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เรียน ท่านผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ได้ดําเนินกิจการมาเป็นเวลา 47 ปี มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและได้รับความ
ไว้วางใจและเชื่อถือจากสมาชิกมาโดยตลอดในปี 2561 คณะกรรมการดําเนินการได้มีการพิจารณาทบทวนสถานภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจการเงินของสหกรณ์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการควบคุมและกํากับการ
บริหารงานของสหกรณ์อย่างเข้มข้น อาทิมาตรการด้านความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กําหนดให้งวดชําระหนี้ที่สั้นลงและกําหนดการหัก
เงินเดือนเพื่อชําระหนี้แก่สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 60 ส่วนด้านการรับฝากเงินก็กําหนดให้ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่เกินร้อย
ละ 4.50 บาท เป็นต้น จากมาตรการข้างต้น ทําให้สมาชิกของเราได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า คณะกรรมการได้ตัดสินใจแบ่ง
เบาภาระดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก จึงได้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาทั้ง ๆ ที่สถาบันการเงินที่เป็น
เจ้าหนี้ได้ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น และอีกทางหนึ่งได้พิจารณาลดยอดการส่งชําระค่าหุ้นลงเหลือขั้นต่ําไม่น้อยกว่า 500 บาท ซึ่งไม่เคย
ทําเช่นนี้มาก่อน เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือได้ใช้มากขึ้นรวมถึงสามารถเพิ่มยอดเงินกู้ได้มากขึ้นไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังจะต้องมี
การส่งเสริมการออมควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน จึงได้มีการส่งเสริมการรับฝากเงินได้คิดค้นผลิตภัณฑ์การฝากที่ให้ได้รับอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าสถาบันการเงินอื่นตามที่กล่าวทั้งหลายทั้งปวงนี้ ในสิ้นปีอาจจะมีผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลง แต่ถือว่าสมาชิกก็ได้รับ
ประโยชน์ตั้งแต่ต้นปีแล้ว แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ก็พยายามจัดหาแหล่งลงทุนอื่นเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากการลด
ดอกเบี้ยเงินกู้และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น เพื่อให้การดําเนินงานสหกรณ์ฯ เป็นไปตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่
แท้จริง โดยไม่มุ่งเน้นกําไรและบรรลุวิสัยทัศน์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตทีดี" อย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้เพื่อให้เป็นตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
แนะนํา มีการปรับปรุงระเบียบสวัสดิการของสมาชิก เพื่อให้มีการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและปกป้องระบบการเงิน
ของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงได้ดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงานงบประมาณประจําปีที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ประจําปี 2560 สําหรับปี 2561 นี้สหกรณ์ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจําปี 2561 แล้ว ได้อยู่ใน
ระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และได้รับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จํานวน 9 หลัก
ผลการประเมินสหกรณ์ฯได้ผ่านการประเมินทั้ง 9 หลัก โดยได้คะแนนร้อยละ 86.14
ในขณะเดียวกันสหกรณ์ได้มีนโยบายที่จะลดภาระหนี้สินจากภายนอกลงหรือแสวงหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ําควบคู่กับการคิดค้นนวัตกรรมการรับฝากเงินเพื่อระดมเงินออมภายในให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการดําเนินงานในปี
2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 7.01 ลูกหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.40 มีเจ้าหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้น 410 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 76.73 มีเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์อื่น สมาคมฯ และอื่น ๆ ลดลง 100 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.44 มี
กําไรสุทธิ 163.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.29
ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกทุกท่านกับความพยายามของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้มีความ
เสียสละและตั้งใจทํางานให้บรรลุผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เป็นที่ตั้ง รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คอยช่วยเหลือสนับสนุนและชี้แนะให้การดําเนินงานของสหกรณ์ไปได้ด้วยดีตลอดมาจนทําให้สหกรณ์ฯ
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป ผลการดําเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้

ผลการดําเนินงานโดยทั่วไปสรุปภาพรวมได้ ดังนี้
ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนสมาชิก เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 - 2561
รายการ
ปี 2561
ปี 2560
แยกเป็น
สามัญ
4,281
4,161
สมทบ
รวม

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

120

2.88

2,774

2,792

(18)

(0.64)

7,055

6,953

102

1.47

ข้อมูลเปรียบเทียบฐานะการเงิน เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 - 2561
รายการ
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
ลูกหนี้ให้กู้แก่สมาชิก
ลูกหนี้ให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชี/และเงินกู้ยืม
เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากสหกรณ์/สมาคม/อื่นๆ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
กําไรสุทธิ
รวมทุน
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิประจําปี

ปี 2561 (บาท)

ปี 2560 (บาท)

เพิ่ม(ลด) (บาท)

ร้อยละ

54,910,338.37
277,555,611.43
3,973,075,915.68
0.00
9,603,000.00
28,138,103.19
4,343,282,968.67

16,220,978.07
7,555,611.43
3,769,394,864.94
0.00
9,603,000.00
26,351,620.31
3,829,126,074.75

38,689,360.30 238.51
270,000,000.00 3,573.50
203,681,050.74
5.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1,786,482.88
6.77
514,156,893.92 13.43

945,518,000.00
641,521,377.77
596,283,342.75
21,179,763.53
2,204,502,484.05

535,000,000.00
591,811,198.64
696,966,781.16
14,043,167.35
1,837,821,147.15

410,518,000.00
49,710,179.13
(100,683,438.41)
7,136,596.18
366,681,336.90

76.73
8.40
(14.44)
50.82
19.95

1,800,401,110.00
166,059,848.42
9,119,585.65
163,199,940.55
2,138,780,484.62
4,343,282,968.67
253,565,642.24
90,365,701.69
163,199,940.55

1,682,444,240.00
139,207,663.25
7,894,283.90
161,758,740.45
1,991,304,927.60
3,829,126,074.75
249,102,512.47
87,343,772.02
161,758,740.45

117,956,870.00
26,852,185.17
1,225,301.75
1,441,200.10
147,475,557.02
514,156,893.92
4,463,129.77
3,021,929.67
1,441,200.10

7.01
19.29
15.52
0.89
7.41
13.43
1.79
3.46
0.89

อัตราส่วนการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปี 2557 - 2561
รายการ
หน่วย ค่ากลาง
2561
2560
2559
2558
2557
1.ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่า
1.19
1.03
0.92
1.00
1.03
1.12
1.2 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
%
8.95
7.41
9.06
12.54
13.78
12.44
1.3 อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์
เท่า
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
1.4 อัตราการเติบโตของหนี้
%
10.75
19.95
0.51
9.54
4.11
2.73
1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
%
7.28
7.90
8.48
8.65
9.05
8.60
2.คุณภาพสินทรัพย์
2.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
%
3.33
3.99
4.32
4.29
4.36
3.96
2.2 อัตราหมุนของสินทรัพย์
รอบ
0.05
0.06
0.07
0.07
0.07
0.07
2.3 อัตราเติบโตของสินทรัพย์
%
9.92
13.43
4.78
11.02
8.66
7.08
3.ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ
%
6.15
7.03
36.47
24.29
7.63
1.84
4. หมวดคุณภาพสินทรัพย์และการป้องกันความเสี่ยง
4.1 กําไร(ขาดทุน) ต่อสมาชิก
บาท 26,039.85 23,034.57 23,264.60 21,763.85 20,484.83 17,342.78
4.2 เงินออมต่อสมาชิก
บาท 590,635.47 344,660.90 327,089.81 316,498.98 289,673.46 245,535.06
4.3 หนี้สินต่อสมาชิก
บาท 603,787.71 560,772.89 542,124.96 520,955.36 477,635.77 442,540.39
4.4 อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไร
%
13.03
9.34
9.63
8.23
7.77
9.53
ก่อนหักค่าใช้จ่าย
4.5 อัตราค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
%
6.72
6.96
5.75
5.20
5.88
4.6 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
%
9.99
19.29
17.50
21.34
19.03
33.15
4.7 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
%
6.13
15.52
45.00
42.67
49.29
24.65
4.8 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ
%
10.21
0.89
8.46
8.15
18.98
6.34
4.9 อัตรากําไร(ขาดทุน)สุทธิ
%
56.89
65.23
65.26
64.38
61.84
55.89
5. สภาพคล่อง
5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
เท่า
0.38
0.32
0.15
0.24
0.17
0.18
ค่ากลาง หมายถึง ข้อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย ปี 2560 จัดทําโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และจัดให้
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก

การดําเนินงานทางด้านการเงิน
แหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์
รายการ
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝาก
เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
หนี้สินอื่น
กําไรสุทธิ
รวมทุนภายในสหกรณ์

จํานวนเงิน
1,800,401,110.00
658,016,359.21
6,921,710.00
166,059,848.42
9,119,585.65
14,258,053.53
163,199,940.55

สัดส่วน (ร้อยละ)
63.89
23.35
0.25
5.89
0.32
0.51
5.79

2,817,976,607.36

100.00

ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มจากปี 2560 จากจํานวน 1,682,444,240.00
บาท เป็นจํานวน 1,800,401,110.00 บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 117,956,870.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.01
รายการ
ยอดยกมา
เพิ่มระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
คงเหลือวันสิ้นปี

จํานวนหุ้น
1,682,444,240.00
150,427,450.00
32,470,580.00
1,800,401,110.00

เงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์อื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และอื่น ๆ
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ได้คิดนวัตกรรมการออมโดยพัฒนาระบบการฝากที่อํานวยความสะดวกใน
การฝากในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งสหกรณ์ฯได้มีการรณรงค์ ให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการออม ส่งเสริมให้มีการใช้บัตร
เดบิตของธนาคารธนชาต จํากัด เพื่อระดมเงินฝากให้สมาชิกยินยอมหักเงินเดือนเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปเป็นประจําทุก
เดือน โดยสามารถใช้บัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด และผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จํากัด กดเงินผ่านตู้ ATM เมื่อ
ต้องการถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ยังได้เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นๆ
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนในการบริหารทางการเงิน จึงทําให้สหกรณ์มีเงินรับฝากระหว่างปี จํานวน
ทั้งสิ้นจํานวน 3,001,020,708.88 บาท ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือจํานวน 1,237,804,720.52 บาท ยอดฝากลงลง
จากปีที่แล้ว (50,973,259.28) บาท ลดลงร้อยละ (4.12)

โดยมีรายละเอียดเงินรับฝาก ดังนี้
ที่
รายการ
เงินรับฝากจากสมาชิก
1 ออมทรัพย์-ทั่วไป
2 ออมทรัพย์-มีเป้าหมาย
3 ออมทรัพย์-พิเศษ
4 ออมทรัพย์-สินทวีศรีณรงค์
5 ออมทรัพย์-มั่นใจ
6 ออมทรัพย์-อุ่นไอรัก
7 ออมทรัพย์-ทันใจ

ยกมา

รวม

รับฝาก

ถอน

52,057,082.64
198,002,801.35
204,631,083.20
455,036,243.91 1,868,785,277.66 1,903,891,922.29
62,087,486.96
37,810,469.68
51,566,786.44
7,776,300.00
5,634,600.00
5,310,300.00
14,854,085.13
15,007,352.38
15,519,126.66
9,379,954.70
1,881,190.93
99,257,905.53
1,367,772.65
591,811,198.64 2,233,878,361.30 2,184,168,182.17

คงเหลือ
45,428,800.79
419,929,599.28
48,331,170.20
8,100,600.00
14,342,310.85
7,498,763.77
97,890,132.88
641,521,377.77

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
8 สอ.พนง.ธนาคารทหารไทย จํากัด
10,000,000.00
350,000.00
350,000.00
10,000,000.00
9 สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํากัด
50,765,410.96
50,765,410.96
101,530,821.92
0.00
10 สอ.บ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
120,000,000.00
86,943,410.96
6,943,410.96
200,000,000.00
11 สอ.พนง.ธนาคารออมสิน จํากัด
210,260,821.92
319,788,361.31
260,260,821.92
269,788,361.31
12 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
50,000,000.00
50,000,000.00
เงินฝากประจํา
13 ชุมนุม สอ.สาธารณสุขไทย จํากัด
50,000,000.00
101,860,136.99
101,860,136.99
50,000,000.00
รวม
441,026,232.88 609,707,320.22 470,945,191.79 579,788,361.31
เงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (อัตราดอกเบี้ยตามอัตราของสมาชิก)
14 สมาคมฯ อนามัยสุรินทร์-ออมทรัพย์
1,199,901.57
22,556,953.78
21,937,609.75
1,819,245.60
15 สมาคมฯ อนามัยสุรินทร์-มีเป้าหมาย
11,471,266.47
46,916,158.61
46,505,089.71
11,882,335.37
16 สมาคมฯ อนามัยสุรินทร์-พิเศษ
2,779,150.29
2,736,756.18
2,722,506.00
2,793,400.47
รวม
15,450,318.33
72,209,868.57
71,165,205.46
16,494,981.44
เงินรับฝากอื่น ๆ
17 เงินรับฝากอื่น-ออมทรัพย์
205,985,190.20
61,034,989.95
267,020,180.15
18 เงินรับฝากอื่น-มีเป้าหมาย
11,344,047.70
23,126,210.00
34,470,257.70
19 เงินรับฝากอื่น-พิเศษ
23,160,992.05
1,063,958.84
24,224,950.89
รวม
240,490,229.95
85,225,158.79 325,715,388.74
รวมทั้งสิ้น 1,288,777,979.80 3,001,020,708.88 3,051,993,968.16 1,237,804,720.52

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจ
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
เงินฝากออมทรัพย์มั่นใจ 3
เงินฝากออมทรัพย์มั่นใจ 4
เงินฝากออมทรัพย์มั่นใจ 5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย
- ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้านบาท
- เกิน 2 ล้านบาท
7. เงินฝากสินทวีศรีณรงค์
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน
- ระยะเวลาฝาก 60 เดือน
8. เงินฝากออมทรัพย์ทันใจ
- ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ไม่เกิน 1 แสนบาท
- มากกว่า 1 แสนบาท ไม่เกิน 2 แสนบาท
- มากกว่า 2 แสนบาท ไม่เกิน 3 แสนบาท
- มากกว่า 3 แสนบาท
9. เงินรับฝากออมทรัพย์อุ่นไอรัก
9. เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
10. เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น 2
11. เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น 3
12. เงินรับฝากประจําจากสหกรณ์อื่น

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี
2.50
3.25
3.50
3.75
2.75
3.00
3.25
3.50
3.25
3.40
3.55
3.70
3.50
3.60
3.70
3.80
3.50
3.50
3.90
3.55
3.80

การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อให้ให้มีความรัดกุม
และรอบคอบเพิ่มขึ้น ดังนี้
1. เงินกู้สามัญ 7 ชนิด ดังนี้
1.1 เงินกู้สามัญทั่วไป
1.2 เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (ATM)
1.3 เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
1.4 เงินกู้สามัญสุขใจ
1.5 เงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์
1.6 เงินกู้สามัญเพิ่มสุข
1.7 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
2. เงินกู้พิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ 3 อย่างคือ
2.1 เพื่อการเคหะสงเคราะห์
2.2 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อการซื้อยานพาหนะ
ประเภทของการให้เงินกู้แก่สมาชิก มีดังนี้
ประจําปี 2561
ประเภท
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
2.1 สามัญทั่วไป
2.2 สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
2.3 สามัญเพื่อการอุปโภคบริโภค
2.4 สามัญสุขใจ
2.5 สามัญเพิ่มทรัพย์
2.6 สามัญเพิ่มสุข
2.7 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
3. เงินกู้พิเศษ
3.1 เพื่อการเคหะสงเคราะห์
3.2 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
3.3 เพื่อการซื้อยานพาหนะ

วงเงินกู้ไม่เกิน
50,000.00
3,000,000.00
200,000.00
500,000.00
เท่ากับหนี้ สว.คงเหลือ
ร้อยละ 75 ของประมาณการปันผลร้อยละ 5
20,000.00
100,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ประจําปี 2561
รายการ
คงเหลือต้นปี
บวก เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชําระระหว่างปี
คงเหลือวันสิ้นปี
จํานวนสัญญาที่กู้ระหว่างปี
จํานวนสัญญาคงเหลือสิ้นปี

ฉุกเฉิน
1,066,099.00
5,488,900.00
5,170,006.75
1,384,992.25
411
143

ประเภทเงินกู้
สามัญ
3,642,599,516.71
2,448,831,031.05
2,225,498,708.52
3,865,931,839.24
4,245
7,089

พิเศษ
126,567,041.25
1,545,000.00
22,049,335.50
106,062,705.75
2
113

รวม
3,770,232,656.96
2,455,864,931.05
2,252,718,050.77
3,973,379,537.24
4,658
7,345

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ
จํานวน 3,973,379,537.24 บาท
ระหว่างปี มีสมาชิกค้างชําระ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4 ราย
จํานวน
303,621.56 บาท
คงเหลือลูกหนี้เงินให้กู้
จํานวน 3,973,075,915.68 บาท
ในระหว่างปีมีสมาชิกค้างชําระค่าหุ้นรายเดือนหรือมีหนี้ค้างชําระ สหกรณ์ได้พิจารณาให้ออกจากการเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ ข้อ 43 จํานวน 19 ราย สรุปดังนี้
1. สมาชิกที่มีหนี้ค้างชําระ สหกรณ์ได้พิจารณาให้ออกแต่สมาชิกรับผิดชอบชําระหนี้เอง จํานวน 4 ราย
จํานวนหนี้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
780,477.93 บาท
หัก
ทุนเรือนหุ้น
จํานวนเงิน
356,510.00 บาท
เงินรับฝาก
จํานวนเงิน
4,763.66 บาท
จํานวนหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี
จํานวนเงิน
419,204.27 บาท
2. สมาชิกที่มีหนี้ค้างชําระ สหกรณ์ได้พิจารณาให้ออกแต่โอนภาระหนี้ให้คนค้ําประกัน จํานวน 8 ราย
จํานวนหนี้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
1,223,959.11 บาท
หัก
ทุนเรือนหุ้น
จํานวนเงิน
562,940.00 บาท
เงินรับฝาก
จํานวนเงิน
11,116.05 บาท
จํานวนหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี
จํานวนเงิน
649,903.06 บาท
3. สมาชิกค้างชําระค่าหุ้นรายเดือน สหกรณ์ได้พิจารณาให้ออก จํานวน 7 ราย และโอนคืนค่าหุ้นจํานวน 210,360.00 บาท
โดยแยกการนําเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัตถุประสงค์การกู้
ใช้สอยส่วนตัว
ชําระหนี้สิน
ใช้จ่ายในครอบครัว
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ซื้อที่ดิน
ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
เพื่อซื้อยานพาหนะ
เพื่อประกอบอาชีพ
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ฉุกเฉิน
5,488,900.00
5,488,900.00

สามัญ
150,000.00
2,438,442,031.05
10,239,000.00
2,448,831,031.05

พิเศษ
1,545,000.00
1,545,000.00

รวม
150,000.00
2,495,475,931.05
10,239,000.00
2,455,864,931.05

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ระหว่างปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
- สามัญทั่วไป
- อื่น ๆ
เงินกู้พิเศษ
- เพื่อการเคหะสงเคราะห์
- อื่น ๆ

1 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
6.50

1 มีนาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
6.50

6.50
6.50

6.25
6.50

6.00
6.25

6.00
6.25

การบริหารหนี้สินกับสถาบันการเงินภายนอก
สหกรณ์ฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2561 จํานวน
2,800,000,000 บาท
จํานวนหนี้สินกับสถาบันการเงินภายนอก
ที่

สถาบันการเงินภายนอก

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
ธนาคารธนชาต จํากัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
ธนาคารออมสิน จํากัด (เงินกู้ระยะยาว)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
ธนาคารออมสิน จํากัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
ชสอ.
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
ยกมาต้นปี
100,000,000.00
235,000,000.00
200,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
535,000,000.00

กู้ระหว่างปี
400,000,000.00
805,000,000.00
0.00
110,000,000.00
200,000,000.00
250,000,000.00
130,000,000.00
200,000,000.00
10,000,000.00
2,105,000,000.00

ชําระคืน
400,000,000.00
805,000,000.00
200,000,000.00
110,000,000.00
0.00
79,162,000.00
86,720,000.00
13,600,000.00
0.00
1,694,482,000.00

คงเหลือยกไป
100,000,000.00
235,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
170,838,000.00
43,280,000.00
186,400,000.00
10,000,000.00
945,518,000.00

จํานวนหนี้สินทั้งหมดคณะกรรมการและผู้จัดการต้องรับผิดชอบในการค้ําประกันเป็นการส่วนตัวรายบุคคล ในปี
2561 คณะกรรมการและผู้จัดการมีภาระค้ําประกันเงินกู้ภายนอกเฉลี่ยต่อคน จํานวน 59,094,875.00 บาท (ห้าสิบเก้า
ล้านเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับสมาชิกโดยทั่วไป แต่มีความจําเป็นเพื่อให้มีเงินเพียงพอ
แก่การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้มีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานที่ได้รับอนุมติจาก
ที่ประชุมใหญ่ไว้ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ " สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี "
พันธกิจ (Mission)
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด ได้กําหนดพันธกิจหลัก 4 ประการ ไว้ดังนี้
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงต่อสมาชิก
และสหกรณ์
2. ส่งเสริมการจัดบริการด้านการเงินให้เกิดความเข้มแข็งและเหมาะสมแก่สมาชิก
3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและสังคมอย่างเหมาะสม
4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ลําดับ

โดยมีผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตามแผนงานที่กําหนด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ได้จัดโครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่เสริมทักษะเฉพาะตําแหน่ง
สหกรณ์ฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เป็นมืออาชีพ และ
ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี 2561 ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
อบรมทักษะเฉพาะตําแหน่ง จํานวน 3 คน รวม 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
2. หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ
3. หลักสูตร การจัดทํางบกระแสเงินสด
2. โครงการอบรม สัมมนา คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
สรุปข้อมูลการส่งอบรมกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําปี 2561
ชื่อ
วันที่
หลักสูตร
สถานที่
กรรมการ

1

นายศุภรัฐ พูนกล้า

27 ม.ค. 61

ผลกระทบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ

ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์

สถาบันการเงินและแนวทางการแก้ปัญหา

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์
28-30 ม.ค. 61

สัมมนานโยบายและแนวทางการบริหาร

ประเทศเมียนมาร์

สินเชื่อของ ชสอ.พร้อมทัศนศึกษาและ
ดูงานประเทศเมียนมาร์
10 ก.พ. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เขต

รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

พื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 มี.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

รร.เจริญธานี จ.ขอนแก่น

ลําดับ

ชื่อ
นายศุภรัฐ พูนกล้า

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

5 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ชุมนุม

รร.ทีเคพาเลซ กรุงเทพ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จํากัด
11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
15-16 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
27 ต.ค. 2561
2

ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

สัมมนาหลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

รร.ไอยราแกรนด์ เขาพระตําหนัก

การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์

พัทยาใต้ จ.ชลบุรี

ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2561 ชุมนุม

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

แพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
20-22 มิ.ย. 61

การบริหารสินเชื่อและแนวทางการปรับ

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

15-16 ก.ย. 61
3

นายวิศัลย์ ดีได้ดี

7-9 มี.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

สหกรณ์

(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

7-9 พ.ค. 61

11-13 พ.ค. 61
9 มิ.ย. 61
15-16 ก.ย. 61

การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินสําหรับ
ผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สหกรณ์อื่น

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ชุมนุม

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

แพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ลําดับ
4

ชื่อ
นายสังวาลย์ บุญโต

วันที่
19-24 มี.ค. 61

หลักสูตร

สถานที่

การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

ห้องพันธุมดิษยมณฑล ม.

อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 19

เกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
11-13 พ.ค. 61

สหกรณ์อื่น

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
9 มิ.ย. 61
5

นายไมตรี อรุณเพลิด

7-9 มี.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ชุมนุม

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

แพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี

การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

สหกรณ์

(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
6

นายชัชพล นับถือดี

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
25-27 พ.ค. 61

รู้เท่าตามทันเกณฑ์กํากับฯ ที่เข้มข้นของ

รร.จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.

ภาครัฐและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นครนายก

สหกรณ์
15-16 ก.ย. 61
7

ภก.พิษณุ รัตนโคตร

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
8

นางอรัญญา เชื้อเจริญ

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
25-27 พ.ค. 61

รู้เท่าตามทันเกณฑ์กํากับฯ ที่เข้มข้นของ

รร.จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.

ภาครัฐและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นครนายก

สหกรณ์
9

นายรัชพล สมานจิตร

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

ลําดับ

ชื่อ
นายรัชพล สมานจิตร

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

25-27 พ.ค. 61

รู้เท่าตามทันเกณฑ์กํากับฯ ที่เข้มข้นของ

รร.จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.

ภาครัฐและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นครนายก

สหกรณ์
15-16 ก.ย. 61
10

นายศิโรดม ดาบทอง

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
25-27 พ.ค. 61

รู้เท่าตามทันเกณฑ์กํากับฯ ที่เข้มข้นของ

รร.จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.

ภาครัฐและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นครนายก

สหกรณ์
15-16 ก.ย. 61
11

นางวรางคณา ธุวังควัฒน์

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19-24 มี.ค. 61
12

นางยุระ เหลือล้น

7-9 มี.ค. 61

การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

ห้องพันธุมดิษยมณฑล

อย่างผู้ชํานาญการ รุ่นที่ 19

ม.เกษตรศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

สหกรณ์

(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
25-27 พ.ค. 61

รู้เท่าตามทันเกณฑ์กํากับฯ ที่เข้มข้นของ

รร.จันทรา รีสอร์ท อ.เมือง จ.

ภาครัฐและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นครนายก

สหกรณ์
15-16 ก.ย. 61
13

นายสุราษฏร์ บุญปัญญา

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"

ลําดับ

ชื่อ

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

9 มิ.ย. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ชุมนุม

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

แพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

15-16 ก.ย. 61
14

ภก.กิตติภัทร อบอุ่น

11-13 พ.ค. 61

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
15

นายสิทธิศักดิ์ อินทร์สุข

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ลําดับ
1

ชื่อ
นายรนกร ปริสุทธิวุฒิพร

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
2

นางอรัญญา พิศวง

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
3

นางถวิล พิพัฒน์พูนสิริ

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลําดับ
1

ชื่อ
นางระเบียบ ชูวา

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

13 มี.ค. 61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย

สนง.สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

การดําเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัด
สุรินทร์ ครั้งที่ 2
11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

ลําดับ

ชื่อ
นางระเบียบ ชูวา

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

18 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

รร.สกายวิว จ.บุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

จ.บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
21 พ.ค. 61
21 มิ.ย. 61

ร่วมประชุมการจัดงาน "7 มิย. วัน

ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจําปี 2561"

จังหวัดสุรินท

ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนปีทางบัญชีของ

จํากัด กทม.

สหกรณ์
17-19 ส.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 และ

รร.ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จ.

การสัมมนาชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออม

เชียงใหม่

ทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 ส.ค. 61

ประชุมทางไกล conference เพื่อรับฟัง

ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

จังหวัดสุรินทร์

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
15-16 ก.ย. 61
2

นายปัณณทัต บุญเย็น

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
17-19 ส.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 และ

รร.ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

การสัมมนาชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออม

จ.เชียงใหม่

ทรัพย์แห่งประเทศไทย
10-14 ก.ย. 61

อบรมกฎหมายในการบริหารสหกรณ์

ห้องฝึกอบรมชั้น 7 ชสอ.
จ.นนทบุรี

3

น.ส.ศิรินภา ศรีสะอาด

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

จ.บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ลําดับ

ชื่อ
น.ส.ศิรินภา ศรีสะอาด

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

30 ส.ค. 61

ประชุมทางไกล conference เพื่อรับฟัง

ณ ห้องประชุม สนง.สหกรณ์

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

จังหวัดสุรินทร์

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
15-16 ก.ย. 61
4

นายประพาฬ ทองอ่อน

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
20-22 มิ.ย. 61

การบริหารสินเชื่อและแนวทางการปรับ

ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส

โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

15-16 ก.ย. 61
5

นางอรฤทัย สุภิมารส

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61
6

นางปวริศา บุญสืบสุวรรณ

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

ลําดับ
7

ชื่อ
น.ส.เวธกา เจิมทอง

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61
8

น.ส.ทิพย์วิสา ประเมินชัย

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61
9

น.ส.กาญจน์สิตา แสงงาม

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
10

นายธีรพงศ์ กล้าแข็ง

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61
11

นายภาคภูมิ เทียนทอง

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"

ลําดับ

ชื่อ
นายภาคภูมิ เทียนทอง

วันที่

หลักสูตร

สถานที่

19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61
12

น.ส.นุจรี กล้าหาญ

11-13 พ.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
19 พ.ค. 61

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชมรม

หอประชุมม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จ.

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

บุรีรัมย์

ตะวันออกเฉียงเหนือ
15-16 ก.ย. 61
10-12 ต.ค. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ ครั้งที่ 1

ห้องฝึกอบรม 602 ชสอ.
จ.นนทบุรี

25-26 ต.ค. 61

เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ ครั้งที่ 2

ห้องฝึกอบรม 602 ชสอ.
จ.นนทบุรี

13

น.ส.รัตนา ศรีสรรงาม

11-13 พ.ค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จ.ระยอง

สหกรณ์อื่น
หัวข้อ "การออมและการลงทุน"
25-29 ส.ค. 61

การจัดทํางบกระแสเงินสด

ห้องประชุม สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 3 จ.นครราชสีมา

15-16 ก.ย. 61

การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสาร

ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

อนามัยสุรินทร์ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด
โครงการที่สหกรณ์จัดขึ้นเอง ประจําปี 2561
ลําดับ

ชื่อโครงการ

1

โครงการอบรมอาชีพเสริม

2

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงแก่

วันที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ

11 ส.ค. 61

สมาชิก/กรรมการ/จนท.

25-26 ส.ค. 61

กรรมการ/จนท.

สมาชิกผู้เกษียณอายุ
3

โครงการอบรมการจัดทํา Infographic
เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ใน
องค์กร

สถานที่
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
โกลด์เมาท์เทน วังน้ําเขียว รีสอร์ท
จ.นครราชสีมา

15-16 ก.ย. 61

กรรมการ/จนท.

ห้องประชุม สอ.อนามัยสุรินทร์ จํากัด

3. โครงการพัฒนาสมาชิกให้เข้าถึงเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของสหกรณ์
จากการที่สหกรณ์จัดทําเว็บไซต์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้สอบถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลด้านเงินกู้
ข้อมูลด้านเงินฝาก ข้อมูลการส่งเรียกเก็บประจําเดือน การยื่นกู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยสมาชิกสามารถพิมพ์หนังสือสัญญา
เงินกู้และหนังสือค้ําประกันเองได้ เป็นต้น เป้าหมายมีสมาชิกสามัญขอรับ Username และ Password ร้อยละ 85 ผลงาน
ร้อยละ 84.58 เป้าหมายผู้ที่ขอรับ Username และ Password ได้เข้ามาใช้งาน ร้อยละ 60 ผลงานร้อยละ 51.83
4. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์สําหรับสมาชิกใหม่
สหกรณ์เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการออมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกอันจะ
นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ดังนั้นเพื่อให้สมาชิกใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ หลักการสหกรณ์บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดําเนินงานสหกรณ์ไปสู่ความสําเร็จ สหกรณ์ฯ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสหกรณ์สําหรับสมาชิกใหม่ โดยใช้วิทยากรของสหกรณ์เอง ได้แก่ นายศุภรัฐ พูนกล้า ตําแหน่งประธานกรรมการ
นายชัชพล นับถือดี ตําแหน่งประธานกรรมการศึกษา และนางระเบียบ ชูวา ตําแหน่งผู้จัดการ เป้าหมายมีสมาชิกสามัญ
ใหม่ที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลงานร้อยละ 65.00 เป้าหมายหลังอบรมสมาชิกผ่านการทดสอบไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผลงานร้อยละ 100.00 และจากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
5. โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น
สหกรณ์ไ ด้ จั ด โครงการสั ม มนาและแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ค รูร ะยอง จํา กั ด โดย
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย จํานวน 78 คน เข้าร่วม
จํานวนทั้งสิ้น 69 คน คิดเป็นร้อยละ 88.47 ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีและมีแบบสรุปการศึกษาดูงานเพื่อนํามาประยุกต์ใช้
ในการดําเนินงานสหกรณ์ จากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
6. โครงการสร้างเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์แก่สมาชิกวัยเกษียณ
สหกรณ์ ไ ด้ จั ด โครงการ "สร้ า งเสริ ม ความเชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาในระบบสหกรณ์ แ ก่ ส มาชิ ก วั ย เกษี ย ณ
ประจําปี2561" ตามเป้าหมายจํานวนของสมาชิกผู้ที่ใกล้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 50 คน
ผลงานมีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นสมาชิกผู้ที่ใกล้เกษียณอายุและผู้เกษียณอายุ จํานวน 38 คน จากการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ในการให้สินเชื่อแก่สมาชิก เพื่อให้เป็นตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนํา และมีความรอบคอบและรัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาแก้ไขหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่สมาชิก
จํานวน 11 ครั้ง มีเป้าหมายอัตราส่วนหนี้เสียต่อลูกหนี้ทั้งหมดไม่เกิน 0.01 ผลงานร้อยละ 0.001
8. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากแก่สมาชิก
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากแก่สมาชิกตามคําแนะนําของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อให้ถูกต้องและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จํานวน 2 ครั้ง
9. โครงการเพิ่มการจัดสรรทุนสํารองจากกําไรสุทธิประจําปี
ในปี 2560 ได้รับการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็นจํานวน 21,798,263.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.48 และ
ในปี 2561 ได้นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรทุนสํารอง เป็นจํานวน 22,275,202.55 บาท คิดเป็นร้อยละ
13.65 อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 0.04 เท่า ผลงาน 0.04 เท่า

10. โครงการลงทุนสถาบันการเงินอื่น
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้นําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น ดังนี้
รายการ

จํานวนเงิน

ผลตอบแทนที่
ได้รับ (บาท)

ร้อยละถั่ว
เฉลี่ย

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

7,555,611.43

447,226.00

8.88

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

4,883,000.00

258,799.00

5.14

20,000.00

0.00

0.00

4,700,000.00

164,900.00

3.28

80,000,000.00

1,351,232.87

26.83

190,000,000.00

2,813,424.65

55.87

287,158,611.43

5,035,582.52

100.00

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต
ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
สอ.ข้าราชการท้องถิ่นสุรินทร์ จํากัด
สอ.ครูสุรินทร์ จํากัด
รวมทั้งสิ้น

เป้าหมายผลตอบแทนของการลงทุนต่อดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.70
ผลงานร้อยละ 2.05
11. โครงการส่งเสริมการระดมทุนภายใน
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ได้คิดนวัตกรรมการออมโดยพัฒนาระบบการฝากที่อํานวยความสะดวกใน
การฝากในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งสหกรณ์ฯได้มีการรณรงค์ ให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการออม ส่งเสริมให้มีการใช้บัตร
เดบิตของธนาคารธนชาต จํากัด เพื่อระดมเงินฝากให้สมาชิกยินยอมหักเงินเดือนเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปเป็นประจําทุก
เดือน โดยสามารถใช้บัตรเดบิตธนาคารธนชาตและผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย กดเงินผ่านตู้ ATM เมื่อต้องการถอนเงิน
ฝากจากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ เป้าหมายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกิน 1.00 ผลงาน 1.03 และ
ร้อยละของสมาชิกที่ใช้บัตร เอทีเอ็มและยินยอมให้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 40 ผลงานร้อยละ 28.37
12. โครงการบริหารความเสี่ยง
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดประเภทความเสี่ยงออกเป็น
3 ด้าน ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้มีความ
รอบคอบและรัดกุม มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์ลูกหนี้ มีการรายงานผลการติดตามหนี้ค้างชําระทุกเดือนตลอด
ปี และติดตามหนี้ค้างอย่างเข้มข้น ลดอัตราส่วนหนี้เสียลงและสามารถควบคุมได้ เป้าหมายอัตราส่วนหนี้เสียต่อลูกหนี้
ทั้งหมด น้อยกว่า 0.01 ผลงาน 0.001 และจํานวนสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ เป้าหมายไม่เกิน 400 คน ผลงาน 273 คน ซึ่ง
ส่วนมากจะเป็นสมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่สามารถส่งชําระได้ภายในวันสิ้นเดือน เนื่องจากระบบการหักเงินเดือนไม่ตรง
กับสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ซึ่งจะสามารถเก็บได้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชําระหนี้สินและภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถ
จัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้จนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อความต้องการใช้เงินทุนมีปริมาณสูงกว่าเงินทุนที่มีอยู่ เป้าหมายอัตราส่วนทรัพย์สินหมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
มากกว่า 0.19 ผลงาน 0.32 และมีการสํารองเงินฝากต่อเงินรับฝาก เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ผลงานร้อยละ 30.03
3. ความเสี่ย งด้ า นปฏิ บัติก าร หมายถึง ความเสี่ ย งจากการขาดการกํ า กั บ ดูแ ลกิจ การที่ดีห รือขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก

ในระหว่างปีสหกรณ์ได้มีระเบียบว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ควบคุมให้การบริหารงานสหกรณ์
บรรลุเป้าหมาย มีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่ง โดยการออกคําสั่งให้ปฏิบัติอย่างชัดเจน และกําหนด
ขั้นตอนการทํางานแต่ละฝ่ายและจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานทุกคน
สําหรับความปลอดภัยของข้อมูลของสหกรณ์ได้จัดให้มีการสํารองข้อมูลทุกวัน มีแผนรองรับกรณีเกิด
ภาวะหยุดชะงักของข้อมูล ระบบสื่อสาร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน มีการกําหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน
สําหรับการจัดทํานิติกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกถอนเงินฝากต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้มีการจัดทํา
คําสั่งเพื่อมอบหมายหรือกระจายอํานาจให้แก่บุคลากรให้มีสิทธิในระดับการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้จากสหกรณ์ได้รับการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจําปี 2561 ดังนี้
1. การประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับดีเลิศ
2. การประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล จํานวน 9
หลัก ผลการประเมินผ่านทั้ง 9 หลัก
3. การประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชี อยู่ในระดับดีมาก
13. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สมาชิก และภาคีเครือข่ายสหกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณ์
สหกรณ์ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทํา Infographic เพื่อการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ในองค์กร" ในระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2561 ตามเป้าหมายสหกรณ์ต้องจัดการอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเกี่ยวกับระบบสหกรณ์โดยจัดเองภายในอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ผลงานจัดอบรมภายในเอง 1 ครั้ง และจะต้อง
ปรับปรุงระบบสารสนเทศและเผยแพร่อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ผลงานปรับปรุงและเผยแพร่ 4 ครั้ง
14. โครงการพัฒนาระบบการรับฝากและถอนเงินฝากและเบิกเงินกู้สหกรณ์ผ่านตู้ ATM ธนาคารพาณิชย์
สหกรณ์ฯ มีการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม ดังนี้
- ระบบถอนเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ผ่านตู้ ATM ได้ โดยใช้บัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด และ
บัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด
- ระบบการขอเบิกเงินกู้ของสมาชิก ผ่านตู้ ATM ได้ โดยใช้บัตรATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด และ
บัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด
เป้าหมายจํานวนสมาชิกสามัญที่ใช้บัตรเดบิตธนาคารธนชาต และบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผลงานร้อยละ 60.49 จากการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
15. โครงการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment
สหกรณ์ ไ ด้ พั ฒ นาโปรแกรมการรั บ ชํ า ระหุ้ น หนี้ เงิ น ฝาก และหุ้ น หนี้ ป ระจํ า เดื อ น ผ่ า นระบบ Bill
Payment ธกส. เพื่อให้สมาชิกมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จากเดิมสามารถชําระผ่านธนาคารกรุงไทย จํากัด ได้เท่านั้น จาก
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1. โครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิก หลักสูตร "อาหารว่างและเครื่องดื่ม" โดยได้จัด
อบรมให้แก่สมาชิก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561
เป้าหมายจํานวนของสมาชิกที่เข้าอบรมอาชีพเสริม จํานวน 100 คน ผลงานเข้าร่วม 37 คน จากการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และสมาชิกสามารถนําความรู้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวันและไป
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เป้าหมายไม่น้อยกว่า 1 คน ผลงานจํานวน 12 คน

2. โครงการเพิ่มทุนสาธารณประโยชน์ให้สัมพันธ์กับแผนการจัดสวัสดิการ
ในปี 2560 ได้รับการจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ เป็นจํานวน 5,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
3.09 เป้าหมายการจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์จากกําไรสุทธิประจําปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ผลงานสหกรณ์ได้
นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ เป็นจํานวน 6,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.68
3. โครงการพัฒนาระเบียบและปรับปรุงการจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ในระหว่างปีสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงปรับปรุงการจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิก เพื่อให้มีความเหมาะสม
และในปี 2561 สหกรณ์มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก ดังนี้
จ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกและช่วยเหลือสาธารณกุศลอื่น ๆ แยกเป็นประเภทสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้
หน่วย : บาท
ประเภท
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
692,0000.00 532,000.00 666,000.00
505,000.00
สวัสดิการกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
0.00
0.00
0.00
0.00
สวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุ)
1,308,998.25 859,736.00 1,050,000.00
410,000.00
สวัสดิการกรณีสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต
1,005,000.00 365,000.00 380,000.00
599,000.00
สวัสดิการบุตรแรกคลอด
36,000.00
46,500.00
51,000.00
39,000.00
สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด
53,000.00
28,000.00
24,000.00
16,000.00
สวัสดิการศพบิดามารดาและบุตรของสมาชิก
165,000.00 195,000.00 183,000.00
147,000.00
สวัสดิการรักษาพยาบาล
192,000.00 169,500.00 160,500.00
114,000.00
สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
270,000.00 240,000.00 255,000.00
165,000.00
สวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร
9,000.00
15,000.00
12,000.00
6,000.00
สวัสดิการสมาชิกประสบภัย
10,000.00
33,000.00
12,500.00
18,000.00
รวม
3,740,998.25 2,483,736.00 2,794,000.00
2,019,000.00
เงินช่วยเหลือสาธารณกุศลอื่น ๆ
133,700.00 147,148.85 168,839.00
152,525.50
รวม
3,874,698.25 2,630,884.85 2,962,839.00
2,171,525.50
สรุปการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ยกมาต้นปี
บวก รับจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
หัก การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ระหว่างปี 2561
คงเหลือทุนสาธารณประโยชน์ สิ้นปี

7,512,339.90
5,000,000.00
3,874,698.25
8,637,641.65

บาท
บาท
บาท
บาท

เป้าหมายมีการพัฒนาระเบียบและปรับปรุงการจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิก ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
ผลงาน 1 ครั้งต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการออมของสมาชิกและสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกระดับ
โครงการส่งเสริมการออม
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ได้คิดนวัตกรรมการออมโดยพัฒนาระบบการฝากที่อํานวยความสะดวกใน
การฝากในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งสหกรณ์ฯได้มีการรณรงค์ ให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับการออม ส่งเสริมให้มีการใช้บัตร
เดบิตของธนาคารธนชาต จํากัด เพื่อระดมเงินฝากให้สมาชิกยินยอมหักเงินเดือนเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปเป็นประจําทุก
เดือน โดยสามารถใช้บัตรเดบิตธนาคารธนชาต จํากัด และผ่านบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย จํากัด กดเงินผ่านตู้ ATM เมื่อ
ต้องการถอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ และสหกรณ์ยังได้เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นๆ
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อลดต้นทุนในการบริหารทางการเงิน จึงทําให้สหกรณ์มีเงินรับฝากระหว่างปี จํานวน
ทั้งสิ้นจํานวน 3,001,020,708.88 บาท ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากคงเหลือจํานวน 1,237,804,720.52 บาท เป้าหมายเงินรับ
ฝากจากสมาชิกต้องเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ผลงานทําได้ร้อยละ 11.19
มติที่ประชุม..............................................................................................................................

