
(สําเนา) 
   รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากดั 
                                                                  วนัที่  27  มกราคม  2553 

ณ หองประชมุพงษศักดิ์  เทยีมสอาด ช้ัน 4 อาคาร 50 ป ศรีสังวร 
 

ผูมาประชุม 
 สมาชิกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด   จํานวน  421   คน 
เร่ิมประชุม            เวลา  13.55  น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
                 นางอริสา  อินทรเชียรศิริ  รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 1 ปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุม 
กลาวเปดการประชุมเมื่อสมาชิกมาครบจํานวนทีจ่ะเปนองคประชุมแลว และแจงวา  ตามขอบังคับสหกรณ 
ออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด ขอ 62   กําหนดใหสหกรณฯ  จดัการประชุมใหญสามญัภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทางบัญชี คณะกรรมการดําเนินการชดุที่ 9 จึงไดกําหนดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2552  ในวนันี้คือ วนัพุธที่  27  มกราคม 2553  ซ่ึงตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 69   กําหนดใหในการ
ประชุมใหญของสหกรณฯ  จะตองมีสมาชกิมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ 
ไมนอยกวา 100 คน  จึงจะเปนองคประชุม 
 ประธานที่ประชุมแจงวา นายประวทิย  หาเรือนศรี  ประธานกรรมการดําเนินการ มาประชุมไมได  
แตไดฝากขอคดิในการดําเนนิชีวิตอยางมีความสุขมาใหสมาชิกสหกรณวา ในการดําเนินชีวิตอยางมคีวามสุขนั้น
จะตองมีความสมดุลทั้งดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   ขอใหยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  ใชความรูคู 
คุณธรรมในการดําเนินชวีิต  และยังไดฝากเตือนใหสมาชกิดูแลรักษาสุขภาพและปองกันการแพรระบาดของโรค
ไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  โดยใชหลักการ กินรอน ชอนกลาง  ลางมือ 
      ประธานที่ประชุมแนะนําตวัผูเขารวมประชุมและคณะกรรมการ ตอท่ีประชุมดังนี ้
                 1.1 ผูแทนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสุโขทัย 
  1. นายสุพจน  วัฒนไพศาล  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ  
 1.2 ผูแทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย 
  1. นางอัมพวนั  ทศานนท  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย   
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 1.3  ผูสอบบัญชีภาคเอกชนสหกรณฯ ประจาํป 2552 

  1. นายณรงค      อินทิพย 
 1.4  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ  ประจําป 2552 
                              1. นางสาวสุวิตา  สนทมิ 

1.5 ที่ปรึกษา   
1. นางขนิษฐา      สรวงยานนท          อดีตประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณฯ 

  1.6  รองประธานกรรมการดําเนินการ  
         1. นางอริสา   อินทรเชียรศิริ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
         2. นางชุติมา   โรจนไพบูลย                    รองประธานกรรมการคนที่ 2  
  1.7  เหรัญญิก           นายมนตรี    เช้ือผูดี 
  1.8  กรรมการและผูจดัการ    นายประจวบ   ทองสุข 
  1.9  เลขานุการ         นางสาวนันทาศิริ แกวพันส ี
  1.10  คณะกรรมการเงินกู 
            1. นางสาวเรณ ู    รูสมัย               ประธานกรรมการ 
        2. นางสาวรุจีพร    เพ็ญศรี กรรมการ 
        3. นายชเนรนิทร      ดาทอง กรรมการ 
      4. นายจนัทรแรม     ใจบุญ กรรมการ 
      5. นายสุรพงษ          มั่นสวาทะไพบูลย เลขานุการ 
  1.11  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
      1. นายพีระ ยุบล ประธานกรรมการ 
      2. นางบังอร      ไชยกุล กรรมการ 
      3. นางจินตนาภรณ    พานิชกิจ กรรมการ 
      4. นายเกรียงไกร       ชาติสุทธิ์ กรรมการ 
      5. นายสุรพงษ           มั่นสวาทะไพบูลย เลขานุการ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับทราบการรับสมาชิกเขา-ลาออก  ระหวางป 2552 
  นางสาวนันทาศิริ  แกวพันส ี  เลขานุการ  รายงานการรบัสมาชิกเขา-ลาออก  ระหวางป 2552  
ดังนี้   
                              ณวนัสิ้นปทางบัญชี 2552 (31 ธันวาคม 2552)  สหกรณฯ มีสมาชิกจํานวน  706  คน โดยมี
สถิติขอมูลการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก  ดังนี ้

ปบัญช ี
รายการ 

2550 2551 2552 

ยอดสมาชิกยกมาตนป 603 632 645 

สมาชิกเขาระหวางป 50 29 73 

สมาชิกลาออกระหวางป (21) (16) (12) 

ยอดสมาชิกสิน้ป 632 645 706 
 
             ปจจุบนัโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมีเจาหนาที่ทีเ่ปนสมาชิกสหกรณฯ  คิดเปนรอยละ 93 สาเหตุที่ 
ในป 2552 มีสมาชิกสมัครเขามากเนื่องจากโรงพยาบาลฯ รับเจาหนาที่เพิ่ม และสหกรณฯ ไดประชาสัมพันธ 
เชิญชวนใหเจาหนาที่โรงพยาบาลฯ สมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ อยางทัว่ถึง 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3  รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2552 
 นายประจวบ  ทองสุข  กรรมการและผูจัดการ  รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณฯ  
ประจําป 2552   ดังนี ้
       สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  จํากัดไดดําเนนิการมาเปนเวลา 8 ป  
7 เดือนแลว โดยในป 2552 ภายใตการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 9  ซ่ึงไดบริหารงาน 
สหกรณฯ ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับทุกประการโดยไดมุงเนนดานการสรางประโยชนและ 
สวัสดิการใหแกสมาชิก นอกจากนี้สหกรณฯ ยังมีนโยบายที่จะสรางวินยัทางการเงินเพื่อใหสมาชิกไมมีภาระ 
หนี้สินโดยไมจําเปน 
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 ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ประจําป 2552 สรุปไดดังนี้ 
 1. ดานการบรหิารทั่วไป ซ่ึงสหกรณฯไดกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคําขวัญของสหกรณฯ ไวอยูแลว 
ดังนี ้

              วิสัยทัศน  “เปนสหกรณที่มัน่คง บริหารโปรงใส ใสใจสังคมและสมาชิก ยดึหลักเศรษฐกจิ 
                                 พอเพียง" 
              พันธกิจ   

                          1. สงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมและมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับการสหกรณ  ตระหนกัถึง  
                              สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกตอตนเองและสังคม 
 2. จัดบริการดานการเงินใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก  
 3. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก  
  4. เสริมสรางความสัมพันธทีด่ีระหวางสมาชิก กรรมการและเจาหนาทีส่หกรณ 
  5. จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกและชวยเหลือสังคม  
                              คําขวัญ    “มั่นคง  โปรงใส  ใสใจสมาชิก” 
 ทั้งนี้  สหกรณฯ ดําเนนิงานโดยยดึหลักการเติบโตอยางชาๆแตมั่นคง ใหความสําคัญกับแหลงเงิน 
ภายในมากกวาแหลงเงินภายนอกและเนนใหสมาชิกดําเนนิชีวิตโดยยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด 

1.1 แกไขระเบียบสหกรณฯวาดวยการใหเงนิกูแกสมาชิกและดอกเบีย้เงนิกูฉบับที่ 4  เพือ่ให 
สอดคลองกับบริการที่สหกรณฯ จัดใหตามความตองการของสมาชิกโดยคํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณฯ ดวย 
            2.  ดานการบรกิารทางการเงนิ  
                   สหกรณฯ ใหบริการตอบสนองความตองการของสมาชิกโดยคํานึงถึงความเดือดรอนของสมาชิกใน
ภาวะเศรษฐกจิปจจุบัน สหกรณฯ ไดดําเนินการดังนี ้
                   2.1 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญและฉุกเฉินจากรอยละ  6  เปนรอยละ 5.50   ตั้งแตวันที ่26 
มิถุนายน 2552 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงเปนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาในทองตลาด  ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความ 
เดือดรอนของสมาชิก 
 2.2 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณฯ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพยีง  โครงการที่ 2 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและเปดโอกาสใหสมาชกิและครอบครัวสามารถสรางฐานะความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และยกระดบัคุณภาพชวีิตใหสูงขึ้นได  ไดจัดใหสมาชกิที่เขารวมโครงการวิเคราะหสภาพหนี้  
รายรับ รายจาย ประจําเดือนของตนเองกอนเขาโครงการ และวางแผนทางการเงินของตนเองหลังเขาโครงการ 
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โดยใหสมาชิกที่เขาโครงการสามารถกูพิเศษได 50 เทาของเงินเดือนแตไมเกิน 1,000,000 บาท  และจํานวนงวด 
ในการชําระหนี้ไมเกนิ 120 งวดโดยผอนชาํระแบบรวมเทา (ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากนัทุกงวด) และมี
การติดตามการใชจายเงนิตามแผนของสมาชิกที่เขาโครงการทุก 3 เดือน มีผูเขารวมโครงการ 23 คน  สหกรณ 
ใหเงินกู 18,100,000 บาท  จากการติดตามประเมินสมาชิกที่เขาโครงการ พบวาทําใหสมาชิกมีรายรับไดดุลกับ 
คาใชจายดีขึ้นกวาเดิม  บางรายมีเงินเหลือ ไดออม ซ่ึงสงผลใหสมาชิกที่เขาโครงการมีคุณภาพชวีิตดีขึ้น 
   ทั้งนี้ สหกรณฯ ใหบริการทางการเงินแกสมาชิกโดยมิไดมุงแสวงหากาํไรสูงสุดจากอัตราดอกเบี้ยที่ให 
สมาชิกกูยืม อีกทั้งมีนโยบายตอเนื่องมาโดยตลอดในดานสงเสริมการออมแกสมาชิกโดยการเปดใหสมาชิก
สามารถแสดงความจํานงถือหุนรายเดือนเพิ่มไดปละ 4  คร้ังในเดือน กมุภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคมและ
พฤศจิกายน ของทุกป สําหรับสินเชื่อที่ใหแกสมาชิกนัน้ สหกรณฯ ไดจัดใหมีหลากหลายประเภท คํานึงถึง 
ประโยชนของสมาชิกและครอบครัวโดยจดัใหมีเงินกู  3  ประเภทไดแก เงินกูฉุกเฉนิ เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษ  
 3. ดานการศึกษาและประชาสัมพันธ 
                 3.1 จัดทําจดหมายขาวสหกรณ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและความรูแกสมาชิกเดือนละ 1 ฉบับ  
ตอเนื่องจากปที่แลว 
                 3.2 ปรับปรุง Website เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของสหกรณฯคือ http://www.coopthai.com/hp_ssw/

ใหเปนประโยชนแกสมาชิกมากขึ้น 
           4. ดานสวัสดิการ 
                 4.1 มอบทุนการศกึษาบุตรสมาชิก             จํานวน  51  ทุน เปนเงิน        69,300   บาท 

     4.2  มอบเงินชวยเหลือการศพสมาชิก /คูสมรส      จํานวน    2  ราย   ไดแก 
             1. นายพีระพงษ   อนันตะ                                                      เปนเงิน 50,000    บาท 
             2. ดต.อภิวัฒน เกษรสกุล คูสมรส นางกาญจนา เกษรสกุล    เปนเงิน  50,000    บาท 
      4.3  มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษยีณอายุราชการ จาํนวน   8 ราย  ไดแก 
           1. นางอมรรัตน    บุญคมรัตน                           เปนเงิน 5,000   บาท 
              2. นายชูดิษฐ        วฒัภักด ี                                        เปนเงิน  5,000 บาท                          
 3. นางประคอง     อุนอุรา                                        เปนเงิน    5,000   บาท 
           4. นายกําปน          ปอมแสง                                                 เปนเงิน    5,000   บาท 
          5. นายพล              แสงไชย                                                   เปนเงิน         5,000   บาท 
 
 
 

http://www.coopthai.com/hp_ssw/
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 6. นางบังอร          หงษประภาส                                           เปนเงิน   5,000    บาท 
 7. นางแตง            นอยวงศ                                                   เปนเงิน     5,000     บาท 
              8. นายมานะ          ชิตพันธ                                                   เปนเงิน  3,000     บาท 
              และสมาชิกที่เขาโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จาํนวน 1 ราย คอื 
              1. น.ส. สมพร       ชัชวาลย                                                     เปนเงิน         3,000     บาท 

      5.  ดานสาธารณประโยชน 
                  - บริจาคเงินบํารุงการศาสนาและชวยเหลือสังคม 11 ครั้ง  เปนเงิน  10,000 บาท 

สรปุผลการดําเนินงาน ป 2552 เปรียบเทียบกับ ป 2551 

รายละเอียด ป  2551 ป 2552 เพิ่ม/ลด รอยละ 

1. จํานวนสมาชิก (คน) 645 706 + 61 + 9.46 

2.ทุนเรือนหุน (บาท) 110,581,340.00 126,638,890.00 + 16,057,550.00 + 14.52 

3.ทุนสํารอง (บาท) 8,617,576.93 9,274,576.93 + 657,000.00 + 7.62 

4.ทุนสะสมตามขอบังคับ(บาท) 370,525.44 648,723.47 + 278,198.03 + 75.08 

5. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ (บาท) 4,353,737.49 3,939,238.21 - 414,499.28 - 9.52 

6.ทุนดําเนนิการ (บาท) 130,636,654.72 147,576,726.84 + 16,940,072.12 + 12.97 

7. กําไรสุทธิประจําป (บาท) 6,569,624.86 6,907,616.23 + 337,991.37 + 5.14 

 
   ผลการดําเนินงาน  ป 2551       ผลการดําเนนิงาน ป 2552       
 1. สมาชิกภาพ 
        สมาชิกยกมาตนป  632 645 คน   
 สมาชิกเขาระหวางป   29   73         คน       
 รวม 661                718         คน 
  สมาชิกลาออกระหวางป   16                  12  คน   
  ยอดสมาชิกวนัสิ้นป 645 706         คน 
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   ผลการดําเนินงาน  ป 2551       ผลการดําเนนิงาน ป 2552       
 2.  ทุนเรือนหุน 

 ทุนเรือนหุนยกมาตนป 97,265,790.00                  110,581,340.00 บาท                 
 ถือหุนเพิ่มระหวางป 16,270,600.00                   17,908,300.00   บาท                  
         รวม      113,536,390.00                  128,489,640.00    บาท    
 ถอนหุนระหวางป    2,955,050.00                      1,850,750.00     บาท        
 คงถือหุนในวนัสิ้นป                     110,581,340.00                  126,638,890.00  บาท          

 3.  เงินรับฝาก 
 เงินฝากออมทรัพยพิเศษยกมาตนป   6,123,869.03                     4,353,737.49   บาท        
 ฝากเพิ่มระหวางป       4,914,993.46                        600,001.81  บาท     

         รวม                                                 11,038,862.49                     4,953,739.30     บาท       
 ถอนเงินฝากระหวางป                       6,685,125.00                     1,014,501.09  บาท      
 เงินฝากออมทรัพยพิเศษในวนัสิ้นป   4,353,737.49                     3,939,238.21 บาท                                            

 
 4. สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิกในป 2548 ถึง 2552 ดังนี้ 

รายการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
เงินใหสมาชกิกูฉุกเฉิน 

จํานวนสัญญา 807 892 895 684 688 

เปนเงิน 8,043,250 10,256,520 10,091670 7,172,280 7,400,900 

เงินใหสมาชกิกูสามัญ 

จํานวนสัญญา 315 281 294 312 321 

เปนเงิน 77,962,250    75,788,550  89,673,822  101,709,220 104,013,670 

    เงินใหสมาชิกกูพิเศษ 

จํานวนสัญญา - - - 14 23 

เปนเงิน - - - 9,919,500 18,100,000 
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สมาชิกผูกูไดนําเงินกูในป 2552 ไปใชประโยชน  ดังนี ้

 1. ชําระหนี้สิน/ใชจายสวนตัว 
                              ประเภทฉุกเฉนิ          530     สัญญา       เปนเงิน         5,235,100   บาท 

                      ประเภทสามญั           113     สัญญา       เปนเงิน       40,472,290     บาท 
 ประเภทพเิศษ                     13     สัญญา       เปนเงิน       10,442,000        บาท 

                        2. ซ้ือ/ซอมแซม/ตอเติมที่อยูอาศัย 
                              ประเภทฉุกเฉนิ           22     สัญญา       เปนเงิน            297,000   บาท 

                      ประเภทสามญั           101     สัญญา       เปนเงิน       28,463,680     บาท 
 ประเภทพเิศษ                       1     สัญญา       เปนเงิน            700,000        บาท 

 3. ซ้ือ/ซอมแซม/ชําระคางวดรถยนต 
                                      ประเภทฉุกเฉนิ           36     สัญญา       เปนเงิน            517,500   บาท 

                      ประเภทสามญั            26    สัญญา       เปนเงิน       10,779,600     บาท 
 ประเภทพเิศษ                      4     สัญญา       เปนเงิน          3,028,000      บาท 

 4. ซ้ือที่ดิน/ลงทุนเพื่อการเกษตร 
                              ประเภทฉุกเฉนิ             7     สัญญา       เปนเงิน            111,200   บาท 

                      ประเภทสามญั            28    สัญญา       เปนเงิน       10,068,600     บาท 
 ประเภทพเิศษ                      1     สัญญา       เปนเงิน            668,000   บาท 

 5. ลงทุนคาขาย/ประกอบธุรกิจ 
                              ประเภทฉุกเฉนิ           15     สัญญา       เปนเงิน            170,000   บาท 

                      ประเภทสามญั            19    สัญญา       เปนเงิน         6,759,000     บาท 
 ประเภทพเิศษ                      4     สัญญา       เปนเงิน         3,262,000   บาท 

 6. ทุนการศึกษาตนเอง/สมาชิกในครอบครัว 
                                ประเภทฉุกเฉนิ           40     สัญญา       เปนเงิน            531,900   บาท 

                      ประเภทสามญั            20    สัญญา       เปนเงิน         3,520,500     บาท 
7. สงเบี้ยประกันชีวิต 

                              ประเภทฉุกเฉนิ           14     สัญญา       เปนเงิน            192,600   บาท 
                      ประเภทสามญั              2    สัญญา       เปนเงิน            130,000     บาท 
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 8. อ่ืนๆ (แตงงาน, งานบวช,รักษาพยาบาล) 

                                            ประเภทฉุกเฉนิ              24  สัญญา        เปนเงิน              345,600       บาท 
                   ประเภทสามัญ                   12  สัญญา        เปนเงิน           3,820,000       บาท 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4   รายงานการตรวจสอบกิจการ 
                  นางสาวสุวิตา  สนทิม  ผูตรวจสอบกิจการ  รายงานการตรวจสอบกิจการใหที่ประชุม 
รับทราบดังนี้ 

 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2551  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2552  ไดเลือกขาพเจา 
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากดั สําหรับปบัญชีส้ินสุดเพียง 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552   ซ่ึงขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ- 
ดําเนินการเปนประจําทุกเดอืน นั้น    จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป   โดยสรุปดังนี ้
 1.    วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชแีละการควบคมุการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณฯ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงนิตามระเบยีบและขอกําหนดของสหกรณฯ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมตขิองที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและแผนงบประมาณ 

                    ที่กําหนดไว 
3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
       ผลการตรวจสอบ 

1. ดานสมาชิก 
       สหกรณมสีมาชิกเมื่อตนป  2552 จํานวน  645  คน ระหวางปมีสมาชิกเพิ่ม 73 คน  
ลาออกจากสหกรณ 12 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป 706  คน 
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2. ดานการเงิน ณ วันส้ินป 
สินทรัพย 

เงินสดและเงนิฝากธนาคาร                   2,516.45      บาท 
เงินฝากสหกรณอ่ืน          15,385,612.44       บาท 
ลูกหนี ้         130,070,681.02      บาท 
รายไดคางรับ                117,346.93     บาท 
หุน             2,000,000.00      บาท 
เครื่องเขียนแบบพิมพ                       400.00      บาท 
วัสดุสํานักงาน                       168.00     บาท 
ครุภัณฑ                           2.00      บาท 
รวมสินทรัพย         147,576,726.84      บาท 

             หนี้สิน 
                         เงินรับฝาก             3,939,238.21    บาท  
                         เงินกูยืม                           0.00     บาท 
                         เงินสะสม/สํารองบําเหน็จ                                                         119,360.00     บาท 
                         คาใชจายคางจาย                   48,322.00    บาท 
                         รวมหนี้สิน                                                                             4,106,920.21    บาท 
            ทุน 
                        ทุนเรือนหุน          126,638,890.00    บาท 
                        ทุนสํารอง              9,274,576.93    บาท 
                        ทุนศึกษาอบรม                 171,763.00    บาท 
                        ทุนสาธารณประโยชน                 476,960.47    บาท 
                        รวมทุน          136,562,190.40   บาท 
            กําไรสุทธิ              6,907,616.23   บาท 
            รวมหนี้สินและทุน          147,576,726.84   บาท 
 
                                                                                          ป  2552                                    ป 2551 
         อัตราสวนสินทรัพยตอหนี้สิน                                    35.93                                       29.04 
         อัตราสวนการลงทุนดานการใหกูยืม                          
                 ลงทุนจากสวนของเจาของ                               96.98 %                                     96.21 % 
                 ลงทุนจากเงนิรับฝาก                                          3.12 %          3.79 % 
                 ลงทุนจากเงนิกูยมื                                                   0 %                                            0 % 
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 สรุปภาพรวมการดําเนินงานของสหกรณฯ 
ดานการบริหารทั่วไป 

1. การดําเนินกิจการของสหกรณฯ มีขอบังคบัและระเบยีบที่สําคัญอยางชัดเจน 
2. มีการจัดทําแผนงานและการจัดทํางบประมาณ 
3. มีการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่หเปนไปดวยความเรียบรอย 
4. มีการควบคุมภายในโดยแยกหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาทีแ่ละใหบริการเพือ่

ประโยชนสมาชิกและมกีรรมการตรวจสอบ 
5. มีการบริหารดานการจัดหาทนุโดยเพิ่มทุนเรือนหุนรายเดอืน 

ดานการเงิน 

1.    มีการกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงนิ 
2.    มีการอนุมัตริายการโดยผูมีอํานาจโดยถกูตอง 
3.    มีความถูกตองของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
4.    ไมมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิ้นเดือน 
5.    ไมมีการเก็บรักษาเงินสดในมือ 
6.    มีการรับ – จายเงิน นําฝากเงิน ถอนเงิน ถูกตองตามระเบียบโดยมหีลักฐานประกอบครบถวน 

ดานการบัญช ี

1.    มีการจัดทําบัญชีรายวันตางๆไวอยางถูกตองครบถวน 
2.    มีการปฏิบัติตามระเบียบและตามระบบของบัญชีสหกรณออมทรัพย 
3.    มีความสามารถนําขอมูลทางบัญชีไปใชเพือ่เปรียบเทียบในการตัดสินใจของ 

                              คณะกรรมการได 
4.    เอกสารคําขอกู  สัญญาเงินกูฉุกเฉินและสัญญาเงินกูสามัญ มีความสมบูรณ ถูกตอง 

 ขอสังเกตที่ตรวจพบ   ไมพบขอสังเกต 
 ขอเสนอแนะ              ไมมี 
 ที่ประชุม       รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2552 
                 นายณรงค  อินทิพย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  รายงานงบการเงนิของสหกรณออมทรัพย- 
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด   ณ ส้ินสุดปบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2552  และรับรองงบการเงินของ 
สหกรณฯ  ถูกตองในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด  รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุมหมายเลข 1 
 ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป  2552 
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ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2552 
                นางชุติมา  โรจนไพบูลย  รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ 
ประจําป  2552  ใหที่ประชมุใหญพิจารณาดังนี ้

การจัดสรรกําไรสุทธิ 
ลําดับ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ทุนสํารอง (  10%)       696,139.23 10.08 

2 บํารุงสันนิบาตสหกรณ (  5%/10,000)         10,000.00   0.14 

3 ปนผล 4.5%    5,258,574.30 76.13 

4 เฉล่ียคืน 7.0%       502,902.70   7.28 

5 ทุนสาธารณประโยชน (  10%)       240,000.00   3.47 

6 ทุนศึกษาอบรม ( 10%)         20,000.00   0.29 

7 โบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (  10%)       180,000.00   2.61 

 รวม    6,907,616.23       100.00 

 ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2552  ตามเสนอ 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 
                ดวยสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากดั เปนสหกรณนอกภาคเกษตร  
ที่มีทุนดําเนนิงานถึงเกณฑถายโอนใหภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี  ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
ที่ กษ 0404/2934  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549  
          ดังนั้นคณะกรรมการดาํเนินการจึงเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชนใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาคัดเลือกเปนผูตรวจสอบบัญชีสหกรณ ดังนี ้

ลําดับที่ ช่ือ / ที่อยู คาธรรมเนียม 
จํานวนผูสอบบัญชี และ
จํานวนครั้งที่เขาตรวจ 

การแสดงความ
คิดเห็นตองบการเงิน 

ผลงาน 

1 น.ส.จิราพร สุวัฒนนนท 
บ.ไทยบิซิเนส แอคเคานต้ิง  
แอนด แท็กซ จํากัด  
3/1115 หมู 8 ถนนพหลโยธิน 

35,000.00 ไมนอยกวา 2 คน 
ทุก 4 เดือน  

 

7 วัน หลังจากปด
บัญชีและสหกรณ 
จัดเตรียมเอกสาร 
แลวเสร็จ 

                - 

 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 
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ลําดับที่ ช่ือ / ที่อยู คาธรรมเนียม 
จํานวนผูสอบบัญชี และ
จํานวนครั้งที่เขาตรวจ 

การแสดงความ
คิดเห็นตองบการเงิน 

ผลงาน 

2 นายอนิวรรต แสวงในธรรม
สํานักงานอนิวรรต อุไรรัตน
สอบบัญชี 
2186/081 ซอยรามคําแหง 30/1 
ถนนรามคําแหง หัวหมาก 
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

40,000.00 เขาตรวจสอบรวม 
3 ครั้ง  ตอป 
 

5 วัน หลังจากปด
บัญชีและสหกรณ 
จัดเตรียมเอกสาร 
แลวเสร็จ 

                -  

   ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท  เลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนลําดับที่ 1  นางสาวจิราพร  สุวัฒนนนท  
บริษัทไทยบิซิเนส แอคเคานติ้ง แอนด แทก็ซ จํากัด   เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวร-
สุโขทัย จํากัด ประจําป 2553  คาธรรมเนียม 35,000 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาแผนการดําเนนิงานและงบประมาณรายจายประจําป 2553 
                นายประจวบ  ทองสุข   กรรมการและผูจัดการ  เสนอแผนการดําเนินงานและงบประมาณ 
รายจายประจําป 2553  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 และหมายเลข 3 
   ที่ประชุม   มีมติอนุมัติแผนการดําเนินงานและงบประมาณรายจายประจําป 2553  ตามเสนอ  และ 
                       1. กําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ เหมาจายปละ  5,000  บาท 
                       2. กําหนดอัตราคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักของกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ  
สมาชิก และเจาหนาที่ของสหกรณฯ ใหเปนไปตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทาง 
ไปราชการโดยอนุโลม 
 3. อนุมัติวงเงนิจายตามแผนงบประมาณรายจายฯจากทุนสาธารณประโยชน 435,000 บาท  
(ส่ีแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน)  และจากทุนศึกษาอบรม 40,000 บาท  (ส่ีหมื่นบาทถวน) 
ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณากําหนดวงเงนิกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2553 
                 ประธานที่ประชุมแจงวาในการประชุมใหญสามัญประจําป 2551 ที่ประชุมไดมีมติอนุมตัิ 
ใหคณะกรรมการดําเนินการสามารถดําเนินการไดในวงเงินไมเกนิ 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน)   
ในปนี้จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนมุัติวงเงินเทาปที่แลวมา  ใหคณะกรรมการดาํเนินการสามารถกูยืม 
หรือคํ้าประกนัไดในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน)   
 ที่ประชุม  มีมติอนุมัติวงเงนิกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2553 ใหคณะกรรมการดําเนนิการ
สามารถดําเนินการไดในวงเงินไมเกนิ 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน)   
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ระเบียบวาระที่ 10   การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ป 2553 
                    นางชุติมา  โรจนไพบูลย  รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่2  แจงวา  ตามขอบังคับฯ 
ขอ 72  และขอ 102 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการสหกรณประกอบดวย ประธาน 1 คนและ
กรรมการดําเนนิการอีก 14 คน และผูตรวจสอบกิจการ 1 คน  คณะกรรมการฯ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป  
สําหรับผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตําแหนงไดคราวละ 1 ป 
      ซ่ึงในป 2553  กรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน ที่ตองออกตามวาระ มีดังนี ้
                                 1. นางอริสา   อินทรเชียรศริิ 
  2. นางชุติมา               โรจนไพบูลย 
  3. นายมนตรี               เชื้อผูดี 
 4. นางสาวเรณู            รูสมัย 
 5. นายพีระ                  ยุบล 
 6. นางสาวรุจพีร          เพ็ญศรี 
  7.  นายสุรพงษ            มั่นสวาทะไพบูลย 
                               และผูตรวจสอบกิจการที่พนวาระ คือ   นางสาวสุวิตา   สนทิม 
 ในปนี้ไดจัดใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง  กรรมการดําเนินการ 7  คน  และผูตรวจสอบกิจการ  1 คน   
โดยวิธีลงคะแนนในคหูาเลือกตั้ง   

        นางชุติมา  โรจนไพบูลย  รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2 ปฏิบัติหนาทีป่ระธานกรรมการ 
การเลือกตั้ง  แจงผลการเลือกตั้งดังนี้  

        1.   กรรมการดําเนินการ  7  คน  ไดแก 
1.1  นางทิพวรรณ  ถาวรวิสุทธิกุล 
1.2  นายมนตรี เชื้อผูดี 
1.3  นางวัญชลี จิตรนําทรัพย 
1.4  นายพิเศษ อินสวน 
1.5  นางสาวรุจีพร เพ็ญศรี 
1.6  นางอารีย เจริญวงษ 
1.7  นางอริสา อินทรเชียรศิริ 
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         2.  ผูตรวจสอบกิจการป 2553  ไดแก  นางสาวสุวิตา  สนทิม 
 ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  และผูตรวจสอบ 
กิจการป 2553  ตามผลการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหทีป่ระชุมใหญทราบ 
ระเบียบวาระที่ 11  ขอเสนอแนะจากสํานกังานสหกรณจังหวดัสุโขทัย และสํานกังานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย 
                        นายสุพจน  วฒันไพศาล  ผูแทนจากสํานกังานสหกรณจังหวดัสุโขทัย  กลาวชืน่ชม 
การดําเนินงานของสหกรณฯ วา มีการบรหิารจัดการทีด่แีละสหกรณฯ มีความมั่นคง 
                        นางอัมพวนั  ทศานนท  หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสุโขทัย  แสดงความคดิเห็น 
สรุปไดดังนี ้  
       1. การจัดประชุมใหญของสหกรณฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกสนใจเขาประชุมจํานวนมาก  เปนการ
จัดการประชุมใหญที่ดี สามารถเปนตัวอยางใหกับสหกรณอ่ืนได  สมาชิกใหความสนใจในเรื่องงบการเงินและ
การตรวจสอบบัญชี  มีการซักถามประเด็นที่สงสัย 
  2. สหกรณฯ ไมมีปญหาในการรับชําระหนีจ้ากสมาชิก  จึงไมจําเปนตองตั้งคาเผื่อหนีส้งสัย- 
จะสูญ 
       3. คณะกรรมการดําเนินการบริหารคาใชจายไดดี คาใชจายมีจํานวนนอย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 12   เรื่องที่สมาชิกเสนอที่ประชุมใหญ   
                               - ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 13  รับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําป 2552 
                        นางสาวนันทาศิริ  แกวพันสี   เลขานุการ  ไดสรุปรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 
2552  เสนอตอที่ประชุม  เพือ่พิจารณารับรอง 
 ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2552 
เลิกประชุม    เวลา  16.30 น. 
 
 
                นางสาวนันทาศิริ  แกวพนัสี 
          ผูจดรายงานการประชุม 
 
                นางอริสา   อินทรเชียรศิริ 
                     ประธานที่ประชมุ 


	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด 
	ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์  เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ศรีสังวร 
	ผู้มาประชุม 
	 
	             ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  คิดเป็นร้อยละ 93 สาเหตุที่ 
	 นายประจวบ  ทองสุข  กรรมการและผู้จัดการ  รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  
	       สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  จำกัดได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 8 ปี  
	7 เดือนแล้ว โดยในปี 2552 ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 9  ซึ่งได้บริหารงาน 
	สหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทุกประการโดยได้มุ่งเน้นด้านการสร้างประโยชน์และ 
	สวัสดิการให้แก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังมีนโยบายที่จะสร้างวินัยทางการเงินเพื่อให้สมาชิกไม่มีภาระ 
	หนี้สินโดยไม่จำเป็น 
	 1. ด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ฯได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำขวัญของสหกรณ์ฯ ไว้อยู่แล้ว ดังนี้ 
	              วิสัยทัศน์  “เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง บริหารโปร่งใส ใส่ใจสังคมและสมาชิก ยึดหลักเศรษฐกิจ 
	                                 พอเพียง" 
	              พันธกิจ   
	                          1. ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์  ตระหนักถึง  
	                              สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกต่อตนเองและสังคม 
	 2. จัดบริการด้านการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก  
	 3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก  
	  4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
	  5. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและช่วยเหลือสังคม  
	 2.2 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการที่ 2 
	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกและครอบครัวสามารถสร้างฐานะความมั่นคงทาง 
	เศรษฐกิจ สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นได้  ได้จัดให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์สภาพหนี้  


	รายรับ รายจ่าย ประจำเดือนของตนเองก่อนเข้าโครงการ และวางแผนทางการเงินของตนเองหลังเข้าโครงการ 
	โดยให้สมาชิกที่เข้าโครงการสามารถกู้พิเศษได้ 50 เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  และจำนวนงวด 
	ในการชำระหนี้ไม่เกิน 120 งวดโดยผ่อนชำระแบบรวมเท่า (ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด) และมีการติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนของสมาชิกที่เข้าโครงการทุก 3 เดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 23 คน  สหกรณ์ 
	ให้เงินกู้ 18,100,000 บาท  จากการติดตามประเมินสมาชิกที่เข้าโครงการ พบว่าทำให้สมาชิกมีรายรับได้ดุลกับ 
	ค่าใช้จ่ายดีขึ้นกว่าเดิม  บางรายมีเงินเหลือ ได้ออม ซึ่งส่งผลให้สมาชิกที่เข้าโครงการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
	 2.  ทุนเรือนหุ้น 


	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษในวันสิ้นปี   4,353,737.49                     3,939,238.21 บาท                                                                         
	รายการ



	เงินให้สมาชิกกู้ฉุกเฉิน
	จำนวนสัญญา
	เป็นเงิน

	เงินให้สมาชิกกู้สามัญ
	จำนวนสัญญา
	เป็นเงิน
	จำนวนสัญญา
	เป็นเงิน
	 ประเภทพิเศษ                     13     สัญญา       เป็นเงิน       10,442,000         บาท 
	 ประเภทพิเศษ                       1     สัญญา       เป็นเงิน            700,000         บาท 
	 ประเภทพิเศษ                      4     สัญญา       เป็นเงิน          3,028,000       บาท 
	 ประเภทพิเศษ                      1     สัญญา       เป็นเงิน            668,000   บาท 
	 ประเภทพิเศษ                      4     สัญญา       เป็นเงิน         3,262,000   บาท 
	 ที่ประชุม  รับทราบ 
	สินทรัพย์ 
	เงินฝากสหกรณ์อื่น          15,385,612.44       บาท 



	             หนี้สิน 
	            ทุน 


	ด้านการบริหารทั่วไป 
	ด้านการเงิน 
	ด้านการบัญชี 
	การจัดสรรกำไรสุทธิ 
	                ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด เป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตร  
	ที่มีทุนดำเนินงานถึงเกณฑ์ถ่ายโอนให้ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี  ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
	ที่ กษ 0404/2934  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549  
	   ที่ประชุม   มีมติอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553  ตามเสนอ  และ 
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