นางสาวธารินี  ผลสขุ    รพ.หลังสวน   16 พ.ค.2562  1,000 
      17. นางสาวจรรยาวรรธน์     ฐานิโย   รพ.พะโต๊ะ   11 มิ.ย.2562  1,000 
      18. นางสาวปรียาภรณ์  นาคเพ่งพิศ    รพ.หลังสวน   22 ส.ค.2562  1,000 
      19. นางสาวสุภิตา   พิศบุญ    รพ.เขาชยัสน จ.พทัลงุ  2 ก.ย.2562  1,000 
      20. นางสาวจอมกมล    นาคมณี   รพ.ทา่แซะ     3 ต.ค.2562  1,000 

         21. นางสาวปทุมรัตน์  ฉิมพลศีิร ิ   สสอ.หลังสวน   15 ต.ค.2562  1,000 
      22. นางสาวสัญญวดี   ฤกษ์สมุทร   รพ.ชมุพร    31 ต.ค.2562  1,000 
      23. นายพรศักด์ิ   สมบูรณ ์    รพ.ชุมพรฯ     12 พ.ย.2562  1,000 
      24. นางสาวนุจรีย์    หนูภักดี    รพ.ชุมพรฯ   12 พ.ย.2562  1,000 
        25. นางสาวจริยาพร   บัวดก    รพ.ทุ่งตะโก   19 พ.ย.2562  1,000 
      26. นางสาวอมุยัพร    ชนก    รพ.ทุ่งตะโก   19 พ.ย.2562  1,000 
      27. นางศิริเพ็ญ  ชมโลก    รพ.ชุมพรฯ   19 พ.ย.2562  1,000 
      28. นางสาวเยาวดี  แก้วมาก    รพ.ท่าแซะ   19 พ.ย.2562  1,000 
      29. นางสาวบุษรา   รินทรสกุล   รพ.พะโต๊ะ   26 พ.ย.2562  1,000 
        30. นายประพิศ  ผิวทองงาม    สสจ.ชุมพร     6 ธ.ค.2562  1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   30,000   บาท 

 

4)ทุนสาธารณประโยชน์ (ผูย้ากไร้) จํานวน 2 ราย มีรายช่ือดังน้ี 
      1. นางวิน  แพ่งยงยุทธ์    อ.เมือง  2 ม.ค.-2ธ.ค.2562 3,600 
      2. นางกุศล เพชรอักษร    อ.เมือง  2 ม.ค.-2ธ.ค.2562 3,600 

รวมเงินทั้งสิน้     7,200   บาท 
 

5)ทุนสวัสดิการสังคม (รับขวัญทายาทใหม่) จํานวน  26  ราย  มีรายช่ือดังน้ี   
      1. นางสาวกนกวรรณ  เทพศิริ   รพ.หลังสวน     3 ม.ค.2562  1,000 
      2. นางชมัยพร    วัฒน์ช่ืน    รพ.หลังสวน   17 ม.ค.2562  1,000 
      3. นางสาวชิดกมล   ฉิมสะอาด   สสอ.หลังสวน   17 ม.ค.2562  1,000 
      4. นางสาวพรนิภา  มณีน้อย    รพ.ปะทิว   18 ก.พ.2562  1,000 
      5. นางศิวิมณ  จิตศิร ิ    รพ.พะโต๊ะ   18 ก.พ.2562  1,000 
      6. นางสาวปิยกาญจน์  แก้วพิชัย   รพ.มาบฯ     6 มี.ค.2562  1,000 
      7. นางสาวอุษา  เพ็ญสุวรรณ    รพ.ปากนํ้าชุมพร     5 เม.ย.2562  1,000 
      8. นายปรีชา  สุบงกฏ    รพ.ปากนํ้าชุมพร   25 เม.ย.2562  1,000 
      9. นางสาวจุรีวรรณ   พ่วงแม่กลอง   รพ.ทุ่งตะโก   16 พ.ค.2562  1,000 
      10. นางสาววรรณวิสา  ทองแก้ว   รพ.ทุ่งตะโก   17 พ.ค.2562  1,000 
      11. นางสาวขวัญฤดี    ขําจิตร   สสอ.ละแม   28 พ.ค.2562  1,000 
      12. นายฆฑณัฎฐ์  อิสระ    สสอ.สวี    28 พ.ค.2562  1,000 
      13. นางวรรณวดี    คงสวี    รพ.ชุมพรฯ     9 ก.ค.2562  1,000 
      14. นางสาวศรีวิมล    บุญนา    รพ.ละแม   27 ส.ค.2562  1,000 
      15. นางสาวนลินี    บัวชาวเกาะ   รพ.ทุ่งตะโก   27 ส.ค.2562  1,000 
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      16. นางสาวชนาภรณ์   ชูจิตต์   สสอ.ทุ่งตะโก   12 ก.ย.2562  1,000 
      17. นางสาวปุณยาพร   แจ่มกระจ่าง   รพ.ชุมพรฯ   26 ก.ย.2562  1,000 
      18. นางสาวธิดารัตน์    วิเศษศิริ   รพ.ละแม     3 ต.ค.2562  1,000 
      19. นางสาวมัลลิกา   บริพันธ์    รพ.ชุมพรฯ   15 ต.ค.2562  1,000 
      20. นางสาวสุภัทรา    มยาเศรษฐ   รพ.ชุมพรฯ   31 ต.ค.2562  1,000 
      21. นางสาววรวลัญช์     ช่วงชู   สสจ.ชุมพร   31 ต.ค.2562  1,000 
      22. นางสาวพิทยารัตน์   กาญจนี   สสอ.ท่าแซะ   26 พ.ย.2562  1,000 
      23. นางวาสนา  ยงกําลงั    รพ.สวี    26 พ.ย.2562  1,000 
      24. นางสาวจิราพร   ดวงสวัสด์ิ   รพ.พะโต๊ะ     6 ธ.ค.2562  1,000 
      25. นางสาวสุปราณี    ราชคช   สสอ.ท่าแซะ   17 ธ.ค.2562  1,000 
      26. ว่าที่ร.ต  หญิงนุชจรี  ปานดวง   สสจ.ชุมพร   24 ธ.ค.2562  1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   26,000   บาท 

 

6)ทุนสวัสดิการสังคม (การศกึษาบุตรของสมาชิก) จํานวน  261 ราย มรีายช่ือดังน้ี จํานวน  377,000  บาท 
      ทุนการศกึษาบุตร ระดับชั้นอนุบาล 3 

1. นางภารดี   กันน้อย    รพ.ชุมพรฯ   29 ม.ค.2562    500 
2. นางสาวกาญจนา   จีนสีคง   รพ.ละแม   31 ม.ค.2562    500 
3. นางจันทร์จิรา  ปลอดพยันต์   รพ.ละแม   31 ม.ค.2562    500 
4. นางสาวประวีณ์นุช  ชอบตรง   สสจ.เมือง   31 ม.ค.2562    500 
5. นางสาวสาวิตรี     เมืองนุ้ย   รพ.ละแม   31 ม.ค.2562    500 
6. นายชํานิ  จันทร์ปะทิว    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562    500 
7. นายปภังกร  เวชสุนทร    รพ.ปากนํ้าหลังสวน31 ม.ค.2562    500 
8. นางอุไรวรรณ  สุวรรณสนธ์ิ   รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562    500 
9. นางสาวอรวรรณ  กิตตินิรนาท   รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562    500 
10. นางสาวอราดา   มังคลัง    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562    500 
11. นางสาวศิริพร    หมื่นเดช    สสจ.ชุมพร        5 ก.พ.2562    500 
12. นางสาวจารุณี   สุตราม    สสจ.ชุมพร     5 ก.พ.2562    500 
13. นางสาวเพ็ญพักตร์    พลคณา   สสจ.ชุมพร     5 ก.พ.2562    500 
14. นางพรรณทิวา   หนูสะพล ี   รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562    500 
15. นายวัชรากร    ศุกลสกุล    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562    500 
16. นางสาวชวัลกร ดอกไม้ขาว   รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562    500 
17. นางวีรยา  สมบูรณ์    รพ.ละแม     6 ก.พ.2562    500 
18. นางสาวลัดดาวัลย์  ปานสุวรรณ   รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562    500 
19. นางอุมาพร  ไทยนุกูล    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562    500 
20. นางสาวสุดฤทัย  รัตนโอภาส   รพ.ปากนํ้าชุมพร     6 ก.พ.2562    500 
21. นางสาวรุ่งอรุณ  อินทนาคม   รพ.ปากนํ้าชุมพร     6 ก.พ.2562    500 
22. นางสาวพิชากานต์  เจริญเดช   รพ.ปากนํ้าชุมพร     6 ก.พ.2562    500 
23. นางอรษา   กจิธารา    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562    500 
24. นายวิศัลย์  ทศันคติธรรม    สสจ.ชุมพร     7 ก.พ.2562    500 
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25. นางสาววิภาวรรณ  อ่อนหวาน   รพ.สวี      7 ก.พ.2562    500 
26. นายสุรพงศ์  คะทะวะรัตน์    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562    500 
27. นายอํานวย  สุดสวาสด์ิ    สสอ.พะโต๊ะ   13 ก.พ.2562    500 
28. นางสาวปราณี  แสงสว่าง    รพ.พะโต๊ะ   15 ก.พ.2562    500 
29. นางอรธิรา  เนาวศิลป์    สสอ.ทุ่งตะโก   15 ก.พ.2562    500 
30. นางสาวอทิราพร    เสนหวาน   รพ.ทุ่งตะโก   15 ก.พ.2562    500 
31. นางนิตยา  กลับประยูร    รพ.พะโต๊ะ   15 ก.พ.2562    500 
32. นางอรวรรณ  นาคเกษม    สสอ.ทุ่งตะโก   15 ก.พ.2562    500 
33. นางบุปผาชล   มานพ    รพ.พะโต๊ะ   15 ก.พ.2562    500 
34. สุปราณี ฮกทน     สสอ.ปะทิว     18 ก.พ.2562    500 
35. นางพรเพ็ญ   ประยูรกิจ    สสอ.สวี    20 ก.พ.2562    500 
36. นายทิพากร  เกิดชาตรี    รพ.ชุมพรฯ   25 ก.พ.2562    500 
37. นายเอกราช  ทองสุข    รพ.สวี    25 ก.พ.2562    500 
38. นายภูวดล  แซเ่ฮง    รพ.พะโต๊ะ   25 ก.พ.2562    500 

รวมเงินทั้งสิน้   19,000   บาท 

 

ทุนการศึกษาบุตร ระดับชั้นประถมศึกษา ป.3 
1. นางสาวแสงเดือน  เต่าทอง   สสอ.ท่าแซะ   31 ม.ค.2562  1,000 
2. นางพนัดดา  นักดนตรี    สสจ.    31 ม.ค.2562  1,000 
3. นางสาวณปภัช  อรุณคง    รพ.ชุมพรฯ   31 ม.ค.2562  1,000 
4. นายชํานิ  จันทร์ปะทิว    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
5. นางทัศนีย์  ไชยแขวง    รพ.สวี    31 ม.ค.2562  1,000 
6. นางจุฑารัตน์   เพ็ชร์แดง    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
7. นายสุทธิพันธ์ุ  ไทยชน    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
8. นางสาวอภิญญา   ภูกาม    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
9. นางศิริวรรณ    สินเสวก    รพ.ท่าแซะ   31 ม.ค.2562  1,000 
10. นางสาววิมลรัตน์  ชมบุตร    รพ.ท่าแซะ   31 ม.ค.2562  1,000 
11. นางสาวสุพิชฌาย์   คงรุ่ง    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  1,000 
12. นางสาวพรศิริ  มีศรีสขุ    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,000 
13. นายวัชรินทร์   เวชชากุล    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,000 
14. นายศักด์ิรพี   อรรถยูร    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,000 
15. นายมนู  หนูแก้ว     รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,000 
16. นายปกรณ์เกียรติ  เศลาอนันต์   สสอ.เมือง     1 ก.พ.2562  1,000 
17. นางพิทยารัตน์   กลิ่นพะยูร   รพ.ชุมพรฯ     4 ก.พ.2562  1,000 
18. นางกรรณิการ์  สุพรรณดิษฐ   รพ.ชุมพรฯ     4 ก.พ.2562  1,000 
19. นางสาวจุรีวรรณ   พ่วงแม่กลอง   รพ.ทุ่งตะโก     5 ก.พ.2562  1,000 
20. นางพัชรี  ฤทธิเรือง    สสอ.หลังสวน     5 ก.พ.2562  1,000 
21. นางสมใจ  สุขศรี     รพ.ท่าแซะ         6 ก.พ.2562  1,000 
22. นางสาวนิภาภรณ์  เอ้ียงม ี   รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,000 
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23. นางณัฐรดา  พรหมสถิตย์    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,000 
24. นางอริสรา  มณีบางกา    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,000 
25. นายสมเกียรต์ิ  ช่ืนสุวรรณ    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,000 
26. นางอุมาพร  ไทยนุกูล    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,000 
27. นางสาวมณีรัตน์  มสีมบัติ    รพ.ทุ่งตะโก     7 ก.พ.2562  1,000 
28. นางสุกัญญา  มนธรรมสกุล   รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  1,000 
29. นายชัยพร  เรืองรัตน์    สสอ.ท่าแซะ     8 ก.พ.2562  1,000 
30. นางจิราภรณ์  กิตติพยัคฆ์    สสจ.ชุมพร   11 ก.พ.2562  1,000 
31. นางนาขวัญ  เต็มสวัสด์ิ    สสอ.พะโต๊ะ   13 ก.พ.2562  1,000 
32. นางสาวแก้วใจ  แดงขวัญทอง   สสอ.สวี    13 ก.พ.2562  1,000 
33. นางนฏฐวรรณ    รอดดารา   สสอ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,000 
34. นายสมโภชน์  หนูทอง    รพ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,000 
35. นางธนวันต์   ชังช่างเรือ    สสอ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,000 
36. นางสาวชลธิชา  นาคมุสิก    สสอ.สวี    15 ก.พ.2562  1,000 
37. นางนันทิยา  ง่วนชู    รพ.พะโต๊ะ   15 ก.พ.2562  1,000 
38. นางพรรณศิริ  พงค์สุพพัต    สสอ.หลังสวน   15 ก.พ.2562  1,000 
39. นางสาวนฤมล  สุวรรณเนาว์   สสอ.หลังสวน   15 ก.พ.2562  1,000 
40. นายชาญชัย  จ้องสกุลวงษ์   สสอ.หลังสวน   15 ก.พ.2562  1,000 
41. นางอัจนา  มณีนวล    สสอ.หลังสวน   18 ก.พ.2562  1,000 
42. นางสาวสุภาวดี  มุสิกสาร    สหกรณ ์   25 ก.พ.2562  1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   42,000   บาท 
 

ทุนการศึกษาบุตร ระดับชั้นประถมศึกษา ป.6 
1. นายวิสันต์  สมตน    สสอ.สวี    31 ม.ค.2562  1,000 
2. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง    สสจ.    31 ม.ค.2562  1,000 
3. นางสาวขวัญใจ  บุญยม    สสอ.ละแม   31 ม.ค.2562  1,000 
4. นายประทีป  เทพฉิม    ศตม.11.4   31 ม.ค.2562  1,000 
5. นางไพรินทร์   อินทะจักร์    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
6. นางสาวจันทนา   คงทอง    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
7. นางสาวอภิญญา   ภูกาม    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
8. นางสาวรชณัฐ    ทองปาน   รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
9. นางสาวอัจฉราพรรณ   ทวิชศรี   รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,000 
10. นายวรจักษ์  เปรมสวัสด์ิ    ศตม.11.4   31 ม.ค.2562  1,000 
11. นางสาววิมลรัตน์  ชมบุตร    รพ.ท่าแซะ   31  ม.ค.2562  1,000 
12. นางอรสา  ประยูรกิจ    รพ.ท่าแซะ   31 ม.ค.2562  1,000 
13. นางสาวอุทัยวรรณ   บุญช่วย   รพ.ปากนํ้าหลังสวน 31 ม.ค.2562  1,000 
14. นางประภาภรณ์  จินดาช่ืน   สสอ.ท่าแซะ     1 ก.พ.2562  1,000 
15. นายเกียรติยศ  บุญยก    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,000 
16. นายปกรณ์เกียรติ  เศลาอนันต์   สสอ.เมือง     1 ก.พ.2562  1,000 



 

 หน้า 202 
 

17. นางสิริวรรณ   เมืองสง    รพ.สวี      1 ก.พ.2562  1,000 
18. นางวัชรา  ร่อนแก้ว    สสอ.เมือง     1 ก.พ.2562  1,000 
19. นางกรรณิการ์  สุพรรณดิษฐ   รพ.ชุมพรฯ     1 ก.พ.2562  1,000 
20. นายทวีชัย  จันทรมณ ี    รพ.ท่าแซะ     5 ก.พ.2562  1,000 
21. นางพัชรี  ฤทธิเรือง    สสอ.หลังสวน     5 ก.พ.2562  1,000 
22. นางสาวอรนุช    นวลมุล    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,000 
23. นางสิริสุดา  สขุเอียด    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,000 
24. นางวลัยพร   เทพอักษรน้อย   รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,000 
25. นางศุภาพิชญ์  ผูกประยูร    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,000 
26. นางสาวอนงค์  พรหมวิรักษ์   รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,000 
27. นางช่อเพ็ญ  สินสุภา    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,000 
28. นางสาวพิชากานต์  เจริญเดช   รพ.ปากนํ้าชุมพร     6 ก.พ.2562  1,000 
29. นางเรวดี   เมืองอุดม    รพ.สวี      7 ก.พ.2562  1,000 
30. นางสาวอภิญญา    ยุติมิตร   รพ.สวี      7 ก.พ.2562  1,000 
31. นางรัติญา  เพชรประพันธ์    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  1,000 
32. นางสุเพ็ญ  แก้วเพชร    รพ.ปะทิว       7 ก.พ.2562  1,000 
33. นางจีรวรรณ  โอฬาร์กิจ    สสอ.ท่าแซะ     8 ก.พ.2562  1,000 
34. นางทิพวรรณ  พรมโยธา    สสจ.ชุมพร     8 ก.พ.2562  1,000 
35. นายศรชัย  เพ็ชรเวช    สสจ.ชุมพร     8 ก.พ.2562  1,000 
36. นางสิรินาถ  รตันประเสริฐ   สสจ.ชุมพร   11 ก.พ.2562  1,000 
37. นายศิริชัย  กลิน่สุม    สสอ.สวี    13 ก.พ.2562  1,000 
38. นางราตรี  ยอดครุฑ    สสอ.สวี    13 ก.พ.2562  1,000 
39. นางสาวจรรยา  ชังช่างเรือ   รพ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,000 
40. นายสมโภชน์  หนูทอง    รพ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,000 
41. นางมลฑา  เน้ือแก้ว    รพ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,000 
42. นายปัญญา  ลาวิลัย    สสจ.ชุมพร   15 ก.พ.2562  1,000 
43. นางกิตติมา  วิมุตตานนท์    รพ.ท่าแซะ   15 ก.พ.2562  1,000 
44. สุปราณี ฮกทน     สสอ.ปะทิว   18 ก.พ.2562  1,000 
45. นางณศธร แซห่ลิม    รพ.ละแม   18 ก.พ.2562  1,000 
46. นายจารึก  อินทนาศักด์ิ    สสจ.ชุมพร   20 ก.พ.2562  1,000 
47. นางกฤษณี  วิชิตะกุล    รพ.ชุมพรฯ   21 ก.พ.2562  1,000 
48. นางปาณิศา  สังข์สิงห์    รพ.ละแม   22 ก.พ.2562  1,000 

รวมเงินทั้งสิน้   48,000   บาท 

ทุนการศึกษาบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 
1. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง    สสจ.     31 ม.ค.2562  1,500 
2. นางเรณู  สุวรรณเนาว์    รพ.ปากนํ้าหลังสวน 31 ม.ค.2562  1,500 
3. นางปราณี  แสนยะมูล    รพ.ปากนํ้าหลังสวน 31 ม.ค.2562  1,500 
4. นางสาวประวีณ์นุช  ชอบตรง   สสอ.เมือง   31 ม.ค.2562  1,500 
5. นางพรทิพย์  รอดนาโพธ์ิ    รพ.ท่าแซะ     31 ม.ค.2562  1,500 



 

 หน้า 203 
 

6. นางจันทร์จิรา  ปลอดพยันต์   รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  1,500 
7. นางสายชล  ชูวัจนะ    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  1,500 
8. นางสาวเอราวัณ   คงนาค    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  1,500 
9. นายวรจักษ์  เปรมสวัสด์ิ    ศตม.11.4   31 ม.ค.2562  1,500 
10. นายชัยกฤต  ชิตพงศ์    สสอ.เมือง     31 ม.ค.2562  1,500 
11. นางสาวอรวีร์  สักคุนี    รพ.หลังสวน     31 ม.ค.2562  1,500 
12. นายสุภัทร  เลีย้วไพบูลย์    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,500 
13. นางนาฏอนงค์   สดากร    รพ.ชุมพรฯ   31 ม.ค.2562  1,500 
14. นางชุติมา  จาวยนต์    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  1,500 
15. นางอ่ิมบุญ  อุดมประมวล    รพ.ชุมพรฯ   31 ม.ค.2562  1,500 
16. นายจุลภัณฑ์  เพ็ชร์เกาะ    สสจ.      31 ม.ค.2562  1,500 
17. นางอังสนา  หมั่นสกุล    สสจ.ชุมพร     1 ก.พ.2562  1,500 
18. นางสาวพรศิริ  มีศรีสขุ    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,500 
19. นายเกียรติยศ  บุญยก    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,500 
20. นางสาวอุไรวรรณ์  แก้วเทียมทอง   รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,500 
21. นายยศพล  ประเสริฐกุล    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  1,500 
22. นางจรูญลักษณ์  โคนาบุตร   สสอ.ท่าแซะ     5 ก.พ.2562  1,500 
23. นางวิภาภรณ์    บุญคง    รพ.ทุ่งตะโก     5 ก.พ.2562  1,500 
24. นางสาวมณีรัตน์  มสีมบัติ    รพ.ทุ่งตะโก     5 ก.พ.2562  1,500 
25. นางกาญจนา  เรืองผล    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,500 
26. นางธัญลักษณ ์ วิศาล    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,500 
27. นางจีระภา  นุ้ยนาพญา    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,500 
28. นางสาวภวพร  จ้องสกุลวงษ์   รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  1,500 
29. นางจีระภา   บัววารี    รพ.ชุมพรฯ     6 ก.พ.2562  1,500 
30. นางสาวอรนุช    นวลมุล    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  1,500 
31. นางวาสนา  ยงกําลัง    รพ.สวี      7 ก.พ.2562  1,500 
32. นางพันธ์ุทิพย์  บุญเกื้อ    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  1,500 
33. นางศิริวรรณ  คงบุญแก้ว    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  1,500 
34. นางปิยรัตน์  สว่างวงศ์    บํานาญ      7 ก.พ.2562  1,500 
35. นางสาววิไลลักษณ์    ประทมุศรีขจร  รพ.พะโต๊ะ   13 ก.พ.2562  1,500 
36. นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ    สสอ.พะโต๊ะ   13 ก.พ.2562  1,500 
37. นางสุจิตรา  ปรีชาธนวิชญ์    รพ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,500 
38. นางจารุวรรณ  นุ่มปาน    รพ.ทุ่งตะโก   14 ก.พ.2562  1,500 
39. นางบังอร  รัตตะมาน    สสอ.หลังสวน   14 ก.พ.2562  1,500 
40. นายยอดชาย  จิ้วบุญสร้าง    เทศบาล.หลังสวน  15 ก.พ.2562  1,500 
41. นางราตรี  บุญธรรม    รพ.ชุมพรฯ   20 ก.พ.2562  1,500 
42. นางมณีรัตน์  วิชัยดิษฐ    สสอ.สวี    22 ก.พ.2562  1,500 
43. นางวชิรา  แซ่โง้ย     รพ.ละแม     22 ก.พ.2562  1,500 

รวมเงินทั้งสิน้   64,500   บาท 
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ทุนการศึกษาบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 /ปวช.3 /ปวส.2 
1. นางนันทิรัตน์  จิตตรีทรง    สสจ.      31 ม.ค.2562  2,000 
2. นางจริยา  แต้ภักดี    รพ.สวี    31 ม.ค.2562  2,000 
3. นายสุชีพ  แต่งเกลี้ยง    รพ.สวี    31 ม.ค.2562  2,000 
4. นางภทรมน  ช่วยเต็ม    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,000 
5. นางกมลทิพย์   ชุมพงษ์    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  2,000 
6. นางนุชจรินทร์  อิสโร    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  2,000 
7. นางนภาพร  อ๋องแก้ว    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,000 
8. นางสารีย์  เลี่ยมทอง    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,000 
9. นางณปภัช โฆษิตคุณวุฒิ    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,000 
10. นางฉันทนา  โสภณมณ ี    รพ.ปากนํ้าหลังสวน 31 ม.ค.2562  2,000 
11. นางจําเริญ   บุญเทียว    รพ.ปากนํ้าหลังสวน 31 ม.ค.2562  2,000 
12. นางฐิติวรดา  เรืองเดชา    รพ.ปะทิว     1 ก.พ.2562  2,000 
13. นางพรทิพย์  จันทร์นุ้ย    สสจ.ชุมพร     1 ก.พ.2562  2,000 
14. นางสาวสุนิษา  โกษฐเพชร   รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  2,000 
15. นางณัฏฐ์นิยุดา  วิฑูรรัตน์    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  2,000 
16. นางศิริพร  ชายภักด์ิ    รพ.มาบฯ     1 ก.พ.2562  2,000 
17. นายปรัช  บุญกวี     สสอ.ท่าแซะ     5 ก.พ.2562  2,000 
18. นายจรวย  อารีราษฏร์    สสอ.ท่าแซะ     5 ก.พ.2562  2,000 
19. นายสิงห์นารายณ์  บุญเสถียร   รพ.สวี      5 ก.พ.2562  2,000 
20. นายอนันต์  อนิลบล    สสอ.ท่าแซะ     5 ก.พ.2562  2,000 
21. นางมยุรี  นุ้ยมาก     รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  2,000 
22. นายธิติชัย   บุญรุ่ง    รพ.หลังสวน       6 ก.พ.2562  2,000 
23. นายชยันต์  ศิริวงศ์ตระกูล    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  2,000 
24. นางพรพรรณ  ยอดยิ่ง    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  2,000 
25. นางมณีรัตน์  รัตนจํานงค์    รพ.ท่าแซะ     6 ก.พ.2562  2,000 
26. สุธีรา ศรีกาญจน์     รพ.ละแม     6 ก.พ.2562  2,000 
27. นางกาญจนา     บัวทอง    รพ.สวี      7 ก.พ.2562  2,000 
28. นางจันทรา  บริบูรณ์สุข    รพ.หลังสวน     7 ก.พ.2562  2,000 
29. นางทัศนีย์  ไชยแขวง    รพ.สวี      7 ก.พ.2562  2,000 
30. นางสาววันเพ็ญ  พรหมชัย   รพ.สวี      7 ก.พ.2562  2,000 
31. นายพรกฤษฎา    เลิศลาภสหชัย   รพ.ละแม     7 ก.พ.2562  2,000 
32. นางอรษา   กจิธารา    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  2,000 
33. นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี   สสจ.ชุมพร     8 ก.พ.2562  2,000 
34. นางจิราพร  เจริญศรี    สสอ.สวี     11 ก.พ.2562  2,000 
35. นางทัศนา  บุศราทิศ    รพ.ทุ่งตะโก    14 ก.พ.2562  2,000 
36. นางจริยา  สุวรรณรัตน์    รพ.ละแม    15 ก.พ.2562  2,000 
37. นางวาสนา  ไกรมาก    สสอ.เมือง   15 ก.พ.2562  2,000 
38. นางจารี  ศรีปาน     สสอ.หลังสวน   20 ก.พ.2562  2,000 
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39. นางกฤษณี  วิชิตะกุล    รพ.ชุมพรฯ   21 ก.พ.2562  2,000 
40. พ.จ.อ.ปวิช     สิงหะกวี    สสอ.หลังสวน   22 ก.พ.2562  2,000 
41. นางสุนิสา  ภู่ประเสริฐ    เทศบาลวังไผ่   25 ก.พ.2562  2,000 
42. นางศริญญา  วงศ์สุวัฒน์    สสอ.เมือง   25 ก.พ.2562  2,000 
43. นายเนตินัฐ  ใจสว่าง    ศตม.11.4   25 ก.พ.2562  2,000

        รวมเงินทั้งสิน้   86,000   บาท 
 

ทุนการศึกษาบุตร ระดับปรญิญาตร ี
1. นางอุบลพรรณ  ชีช้าง    สสจ.      31 ม.ค.2562  2,500 
2. นายธเนศ    โชคพระสมบัติ   สสจ.    31 ม.ค.2562  2,500 
3. นางอุบลวรรณ  อินทรบุตร   สสอ.เมือง   31 ม.ค.2562  2,500 
4. นางจินตนา  สวนจันทร์    รพ.หลังสวน   31 ม.ค.2562  2,500 
5. นางฉวีวรรณ  ทันประจําสินธ์ุ   รพ.ปากนํ้าชุมพร   31 ม.ค.2562  2,500 
6. นางรัชนีพร  ขุนสมุทร    สสจ.    31 ม.ค.2562  2,500 
7. นางอุบลรตัน์  เก่งอนันตานนท์   สสจ.    31 ม.ค.2562  2,500 
8. นางมัลลิกา  สขุประวิทย์    สสอ.เมือง   31 ม.ค.2562  2,500 
9. นางสุนี  ภักดีคง     บํานาญ    31 ม.ค.2562  2,500 
10. นางปิยกุล  รอดทองดี    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,500 
11. นางวิภารัตน์  ทองธานี    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,500 
12. นางสมศรี   ศรีพรหม    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,500 
13. นางสาวดารณี   จันทร์ทอง   รพ.ปากนํ้าชุมพร   31 ม.ค.2562  2,500 
14. นางอุทิศ     เจริญจริง    รพ.ท่าแซะ   31 ม.ค.2562  2,500 
15. นางพัชรีย์  มาเมือง    รพ.ละแม   31 ม.ค.2562  2,500 
16. นางพรทิพย์  บุญเจริญสุขวงศ์   รพ.สวี      1 ก.พ.2562  2,500 
17. นายจรวย  อารีราษฏร์    สสอ.ท่าแซะ     5 ก.พ.2562  2,500 
18. นางกอบพร  แทนม้วน    รพ.ทุ่งตะโก     5 ก.พ.2562  2,500 
19. นางบงกชรัตน์    คนดี    รพ.ทุ่งตะโก     5 ก.พ.2562  2,500 
20. นางเกษร  จันทร์สวี    สสอ.สวี      5 ก.พ.2562  2,500 
21. นายจีระพงษ์  ด้วงโยธา    รพ.ทุ่งตะโก     5 ก.พ.2562  2,500 
22. นางสุธีรา  ศรีกาญจน์    รพ.ละแม     6 ก.พ.2562  2,500 
23. นางวันดี  ธนกุลวิสิษ    รพ.หลังสวน     6 ก.พ.2562  2,500 
24. นางปิยรัตน์  สว่างวงศ์    บํานาญ      7 ก.พ.2562  2,500 
25. นางสาวอรวรรณ  เกตุอาญา   รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  2,500 
26. นางอนงค์น้อย  แสงศร ี    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  2,500 
27. นางวัชราภรณ์  เพชรดี    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  2,500 
28. นางสุญาณี  ศรีสังข์    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  2,500 
29. นางเสาวนีย์  ย่ีคิ้ว    รพ.ปะทิว     7 ก.พ.2562  2,500 
30. นายจงรักษ์  วิเศษรตัน์    สสอ.ท่าแซะ     8 ก.พ.2562  2,500 
31. นายสําราญ  ไชยชนะ    สสจ.ชุมพร     8 ก.พ.2562  2,500 
32. นางจิราพร  เจริญศร ี    สสอ.สวี    11 ก.พ.2562  2,500 
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33. นางอนงค์  แช่มช้อย    รพ.ชุมพรฯ   11 ก.พ.2562  2,500 
34. นางทัศนา  บุศราทิศ    รพ.ทุ่งตะโก   13 ก.พ.2562  2,500 
35. นางวาสนา  ไกรมาก    สสอ.เมือง   15 ก.พ.2562  2,500 
36. นายปัญญา  ลาวิลัย    สสจ.ชุมพร   15 ก.พ.2562  2,500 
37. นางวาสนา  ทองดี    สสอ.หลังสวน   15 ก.พ.2562  2,500 
38. นางจารี  ศรีปาน     สสอ.หลังสวน   15 ก.พ.2562  2,500 
39. นางสุทธิภา  เหล่างาม    สสอ.หลังสวน      15 ก.พ.2562  2,500 
40. นางนฤมล  สงวนนาม    รพ.ชุมพรฯ   15 ก.พ.2562  2,500 
41. นางชะอ้อน   สุทธิคณะ    รพ.พะโต๊ะ   15 ก.พ.2562  2,500 
42. นางอารีย์  เสถียรวงศา    รพ.ละแม   18 ก.พ.2562  2,500 
43. นางอัญชลี  พยัคฆ์    สสจ.ชุมพร   18 ก.พ.2562  2,500 
44. นายพัลลภ  นัทธี     สสอ.หลังสวน   18 ก.พ.2562  2,500 
45. นางพรพิศ  ฤกษ์มาก    สสอ.หลังสวน   22 ก.พ.2562  2,500 
46. นางสรัญญา  เนียมเจริญ    สสอ.หลังสวน   22 ก.พ.2562  2,500 
47. นางสุนิสา  ภู่ประเสริฐ    เทศบาลวังไผ่   25 ก.พ.2562  2,500 

รวมเงินทั้งสิน้   117,500  บาท 
 

7)ทุนสวัสดิการสังคม (บริจาค และอ่ืนๆ) จํานวน 24 รายการ ดังนี้  
      1. นายรัชพล  นาควิเชียร ชําระหน้ีเงินติดล้อ  บํานาญ      21 ม.ค.2562         17,560   
      2. กิจกรรมอสม.ชวนเดิน  สสอ.ท่าแซะ  สสอ.ท่าแซะ   14 มี.ค.2562  2,000 
      3. นายชัชวาลย์  ใจสว่าง(สงเคราะห์สมาชิก)  ศตม.11.4   14 มี.ค.2562          20,000 
      4. ทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลสวี   รพ.สวี    19 เม.ย.2562  2,000 
      5. นางสุปราณี บัวสารบรรณประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน รพ.ชุมพรฯ   26 เม.ย.2562  2,000 
      6. สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัววันสงกรานต์   สสจ.ชุมพรฯ  9 เม.ย.2562  2,000 
      7. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน   กรมทรัพยากรธรณี  1 ก.ค.2562  2,000 
      8. ค่าสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประชุมใหญ่ ครูภูเก็ต    สอ.ครูภูเก็ต   1 ก.ค.2562  2,000 
      9. ค่าร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสร้างพระอุโบสถ               1 ก.ค.2562  2,000 
         สนง.มาตราฐานการบัญชี 
      10. ทอดผ้าป้าสามัคคี รร.บ้านสามเสียม เพ่ือการศึกษา รร.บ้านสามเสียม   22 ก.ค.2562  2,000 
      11. ค่าถวายพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 23 ก.ค.2562  1,000 
      12. ค่าถวายผ้ากฐิน สอ.ครูยโสธร   สอ.ครูยโสธร    23 ก.ค.2562  1,000 
      13. กฐินสามัคคี สอ.รพ.ราชวิถี   สอ.รพ.ราชวิถี    22 ส.ค.2562  1,000 
      14. ทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.เลย   สอ.รพ.เลย    23 ส.ค.2562  1,000 
      15. ค่าทําบุญทอดกฐินสามัคคี  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     24 ส.ค.2562  1,000 
           สันนิบาตสหกรณ์ฯ 
      16. ทําบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก        25 ส.ค.2562  1,000 
      17. ทอดกฐินพระราชทาน ชสอ.ณวัดพราหมณี  จ.นครนายก     26 ส.ค.2562  1,000 
      18. ทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา27 ส.ค.2562 1,000 
      19. .เงินสนับสนุน โครงการเพ่ือน้องโครงการ5   สอ.ครูแพร ่     28 ส.ค.2562  1,000 
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      20. เงินสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเคร่ืองมือทันตกรรม รพ.สต.บ้านทับช้าง  12 ก.ย.2562  2,000 
      21. เงินทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.ตะโก  รพ.สต.ตะโก     26 ก.ย.2562  2,000                 
      22. เงินร่วมสมทบทุนและเลี้ยงนํ้าชา รพ.สต.สวนแตง สสอ.ละแม        17 ต.ค.2562  2,000 
      23. เงินสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉิน   
          รพ.สต.บ้านสามแยกจําปา           25 ธ.ค.2562  2,000 
      24. ขอสนับสนุนกิจกรรมและงานสังสรรค ์  รพ.มาบฯ        25 ธ.ค.2562  2,000 

รวมเงินทั้งสิน้    72,560  บาท 

8)ทุนสวัสดิการสังคม (บําเหน็จของสมาชิก) จํานวน 43 ราย มีรายชื่อดังนี้  
      1. นายสุพจน์  เส้งอ่ิม    รพ.หลังสวน        9 ม.ค.2562  5,000 
      2. นางพิมวรรณ  เส้งอ่ิม    รพ.หลังสวน     9 ม.ค.2562  2,000 
      3. นางจันทรา  ภูนิคม    สสอ.ท่าแซะ     1 ก.พ.2562  5,000 
      4. นางสาวกัสมา  สังข์สม    สสอ.ท่าแซะ   11  ก.พ.2562  5,000 
      5. นายสมศักด์ิ  แก้วรักษ์    รพ.ท่าแซะ   11 ก.พ.2562  5,000 
      6.นายสมบูรณ์  หนูนวล    ศตม.11.4       6 มี.ค.2562  2,000 
      7. นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธ์    สสอ.เมือง   16 พ.ค.2562  5,000        
      8. นายสมัชชา  วิวัฒนานนท์    สสอ.หลังสวน   16 พ.ค.2562  5,000  
      9. นางรื่นรําไพ  เวชภูติ    รพ.ปากนํ้าชุมพร   27 พ.ค.2562  3,000 
      10. นางเกษปัญญา  ไทยสวี    รพ.ทุ่งตะโก   29 พ.ค.2562  3,000 
      11. นางมณีรัตน์  วิชัยดิษฐ    สสอ.สวี    11 มิ.ย.2562  5,000 
      12. นางนิตยา  เกิดเนตร    รพ.ปากนํ้าหลังสวน11 มิ.ย.2562  4,000 
      13. นางดวงพร  เนตรสถิตย์    สสอ.ท่าแซะ     3 ก.ค.2562  5,000 
      14. นางจิราพร  เจริญศรี    สสอ.สวี    12 ก.ค.2562  5,000 
      15. นางบุญญาภา  เครือวรรณ   สสจ.ชุมพร   22 ส.ค.2562  5,000 
      16. นางวรรณี สีตลวรางค ์    รพ.ชุมพรฯ   22 ส.ค.2562  4,000 
      17. นางพรศรี  บุญเจรญิ    รพ.ท่าแซะ     4 ต.ค.2562  5,000 
      18. นางกิตติกาญ  เขมากรณ์    ศตม.11.4     7 ต.ค.2562  4,000 
      19. นายสนธยา ดานุตรี    รพ.ท่าแซะ     7 ต.ค.2562  5,000 
      20. นายเล็ก เรืองกําเนิด    รพ.ท่าแซะ     7 ต.ค.2562  5,000 
      21. นางยุพา  นราภักด์ิ    สสจ.ชุมพร     7 ต.ค.2562  5,000 
      22. นางเรณู ทับเวช     สสอ.ละแม     7 ต.ค.2562  5,000 
      23. นางพนมพร  อบแย้ม    สสจ.ชุมพร     7 ต.ค.2562  5,000 
      24. นางมยุรี  อินทนาศักด์ิ    สสอ.หลังสวน     9 ต.ค.2562  5,000 
      25. นางจิตรา  สัจจะวิโส    รพ.ปะทิว   15 ต.ค.2562  2,000 
      26. นางสาวจรัสศรี  มัยโภคา    สสอ.ละแม   15 ต.ค.2562  4,000 
      27. นางสุชัญญา  หิมะคุณ    รพ.ปะทิว   15 ต.ค.2562  3,000 
      28. นายชํานิ  จันทร์ปะทิว    รพ.หลังสวน   24 ต.ค.2562  5,000 
      29. นางจินตนา  นาคสังข์    สสจ.ชุมพร   24 ต.ค.2562  5,000 
      30. นางกัญญา  พิมาน    รพ.หลังสวน   24 ต.ค.2562  5,000 
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      31. นายศุภโชค  เทพอาวุธ    รพ.หลังสวน   24 ต.ค.2562  5,000 
      32. นางสาวบุญมา  ศรียาภัย    รพ.ท่าแซะ   24 ต.ค.2562  5,000 
      33. นางวราวรรณ  รัตนสาม    รพ.หลังสวน   24 ต.ค.2562  3,000 
      34. นางสาวปภาดา  เพชรยันต์   รพ.หลังสวน   24 ต.ค.2562  5,000 
      35. นางสิริณัฎฐ์กร   ล่องอําไพ   รพ.ปะทิว   31 ต.ค.2562  2,000 
      36. นางสาวอุษณีย์  พะลัง    สสอ.หลังสวน     5 พ.ย.2562  5,000 
      37. นางนิภาภรณ์  จิตรอักษร    สสอ.เมือง   12 พ.ย.2562  5,000 
      38. นางนรมน   วุฒิโภค    สสอ.เมือง   12 พ.ย.2562  5,000 
      39. นายสมนึก  มุขน้อย    สสอ.เมือง   12 พ.ย.2562  5,000 
      40. นายพิทักษ์  เพชรไทย    สสอ.เมือง   12 พ.ย.2562  2,000 
      41. นางสุดารัตน์  ศิลปสุวรรณ   รพ.มาบฯ   26 พ.ย.2562  4,000 
      42. นางวันเพ็ญ  ธรรมวุฒิ    รพ.สวี    26 พ.ย.2562  5,000 
      43. นางชวลา  บุญนะรากร    สสอ.เมือง   25 ธ.ค.2562  4,000 

รวมเงินทั้งสิน้   186,000  บาท 
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- ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จํากัด ประจําปี 2562 
 

 

 
 

ระเบียบวาระที่  8    เรื่องอ่ืน ๆ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการออม ปี 2562 
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โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ 
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โครงการอบรมสมาชิกใหมแ่ละสมาชิกเก่า 
ปี 2562 
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โครงการกีฬาสัมพันธ์ ปี2562 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2562 
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