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จาก..ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

	 กระผมในฐานะประธานกรรมการ	 ในนามของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่	 39	ขอนําเสนอผลการ	ดําเนินงาน
ประจําปี	 2563	ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จํากัด	 ผ่านทางรายงานประจําปีเล่มน้ี	 สําหรับในปีที่ผ่าน
มาสหกรณ์ของเรามีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหลายๆ	อย่าง	อาทิเช่น	การปรับลดอัตราการถือหุ้น	ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้	ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะทางการเงินของสหกรณ์และ	สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน	
ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้นก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดี	ก็ต้องขอขอบคุณมา	ณ	ที่นี้ด้วยครับ
	 ในช่วงปี	 2563	 เป็นต้นมา	มีการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและ	
เศรษฐกิจทัว่โลกอย่างทีไ่มเ่คยปรากฏมากอ่น	ในการนีภ้าครฐัและเอกชนตา่งก็มมีาตรการเพ่ือชว่ยเหลอืเยียวยาแก่	ผูท่ี้ไดร้บั
ผลกระทบ	เชน่เดยีวกับสมาชกิสหกรณ์โรงพยาบาลศรสีะเกษ	จาํกัด	ซึง่เปน็บคุลากรทางการแพทย์	ตอ้งทําหนา้ท่ีอย่างหนกั 
ในการรับมือกับเชื้อโควิด-19	ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ	ดังน้ันคณะกรรมการดําเนิน
การชุดที่	 39	จึงได้มีมติให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงิน	 โดยให้งดชําระเงินต้นเป็นระยะเวลา 
3	 เดือน	นอกจากนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จํากัด	 ยังได้บริจาคเงิน	 จํานวน	 50,000.-	บาท	 ให้กับ 
โรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อสมทบทุนในการรับมือกับเชื้อโควิด-19	กระผมและ	คณะกรรมการดําเนินการ	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	
ขอเป็นกําลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
	 สําหรับผลการดําเนินงาน	ณ	30	 กันยายน	2563	สหกรณ์ฯ	มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด	1,649	คน	มีทุนเรือนหุ้น 
769,904,630.00	บาท	ทุนสํารอง	 67,828,768.13	บาท	มีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้วเป็น	 64,145,279.27	บาท 
จากผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ปีนี้สหกรณ์สามารถจ่ายอัตราปันผลหุ้นได้ร้อยละ	 6	และอัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ	14	ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในหลักการและอุดมการณ์	 ของสหกรณ์	อีกทั้งยังทําหน้าท่ี 
ของสมาชกิทีดี่และมส่ีวนรว่มกับการดาํเนนิงานของสหกรณ์ฯ	สง่ผลใหส้หกรณ์ฯ	ของเราผา่นการประเมนิสหกรณ์สขีาวดว้ยหลัก 
ธรรมาภิบาล	 4	ปีซ้อน	และยังได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	 ให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น 
ระดับจังหวัดประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	ประจําปี	2563
	 ขอขอบคณุสมาชกิทุกท่านท่ีมสีว่นรว่มในกจิกรรมของสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา	ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนนิการ 
และเจ้าหน้าที่สํานักงาน	ที่ทุ่มเททํางานเพื่อสมาชิก	พวกเราขอสัญญาว่าจะบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก	ดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์	“มั่นคง	โปร่งใส	ใส่ใจบริการ”

	 ด้วยความรักและปรารถนาดี

	 (นายชวดล	ช่วงสกุล)
	 ประธานกรรมการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จํากัด

สาส์น
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ทำ�เนียบคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่ 39
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

นายชวดล  ช่วงสกุล
ประธานกรรมการ

นางพยอม  รวยสูงเนิน
กรรมการและเหรัญญิก

นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์
รองประธานกรรมการ	คนที่	1

นางสาวชุติมา  บุญขวาง
รองประธานกรรมการ	คนที่	2

นายสมิง  มีบุญ
กรรมการและผู้จัดการ

นางสาวศิรินทร  สามสี
กรรมการและเลขานุการ
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ทำ�เนียบคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุดที่ 39
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

นายบุญธรรม  ทินนะภา
กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

นายสุธีร์  คันศร
ประธานเงินกู้

นายวณานุวัฒน์  โสพัฒน์
กรรมการเงินกู้

นายพรรณศักดิ์  บุรกรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

นายอำานาจ  ธงไชย
กรรมการเงินกู้

นายเชาวลิต  พงษ์สุระ
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์
กรรมการเงินกู้

นายจักรพันธ์  บุญรอง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
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ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

ที่ปรึกษ�
สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

เจ้�หน้�ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

นางอรัญญา  วราพุฒ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางณิชาดา  สุณิสาฐิติ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางรัชวดี  คำาภาษา
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายสมคิด  สุทธิคำาภา
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสว่างจิตร  คณาคร
ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัยพ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จํากัด

นางสาวสุภานัน  อุระโลก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวนันดร  โกเมศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายพชร  รัตนประสพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
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นางวันทนี  ชัยเกียรติยศ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำานาญการพิเศษ

นางจำาลอง  บรรเทา
พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 1614

น.ส.วิลาวัลย์  เหลืองช่อสิริ
พยาบาลวิชาชีพ
ชำานาญการพิเศษ

นางรัชนีวรรณ  รชตทวีธีรสุข
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3

สมาชิกเลขที่ 1087

นายชำานาญ  วิเศษสังข์
พนักงานห้องเฝือก ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 2426

นางสว่างจิตร  คณาคร
นักจัดการงานทั่วไป
ชำานาญการพิเศษ

นางจันทร์หอม  เขตตะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 429

นางธนวรรณ  มงคลเกษตร
พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 1410

นางอมรรัตน์  บุญเย็น
นักเทคนิคการแพทย์

ชำานาญการ

นายจำารัส  แก้วจันทร์
พนักงานห้องผ่าตัด ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 422

นายธวัชชัย  ศิริกา
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส 2

สมาชิกเลขที่ 262

นายสันติ  สีแดด
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ชำานาญงาน

ข้าราชการจำานวน  5 คน

ลูกจ้างประจำาจำานวน 17 คน

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เกษียณอายุราชการ ประจำาปีงบประมาณ 2563
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นายสมชาย  จำาปามูล
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส 2

สมาชิกเลขที่ 325

นางคำาพอง  วิเศษสังข์
พนักงานบริการ
สมาชิกเลขที่ 980

นางผกากรอง  บุญค้ำาจุน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 441

นายจรูญ  หัทยา
พนักงานธุรการ ระดับ ส 1

สมาชิกเลขที่ 228

นายสุนทรศักดิ์  ทองสุข
พนักงานบริการ
สมาชิกเลขที่ 634

นางยุพยง  สมคะเน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 772

นายศรินทร์เทพ  วงศ์แก้ว
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ระดับ ช 2

สมาชิกเลขที่ 2281

นางพรรณภัทร  ทองสลับ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สมาชิกเลขที่ 829

นายรอง  ศรีกุล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 118

นางอนงค์นาถ  เจตินัย
พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 1212

นางณัฏฐ์ชาดา  ไชยษา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สมาชิกเลขที่ 983

นางวัชรี ลาลุน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2

สมาชิกเลขที่ 218

นายปัญญา  ผงกุลา
พนักงานบริการ ระดับ บ 2

สมาชิกเลขที่ 552

ลูกจ้างประจำาจำานวน 17 คน (ต่อ)

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำานวน 4 คน

รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เกษียณอายุราชการ ประจำาปีงบประมาณ 2563



 
 
 
 

ประกาศ        
 สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
เรื่อง  ก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 

 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ได้ก าหนด    
วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 ,ข้อ 68 ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการนัดบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันส้ินปีบัญชี
สหกรณ์และแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน   

ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบโดยท่ัวกัน และขอเชิญ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ า ปี 2563 พร้อม ท้ังลงคะแนนเลือกตั้ ง                  
ประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ในวันพุธ ท่ี 14 ตุลาคม 2563 เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง 
ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.00 น. และเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกิตติรังษี อาคาร
อ านวยการ ช้ัน 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ    ณ    วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
       

              (นายชวดล     ช่วงสกุล) 
                 ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
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สารบัญ

   หน้า

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 13
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สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด
Sisaket Hospital Savings and Credit

Cooperative, Limited



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

คร้ังท่ี  39  วันพุธ ท่ี  14 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคารอ านวยการ ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

สมาชิกเข้าประชุม ........…... คน (ตามลายมือช่ือผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกท้ังส้ิน ………… คน 
เร่ิมประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ..............................................................   ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี   และได้เรียนเชิญ ………………………………….……………ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563  ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
ของสมาชิกประจ าปี 2563 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 30,000.-บาท(-สามหมื่น           
บาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้ 
  1. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก ระดับช้ันประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 14 ราย  ดังนี้.-  

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล (บุตร) ชั้น ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.อริสรา บุษบา ป.3 นางสิริวิมล พรเอ่ียมมงคล 1443 ข้าราชการ 
2. ด.ช.ภคิน สินแสงทอง ป.5 นางสิริกร สินแสงทอง 1833 ข้าราชการ 
3. ด.ญ.เพ็ญพิชชา ค าเคน ป.2 น.ส.พิมพ์พร พรหมมา 2029 พกส. 
4. ด.ญ.อนุธิดา บุญทาทอง ป.2 นางอนุรด ี บุญทาทอง 2078 พกส. 
5. ด.ช.อภิวิชญ์ โพธ์ิไทร ป.3 นางวารุณ ี โพธ์ิไทร 2096 พกส. 
6. ด.ญ.ณัฐนันท์ ไชยนรา ป.2 น.ส.กรนันท์ เกษม 2285 พกส. 
7. ด.ญ.ชาคริยา ธรรมคุณ ป.2 น.ส.อธิคุณ ธรรมคุณ 2336 พกส. 
8. ด.ช.พิชชานันท์ พุดด า ป.3 นางจิราภรณ ์ พุดด า 2337 พกส. 
9. ด.ญ.ภิญญ์ณัฏฐ์ฎา ดวงแก้วกัณหา ป.3 นางกฤติมา ดวงแก้วกัณหา 2384 ข้าราชการ 
10. ด.ญ.กุลรดา      สินชัย ป.6 นายพิทยากรณ ์ สินชัย 2407 พกส. 
11. ด.ช.ณัฐนนท์ เบิกบานดี ป.2 นายสุรศักดิ ์ เบิกบานดี 2780 พกส. 
12. ด.ช.ธีรภัทร บุตรดาวงค ์ ป.2 น.ส.พรชนก นันทะสาร 2829 ข้าราชการ 
13. ด.ช.ภานุพล กิจเวชกุล ป.2 น.ส.วรรณภา สายทอง 2958 พกส. 
14. ด.ญ.อภิญญา รัตนะ ป.5 นายสถิตย ์ รัตนะ 2977 พกส. 
2. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน  6 ราย  ดงันี้ 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล (บุตร)  ชั้น ชื่อ – สกุล (สมาชิก) เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. น.ส.ติรณา ออมชมภู ม.5 นายศักดิ ์ ออมชมภู 1467 พกส. 
2. น.ส.ขวัญมนัส พวงพลอย ม.6 นางพิศมัย พวงพลอย 1716 พกส. 
3. น.ส.ปราณปรียา ส่งเสริม ม.6 นางณัฐปาณ ี มากกล่ า 2100 พกส. 
4. นายอัศวิน เป้งทอง ม.5 นางไพลิน เป้งทอง 2105 พกส. 
5. ด.ญ.วิชญาพร หล้าธรรม ม.1 นางกัลญาณ ี ดิททริช 2358 พกส. 
6. ด.ช.ธราเทพ ครอบเพ็ชร ม.1 นางอัจฉรา ครอบเพ็ชร 3197 พกส. 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  ดังนี้ 
1.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
2.เกรดเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 2.80  
3.ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น 
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1
ระเบียบวาระที่

เรื่อง ประธานฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ



ระเบียบวาระที่  1      
 เร่ืองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 แนะน าผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม 
1.นางอัญชลี  ศรีหามาตย ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
2.นางวนิดา  พงษ์พีระ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
3.นางจารุวรรณ  มาลาศร ี หัวหน้าส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
4.นางจารุณ ี ศุภกาญจน ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ธนสารการบัญชี จ ากัด 

 แจ้งรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ  ท่ีปรึกษาสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 

1.นายชวดล  ช่วงสกุล  ประธานกรรมการ 
2.นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1 

  3.นางสาวชุติมา  บุญขวาง รองประธานกรรมการ  คนท่ี 2 
  4.นางพยอม  รวยสูงเนิน กรรมการและเหรัญญิก 
  5.นางสาวศิรินทร  สามสี  กรรมการและเลขานุการ 
  6.นายสมิง  มีบุญ  กรรมการและผู้จัดการ 

7.นายเชาวลิต  พงษ์สุระ กรรมการ 
8.นายพรรณศักดิ์  บุรกรณ์  กรรมการ 

  9.นายบุญธรรม  ทินนะภา กรรมการ 
  10.นายสุธีร์  คันศร  กรรมการ 
  11.นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ กรรมการ 
  12.นายอ านาจ  ธงไชย  กรรมการ 

13.นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์  กรรมการ 
14.นายจักรพันธ์  บุญรอง  กรรมการ 

ท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
   นางสว่างจติร  คณาคร 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  1. นายสมคิด  สุทธิค าภา ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2. นายวนันดร  โกเมศ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

  1. นางอรัญญา   วราพุฒ  เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
  2. นางรัชวดี  ค าภาษา  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  3. นางณิชาดา  สุณิสาฐิต ิ เจ้าหน้าท่ีบัญช ี
  4. นางสาวสุภานัน  อุระโลก  เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  5. นายพชร  รัตนประสพ เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 
 
 
 
มติท่ีประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำาปี 2562
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ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
เลขานุการ  นางสาวศิรินทร   สามสี  เสนอต่อท่ีประชุมทราบว่า  ส า เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ                     
ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 38 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562  ซ่ึงทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมด้วย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

คร้ังท่ี  38  วันพุธ ท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคารอ านวยการ ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

สมาชิกเข้าประชุม 1,398 คน (ตามลายมือช่ือผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกท้ังส้ิน 1,566 คน 
เร่ิมประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวชุติมา  บุญขวาง  ต าแหน่งกรรมการ ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี และได้เรียนเชิญนางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการ  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562  พร้อมท้ังเรียนเชิญนางอัญชลี   ศรีหามาตย์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจ าปี 
2562 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  
และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม และกล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี ้

1.นางอัญชลี  ศรีหามาตย ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
2.นางวนิดา  พงษ์พีระ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
3.นางจารุวรรณ  มาลาศร ี หัวหน้าส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
4.นางสุดธิภา  มูลศิริ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
5.นางสาวจุฑามาศ อุปถัมภ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
6.นายประคอง   พรมธร  เจ้าหน้าท่ีส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
7.นายชัยวัฒน์  ชุ่มช่ืน  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
เลขานุการ นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์  เสนอต่อท่ีประชุมทราบว่า  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญ                     
ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี  37 เมื่อวันท่ี 16  ตุลาคม  2561  ซ่ึงทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุม หากมีรายละเอียดท่ีจะแก้ไขให้เสนอท่ีประชุม และหากไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายละเอียดรายงานการ
ประชุม ขอให้ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เป็นเอกฉันท์   
 

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

16



ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
เลขานุการ  นางสาวศิรินทร   สามสี  เสนอต่อท่ีประชุมทราบว่า  ส า เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ                     
ประจ าปี 2562 ครั้งท่ี 38 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562  ซ่ึงทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมด้วย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

คร้ังท่ี  38  วันพุธ ท่ี  16 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคารอ านวยการ ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

สมาชิกเข้าประชุม 1,398 คน (ตามลายมือช่ือผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกท้ังส้ิน 1,566 คน 
เร่ิมประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวชุติมา  บุญขวาง  ต าแหน่งกรรมการ ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี และได้เรียนเชิญนางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการ  ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562  พร้อมท้ังเรียนเชิญนางอัญชลี   ศรีหามาตย์  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจ าปี 
2562 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  
และด าเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม และกล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
ดังนี ้

1.นางอัญชลี  ศรีหามาตย ์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
2.นางวนิดา  พงษ์พีระ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
3.นางจารุวรรณ  มาลาศร ี หัวหน้าส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
4.นางสุดธิภา  มูลศิริ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
5.นางสาวจุฑามาศ อุปถัมภ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
6.นายประคอง   พรมธร  เจ้าหน้าท่ีส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ 
7.นายชัยวัฒน์  ชุ่มช่ืน  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
เลขานุการ นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์  เสนอต่อท่ีประชุมทราบว่า  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญ                     
ประจ าปี 2561 ครั้งท่ี  37 เมื่อวันท่ี 16  ตุลาคม  2561  ซ่ึงทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ท่ีประชุมรับรอง
รายงานการประชุม หากมีรายละเอียดท่ีจะแก้ไขให้เสนอท่ีประชุม และหากไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายละเอียดรายงานการ
ประชุม ขอให้ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เป็นเอกฉันท์   
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อท่ีประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์ เสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า  สรุปสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ 
ประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562  ได้ดังนี้ 
  สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2562     1,529  คน 
  เข้าใหม่           74   คน 
  ลาออก           35  คน 
  สมาชิกเสียชีวิต           2  คน 
  สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2563     1,566  คน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี  2562  
 (รายละเอียดตามหนงัสือรายงานกิจการประจ าป ี2562  หน้า  28 – 29) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2562 
ประธานฯ     มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี  2562  สรุปได้ดังนี ้
ข้อเสนอแนะ  

- สหกรณ์ฯ ต้องพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ให้มีความต่อเนื่อง                     
เพื่อสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับได้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถค านวณ
วงเงินกู้ของตนเองได้อย่างคร่าวๆ 
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2562  หน้า  31 - 34) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  

  30 กันยายน 2562 
ประธานฯ มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้สอบบัญชี นายชัยวัฒน์   ชุ่มช่ืน  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด เสนอต่อท่ีประชุมถึงรายงาน  
การตรวจสอบบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562              
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2562 หน้า  36 - 52) 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
30 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริ ชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อท่ีประชุมถึงกา รพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562                 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมัติ  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  
รายการ ปี 2562  %  ปี 2561  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,870,422.96  10.19  5,821,680.91  10.52 
2.เป็นเงินค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.05  30,000.00  0.05 
ร้อยละหนึ่ง ของก าไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรไดด้ังนี ้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วตามกฎหมาย 40,495,478.00  70.28  38,175,711.00  69.00 
 ก าหนด  ( 5.90 % )         
 3.2.เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 9,467,966.00  16.43  8,911,731.00  16.11 
 แห่งธุรกิจ ( 13.10 % )         
 3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 1,440,000.00  2.50  1,502,000.00  2.71 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 10,000.00  0.02  170,000.00  0.31 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 100,000.00  0.17  400,000.00  0.72 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน -  -  10,000.00  0.02 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 200,000.00  0.34  300,000.00  0.54 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมท้ังส้ิน  57,623,866.96  100.00  55,331,122.91  100.00 

 
ท่ีประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562    
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริชัย  ทองปัญญา  เสนอต่อท่ีประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย               
ประจ าปี 2562  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 จึงขอให้            
ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 

   
   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    - รับสมาชิกเพิ่ม จ านวน  100  คน 
  -  จัดจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ (ลูกจ้างประจ า) วุฒิปริญญาตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ  

   จ านวน 1 ต าแหน่ง 
   2.แผนงานด้านการเงิน 
    2.1 การระดมทุนภายใน 
      -  ทุนเรือนหุ้น    จ านวน 60,000,000.00   บาท 
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน   1,000,000.00   บาท 
    2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก  
     -  กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน  จ านวน 300,000,000.00 บาท 
   3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน      15,000,000.00 บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน         1,050,000,000.00 บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ  จ านวน    150,000,000.00 บาท 
   4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อ่ืนท่ีค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้คา้งช าระ  3,400,000.00  บาท 
    4.2  ดอกเบีย้ค้างรับ    260,000.00  บาท 
 5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
  5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาต ิ

5.4 จัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกรณ์อ่ืน 
5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม 

- ส่งคณะกรรมการด าเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 16 คน และเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
จ านวน 5 คน/ปี 

     -  จัดอบรมให้แก่สมาชิกจ านวน 400 คน/ 2 ครัง้/ปี 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2563 และ 2562 

     
ประเภทงบประมาณ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2562 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562 

   ปี 2563   แผนปี 2562   รับ-จ่ายจริง    
รายรับ         
1.ดอกเบ้ียรับ 74,000,000.00 72,000,000.00  73,427,041.56 - ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 

2.รายได้อื่น ๆ    3,200,000.00 
   

3,500,000.00  2,825,928.57 - ดอกเบ้ียเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อ่ืน 

    
- ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 

 
      - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 

   77,200,000.00  75,500,000.00 76,252,970.13   
รายจ่าย         
1. ดอกเบ้ียจ่าย 20,000,000.00 20,000,000.00  15,528,821.80 - จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
        - จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินฝากกระแสรายวัน 
        - จ่ายค่าดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าท่ี   

  
  

  - เงินเดือนเจ้าหนา้ท่ี 1,330,320.00   1,269,360.00 1,269,360.00  - ขอตั้งไว้ส าหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

        

ในการปรับเงินเดือนเจ้าหนา้ท่ี 5 คน 
1.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ    2  คน 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน   1  คน 
3.เจ้าหน้าท่ีบัญชี      1  คน 
4.เจ้าหน้าท่ีธุรการ    1 คน 

  - ค่าบ าเหนจ็เจ้าหนา้ท่ี 214,040.00     232,710.00  223,820.00 - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  - ค่าสวัสดิการกรรมการ 80,000.00  80,000.00  57,300.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
  

 
  

 
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 

  - ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ท่ี 100,000.00   50,000.00  86,600.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าท่ี 
  

 
  

 
- ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าท่ี 

    
- ค่ารักษาพยาบาล 

  - เงินสมทบประกันสังคม 55,000.00       55,000.00  45,946.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง  
        หัก 5% ของค่าจ้างเจ้าหนา้ท่ี จ านวน 5  คน 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอต้ัง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2562 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562 
   ปี 2563   แผนปี 2562   รับ-จ่ายจริง    
3. หมวดค่าตอบแทน 

   
  

 - ค่าตอบแทน 
 

50,000.00 
 

      50,000.00 
  

33,200.00 
 

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีการเงนิในการหัก
เงินและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนให้การสนับสนุนต่อ 

  
 

  
 

สหกรณ์ 
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
สหกรณ์ 

20,000.00 
 

      20,000.00 
  

- 
 

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
 

 - ค่ารับรองท่ัวไป 30,000.00       30,000.00  12,320.00  - ค่ารับรองในการประชุมประจ าเดือนของ 

        
 คณะกรรมการด าเนินการ,ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และแขกท่ัวไปของสหกรณ์ 

 - ค่าล่วงเวลา 30,000.00       30,000.00  18,822.16  - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน   
  

 
  

 
 ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน  

 - ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ ่ 700,000.00     700,000.00  598,900.00  - ค่ารับรองสมาชิกท่ีมาร่วมประชุมใหญ่ 
  

   
 - ค่าของช าร่วย 

 - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 170,000.00     170,000.00  136,000.00  - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการคนละ 600 บาท 
  

 
  

 
 ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จ านวน 14 คน  

 - ค่าตรวจสอบกิจการ 60,000.00       60,000.00  60,000.00  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
         คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภัณฑ์         
  4.1 ครุภัณฑ์ 300,000.00     300,000.00  39,994.00   
    4.1.1 ไมโครโฟน 

 
 15,000.00 12,450.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 

    4.1.2 โปรเจคเตอร์ 
 

 15,000.00 14,595.00 - ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
    4.1.3 โต๊ะท างาน 

 
 4,000.00  6,000.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 

    4.1.4 เครื่องอัดเสียง 
 

  4,000.00 - - ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
    4.1.5 เลนส์กล้อง 

 
 15,000.00 - - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 

    4.1.6 เครื่องส ารองไฟ  
 

 18,000.00 - - ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
    4.1.7 โทรศัพท์ไร้สาย 

 
 5,000.00 3,900.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 

    4.1.8 เครื่องคิดเลข  
 

- 3,049.00 - ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
  4.2 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ 100,000.00   100,000.00  49,613.40 - ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
  4.3 ท่ีดินรอจ าหน่าย 
 

500,000.00 
 

  500,000.00 
  

- 
 

- ซ้ือสินทรัพย์ท่ีประกาศขายทอดตลาด 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอต้ัง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2562 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562 
   ปี 2563   แผนปี 2562   รับ-จ่ายจริง    
5. หมวดค่าใช้จ่าย         
 - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์      100,000.00     100,000.00  100,141.82 - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 
  

   
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 

 - ค่าถ่ายเอกสาร       25,000.00       25,000.00  11,005.00 - ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ ์
 - ค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าพาหนะ 150,000.00     150,000.00  102,758.00 - ค่าเบ้ียเล้ียง,พาหนะ,และค่าเช่าท่ีพัก 
    และค่าเช่าท่ีพัก 

 
  

 
ในการเดินทางของสหกรณ ์

 - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000.00     200,000.00  28,476.50 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
  

 
    ส านักงานสหกรณ์ 

 - ค่าจัดท าเว็บไซต์ -      30,000.00  - - จ่ายค่าจดัท าเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์ 
 - ค่าเช่าส านักงาน 60,000.00       60,000.00  60,000.00 - จ่ายค่าเช่าส านักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ/ปี 
 - ค่าใช้จา่ยท่ัวไป 60,000.00       60,000.00  79,517.00 - ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ัวไปในงานสหกรณ ์
 - ค่าโทรศัพท์ 
 

20,000.00 
 

      20,000.00 
  

16,171,46 
 

- เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการและ
อินเตอร์เน็ต 

 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร       50,000.00       50,000.00 19,818.00 
- เป็นค่าซ้ือเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

 - ค่าตรวจบัญช ี       80,000.00       80,000.00  80,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
 - ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 40,000.00       30,000.00  31,860.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม 
        - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซต ์

    
- เป็นค่าบริการรายเดือนโปรแกรมLine@ 

 - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคด ี     100,000.00     100,000.00  - - เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีฟ้องศาล 
          
   24,524,360.00 24,572,070.00 18,690,445.14   
          
หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบ้ีย และขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 

ท่ีประชุมซักถามและอภิปรายกันพอสมควร 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ และให้สหกรณ์ฯ เบิกค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีในส่วนของแบบฟอร์มเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ได้ปเีว้นป ี
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ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ   กรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสามคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก                     
ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน              
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบ โดยท่ัวกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ์ 

ประธานฯ ช้ีแจ้งว่า  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ประกอบด้วย 
 1. นางสว่างจติร  คณาคร  ประธานกรรมการ  วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 

2. นายสมิง  มีบุญ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 
   3. นายชวดล  ช่วงสกุล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 
   4. นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ เลขานุการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 
 5. นายจักรพันธ์  บุญรอง  เหรัญญิก   วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 
 6. นายสิริชัย  ทองปัญญา กรรมการและผู้จัดการ  วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 
     7. นางสาวชุติมา  บุญขวาง กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 
 8. นายพิชิต  พันธ์ุดี  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
 9. นายวณานุวัฒน ์ โสพัฒน์  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
 10.นายสุธีร์  คันศร  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 
 11.นายบุญธรรม  ทินนะภา กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 
 12.นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 
 13.นางสาวศิรินทร สามสี  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
 14.นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 

ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดท่ี 38 ท่ีครบวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จ านวน 7 คน ดงันี ้

1. นางสว่างจติร  คณาคร    ประธานกรรมการ วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
2. นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์     วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
3. นายสิริชัย  ทองปัญญา     วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
4. นายพิชิต  พันธ์ุดี      วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
5. นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์      วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหมไ่ด ้
6. นางสาวศิรินทร สามสี      วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
7. นายสัมฤทธ์ิ  ศรีกุล      วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 

                        จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการเข้ามาแทนต าแหน่งท่ีว่างลง  
การเลือกตั้งให้ด าเนินการ ดงันี ้
  1) การเลือกตั้งแทนประธานกรรมการท่ีครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ตามประกาศรับสมัคร         
ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้รับสมัครผู้ท่ีจะสมัครประธานกรรมการ โดยก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 2 - 16           
กันยายน 2562  ซ่ึงผู้ท่ีสมัครประธานกรรมการ จ านวน 1 คน  คือ  นายชวดล  ช่วงสกุล  คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  
  จึงขอให้ท่ีประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ 
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  2) การเลือกตั้ งแทนกรรมการ ท่ีครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน          
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติท่ีประชุม มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือ และมีมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ปรากฏผลดังนี้ 

ผลการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับท่ี 
1 นายเชาวลิต พงษ์สุระ 844 2 
2 นางสาวชุติญา วังวรวุฒิ 528 9 
3 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 589 7 
4 นายอ านาจ ธงไชย 618 5 
5 นางสาวศิรินทร สามสี 702 4 
6 นายปริญญา นามวงศ ์ 568 8 
7 นางพยอม รวยสูงเนิน 927 1 
8 นายพรรณศักด์ิ บุรกรณ์ 602 6 
9 นายชาญ งามมาก 521 10 
10 นางชลลดา พิฉินทธารี 289 11 
11 นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์ 762 3 

 
ดังนั้น ผู้ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับท่ี 1-6 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

และผู้ท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 7 เข้ามาด ารงกรรมการด าเนนิการแทนต าแหนง่ท่ีว่างลง โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งได้ 2 ปี 
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  2) การเลือกตั้ งแทนกรรมการ ท่ีครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน          
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติท่ีประชุม มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือ และมีมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ปรากฏผลดังนี้ 

ผลการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับท่ี 
1 นายเชาวลิต พงษ์สุระ 844 2 
2 นางสาวชุติญา วังวรวุฒิ 528 9 
3 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 589 7 
4 นายอ านาจ ธงไชย 618 5 
5 นางสาวศิรินทร สามสี 702 4 
6 นายปริญญา นามวงศ ์ 568 8 
7 นางพยอม รวยสูงเนิน 927 1 
8 นายพรรณศักด์ิ บุรกรณ์ 602 6 
9 นายชาญ งามมาก 521 10 
10 นางชลลดา พิฉินทธารี 289 11 
11 นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์ 762 3 

 
ดังนั้น ผู้ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับท่ี 1-6 มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

และผู้ท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 7 เข้ามาด ารงกรรมการด าเนนิการแทนต าแหนง่ท่ีว่างลง โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งได้ 2 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 
ประธานฯ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ102.ให้ ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์          
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปีจ านวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบกิจการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า                  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต               

ต่อหน้าท่ี 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าส่ัง           

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ี           

ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ 
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้    
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ใน
ปีบัญชีนั้น 
 (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ
สหกรณ์ 
 (3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น 
 (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนหรือเคยถูกให้ออกจาก ต าแหน่งผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ท่ีได้กระท า               
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 
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(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพักหรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์การ
บริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบกิจการ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่                
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  และก าหนดค่าตอบแทน  2,500 บาท /คน/ครั้ง  และต้องเข้ามา
ตรวจสอบทุกเดือนซ่ึงผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
และผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 2 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้ง ท่ี 14 เมื่อวันท่ี 8               
ตุลาคม 2562 ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้ ง ผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีเปิดเผยและก าหนดค่าตอบแทนให้                         
ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2,500.-บาท/คน/คร้ัง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็น        
ลายลักษณ์อักษรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน      

       จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามเสนอ   
มติท่ีประชุม มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปรากฏผลการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

ผลการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับท่ี 
1 นายสมคิด           สุทธิค าภา 140 1 
2 นายวนันดร         โกเมศ 128 2 

   
ผู้ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับท่ี 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหนง่              

คราวละ  1 ปี   โดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนล าดับท่ี 1 เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
ประธานฯเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

สหกรณ์ท่ีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 
ส่ีสิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี (4.2) ผลการ         
จัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซ่ึงสหกรณ์            
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  มีทุนด าเนินการ 1,301,107,313.76 บาท และผลการจัดช้ันคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเลิศ  จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วย ผู้สอบบัญชีท่ี
ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน    

 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ           
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง  และท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี   
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปีส้ินสุด วันท่ี 30        
กันยายน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562  จึงมีมติขอเสนอ         
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคา  จ านวน  2 ราย  รายละเอียดดังนี ้
วิธีการเข้าตรวจสอบ บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด หจก.ธนสาร การบัญชี 

1.การเข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี) 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 
2.จ านวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง 
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

2 - 4 คน/ครั้ง 
ครั้งละ 1 - 2 วัน 

ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วัน 

3.ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 90,000.-บาท 80,000.-บาท 
4.การขอรับเงินการตรวจสอบ แบ่งรับเป็น 2 งวด   

ภายหลังการเข้าตรวจสอบและ
เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปี          

เสร็จส้ินแล้ว 

เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปี          
เสร็จส้ินแล้ว 

 

 
มติท่ีประชุม   มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนสาร การบัญชี โดยมีนายวิทยา  เจนโชติสุวรรณ   
ผู้สอบบัญชี  เลขทะเบียน 2597 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ในราคา 80,000.-บาท               
(-แปดหมื่นบาทถ้วน-) และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องพิจาณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
  ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้ าประกันของสหกรณ์  ประจ าปีส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2562 จ านวน 
300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553  
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
  โดยสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ วงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ              
ค้ าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  คือ พิจารณาจากทุน เรือนหุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับ                
ทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันส้ินเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่  และก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิใน                
การค านวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์  ส าหรับสหกรณ์ประเภท        
ออมทรัพย์ท่ีมีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท  จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจ านวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
  ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด               
มีทุนเรือนหุ้น จ านวน 723,204,430 บาท และมีทุนส ารอง จ านวน 61,958,345.17 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ 
ทุนส ารอง  จ านวน 785,162,775.17 บาท  จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีได้ไม่เกิน จ านวน 
1,177,744,162.76 บาท 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562  ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563             
ไว้ไม่เกิน  300,000,000.00 บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-)  จึงมีมติขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา  
มติ ท่ีประชุม   ได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้ วยคะแนนเสียง เป็น เอกฉัน ท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล                   
ศรีสะเกษ จ ากัด ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันในวงเงิน 300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และ            
ให้คณะกรรมการด าเนินการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก และเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคั บสหกรณ์ ข้อ 71 ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ                
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อ
ต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืนๆ  
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซ่ึงคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการไป
ติดต่องานของสหกรณ์  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติขอเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ท่ีขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราคา่รถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี ้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราคา่รถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี ้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

3.ค่าเช่าท่ีพัก ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ 
1,000 บาท/วัน หรือ 
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพักในลักษณะจ่ายจริง 
ดังนี ้
  - ค่าเช่าท่ีพักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน           
1,600 บาท/วัน/คน 
  - ค่าเช่าท่ีพักคู่จา่ยจริงไม่เกิน              
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ 
1,000 บาท/วัน หรือ 
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพักในลักษณะจ่ายจริง 
ดังนี ้
  - ค่าเช่าท่ีพักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน           
1,600 บาท/วัน/คน 
  - ค่าเช่าท่ีพักคู่จา่ยจริงไม่เกิน               
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

4.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง 
 
มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องพิจารณาการขับเคล่ือนโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล             
ศรีสะเกษ จ ากัด  (ปีบัญชี 2561 - 2566) 
  ประธานฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด                
ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2566 ระหว่างวันท่ี 10 - 11 สิงหาคม 2562 ณ ภูฟ้าธารารีสอร์ท 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  นั้น 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38 ครั้ง ท่ี 12 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติ             
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (ปีบัญชี 2561-2566) 
เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

1.มุมมองด้านการเงิน 2. มุมมองลูกค้าผู้รับบริการ 
โครงการ เงินกู้เพ่ือการศึกษา 

- วัตถุประสงค์  
  1.เพื่อเพิ่มวิทยาฐานะทางด้านการศึกษา 
  2.เพื่อลดภาระการเงินในการศึกษา 
- เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มอายุ 25 ปีข้ึนไป 
- ระยะเวลาด าเนินการ  ไม่เกิน 4 ปี 
- งบประมาณ 20,000,000 บาท 
 

โครงการ สหกรณ์ย้ิมแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
- วัตถุประสงค์  

1.เพื่อผู้รับบริการประทับใจ 
2.ความรวดเร็ว ถูกต้องในการบริการ 

- เป้าหมาย ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   
  คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ 
- ระยะเวลาด าเนินการ   2 วัน 
- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80%  
   (ลูกค้าภายใน) 
- ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80% (ลูกค้าภายนอก) 
- วิธีด าเนินการ 

1.อบรมเรื่อง ESB 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

- งบประมาณ 100,000 บาท 
3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม 

1.โครงการ สมาร์ทคิว 
- วิธีการ  
- วัตถุประสงค์ เพื่อบริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 
- การประเมินผล  จากความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมาใช้
บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เป้าหมาย สมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
-  งบประมาณ 200,000 บาท 
 

1.พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ 
- วิธีการ  จัดท าโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลออนไลน์เข้าไป
ใน web site  
- วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบการควบคุม 

2.เพื่อลดงบประมาณของสหกรณ์จากการใช้กระดาษ 
- การประเมินผล 

1.น าเข้าข้อมูลสมาชิกท่ีเป็นปัจจุบัน 
2.งบประมาณในการจัดท าใบเสร็จลดลง 50% 

- เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล        
ศรีสะเกษ จ ากัด ทุกคน 
- ระยะเวลาด าเนินการ   ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 
- งบประมาณ 100,000 บาท 
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ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องพิจารณาการขับเคล่ือนโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล             
ศรีสะเกษ จ ากัด  (ปีบัญชี 2561 - 2566) 
  ประธานฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด                
ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2566 ระหว่างวันท่ี 10 - 11 สิงหาคม 2562 ณ ภูฟ้าธารารีสอร์ท 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  นั้น 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38 ครั้ง ท่ี 12 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติ             
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (ปีบัญชี 2561-2566) 
เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

1.มุมมองด้านการเงิน 2. มุมมองลูกค้าผู้รับบริการ 
โครงการ เงินกู้เพ่ือการศึกษา 

- วัตถุประสงค์  
  1.เพื่อเพิ่มวิทยาฐานะทางด้านการศึกษา 
  2.เพื่อลดภาระการเงินในการศึกษา 
- เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มอายุ 25 ปีข้ึนไป 
- ระยะเวลาด าเนินการ  ไม่เกิน 4 ปี 
- งบประมาณ 20,000,000 บาท 
 

โครงการ สหกรณ์ย้ิมแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
- วัตถุประสงค์  

1.เพื่อผู้รับบริการประทับใจ 
2.ความรวดเร็ว ถูกต้องในการบริการ 

- เป้าหมาย ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   
  คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ 
- ระยะเวลาด าเนินการ   2 วัน 
- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80%  
   (ลูกค้าภายใน) 
- ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80% (ลูกค้าภายนอก) 
- วิธีด าเนินการ 

1.อบรมเรื่อง ESB 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

- งบประมาณ 100,000 บาท 
3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม 

1.โครงการ สมาร์ทคิว 
- วิธีการ  
- วัตถุประสงค์ เพื่อบริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 
- การประเมินผล  จากความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมาใช้
บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เป้าหมาย สมาชิกท่ีมาใช้บริการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
-  งบประมาณ 200,000 บาท 
 

1.พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ 
- วิธีการ  จัดท าโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลออนไลน์เข้าไป
ใน web site  
- วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบการควบคุม 

2.เพื่อลดงบประมาณของสหกรณ์จากการใช้กระดาษ 
- การประเมินผล 

1.น าเข้าข้อมูลสมาชิกท่ีเป็นปัจจุบัน 
2.งบประมาณในการจัดท าใบเสร็จลดลง 50% 

- เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล        
ศรีสะเกษ จ ากัด ทุกคน 
- ระยะเวลาด าเนินการ   ไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 
- งบประมาณ 100,000 บาท 
 

3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม 
2.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกรรมการและเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ฯ 
- วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมาย 
การบริหารจัดการ และกระบวนการสหกรณ์เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
- การประเมินผล กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์         
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
- เป้าหมาย กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
- ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 
- งบประมาณ 150,000.-บาท 
 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
“รณรงค์ลดอุบัติเหตุ” 
- วัตถุประสงค์  เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกและประชาชน
ท่ัวไปได้ตระหนักถึงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
- วิธีการ  

1.ท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
2.เข้าร่วมกิจกรรม เดิน/ว่ิง ร่วมกับจังหวัด 

- การประเมินผล จ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม       
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
- ระยะเวลา   มกราคมและเมษายนของทุกปี 
 

หมายเหตุ ท้ังนี้งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ภายใต้แผนงบและงบประมาณประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ 
 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด จัดท าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (ปีบัญชี 2561-2566)  
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ระเบียบวาระท่ี 15  เร่ืองอื่นๆ   
ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  ประธานฯเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนท้ังส้ิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ 
จ านวน 201,629  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  139,927 คน  สมทบ  61,702 คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  1,629  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   1,154 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     475 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนท้ังส้ิน  72,018  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกท้ังหมด  339  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     194 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     145 คน 
สมาคม สส.ชสอ.  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ จ านวนท้ังส้ิน  

295,186  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  187  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน  169 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน   18 คน 

 
ในปี 2562  ศูนย์ประสานงานฯจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตท้ังสิ้น  5  ราย                

ดังรายนามน้ี 

ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ช่ือ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 32861 439 นายทรงศักดิ์     พวงพุ่ม สามัญ 13 ต.ค.61 1,030,115.07 

 19804  กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
2. 174396 - นายบัณฑิต กิจไธสง สมทบ 7 ธ.ค.2561 1,040,253.49 

 45637  กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 174362 - นางยงค ์     เสน่ห์เมือง สมทบ 29 ม.ค.62 1,041,388.27 
4. 128441 501 นายประยูร       สิมศรี สามัญ 14 ก.พ.62 1,047,143.20 
5. 145843 - นายไสว น้อยพรหม สมทบ 15 ก.พ.62 1,047,099.75 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 7,205,999.78 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 15  เร่ืองอื่นๆ   
ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  ประธานฯเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนท้ังส้ิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ 
จ านวน 201,629  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  139,927 คน  สมทบ  61,702 คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  1,629  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   1,154 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     475 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนท้ังส้ิน  72,018  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกท้ังหมด  339  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     194 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     145 คน 
สมาคม สส.ชสอ.  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ จ านวนท้ังส้ิน  

295,186  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  187  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน  169 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน   18 คน 

 
ในปี 2562  ศูนย์ประสานงานฯจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตท้ังส้ิน  5  ราย                

ดังรายนามน้ี 

ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ช่ือ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 32861 439 นายทรงศักดิ์     พวงพุ่ม สามัญ 13 ต.ค.61 1,030,115.07 

 19804  กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
2. 174396 - นายบัณฑิต กิจไธสง สมทบ 7 ธ.ค.2561 1,040,253.49 

 45637  กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 174362 - นางยงค ์     เสน่ห์เมือง สมทบ 29 ม.ค.62 1,041,388.27 
4. 128441 501 นายประยูร       สิมศรี สามัญ 14 ก.พ.62 1,047,143.20 
5. 145843 - นายไสว น้อยพรหม สมทบ 15 ก.พ.62 1,047,099.75 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 7,205,999.78 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
  
 

(ลงช่ือ)   สว่างจิตร    คณาคร ประธานในท่ีประชุม 
        (นางสว่างจิตร    คณาคร) 

    (ลงช่ือ)  อนงค์วรรณ   จันทกรณ ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 

(ลงช่ือ)   สุภานัน   อุระโลก ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
      ส าเนาถูกต้อง          (นางสาวสุภานัน   อุระโลก)      
 
                         
  (นางสาวศิรินทร   สามสี) 
          เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
  
 

(ลงช่ือ)   สว่างจิตร    คณาคร ประธานในท่ีประชุม 
        (นางสว่างจิตร    คณาคร) 

    (ลงช่ือ)  อนงค์วรรณ   จันทกรณ ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 

(ลงช่ือ)   สุภานัน   อุระโลก ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
      ส าเนาถูกต้อง          (นางสาวสุภานัน   อุระโลก)      
 
                         
  (นางสาวศิรินทร   สามสี) 
          เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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3
ระเบียบวาระที่

เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก
จากสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองรับทราบสมาชกิเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อท่ีประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางสาวศิรินทร   สามสี เสนอให้ท่ีประชุมทราบว่า สรุปสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  
ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  ได้ดังนี้ 

สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2563 1,566 คน 
เข้าใหม่   122 คน 
ลาออก     37 คน 
สมาชิกเสียชีวิต      2 คน 
สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2564  1,649 คน 

รายละเอียดดังนี้ 
เดือน เข้าใหม่ ลาออก คงเหลือ 

  ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ยกมาปี 2563 414 1,152   1,566 

ตุลาคม 2562  1 12 1 1 1,577 

พฤศจิกายน  2562  6 4 2 8 1,577 

ธันวาคม  2562  3 8 3 5 1,580 

มกราคม 2563  0 6 1 2 1,583 

กุมภาพันธ์ 2563  2 12 1 3 1,593 

มีนาคม 2563  6 11 0 5 1,605 

เมษายน 2563  0 7 0 0 1,612 

พฤษภาคม 2563  5 11 0 0 1,628 

มิถุนายน  2563  2 8 1 0 1,637 

กรกฎาคม  2563  2 10 1 0 1,648 

สิงหาคม 2563  1 1 0 1 1,649 

กันยายน 2563  0 4 3 1 1,649 

รวม เข้าใหม่-ลาออก  28 94 13 26 1,649 

รวมสมาชิกคงเหลือ  430 1,219  
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

415 1,151
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4
ระเบียบวาระที่

เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ
ประจำาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองรับทราบรายงานกจิการ  ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสมิง    มีบุญ   เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อรับทราบผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี  2563 ดังนี้ 

รายงานกิจการ  ประจ าปี  2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

*************** 
1. รายงานกิจการท่ัวไป สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ได้จดทะเบียนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พุทธศักราช 2511 และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ประเภทออมทรัพย์ เลขทะเบียนท่ี กพธ.7/2525 วันท่ี 21        
มกราคม  2525 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 38 ปี ส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์ได้ เจริญก้าวหน้าเป็นล าดับ                   
ในปีบัญชี 2563 มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมท้ังส้ิน 1,417,764,039.49 บาท     
2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นท้ังส้ิน 723,204,430.00 662,788,530.00 
ถือหุ้นระหว่างปี 67,853,587.67 68,103,400.00 
ถอนหุ้นระหว่างปี 21,153,387.67 7,687,500.00 
เมื่อส้ินปีมีเงินค่าหุ้น 769,904,630.00 723,204,430.00 

3.  จ านวนสมาชิก 
รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 

จ านวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี 1,566 1,529 
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี 122 74 
สมาชิกออกระหว่างปี 39 37 
สมาชิกเมื่อสิ้นปีคงเหลือ 1,649 1,566 

4.  เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 
เงินฝากต้นปีก่อน เป็นเงิน 453,277,315.35 455,040,888.93 
ฝากระหว่างปี 106,954,437.92 43,236,227.81 
ถอนระหว่างปี 49,262,526.30 44,999,801.39 
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2563 เป็นเงิน 510,969,226.97 453,277,315.35 

  5.  ประเภทเงินฝากสหกรณ์อื่น 
รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) 

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากัด 36,766,736.38 13,971,768.35 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จ ากัด 14,409,075.72 11,671,861.02 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด 2,791.32 2,708.87 
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด 3,531,871.21 4,561,415.76 
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จ ากัด 3,418,776.15 3,287,284.76 

รวม 58,129,250.78 33,495,038.76 
 

39

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

38



6.  การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก 
รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

ประเภทเงิน ปี 2563 ปี 2562 
 สัญญา จ านวนเงินกู้ เฉล่ียรายละ สัญญา จ านวนเงินกู้ เฉล่ียรายละ 
เงินกู้พิเศษ 89 64,122,000.00 720,471.91 87 61,183,000.00 703,252.87 
เงินกู้ฉุกเฉิน 2,311 88,224,400.00 38,175.85 2,231 88,586,600.00 39,707.13 
เงินกู้สามัญ 594 882,949,290.00 1,486,446.62 534 818,812,000.00 1,533,355.81 
-เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 508 138,269,000.00 272,183.07 575 102,912,000.00 178,977.39 
-เงินกู้บ านาญเป่ียมสุข 46 10,685,000.00 232,282.61 40 9,010,000.00 225,275.00 
-เงินกู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได ้ 1 180,000.00 180,000.00 10 1,144,000.00 114,400.00 
 
7.  ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ประเภท ฐานะการเงิน ปี 2563 ฐานะการเงิน ปี 2562 + เพ่ิม - ลด 
1. ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว 769,904,630.00 723,204,430.00 + 46,700,200.00 
2. ทุนส ารอง 67,828,768.13 61,958,345.17 + 5,870,422.96 
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอ่ืนๆ 2,809,380.00 3,186,527.00 - 377,147.00 
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 510,969,226.97 453,277,315.35 + 57,691,911.62 
5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,184,429,690.00 1,081,647,600.00 + 102,782,090.00 
6. เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 1,090,323,588.01 1,011,763,396.05 + 78,560,191.96 
7. เงินกู้คงเหลือท่ีสมาชิกเมื่อส้ินปี 1,293,607,834.79 1,199,501,732.80 + 94,106,101.99 
8. ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 79,215,019.88 73,933,716.25 + 5,281,303.63 
9. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อ่ืน 3,686,410.01 7,206,674.69 - 3,520,264.68 
10.รายได้ 82,053,255.29 76,252,970.13 + 5,800,285.16 
11.ค่าใช้จ่าย 17,907,976.02 18,629,103.17 - 721,127.15 
12.ก าไรสุทธิ 64,145,279.27 57,623,866.96 + 6,521,412.31 
13.ทุนด าเนินงานท้ังหมด 1,417,764,039.49 1,301,107,313.76 + 116,656,725.73 
 
8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอื่น ๆ 
   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด หุ้นละ 500 บาท  จ านวน 3,263,000.00  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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5
ระเบียบวาระที่

เรื่อง รับทราบรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 5 
เร่ืองรับทราบรายงานผูต้รวจสอบกจิการปี 2563 

ประธานฯ     มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายวนันดร    โกเมศ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี  2563  ดังนี ้
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2563 

เรียน   ท่ีประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
             ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้ า              
นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายวนันดร โกเมศ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  
ส าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบนั้น จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรุป ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
        2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
        2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
       2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ    
 3. วิธีการตรวจสอบ  เป็นการสุ่ม จากการหลักฐานการเงิน ทะเบียนและรายงานประชุมประจ าเดือน  

ท่ีเก่ียวข้องกัน เข้าตรวจสอบทุกเดือน  จากการตรวจสอบ การตรวจดูการสังเกต การตรวจนับ การยืนยันยอด และการ
ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ การค านวณ  การตรวจสอบการผ่านรายการ  การตรวจหารายการผิดปกติ การสอบถาม และ 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อก าหนด ดังนี้ 
3.ผลการตรวจสอบ 

 3.1.ด้านการเงิน 
3.1.1 การรับเงินทุกรายการได้รับครบถ้วนภายในก าหนดเวลา มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงิน ท่ีได้รับครบ

ตามจ านวนและน ามาลงบัญชีทุกฉบับ    
3.1.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ และมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
3.1.3 การจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีสหกรณ์ก าหนด 
3.1.4 การรับช าระหนี้ มีการเปรียบเทียบเงินท่ีได้รับกับใบเสร็จรับเงิน ท่ีได้รับและบันทึกบัญชีทุกรายการ 
3.1.5 การเก็บรักษาเงินสด ได้จัดเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย มีการก าหนดวงเงินขั้นสูงท่ีเก็บรักษาไว้ใน  สหกรณ์ฯ  

มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้โดยชัดเจน รวมท้ังมีการตรวจนับเงินสดจริงเทียบกับบัญชี เป็นประจ าวัน มีเงินสดคงเหลือ            
ณ ส้ินปี เป็นจ านวนเงิน 1,695.-บาท(-หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน-) ถูกต้องตามบัญชี จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วย การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ซ่ึงเก็บได้ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท  

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

48



3.1.6 มีการบันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับจ่ายในแต่ละวันและรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 

3.1.7 มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
3.1.8 การน าเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนมีการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืน  ครบถ้วน 
3.1.9 การถอนเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนท าโดยผู้มีอ านาจในการถอนและบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก 

ธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนครบถ้วน 
3.1.10 การจ่ายเงินเป็นเช็คทุกครั้งต้องจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมและลงลายมือช่ือผู้มีอ านาจอนุมัติ  รวมท้ังมีการ

จัดท าทะเบียนคุมเช็คไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3.1.11 กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิด และไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและ

ประทับตรา “ยกเลิก ในใบเสร็จรับเงินท้ังชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
3.1.12 มีการจัดท ารายงานใบเสร็จท่ียกเลิก 
3.1.13 จัดท ารายงานการหักเงินช าระหนี้ทุกประเภทจากสมาชิกทุกเดือน 
3.1.14 มีการติดตามหนี้และแก้ไขอย่างเหมาะสม(การเงิน+บัญช)ี 
3.1.15 การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อน ามาจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการของสหกรณ์ และอยู่ภายในวงเงินกู้และวงเงินค้ าประกันท่ี นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3.1.16 การรับเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินค่าหุ้นท่ีได้รับกับส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีบันทึกบัญชี 
3.1.17 มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามส่วนวงเงินกู้จากสมาชิก และได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและบันทึกบัญชี

ครบถ้วน กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิดและไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  และประทับตรา 
“ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินท้ังชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 

3.1.18 การจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกมีการตรวจสอบการช าระหนี้สินและภาระค้ าประกันท่ีคงค้างกับสหกรณ์ 
รวมท้ังผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3.1.19 การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วน 
3.1.20 เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง สมบูรณ์ 
3.1.21 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทได้บันทึกไว้ในบัญชีอย่างครบถ้วน 
3.1.22 มีการจัดท าทะเบียนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการดูท่ีดินถูกต้อง 
3.1.23 มีจัดท าประกันอัคคีภัยเพื่อการกู้พิเศษถูกต้องครบถ้วน 
3.1.24 เบิกจ่ายเบี้ยประชุมประจ าเดือนถูกต้องครบถ้วน 

3.2 ด้านธุรการ  
3.2.1 มีการรับ/ตรวจสอบ/เสนอ/จัดเก็บใบสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่/ลาออกจากสมาชิก ถูกต้อง 
3.2.2 มีการประชาสัมพันธ์  แนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
3.2.3 มีการรับสมัครสมาชิก สสธท., สส.ชสอ.และกองทุนสวัสดิการ กสธท. รวมท้ังโอนเงินค่าสมัครของ           

แต่ละรอบและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกถูกต้อง 
3.2.4 การจัดซ้ือสินเช่ือจากบุคคลภายนอกได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีก าหนด 

3.3 ด้านบัญชี 
3.3.1 แยกใบส าคัญการรับ - จ่าย เงิน  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีการเงินมอบให้เข้าสลิป ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามประเภทการจ่าย 

หรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจ าวันและลงรายการรับ - จ่าย ตามสลิปท่ีแยกแล้วในสมุดสรุปประจ าวัน 
3.3.2 มีการท างบทดลองประจ าเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี ถูกต้อง 
3.3.3 มีการจัดท าและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุ้น ว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีท่ัวไป

เป็นประจ าทุกเดือนถูกต้อง 
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3.3.4 มีการท ารายการแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทุกวันส้ินเดือน เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และลงรายการแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์  

3.3.5 มีการยืนยันยอดหนี้กับลูกหนี้(1ครั้ง/ปี) 
3.3.6 การรับฝากเงินมีเอกสารประกอบและมีการบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและ            

แผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที 
3.3.7 การถอนเงินฝากมีการตรวจสอบลายมือช่ือผู้ถอนเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึก รายการในสมุด 

คู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ท าการถอนเงินฝากด้วยตนเองต้องมี
ใบมอบฉันทะประกอบให้ถูกต้อง 

3.3.8 มีการส ารองข้อมูลไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และปลอดภัย 
3.4 ด้านสินเชื่อ  

3.4.1 มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
3.4.2 หลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
3.4.3 มีการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ท่ีผิดนัดช าระหนี้  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่าง

เหมาะสม 
3.4.4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ 1.เงินกู้ฉุกเฉิน 2.เงินกู้สามัญ 3.เงินกู้พิเศษ           

ณ วันส้ินปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  ดังนี้ 
ล าดับ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ่ายเงินกู้ 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 2,311 88,224,400.00 
2. เงินกู้สามัญ 594 882,949,290.00 
 - เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 508 138,269,000.00 
 - เงินกู้บ านาญเป่ียมสุข 46 10,685,000.00 
 - เงินกู้อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้ 1 180,000.00 

3. เงินกู้พิเศษ 89 64,122,000.00 
รวมท้ังสิ้น  1,184,429,690.00 

  การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีก าหนดไว้                  
มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามทุกครั้ง 
4.ข้อเสนอแนะ  

 - ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการท่ีให้ไว้เมื่อปี 2562 ท่ีผ่านมา ให้สหกรณ์ฯ พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์         
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับ
ได้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถค านวณวงเงินกู้ของตนเองได้อย่างคร่าวๆ ปัจจุบัน ปี 2563 สหกรณ์ก็ได้
ด าเนินการพัฒนา เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  ไลน์ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาได้เป็นท่ีพอใจในระดับหนึ่ง 

- ปี 2564 ขอเสนอแนะให้สหกรณ์ พัฒนา แอพพลิเคช่ัน สามารถเข้ าตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ เช่น          
จ านวนหุ้น วงเงินกู้ท่ีเหลือ จ านวนเงินฝาก การหักเงินในแต่ละเดือน ดูใบเสร็จได้ในแต่ละเดือน การเตือนช าระประกันภัย
สินเช่ือวงเงินกู้  การแนบข้อมูลระบบแจ้งเตือนต่างๆเป็นต้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                  
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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3.3.4 มีการท ารายการแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทุกวันส้ินเดือน เพื่อเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และลงรายการแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์  

3.3.5 มีการยืนยันยอดหนี้กับลูกหนี้(1ครั้ง/ปี) 
3.3.6 การรับฝากเงินมีเอกสารประกอบและมีการบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและ            

แผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที 
3.3.7 การถอนเงินฝากมีการตรวจสอบลายมือช่ือผู้ถอนเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึก รายการในสมุด 

คู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ท าการถอนเงินฝากด้วยตนเองต้องมี
ใบมอบฉันทะประกอบให้ถูกต้อง 

3.3.8 มีการส ารองข้อมูลไว้ในท่ีท่ีเหมาะสม และปลอดภัย 
3.4 ด้านสินเชื่อ  

3.4.1 มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 
3.4.2 หลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
3.4.3 มีการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ท่ีผิดนัดช าระหนี้  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่าง

เหมาะสม 
3.4.4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ 1.เงินกู้ฉุกเฉิน 2.เงินกู้สามัญ 3.เงินกู้พิเศษ           

ณ วันส้ินปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  ดังนี้ 
ล าดับ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ่ายเงินกู้ 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 2,311 88,224,400.00 
2. เงินกู้สามัญ 594 882,949,290.00 
 - เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 508 138,269,000.00 
 - เงินกู้บ านาญเป่ียมสุข 46 10,685,000.00 
 - เงินกู้อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้ 1 180,000.00 

3. เงินกู้พิเศษ 89 64,122,000.00 
รวมท้ังสิ้น  1,184,429,690.00 

  การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีก าหนดไว้                  
มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามทุกครั้ง 
4.ข้อเสนอแนะ  

 - ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการท่ีให้ไว้เมื่อปี 2562 ท่ีผ่านมา ให้สหกรณ์ฯ พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์         
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับ
ได้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถค านวณวงเงินกู้ของตนเองได้อย่างคร่าวๆ ปัจจุบัน ปี 2563 สหกรณ์ก็ได้
ด าเนินการพัฒนา เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  ไลน์ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาได้เป็นท่ีพอใจในระดับหนึ่ง 

- ปี 2564 ขอเสนอแนะให้สหกรณ์ พัฒนา แอพพลิเคช่ัน สามารถเข้ าตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกได้ เช่น          
จ านวนหุ้น วงเงินกู้ท่ีเหลือ จ านวนเงินฝาก การหักเงินในแต่ละเดือน ดูใบเสร็จได้ในแต่ละเดือน การเตือนช าระประกันภัย
สินเช่ือวงเงินกู้  การแนบข้อมูลระบบแจ้งเตือนต่างๆเป็นต้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                  
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

6
ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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ระเบียบวาระที่ 6 
เร่ืองพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่   

30 กันยายน 2563 
ประธานฯ มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้สอบบัญชี นางจารุณี    ศุภกาญจน์  ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ธนสาร การบัญชี จ ากัด เสนอต่อท่ีประชุมถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563          
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

                                                                                                                                                     

                   วันที่  5  ตุลาคม  2563 

เรียน  นายวิทยา  เจนโชติสวุรรณ  ผู้สอบบัญชี 
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
              ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้ 

1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 
  2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3.  ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์  ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ           
ตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึก หรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน        
งบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรอืข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
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  7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือ            
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน  

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ  ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
                                                                    
    
 

                         ( นายชวดล ช่วงสกุล ) 
                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                               
 
 
                                                                  ( นายสมิง  มีบุญ ) 

                        กรรมการ/ผู้จัดการ                                   
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 
เร่ืองพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่   

30 กันยายน 2563 
ประธานฯ มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้สอบบัญชี นางจารุณี    ศุภกาญจน์  ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ธนสาร การบัญชี จ ากัด เสนอต่อท่ีประชุมถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563          
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

                                                                                                                                                     

                   วันที่  5  ตุลาคม  2563 

เรียน  นายวิทยา  เจนโชติสวุรรณ  ผู้สอบบัญชี 
 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
              ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้ 

1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 
  2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

3.  ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์  ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ           
ตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึก หรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน        
งบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรอืข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 
เสนอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัดซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จ ากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบสหกรณ์กรมตรวจบัญชี
สหกรณค์วามรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ          
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้  

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์
มีลูกหนี้เงินกู้ยืมทั้งสิ้น จ านวน 1,297,294,244.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ 91.50ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น แยกเป็น
ลูกหนี้-เงินให้กู้แก่สมาชิก จ านวน 1,293,607,834.79 บาท ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย 
จ ากัดจ านวน 3,686,410.01 บาท เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด ด าเนินงานมีผลขาดทุน
สะสมไม่สามารถช าระหนี้ได้ ในปี 2561 จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 644,960.00 บาท และท าแผน
ช าระหนี้ประจ าเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 มียอดหนี้คงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 

ด้านเงินรับฝาก ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 มีเงินรับฝากจากสมาชิก จ านวน 
510,969,226.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.04 ของหนี้สินและทุนของสหกรณ์  

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 สหกรณ์น าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืน 5 
สหกรณ์ ยอดรวม จ านวน 57,599,470.10 บาท เป็นยอดที่ฝากสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด จ านวน 
3,531,871.21 บาท เนื่องจากมีปัญหาถอนเงินไม่ได้ในปี 2561 สหกรณ์ ฯ จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ  
20 ของยอดเงินฝาก 4,854,251.34 บาท เป็นจ านวนเงิน 970,850.27 บาท และได้จัดท าแผนในการถอนเงิน
เป็นรายเดือน  ณ วันที่ 30 กันยายน มียอดคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 
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ข้าพเจ้าได้ก าหนดวิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
- สอบทานระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท 
- สอบทานรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แต่ละประเภท ว่าได้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินให้กู้แต่ละประเภทปีปัจจุบันกับปีก่อนเพ่ือ

วิเคราะห์ผลแตกต่างท่ีเป็นสาระส าคัญ และสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลแตกต่างนั้น 
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ และการค้ าประกัน ว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินกู้ และเอกสารการรับเงิน เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 
- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณ์อ่ืน สอบถามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจหลักฐานการขอเปิดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน  การบันทึก
บัญชี การค านวณดอกเบี้ยจ่ายว่าปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  

- มีการยืนยันยอดเงินฝาก คงเหลือรายคน และด้านลูกหนี้เงินกู้มีการขอค ายืนยันยอดเช่นเดียวกัน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้           

โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ               
เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม              
เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเ ผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งจัดท าขึ้น                    
โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ               
ไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณต์้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม ่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด เผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 

 ลายมือชื่อ 
               (นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ) 
                     ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงบางซื่อเขตบางซ่ือกรุงเทพมหานคร 10800 
วันที่ 5 ตุลาคม  2563 
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ปี 2563 ปี 2562
สินทรัพย์ หมายเหตุ บาท บาท

                           ส ำหรับปส้ิีนสุดวนัที ่ 30  กันยำยน  2561        สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 55,304,549.44 56,122,613.21
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน - สุทธิ 3 57,599,470.10 32,524,188.49
เงินใหกู้้ยมืระยะส้ัน -สุทธิ 4 113,812,210.01 110,958,974.36
ลูกหนีร้ะยะส้ัน - สุทธิ 5 471,600.00 488,694.45
ดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้ำงรับ 7,647.15 4,536.50
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 6 733,670.21 744,471.85

      รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 227,929,146.91 200,843,478.86
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 7 3,273,000.00 3,273,000.00
เงินใหกู้้ยมืระยะยาว 4 1,183,482,034.79 1,095,104,473.13
ลูกหนีร้ะยะยำว 5 2,846,038.20 1,715,786.94
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 233,819.59 170,574.83

      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,189,834,892.58 1,100,263,834.90
      รวมสินทรัพย์ 1,417,764,039.49 1,301,107,313.76

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2563
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ปี 2563 ปี 2562
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะส้ัน 9 0.00 0.00
เงินรับฝาก 10 510,969,226.97 453,277,315.35
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 11 88,575.12 52,689.28

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 511,057,802.09 453,330,004.63
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส ำรองบ ำเหนจ็เจ้ำหนำ้ที่ 2,018,180.00 1,804,140.00
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,018,180.00 1,804,140.00
รวมหน้ีสิน 513,075,982.09 455,134,144.63

ทุนของสหกรณ์
ทนุเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)
    หุน้ทีช่ ำระเต็มมูลค่ำแล้ว 769,904,630.00 723,204,430.00
ทนุส ารอง 67,828,768.13 61,958,345.17
ทนุสะสมตามขอ้บังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    12 2,809,380.00 3,186,527.00
ก าไรสุทธิประจ าปี 64,145,279.27 57,623,866.96

รวมทุนของสหกรณ์ 904,688,057.40 845,973,169.13
      รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 1,417,764,039.49 1,301,107,313.76

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

( นำยชวดล  ช่วงสกลุ )
ประธำนกรรมกำร

( นำงสำวศิรินทร สำมสี )
 เลขำนกุำร

วนัที ่ 5  ตุลำคม  2563

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)
ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2563
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บาท % บาท %

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 79,215,019.88 97.33 73,933,716.25 96.97
ดอกเบี้ยรับเงินรับฝาก 2,000,997.12 2.46 2,138,883.75 2.81
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 173,412.81 0.21 172,939.00 0.22

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 81,389,429.81 100.00 76,245,539.00 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 15,618,878.97 19.19 15,528,821.80 20.37
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,043.97 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน 15,619,922.94 19.19 15,528,821.80 20.37
หัก หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้สหกรณ์อื่น (644,960.00) (0.79) -                 -    
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (644,960.00) (0.79) -                 0.00
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 66,414,466.87 81.60 60,716,717.20 79.63

บวก  รายได้อ่ืน
รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเข้า 6,100.00 0.01 3,700.00 0.00
รายไดค้า่ธรรมเนียมถอนเงินฝาก 3,650.00 0.00 3,300.00 0.00
รายไดอ่ื้น 9,115.48 0.01 431.13 0.00

รวมรายได้อ่ืน 18,865.48 0.02 7,431.13 0.00
หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดอืน 1,330,320.00 1.63 1,269,360.00 1.66
บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 214,040.00 0.26 223,820.00 0.29
คา่ล่วงเวลา 30,815.59 0.04 18,822.16 0.02
สวัสดกิารเจ้าหน้าที่ 57,380.00 0.07 86,600.00 0.11
เงินสมทบประกันสังคม 42,125.00 0.05 45,946.00 0.06

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
คา่เส่ือมราคา 60,995.24 0.07 49,613.40 0.07
คา่ซ่อมแซมสินทรัพย์ 10,184.00 0.01 28,476.50 0.04
คา่ดแูลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 34,158.84 0.04 31,860.00 0.04
คา่เช่าส านักงาน 60,000.00 0.07 60,000.00 0.08
รายจ่ายจากการเลิกใช้สินทรัพย์ 0.00 0.00 17.00 0.00
คา่จัดท าเว็บไซด์ 25,800.00 0.03 0.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563
ป ี2563 ป ี2562

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

60



บาท % บาท %
คา่ใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 

คา่เบี้ยประชุมกรรมการ 139,200.00 0.17 136,000.00 0.18
คา่สวัสดกิารกรรมการ 56,320.00 0.07 57,300.00 0.08
คา่เบี้ยเล้ียงและพาหนะ 87,853.00 0.11 102,758.00 0.13
คา่รับรอง 19,459.50 0.02 12,320.00 0.02
คา่วัสดสุ านักงานใช้ไป 87,191.49 0.11 82,771.91 0.11
คา่ใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 608,618.00 0.75 598,900.00 0.79
คา่โทรศพัท/์คา่ไปรษณีย์ 14,971.38 0.02 16,171.46 0.02
คา่ตอบแทน 29,979.00 0.04 33,200.00 0.04
คา่ธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 80,000.00 0.10 80,000.00 0.10
คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 60,000.00 0.07 60,000.00 0.08
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 16,730.00 0.02 19,818.00 0.03
คา่ถ่ายเอกสาร 11,213.00 0.01 11,005.00 0.01
คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 90,938.60 0.11 79,517.00 0.10
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามค าพิพากษา (365,826.36) (0.45) (75,324.35) (0.10)
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (73,343.61) (0.09) 71,329.29 0.09
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินฝากสหกรณ์อ่ืน (441,069.59) (0.54) 0.00 0.00
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2,288,053.08 2.81 3,100,281.37 4.05

ก าไรสุทธิ 64,145,279.27 78.81 57,623,866.96 75.58

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563

ป ี2563 ป ี2562

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
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ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน บาท บาท

ก ำไร(ขำดทนุ)สุทธิ 64,145,279.27 57,623,866.96
                           ส ำหรับปส้ิีนสุดวนัที ่ 30  กนัยำยน  2561        รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่ำเส่ือมรำคำ 60,995.24 49,613.40
รำยจ่ำยจำกกำรเลิกใช้สินทรัพย์ 0.00 17.00
หนีส้งสัยจะสูญลูกหนีข้ำดสมำชิกภำพ (71,329.29) 71,329.29
หนีส้งสัยจะสูญลูกหนีต้ำมค ำพิพำกษำ (365,826.36) (75,324.35)
หนีส้งสัยจะสูญเงินฝำกสหกรณ์อ่ืน (441,069.59) 0.00
หนีส้งสัยจะสูญเงินใหกู้้แก่สหกรณ์อ่ืน (644,960.00) 0.00
ส ำรองบ ำเหนจ็เจ้ำหนำ้ที่ 214,040.00 223,820.00
รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับ (648,777.24) (612,010.46)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 88,575.12 209,670.32
ค่ำวสัดุส ำนกังำนใช้ไป 87,191.49 82,771.91

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 62,424,118.64 57,573,754.07
สินทรัพยด์ าเนินงาน 

เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน (88,224,400.00) (88,586,600.00)
เงินสดรับลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน 87,837,289.33 90,248,010.67
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้งินกู้สำมัญ (1,032,083,290.00) (931,878,000.00)
เงินสดรับลูกหนีเ้งินกู้สำมัญ 924,930,473.46 861,878,171.74
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้งินกู้พิเศษ (64,122,000.00) (61,183,000.00)
เงินสดรับลูกหนีเ้งินกู้พิเศษ 73,440,776.54 59,637,213.64
เงินสดรับเงินใหกู้้แก่สหกรณ์ 3,520,264.68 2,793,325.31
เงินสดรับลูกหนีต้ำมค ำพิพำกษำ 365,826.36 75,324.35
เงินสดรับจำกลูกหนีข้ำดสมำชิกภำพ 3,073,221.16 436,328.59
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้งินยืมทดรอง 0.00 (32,950.00)
เงินสดรับจำกลูกหนีเ้งินยืมทดรอง 0.00 32,950.00
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 189.28 1,200.00

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563
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ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

สินทรัพยด์ าเนินงาน (ตอ่)
เงินสดจ่ำยเงินรอเรียกคืน 0.00 (189.28)
เงินสดรับจำกเงินทดรองด ำเนนิคดี 12,000.00 13,000.00
เงินสดรับจำกรำยได้ค้ำงรับ 612,010.46 911,257.28
เงินสดจ่ำยซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (64,173.00) (97,408.20)
เงินสดรับเงินมัดจ ำเวบ็ไซด์ 9,250.00

หน้ีสินด าเนินงาน 
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (52,689.28) (223,845.92)
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน 0.00 (700.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (28,321,132.37) (8,402,157.75)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยซ้ือทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (124,240.00) (39,994.00)
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (124,240.00) (39,994.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินรับฝำก 106,954,437.92 43,236,227.81
เงินสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก (49,262,526.30) (44,999,801.39)
เงินสดจ่ำยค่ำบ ำรุงสันนบิำตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดรับจำกทนุเรือนหุน้ 67,853,587.67 68,103,400.00
เงินสดจ่ำยคืนทนุเรือนหุน้ (21,153,387.67) (7,687,500.00)
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (40,495,478.00) (38,175,711.00)
เงินสดจ่ำยเงินเฉล่ียคนื (9,467,966.00) (8,911,731.00)
เงินสดจ่ำยเงินโบนสักรรมกำรและเจ้ำหนำ้ที่ (1,440,000.00) (1,502,000.00)
เงินสดจ่ำยทนุสำธำรณประโยชน์ (60,500.00) (17,500.00)
เงินสดจ่ำยทนุส่งเสริมกำรศึกษำ (139,147.00) (258,033.00)
เงินสดจ่ำยกองทนุเพ่ือสวสัดิกำรสมำชิก (497,500.00) (331,500.00)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 52,261,520.62 9,425,851.42
เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึน(ลดลง) 23,816,148.25 983,699.67
เงินสด  ณ  วันตน้ปี 89,617,651.97 88,633,952.30
เงินสด  ณ  วันส้ินปี 113,433,800.22 89,617,651.97

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
- สหกรณ์บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้รายไดท้ีเ่กดิจากดอกเบี้ยเงินใหกู้ข้องลูกหนีท้ีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายไดจ้ะบนัทกึ
เปน็รายไดเ้ม่ือไดรั้บช าระแล้ว

                           ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2561        - สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเทา่กบัอัตราดอกเบี้ยคณูดว้ยจ านวนเงินตน้
ทีค่า้งช าระตามระยะเวลาทีกู่ย้มื

- สหกรณ์ไดต้ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ย การจัดช้ัน
คณุภาพลูกหนีเ้งินกูแ้ละการเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ พ.ศ.2544 

- สหกรณ์ไดต้ั้งคา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืนและเงินใหกู้แ้กส่หกรณ์อ่ืน โดยพิจารณาฐานะทางการเงิน
ของแตล่ะสหกรณ์ 

- สหกรณ์ตรีาคาวสัดคุงเหลือตามราคาทนุ
- เงินลงทนุระยะยาวทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทนุ
- คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  ค านวณโดยวธิีเส้นตรง ในอัตราทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์
วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ทัง้นีย้กเวน้ทีด่นิ

- คา่ซ่อมบ ารุง  คา่ซ่อมแซมรวมทัง้การซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ยๆ  ถอืเปน็คา่ใช้จ่ายหกัจากรายได้
การตอ่เตมิหรือเพ่ิมเตมิอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ  ถอืเปน็ราคาทนุของสินทรัพย์
เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถงึเงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทกุประเภทและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนทกุประเภท  ทัง้นี้
ใหร้วมถงึเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทีน่ าไปเปน็หลักทรัพยค์้ าประกนัหนีสิ้นดว้ย

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินสด 1,695.00 5.00
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 55,302,854.44 56,122,608.21

รวม 55,304,549.44 56,122,613.21

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563
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3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน - สุทธิ ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จ ากดั 36,766,736.38 13,971,768.35
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขศรีสะเกษ จ ากดั 14,409,075.72 11,671,861.02
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จ ากดั 2,791.32 2,708.87
สหกรณ์การเกษตรยางชุมนอ้ย จ ากดั 3,531,871.21 4,561,415.76
สหกรณ์ออมทรัพย ์รพช.ศรีสะเกษ จ ากดั 3,418,776.15 3,287,284.76

รวม 58,129,250.78 33,495,038.76
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 529,780.68 970,850.27

57,599,470.10 32,524,188.49

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563  คา่เผ่ือหนีสั้งสัยจะสูญ เปน็คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์การเกษตร
ยางชุมนอ้ย จ ากดั ทัง้จ านวน    

4.  เงินให้กู้ยมื - สุทธิ ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกู้ย้มื-ปกติ

ลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน 13,440,200.00 0.00 13,053,089.33 0.00
ลูกหนีเ้งินกูส้ามัญ 88,658,800.00 1,058,641,843.46 82,784,170.34 959,863,352.21
ลูกหนีเ้งินกูพิ้เศษ 8,026,800.00 124,840,191.33 8,560,000.00 135,241,120.92

รวมเงินให้กู้ยมื - ปกติ 110,125,800.00 1,183,482,034.79 104,397,259.67 1,095,104,473.13

เงินใหกู้ย้มื-ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้
เงินใหกู้แ้กส่หกรณ์อ่ืน 3,686,410.01 0.00 7,206,674.69 0.00

รวมเงินให้กู้ยมื - ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 3,686,410.01 0.00 7,206,674.69 0.00
    รวมเงินให้กู้ยมื 113,812,210.01 1,183,482,034.79 111,603,934.36 1,095,104,473.13

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 0.00 0.00 644,960.00 0.00
รวมเงินให้กู้ยมื - สุทธิ 113,812,210.01 1,183,482,034.79 110,958,974.36 1,095,104,473.13

สหกรณ์มีประกาศ ณ วนัที ่26 มีนาคม 2563 ช่วยเหลือสมาชิกช่วงทีมี่การระบาทเช้ือไวรั้สโควดิ 19 ใหส้มาชิกงดช าระหนีต้น้เงินสามัญ
หรือตน้เงินกูพิ้เศษประจ าเดอืน เมษายน 2563 จ านวน 1 งวด

ประกาศฉบบัที ่2 ณ วนัที ่24 เมษายน  2563 ขยายเวลางดการช าระตน้เงินกู้สามัญหรือพเศษประจ าเดอืน พฤษภาคม และ มิถนุายน
2563 จ านวน  2 งวด มีสมาชิกจ านวน 599 ราย

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท
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5. ลูกหน้ี - สุทธิ  ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหนีต้ามค าพิพากษาทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ 668,776.85 0.00 1,034,603.21 0.00
ลูกหนีข้าดสมาชิกภาพปกติ 471,600.00 2,846,038.20 205,200.00 1,715,786.94
ลูกหนีข้าดสมาชิกภาพทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ 0.00 0.00 354,823.74 0.00

รวม 1,140,376.85 2,846,038.20 1,594,626.95 1,715,786.94
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 668,776.85 0.00 1,105,932.50 0.00

ลูกหน้ี - สุทธิ 471,600.00 2,846,038.20 488,694.45 1,715,786.94

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน  2563   คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญข้างตน้ เปน็คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีต้ามค าพิพากษา จ านวน  
668,776.85 บาท

6.  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน   ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

วสัดคุงเหลือ 64,166.12 87,184.61
เงินทดรองจ่ายด าเนนิคดี 28,374.00 40,374.00
เงินมัดจ าคา่เวบ็ไซต์ 0.00 9,250.00
เงินรอเรียกคนื 0.00 189.28
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์คา้งรับ 639,115.77 596,498.81
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคา้งรับ 2,014.32 10,975.15

รวม 733,670.21 744,471.85

7.  เงินลงทุนระยะยาว   ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทนุทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
 -  หุน้ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 3,263,000.00 3,263,000.00
 -  หุน้บริษทั สหประกนัชีวติ จ ากดั(มหาชน) 10,000.00 10,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 3,273,000.00 3,273,000.00

บริษทั สหประกนัชีวติ จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บริษทัมหาชน จ ากดั เม่ือวนัที ่5 สิงหาคม 2554  
ทะเบยีนเลขที ่0107554000186  ตามพระราชบญัญัตปิระกันชีวติ (ฉบบัปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2551 และพระราช
บญัญัตปิระกันวนิาศภัย (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2551 แตบ่ริษทัมิไดน้ าหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท
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8.  ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ     ประกอบดว้ย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เคร่ืองใช้ส านกังาน 953,552.00 829,312.00
หกั คา่เส่ือมราคาสะสม 719,732.41 658,737.17

รวม 233,819.59 170,574.83

9.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะส้ัน  ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคาร 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00

ปีปัจจบุันสหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดงัน้ี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน )  สาขาศรีสะเกษ  วงเงินเบกิเกนิบญัชีธนาคารจ านวนเงิน  4,000,000.00  บาท  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    7.82  บาทตอ่ป ี โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

10.  เงินรับฝาก     ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 510,969,226.97 453,277,315.35

รวม 510,969,226.97 453,277,315.35

11.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

คา่ธรรมเนยีมสอบบญัชีคา้งจ่าย 80,000.00 45,000.00
คา่เบี้ยประกนัสินเช่ือรอน าส่ง 5,575.12 0.00
เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 3,000.00 7,500.00
ภาษเีงินไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 0.00 189.28

รวม 88,575.12 52,689.28
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12.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ทนุสาธารณะประโยชน์ 104,556.00 155,056.00
ทนุรักษาระดบัอัตราเงินปนัผล 420,000.00 410,000.00
ทนุสะสมเพ่ือกอ่สร้างส านกังาน 2,167,000.00 2,167,000.00
ทนุสะสมเพ่ือสวสัดกิารสมาชิก 0.00 397,500.00
ทนุเพ่ือศกึษาอบรม 117,824.00 56,971.00

รวม 2,809,380.00 3,186,527.00

13.  การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวธิีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงก าหนดใหส้หกรณ์
ตอ้งด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหนึง่ของยอดเงินรับฝากทัง้หมด

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
  
 

(ลงช่ือ)   สว่างจิตร    คณาคร ประธานในท่ีประชุม 
        (นางสว่างจิตร    คณาคร) 

    (ลงช่ือ)  อนงค์วรรณ   จันทกรณ ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 

(ลงช่ือ)   สุภานัน   อุระโลก ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
      ส าเนาถูกต้อง          (นางสาวสุภานัน   อุระโลก)      
 
                         
  (นางสาวศิรินทร   สามสี) 
          เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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7
ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 7 
เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสมิง  มีบุญ  เสนอต่อท่ีประชุมถึงการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2563  ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ                  
ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563  
รายการ ปี 2563  %  ปี 2562  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 6,593,522.27  10.28  5,870,422.96  10.19 
2.เป็นเงินค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.05  30,000.00  0.05 
ร้อยละหนึ่ง ของก าไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรไดด้ังนี ้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วตาม 44,091,076.00  68.74  40,495,478.00  70.28 
 กฎหมายก าหนด  ( 6 % )         
 3.2.เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 10,900,681.00  16.99  9,467,966.00  16.43 
 แห่งธุรกิจ ( 14 % )         
 3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 1,650,000.00  2.57  1,440,000.00  2.50 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 50,000.00  0.08  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกไม่เกิน 570,000.00  0.88  100,000.00  0.17 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน -  -  -  - 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 250,000.00  0.39  200,000.00  0.34 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมท้ังส้ิน  64,145,279.27  100.00  57,623,866.96  100.00 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 7 
เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสมิง  มีบุญ  เสนอต่อท่ีประชุมถึงการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2563  ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ                  
ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563  
รายการ ปี 2563  %  ปี 2562  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 6,593,522.27  10.28  5,870,422.96  10.19 
2.เป็นเงินค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.05  30,000.00  0.05 
ร้อยละหนึ่ง ของก าไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรไดด้ังนี ้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วตาม 44,091,076.00  68.74  40,495,478.00  70.28 
 กฎหมายก าหนด  ( 6 % )         
 3.2.เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 10,900,681.00  16.99  9,467,966.00  16.43 
 แห่งธุรกิจ ( 14 % )         
 3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 1,650,000.00  2.57  1,440,000.00  2.50 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 50,000.00  0.08  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกไม่เกิน 570,000.00  0.88  100,000.00  0.17 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน -  -  -  - 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 250,000.00  0.39  200,000.00  0.34 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมท้ังส้ิน  64,145,279.27  100.00  57,623,866.96  100.00 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

8
ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาแผนงานและประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 8 
เร่ืองพิจารณาอนุมตัิแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อท่ีประชุม 
ผู้จัดการ นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อท่ีประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย ประจ าปี 2564        
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่              
พิจารณาอนุมัติ  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2564 

   
   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    - รับสมาชิกเพิ่ม จ านวน 100 คน 
   2.แผนงานด้านการเงิน 
    2.1 การระดมทุนภายใน 
      -  ทุนเรือนหุ้น    จ านวน 70,000,000.- บาท 
     -  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน 50,000,000.- บาท 
    2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก  
     -  กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน  จ านวน 300,000,000.-บาท 
   3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน  20,000,000.- บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน        1,200,000,000.- บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ  จ านวน          150,000,000.- บาท 
   4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อ่ืนท่ีค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้คา้งช าระ  350,000.00.- บาท 
    4.2  ดอกเบี้ยค้างรับ       -            บาท 
 5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
  5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาต ิ

5.4 จัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้สหกรณ์อ่ืน 
5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม 

- ส่งคณะกรรมการด าเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 16 คน และเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
จ านวน 5 คน/ปี 

     -  จัดอบรมให้แก่สมาชิกจ านวน 200 คน/ ครั้ง/ปี 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2564 และ 2563 

     
ประเภทงบประมาณ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2563 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2563 

   ปี 2564   แผนปี 2563   รับ-จ่ายจริง    
รายรับ         
1.ดอกเบ้ียรับ 82,000,000.00 74,000,000.00 78,834,050.54 - ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2.รายได้อื่น ๆ   3,200,000.00   3,200,000.00 2,574,244.75 - ดอกเบ้ียเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อ่ืน 

    
- ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน 

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 

 
      - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 

  85,200,000.00  77,200,000.00 81,408,295.29   
รายจ่าย         
1. ดอกเบ้ียจ่าย 20,000,000.00 20,000,000.00  15,619,922.94 - จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
        - จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินฝากกระแสรายวัน 
        - จ่ายค่าดอกเบ้ียชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าท่ี   

  
  

  - เงินเดือนเจ้าหนา้ท่ี   1,395,840.00   1,330,320.00 1,330,320.00 - ขอตั้งไว้ส าหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

        

ในการปรับเงินเดือนเจ้าหนา้ท่ี 5 คน 
1.เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ    2  คน 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน   1  คน 
3.เจ้าหน้าท่ีบัญชี      1  คน 
4.เจ้าหน้าท่ีธุรการ    1 คน 

  - ค่าบ าเหนจ็เจ้าหนา้ท่ี 199,540.00     214,040.00 214,040.00 - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  - ค่าสวัสดิการกรรมการ 80,000.00  80,000.00  56,320.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
  

 
  

 
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 

  - ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ท่ี 100,000.00 100,000.00 57,380.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าท่ี 
  

 
  

 
- ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าท่ี 

    
- ค่ารักษาพยาบาล 

  - เงินสมทบประกันสังคม 55,000.00       55,000.00  42,125.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง  
        หัก 5% ของค่าจ้างเจ้าหนา้ท่ี จ านวน 5  คน 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอต้ัง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2563 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2563 
   ปี 2564   แผนปี 2563   รับ-จ่ายจริง    
3. หมวดค่าตอบแทน 

   
  

 - ค่าตอบแทน 
 

50,000.00 
 

      50,000.00 
  

29,979.00 
 

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีการเงนิในการหัก  
เงินและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนให้การสนับสนุนต่อ 

  
 

  
 

  สหกรณ์ 
 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
สหกรณ์ 

      20,000.00 
 

      20,000.00 
  

- 
 

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
 

 - ค่ารับรองท่ัวไป 30,000.00       30,000.00  19,459.50  - ค่ารับรองในการประชุมประจ าเดือนของ 

        
 คณะกรรมการด าเนินการ,ผู้ตรวจสอบ  
 กิจการและแขกท่ัวไปของสหกรณ์   

 - ค่าล่วงเวลา 40,000.00       30,000.00  30,815.59  - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน   
  

 
  

 
 ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน  

 - ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ ่ 700,000.00     700,000.00  608,618.00  - ค่ารับรองสมาชิกท่ีมาร่วมประชุมใหญ่ 
  

   
 - ค่าของช าร่วย 

 - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 170,000.00     170,000.00  139,200.00  - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการคนละ 600 บาท 
  

 
  

 
 ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จ านวน 14 คน  

 - ค่าตรวจสอบกิจการ 60,000.00       60,000.00  60,000.00  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
         คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภัณฑ์         
  4.1 ครุภัณฑ์ 300,000.00     300,000.00  124,240.00   
    4.1.1 เครื่องส ารองไฟ 

  
14,600.00 - ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

    4.1.2 เก้าอ้ีส านักงาน 
  

3,400.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
    4.1.3 เครื่องปรับอากาศ 
แขวนเพดาน  

  

 
68,000.00 - ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

    4.1.4 ตู้เอนกประสงค์ 
  

2,500.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
    4.1.5 ป้ายฉากผนัง-
พร้อมโครงสร้างเหล็ก 

  

17,750.00 
 

- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
 

    4.1.6 ช้ันวางเอกสาร  
  

2,690.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
    4.1.7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

  
11,200.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 

    4.1.8 โต๊ะพับ-
เอนกประสงค์ 

  

4,100.00 
 

- ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
 

  4.2 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์   100,000.00    100,000.00  60,995.24 - ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
  4.3 ท่ีดินรอจ าหน่าย   500,000.00   500,000.00 - - ซ้ือสินทรัพย์ท่ีประกาศขายทอดตลาด 

     

 

 
 

 
 
 

 
 

 

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

74



ประเภทงบประมาณ 
 ขอต้ัง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2563 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2563 
   ปี 2564   แผนปี 2563  รับ-จ่ายจริง    
5. หมวดค่าใช้จ่าย         
 - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์     100,000.00     100,000.00  87,191.49 - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 
  

   
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 

 - ค่าถ่ายเอกสาร 25,000.00       25,000.00  11,213.00 - ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ ์
 - ค่าเบ้ียเล้ียง,ค่าพาหนะ 150,000.00     150,000.00  87,853.00 - ค่าเบ้ียเล้ียง,พาหนะ,และค่าเช่าท่ีพัก 
   และค่าเช่าท่ีพัก 

 
  

 
ในการเดินทางของสหกรณ ์

 - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000.00     100,000.00 10,184.00 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
  

 
    ส านักงานสหกรณ์ 

 - ค่าจัดท าเว็บไซต ์ - - 25,800.00 - จ่ายค่าจดัท าเว็บไซต์ข่าวสารของสหกรณ์ 
 - ค่าเช่าส านักงาน 60,000.00       60,000.00  60,000.00 - จ่ายค่าเช่าส านักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ /ปี 
 - ค่าใช้จา่ยท่ัวไป 100,000.00       60,000.00  90,938.60 - ส าหรับค่าใช้จ่ายท่ัวไปในงานสหกรณ ์
 - ค่าโทรศัพท์ 
 

20,000.00 
 

      20,000.00 
  

14,971.38 
 

- เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการและ
อินเตอร์เน็ต 

 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 

40,000.00 
 

      50,000.00 
 

16,730.00 
 

- เป็นค่าซ้ือเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

 - ค่าตรวจบัญช ี 80,000.00       80,000.00  80,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
 - ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 100,000.00 40,000.00 34,158.84 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม 
        - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซต ์

    
- เป็นค่าบริการรายเดือนโปรแกรมLine@ 

 - ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคด ี     100,000.00     100,000.00  - - เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีฟ้องศาล 
          
  24,675,380.00 24,524,360.00 18,912,455.58   
          

หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบ้ีย และขอถัวเฉล่ียจ่ายในหมวดนั้นๆ   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดำาเนินการ 

ประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 9 
เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสามคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก                     
ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการ
คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยท่ัวกัน  ณ  ส านักงานสหกรณ์ 

ประธานฯ ช้ีแจ้งว่า  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ประกอบด้วย 
1.นายชวดล  ช่วงสกุล  ประธานกรรมการ  วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
2.นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี 1 วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 

 3.นางสาวชุติมา  บุญขวาง รองประธานกรรมการ  คนท่ี 2 วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 
 4.นางพยอม  รวยสูงเนิน กรรมการและเหรัญญิก  วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 
 5.นางสาวศิรินทร  สามสี  กรรมการและเลขานุการ  วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 
 6.นายสมิง  มีบุญ  กรรมการและผู้จัดการ  วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 

7.นายเชาวลิต  พงษ์สุระ กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 
8.นายพรรณศักดิ์  บุรกรณ์  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 

 9.นายบุญธรรม  ทินนะภา กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 
 10.นายสุธีร์  คันศร  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 
 11.นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 
 12.นายอ านาจ  ธงไชย  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 

13.นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 
14.นายจักรพันธ์  บุญรอง  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 

   
ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดท่ี 39 ท่ีครบวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ

สหกรณ์ฯ จ านวน 7 คน ดงันี ้
1. นายชวดล  ช่วงสกุล  ประธานกรรมการ วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหมไ่ด ้
2. นางสาวชุติมา  บุญขวาง  วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
3. นายสมิง  มีบุญ   วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
4. นายบุญธรรม  ทินนะภา  วาระท่ี 1 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
5. นายสุธีร์  คันศร       วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
6. นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์      วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
7. นายจักรพันธ์  บุญรอง   วาระท่ี 2 ปีท่ี 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 

                        จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการเข้ามาแทนต าแหน่งท่ีว่างลง  
การเลือกตั้งให้ด าเนินการ ดงันี ้
  1) การเลือกตั้งแทนประธานกรรมการท่ีครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ตามประกาศรับสมัคร         
ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ได้รับสมัครผู้ท่ีจะสมัครประธานกรรมการ โดยก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 1 - 15           
กันยายน 2563  ซ่ึงผู้ท่ีสมัครประธานกรรมการ จ านวน 1 คน คือ นายชาย  ธีระสุต คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  
  จึงขอให้ท่ีประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ 
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  2) การเลือกตั้ งแทนกรรมการ ท่ีครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  จ านวน          
10 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

ผลการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับท่ี 
1 นางสาวชุติญา วังวรวุฒิ   
2 นายชวดล ช่วงสกุล   
3 นายชาญ งามมาก   
4 นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม   
5 นายสมิง มีบุญ   
6 นางปราณ ี ศรีงามช้อย   
7 นายบุญธรรม ทินนะภา   
8 นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์   
9 นายสิริชัย ทองปัญญา   
10 นายวนันดร โกเมศ   

 
ผู้ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนนิการ ล าดับท่ี 1 - 6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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  2) การเลือกตั้ งแทนกรรมการ ท่ีครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  จ านวน          
10 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 
15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

ผลการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับท่ี 
1 นางสาวชุติญา วังวรวุฒิ   
2 นายชวดล ช่วงสกุล   
3 นายชาญ งามมาก   
4 นายเอกวิทย์ บุญคุ้ม   
5 นายสมิง มีบุญ   
6 นางปราณ ี ศรีงามช้อย   
7 นายบุญธรรม ทินนะภา   
8 นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์   
9 นายสิริชัย ทองปัญญา   
10 นายวนันดร โกเมศ   

 
ผู้ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนนิการ ล าดับท่ี 1 - 6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

และกำาหนดค่าตอบแทน
ประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 10 
เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 
ประธานฯ แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ102. ให้ ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์          
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปีจ านวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบกิจการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า                  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต               

ต่อหน้าท่ี 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าส่ัง           

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ี           

ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซ่ึงเป็นกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ 
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้    
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ใน
ปีบัญชีนั้น 
 (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ
สหกรณ์ 
 (3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้น 
 (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนหรือเคยถูกให้ออกจาก ต าแหน่งผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ท่ีได้กระท า               
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 

(8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 
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(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพักหรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์การ
บริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบกิจการ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้               
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายวนันดร   โกเมศ  และก าหนดค่าตอบแทน 2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้องเข้ามา
ตรวจสอบทุกเดือนซ่ึงผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและ
ผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 5 คน  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14  เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีการเลือกตั้งและก าหนดค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 
2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการทุกเดือน      

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 2 คน  จะเริ่มโดยสมาชิกมาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 15.00 น. 
คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   

 จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ตามเสนอ   
มติท่ีประชุม.....................................................................................................................................................................  

ผลการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับท่ี 
1 นายปริญญา นามวงศ ์   
2 นายสมศักดิ ์ พันธ์สาลี   
3 นางสว่างจิตร คณาคร   
4 นางก่ิงกาญจน ์ ดาหา   
5 นายสมคิด สุทธิค าภา   

   
ผู้ท่ีได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับท่ี 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหนง่              

คราวละ  1 ปี 
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11
ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 11 
เร่ืองพิจารณาจัดจ้างผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ประจ าปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 

ประธานฯเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
สหกรณ์ท่ีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีทุนหมุนเวียนตั้งแต่   
ส่ีสิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแต่สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี (4.2) ผลการ       
จัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซ่ึงสหกรณ์              
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด มีทุนด าเนินการ 1,417,764,039.49 บาทและผลการจัดช้ันคุณภาพอยู่ในระดับ     
ดีเลิศ จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามกฎหมาย  ว่าด้วย ผู้สอบบัญชีท่ี
ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน    

 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ          
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง  และท่ีอยู่ของผู้สอบบัญชี  เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี   
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30   
กันยายน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563  จึงมีมติขอเสนอ          
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคา  จ านวน  2 ราย  รายละเอียดดังนี ้

วิธีการเข้าตรวจสอบ บริษัทมนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จ ากัด บริษัท ธนสารการบัญชี จ ากัด 

1.การเข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี) 2-3 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 
2.จ านวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง 
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า 3 - 6 คน 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 - 3 วัน 

ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วัน 

3.ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 70,000.-บาท 75,000.-บาท 
4.การรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เมื่อมีการประชุมใหญ่เสร็จส้ินแล้ว เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปี          

เสร็จส้ินแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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12
ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม
หรือคำ้าประกัน สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 12 
เร่ืองพิจาณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2564 

  ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 จ านวน 
300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553  
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
  โดยสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ                 
ค้ าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  คือ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้ว รวมกับ          
ทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันส้ินเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่  และก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิใน                
การค านวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์ประเภท        
ออมทรัพย์ท่ีมีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท  จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจ านวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
  ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด               
มีทุนเรือนหุ้น จ านวน 769,904,630 บาท และมีทุนส ารอง จ านวน 67,828,768.13 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ  
ทุนส ารอง จ านวน 837,733,398.13 บาท จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีได้ไม่เกิน 
1,256,600,097.20 บาท จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563  ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564             
ไว้ไม่เกิน  300,000,000.00 บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-)  จึงมีมติขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 12 
เร่ืองพิจาณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2564 

  ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 จ านวน 
300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553  
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
  โดยสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ                 
ค้ าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  คือ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้ว รวมกับ          
ทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันส้ินเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่  และก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิใน                
การค านวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์ประเภท        
ออมทรัพย์ท่ีมีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท  จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจ านวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
  ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด               
มีทุนเรือนหุ้น จ านวน 769,904,630 บาท และมีทุนส ารอง จ านวน 67,828,768.13 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ  
ทุนส ารอง จ านวน 837,733,398.13 บาท จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีได้ไม่เกิน 
1,256,600,097.20 บาท จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563  ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564             
ไว้ไม่เกิน  300,000,000.00 บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-)  จึงมีมติขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณากำาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

86



ระเบียบวาระที่ 13 
เร่ืองพิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ คา่ที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ                
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินจิฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังใน           
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9)ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง คา่พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืนๆ  
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซ่ึงคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการไป
ติดต่องานของสหกรณ์  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 จึงมีมติขอเสนอ
ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ท่ีขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบ้ียเล้ียง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราคา่รถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี ้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราคา่รถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัต ิ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี ้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

3.ค่าเช่าท่ีพัก ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ 
1,000 บาท/วัน หรือ 
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพักในลักษณะจ่ายจริง 
ดังนี ้
  - ค่าเช่าท่ีพักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน           
1,600 บาท/วัน/คน 
  - ค่าเช่าท่ีพักคู่จา่ยจริงไม่เกิน              
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ 
1,000 บาท/วัน หรือ 
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าท่ีพักในลักษณะจ่ายจริง 
ดังนี ้
  - ค่าเช่าท่ีพักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน           
1,600 บาท/วัน/คน 
  - ค่าเช่าท่ีพักคู่จา่ยจริงไม่เกิน               
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าท่ีพักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

4.ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง 
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ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาโครงการ
ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด
(ปีบัญชี 2561-2566)
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ระเบียบวาระที่ 14 
เร่ืองพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์               

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากดั  (ปบีัญชี 2561 - 2566) 
  ประธานฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด                
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2561 - 2566 ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวโรบล 
โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นั้น 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 ได้อนุมัติ             
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (ปี 2561-2566) เพื่อให้
เกิดการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
 

1.ด้านประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอุดมการณ์สหกรณ์ 

ชื่อโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 
- วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2.เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสหกรณ์   
สมาชิก และชุมชน 
- กิจกรรม 
1.มอบอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและขาดแคลน 
2.สร้าง ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างท่ีช ารุด 
3.เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท่ีชุมชนจัดขึ้น 
- ตัวชี้วัด   
1.ความพึงพอใจของสมาชิกและชุมชน มากกว่า  80 % 
2.จ านวนสมาชิกท่ีเข้ากิจกรรมตามเป้าหมาย 100% 
- งบประมาณ  300,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ และ
สมาชิก 
 
 

 

ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน กรณีขอกู้เงิน          
ช าระหน้ีในฐานะผู้ค้ าประกัน 

- วัตถุประสงค์  
1.เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกันท่ีได้รับผลกระทบจาการ           
ค้ าประกันเงินกู้ 
2.ลดความเส่ียงจากการเป็นหนี้สูญ 
- กิจกรรม 
1.ยื่นกู้สามัญ มีผู้ค้ าประกัน 2 คน วงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท 
2.เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
3.ผู้ค้ าประกันท่ีได้รับความช่วยเหลือต้องไม่สมคบคิดกัน
เพื่อฉ้อฉลสหกรณ์ 
4.อัตราดอกเบ้ียให้คิดเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก         
ออมทรัพย์พิเศษ  
- ตัวชี้วัด สมาชิกผู้ค้ าประกันได้รับความช่วยเหลือ 100% 
- งบประมาณ  15,000,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 40 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 14 
เร่ืองพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์               

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากดั  (ปบีัญชี 2561 - 2566) 
  ประธานฯได้แจ้งให้ ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด                
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2561 - 2566 ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวโรบล 
โรงแรมพรหมพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นั้น 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2563 ได้อนุมัติ             
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (ปี 2561-2566) เพื่อให้
เกิดการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
 

1.ด้านประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอุดมการณ์สหกรณ์ 

ชื่อโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 
- วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2.เพื่อสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสหกรณ์   
สมาชิก และชุมชน 
- กิจกรรม 
1.มอบอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและขาดแคลน 
2.สร้าง ปรับปรุงส่ิงปลูกสร้างท่ีช ารุด 
3.เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ท่ีชุมชนจัดขึ้น 
- ตัวชี้วัด   
1.ความพึงพอใจของสมาชิกและชุมชน มากกว่า  80 % 
2.จ านวนสมาชิกท่ีเข้ากิจกรรมตามเป้าหมาย 100% 
- งบประมาณ  300,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ และ
สมาชิก 
 
 

 

ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน กรณีขอกู้เงิน          
ช าระหน้ีในฐานะผู้ค้ าประกัน 

- วัตถุประสงค์  
1.เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกันท่ีได้รับผลกระทบจาการ           
ค้ าประกันเงินกู้ 
2.ลดความเส่ียงจากการเป็นหนี้สูญ 
- กิจกรรม 
1.ยื่นกู้สามัญ มีผู้ค้ าประกัน 2 คน วงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท 
2.เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
3.ผู้ค้ าประกันท่ีได้รับความช่วยเหลือต้องไม่สมคบคิดกัน
เพื่อฉ้อฉลสหกรณ์ 
4.อัตราดอกเบ้ียให้คิดเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก         
ออมทรัพย์พิเศษ  
- ตัวชี้วัด สมาชิกผู้ค้ าประกันได้รับความช่วยเหลือ 100% 
- งบประมาณ  15,000,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการเงินกู้และคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 40 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.ยืน่กูส้ามัญ มีผูค้ำา้ประกนั 2 คน วงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท
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2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอุดมการณ์สหกรณ์ 3.นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

ชื่อโครงการ สวัสดิการเย่ียมไข้สมาชิก 
- วัตถุประสงค์  
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเป็นขวัญก าลังใจในยามเจ็บป่วย 
- กิจกรรม 
1.จัดท าโครงการเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2.ด าเนินการตามแผน  1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564 
- ตัวชี้วัด สมาชิกท่ีเจ็บป่วย (Admit) ได้รับการเยี่ยมไข้ 
 100% 
- งบประมาณ  30,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40 

 

ชื่อโครงการ ผู้ค้ าประกันเป่ียมสุข 
- วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงการเป็นผู้กู้-ผู้ค้ าประกัน 
2.เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในระเบียบของผู้กู้-ผู้ค้ าประกัน 
3.เพื่อให้สมาชิกเช่ือมั่นระบบสหกรณ์ 
4.จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
- กิจกรรม 
1.ตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้กู้ 
2.ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้กู้และครอบครัว 
3.ตรวจสอบพฤติกรรมการท างานของผู้กู้ 
4.ตรวจสอบสุขภาพของผู้กู้ 
5.จัดตั้งกองทุนผู้ค้ าประกัน โดยหักจากผู้กู้ 
- ตัวชี้วัด   
1.ผู้ค้ าประกันมีความพึงพอใจ 
2.ผู้ค้ าประกันมีความเช่ือมั่น – เช่ือใจในระบบสหกรณ์ 
- งบประมาณ 15,000 บาท 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์ส าหรับสมาชิก 

 

ชื่อโครงการ check ได้ 
- วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
- กิจกรรม 
1.จัดท าแอปพลิเคช่ันผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ 
2.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบวิธีใช้บริการ 
- งบประมาณ 200,000 บาท 
- ตัวชี้วัด  ความพึงพอใจมากว่าร้อยละ 80 
- ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 
 
หมายเหตุ ท้ังนี้งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ภายใต้แผนงบและงบประมาณประจ าปี 2564 ของสหกรณ์ 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม...................................................................................................................................................................... 

2.ดำาเนนิการตามแผน 1 ตลุาคม 2563 - 30 กนัยายน 2564 
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15
ระเบียบวาระที่

เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 15  
เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัสหกรณ ์

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และได้ส่งร่างข้อบังคับของ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์มาให้สหกรณ์แล้วนั้น  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันจันทร์ท่ี 5 ตุลาคม 2563 มีมติ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด พ.ศ.2560  โดยเป็นการแก้ไขข้อบังคับ            
ท้ังฉบับ  จึงขอน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ ากัด 
SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, 
LIMITED  
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน(ใหญ)่เลขท่ี  0859  ถนน              
กสิกรรม หมู่ท่ี - ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย ์
33000 
    สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์และท่ีว่าการ
อ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
          ตราของสหกรณ์   
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
คฑากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) 
เทพเจ้า แห่งแพทย์สมัยกรีก ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ 
Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 

ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ ากัด 
Sisaket  Hospital  Savings and Credit 
Cooperative, Limited  
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน(ใหญ)่เลขท่ี  0859  ถนน              
กสิกรรม หมู่ท่ี - ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย ์
33000 
    สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์และท่ีว่าการ
อ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
         
 
 
 
 
 
          ตราของสหกรณ์   
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
คฑากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) 
เทพเจ้า แห่งแพทย์สมัยกรีก ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ 
Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ระเบียบวาระที่ 15  
เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัสหกรณ ์

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และได้ส่งร่างข้อบังคับของ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์มาให้สหกรณ์แล้วนั้น  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันจันทร์ท่ี 5 ตุลาคม 2563 มีมติ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด พ.ศ.2560  โดยเป็นการแก้ไขข้อบังคับ            
ท้ังฉบับ  จึงขอน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ ากัด 
SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, 
LIMITED  
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน(ใหญ)่เลขท่ี  0859  ถนน              
กสิกรรม หมู่ท่ี - ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย ์
33000 
    สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์และท่ีว่าการ
อ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
          ตราของสหกรณ์   
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
คฑากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) 
เทพเจ้า แห่งแพทย์สมัยกรีก ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ 
Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 

ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ ากัด 
Sisaket  Hospital  Savings and Credit 
Cooperative, Limited  
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน(ใหญ)่เลขท่ี  0859  ถนน              
กสิกรรม หมู่ท่ี - ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย ์
33000 
    สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์และท่ีว่าการ
อ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
         
 
 
 
 
 
          ตราของสหกรณ์   
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
คฑากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) 
เทพเจ้า แห่งแพทย์สมัยกรีก ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ 
Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ระเบียบวาระที่ 15  
เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัสหกรณ ์

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามค าแนะน าของสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562 และได้ส่งร่างข้อบังคับของ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์มาให้สหกรณ์แล้วนั้น  

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39 ครั้งท่ี 14 เมื่อวันจันทร์ท่ี 5 ตุลาคม 2563 มีมติ
เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด พ.ศ.2560  โดยเป็นการแก้ไขข้อบังคับ            
ท้ังฉบับ  จึงขอน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ ากัด 
SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, 
LIMITED  
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน(ใหญ)่เลขท่ี  0859  ถนน              
กสิกรรม หมู่ท่ี - ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย ์
33000 
    สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์และท่ีว่าการ
อ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
          ตราของสหกรณ์   
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
คฑากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) 
เทพเจ้า แห่งแพทย์สมัยกรีก ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ 
Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 

ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  
จ ากัด 
Sisaket  Hospital  Savings and Credit 
Cooperative, Limited  
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ท่ีตั้งส านักงาน(ใหญ)่เลขท่ี  0859  ถนน              
กสิกรรม หมู่ท่ี - ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง            
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย ์
33000 
    สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงานไดต้ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร  
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และ
ให้ปิดประกาศไว้ท่ีส านักงานของสหกรณ์เดิม  
ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์และท่ีว่าการ
อ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันและให้ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
         
 
 
 
 
 
          ตราของสหกรณ์   
ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี ้
คฑากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) 
เทพเจ้า แห่งแพทย์สมัยกรีก ไม้ศักดิ์สิทธ์ิ หรือ 
Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Apollo) 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 4. ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  
หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้
เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้  

ข้อ 4 ท่ีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้
เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้น
รายเดือนนั้น  ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงิน ได้            
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้นๆ ทุกเดือน 
 
 
 
     เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ 
ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้น
ด้วยเจตนาอันไม่สุจรติของตน คณะกรรมการ
ด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระคา่
หุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่า
หุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินไดร้ายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกท่ี
เกษียณอายุ หรือสมาชิกท่ีโอนย้ายสังกัดตาม     
ข้อ 41 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิก 
รายนั้นน าเงินส่งสหกรณ์ทุกวันส้ินเดือน 
     เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้
ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิก
นั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลา
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนนิการเห็นสมควรก็ได ้

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน  สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืนหรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมา ชิกของ
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ท้ังนี้  ตามระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 
      ข้อก าหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การ
ถอนเงินฝากและข้อก าหนดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ขอ้ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประ เภทออมทรัพย์หรื อประ เภทประจ า 
จากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจ
สง เคราะห์ ซ่ึ งมีสมา ชิกของสมาคมนั้น ไ ม่             
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือ
นิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
     ข้อก าหนดเก่ียวกับการฝาก ดอกเบ้ีย การ
ถอนเงินฝากและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ในกฎกระทรวงและก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์  

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 11. การให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่ 
    (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
    (2) สหกรณ์อ่ืน  
     การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
     ข้อก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจ ากัดแห่ง
เงินกู้  หลักประกันส าหรับเงินกู้  ล าดับแห่งการ
ให้เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้  การส่ง
เงินงวดช าระหนี้เงินกู้  การควบคุมหลักประกัน  
การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 
      การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  
คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาให้กู้ได้
ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่
สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
 
      สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงค์จะขอกู้
เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 11  การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่ 
    (1)  สมาชิกของสหกรณ์ 
    (2)  สหกรณ์อ่ืน  
   การให้เงนิกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
    ข้อก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจ ากัดแห่ง
เงินกู้ หลักประกันส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้
เงินกู้  การก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ การส่ง
เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน 
การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงและก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้นคณะกรรมการ
ด าเนินการจะพจิารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว        
ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงและ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
      สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซ่ึงประสงค์จะขอกู้
เงินจากสหกรณ์นี้   ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง 

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  
เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  โดยให้
ค านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์สูงสุดท่ีสหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รับ  

ข้อ 17  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด โดยให้ค านึงถึงความมัน่คงและประโยชน์
สูงสุดท่ีสหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ท่ีประชุม
ใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่
การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดังว่านีต้้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
 
 

ข้อ 18 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให ้         
ท่ีประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือ 
การค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็น
และสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนด
ดังว่านี้ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
     ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนดหรือ        
นายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อน         
ไปพลาง  

-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง 

ข้อ 22.การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีส านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงิน
สดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุ
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอัน
จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 
     ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึง่ทุก
รอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไร
ขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     วันส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ส้ินสุด              
ณ  วันท่ี 30 กันยายน  ของทุกปี  

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การท าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ท่ีส านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
      ให้บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงิน
สดของสหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น  ส าหรับเหตุ
อ่ืนท่ีไม่เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอัน
จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 
      ให้สหกรณ์จดัท างบการเงินประจ าปีทุก          
รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซ่ึงต้องมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับ
ท้ังบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
      วัน ส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ ส้ิน สุด             
ณ วันท่ีวันท่ี 30 กันยายน  ของทุกป ี

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่               
ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซ่ึงผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ี
ประชุมใหญ่  ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
ส้ินปีทางบัญชี 
    ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ี
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดุล และให้ส่ง
ส า เ น า ร า ย ง า น ปร ะ จ า ปี กับ ง บดุ ล ไ ป ยั ง                 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 
   อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมท้ังข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้                 
ณ  ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไมต่้องเสียค่าธรรมเนียม  

ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อ          
ท่ีประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอ
งบการเงินประจ าปีซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
    ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ในคราวท่ีเสนอ งบการเงิน
ประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับ          
งบการเงินประจ าปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 
   อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงาน งบการเงนิประจ าปีพร้อมท้ังข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้                  
ณ ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น  สมุด
รายงานการประชุม  ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนนิการเห็นสมควรให้          
มีข้ึน 

   ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน           
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 

 

 
 
   ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการใน
ทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 
    สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรค
แรกได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงิน        
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ 
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ
สมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์จัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น    
สมุดรายงานการประชุมใหญ ่การประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ การประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้มีข้ึน 
   ให้สหกรณ์ส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน            
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีจดทะเบียน 
   ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่
และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ต่อส านักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการที่
ก ากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการ
ประชุม 
    ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการ
ในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
   สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรค
แรกได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงิน        
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ 
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ
สมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ์
นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
โดยผู้สอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตั้ง 

ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์
นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
และตามระเบียบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซ่ึงกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์แต่งตั้ง 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออก
ค าส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนนิการ
สหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน  ผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมได ้ท้ังอาจ
เรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่  หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการหรือประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพ
สมุดบัญชี  ทะเบียนเอกสาร และใบส าคัญต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ได้ 
   ท้ังนี ้ ให้ผู้ซ่ึงเก่ียวข้องตามความในวรรคแรก
อ านวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค า
ช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 26 การก ากับดูแลสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ านาจออก
ค าส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนนิการ
สหกรณ์ คณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ี  หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์
มาช้ีแจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเก่ียวกับการ
ด าเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามา
ตรวจสอบในส านักงานของสหกรณร์ะหว่างเวลา
ท างานของสหกรณ ์
 
 
 
      ให้ผู้ซ่ึงเก่ียวข้องตามความในวรรคแรก
ปฏิบัติตามค าส่ังอ านวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตาม
สมควร 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน  ให้สหกรณ์
ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด   
 

ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์
ส่งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวง
ก าหนด 
 

-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมือ่ส้ินปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน การสอบ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไร
สุทธิ  ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิและเป็นค่าบ ารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงในอัตราร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท 
    ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับดงัต่อไปนี ้  
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก ในอัตรา
ไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดแห่ง
ค่าหุ้นท่ีช าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง  ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลส าหรับปีใด ด้วยจ านวนเงินปันผล
ท้ังส้ินท่ีจ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว 
      ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้น
ท่ีสมาชิกได้ช าระต่อภายในวันท่ีเจ็ดของเดือนมี
ระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือน
นั้น ส่วนหุ้นท่ีสมาชิกช าระต่อสหกรณ์หลัง    
วันท่ีเจ็ดของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป 
(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวน
รวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู้หรือตามส่วนธุรกิจ ซ่ึง
สมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างป ีแต่
สมาชิกท่ีผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบ้ียในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืน
ส าหรับปีนั้น 
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและพนักงานและ
ลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน   
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมี
อยู่ในวันส้ินปีนั้น จนกว่าจะมีจ านวนถึงร้อยละ
แปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ี             
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (1) 

ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อส้ินปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้
จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ ์
แห่งประเทศไทยตามอัตราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
    ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรไดด้ังต่อไปนี ้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน          
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับ        
ปีใดด้วยจ านวนเงนิปันผลท้ังส้ินท่ีจ่ายส าหรับ        
ปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ี
สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  
เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้
ได้รับเงินเฉล่ียคืนส าหรับงวดท่ีผิดนดันั้น 
 
 
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมี
อยูใ่นวันส้ินปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
นี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้
หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่
เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืนๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุน
ส ารองท้ังส้ิน 
 

(5) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ 
(6) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
 
(7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ  
 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน 
 
(9) เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ 
(10) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็น
ทุนส ารองท้ังส้ิน 
   การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์และให้ก าหนดระเบียบ
ส าหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ 

 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
 
    ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์นี้ หรือ พนักงานและลูกจ้างประจ าของ
สหกรณ์นี้หรือ 
    ข. เป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  และหรือข้าราชการบ าเหน็จ 
บ านาญ ท่ีสังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
    ค. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (ตามวุฒิ)  ท่ีสังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุ
นิติภาวะ 
    ก. เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจ าสังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์นี้ หรือ 
 
  ข. เป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  และหรือข้าราชการบ าเหน็จ 
บ านาญ ท่ีสังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
  ค. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (ตามวุฒิ)  ท่ีสังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 39. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจ
ท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืน
ใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องท าตามลักษณะพินัยกรรม 
    ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้
แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวใน
วรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
    เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้ง
ไว้ หรือ ถ้ามิได้ตัง้ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น า
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 45 และ
ข้อ 46 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
แรก  ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหนึง่ปี  นับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือ
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนา             
มรณบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิก
นั้นๆ ได้ถงึแก่ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณา
และอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในสิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับผลประโยชน์ หรือผู้ท่ี
มีช่ือเป็นผู้รับประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดท าให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นก าหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์
ท้ังส้ิน 
 

ข้อ 39 การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจ 
ท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืน
ใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
    ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปล่ียนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ท าไว้
แล้วก็ต้องท าเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อน
มอบให้สหกรณ์ถือไว้  
    เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้ตั้ง
ไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้น า
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น ท้ังนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 45 และ
ข้อ 46 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
แรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในก าหนดหนึง่ปีนับแต่วันท่ีสมาชิกตายหรือ
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนา             
มรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก 
นั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าว ภายในส่ีสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือ
ผู้ท่ีมีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกได้จัดท า
ให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังส้ิน 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต้
ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ           
เพราะเหตุใด ๆ  ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน                 
ไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากกรรมการหรืองานประจ าตาม
ข้อบังคับข้อ 32 (2)  โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์   

ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อม
ขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน                
ไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากกรรมการหรืองานประจ าตาม
ข้อบังคับข้อ 32 (2)  โดยมีความผิด 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่
สมาชิกตามข้อ 32 (2) ท่ีโอน หรือย้าย หรือออก
จากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มคีวามผิด 
และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจ        
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง         
อย่างใดดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้น ครั้งแรก
ตามข้อ 33 
(2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดตดิต่อกัน
หรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงนิกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิด
บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้
ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 

ข้อ 41. ข้อ 42  
ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูก
ให้ ออกจ ากสหกรณ์ เพ ร าะ เหตุอย่ า ง หนึ่ ง 
อย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกหรือไม่
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและไม่ถือหุ้น ครั้งแรก
ตามข้อ 33 
 (2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้ โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนนิการ 
(3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงนิกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิด
บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้ไม่ว่าต้นเงนิหรือ
ดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดช าระหนีด้ังว่านั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ 
ผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์หรือของท่ี
ประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ 
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  
    เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการ
ด าเนินการที่มีอยู่ท้ังหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
 

   (7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์
หรือ ของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกัด หรือ ประพฤติ
การใด ๆ อันเป็นเหตใุห้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต 
ไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือในการท าหน้าท่ี
กรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ
ใด ๆ  
   เมื่อคณะกรรมการด าเนนิการได้สอบสวน
พิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการ
ด าเนินการที่มีอยู่ท้ังหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 

 
ข้อ 44. สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ  
หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด  
เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคน                       
ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  
โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ต่อเมื่อ
มีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ว่า
ด้วยเงินกู้ท่ีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

ข้อ 43. ข้อ 44  
ข้อ 41 สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ  
หรืองานประจ าตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด            
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย
บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออก             

ข้อ 45 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ี
ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย
บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์ จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ีออก                

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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   โดยได้รับเงินปันผลและ เงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้นด้วย  ในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก          
   ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
 

    โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้นด้วยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก                
    ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุต้องค า
พิพากษาให้ล้มละลายสหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น            
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับ
ดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ท่ีขาด
คุณสมบัติตามข้อ 32(2)    
 
 
 
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
(4) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย  
    ก.บิดา มารดา สาม ีภรรยา หรือบุตรของ
สมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือ 
    ข.บุคคลในองค์ กรหรือหน่วยงาน ท่ีขาด
คุณสมบัติตามข้อ 32 (2) ท่ีบรรลุนิติภาวะ 
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องท่ีจังหวัดศรีสะเกษ 
(4) เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(5)  เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 51.การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิก
สหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง                   
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี
ก าหนดในข้อ 50 ท้ังเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัคร
ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือ
ครบถ้วน 
    เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว
ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 

ข้อ 51 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ถึ งสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยให้ยื่น
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือ
สมาชิก ตามข้อ 50 (2) เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดในข้อ 50 ท้ังเห็น
เป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระคา่ธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 
   เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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 ข้อ 53 การถือหุ้น ให้สมาชิกสมทบถือปฏิบัติใน

การถือหุ้นเป็นไปตามหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น            
โดยอนุโลม  

-เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2562) 

ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  
ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือช่ือของตน
ในทะเบียนสมาชิกสมทบและต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เมื่อได้ปฏิบัติ
ดังนี้แล้ว  จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะใน
ส่วนท่ีไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ไม่เกิน 200,000  บาท 
(2) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 20,000  หุ้น 
(3) รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(4) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่ 
 
(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  
และค าส่ังของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
(1) นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรื่องต่าง  ๆ 
(3) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

 
 

ข้อ 54 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(2) รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจในอัตรา
เดียวกับสมาชิก 
(3) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ไม่เกิน 200,000  บาท 
(4) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 20,000  หุ้น 
(ข)หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มต ิ
และค าส่ังของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
(1) นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้น
ของตนเอง 
ข้อ 54 ข้อ 55 
ข้อ 55 ข้อ 56 
ข้อ 56 ข้อ 57 
ข้อ 57 ข้อ 58 
ข้อ 58 ข้อ 59 
ข้อ 59 ข้อ 60 
ข้อ 60 ข้อ 61 
ข้อ 61 ข้อ 62 
ข้อ 62 ข้อ 63 
ข้อ 63 ข้อ 64 
ข้อ 64 ข้อ 65 
ข้อ 65 ข้อ 66 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
 
 
 
 
 
ข้อ 71.อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่                
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินจิฉัย
เรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการด าเนินกิจการ
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิก
ออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือก
เข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจาก           
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้ าประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบสหกรณ์ 
(9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  คา่พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ  
กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
 
 
  

ข้อ 66 ข้อ 67 
ข้อ 67 ข้อ 68 
ข้อ 68 ข้อ 69 
ข้อ 69 ข้อ 70 
ข้อ 70 ข้อ 71 
ข้อ 72 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่                
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินจิฉัย
เรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับการด าเนินกิจการ
ของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) อนุมัติงบการเงินประจ าปีและจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจาก         
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) ก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของ
สหกรณ์ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
(9) (8) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า       
ท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
(10) (9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(8) (10)เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์            
เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย  
(13)ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่อง
เก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์  

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามค าส่ังหรือหนังสือ
หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
(13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็น
เครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

 

ข้อ 75. คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เมื่อได้รับจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มี อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์จนกว่าท่ี
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการขึ้น 
      ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการท้ัง
ปวงให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวันท่ีได้รับ
เลือกตั้ง   

ข้อ 73 คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เมื่อได้รับจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จนกว่าท่ี
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกจะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการขึ้นและให้คณะผู้จดัตั้ง
สหกรณ์มอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการด าเนินการ 
       

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนนิการอีก
สิบสามคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
    ให้กรรมการด าเนนิการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการ            
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/
หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ
ปิดประกาศให้ทราบ โดยท่ัวกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ์ 
    ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจาก
ราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 
 

ข้อ 74 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการด าเนินการอีก        
สิบสามคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
   ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการ 
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ          
ปิดประกาศ ให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ์ 
   ห้ามมใิห้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจาก
ราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค า
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหนง่กรรมการตาม
ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
 
 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้         
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาห้าปทีาง
บัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการเว้นแต่การผิดนดันั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้   

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือหรือ
ผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค าส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกส่ัง
เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม 
(5) (6) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระหนี้ทุกชนิดไม่ว่า
ต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ โดยมไิด้รับการผ่อนผันการช าระหนี้
จากคณะกรรมการด าเนินการ เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิด
นัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท าหรือเจตนาของ
สมาชิก 
(7) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 
(8)  ลักษณะต้องห้าม อ่ืนตามท่ีกฎกระทรวง
ก าหนด 

 

ข้อ 79. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์               
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ มติ  
และค าส่ังของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะท าให้
เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์  ซ่ึงรวมท้ังในข้อ
ต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติและค าส่ังของสหกรณ์ 
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับการ            
ประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อ              
ท่ีประชุมใหญ่ 

ข้อ 80 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หน้าท่ีด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มต ิและค าส่ัง
ของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความ
จ าเริญแก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
 
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติและค าส่ังของสหกรณ์ 
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
(17) (3) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจา้งและ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ  ตลอดจน
ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง  และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ ์
 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดา
ทะเบียน  สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอ่ืน 
 
 
 
(11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนนิกิจการ
ของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   
ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยท่ัวไป  เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนิน
ไปด้วยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน            
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการ  
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ 
 

(4) ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอ่ืนหรือ
สหกรณ์อ่ืน โดยรับผิดชอบการค้ าประกัน          
ในฐานะส่วนตัว 
(8) (5) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(3) (6) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับการ             
ประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและ
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(4) (7) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) (8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
(10)  (9)เสนอให้ ท่ีประ ชุมใหญ่พิ จารณาให้
สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน 
(20) (10) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าท่ีใน
การด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 
ผู้จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ
เหมาะสม 
(11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนนิกิจการ
ของสหกรณ์ 
(6) (12) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง 
และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง 
(13) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้จัดการ 
 
 
(7) (14) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ี
ปรึกษาของสหกรณ์  ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการ
ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
(17) พิจารณาด าเนินการตา่ง ๆ เก่ียวกับ
ทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืน ซ่ึง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ี
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้นก าหนดไว้ 
(19) ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืน                
โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
 
(20) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการ
ด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ                     
รองประธานกรรมการ เลขานุการ  เหรัญญิก  
ผู้จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความ
เหมาะสม   

(15) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ี
ป รึ ก ษ า ข อ ง ส ห ก ร ณ์  ต ล อ ด จ น ก า ห น ด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(9) (16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(4) (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน           
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและ
สมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(12) (18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) (19) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยท่ัวไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไป
ด้วยดี 
(16) (20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม ยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาช้ีขาด 
(18) (21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้า
ประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุม
สหกรณ์  และองค์กรอ่ืนซ่ึงสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก 
ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การนั้นก าหนดไว้ 
(22) อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 

 

ข้อ 84.อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และค าส่ัง
ของสหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
 

ข้อ 85 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้ 
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของ
สหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกัน
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา  
(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้เพื่อ
เสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์   
 
 
 

(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกัน
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็น ว่าหลักประกันส าหรับเงิน กู้รายใด เ กิด
บกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา  
(4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้เพื่อ
เสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์            
หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตาม           
ข้อ 74 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ า              
ทุกเดือน 

 

ข้อ 88. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่
หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ             
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม             
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็ให้           
รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
ด้วยก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ      
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 
    ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เ ช่น  
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ 
คณะกรรมการศึ กษ าและประชา สัมพั น ธ์                  
ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธาน
ในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ ในท่ี
ประชุม ก็ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น   
     ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือ
เลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในท่ีประชุม
ตามล าดับ  แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการ
กลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุม  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิก
ซ่ึงเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 88. ข้อ 89 ประธานในท่ีประชุม  
(ข้อความเดิม) 
เพ่ิมเติม 

    ประธานในท่ีประชุมจะส่ังปิดประชุมก่อนหมด
ระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจ
ควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
    ถ้าประธานในท่ีประชุมส่ังปิดประชุมก่อนหมด
ระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีท่ีไม่อาจควบคุมให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย
ต่อเนื่องกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานแล้วแต่กรณี 
จ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนสมาชิก 
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างานแล้วแต่กรณี ท่ีมีอยู่ในท่ีประชุมเห็น
ว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป
จนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้
รองประธานเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้ารอง
ประธานไม่อยู่ ในท่ีประชุมด้วยก็ให้ ท่ีประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ี
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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     ในการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติ 
ถอดถอนกรรมการด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้
เปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมก็ให้กระท าได้โดย
เลือกสมา ชิกคนใดคนหนึ่ งเป็นประธานใน ท่ี
ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  
มติเลือกประธานในท่ีประชุมในกรณีนี้ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
สมาชิก  หรืออยู่แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

  

ข้อ 92. การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ   
คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต  มีความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3) 
(4) ในการจ้างผู้จดัการต้องท าหนังสือสัญญาจา้ง
ไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันอันสมควร 
 
 
    ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการต้องให้ผู้จัดการ
รับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังก าหนด
ไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 
    ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนด
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนด
อัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการและการให้ออก
จากต าแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์   
 

ข้อ 93 การจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจพจิารณาคดัเลือก
บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) 
(4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเป็นท่ีปรึกษา
สหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ
ในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนงัสือสัญญาจ้างไว้
เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการด าเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 
    ในการแต่งตั้ง  หรือจ้า งผู้จัดการ ต้องให้
ผู้จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังก าหนดไว้ในข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อักษร 
    ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนด
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออก
จากต าแหน่งของผู้จัดการ 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ 94. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการ
ท่ัวไป  และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการ
ประจ าของสหกรณ์  รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง  ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก  และ
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ 95 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการ
ท่ัวไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการ
ประจ าของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให ้
ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจง้
ยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคนืค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์ 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ 
จัดท าเอกสารเก่ียวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับ
เงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจา้งเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์            
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของ
สหกรณ์ 
(7) รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของ
บรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 
(8) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ           
เรียกใบรับหรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็น
การถูกต้อง  รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
(11) รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมท้ังบัญชีก าไร
ขาดทุน  และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
อนุมัติ 
 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจง้
ยอดจ านวนหุ้น  จ่ายคนืค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์ 
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้  จ่ายเงินกู้  
จัดท าเอกสารเก่ียวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับ
เงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจา้งเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตาม
อ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของ 
บรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 
(8) (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ  
เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน  
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็น
การถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่างๆ 
เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน  และเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
(9) (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชี
และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
(10) (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการใน
การนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
(11) (10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าป ี
รวมท้ังบัญชีก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณา เพื่อเสนอให ้
ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
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(12) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา 
(13) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ีให้
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจาก                    
ท่ีประชุมใหญ่ 
(14) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการประชุมใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม
คณะกรรมการอ่ืนๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ  
มิให้เข้าร่วมประชุม 
(15)ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบ
ตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(17) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อ
ทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนด 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย  หรือตามท่ีควรกระท า  
เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี   
 

(12) (11)จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่
อนุมัติ 
(13) (12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ท่ีให้
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจาก                 
ท่ีประชุมใหญ่ 
(14) (13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจงในการ 
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอ่ืนๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงท่ี
ประชุมนั้น ๆ  มิให้เข้าร่วมประชุม 
(15) (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
(16)(15)รักษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(17)(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจ านวนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้ส ารองไว้         
ใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงิน
ของสหกรณ์ นอกจากจ านวนดังกล่าวนั้นเข้าฝาก
ตามท่ีคณะกรรมการด าเนนิการก าหนด 
(18) ดูแลท่ีดิน ส านักงาน อาคาร อุปกรณ์ และ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
(19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินท้ังปวง
ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องตลอดจนรวบรวม
ใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินของ
สหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน 
(18) (20) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์
ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนด 
(21) ค้ าประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอ่ืนหรือสหกรณ์อ่ืน 
โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่วนตัว 
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 (19) (22) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อให้
กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยด ี

 

ข้อ  95.การพ้นจากต าแหน่งของ ผู้จัดการ   
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเ ป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3)  ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
ก าหนด 

(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนด
ตามสัญญาจ้าง 

 
 

(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6)  ถูกลงโทษให้ ออกหรื อไ ล่ออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงให้ เห็นเป็นประจักษ์ ว่าได้
กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อัน
อาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน   หรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์   
 

ข้อ 96 การ พ้นจากต าแหน่งขอ ง ผู้จัดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท า เป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
ก าหนด 

(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบก าหนด
ในสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนดก่อน 
และให้พ้นจากต าแหน่งในวันส้ินปีทางบัญชี ท่ี 
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงให้ เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อัน
อาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 
 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ100. เจ้ าหน้าท่ีข องสหกรณ์  นอกจาก
ต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่ งตั้ง เจ้ าหน้าท่ี อ่ืน  ตามความจ า เ ป็น เพื่ อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 72 (1) (2) (3) (4)  
ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด   

ข้อ101.เ จ้ าห น้า ท่ีข อ งสหกรณ์  นอกจ าก
ต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่ งตั้ ง เจ้ าหน้า ท่ี อ่ืน ตามความจ า เป็น เพื่ อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) 
(6) (7) และ (8) หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ท้ังนี้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์  

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ  
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมี
คุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการ จ ากกรมต รวจ บัญชีสหกรณ์  ห รื อ
หน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ไม่ม ีล ักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จ านวน  2 คน หรือคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่เกิน  4  คน   
   กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องมี
หัวหน้าคณะหนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การ
บริ ห า ร จั ด ก า ร  เ ศ รษ ฐศ าส ต ร์  มี ห น้ า ท่ี
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศช่ือ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่
ทราบด้วย 
 

ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
หรื อมี คุณสมบัติ เป็ น ผู้ ผ่ านกา รอบรมกา ร
ตรวจสอบกิจการ รวมท้ังไม่มีลักษณะต้องห้าม
ต ามระ เบี ยบนายทะ เบี ยนสหกรณ์  เ ป็ น                   
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 2 คน   

 
 
 
 

  กรณี ของ คณะ ผู้ต ร วจสอบ กิจกา ร  ใ ห้ มี         
หัวหน้าคณะหนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา               
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ผ่านการ
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล
การปฏิบัติง านให้บรร ลุวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศช่ือหัวหน้า
คณะผู้ตร วจสอบกิจการ ให้ ท่ีป ระ ชุม ใหญ่           
ทราบด้วย 

 

ข้อ 103.ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือก           
ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
และน าเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านมา
คัดเลือกให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลับและ
ให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีก หนึ่งเสียง และให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งล าดับ
คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง
จ านวน 1 คน 
 

 ข้อ104.ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจ
สอบกิจการ  ให้คณะกรรมการด า เนินการ
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเพื่อน า เสนอชื ่อผู้ที ่ผ ่านการ
คัดเลือกเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี
ลงคะแนนและให้ ผู้ไม่ ได้รับเลือกตั้งคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน  
1 คน 

 
 
 
 

 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต าแหน่ง
ด้วยเหตุตามข้อ105.(2)(3)(4)(5) ให้ผู้ตรวจ 
สอบกิจการส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะ 
เวลาท่ีผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่  
 

    กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามข้อ106.(2)(3)(4)หรือ(5)ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันทีเท่า
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน หรือจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

ข้อ  107.การรายง านผลการตรวจสอบ                
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ า เด ือนและประจ าปี รวมท้ังข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วม
ประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณะกร รมกา รด า เนิน การ ใ นกา รประ ชุม
ประจ าเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการ
ตร วจสอบประจ า ปี ต่ อ ท่ีป ร ะ ชุมใ หญ่ ของ          
สหกรณ์ด้วย 
     กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของ
สหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ
หรือค าแนะน าของทางราชการ รวมท้ังข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ ท่ีประชุมหรือค าส่ังของสหกรณ์จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่ า งร้ ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทันที เพื่อด าเนินการ
แก้ไข และให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดท่ีก ากับดูแลโดยเร็ว 
    ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไข
ตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงาน
ผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบ
กิจก า ร ต่ อส า นั ก ง าน ต รว จบัญ ชีสห กร ณ์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดท่ีก ากับดูแล 
 

ข้อ108. กา รร าย ง านผลการ ตร วจ สอ บ              
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ า เด ือนและประจ าปี รวมท้ังข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือนท่ีผ่านมา และรายงานผล
การตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ด้วย 
     กรณีท่ีพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมา ชิกอย่า ง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศหรือค าแนะน า
ของทางราชการ รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ี
ประชุมหรือค าส่ังของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง             
ให้แจ้ งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการทันที เพื่อด าเนินการแก้ไข และให้
จัด ส่งส า เนารายงานดั งกล่าวต่อส านักงาน            
ส่วนราชการท่ีก ากับดูแลโดยเร็ว  
    ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไข
ตามรายงานการตรวจสอบวรรคก่อน  และ
ส าเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตาม
ของผู้ตรวจสอบกิจการให้ส านักงานส่วนราชการ
ท่ีก ากับดูแลทราบด้วย  

 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 110.ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ด า เนินการมีอ านาจหน้า ท่ีก าหนดระเบียบ          
ต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งข้อบังคับนี้  และเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ 

(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อ่ืน 

(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ 

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
อ่ืน 

 
 

(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ 

(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 

(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับ
เก่ียวกับการท างาน 

(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

(9) ระเบียบว่าด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ 

(10) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้ม ี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  
      เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง
จะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้               
นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ   
 

ข้อ111.ระเบียบของสหกรณ์  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่ง
ข้อบั ง คั บนี้  แ ละเพื่ อค วามสะด วกในกา ร
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ 

(2)ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อ่ืน 

(3)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ 

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
อ่ืน 

(5)ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(5) (6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ 

(6) (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 

( 7) ( 8)  ระเบียบว่าด้วยเจ้ าหน้า ท่ีและ
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 

( 8 ) ( 9) ร ะเบียบว่ า ด้วยการ ใ ช้ ทุน เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 

(9) (10)ระเบียบว่าด้วย ท่ีปรึกษาและท่ี
ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(10)(11) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์     

เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6) 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึ งจะใ ช้บั งคับได้  ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่ อ
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่ง
ส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

 
 

 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 111.การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหาย โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ110 (3)(4) 
แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายใน
ก าหนดอายุความ  
 

ข้อ 112 การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย   
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหาย โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 111 (3) (4) 
แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน
ก าหนดอายุความ 

 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................. 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 111.การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหาย โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ110 (3)(4) 
แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายใน
ก าหนดอายุความ  
 

ข้อ 112 การด าเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย   
ในกรณีท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหาย โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 111 (3) (4) 
แต่มิได้รับช าระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการ
ด าเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน
ก าหนดอายุความ 

 

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 16  
 เร่ืองอื่นๆ 

ข้อ 16.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนท้ังส้ิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ 
จ านวน 210,325  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  145,685 คน  สมทบ  64,640 คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  1,707  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   1,217 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     490 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนท้ังส้ิน  79,093  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกท้ังหมด  366  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     214 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     152 คน 
สมาคม สส.ชสอ. ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ จ านวนท้ังส้ิน  

308,651  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  223  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน  181 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน   42 คน 
ในปี 2563  ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ขอแสดงความเสียใจ

กับครอบครัวของสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตท้ังสิ้น  8  ราย ดังรายนามน้ี 
 

ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 21759 467 นายด ารงค์     พันธ์ค า สามัญ 23 พ.ย.62 1,025,411.65 
2. 163855 - นางมวล กล่อมปัญญา สมทบ(มารดา) 9 เม.ย.63 1,020,039.84 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 85655 - นางทองมี ค าหอม สมทบ(คู่สมรส) 24 เม.ย.63 1,019,957.99 
4. 174334 - นายสุพรรณ ศรีกุล สมทบ(บิดา) 22 มิ.ย.63 1,003,468.70 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
5. 174359 - นายปรีชา สีหะวงษ์ สมทบ(บิดา) 9 ก.ค.63 1,005,550.35 
6. 128432 1178 นายสุนทร รมณียเพชร สามัญ 12 ก.ย.63 1,008,301.50 

ระเบียบวาระที่ 16  
 เร่ืองอื่นๆ 

ข้อ 16.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนท้ังส้ิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ 
จ านวน 210,325  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  145,685 คน  สมทบ  64,640 คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  1,707  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   1,217 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     490 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนท้ังส้ิน  79,093  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกท้ังหมด  366  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     214 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     152 คน 
สมาคม สส.ชสอ. ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ จ านวนท้ังส้ิน  

308,651  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  223  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน  181 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน   42 คน 
ในปี 2563  ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ขอแสดงความเสียใจ

กับครอบครัวของสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตท้ังสิ้น  8  ราย ดังรายนามน้ี 
 

ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 21759 467 นายด ารงค์     พันธ์ค า สามัญ 23 พ.ย.62 1,025,411.65 
2. 163855 - นางมวล กล่อมปัญญา สมทบ(มารดา) 9 เม.ย.63 1,020,039.84 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 85655 - นางทองมี ค าหอม สมทบ(คู่สมรส) 24 เม.ย.63 1,019,957.99 
4. 174334 - นายสุพรรณ ศรีกุล สมทบ(บิดา) 22 มิ.ย.63 1,003,468.70 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
5. 174359 - นายปรีชา สีหะวงษ์ สมทบ(บิดา) 9 ก.ค.63 1,005,550.35 
6. 128432 1178 นายสุนทร รมณียเพชร สามัญ 12 ก.ย.63 1,008,301.50 

รายงานประจำาปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

120



ระเบียบวาระที่ 16  
 เร่ืองอื่นๆ 

ข้อ 16.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ประธานฯ เสนอต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนท้ังส้ิน ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ 
จ านวน 210,325  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  145,685 คน  สมทบ  64,640 คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  1,707  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   1,217 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     490 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนท้ังส้ิน  79,093  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกท้ังหมด  366  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     214 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     152 คน 
สมาคม สส.ชสอ. ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ จ านวนท้ังส้ิน  

308,651  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  223  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน  181 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน   42 คน 
ในปี 2563  ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ขอแสดงความเสียใจ

กับครอบครัวของสมาชิก และจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตท้ังสิ้น  8  ราย ดังรายนามน้ี 
 

ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 21759 467 นายด ารงค์     พันธ์ค า สามัญ 23 พ.ย.62 1,025,411.65 
2. 163855 - นางมวล กล่อมปัญญา สมทบ(มารดา) 9 เม.ย.63 1,020,039.84 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 85655 - นางทองมี ค าหอม สมทบ(คู่สมรส) 24 เม.ย.63 1,019,957.99 
4. 174334 - นายสุพรรณ ศรีกุล สมทบ(บิดา) 22 มิ.ย.63 1,003,468.70 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
5. 174359 - นายปรีชา สีหะวงษ์ สมทบ(บิดา) 9 ก.ค.63 1,005,550.35 
6. 128432 1178 นายสุนทร รมณียเพชร สามัญ 12 ก.ย.63 1,008,301.50 

ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

7. 174306 2555 นายสมควร เหล่าแค สามัญ 14 ก.ย.63 1,008,115.70 
8. 182573 - นายนาลัย สิงห์สิทธ์ิ สมทบ(บิดา) 20 ก.ย.63 1,008,203.90 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,099,049.63 

มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................. 
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ท่ี เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

7. 174306 2555 นายสมควร เหล่าแค สามัญ 14 ก.ย.63 1,008,115.70 
8. 182573 - นายนาลัย สิงห์สิทธ์ิ สมทบ(บิดา) 20 ก.ย.63 1,008,203.90 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,099,049.63 

มติท่ีประชุม.................................................................................................................................................. 
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หมวดทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี วัน เดือน ปี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน หลักสูตร 
1 11 - 13 ธันวาคม 2562 

16 - 19 ธันวาคม 2562 
น.ส.ชุติมา บุญขวาง 
 
นางพยอม  รวยสูงเนิน 

รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการและ
เหรัญญิก 

18,000.- 
 

อบรม “การเงิน การบัญชี และการ
บริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ 
และ ผู้จั ด กา รสหกรณ์  รุ่ น ท่ี  8”        
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ า กัด  อ .บางกรวย      
จ.นนทบุรี 
 

2 10 – 12 มกราคม 2563  นายสุธีร์  คันศร 
นายวณานุวัฒน์  โสพัฒน ์

กรรมการ 
กรรมการ 

8,400.- อบรม “แนวทางการตั้ งกอง ทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน -การบริหาร
ความเส่ียงสหกรณ์ปี พ .ศ .2563”     
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระ
ต าหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี 
 

3 15 - 18 มกราคม 2563 
20 - 22 มกราคม 2563 

น.ส.ศิรินทร  สามสี กรรมการและ
เลขานุการ 

9,000.- 
 

อบรม “การเงิน การบัญชี และการ
บริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ 
และ ผู้จั ด กา รสหกรณ์  รุ่ น ท่ี  9”        
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลา ซ่า          
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

4 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
 
นางสาวสุภานัน  อุระโลก 
 

รองประธาน
กรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 

- ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
ของสมาคม สสธท. ,กองทุน
สวัสดิการ กสธท.และสมาคม            
สส.ชสอ. ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
 

5 19-21กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลณัฏฐา กิรปรมีพงษ ์
 

กรรมการ 
 

1,800.- 
 

อบรม “คณะกรรมการอ านวยการ
และคณะกรรมการเงินกู้”ณ โรงแรม
ดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 

6 
 
 
 

22 - 23 มกราคม 2563 
 
 
 

น.ส.อิสริยาภรณ์  บุญสังข ์
นางก่ิงกาญจน ์ ดาหา 
นายสมศักดิ์  พนัธ์สาลี 
 

สมาชิก 
สมาชิก 
สมาชิก 
 

3,000.- 
 

อบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการ                
ขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย 
พืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง               
จ.ศรีสะเกษ 
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ท่ี วัน เดือน ปี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน หลักสูตร 
7 11-12 กรกฎาคม 2563  น.ส.ชุติมา บุญขวาง 

 
นายสมิง    มีบุญ 
 
น.ส.สุภานัน   อุระโลก 

รองประธาน
กรรมการ 
กรรมการและ
ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

- 
 

ประชุมศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.
และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค 
(ภาคอีสานตอนล่าง ) ณ โรงแรม
สกายวิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 

8 13 กรกฎาคม 2563 นายบุญธรรม  ทินนะภา 
 
นางอรัญญา  วราพุฒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าท่ี
สินเช่ือ 

- อบรม(conferene)การปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้อง กันและ
ปร า บ ป ร าม ก า ร ฟ อก เ งิ น แ ล ะ
กฎหมาย และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
เผยแพร่ขยายอา วุธท่ี มีอานุภาพ
ท าลาย ล้า ง สู ง   ณ  ห้ องประชุม
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ 
จ ากัด  

9 16 กรกฎาคม 2563 นายเชาวลิต     พงษ์สุระ 
 
นางอรัญญา  วราพุฒ 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเหรัญญิก 
เจ้าหน้าท่ี
สินเช่ือ 

- ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
นโยบายส าคัญและสร้างความเข้าใจ
ในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับ
พื้นท่ี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรและพัฒนาภาคการผลิต
ในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2 ณ ห้องประชุม
พิทยาลงกรณ์ ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ  

10 17-19 กรกฎาคม 2563 นายสมิง        มีบญุ 
 
นายพรรณศักดิ ์ บุรกรณ ์
นายอ านาจ    ธงไชย 
นายเชาวลิต   พงษ์สุระ 

กรรมการและ
ผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

16,800.- ร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร “การ
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์เพื่อ
ความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ – 
กฎหมายล้มละลาย” ณ โรงแรม
ไอยราแกรนด์ เขาพระต าหนัก  
พัทยาใต้ จ.ชลบุรี 

11 30 กรกฎาคม 2563 นายสมิง        มีบญุ 
 

กรรมการและ
ผู้จัดการ 
 

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ า         
ปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์       
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   
ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1  
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม           
อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
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ท่ี วัน เดือน ปี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน หลักสูตร 
12 15 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ฯ  
รวม 110  คน 
 

- 43,791.- 
 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบา ล              
ศรีสะเกษ จ ากัด ณ ห้องประชุมกิตติ
รั ง ษี  อ า ค า ร ผู้ ป่ วย นอ ก ช้ั น  5 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

13 21 สิงหาคม 2563 นายเชาวลิต    พงษ์สุระ 
นายจักรพันธ์   บุญรอง 
นายวณานุวัฒน์  โสพัฒน ์

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

- โครงการสัมมนา หลักสูตร”กฎหมาย
สหกร ณ์ ท่ี ผู้ บ ริ ห า รค วร รู้ ”ขอ ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ          
ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศ
ไทย  จ.ศรีสะเกษ  

14 19 กันยายน 2563 คณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ฯ รวม 50  คน 
 

- 43,356.- โค ร ง กา ร ทบ ทว นแ ผ นก ลยุ ท ธ์ 
ประจ า ปี  2563 ณ  ห้องประชุม 
วโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง   
จ.ศรีสะเกษ 

รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 144,147.-  
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หมวดทุนสาธารณประโยชน์ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรม 

 เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ท่ี วันเดือนปี เร่ือง จ านวนเงิน (บาท) 
1. 4 ต.ค. 62 -บริจาคเงนิสมทบกิจกรรมมอบส่ือการเรียนการสอน                        

มอบทุนการศึกษาและจัดเล้ียงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องด้านการได้ยิน สติปัญญาและออทิสติก ณ โรงเรียน
พิษณุโลกปัญญานุกูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมส่งเสริม
การศึกษาสู่ชนบท การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 

500 
 

2. 22 ต.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2562 ณ วัดศรีสว่างวงศ์ 
(วัดเกาะเสือ) ต .หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ .สงขลา ร่วมกับสหกรณ์         
ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด  

500 

3. 12 พ.ย.62 -บริจาคเงนิสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าป ี2562 ไปถวายพระสงฆ์
ท่ีจ าพรรษา ณ  วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี  ร่วมกับสหกรณ์         
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์จ ากัด  

500 
 

4. 28 พ.ย.62 -บริจาคเงินสมทบโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจคลายหนาวให้น้องน้อย
บนดอยสูง” ครั้งท่ี 8 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตะเวนชายแดนบ้าน 
แม่อมยะ ม.7 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  

500 

5. 2 ธ.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบผ้าป่ามหากุศล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ 
เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเชียงราย 500 

6. 2 ธ.ค.62 -บริจาคเงินสมทบกิจกรรมเทศกาลปีใหม่ ส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ    
ประจ าปี 2563 และงานวันรวมน้ าใจสู่กาชาดร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ 

2,000 
 

7. 3 ก.พ.63 -บริจาคเงินเพื่อสมทบจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อร าลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2563 

2,000 
 

8. 7 พ.ค.63 -บริจาคเงินสมทบโครงการสู้ภัยโควิด -19 เพื่อสนับสนุนซ้ือครุภัณฑ์
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ  50,000 

9. 28 พ.ค.63 -บริจาคเงินสมทบโครงการ “สหกรณ์ไทยร่วมใจพิชิต COVID -19” 
เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แ ก่โรงพยาบาล  
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

1,000 
 

10. 2 มิ.ย.63 -บริจาคเงินสมทบกิจกรรมร่ วมแบ่งปันสุขเสมอกัน ท่ีศรีสะเกษ               
(โบก้ีปันสุข)  1,000 

11 20 ก.ค.63 -บริจาคเงินสมทบโครงการ เพื่อน้องโครงการ 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนท่ีห่างไกลและมีสภาพ              
ขาดแคลน ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด 

500 

12 31 ส.ค.63 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทานเพื่ อน า ไปถวายพระสงฆ์                   
จ าพรรษา ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

500 
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ท่ี วันเดือนปี เร่ือง จ านวนเงิน (บาท) 
13 22 ก.ย.63 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทานเพ่ือน าไปถวาย ณ วัดท่าหลวง        

ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,000 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 60,500 
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หมวดทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิก ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ท่ี เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1. 46 นางประนอม สินพัด           15,000  คู่สมรสเสียชีวิต 
2. 50 นางกาหลง ศรีสุรักษ์ 15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
3. 97 นางศุภากร บุตรมาตย ์             20,000 ลาออกจากสหกรณ์ 
4. 203 นางสมถวิล ดวงจิต             20,000 ลาออกจากสหกรณ์ 
5. 285 นางสมหมาย ภิรมย์             15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
6. 290 นายเหรียญชัย สัมนา             20,000 ลาออกจากสหกรณ์ 
7. 292 นายค าตัน ศิลาวงศ ์            500  ประสบภัยพิบัติ 
8. 295 นางมณีรตัน ์ พูลทา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
9. 350 นางสังวาลย ์ วรรณภูงา 5,000 บิดาเสียชีวิต 
10. 395 นางสุนิสา พันธ์ค า            15,000  คู่สมรสเสียชีวิต 
11. 462 นางศีรณา สายแก้ว             20,000 ลาออกจากสหกรณ์ 
12. 467 นายด ารงค ์ พันธ์ค า           30,000  สมาชิกเสียชีวิต 
13. 486 น.ส.จงดี ภู่บุบผา             5,000 มารดาเสียชีวิต 
14. 504 นายสมนึก ค าหอม             15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
15. 515 นายวิเชียร ผิวงาม           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
16. 569 นางลดาวัลย ์ บุญรอง 5,000 มารดาเสียชีวิต 
17. 656 นางส าลี ส าเนา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
18. 684 นางสมญา กุลรัตน์ 5,000 มารดาเสียชีวิต 
19. 829 นางพรรณภัทร ทองสลับ             15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
20. 1180 นางวิไล ชูช่ืน             5,000 มารดาเสียชีวิต 
21. 1205 นางวรินทร พงศ์พชรกุล 5,000 บิดาเสียชีวิต 
22. 1226 นางธีระพรรณ์   สุรักษ์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
23. 1314 นายเกษม รักชาติ 1,000 บ้านประสบวาตภัย 
24. 1346 นางปารม ี แสวงผล             5,000 มารดาเสียชีวิต 
25. 1461 นางกษมาลักษณ ์ ทองสุข             20,000 ลาออกจากสหกรณ์ 
26. 1539 นางสลิลลา ยิ้มเกิด            15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
27. 1571 น.ส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธารินสิร ิ           5,000  บิดาเสียชีวิต 
28. 1578 นายสมพร จันทร์เทพา 5,000 มารดาเสียชีวิต 
29. 1588 น.ส.ภูริตา สุจิตรประเสริฐ            15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
30. 1622 นางกัญญาภัทร ทองพันช่ัง            15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
31. 1652 นางหงษ์ทอง วรบุตร           5,000  บิดาเสียชีวิต 
32. 1717 นายพรชัย สิงห์สิทธ์ิ 5,000 บิดาเสียชีวิต 
33. 1787 น.ส.นันธวัลย์           ศรีกุล             5,000  บิดาเสียชีวิต 
34. 1794 นางอัมพิกา รัตนศรีไชย            15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
35. 1803 นางธนัชพร ทองปัญญา            15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
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ท่ี เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
36. 1815 น.ส.พานตะวัน ธิประเทศ 5,000 บิดาเสียชีวิต 
37. 1938 นางน้ าฝน ภิญโญ             5,000 บิดาเสียชีวิต 
38. 2159 นางชัญญานุช มีวงษ์ 5,000 บิดาเสียชีวิต 
39. 2204 นายภควัต ไชยนรา            15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
40. 2294 นางอรจิรานนัท์ แปลนนาคสิน             5,000  บิดาเสียชีวิต 
41. 2404 นางจงรักษ ์ จวบกระโทก           1,000 ประสบภัยพิบัติ 
42. 2417 น.ส.พิสมัย ภาด ี             5,000 มารดาเสียชีวิต 
43. 2482 น.ส.นวพร จิตการุญ             5,000  บิดาเสียชีวิต 
44. 2501 น.ส.ประคอง สีหะวงษ์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
45. 2512 นายอภิวิชญ์  อภิภูนรเสฏฐ์ 5,000 บิดาเสียชีวิต 
46. 2606 นายอนุกูล จ้อยนิล             5,000  บิดาเสียชีวิต 
47. 2696 น.ส.ธัญญลักษณ์ โคตรพันธ์ 5,000 มารดาเสียชีวิต 

48. 2706 น.ส.อัชลี อินทะโส 5,000 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะเสียชีวิต 

49. 3137 น.ส.ชณัฐศิกานต์ โชติพิพัฒนนน 5,000 มารดาเสียชีวิต 

50. 

 

มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกใน             
วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

           30,000 
 

จ านวน 20 ทุน ๆละ 
1,500 บาท 

  รวมเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 497,500  
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ผลงานดีเด่น
สหกรณ์ออมทรัพย์
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