๑

ขอมูลประวัตสิ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
ประจําป ๒๕๕๗/๒๕๕๘
ชื่อ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
สวนที่ ๒ ขอมูลการดําเนินงานของสหกรณ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ประเภทสหกรณ ออมทรัพย
๒. จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เลขทะเบียนสหกรณที่ สทส(๐)๑๗๓/๒๕๓๐
จํานวนสมาชิกแรกตั้ง ๓๐๐ คน จํานวนเงินทุนแรกตั้ง ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ที่ตั้งสํานักงานเลขที่ ๒๑ หมูที่ ๖ ถนน ศรีสะเกษ – กันทรลักษ ตําบล โพนขา อําเภอ เมือง
จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย ๓๓๐๐๐ โทรศัพท ๐๔๕-๖๑๓๙๙๒ เว็บไซด www.ssksrisaketcoop.com
๔. รางวัลที่เคยไดรับ (ระบุ) สหกรณดีเดนระดับจังหวัด ขนาดใหญมาก ดานสุดยอดที่สหกรณสามารถปดบัญชี ในการประชุมใหญได
รวดเร็ว จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
๕. คุณสมบัตสิ หกรณ
๕.ก. จํานวนสมาชิกปจจุบัน ๓,๓๙๘ คน
๕.ข. ทุนดําเนินงาน ๔,๓๑๘,๑๐๐,๙๐๒.๑๘ บาท
๕.ค. ทุนเรือนหุน ๑,๔๒๓,๒๘๕,๒๖๐ บาท
๕.ง. ทุนสํารอง ๙๕,๙๓๗,๑๑๒.๒๙ บาท
๕.จ. ปริมาณธุรกิจทั้งหมด ๔,๗๓๕,๑๓๗,๙๓๐.๘๐ บาท
สวนที่ ๒ ขอมูลดําเนินงานของสหกรณ
หมวดที่ ๑ ความคิดริเริ่ม
ความคิดริเริ่ม หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่เปนนวัตกรรมที่สหกรณคดิ ริเริ่ม/สรางสรรคขึ้นมาใหม ใชเทคนิควิธีการใหม หรือเปน
โครงการ/กิจกรรมที่มีอยูแลวสหกรณไดนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น โครงการ/กิจกรรมดานความคิดริเริ่มนี้อาจประกอบดวย ความคิด
ริเริม่ ดานบริการ ดานกระบวนการทํางาน ดานกระบวนการผลิต ดานเทคโนโลยี เปนตน ซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานของสหกรณเพิ่มขึ้น ความคิดริเริ่มไดใหความหมายแบงเปน ๒ ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะที่ ๑ โครงการ/กิจกรรมที่เปนนวัตกรรม หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่สหกรณคิดคนขึ้นใหมมาดําเนินการเอง โดยไมมี
หรือเคยมีสหกรณ/หนวยงานอื่น ไดคิดคนดําเนินการมากอน
ลักษณะที่ ๒ โครงการ/กิจกรรมที่นํามาพัฒนา/ปรับปรุงใหดีขึ้น หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่สหกรณหรือหนวยงานอื่น คิดคน
หรือดําเนินการอยู รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมเดิมทีส่ หกรณมีอยูแลว ไดนํามาพัฒนา/ปรับปรุงใหเหมาะสมดีขึ้น
- กรณีทเี่ ปนโครงการ/กิจกรรม ที่สหกรณหรือหนวยงานอื่น คิดคนหรือดําเนินการอยูใหอธิบายใหชัดเจนวาไดนาํ โครงการ/กิจกรรม
มาจากสหกรณหรือหนวยงานใด นํามาพัฒนาปรับปรุงอยางไร
- กรณีที่เปนโครงการ/กิจกรรม เดิมที่สหกรณมีอยูแลว ใหอธิบายใหชัดเจนวาโครงการ/กิจกรรมเดิม ลักษณะการดําเนินการอยางไร
การนําเสนอโครงการ/กิจกรรม ในหมวดที่ ๑ ความคิดริเริ่ม ตองนําเสนอใหครบ ๓ โครงการ/กิจกรรมและเปนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าํ เนินการ
อยูในรอบ ๓ ป บัญชียอนหลัง และดําเนินการอยูในปจจุบัน
ใหอธิบายวิธีการดําเนินงานโครงการ และประโยชนที่ไดรับจากโครงการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่เกิดประโยชนแกสมาชิก
ครอบครัวสมาชิกสหกรณ และสหกรณทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ใหสงเอกสารผลการดําเนินงาน และตัวโครงการฉบับเต็ม/กิจกรรม/รูปภาพ เพื่อประกอบการพิจารณา
โครงการที่ ๑ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
๑.๑ แนวคิดริเริ่มของโครงการ/กิจกรรม (ใหระบุวาเปนความคิดริเริม่ ดานการสงเสริมการออม)
- ใหระบุลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรมที่เปนนวัตกรรม


๒

 โครงการ/กิจกรรมที่มีอยูแลว แตสหกรณไดนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น
- มีโครงการระดมหุน มีการเพิ่มหุนใหสมาชิกที่ถือหุน
- โครงการระดมเงินฝาก โดยใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สูงกวาการฝากเงินธรรมดา)
๑.๒ วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อเพิ่มทุน / ลดเงินกูภ ายนอก
๑.๓ อธิบายวิธีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ฝากเปนชวงเวลา ๖๐ วัน ใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาปกติ รอยละ ๐.๕๐ บาทตอป
- ซื้อหุน+มีการแถมหุน ตามอัตราทีก่ ําหนด
๑.๔ โครงการ/กิจกรรมสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนาสหกรณ/สมาชิกสหกรณ ในเรื่องใดบาง (อธิบาย)
- สภาพคลอง
- มีทุนดําเนินการเพิ่ม
๑.๕ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่ไดรับ (อธิบายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหชัดเจน)
๑. จํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ / กิจกรรม
o สมาชิก ทุกราย ราย คิดเปนรอยละดอกเบี้ยทั้งหมด
o ครอบครัวสมาชิก ทุกราย ราย
o คนในชุมชนสังคมที่สหกรณตั้งอยู - ราย
๒. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่ไดรับทางดานเศรษฐกิจและสังคม และหรือทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานของสหกรณเพิม่ ขึ้น เชนการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายไดการลดรายจายลดตนทุนการผลิต การ
เพิ่มผลผลิต สินคา/บริการไดมาตรฐานรับรอง การบริหารงาน การใหบริการทําใหสมาชิกพึงพอใจหรือการกระบวนการ
ทํางานของสหกรณ เปนตน โดยใหอธิบายถึงประโยชนที่ไดรับ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณใหชัดเจน และใหแสดง
ภาพประกอบผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- สภาพคลองดีขึ้น
- มีทุนดําเนินการเพิม่ ขึ้น ทุนเรือนหุน ทุนเงินฝากเพิ่มขึ้น
๑.๖ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนแบบอยางที่ดี หรือไดนําไปเผยแพรใหแกสหกรณหรือหนวยงานอื่นๆไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน เชน สหกรณ/หนวยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงานโครงการกิจกรรม วิทยากรบรรยายเพื่อเผยแพรโครงการ/กิจกรรมที่
ประสบผลสําเร็จ เปนตน (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ดาํ เนินการ)
โครงการปรับโครงสรางหนีส้ มาชิกสหกรณ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและลดคาครองชีพรายเดือนของสมาชิก
๑.๗ ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม เชน มีการทําโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง และไดนําไปพัฒนาปรับปรุงตอยอดใหดีขึ้น
พัฒนาในการเจรจาประนอมหนี้สมาชิกที่ผิดชําระหนี้สหกรณ

๓

โครงการที่ ๒ ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการปรับโครงสรางหนี้สมาชิกสหกรณ
๒.๑ แนวคิดริเริ่มของโครงการ/กิจกรรม (ใหระบุวาเปนความคิดริเริม่ ดาน........................................)
 โครงการ/กิจกรรมที่เปนนวัตกรรม

 โครงการ/กิจกรรมที่มีอยูแลว แตสหกรณไดนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น
ในสภาพการณปจจุบันอันเนื่องมาจากการขยายวงเงินกูของสหกรณที่เพิ่มมากขึ้นทําใหสมาชิกไมสามารถนําสงเงินกูสหกรณ ซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้น
๒.๒ วัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม
๑. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหสมาชิกที่ไมสามารถชําระหนี้ไดตามสัญญากู
๒. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการชําระหนี้และพัฒนาคุณภาพหนีส้ หกรณ
๒.๓ อธิบายวิธดี ําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
สํารวจขอมูลสมาชิกสหกรณ ที่ไมสามารถชําระหนีส้ หกรณไดเปนไปตามเงื่อนไข ชี้แจงแนวทางการเขารวมโครงการเพื่อใหสมาชิก
ตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการหรือไม สมาชิกทีเ่ ขารวมโครงการจัดทําสัญญาเงินกูเพื่อปรับโครงสรางหนี้ใหม
๒.๔ โครงการ/กิจกรรมสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนาสหกรณ/สมาชิกสหกรณ ในเรื่องใดบาง (อธิบาย)
๑. พัฒนาระบบการชําระหนี้สหกรณของสมาชิกใหเปนปจจุบันไมมหี นี้เสีย
๒. สมาชิกมีเงินคงเหลือ สามารถดําเนินชีวิตไดตามสถานภาพ
๒.๕ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนทไี่ ดรับ (อธิบายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพใหชัดเจน)
๑) จํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม
- สมาชิก ๒,๘๙๖ ราย คิดเปนรอยละของสมาชิกทั้งหมด
- ครอบครัวสมาชิก ๔,๖๓๙ ราย
- คนในชุมชนสังคมที่สหกรณตั้งอยู - ราย
๒) ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่ไดรับทางดานเศรษฐกิจและสังคม และหรือทําใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางานของสหกรณเพิ่มขึ้น เชนการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได การลดรายจาย ลดตนทุนการ
ผลิต การเพิ่มผลผลิต สินคา/บริการไดมาตรฐานรับรอง การบริหารงาน การใหบริการทําใหสมาชิกพึงพอใจหรือการ
กระบวนการทํางานของสหกรณ เปนตน โดยใหอธิบายถึงประโยชนที่ไดรับทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณใหชัดเจน
และใหแสดงภาพประกอบผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เปนโครงการที่ริเริ่มดําเนินการ

๔

โครงการที่ ๓ ชื่อโครงการกิจกรรม โครงการเงินฝากทวีทรัพย
๓.๑ แนวคิดริเริ่มของโครงการ/กิจกรรม (ใหระบุวาเปนความคิดริเริม่ ดาน..........................)
- ใหระบุลักษณะของโครงการ/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรมที่เปนนวัตกรรม
 โครงการ/กิจกรรมที่มีอยูแลว แตสหกรณไดนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีขึ้น

เพื่อดําเนินการออมเงินของสมาชิก
๓.๒ วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม
๑. เพื่อเปนการระดมทุนเงินฝากของสมาชิกและสงเสริมการออม
๒. เพื่อเปนการระดมทุนภายในสหกรณ
๓.๓ อธิบายวิธีการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
๑. กําหนดระยะเวลาดําเนินงานและอัตราดอกเบีย้ ของการฝากเงิน
๒. เพิ่มหุนใหสมาชิกตามจํานวนอัตราที่สหกรณกําหนดใหสมาชิกซื้อหุนเพิ่มในชวงระยะเวลาดําเนินงาน
๓.๔ โครงการ/กิจกรรมสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนาสหกรณ/สมาชิกสหกรณ ในเรื่องใดบาง (อธิบาย)
เปนการออมเงินและแกไขปญหาเงินกูที่สหกรณกูจากสถาบันการเงินอื่นๆและสนับสนุนการออมทรัพยของสมาชิก
๓.๕ ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนทไี ดรับ (อธิบายเชิงปริมาณและคุณภาพใหชัดเจน)
๑. จํานวนผูไ ดรับผลประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม
- สมาชิก ๑,๗๑๔ ราย คิดเปนรอยละของสมาชิกทั้งหมด
- ครอบครัวสมาชิก - ราย
- คนในชุมชนสังคมที่สหกรณตั้งอยู - ราย
๒. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประโยชนที่ไดรับทางเศรษฐกิจและสังคม และหรือทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การทํางานของสหกรณเพิ่มขึ้น เชน การประกอบวิชาชีพ การเพิ่มรายได การลดรายจาย ลดตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต สินคา/
บริการไดมาตรฐานรองรับการบริหารงาน การใหบริการทําใหสมาชิกพึงพอใจ หรือการกระบวนการทํางานของสหกรณ เปนตน โดยให
อธิบายถึงประโยชนที่ไดรับ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณใหชัดเจน และใหแสดงภาพประกอบผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
อัตราสวนทุนการดําเนินงานของสหกรณอยูในอัตราสวนที่เหมาะสมทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๖ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนแบบอยางที่ดี หรือไดนําไปเผยแพรใหแกสหกรณหรือหนวยงานอื่น ไดเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน เชนสหกรณ/หนวยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงานโครงการกิจกรรม วิทยากรบรรยายเพื่อเผยแพรโครงการ/กิจกรรมที่ประสบ
ความสําเร็จ เปนตน (โปรดระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ดาํ เนินการ)
๓.๗ ความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม เชนมีการทําโครงการ/กิจกรรมอยางตอเนื่อง และไดนํามาพัฒนาปรับปรุงตอยอดใหดีขึ้น
เปนโครงการที่บรรจุในแผนงานของสหกรณ 5 ป

๕

หมวดที่ ๒ ความสามารถในการบริหารและการจัดการสหกรณ
ใหทําเครื่องหมาย  ในขอที่สหกรณดําเนินการ หรือกรอกขอความ/ขอมูลของสหกรณในชองวางที่กําหนด และใหแนบเอกสาร
เพิ่มเติมดวย
๒.๑ ความสามารถในการบริหารงาน
๒.๑.๑ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง สหกรณมีการดําเนินการเกี่ยวกับแผนงานหลัก/แผนกลยุทธ (ระยะเวลา ๑-๓ ป)
อยางไร
(๑) การจัดทําแผนงานหลัก/แผนกลยุทธ มีการจัดทําหรือไม
( ) ไมมีการจัดทํา
(  ) มีการจัดทํา (ระบุโดยสรุป รายละเอียด/ขั้นตอนการจัดทําแผนงานหลัก/แผนกลยุทธ และ
แนบเอกสารประกอบ)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
(๒) การนําแผนงานหลัก/แผนกลยุทธ ไปใชในการปฏิบัติ อยางไร
( ) ไมไดนําไปใช
(  ) นําไปใช (ระบุโดยสรุป การดําเนินการตามแผนงานหลัก/แผนกลยุทธ เชน จํานวนและชื่อ
โครงการ/กิจกรรม วิธีและการดําเนินโครงการและแนบเอกสารประกอบ)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
(๓) มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน/โครงการ ตามแผนหลัก (แผนกลยุทธสหกรณ) หรือไม
อยางไร
( ) ไมมี
(  ) มีการติดตาม (ระบุโดยสรุป วิธีหรือขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการและแนบเอกสาร
ประกอบ)
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๒ ในรอบ ๓ ปยอนหลัง มีการรับสมาชิกเพิ่มหรือไม รับเพิ่มระหวางป จํานวนเทาไร
( ) ไมมี
(  ) มีการรับเพิ่มระหวางป ใหแสดงขอมูลการรับสมาชิกเพิม่ ยอนหลัง ๓ ป
- ปบัญชีสิ้นสุด ๒๕๕๕ สมาชิกตนป๒,๙๗๙คน รับเพิ่ม๒๐๔คน (ออก๖๖คน)
- ปบัญชีสิ้นสุด ๒๕๕๖ สมาชิกตนป๓,๑๑๗คน รับเพิ่ม๓๕๕คน (ออก๑๕๑คน)
- ปบัญชีสิ้นสุด ๒๕๕๗ สมาชิกตนป๓,๓๒๑คน รับเพิ่ม๑๖๗คน (ออก๙๐คน)
๒.๑.๓ มีการอบรม/ถายทอดความรู ความเขาใจเกีย่ วกับสหกรณ เชน อุดมการณ หลักการและวิธกี ารสหกรณ บทบาท
หนาที่ของสมาชิก แกสมาชิกใหม หรือไม
( ) ไมมี
(  ) มี (ระบุโดยสรุป วิธีหรือขั้นตอนการอบรม/ถายทอดความรู ความเขาใจ และแนบเอกสาร
ประกอบ)
สหกรณกําหนดแผนการอบรม/ถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ เชน อุดมการณ หลักการ
และวิธีการสหกรณ บทบาทหนาที่ของสมาชิก
๒.๑.๔ การแบงสวนงาน/การกําหนดโครงสรางการบริหารงานของสหกรณ
(๑) มีการแบงสวนงานหรือไม
( ) ไมมี
(  ) มี (ระบุโดยสรุป การแบงสวนงานและแนบเอกสารประกอบ)
สหกรณมีการกําหนดบทบาทหนาที่ทั้งของคณะกรรมการฝายบริหาร และฝายจัดการอยาง

๖

(๒) มีการมอบหมายหนาที/่ ความรับผิดชอบแกเจาหนาที่สหกรณ (ฝายจัดการ) หรือไม
( ) ไมมี
( ) มี (ระบุโดยสรุป วิธีการมอบหมายงานและแนบเอกสารประกอบ)
สหกรณมีการจัดทําผังการบริหารและแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่สหกรณอยางชัดเจน ในการกํากับ
ของหัวหนาฝายการจัดการคือ กรรมการผูจดั การสหกรณ และรับนโยบายการดําเนินงานจากคณะกรรมการฝายบริหาร
ตามอํานาจ
๒.๑.๕ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง มีการจัดทําทะเบียนคุมวาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการตามแบบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด หรือไม อยางไร
( ) ไมไดจัดทํา
(  ) จัดทํา (ระบุโดยสรุป เริม่ จัดทําเมื่อไหรและจัดทําทุกปหรือไม)
สหกรณมีการจัดทําทะเบียนคุมวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการเปนปจจุบัน
๒.๑.๖ ในรอบปบัญชีลาสุด ผูตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง มีการรายงานการตรวจสอบหรือไม อยางไร
(๑) การรายงานตอที่ประชุมใหญ
( ) ไมมีการรายงาน
(  ) มีการรายงาน และแนบเอกสารประกอบ (รายงานกิจการ)
(๒) การรายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ
( ) ไมมีการรายงาน
(  ) มีการรายงาน จํานวน ๑๒ ครั้ง (บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ)
๒.๑.๗ ในรอบปบญ
ั ชีลาสุด การใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับสหกรณ และหรือที่เกีย่ วกับการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม แกสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) หรือไม อยางไร
(๑) มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานประจําปและงบประมาณดําเนินการในเรื่องนี้หรือไม
( ) ไมมี
(  ) มี
(๒) มีการใหการศึกษาอบรมตามแผนปฏิบัติงานประจําป หรือไม
( ) ไมมีการปฏิบตั ิตามแผน
(  ) มีการปฏิบัติตามแผน โดยใหการศึกษาอบรมแกบุคลากรสหกรณ ดังนี้ (ระบุ จํานวนและ
เปาหมายผูเขารับการอบรม)
 สมาชิก

๒ ครั้ง ๑๐๐ คน

 คณะกรรมการดําเนินการ
๕ ครั้ง ๑๕
คน
 ฝายจัดการ

๕ ครั้ง ๙
คน
๒.๑.๘ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง มีการเผยแพรประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารของสหกรณ และหรือดานอื่นๆใหสมาชิก
และบุคคลภายนอกไดรับรูหรือไม อยางไร
( ) ไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
( ) มีการเผยแพรประชาสัมพันธ (ระบุชองทางและจํานวนครัง้ /ความถี่การเผยแพรประชาสัมพันธ)
สหกรณมีการเผยแพรประชาสัมพันธสมาชิก จัดทําวารสารเผยแพรไปยังชุมชน สถานีอนามัย สาธารณสุขอําเภอ
ตางๆ
๒.๑.๙ ในรอบปบญ
ั ชีลาสุด มีการเก็บรักษาเงินสดคงเหลือประจําวัน ตามที่กําหนดในระเบียบสหกรณ อยางไร
( ) การจัดเก็บ ไมเกินวงเงินที่กําหนด
( ) การจัดเก็บ เกินวงเงินที่กําหนด จํานวน.........ครั้ง
๒.๑.๑๐ ในรอบปบัญชีลาสุด มีการจัดทํางบการเงินเพื่อการบริหาร (งบการเงินระหวางป) หรือไม อยางไร
( ) ไมมีการจัดทํา

๗

(  ) มีการจัดทํา และ/หรือมีการนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน ๑๒ ครั้ง
๒.๑.๑๑ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง มีการสอบถาม/สํารวจความตองการของสมาชิกที่ตองการใหสหกรณอํานวยประโยชน
หรือใหบริการในดานเศรษฐกิจและสังคม หรือไม อยางไร
(  ) ไมมีการดําเนินการ
( ) มีการสอบถาม/สํารวจ (ระบุโดยสรุป วิธีและผลการสอบถาม/สํารวจและแนบเอกสารประกอบ)
๒.๑.๑๒ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง มีการจายเงินปนผลตามหุนหรือไม อยางไร
( ) ไมมีการจายเงินปนผลทั้งสามป
(  ) มีการจายเงินปนผล จํานวนปที่จายเงินปนผล ๓ ป
๒.๑.๑๓ ในรอบปบัญชีลาสุด สหกรณไดทํากิจกรมทางธุรกิจหรือใชบริการจากชุมนุมสหกรณหรือไม
( ) ไมมีการดําเนินการไดทํากิจกรรมทางธุรกิจหรือใชบริการจากชุมนุมสหกรณ
(  ) ทํากิจกรรมทางธุรกิจหรือใชบริการจากชุมนุมสหกรณ (ระบุชื่อชุมนุมสหกรณและกิจกรรม)
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด เขารวมประชุมสัมมนาและเขารวมประชุมใหญสามัญ
๒.๑.๑๔ ในรอบปบัญชีลาสุด มีการรวมมือ/เชื่อมโยงเครือขายพันธมิตร ทางธุรกิจ กับสหกรณอื่นหรือไม อยางไร
( ) ไมมีการรวมมือ
(  ) มีการรวมมือ (ระบุกจิ กรรมและจํานวนสหกรณ)
 กิจกรรม การรับฝากเงินจากสหกรณอื่น

จํานวน ๕ สหกรณ
 กิจกรรม การฝากเงินกับสหกรณอื่น

จํานวน ๑ สหกรณ
 กิจกรรมลงทุนในหุนสมาชิกชุมนุมสหกรณฯ

จํานวน ๒ สหกรณ
 กิจกรรม.........................................
จํานวน..........................สหกรณ
 กิจกรรม.........................................
จํานวน..........................สหกรณ
๒.๑.๑๕ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง การมีกิจกรรมกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(๑) มีการเขาประชุมใหญหรือไม ระบุจํานวนครั้งที่เขาประชุม
( ) ไมไดเขารวมประชุม
(  ) เขารวมประชุม จํานวน ๓ ครั้งที่เขารวมประชุม(ในรอบ ๓ ปยอนหลัง)
(๒) มีการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนคาบํารุงสันนิบาตฯ ทั้งสามป
( ) ไมมีการจัดสรร
( ) มีการจัดสรร แตไมไดสงคาบํารุงสันนิบาตฯ ทั้งสามป
(  ) มีการจัดสรร และสงคาบํารุงสันนิบาตฯ แลว จํานวน ๓ ครั้ง

๒.๒ ความสามารถในการจัดการสหกรณ
กรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ๓ ปบัญชียอนหลัง โดยกรอกแตละป ตามหัวขอดังนี้
(ไดแนบคําอธิบายและวิธีการหาคาการเปลี่ยนแปลงไวทายแบบกรอกขอมูลดังนี)้

๒.๒.๑ ปริมาณธุรกิจที่สหกรณทํากับสมาชิกตอ
ปริมาณธุรกิจทั้งหมด ( % )
= มูลคาธุรกิจทีส่ หกรณทํากับสมาชิก X ๑๐๐
มูลคาธุรกิจทั้งหมด
ผลการคํานวณ
คาเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๒ อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%)

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๕
-

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๖
-

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๗
-

๓,๕๓๑,๖๙๐,๘๑๑.๐๖

๔,๑๑๖,๕๘๑,๗๒๒.๕๐

๔,๗๓๕,๑๓๗,๙๓๐.๘๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๖.๒๓%
๗๑,๘๔๖,๘๙๘.๒๗

๑๕.๖๕%
๘๓,๐๘๘,๘๙๘.๒๗

๑๕.๔๖%
๙๕,๙๓๗,๑๑๒.๒๙

๘

= ทุนสํารองปปจจุบัน – ทุนสํารองปกอน X๑๐๐
ทุนสํารองปกอน
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๓ อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหัก
คาใชจายดําเนินงาน ( % )
= คาใชจายดําเนินงาน X๑๐๐
กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๔ เงินออมตอสมาชิก (บาท)
= เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน
จํานวนสมาชิก
(เงินออม = เงินฝากสิ้นปของสมาชิก+เงินหุน
สมาชิก)
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๕ อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปน
ทุนสํารอง ( % )
= จํานวนเงินที่จัดสรรทุนสํารองX๑๐๐
ยอดกําไรสุทธิประจําป
ผลการคํานวณ
คาเฉลี่ย ๓ ป
(นําคาทั้ง๓ ปมารวมกันแลวหารดวย ๓)
๒.๒.๖ อัตราการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปน
ทุนสะสมอื่น ( % )
= จํานวนเงินที่จัดสรรทุนสะสมอืน่ X ๑๐๐
ยอดกําไรสุทธิประจําป
ผลการคํานวณ
คาเปลี่ยนแปลง
๒.๒.๗ อัตราสวนทุนภายในตอทุนภายนอก
(เทา)
= ทุนภายใน
ทุนภายนอก
ผลการคํานวณ
คาเฉลี่ย ๓ ป
(นําคาทั้ง๓ปมารวมกันแลวหารดวย๓)
๒.๒.๘ การจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตาม
สวนธุรกิจ ( % )

๖๑,๘๑๔,๗๑๒.๑๑
๖๑,๘๑๔,๗๑๒.๑๑
-

๗๑,๘๔๖,๘๙๘.๒๗
๗๑,๘๔๖,๘๙๘.๒๗
-

๘๓,๐๘๘,๘๙๘.๒๗
๘๓๐,๘๘,๘๙๘.๒๗
-

๓.๘๘

๓.๔๐

๓.๒๗

๗,๒๐๒,๕๔๕.๙๔

๗,๕๘๖,๓๒๗.๐๖

๘,๖๔๗,๘๙๓.๒๕

๑๘๕,๕๑๘,๙๖๗.๕๘
-

๒๒๒,๙๙๐,๙๕๑.๑๔
-

๒๖,๔๒๙๖,๕๘๐.๑๘
-

๔๙๙,๙๔๙,๘๖๗.๖๘
๑,๑๒๑,๕๙๑.๑๗๐
๒,๙๗๙

๖๔,๓๖๙,๗๒๘๐.๐๓
๑,๒๖๗,๐๒๖,๙๓๐
๓,๑๑๗

๔๕๑,๙๘๗,๗๕๘.๖๗
๑,๘๗๕,๒๗๓,๐๑๘.๖๗
๓,๓๒๑

๕๔๔,๓๒๓.๙๕

๖๑๓,๐๐๑.๐๓

๕๖๔,๖๗๑.๑๙

-

-

-

๑๐.๐๙

๑๐.๐๒

๑๐.๑๕

๑๑,๒๔๒,๐๐๐
๑๑๑,๔๑๙,๓๔๒.๖๗

๑,๒๘๔๘,๒๑๔.๐๒
๑๒๘,๒๘๒,๖๔๙.๒๗

๑๓,๙๕๒,๓๘๓.๐๓
๑๓๗,๔๔๐,๘๗๐.๕๓

๑.๓๓

๑.๙๕

๑.๙๗

๑,๔๘๔,๗๗๗.๖๗

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐

๑.๐๗

๑.๐๐

๐.๘๘

๑๖๕,๒๙๖๑,๒๑๒.๕๕

๑๗๙,๒๐๕๘,๖๘๘.๙๕

๒๐๒,๕๗๒๒,๙๙๘.๙๑

๑,๕๔๖,๖๗๙,๔๔๖.๐๘

๑,๗๙๕,๔๐๒,๘๗๒.๑๔

๒๒๙,๒๓๗๗,๙๐๓.๒๗

๒,๙๗๙ X๑๐๐

๓,๑๑๗X๑๐๐

๓,๓๒๑X๑๐๐

๙

= จํานวนสมาชิกที่ไดรับเงินเฉลี่ยคืน X ๑๐๐
จํานวนสมาชิกทั้งหมด
ผลการคํานวณ
O จายเงินเฉลี่ยคืน (บาท)
O จํานวนสมาชิกที่ไดรับเงินเฉลี่ยคืน(คน)
O รอยละของสมาชิกทั้งหมด (%)
คาเฉลี่ย ๓ ป
(นําคาทั้ง๓ปมารวมกันแลวหารดวย๓)

๒,๙๗๙

๓,๑๑๗

๓,๓๒๑

๒๕,๓๕๖,๖๙๓

๓๐,๔๗๐,๑๐๐.๒๕

๓๓,๔๒๘,๘๗๑.๗๕

๒,๙๗๙
๑๐๐

๓,๑๑๗
๑๐๐

๓,๓๒๑
๑๐๐

๑๐๐

๒.๓ การควบคุมภายใน
๒.๓.๑ ในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง มีการนําระบบควบคุมภายในมาใชหรือไม อยางไร
( ) ไมมี
(  ) มี (ระบุ ขั้นตอน / วิธีการใชระบบคุมภายใน)
สหกรณไดนําแนวทางการควบคุมภายในมาปรับใชกับสหกรณ โดยสหกรณไดรับการประเมินการควบคุมภายในจาก
สํานักงานสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ ในระดับ ดีมาก
๒.๓.๒ ในรอบปบัญชีลาสุด สหกรณไดรับการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ อยูในระดับ ดี
มาก

หมวดที่ ๓ บทบาทและการมีสว นรวมของสมาชิกตอสหกรณ
ใหทําเครื่องหมาย  หรือกรอกขอมูลสมาชิกในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง
๓.๑ ความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกและคณะกรรมการดําเนินการ
(๑) การประชุมใหญ
ผูเขาประชุมใหญ หมายถึง ( ) สมาชิกหรือ ( ) ผูแทนสมาชิก
- จํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก (
คน )
- จํานวนครั้งของการประชุม ( ครั้ง )
- จํานวนผูเขาประชุมใหญ ( คน )
รอยละของผูเ ขาประชุมใหญ ( % )
(๒) การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
- จํานวนกรรมการดําเนินการ ( คน )
- จํานวนครั้งของการประชุม
-

จํานวนผูเขาประชุม

-

รอยละของผูเ ขาประชุม

บัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๕

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๖

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๗

๑

๑

๑

๑๕
๑๒
๑๘๐
๑๐๐

๑๕
๑๒
๑๘๐
๑๐๐

๑๕
๑๒
๑๘๐
๑๐๐

๑๐

๓.๒ การมีสวนรวมของสมาชิกในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ
ขอ ๓.๒ ใหทุกสหกรณกรอกขอมูลใน (๑) (๒) และ (๓) ยกเวนสหกรณรา นคา กรอกเฉพาะ (๒) และ (๓)

1 รอยละของสมาชิกที่ฝากเงินในสหกรณ ( % )
สมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณX๑๐๐
สมาชิกทั้งหมด
ผลการคํานวณ
คาเฉลี่ย ๓ ป(นําคารอยละของ ๓ ปรวมกันแลวหารดวย๓)
๒ รอยละของสมาชิกที่ทําธุรกิจกับสหกรณ (%)
สมาชิกทีท่ ําธุรกิจกับสหกรณX๑๐๐
สมาชิกทั้งหมด
ผลการคํานวณ
คาเฉลี่ย ๓ ป(นําคารอยละของ ๓ ปรวมกันแลวหารดวย๓)
๓ จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมของสหกรณ (ที่มิใชธุรกิจและการเขา
ประชุมใหญ)
กิจกรรมโครงการบริจาคเงินชวยเหลือสมาชิกเมือ่ ถึงแกกรรม
สมาชิกเขารวม (คน)
คิดเปนรอยละของสมาชิกทั้งหมด (%)
เฉลี่ย ๓ ป รอยละของสมาชิกผูเขารวมกิจกรรม

บัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๕

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๖

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๗

๕๓.๖๘
๑,๕๙๙
๒,๙๗๙

๕๒.๔๙
๑,๖๓๖
๓,๑๑๗
๕๒.๕๔

๕๑.๔๖
๑,๗๐๙
๓,๓๒๑

๒,๙๗๙X๑๐๐ ๓,๑๑๗X๑๐๐ ๓,๓๒๑X๑๐๐

๒,๙๗๙
๑๐๐

๓,๑๑๗
๑๐๐

๓,๓๒๑
๑๐๐
๑๐๐

๒,๙๗๙
๑๐๐

๓,๑๑๗
๑๐๐

๓,๓๒๑
๑๐๐
๑๐๐

๑๑

หมวดที่ ๔ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ
กรอกขอมูลผลการดําเนินงาน ๓ ปบัญชียอนหลัง โดยกรอกแตละป ตามหัวขอดังนี้
(ไดแนบคําอธิบายและวิธีการหาคาการเปลี่ยนแปลงไวทายแบบกรอกขอมูลดังนี)้

๔.๑ อัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพย (เทา)
= ทุนสํารอง X๑๐๐
สินทรัพย
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๔.๒ อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ (%)
=ทุนของสหกรณปปจจุบันทุนของสหกรณปกอน X๑๐๐
ทุนของสหกรณปกอน
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง

บัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๕

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๖

ปบัญชีสิ้นสุด
๒๕๕๗

๐.๐๒

๐.๐๒

๐.๐๒

๗๑๘,๔๖๘,๙๘๓.๒๗
๘๓,๐๘๘,๘๙๘.๒๗
๓,๑๙๙,๖๔๐,๖๕๘.๖๓ ๓,๕๘๗,๔๖๑,๕๖๑.๐๙
๑๔.๕๘%
๑๓.๓๓%

๙๕,๙๓๗,๑๑๒.๒๙
๔๓๑๘๑๐๐๙๐๒.๑๘
๑๒.๐๗%

๑,๓๐๖,๐๐๘,๐๐๐.๘๕ ๑,๔๘๐,๐๙๖,๑๖๑.๑๒ ๑,๖๕๘,๖๙๑,๔๖๒.๔๐
๑,๑๓๙,๗๗๓,๑๓๐.๖๘ ๑,๓๐๖,๐๐๘,๐๐๐.๘๕ ๑,๔๘๐,๐๙๖,๑๖๑.๑๒
๑๖๖,๒๓๔,๘๗๐.๑๗
๑๗๔,๐๘๘,๑๖๐.๒๗
๑๗๘,๕๙๕,๓๐๑.๒๘

๔.๓ อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%)
= กําไรสุทธิ X๑๐๐
ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง

๙.๑๑%
๙.๒๑%
๑๑๑,๔๑๙,๓๔๒.๖๗
๑๒๘,๒๘๒,๖๔๙.๒๗
๑,๒๒๒,๘๙๐,๕๖๕.๗๗ ๑,๓๙๓,๐๕๒,๐๘๐.๙๙

๔.๔ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)
= กําไรจากการดําเนินงาน X๑๐๐
สินทรัพยถัวเฉลี่ย
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง

๓.๙๕%
๓.๗๘%
๓.๔๘%
๑๑๑,๔๑๙,๓๔๒.๖๗
๑๒๘,๒๘๒,๖๔๙.๒๗
๑๓๗,๔๐๐,๘๗๐.๕๓
๒,๘๒๒,๒๘๙,๙๖๙.๘๙ ๓,๓๙๓,๕๕๑,๑๐๙.๘๖ ๓,๙๕๒,๗๘๑,๒๓๑.๖๔

๔.๕ อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
=สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๔.๖ อัตราลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชําระหนีไ้ ดตามกําหนด
(%)
= ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระหนีไ้ ดตามกําหนด X๑๐๐
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระ
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๔.๗ อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา)
=หนี้สินทั้งสิ้น

๐.๒๙

๐.๑๖

๘.๗๖%
๑๓๗,๔๐๐,๘๗๐.๕๓
๑๕๖๙๓๙๓๘๑๑.๗๖

๐.๑๑

๔๘๗๖๙๕๗๔๓.๙๕
๒๙๖๑๖๗๓๙๕.๗๕
๒๑๗๘๒๒๗๒๘.๘๗
๑,๖๗๓,๖๒๓,๔๖๗.๗๘ ๑,๘๗๐,๒๙๘,๗๒๙.๙๗ ๒,๐๗๑,๗๙๕,๐๘๑.๙๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓๒๓,๑๑๖,๐๗๔.๐๓

๑๘๔,๗๘๒,๕๕๘.๐๕

๑๘๖,๒๒๘,๖๔๔.๒๕

๑.๔๕

๑.๔๒

๑.๖๐

๑๒

ทุนของสหกรณ
ผลการคํานวณ
คาการเปลี่ยนแปลง
๔.๘ อัตราการเติบโตของหนี้ (%)
=หนี้สินทั้งสิ้นปปจจุบัน – หนี้สินทั้งสิ้นปกอน X ๑๐๐
หนี้สินทั้งสิ้นปกอน
ผลการคํานวณ

๑,๘๙๓,๖๓๒,๖๕๗.๗๘ ๒,๑๐๗,๓๖๕,๓๙๙.๙ ๒,๖๕๙,๔๐๙,๔๓๙.๗๘
๑,๓๐๖,๐๐๘,๐๐๐.๘๕ ๑,๔๘๐,๐๙๖,๑๖๑.๑๒ ๑,๖๕๘,๖๙๑,๔๖๒.๔๐
๔๕.๐๙%

๑๑.๒๙%

๒๖.๒๐%

๕๘๘,๔๖๖,๕๐๗.๓๒X
๑๐๐
๑,๓๐๕,๑๖๖,๑๕๐.๔๖

๒๑๓,๗๓๑,๗๔๒.๑๘X
๑๐๐
๑,๘๙๓,๖๓๒,๖๕๗.๗๘

๕๕๒๐๔๔๐๓๙.๘๑X
๑๐๐
๒,๑๐๗,๓๖๕,๓๙๙.๙๗

๑๓

หมวดที่ ๕ การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ( ๑๕๐ คะแนน)
ใหกรอกขอมูลโดยสรุปในรอบ ๓ ปบัญชียอนหลัง ของการทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชน ดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหระบุกิจกรรมในแตละปบัญชี รวมทั้งการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ดวย และให
อธิบายถึงวิธีการดําเนินงานประกอบการพิจารณาวา สหกรณเปนผูด ําเนินการเอง หรือเปนการบริจาคเงินเพื่อทํากิจกรรม และให
ระบุประโยชนที่ไดรับจากการทํากิจกรรมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เชน ผูที่ไดรับสวัสดิการ จํานวนผูที่ไดรับประโยชน และ
กิจกรรมในหมวดที่ ๕ ตองไมซ้ํากับกิจกรรมในหมวดที่ ๑
๕.๑ การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน แบงออกเปน ๒ กิจกรรมหลัก คือ
๕.๑.๑ กิจกรรมสาธารณประโยชน (ใหแกบคุ คลภายในสหกรณ) ในดานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ/ครอบครัว
สมาชิก กรรมการสหกรณ และพนักงานสหกรณ
๑. ขอมูลทั่วไป ใหกรอกขอมูลการสวัสดิการของสหกรณ (ภายใน) ที่ใหแกสมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก
และพนักงาน โดยใหระบุชื่อระเบียบ และทําเครื่องหมาย  ในชองผูไดรับสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ
๑) ดานการศึกษา
- การจายเงินทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
- การจัดอบรมสัมมนาเจาหนาที่
- การศึกษาอบรม และประชุมสัมมนาสมาชิก
ตามเขตพื้นที่
๒) ดานการสงเคราะห
- ระเบียบวาดวยสวัสดิการสงเคราะห
- ระเบียบวาดวยสวัสดิการเงินสงเคราะหคู
สมรสสมาชิก
๓) ดานการรักษาพยาบาล
- ระเบียบ คารักษาพยาบาล
- ระเบียบ...................................................
๔) ดานการประกันภัย/ประกันชีวติ
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
- เปนศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขแหง
ประเทศไทย
- ศูนยประสานงาน สสช.สสอ
๕) ดานการรักษาพยาบาลอื่นๆ
- ระเบียบ การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิก
- ระเบียบสนับสนุนกีฬาสาธารณสุข

สมาชิก

ผูที่ไดรับสวัสดิการ
กรรมการ ครอบครัวสมาชิก
๑

๑

พนักงาน
๑
๑

๑
๑

๑

๑
๑

๑

๑
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑
๑

๑๔

๑.๒ ขอมูลรอยละของการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสวัสดิการ (ภายใน) ในรอบ ๓ ป
ปบัญชีสนิ้ สุด ๒๕๕๕
ปบัญชีสนิ้ สุด ๒๕๕๖
รอยละ ๐.๓๖
รอยละ ๐.๓๙

ปบัญชีสนิ้ สุด ๒๕๕๗
รอยละ ๐.๙๓

๒.ผลการจัดสวัสดิการ
๑. ดานการศึกษา เชนการใหทุนการศึกษา ทุนฝกอบรม
๑.๑ การจัดสวัสดิการดานการศึกษาสหกรณ (ทําเครื่องหมาย  ในชอง
)
กําหนดไวในระเบียบ
 ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
๑.๒ ผลการจัดสวัสดิการการศึกษาในรอบ ๓ ป ใหระบุชื่อสวัสดิการ ผูที่ไดรับสวัสดิการ จํานวนผูไ ดรับสวัสดิการ (แยกเปน
สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน ) จํานวนเงินจายสวัสดิการและจํานวนทุนการศึกษา
การจัดสวัสดิการ
1 ดานการศึกษา
1.1 การจายเงินทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
- จํานวนทุนการศึกษา (ทุน)

๑.๒ การจัดอบรมสัมมนาเจาหนาที่
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
- จํานวนทุนการศึกษา (ทุน)
1.3 สวัสดิการ การศึกษาอบรม และประชุม
สัมมนาสมาชิกตามเขตพื้นที่
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
- จํานวนทุนการศึกษา (ทุน)

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๕

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๖

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๗

สมาชิก
๘๙
๘๙,๐๐๐
๘๙

สมาชิก
๑๒๗
๑๒๗,๐๐๐
๑๒๗

สมาชิก
๑๓๐
๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐

เจาหนาที่
๑
๑,๐๐๐
๑ ทุน

เจาหนาที่
๑
๑,๐๐๐
๑ ทุน

เจาหนาที่
๑
๑,๐๐๐
๑ ทุน

๘๙,๐๐๐
๘๙

๑๒๗,๐๐๐
๑๒๗

๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐

๑๕

๒. ดานการสงเคราะหสมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน ที่ประสบภัยธรรมชาติ / ภัยพิบัติ / อุทกภัยตางๆ ฯลฯ
๒.๑ การจัดสวัสดิการดานการสงเคราะห (ทําเครื่องหมาย / ในชอง )
ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
 กําหนดไวในระเบียบ
๒.๒ ผลการจัดสวัสดิการดานการสงเคราะหในรอบ ๓ ป ใหระบุชื่อสวัสดิการ ผูทไี่ ดรบั สวัสดิการ จํานวน ผูที่ไดรับสวัสดิการ
(แยกเปน สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จํานวนเงินจายสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ
๒. ดานการสงเคราะห
๒.๑ สวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
(ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
๒.๒ สวัสดิการชวยเหลือคูสมรสสมาชิก
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
๒.๓ โครงการเงินบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
(ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๕

ปบัญชีสนิ้ สุด ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๖
๒๕๕๗

สมาชิก
๔

สมาชิก
๘

สมาชิก
๖

๙๗๐,๐๐๐

๑,๙๔๐,๐๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐

สมาชิก
๕
๔๐,๐๐๐

สมาชิก
๒
๑๖,๐๐๐

สมาชิก
๔
๓๒,๐๐๐

๙

๑๐

๑๐

๑,๐๑๐,๐๐๐

๑,๙๕๖,๐๐๐ ๑,๒๓๒,๐๐๐

๓. ดานการรักษาพยาบาล และที่เกี่ยวของ
๓.๑ การกําหนดระเบียบการจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลหรือไม (ทําเครื่องหมาย  ในชอง )
ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
 กําหนดไวในระเบียบ
๓.๒ ผลการจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล ในรอบ๓ป ใหระบุชื่อสวัสดิการ ผูที่ไดรับสวัสดิการ จํานวนผูที่ไดรับ
สวัสดิการ (แยกเปน สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จํานวนเงินจายสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๕

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๖

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๗

๓. ดานการรักษาพยาบาล
๓.๑ คารักษาพยาบาลเจาหนาที่
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)

เจาหนาที่
๑
๒,๖๐๐

เจาหนาที่
๒
๗,๗๓๗.๕๐

๑๖

๔. ดานการประกันภัย/ประกันชีวติ
๔.๑ การกําหนดระเบียบการจัดสวัสดิการการประกันภัย/ประกันชีวิต หรือไม (ทําเครื่องหมาย ในชอง )
ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
 กําหนดไวในระเบียบ
๔.๒ ผลการจัดสวัสดิการดานการประกันภัย/ประกันชีวิต ในรอบ ๓ ป ใหระบุชื่อสวัสดิการ ผูทไี่ ดรับสวัสดิการ จํานวนผูที่
ไดรับสวัสดิการ (แยกเปน สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จํานวนเงินจายสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๕

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๖

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๗

สมาชิก
๒,๗๓๑

สมาชิก
๒,๙๕๑

สมาชิก
๓,๐๑๖

๑,๗๖๘,๔๒๕.๕๒

๑,๗๗๒,๕๐๐

๑,๙๙๐,๕๗๕

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

๕
๔,๐๐๐

๒
๑๖,๐๐๐

๔
๓๒,๐๐๐

สมาชิก
๔
๙๗๐,๐๐๐

สมาชิก
๘
๑,๙๔๐,๐๐๐

สมาชิก
๖
๑,๒๐๐,๐๐๐

๔. ดานการประกันภัย/ประกันชีวติ
๔.๑ สวัสดิการ เปนศูนยประงาน
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
(ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
๔.๒ สวัสดิการชวยเหลือคูสมรสสมาชิก
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
(ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
๔.๓ โครงการเงินบริจาคเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
(ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)

๕. ดานอื่นๆ / (ระบุ) เชนการฝกอาชีพ
๕.๑ การกําหนดระเบียบการจัดสวัสดิการดานอื่นๆ หรือไม (ทําเครือ่ งหมาย ในชอง )
ไมไดกําหนดไวในระเบียบ
 กําหนดไวในระเบียบ
๕.๒ ผลการจัดสวัสดิการดานอื่นๆ (ระบุ) ในรอบ ๓ ป ใหระบุชื่อสวัสดิการ ผูที่ไดรับสวัสดิการ จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ
(แยกเปน สมาชิก กรรมการ ครอบครัวสมาชิก และพนักงาน) จํานวนเงินจายสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ
๕. ดานอื่นๆ
๕.๑ สวัสดิการ การศึกษาอบรมสมาชิก
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๕

ปบัญชี
สิ้นสุด
๒๕๕๖

สมาชิก

สมาชิก
๒๘๔,๓๐๕

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๗

สมาชิก
๓๒๖
๓๑๓,๒๑๗

๑๗

๕.๒ สวัสดิการสนับสนุนกีฬาสหกรณ
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)
๕.๓ สวัสดิการ สนับสนุนกีฬาสาธารณสุข
- ผูที่ไดรับสวัสดิการ (ระบุ)
- จํานวนผูที่ไดรับสวัสดิการ (ราย)
- จํานวนเงินที่จาย (บาท)

กก+จนท+
ผูตรวจ
๒๘
๑๐,๑๐๐

กก+จนท+
ผูตรวจ
๒๘
๑๙,๓๑๐

กก+จนท+
ผูตรวจ
๒๘
๓๕,๘๙๐

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๕.๑.๒ กิจกรรมดานสาธารณประโยชน เพื่อสังคมและชุมชน (ใหแกบุคคล/ชุมชนภายนอก)
๑.กรอกขอมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรม ดานสาธารณประโยชน เพื่อสังคมและชุมชน โดยใหระบุกิจกรรมในแตละดานที่ดําเนินการดังนี้
๑) ดานศาสนา/วัฒนธรรม เชน ทอดกฐิน ทอดผาปา งานบุญ/งานประเพณี สมทบคา/คาไฟฟา
- กิจกรรม ทอดกฐิน
- กิจกรรม ทอดกฐิน
๒) ดานการศึกษา/กีฬา เชนมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนการสอน อุปกรณกีฬา อาหารกลางวัน
- กิจกรรม มอบทุนการศึกษา
- กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬาสหกรณ
- กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬาสาธารณสุข
๓) ดานการรักษาพยาบาล เชนอุปกรณเครื่องมือการแพทย การบริจาคโลหิต
- กิจกรรม การบริจาคโลหิตวันสหกรณแหงชาติ โดยเจาหนาที่สหกรณ
๔) ดานการชวยเหลือ /ปองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัยพิบตั ิ เชน วาทภัย อุทกภัย อัคคีภัย
- กิจกรรม ชวยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุตางๆ น้ําทวม
- สมทบชวยเหลือผูประสบภัยกับหนวยงานอื่นๆ
๕) ดานการแสดงความจงรักภักดี เชนกิจกรรมวันพอ กิจกรรมวันแม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- กิจกรรม วันพอ
๖) ดานอื่นๆ เพื่อสังคมชุมชน เชนกาชาด ทําความสะอาดชุมชน ศาลาที่พัก
- กิจกรรม บริจาคของชวยกาด
- กิจกรรม สนับสนุนสมาชิกผูเกษียณ
- กิจกรรม ชวยเหลือการกุศล กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๒. ผลการดําเนินกิจกรรมดานสาธารณประโยชน เพื่อสังคมและชุมชน
ใหกรอกขอมูลผลการดําเนินกิจกรรมใหครบถวนในแตละป และทําเครื่องหมาย / ในแตละปของลักษณะการทํากิจกรรม
และแหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชนตามขอเท็จจริง
การจัดสวัสดิการ
๑ ดานศาสนา/วัฒนธรรม
-กิจกรรม ดานศาสนา ถวายปจจัยงานทอดกฐิน
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม
-สหกรณดําเนินงานเอง
- สหกรณรวมงานกับหนวยงานอืน่ ๆ
- สหกรณบริจาคเงิน

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๕

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๖

ปบัญชีสนิ้ สุด
๒๕๕๗

๑

๑

๑

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๘

๒. อธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรม
สหกรณ โดยคณะกรรมการกับเจาหนาที่ รวมกันถวาย
ปจจัย สมทบงานทอดกฐิน
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-ใชเงินทุนสาธารณประโยชนที่สหกรณไดจดั สรรไว
๒ ดานการศึกษา/กีฬา
-กิจกรรม ดานการศึกษา มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม
- สหกรณดําเนินการเอง
๒.อธิบายวิธกี ารดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนทันการศึกษาบุตรสมาชิก
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-ใชเงินทุนสาธารณประโยชนที่สหกรณไดจัดสรรไว
-กิจกรรม การจัดแขงขันกีฬา ธ.ก.ส.
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม
- สหกรณดําเนินการเอง
๒.อธิบายวิธกี ารดําเนินกิจกรรม
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-คาใชจายประจําป(ไมใชทุนสาธารณประโยชน)
๓ ดานการรักษาพยาบาล
-กิจกรรม บริจาคโลหิต โดยคณะกรรมการและเจาหนาที่
สหกรณ
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม
- สหกรณรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ
๒.อธิบายวิธกี ารดําเนินกิจกรรม
คณะกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ รวมบริจาคโลหิต วัน
สหกรณแหงชาติ
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-ไมใชเงิน (ใชแรงงาน)หรือการมีสวนรวมของสมาชิก
๔ ดานการชวยเหลือ/ปองกัน/บรรเทาภัยธรรมชาติ/ภัย
พิบัติ
-กิจกรรม ชวยเหลือสมาชิกประสบภัยตางๆเชนน้ํา
ทวม ไฟไหม
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม

๑

๑

๑

๑

๑

๑
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๑

๑

๑

๑๐,๑๐๐
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๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑
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- สหกรณดําเนินการเอง
- สหกรณรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ
- สหกรณบริจาคเงิน
๒.อธิบายวิธกี ารดําเนินกิจกรรม
สหกรณโดยคณะกรรมการใหความชวยเหลือสมาชิกที
ประสบภัยภัยพิบัติตา งๆ
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-ใชเงินทุนสาธารณประโยชนที่สหกรณไดจัดสรรไว
๕ ดานการแสดงถึงความจงรักภักดี
-กิจกรรม วันพอ วันแม
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม
- สหกรณรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ
๒.อธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรม
สหกรณรวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-ใชเงินทุนสาธารณประโยชนที่สหกรณไดจัดสรรไว
๖ ดานอื่นๆ เพื่อสังคมชุมชน
-กิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น
(ระบุหนวยนับของผลการดําเนินกิจกรรม เชน จํานวนครั้ง
จํานวนเงิน)
๑.ลักษณะการทํากิจกรรม
- สหกรณรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ
๒.อธิบายวิธีการดําเนินกิจกรรม
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอิงตามที่ขอรับการ
สนับสนุน
๓. แหลงเงินที่ใชทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ระบุ
-ไมใชเงิน (ใชแรงงาน)หรือการมีสวนรวมของสมาชิก
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๑
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๕.๒ การทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.กรอกขอมูลเกี่ยวกับการทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหระบุกิจกรรม ในแตละดานที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. ดานการประหยัด เชน การประหยัดไฟฟา น้ําประปา น้ํามันเชื้อเพลิง
- กิจกรรม กําหนดมาตรการลดการใชพลังงานไฟฟา ปดแอร ชวงพักกลางวันและกอนเลิกงาน ๓๐ นาที
๒.ดานการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชนบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนหรือโรงงานกอนปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะ การปลูกปาชายแลน การปลูกปาทดแทน
- กิจกรรม กิจกรรมปลูกตนไม ภายในสํานักงาน
๓.ดานการนํากลับมาใชซ้ํา เชนการใชกระดาษสองหนา ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ
- กิจกรรม การใชการดาษใชทั้งสองดาน
- กิจกรรม แยกขยะในสํานักงาน
๔.ดานการลดใชสารเคมีหรือใชสิ่งอื่นทดแทน เชนใชปุยชีวภาพ ใชสารสกัดธรรมชาติแทนยาฆาแมลง
- กิจกรรม ..........................................
- กิจกรรม ..........................................

๒๐

ขอรับรองวา ขอมูลสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด ในแบบกรอกขอมูลฉบับนีร้ วมทั้งเอกสารที่แนบ มีความถูกตองและ
เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)............................................
(นายทวี บุตรสอน)
ตําแหนง ผูจัดการ

(ลงชื่อ)............................................
(นายปน นันทะเสน)
ตําแหนง ประธานกรรมการ

หมายเหตุ ๑.ปบญ
ั ชีสิ้นสุด ใหสหกรณใชปบัญชีแตละปในรอบ๓ ปลาสุด กอนเขารับการคัดเลือก
๒.ใหแนบเอกสารประกอบการคัดเลือกดังนี้
๑.รายการการสอบบัญชี ๓ ปลาสุด ของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงผลการวิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
๒.เอกสารตามที่กําหนดในแตละขอ
๓.เอกสารตามที่กําหนดในแตละขอ
๔.ภาพประกอบกิจกรรมในหมวดที๑่ และ ๕

