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สาส์น

จาก..ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด
กระผมในฐานะประธานกรรมการ ในนามของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ขอนําเสนอผลการ ดําเนินงาน
ประจําปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ผ่านทางรายงานประจําปีเล่มนี้ สําหรับในปีท่ีผ่าน
มาสหกรณ์ของเรามีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินหลายๆ อย่าง อาทิเช่น การปรับลดอัตราการถือหุ้น ปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะทางการเงินของสหกรณ์และ สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ซึ่งนโยบายดังกล่าวข้างต้นก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างดี ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ในช่วงปี 2563 เป็นต้นมา มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและ
เศรษฐกิจทัว่ โลกอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อน ในการนีภ้ าครัฐและเอกชนต่างก็มมี าตรการเพือ่ ช่วยเหลือเยียวยาแก่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลกระทบ เช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด ซึง่ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ต้องทําหน้าทีอ่ ย่างหนัก
ในการรับมือกับเชื้อโควิด-19 ทั้งในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นคณะกรรมการดําเนิน
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 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็น 64,145,279.27 บาท
จากผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ปีนี้สหกรณ์สามารถจ่ายอัตราปันผลหุ้นได้ร้อยละ 6 และอัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 14 ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในหลักการและอุดมการณ์ ของสหกรณ์ อีกทั้งยังทําหน้าที่
ของสมาชิกทีด่ แี ละมีสว่ นร่วมกับการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ส่งผลให้สหกรณ์ฯ ของเราผ่านการประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 4 ปีซ้อน และยังได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลการดําเนินงานดีเด่น
ระดับจังหวัดประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2563
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ดว้ ยดีตลอดมา ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ที่ทุ่มเททํางานเพื่อสมาชิก พวกเราขอสัญญาว่าจะบริหารงานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ดังวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ “มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
ด้วยความรักและปรารถนาดี
(นายชวดล ช่วงสกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จํากัด

3

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ทำ�เนียบคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 39
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

นายชวดล ช่วงสกุล
ประธานกรรมการ

นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์

นางสาวชุติมา บุญขวาง

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางพยอม รวยสูงเนิน
กรรมการและเหรัญญิก
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รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวศิรินทร สามสี
กรรมการและเลขานุการ

นายสมิง มีบุญ

กรรมการและผู้จัดการ
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นายบุญธรรม ทินนะภา

นายเชาวลิต พงษ์สุระ

นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์

นายสุธีร์ คันศร

นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์

นายอำ�นาจ ธงไชย

กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ

ประธานเงินกู้

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

กรรมการเงินกู้

นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์
กรรมการเงินกู้

กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

กรรมการเงินกู้

นายจักรพันธ์ บุญรอง
กรรมการและประชาสัมพันธ์
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ที่ปรึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์

นางสว่างจิตร คณาคร

นายสมคิด สุทธิคำ�ภา

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัยพ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวนันดร โกเมศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

นางอรัญญา วราพุฒ

นางรัชวดี คำ�ภาษา

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุภานัน อุระโลก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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นางณิชาดา สุณิสาฐิติ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นายพชร รัตนประสพ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
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รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ข้าราชการจำ�นวน 5 คน

นางวันทนี ชัยเกียรติยศ

น.ส.วิลาวัลย์ เหลืองช่อสิริ

พยาบาลวิชาชีพ
ชำ�นาญการพิเศษ

นางสว่างจิตร คณาคร

พยาบาลวิชาชีพ
ชำ�นาญการพิเศษ

นางอมรรัตน์ บุญเย็น

นักจัดการงานทั่วไป
ชำ�นาญการพิเศษ

นายสันติ สีแดด

นักเทคนิคการแพทย์
ชำ�นาญการ

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชำ�นาญงาน

ลูกจ้างประจำ�จำ�นวน 17 คน

นางรัชนีวรรณ รชตทวีธีรสุข
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สมาชิกเลขที่ 1087

นางจำ�ลอง บรรเทา

พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 1614

นางจันทร์หอม เขตตะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 429

นายชำ�นาญ วิเศษสังข์

พนักงานห้องเฝือก ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 2426

นายจำ�รัส แก้วจันทร์

พนักงานห้องผ่าตัด ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 422

นางธนวรรณ มงคลเกษตร
พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 1410

นายธวัชชัย ศิริกา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส 2
สมาชิกเลขที่ 262
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รายชื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ลูกจ้างประจำ�จำ�นวน 17 คน (ต่อ)

นางผกากรอง บุญค้ำ�จุน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 441

นางยุพยง สมคะเน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 772

นายสมชาย จำ�ปามูล

นายรอง ศรีกุล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 118

นายจรูญ หัทยา

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ส 2
สมาชิกเลขที่ 325

นายศรินทร์เทพ วงศ์แก้ว

พนักงานธุรการ ระดับ ส 1
สมาชิกเลขที่ 228

นางอนงค์นาถ เจตินัย

พนักงานเภสัชกรรม ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 1212

นางวัชรี ลาลุน

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2
สมาชิกเลขที่ 218

ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ระดับ ช 2
สมาชิกเลขที่ 2281

นายปัญญา ผงกุลา

พนักงานบริการ ระดับ บ 2
สมาชิกเลขที่ 552

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 4 คน

นางคำ�พอง วิเศษสังข์
พนักงานบริการ
สมาชิกเลขที่ 980

8

นายสุนทรศักดิ์ ทองสุข
พนักงานบริการ
สมาชิกเลขที่ 634

นางพรรณภัทร ทองสลับ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สมาชิกเลขที่ 829

นางณัฏฐ์ชาดา ไชยษา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
สมาชิกเลขที่ 983
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ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
เรื่อง กาหนดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 39 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้กาหนด
วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 ,ข้อ 68 ให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการนัดบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
สหกรณ์และแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินการจึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญ
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ ทุ ก ท่ า นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2563 พร้ อ มทั้ ง ลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม 2563 เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง
ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.00 น. และเริ่มประชุมตั้ง แต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกิต ติรังษี อาคาร
อานวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายชวดล ช่วงสกุล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
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สารบัญ
			

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุน
		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ
		
ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำ�หนดค่าตอบแทน
		
ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์
		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกัน
		
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณากำ�หนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
		
และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง พิจารณาโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
		
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด (ปีบัญชี 2561-2566)
ระเบียบวาระที่ 15 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ครั้งที่ 39 วันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกิตติรังษี อาคารอานวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สมาชิกเข้าประชุม ........…... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจานวนสมาชิกทั้งสิ้น ………… คน
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อสมาชิก มาครบองค์ประชุมแล้ ว .............................................................. ได้กล่า วรายงานต่ อ
ประธานในพิธี และได้ เรียนเชิญ ………………………………….……………ประธานในพิธี กล่า วเปิ ด การประชุ มใหญ่ สามั ญ
ประจาปี 2563 ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุ ต ร
ของสมาชิกประจ าปี 2563 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงิน ทั้งสิ้น 30,000.-บาท(-สามหมื่น
บาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาสาหรับบุตรของสมาชิก ระดับชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 14 ราย ดังนี้.ลาดับที่
ชื่อ – สกุล (บุตร)
ชั้น
ชื่อ – สกุล (สมาชิก)
เลขสมาชิก
ตาแหน่ง
1.
ด.ญ.อริสรา
บุษบา
ป.3 นางสิริวิมล
พรเอี่ยมมงคล
1443
ข้าราชการ
2.
ด.ช.ภคิน
สินแสงทอง
ป.5 นางสิริกร
สินแสงทอง
1833
ข้าราชการ
3.
ด.ญ.เพ็ญพิชชา
คาเคน
ป.2 น.ส.พิมพ์พร
พรหมมา
2029
พกส.
4.
ด.ญ.อนุธิดา
บุญทาทอง
ป.2 นางอนุรดี
บุญทาทอง
2078
พกส.
5.
ด.ช.อภิวิชญ์
โพธิ์ไทร
ป.3 นางวารุณี
โพธิ์ไทร
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
พุดดา
ป.3 นางจิราภรณ์
พุดดา
2337
พกส.
9.
ด.ญ.ภิญญ์ณัฏฐ์ฎา ดวงแก้วกัณหา ป.3 นางกฤติมา
ดวงแก้วกัณหา
2384
ข้าราชการ
10. ด.ญ.กุลรดา
สินชัย
ป.6 นายพิทยากรณ์ สินชัย
2407
พกส.
11. ด.ช.ณัฐนนท์
เบิกบานดี
ป.2 นายสุรศักดิ์
เบิกบานดี
2780
พกส.
12. ด.ช.ธีรภัทร
บุตรดาวงค์
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 นายสถิตย์
รัตนะ
2977
พกส.
2. ทุนการศึกษาสาหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 6 ราย ดังนี้
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล (บุตร)
ชั้น ชื่อ – สกุล (สมาชิก)
เลขสมาชิก
ตาแหน่ง
1.
น.ส.ติรณา
ออมชมภู
ม.5 นายศักดิ์
ออมชมภู
1467
พกส.
2.
น.ส.ขวัญมนัส
พวงพลอย
ม.6 นางพิศมัย
พวงพลอย
1716
พกส.
3.
น.ส.ปราณปรียา
ส่งเสริม
ม.6 นางณัฐปาณี
มากกล่า
2100
พกส.
4.
นายอัศวิน
เป้งทอง
ม.5 นางไพลิน
เป้งทอง
2105
พกส.
5.
ด.ญ.วิชญาพร
หล้าธรรม
ม.1 นางกัลญาณี
ดิททริช
2358
พกส.
6.
ด.ช.ธราเทพ
ครอบเพ็ชร
ม.1 นางอัจฉรา
ครอบเพ็ชร
3197
พกส.
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้
1.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ภายใน 3 ปีย้อนหลัง
2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.80
3.กาลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น
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ระเบียบวาระที่

1

เรื่อง ประธานฯ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
13

�ปี 2563 / Annual Report 2020
ระเบียบวาระทีรายงานประจำ
่ 1สหกรณ์ออมทรั
พย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด
Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited
เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 แนะนาผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม ระเบียบวาระที่ 1
1.นางอัญชลี
ศรีหามาตย์ แจ้งสหกรณ์
ังหวัดมศรีทราบ
สะเกษ
เรื่องประธานฯ
ให้ที่ปจระชุ

2.นางวนิดา
พงษ์พีระ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 แนะนาผู3.นางจารุ
้ให้เกียรติรวับรรณ
เชิญมาร่วมประชุ
ม
มาลาศรี
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
1.นางอัญชลี
ามาตย์ ตัสหกรณ์
หวัดญ
ศรีชีสะเกษ
4.นางจารุ
ณี
ศุศรีภหกาญจน์
วแทนผูจ้สังอบบั
บริษัท ธนสารการบัญชี จากัด
2.นางวนิดา
พงษ์พีระ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 แจ้งรายชื3.นางจารุ
่อคณะกรรมการด
ที่ปรึกษาสหกรณ์
คณะผู
้ตรวจสอบกิ
จการ และเจ้
าหน้าศทีรี่สสหกรณ์
วรรณ าเนินการมาลาศรี
หัวหน้
าสานั
กงานตรวจสอบบั
ญชีสหกรณ์
ะเกษ
าเนิ
การ ชุดที่ 39ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ธนสารการบัญชี จากัด
4.นางจารุคณะกรรมการด
ณี
ศุภนกาญจน์
1.นายชวดล
ช่วงสกุล
ประธานกรรมการ
 แจ้งรายชื2.นางอั
่อคณะกรรมการด
รึกษาสหกรณ์
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
จฉรา าเนินการชนนิทีภ่ปาณั
ฐพัชร์ รองประธานกรรมการ
คนที่ และเจ้
1 าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการด
าเนิ
การ ชุดที่ 39รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3.นางสาวชุ
ติมา
บุญนขวาง
1.นายชวดล
ช่วงสกุงเนิ
ลน
ประธานกรรมการญญิก
4.นางพยอม
รวยสู
กรรมการและเหรั
2.นางอัจฉรารินทร
ชนนิภาณัฐพัชร์ กรรมการและเลขานุ
รองประธานกรรมการการคนที่ 1
5.นางสาวศิ
สามสี
3.นางสาวชุ
รองประธานกรรมการ
6.นายสมิ
ง ติมา
มีบุบญุญขวาง
กรรมการและผู
้จัดการ คนที่ 2
4.นางพยอมต
รวยสูสงุรเนิะ น
กรรมการและเหรัญญิก
7.นายเชาวลิ
พงษ์
กรรมการ
5.นางสาวศิรินกทร
กรรมการและเลขานุการ
8.นายพรรณศั
ดิ์
บุสามสี
รกรณ์
กรรมการ
6.นายสมิญงธรรม
ุญ
กรรมการและผู้จัดการ
9.นายบุ
ทิมีนบนะภา
กรรมการ
7.นายเชาวลิ
กรรมการ
10.นายสุ
ธีร์ ต
คัพงษ์
นศรสุระ
8.นายพรรณศั
กดิ์
กรณ์ พงษ์ กรรมการ
11.นางกุ
ลณัฏฐา
กิบุรระปรมี
9.นายบุญานาจ
ธรรม
ทินนะภา
กรรมการ
12.นายอ
ธงไชย
10.นายสุธีร์ วัฒน์
คันศร
13.นายวณานุ
โสพั
ฒน์
กรรมการ
11.นางกุลกณั
ระปรมี
14.นายจั
รพัฏนฐาธ์
บุกิญ
รอง พงษ์ กรรมการ
12.นายอทีานาจ
กรรมการ
่ปรึกษาสหกรณ์ ธงไชย
13.นายวณานุ
โสพัฒน์
กรรมการ
นางสว่างจิตรวัฒน์
คณาคร
14.นายจัผูก้ตรพั
นธ์ จการบุญรอง
กรรมการ
รวจสอบกิ
ที่ปดรึกษาสหกรณ์สุทธิคาภา
1. นายสมคิ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
างจินตดรร
คณาคร
2.นางสว่
นายวนั
โกเมศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตารวจสอบกิ
จการ
เจ้
หน้าที่สหกรณ์
1. นางอรั
นายสมคิ
ด
สุทธิคฒาภา
ผู้ตารวจสอบกิ
ญญา
วราพุ
เจ้
หน้าที่สินเชืจการ
่อ
2. นางรั
นายวนั
นดร
ผู้ตารวจสอบกิ
จการ
ชวดี
คโกเมศ
าภาษา
เจ้
หน้าที่การเงิ
น
าหน้าที่สหกรณ์สุณิสาฐิติ
3. นางณิเจ้
ชาดา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางอรัญญา
ฒ
เชื่อ
4.1. นางสาวสุ
ภานัน
อุวราพุ
ระโลก
เจ้าหน้าที่ธสุรินการ
นางรัชวดี
5.2. นายพชร
รัคตาภาษา
นประสพ เจ้าหน้าที่สกินารเงิ
เชื่อน
3. นางณิชาดา
สุณิสาฐิติ
เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นางสาวสุภานัน
อุระโลก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
5. นายพชร
รัตนประสพ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
มติที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ประธานฯ
มอบหมายให้เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม
เลขานุการ
นางสาวศิ ริ น ทร สามสี เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2562 ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งทางสหกรณ์ทาสาเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจ ารณา
รับรองรายงานการประชุมด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(สาเนา)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ครั้งที่ 38 วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกิตติรังษี อาคารอานวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สมาชิกเข้าประชุม 1,398 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,566 คน
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวชุติมา บุญขวาง ต าแหน่งกรรมการ ได้กล่า วรายงานต่อ
ประธานในพิธี และได้เรียนเชิญนางสว่างจิต ร คณาคร ประธานกรรมการ ประธานในพิธีกล่า วเปิด การประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2562 พร้อมทั้งเรียนเชิญนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่า วให้โอวาทแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด และประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุต รของสมาชิกประจ าปี
2562 จานวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)
และดาเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม และกล่าวแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม
ดังนี้
1.นางอัญชลี
ศรีหามาตย์
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2.นางวนิดา
พงษ์พีระ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
3.นางจารุวรรณ
มาลาศรี
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
4.นางสุดธิภา
มูลศิริ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
5.นางสาวจุฑามาศ
อุปถัมภ์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
6.นายประคอง
พรมธร
เจ้าหน้าที่สานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
7.นายชัยวัฒน์
ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จากัด
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม
เลขานุ ก าร นางอนงค์ ว รรณ จั น ทกรณ์ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ
ประจาปี 2561 ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งทางสหกรณ์ทาสาเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ที่ประชุม รับรอง
รายงานการประชุม หากมีรายละเอียดที่จะแก้ไขให้เสนอที่ประชุม และหากไม่มีผู้ใ ดเสนอแก้ไขรายละเอียดรายงานการ
ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เป็นเอกฉันท์
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ ประจาปี 2562
ประธานฯ
มอบหมายให้เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมดังนี้
เลขานุการ
นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า สรุปสมาชิกเข้า ใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ
ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 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
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ ประจาปี 2562
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ประธานฯ
ผู้จัดการ
นายสิริชัย ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2562
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2562 หน้า 28 – 29)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2562
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม
ประธานฯ
ผู้ตรวจสอบกิจการ นายสมคิด สุทธิคาภา และนายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2562 สรุปได้ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
- สหกรณ์ ฯ ต้ อ งพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลศรี ส ะเกษ จ ากั ด ให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาระเบียบข้อบัง คับได้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถค านวณ
วงเงินกู้ของตนเองได้อย่างคร่าวๆ
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2562 หน้า 31 - 34)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562
ประธานฯ
มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี นายชัยวัฒน์ ชุ่มชื่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท ซี เจ ออดิ ท จ ากัด เสนอต่อที่ ประชุมถึง รายงาน
การตรวจสอบบั ญ ชี งบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบก าไรขาดทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กั นยายน 2562
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2562 หน้า 36 - 52)
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิ ริ ชั ย ทองปัญ ญา เสนอต่ อ ที่ ประชุ ม ถึ ง กา รพิ จ ารณาจั ด สรรก าไรสุ ทธิ ประจ าปี 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจ ารณา
อนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
รายการ
ปี 2562
%
ปี 2561
%
1.เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
5,870,422.96
10.19
5,821,680.91
10.52
2.เป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.05
30,000.00
0.05
ร้อยละหนึ่ง ของกาไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท
3. กาไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2
อาจจัดสรรได้ดังนี้
3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วตามกฎหมาย
40,495,478.00
70.28
38,175,711.00
69.00
กาหนด ( 5.90 % )
3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
9,467,966.00
16.43
8,911,731.00
16.11
แห่งธุรกิจ ( 13.10 % )
3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1,440,000.00
2.50
1,502,000.00
2.71
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
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
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
100,000.00
0.17
400,000.00
0.72
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
10,000.00
0.02
3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน
200,000.00
0.34
300,000.00
0.54
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
57,623,866.96
100.00
55,331,122.91
100.00
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2563
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิริชัย ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ –รายจ่าย
ประจาปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุด ที่ 38 ครั้ง ที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึง ขอให้
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
แผนปฏิบัติง าน ประจาปี 2563
1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร
- รับสมาชิกเพิ่ม จานวน 100 คน
- จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ลูกจ้างประจา) วุฒิปริญญาตรี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จานวน 1 ตาแหน่ง
2.แผนงานด้านการเงิน
2.1 การระดมทุนภายใน
ทุนเรือนหุ้น
จานวน 60,000,000.00 บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จานวน 1,000,000.00 บาท
2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น จานวน 300,000,000.00 บาท
3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก
3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
จานวน
15,000,000.00
บาท
3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ
จานวน
1,050,000,000.00
บาท
3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ
จานวน
150,000,000.00
บาท
4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างชาระ
4.1 จานวนหนี้คา้ งชาระ
3,400,000.00
บาท
4.2 ดอกเบีย้ ค้างรับ
260,000.00
บาท
5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้
5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
5.4 จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อื่น
5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม
- ส่งคณะกรรมการดาเนินการ/ ผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวน 5 คน/ปี
จัดอบรมให้แก่สมาชิกจานวน 400 คน/ 2 ครัง้ /ปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ประมาณการรายรั บ - รายจ่าย ประจาปี 2563 และ 2562
ประเภทงบประมาณ
รายรับ
1.ดอกเบี้ยรับ
2.รายได้อื่น ๆ

รายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย
2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2563

งบประมาณ ปี 2562
แผนปี 2562

74,000,000.00 72,000,000.00 73,427,041.56 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
3,200,000.00

3,500,000.00

2,825,928.57 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น
- ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก
77,200,000.00 75,500,000.00 76,252,970.13
20,000,000.00 20,000,000.00 15,528,821.80 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
- จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน
- จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ
1,330,320.00

1,269,360.00

- ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
- ค่าสวัสดิการกรรมการ

214,040.00
80,000.00

232,710.00
80,000.00

- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

100,000.00

50,000.00

- เงินสมทบประกันสังคม

55,000.00

55,000.00
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รับ-จ่ายจริง
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1,269,360.00 - ขอตั้งไว้สาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 2 คน
2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน
3.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
223,820.00 - ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์
57,300.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์
86,600.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่
- ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่
- ค่ารักษาพยาบาล
45,946.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
หัก 5% ของค่าจ้างเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน
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ประเภทงบประมาณ
3. หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2563

งบประมาณ ปี 2562
แผนปี 2562

50,000.00

50,000.00

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์
- ค่ารับรองทั่วไป

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

- ค่าล่วงเวลา

30,000.00

30,000.00

- ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่

700,000.00

700,000.00

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

170,000.00

170,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00

300,000.00
15,000.00
15,000.00
4,000.00
4,000.00
15,000.00
18,000.00
5,000.00
100,000.00
500,000.00

- ค่าตรวจสอบกิจการ
4. หมวดครุภัณฑ์
4.1 ครุภัณฑ์
4.1.1 ไมโครโฟน
4.1.2 โปรเจคเตอร์
4.1.3 โต๊ะทางาน
4.1.4 เครื่องอัดเสียง
4.1.5 เลนส์กล้อง
4.1.6 เครื่องสารองไฟ
4.1.7 โทรศัพท์ไร้สาย
4.1.8 เครื่องคิดเลข
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
4.3 ที่ดินรอจาหน่าย

100,000.00
500,000.00

รับ-จ่ายจริง

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562

33,200.00 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินในการหัก
เงินและเจ้าหน้าที่อื่นให้การสนับสนุนต่อ
สหกรณ์
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
12,320.00 - ค่ารับรองในการประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการ,ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และแขกทั่วไปของสหกรณ์
18,822.16 - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน
598,900.00 - ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่
- ค่าของชาร่วย
136,000.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 600 บาท
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จานวน 14 คน
60,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน
39,994.00
12,450.00
14,595.00
6,000.00
3,900.00
3,049.00
49,613.40
-

- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์
- ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด
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ประเภทงบประมาณ
5. หมวดค่าใช้จ่าย
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2563

งบประมาณ ปี 2562
แผนปี 2562

100,000.00

100,000.00

25,000.00
150,000.00

25,000.00
150,000.00

100,000.00

200,000.00

- ค่าจัดทาเว็บไซต์
- ค่าเช่าสานักงาน
- ค่าใช้จา่ ยทั่วไป
- ค่าโทรศัพท์

60,000.00
60,000.00
20,000.00

30,000.00
60,000.00
60,000.00
20,000.00

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่าตรวจบัญชี
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม

50,000.00
80,000.00
40,000.00

50,000.00
80,000.00
30,000.00

100,000.00

100,000.00

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
และค่าเช่าที่พัก
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

- ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี

รับ-จ่ายจริง

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562

100,141.82 - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจาสานักงาน
11,005.00 - ค่าถ่ายเอกสารในสานักงานสหกรณ์
102,758.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก
ในการเดินทางของสหกรณ์
28,476.50 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
สานักงานสหกรณ์
- จ่ายค่าจัดทาเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์
60,000.00 - จ่ายค่าเช่าสานักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ/ปี
79,517.00 - สาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์
16,171,46 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการและ
อินเตอร์เน็ต
- เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
19,818.00 ธนาคาร
80,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน
31,860.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซต์
- เป็นค่าบริการรายเดือนโปรแกรมLine@
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีฟ้องศาล

24,524,360.00 24,572,070.00 18,690,445.14
หมายเหตุ งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน
ที่ประชุมซักถามและอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ และให้สหกรณ์ฯ เบิกค่า สวัสดิการเจ้า หน้า ที่ ใ นส่วนของแบบฟอร์มเจ้า หน้า ที่
สหกรณ์ได้ปเี ว้นปี
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีค ณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก สิบสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ กรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ในระหว่ า งกั นเองขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง รองประธานกรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิด ประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ สานั กงาน
สหกรณ์
ประธานฯ ชี้แจ้งว่า คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ประกอบด้วย
1. นางสว่างจิตร
คณาคร
ประธานกรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. นายสมิง
มีบุญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 วาระที่ 1 ปีที่ 1
3. นายชวดล
ช่วงสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 วาระที่ 1 ปีที่ 1
4. นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
เลขานุการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
5. นายจักรพันธ์
บุญรอง
เหรัญญิก
วาระที่ 2 ปีที่ 1
6. นายสิริชัย
ทองปัญญา
กรรมการและผู้จัดการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
7. นางสาวชุติมา
บุญขวาง
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
8. นายพิชิต
พันธุ์ดี
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
9. นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
10.นายสุธีร์
คันศร
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
11.นายบุญธรรม
ทินนะภา
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
12.นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์ กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
13.นางสาวศิรินทร
สามสี
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
14.นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ที่ครบวาระในการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จานวน 7 คน ดังนี้
1. นางสว่างจิตร
คณาคร ประธานกรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
2. นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
3. นายสิริชัย
ทองปัญญา
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
4. นายพิชิต
พันธุ์ดี
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
5. นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. นางสาวศิรินทร
สามสี
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
7. นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดาเนินการเข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างลง
การเลือกตั้งให้ดาเนินการ ดังนี้
1) การเลือกตั้งแทนประธานกรรมการที่ค รบวาระตามข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฯ ตามประกาศรั บสมัค ร
ลงวันที่ 28 สิง หาคม 2562 ได้รับสมัค รผู้ที่ จ ะสมัค รประธานกรรมการ โดยกาหนดการรับสมั ค รตั้ง แต่วั นที่ 2 - 16
กันยายน 2562 ซึ่งผู้ที่สมัครประธานกรรมการ จานวน 1 คน คือ นายชวดล ช่วงสกุล คณะกรรมการได้ต รวจสอบ
คุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ
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2) การเลื อ กตั้ ง แทนกรรมการที่ ค รบวาระตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ฯ สมาชิ ก สามารถเลื อ กตั้ ง ได้
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัค รลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัค รรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา
15.00 น. คณะกรรมการประจาคูหาจะปิดคูหา และดาเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือ และมีมติเลือกตั้ง
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ปรากฏผลดังนี้
ผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายเชาวลิต
พงษ์สุระ
นางสาวชุติญา
วังวรวุฒิ
นางอัจฉรา
ชนนิภาณัฐพัชร์
นายอานาจ
ธงไชย
นางสาวศิรินทร
สามสี
นายปริญญา
นามวงศ์
นางพยอม
รวยสูงเนิน
นายพรรณศักดิ์
บุรกรณ์
นายชาญ
งามมาก
นางชลลดา
พิฉินทธารี
นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์

คะแนน
844
528
589
618
702
568
927
602
521
289
762

ลาดับที่
2
9
7
5
4
8
1
6
10
11
3

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการ ลาดับที่ 1-6 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
และผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 7 เข้ามาดารงกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่ว่างลง โดยมีวาระอยู่ในตาแหน่งได้ 2 ปี
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2563
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุ มทราบว่ า ตามข้อ บั ง คั บสหกรณ์ ข้ อ 102.ให้ ที่ป ระชุ มใหญ่เ ลื อกตั้ง สมาชิ กหรื อ
บุค คลภายนอก ผู้มี คุณ วุฒิ ความรู้ค วามสามารถในด้า นธุ รกิ จ การเงิ น การบั ญ ชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปีจานวนสองคนหรือหนึ่ งนิติบุคคล
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้ รับ โทษจ าคุก โดยค าพิ พ ากษาถึง ที่ สุด ให้จ าคุก เว้ น แต่ เ ป็น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ไ ด้ กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ตรวจสอบกิจ การ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ใ น
ปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ไ ด้พ้นจากต าแหน่ง กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีบัญ ชีของ
สหกรณ์
(3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นหรือเคยถูกให้ออกจาก ตาแหน่งผู้จัด การหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยคาพิพ ากษาถึง ที่สุ ด ให้จ าคุกเว้นแต่ เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ไ ด้ กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจ ริต
ต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

25

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การ
บริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบกิจ การ
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใ นต าแหน่ง ได้ มี
กาหนดเวลาหนึ่ง ปี ทางบัญ ชี สหกรณ์ ถ้ า เมื่ อครบก าหนดเวลาแล้ว ยั ง ไม่มี ก ารเลื อ กตั้ง ผู้ต รวจสอบกิจ การคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสมคิด สุทธิคาภา และนายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์ และกาหนดค่าตอบแทน 2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้องเข้ามา
ตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในตาแหน่งครบกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว
ตามประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจ การ ลงวันที่ 28 สิง หาคม 2562 มีผู้สมัค รรับเลือกตั้ง ผู้ต รวจสอบกิจ การ
และผ่ า นคุ ณ สมบั ติผู้ ส มัค ร จ านวน 2 คน ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ นการ ชุ ด ที่ 38 ครั้ ง ที่ 14 เมื่อ วั นที่ 8
ตุ ล าคม 2562 ได้ มี ม ติ ข อก าหนดการเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การโดยวิ ธี เ ปิ ด เผยและก าหนดค่ า ตอบแทนให้
ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้า ตรวจสอบกิจ การทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
จึง ขอให้ที่ ป ระชุม ใหญ่ ส ามั ญประจ าปีไ ด้ เลื อกตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ และพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามเสนอ
มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายสมคิด
สุทธิคาภา
นายวนันดร
โกเมศ

คะแนน
140
128

ลาดับที่
1
2

ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ลาดับที่ 1 - 2 มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ 1 ปี โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจ ารณา
สหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ มีทุนหมุนเวียนตั้ง แต่
สี่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดแต่สมัค รใจให้ผู้ สอบบัญ ชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญ ชี (4.2) ผลการ
จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดอยู่ใ นระดับ ดีขึ้นไป ซึ่ง สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด มีทุนด าเนินการ 1,301,107,313.76 บาท และผลการจัด ชั้นคุณ ภาพอยู่ใ น
ระดับดีเลิศ จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญ ชีสหกรณ์ ตามกฎหมายว่า ด้วย ผู้สอบบัญ ชีที่
ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน
โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญ ชีต ามวิธีการตรวจบัญ ชี กระบวนการตรวจสอบ
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอานาจในการพิจ ารณาคัด เลือกผู้สอบบัญ ชี
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพ ย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปีสิ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุด ที่ 38 ครั้ง ที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคา จานวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้
วิธีการเข้าตรวจสอบ
บริษัท ซี เจ ออดิท จากัด
หจก.ธนสาร การบัญชี
1.การเข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี)
2.จานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ
3.ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
4.การขอรับเงินการตรวจสอบ

4 ครั้ง/ปี
2 - 4 คน/ครั้ง
ครั้งละ 1 - 2 วัน
90,000.-บาท
แบ่งรับเป็น 2 งวด
ภายหลังการเข้าตรวจสอบและ
เมื่อรับรองงบการเงินประจาปี
เสร็จสิ้นแล้ว

4 ครั้ง/ปี
ไม่น้อยกว่า 2 คน
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วัน
80,000.-บาท
เมื่อรับรองงบการเงินประจาปี
เสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จัด จ้า งห้า งหุ้นส่วนจ ากัด ธนสาร การบัญชี โดยมีนายวิทยา เจนโชติสุวรรณ
ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน 2597 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ในราคา 80,000.-บาท
(-แปดหมื่นบาทถ้วน-) และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจาณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน
300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และตามพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์จะต้องจากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
โดยสหกรณ์ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามหลั กเกณฑ์ การพิ จ ารณาให้ค วามเห็นชอบ วงเงิน การกู้ยื มเงินหรือ การ
ค้าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ คือ พิจ ารณาจากทุน เรือนหุ้นที่ชาระเต็ มมูลค่า แล้วรวมกับ
ทุน สารองของสหกรณ์ ต ามงบทดลอง ณ วั น สิ้น เดื อนสุด ท้า ยก่ อนวั นประชุม ใหญ่ และก าหนดค่า สัม ประสิ ทธิ์ ใ น
การคานวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ สาหรับสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้า นบาท จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจานวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์
ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด
มีทุนเรือนหุ้น จานวน 723,204,430 บาท และมีทุนสารอง จ านวน 61,958,345.17 บาท ดัง นั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนสารอง จานวน 785,162,775.17 บาท จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันประจาปีได้ไม่เกิน จ านวน
1,177,744,162.76 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุด ที่ 38 ครั้ง ที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้มีมติใ ห้สหกรณ์
ออมทรัพย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากั ด ถือใช้วงเงินกู้ ยืมหรือค้าประกันส าหรั บปีสิ้น สุด วั นที่ 30 กั นยายน 2563
ไว้ไม่เกิน 300,000,000.00 บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-) จึงมีมติขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง ลงมติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาล
ศรีสะเกษ จ ากัด กาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค้าประกันในวงเงิน 300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้า นบาทถ้วน-)และ
ให้คณะกรรมการดาเนินการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประธานฯ แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามข้อ บั ง คั บ สหกรณ์ ข้ อ 71 ก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ข อง
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง รวมทั้ง ในข้อ
ต่อไปนี้ ฯลฯ (9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่นๆ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ ในการไป
ติดต่องานของสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติขอเสนอ
ที่ป ระชุ มใหญ่ ส ามั ญประจ าปีเ พื่อ พิ จ ารณาอนุ มั ติก าหนดค่ า เบี้ ยเลี้ย ง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั กและค่ า เบี้ย ประชุ ม
คณะกรรมการ ดังนี้
รายการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

2.ค่าพาหนะ

ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจาทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท

ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจาทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท

3.ค่าเช่าที่พัก

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ
1,000 บาท/วัน หรือ
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง
ดังนี้
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
1,600 บาท/วัน/คน
- ค่าเช่าที่พักคู่จา่ ยจริงไม่เกิน
900 บาท/วัน/คน
- แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง
จึงจะแยกพักได้

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ
1,000 บาท/วัน หรือ
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง
ดังนี้
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
1,600 บาท/วัน/คน
- ค่าเช่าที่พักคู่จา่ ยจริงไม่เกิน
900 บาท/วัน/คน
- แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง
จึงจะแยกพักได้

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง

ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จากัด (ปีบัญชี 2561 - 2566)
ประธานฯได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลศรี ส ะเกษ จ ากั ด
ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2566 ระหว่า งวันที่ 10 - 11 สิง หาคม 2562 ณ ภูฟ้า ธารารีสอร์ท
อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา นั้น
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ที่ 38 ครั้ ง ที่ 12 เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2562 ได้ อ นุ มั ติ
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (ปีบัญ ชี 2561-2566)
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.มุมมองด้านการเงิน
2. มุมมองลูกค้าผู้รับบริการ
โครงการ เงินกู้เพื่อการศึกษา
โครงการ สหกรณ์ยิ้ม แย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ
- วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มวิทยาฐานะทางด้านการศึกษา
1.เพื่อผู้รับบริการประทับใจ
2.เพื่อลดภาระการเงินในการศึกษา
2.ความรวดเร็ว ถูกต้องในการบริการ
- เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป
- เป้าหมาย ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
- ระยะเวลาดาเนินการ ไม่เกิน 4 ปี
คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ
- งบประมาณ 20,000,000 บาท
- ระยะเวลาดาเนินการ 2 วัน
- ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80%
(ลูกค้าภายใน)
- ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80% (ลูกค้าภายนอก)
- วิธีดาเนินการ
1.อบรมเรื่อง ESB
2.พัฒนาระบบสารสนเทศที่เข้าถึงได้ง่าย
- งบประมาณ 100,000 บาท
3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน
4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม
1.โครงการ สมาร์ทคิว
1.พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลออนไลน์
- วิธีการ
- วิธีการ จัดทาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลออนไลน์เข้าไป
- วัตถุประสงค์ เพื่อบริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และ ใน web site
มีประสิทธิภาพ
- วัตถุประสงค์
- การประเมินผล จากความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้
1.เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนตัวเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบการควบคุม
2.เพื่อลดงบประมาณของสหกรณ์จากการใช้กระดาษ
- เป้าหมาย สมาชิกที่มาใช้บริการ
- การประเมินผล
- ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
1.นาเข้าข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน
- งบประมาณ 200,000 บาท
2.งบประมาณในการจัดทาใบเสร็จลดลง 50%
- เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จากัด ทุกคน
- ระยะเวลาดาเนินการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
- งบประมาณ 100,000 บาท

30

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ
- วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
การบริหารจัดการ และกระบวนการสหกรณ์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์
- การประเมินผล กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
- เป้าหมาย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562
- งบประมาณ 150,000.-บาท

4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม
2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
“รณรงค์ลดอุบัติเหตุ”
- วัต ถุประสงค์ เพื่อ รณรงค์ ใ ห้ สมาชิก และประชาชน
ทั่วไปได้ตระหนักถึงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
- วิธีการ
1.ทาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
2.เข้าร่วมกิจกรรม เดิน/วิ่ง ร่วมกับจังหวัด
- การประเมินผล จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
- ระยะเวลา มกราคมและเมษายนของทุกปี

หมายเหตุ ทั้งนี้งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ภายใต้แผนงบและงบประมาณประจาปี 2563 ของสหกรณ์
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพ ย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด จัด ทาโครงการและกิจ กรรมต่า ง ๆ
ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด (ปีบัญชี 2561-2566)
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ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ
ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาคม สสธท. มีสมาชิกจานวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญ และสมทบ
จานวน 201,629 คน แบ่งเป็นประเภทสามัญ 139,927 คน สมทบ 61,702 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีจานวนสมาชิก 1,629 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 1,154 คน
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน 475 คน
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญ และสมทบ
จานวนทั้งสิ้น 72,018 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีสมาชิกทั้งหมด 339 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 194 คน
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน 145 คน
สมาคม สส.ชสอ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีสมาชิกทั้ง ประเภทสามัญ และสมทบ จ านวนทั้ง สิ้น
295,186 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีจานวนสมาชิก 187 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 169 คน
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส
จานวน 18 คน
ดังรายนามนี้

ในปี 2562 ศู น ย์ ประสานงานฯจ่า ยเงิ น สงเคราะห์ศ พให้ กั บทายาทผู้ เสี ย ชีวิ ต ทั้ ง สิ้ น 5 ราย

ที่

เลขสมาคม

1

32861

เลขสมาชิก
ชื่อ - สกุล
สหกรณ์
439
นายทรงศักดิ์ พวงพุ่ม

19804
2.

174396

-

จานวนเงิน

สามัญ

13 ต.ค.61

1,030,115.07

นายบัณฑิต

กิจไธสง

1,000,000.00
สมทบ

7 ธ.ค.2561

กองทุนสวัสดิการ กสธท.

3.

174362

-

4.

128441

501

5.

145843

-

1,040,253.49
1,000,000.00

นางยงค์

เสน่ห์เมือง

สมทบ

29 ม.ค.62

1,041,388.27

นายประยูร

สิมศรี

สามัญ

14 ก.พ.62

1,047,143.20

นายไสว

น้อยพรหม

สมทบ

15 ก.พ.62

1,047,099.75

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการ กสธท.

45637

มติที่ประชุม รับทราบ

ประเภท

7,205,999.78
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เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

สาเนาถูกต้อง
สาเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) สว่างจิตร คณาคร ประธานในที่ประชุม
(ลงชื่อ)(นางสว่
สว่างจิางจิ
ตรตร คณาคร
คณาคร) ประธานในที่ประชุม
(นางสว่างจิตร คณาคร)
(ลงชื่อ) อนงค์วรรณ จันทกรณ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ลงชื่อ(นางอนงค์
) อนงค์วรรณ
วรรณ จัจันนทกรณ์
ทกรณ์) เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์)
(ลงชื่อ) สุภานัน อุระโลก
ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม
(ลงชื่อ(นางสาวสุ
) สุภานันภานัอุนระโลก
ผู
อุระโลก) ้จด/พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวสุภานัน อุระโลก)

(นางสาวศิรินทร สามสี)
(นางสาวศิ
รินทร
เลขานุ
การ สามสี)
เลขานุการ

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

3

เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก
จากสหกรณ์ฯ ประจำ�ปี 2563
35
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ ประจาปี 2563
ประธานฯ
มอบหมายให้เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมดังนี้
นางสาวศิรินทร สามสี เสนอให้ที่ประชุม ทราบว่า สรุปสมาชิกเข้า ใหม่แ ละลาออกจากสหกรณ์ ฯ
เลขานุการ
ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 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

415
414

1,151
1,152

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

ยกมาปี 2563

ชาย

หญิง

รวม
1,566

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

4

เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ
ประจำ�ปี 2563
37
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องรับทราบรายงานกิจการ ประจาปี 2563
ประธานฯ
ผู้จัดการ

มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
นายสมิง มีบุญ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2563 ดังนี้
รายงานกิจการ ประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
***************
1. รายงานกิจการทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ได้จ ดทะเบียนครั้ง แรกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พุท ธศัก ราช 2511 และได้เริ่ มประกอบธุ รกิจ ประเภทออมทรัพ ย์ เลขทะเบียนที่ กพธ.7/2525 วันที่ 21
39 ปี ส าหรับ การด าเนิ นงานของสหกรณ์ ไ ด้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า เป็น ล าดั บ
มกราคม 2525 นั บ ถึ ง ปัจ จุ บั นเป็ น เวลา 38
ในปีบัญชี 2563 มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 1,417,764,039.49 บาท
2. ทุนเรือนหุ้น
รายการ
ปี 2563 (บาท)
ปี 2562 (บาท)
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น
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
เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น
769,904,630.00
723,204,430.00
3. จานวนสมาชิก
รายการ
ปี 2563 (บาท)
ปี 2562 (บาท)
จานวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี
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 จากัด
36,766,736.38
13,971,768.35
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จากัด
14,409,075.72
11,671,861.02
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
2,791.32
2,708.87
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จากัด
3,531,871.21
4,561,415.76
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จากัด
3,418,776.15
3,287,284.76
รวม
58,129,250.78
33,495,038.76
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6. การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก
ประเภทเงิน
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
-เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต
-เงินกู้บานาญเปี่ยมสุข
-เงินกู้อาชีพเสริมเพิ่มรายได้

รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ปี 2563
ปี 2562
สัญญา
จานวนเงินกู้
เฉลี่ยรายละ สัญญา
จานวนเงินกู้
เฉลี่ยรายละ
89
64,122,000.00 720,471.91 87
61,183,000.00 703,252.87
2,311 88,224,400.00
38,175.85 2,231 88,586,600.00
39,707.13
594 882,949,290.00 1,486,446.62 534 818,812,000.00 1,533,355.81
508 138,269,000.00 272,183.07 575 102,912,000.00 178,977.39
46
10,685,000.00 232,282.61 40
9,010,000.00 225,275.00
1
180,000.00 180,000.00 10
1,144,000.00 114,400.00

7. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ประเภท
ฐานะการเงิน ปี 2563 ฐานะการเงิน ปี 2562
1. ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว
769,904,630.00
723,204,430.00
2. ทุนสารอง
67,828,768.13
61,958,345.17
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่นๆ
2,809,380.00
3,186,527.00
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
510,969,226.97
453,277,315.35
5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี
1,184,429,690.00
1,081,647,600.00
6. เงินชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี
1,090,323,588.01
1,011,763,396.05
7. เงินกู้คงเหลือที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี
1,293,607,834.79
1,199,501,732.80
8. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
79,215,019.88
73,933,716.25
9. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น
3,686,410.01
7,206,674.69
10.รายได้
82,053,255.29
76,252,970.13
11.ค่าใช้จ่าย
17,907,976.02
18,629,103.17
12.กาไรสุทธิ
64,145,279.27
57,623,866.96
13.ทุนดาเนินงานทั้งหมด
1,417,764,039.49
1,301,107,313.76

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ เพิ่ม - ลด
46,700,200.00
5,870,422.96
377,147.00
57,691,911.62
102,782,090.00
78,560,191.96
94,106,101.99
5,281,303.63
3,520,264.68
5,800,285.16
721,127.15
6,521,412.31
116,656,725.73

8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอื่น ๆ
8.1 ถือหุ้นกับบริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) เป็นเงิน 10,000.00 บาท
8.2 ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด หุ้นละ 500 บาท จานวน 3,263,000.00 บาท

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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รายการ
1.จานวนสมาชิก (คน)
2.ทุนเรือนหุ้น (บาท)
3.เงินสารอง (บาท)
4.เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (บาท)
5.เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)
6.รายได้(บาท)
7.ค่าใช้จ่าย(บาท)
8.กาไรสุทธิ (บาท)
9.สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)
10.สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)
11.หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)
12.ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)
13.หนี้สินและทุนสหกรณ์(บาท)
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พ.ศ.2559
1,391
555,492,530.00
45,060,463.24
454,056,261.77
1,034,802,900.00
68,466,485.99
20,135,924.69
48,330,561.30
177,613,244.98
1,107,307,815.92
455,405,459.38
3,018,802.00
1,107,307,815.92

พ.ศ.2560
1,468
605,655,730.00
50,754,252.54
464,845,128.24
1,127,987,285.64
71,235,563.53
21,497,848.81
49,737,714.72
215,818,771.89
1,175,793,344.44
466,373,185.18
3,272,462.00
1,175,793,344.44

พ.ศ.2561
1,529
662,788,530.00
56,136,664.26
455,040,888.93
1,188,45,301.40
72,591,587.86
17,260,464.95
55,331,122.91
197,550,774.75
1,233,848,650.98
456,688,773.81
2,903,560.00
1,233,848,650.98

ตารางสรุปผลการดาเนินการ พ.ศ.2559 - 2563
พ.ศ.2562
1,566
723,204,430.00
61,958,345.17
453,277,315.35
1,081,647,600.00
76,252,970.13
18,629,103.17
57,623,866.96
200,843,478.86
1,301,107,313.76
455,134,144.63
3,186,527.00
1,301,107,313.76

พ.ศ.2563
1,649
769,904,630.00
67,828,768.13
510,969,226.97
1,184,429,690.00
82,053,255.29
17,907,976.02
64,145,279.27
200,843,478.86
1,417,764,039.49
513,075,982.09
2,809,380.00
1,417,764,039.49
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ระเบียบวาระที่

5

เรื่อง รับทราบรายงาน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2563
47
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องรับทราบรายงานผูต้ รวจสอบกิจการปี 2563
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ นายสมคิด สุทธิคาภา และนายวนันดร โกเมศ ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2563 ดังนี้
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
เรียน ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ตามที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2562 เมื่ อ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2562 ได้ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ข้ า พเจ้ า
นายสมคิด สุทธิคาภา และนายวนันดร โกเมศ เป็นผู้ตรวจสอบกิจ การสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด
สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ข้า พเจ้า และคณะได้เข้า ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ
3. วิธีการตรวจสอบ เป็นการสุ่ม จากการหลักฐานการเงิน ทะเบียนและรายงานประชุมประจาเดือน
ที่เกี่ยวข้องกัน เข้าตรวจสอบทุกเดือน จากการตรวจสอบ การตรวจดูการสังเกต การตรวจนับ การยืนยันยอด และการ
ตรวจสอบเอกสารใบสาคัญ การคานวณ การตรวจสอบการผ่านรายการ การตรวจหารายการผิดปกติ การสอบถาม และ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อกาหนด ดังนี้
3.ผลการตรวจสอบ
3.1.ด้านการเงิน
3.1.1 การรับเงินทุกรายการได้รับครบถ้วนภายในกาหนดเวลา มีการออกใบเสร็จ รับเงินสาหรับเงิน ที่ได้รับครบ
ตามจานวนและนามาลงบัญชีทุกฉบับ
3.1.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ และมีเอกสารหลักฐานประกอบ
3.1.3 การจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่สหกรณ์กาหนด
3.1.4 การรับชาระหนี้ มีการเปรียบเทียบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับและบันทึกบัญชีทุกรายการ
3.1.5 การเก็บรักษาเงินสด ได้จัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มีการกาหนดวงเงินขั้นสูงที่เก็บรักษาไว้ใน สหกรณ์ฯ
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบไว้โดยชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจนับเงินสดจริง เทียบกับบัญ ชี เป็นประจ าวัน มีเงินสดคงเหลือ
ณ สิ้นปี เป็นจานวนเงิน 1,695.-บาท(-หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน-) ถูกต้องตามบัญชี จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วย การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเก็บได้ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท
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3.1.6 มีการบันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับจ่ายในแต่ละวันและรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
3.1.7 มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
3.1.8 การนาเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่นมีการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น ครบถ้วน
3.1.9 การถอนเงิ นฝากธนาคาร/สหกรณ์ อื่นทาโดยผู้ มีอ านาจในการถอนและบัน ทึกรายการในสมุด คู่ฝาก
ธนาคาร/สหกรณ์อื่นครบถ้วน
3.1.10 การจ่ายเงินเป็นเช็คทุกครั้งต้องจ่า ยด้วยเช็ค ขีด คร่อมและลงลายมือชื่อผู้มีอานาจอนุมัติ รวมทั้ง มีการ
จัดทาทะเบียนคุมเช็คไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3.1.11 กรณีเขียนใบเสร็จ รับเงินผิด และไม่ ใ ช้ใ บเสร็จ รับเงินฉบับนั้นแล้ว ได้มีการยกเลิกใบเสร็จ รับเงินและ
ประทับตรา “ยกเลิก ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว
3.1.12 มีการจัดทารายงานใบเสร็จที่ยกเลิก
3.1.13 จัดทารายงานการหักเงินชาระหนี้ทุกประเภทจากสมาชิกทุกเดือน
3.1.14 มีการติดตามหนี้และแก้ไขอย่างเหมาะสม(การเงิน+บัญชี)
3.1.15 การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อนามาจ่ายเงินกู้ใ ห้กับสมาชิก ได้รับอนุมัติจ ากที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์ และอยู่ภายในวงเงินกู้และวงเงินค้าประกันที่ นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
3.1.16 การรับเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินค่าหุ้นที่ได้รับกับสาเนาใบเสร็จรับเงินที่บันทึกบัญชี
3.1.17 มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามส่วนวงเงินกู้จ ากสมาชิก และได้ออกใบเสร็จ รับเงินค่า หุ้นและบันทึกบัญ ชี
ครบถ้วน กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิดและไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว มีการยกเลิกใบเสร็จ รั บเงิน และประทับตรา
“ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว
3.1.18 การจ่ายคืนค่า หุ้นให้สมาชิกมีการตรวจสอบการชาระหนี้สินและภาระค้าประกันที่ค งค้า งกับสหกรณ์
รวมทั้งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
3.1.19 การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจครบถ้วน
3.1.20 เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง สมบูรณ์
3.1.21 ค่าใช้จ่ายทุกประเภทได้บันทึกไว้ในบัญชีอย่างครบถ้วน
3.1.22 มีการจัดทาทะเบียนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการดูที่ดินถูกต้อง
3.1.23 มีจัดทาประกันอัคคีภัยเพื่อการกู้พิเศษถูกต้องครบถ้วน
3.1.24 เบิกจ่ายเบี้ยประชุมประจาเดือนถูกต้องครบถ้วน
3.2 ด้านธุรการ
3.2.1 มีการรับ/ตรวจสอบ/เสนอ/จัดเก็บใบสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่/ลาออกจากสมาชิก ถูกต้อง
3.2.2 มีการประชาสัมพันธ์ แนะนา ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
3.2.3 มีการรั บสมั ค รสมาชิ ก สสธท., สส.ชสอ.และกองทุน สวัส ดิการ กสธท. รวมทั้ง โอนเงิน ค่า สมัค รของ
แต่ละรอบและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกถูกต้อง
3.2.4 การจัดซื้อสินเชื่อจากบุคคลภายนอกได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กาหนด
3.3 ด้านบัญชี
3.3.1 แยกใบสาคัญการรับ - จ่าย เงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิป ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามประเภทการจ่า ย
หรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจาวันและลงรายการรับ - จ่าย ตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุปประจาวัน
3.3.2 มีการทางบทดลองประจาเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี ถูกต้อง
3.3.3 มีการจัดทาและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนทุนเรือนหุ้น ว่าตรงกับประเภทในสมุด รวมบัญ ชีทั่วไป
เป็นประจาทุกเดือนถูกต้อง
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3.3.4 มีการทารายการแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และลงรายการแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์
3.3.5 มีการยืนยันยอดหนี้กับลูกหนี้(1ครั้ง/ปี)
3.3.6 การรั บ ฝากเงิ นมี เ อกสารประกอบและมีก ารบั นทึ ก รายการในสมุ ด คู่บั ญ ชีเ งิ นฝากของสมาชิ กและ
แผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที
3.3.7 การถอนเงินฝากมีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึก รายการในสมุด
คู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ทาการถอนเงินฝากด้วยตนเองต้องมี
ใบมอบฉันทะประกอบให้ถูกต้อง
3.3.8 มีการสารองข้อมูลไว้ในที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย
3.4 ด้านสินเชื่อ
3.4.1 มีการกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดไว้
3.4.2 หลักฐานการให้เงินกู้ การค้าประกัน และการรับชาระหนี้ครบถ้วน
3.4.3 มีการเก็บหนี้เป็น ไปอย่า งมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ที่ ผิด นัด ชาระหนี้ ได้มีการติด ตามและแก้ไ ขแล้วอย่า ง
เหมาะสม
3.4.4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ 1.เงินกู้ฉุกเฉิน 2.เงินกู้สามัญ 3.เงินกู้พิเศษ
ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ ดังนี้
ลาดับ
ประเภทเงินกู้
จานวนสัญญา
จ่ายเงินกู้
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
2,311
88,224,400.00
2. เงินกู้สามัญ
594
882,949,290.00
- เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
508
138,269,000.00
- เงินกู้บานาญเปี่ยมสุข
46
10,685,000.00
- เงินกู้อาชีพเสริม เพิ่มรายได้
1
180,000.00
3. เงินกู้พิเศษ
89
64,122,000.00
รวมทั้งสิ้น
1,184,429,690.00
การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่กาหนดไว้
มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจลงนามทุกครั้ง
4.ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะของผู้ต รวจสอบกิจ การที่ใ ห้ไ ว้เมื่อ ปี 2562 ที่ผ่า นมา ให้ สหกรณ์ฯ พัฒนาเว็ บไซต์ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับ
ได้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สมาชิกสามารถคานวณวงเงินกู้ของตนเองได้อย่า งคร่า วๆ ปัจ จุบัน ปี 2563 สหกรณ์ก็ไ ด้
ดาเนินการพัฒนา เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาได้เป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง
- ปี 2564 ขอเสนอแนะให้ ส หกรณ์ พั ฒ นา แอพพลิ เ คชั่ น สามารถเข้ า ตรวจสอบข้อ มู ล ของสมาชิ ก ได้ เช่ น
จานวนหุ้น วงเงินกู้ที่เหลือ จานวนเงินฝาก การหักเงินในแต่ละเดือน ดูใบเสร็จได้ในแต่ละเดือน การเตือนชาระประกันภัย
สินเชื่อวงเงินกู้ การแนบข้อมูลระบบแจ้งเตือนต่างๆเป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

6

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
30 กันยายน 2563
ประธานฯ
มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี นางจารุณี ศุภกาญจน์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ธนสาร การบัญชี จากัด เสนอต่อที่ประชุม ถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ดังนี้

หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 5 ตุลาคม 2563
เรียน นายวิทยา เจนโชติสวุ รรณ ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิด ปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
มติ52
ที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้นามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ

3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิด ปกติที่มี
ผลกระทบอย่า�งเป็
นสาระส
าคัญต่Report
องบการเงิ
รายงานประจำ
ปี 2563
/ Annual
2020น
สหกรณ์ออมทรั4.พย์โสหกรณ์
รงพยาบาลศรี
จำ�กัด่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมี ผลกระทบอย่างมี
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สาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้นามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ตั้งสารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรื อ ข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ มี ก ารบั น ทึ ก หรื อ เปิ ด เผยไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์ มี กรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรั พย์ ทั้ งหมดอย่ างถู กต้ องตามกฎหมายและไม่ มีภาระผู กพั น หรื อ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือ เปิดเผยรายการหนี้สิน ทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้น แล้ว และอาจ
เกิดขึ้ นในภายหน้ าไว้อย่ างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น เกี่ ยวกั บ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่า จะ
เกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่งต้องนามาปรับปรุง งบการเงินหรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ

( นายชวดล ช่วงสกุล )
ประธานกรรมการ

( นายสมิง มีบุญ )
กรรมการ/ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัดซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ
จากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบสหกรณ์กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้ า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า ได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์
มีลูกหนี้เงินกู้ยืมทั้งสิ้น จานวน 1,297,294,244.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.50ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น แยกเป็น
ลูกหนี้-เงินให้กู้แก่สมาชิก จานวน 1,293,607,834.79 บาท ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย
จากัดจานวน 3,686,410.01 บาท เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จากัด ดาเนินงานมีผลขาดทุน
สะสมไม่สามารถชาระหนี้ได้ ในปี 2561 จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จานวน 644,960.00 บาท และทาแผน
ชาระหนี้ประจาเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มียอดหนี้คงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4
ด้ า นเงิ น รั บ ฝาก ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้ อ 10 มี เ งิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก จ านวน
510,969,226.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.04 ของหนี้สินและทุนของสหกรณ์
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3 สหกรณ์นาเงินไปฝากสหกรณ์อื่น 5
สหกรณ์ ยอดรวม จานวน 57,599,470.10 บาท เป็นยอดที่ฝากสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จากัด จานวน
3,531,871.21 บาท เนื่องจากมีปัญหาถอนเงินไม่ได้ในปี 2561 สหกรณ์ ฯ จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ
20 ของยอดเงินฝาก 4,854,251.34 บาท เป็นจานวนเงิน 970,850.27 บาท และได้จัดทาแผนในการถอนเงิน
เป็นรายเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน มียอดคงเหลือตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3
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ข้าพเจ้าได้กาหนดวิธีการตรวจสอบที่สาคัญ ดังนี้
- สอบทานระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท
- สอบทานรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แต่ละประเภท ว่าได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
- วิเคราะห์ เปรี ย บเทีย บยอดคงเหลื อ ของลู กหนี้เงินให้ กู้ แต่ล ะประเภทปีปั จจุบันกับปีก่อนเพื่ อ
วิเคราะห์ผลแตกต่างที่เป็นสาระสาคัญ และสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลแตกต่างนั้น
- ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ และการค้าประกัน ว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจ่ายเงินกู้ และเอกสารการรับเงิน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
- เงินรับฝากจะสอบทานระเบียบการรับฝากของสมาชิก และสหกรณ์อื่น สอบถามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตรวจหลักฐานการขอเปิดบัญชี หลักฐานการฝากและถอน การบัน ทึก
บัญชี การคานวณดอกเบี้ยจ่ายว่าปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
- มีการยืนยันยอดเงินฝาก คงเหลือรายคน และด้านลูกหนี้เงินกู้มีการขอคายืนยันยอดเช่นเดียวกัน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ มีหน้าที่รับ ผิ ดชอบในการจัดทาและน าเสนองบการเงิน เหล่ านี้
โดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ พิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ ในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มี
ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ ไ ด้ความเชื่อมั่นอย่ างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ น
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้ ส อบบัญ ชี ซึ่ง รวมความเห็ น ของข้า พเจ้ า อยู่ ด้ ว ย ความเชื่ อมั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบั ญชี และระเบี ย บกรมตรวจบั ญชี ส หกรณ์ จ ะสามารถตรวจพบข้ อมู ล ที่ขั ดต่ อข้ อ เท็ จจริ งอั นเป็ น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
รวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านตามวิ ธี ก ารตรวจสอบ
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ห ลั ก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เ พี ยงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสู งกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ท าความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
 ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดาเนิน การสหกรณ์ ใช้และความ
สมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เ ผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง จั ด ท าขึ้ น
โดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
 สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ ใ นการด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วาม
ไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบั ญชีของข้าพเจ้า อย่า งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับ ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่ อสารกับ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด เผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ลายมือชื่อ

(นายวิทยา เจนโชติสุวรรณ)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 1
แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800
วันที่ 5 ตุลาคม 2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวีสยำหรั
น บปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2561
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ -สุทธิ
ลูกหนีร้ ะยะสัน้ - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ ้ำงรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ลูกหนีร้ ะยะยำว
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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หมายเหตุ
2
3
4
5
6

7
4
5
8

ปี 2563
บาท
55,304,549.44
57,599,470.10
113,812,210.01
471,600.00
7,647.15
733,670.21
227,929,146.91

ปี 2562
บาท
56,122,613.21
32,524,188.49
110,958,974.36
488,694.45
4,536.50
744,471.85
200,843,478.86

3,273,000.00
3,273,000.00
1,183,482,034.79 1,095,104,473.13
2,846,038.20
1,715,786.94
233,819.59
170,574.83
1,189,834,892.58 1,100,263,834.90
1,417,764,039.49 1,301,107,313.76
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
หมายเหตุ
บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
เงินรับฝาก
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สำรองบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท)
หุน้ ทีช่ ำระเต็มมูลค่ำแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

9
10
11

12

ปี 2562
บาท

0.00
510,969,226.97
88,575.12
511,057,802.09

0.00
453,277,315.35
52,689.28
453,330,004.63

2,018,180.00
2,018,180.00
513,075,982.09

1,804,140.00
1,804,140.00
455,134,144.63

769,904,630.00
723,204,430.00
67,828,768.13
61,958,345.17
2,809,380.00
3,186,527.00
64,145,279.27
57,623,866.96
904,688,057.40
845,973,169.13
1,417,764,039.49 1,301,107,313.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นำยชวดล ช่วงสกุล )
ประธำนกรรมกำร

( นำงสำวศิรนิ ทร สำมสี )
เลขำนุกำร
วันที่ 5 ตุลำคม 2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินรับฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้สหกรณ์อื่น
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น
รายได้คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้คา่ ธรรมเนียมถอนเงินฝาก
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
บาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าล่วงเวลา
สวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
ค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าเช่าสานักงาน
รายจ่ายจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ค่าจัดทาเว็บไซด์
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%

ปี 2562
บาท

%

79,215,019.88 97.33
2,000,997.12
2.46
173,412.81
0.21
81,389,429.81 100.00

73,933,716.25 96.97
2,138,883.75 2.81
172,939.00 0.22
76,245,539.00 100.00

15,618,878.97
1,043.97
15,619,922.94

19.19
0.00
19.19

15,528,821.80
0.00
15,528,821.80

20.37
0.00
20.37

(644,960.00)
(644,960.00)
66,414,466.87

(0.79)
(0.79)
81.60

60,716,717.20

0.00
79.63

6,100.00
3,650.00
9,115.48
18,865.48

0.01
0.00
0.01
0.02

3,700.00
3,300.00
431.13
7,431.13

0.00
0.00
0.00
0.00

1,330,320.00
214,040.00
30,815.59
57,380.00
42,125.00

1.63
0.26
0.04
0.07
0.05

1,269,360.00
223,820.00
18,822.16
86,600.00
45,946.00

1.66
0.29
0.02
0.11
0.06

60,995.24
10,184.00
34,158.84
60,000.00
0.00
25,800.00

0.07
0.01
0.04
0.07
0.00
0.03

49,613.40
28,476.50
31,860.00
60,000.00
17.00
0.00

0.07
0.04
0.04
0.08
0.00
0.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่ น
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าสวัสดิการกรรมการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
ค่ารับรอง
ค่าวัสดุสานักงานใช้ไป
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
ค่าโทรศัพท์/ค่าไปรษณีย์
ค่าตอบแทน
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินฝากสหกรณ์อื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

139,200.00
56,320.00
87,853.00
19,459.50
87,191.49
608,618.00
14,971.38
29,979.00
80,000.00
60,000.00
16,730.00
11,213.00
90,938.60
(365,826.36)
(73,343.61)
(441,069.59)
2,288,053.08
64,145,279.27

%
0.17
0.07
0.11
0.02
0.11
0.75
0.02
0.04
0.10
0.07
0.02
0.01
0.11
(0.45)
(0.09)
(0.54)
2.81
78.81

ปี 2562
บาท
136,000.00
57,300.00
102,758.00
12,320.00
82,771.91
598,900.00
16,171.46
33,200.00
80,000.00
60,000.00
19,818.00
11,005.00
79,517.00
(75,324.35)
71,329.29
0.00
3,100,281.37
57,623,866.96

%
0.18
0.08
0.13
0.02
0.11
0.79
0.02
0.04
0.10
0.08
0.03
0.01
0.10
(0.10)
0.09
0.00
4.05
75.58
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
บาท
กำไร(ขำดทุน)สุทธิ
64,145,279.27
รายการปรั
สำหรับปีปรุ
สนิ้ งสุเพื
ดวั่อนทีกระทบยอดก
่ 30 กันยำยน าไร(ขาดทุ
2561
น)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
60,995.24
รำยจ่ำยจำกกำรเลิกใช้สนิ ทรัพย์
0.00
หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีข้ ำดสมำชิกภำพ
(71,329.29)
หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีต้ ำมคำพิพำกษำ
(365,826.36)
หนีส้ งสัยจะสูญเงินฝำกสหกรณ์อื่น
(441,069.59)
หนีส้ งสัยจะสูญเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น
(644,960.00)
สำรองบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่
214,040.00
รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับ
(648,777.24)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
88,575.12
ค่ำวัสดุสำนักงำนใช้ไป
87,191.49
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
62,424,118.64
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน
(88,224,400.00)
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน
87,837,289.33
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้ งินกูส้ ำมัญ
(1,032,083,290.00)
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินกูส้ ำมัญ
924,930,473.46
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้ งินกูพ้ ิเศษ
(64,122,000.00)
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินกูพ้ ิเศษ
73,440,776.54
เงินสดรับเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์
3,520,264.68
เงินสดรับลูกหนีต้ ำมคำพิพำกษำ
365,826.36
เงินสดรับจำกลูกหนีข้ ำดสมำชิกภำพ
3,073,221.16
เงินสดจ่ำยลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
0.00
เงินสดรับจำกลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
0.00
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
189.28
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ปี 2562
บาท
57,623,866.96

49,613.40
17.00
71,329.29
(75,324.35)
0.00
0.00
223,820.00
(612,010.46)
209,670.32
82,771.91
57,573,754.07
(88,586,600.00)
90,248,010.67
(931,878,000.00)

861,878,171.74
(61,183,000.00)
59,637,213.64
2,793,325.31
75,324.35
436,328.59
(32,950.00)
32,950.00
1,200.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท
สินทรัพย์ดาเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ำยเงินรอเรียกคืน
เงินสดรับจำกเงินทดรองดำเนินคดี
เงินสดรับจำกรำยได้ค้ำงรับ
เงินสดจ่ำยซื้อวัสดุสำนักงำน
เงินสดรับเงินมัดจำเว็บไซด์
หนี้สินดาเนินงาน
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยซื้อทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดรับจำกทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ำยคืนทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ำยเงินปันผล
เงินสดจ่ำยเงินเฉลีย่ คืน
เงินสดจ่ำยเงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์
เงินสดจ่ำยทุนส่งเสริมกำรศึกษำ
เงินสดจ่ำยกองทุนเพื่อสวัสดิกำรสมำชิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

ปี 2562
บาท

0.00
12,000.00
612,010.46
(64,173.00)
9,250.00

(189.28)
13,000.00
911,257.28
(97,408.20)

(52,689.28)
0.00
(28,321,132.37)

(223,845.92)
(700.00)
(8,402,157.75)

(124,240.00)
(124,240.00)

(39,994.00)
(39,994.00)

106,954,437.92
(49,262,526.30)
(30,000.00)
67,853,587.67
(21,153,387.67)
(40,495,478.00)
(9,467,966.00)
(1,440,000.00)
(60,500.00)
(139,147.00)
(497,500.00)
52,261,520.62
23,816,148.25
89,617,651.97
113,433,800.22

43,236,227.81
(44,999,801.39)
(30,000.00)
68,103,400.00
(7,687,500.00)
(38,175,711.00)
(8,911,731.00)
(1,502,000.00)
(17,500.00)
(258,033.00)
(331,500.00)
9,425,851.42
983,699.67
88,633,952.30
89,617,651.97
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ทเี่ กิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้จะบันทึก
เป็นรายได้เมื่อได้รับชาระแล้ว
- สหกรณ์รับรู้รายได้
สาหรั
ดอกเบี
บปีสย้ ิ้นตามเกณฑ์
สุดวันที่ ส30ัดส่วกันของเวลา
นยายน 2561
ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจานวนเงินต้น
ทีค่ า้ งชาระตามระยะเวลาทีก่ ยู้ มื
- สหกรณ์ได้ตงั้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนีเ้ งินกูแ้ ละการเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ.2544
- สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเงินรับฝากสหกรณ์อื่นและเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น โดยพิจารณาฐานะทางการเงิน
ของแต่ละสหกรณ์
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรง ในอัตราทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ทัง้ นีย้ กเว้นทีด่ นิ
- ค่าซ่อมบารุง ค่าซ่อมแซมรวมทัง้ การซื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์อื่นทุกประเภท ทัง้ นี้
ให้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทนี่ าไปเป็นหลักทรัพย์คาประกั
้
นหนีส้ ินด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม
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ปี 2563
บาท
1,695.00
0.00
55,302,854.44
55,304,549.44

ปี 2562
บาท
5.00
0.00
56,122,608.21
56,122,613.21
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3. เงินฝากสหกรณ์อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2563
บาท
36,766,736.38
14,409,075.72
2,791.32
3,531,871.21
3,418,776.15
58,129,250.78
529,780.68
57,599,470.10

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จากัด
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

ปี 2562
บาท
13,971,768.35
11,671,861.02
2,708.87
4,561,415.76
3,287,284.76
33,495,038.76
970,850.27
32,524,188.49

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าเผื่อหนีส้ ังสัยจะสูญ เป็นค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเงินฝากสหกรณ์การเกษตร
ยางชุมน้อย จากัด ทัง้ จานวน
4. เงินให้กู้ยมื - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2563
บาท
ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื -ปกติ
ลูกหนีเ้ งินกูฉ้ ุกเฉิน
ลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญ
ลูกหนีเ้ งินกูพ้ ิเศษ
รวมเงินให้กู้ยมื - ปกติ
เงินให้กยู้ มื -ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น
รวมเงินให้กู้ยมื - ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้กู้ยมื
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยมื - สุทธิ

ปี 2562
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

13,440,200.00
0.00 13,053,089.33
88,658,800.00 1,058,641,843.46 82,784,170.34
8,026,800.00 124,840,191.33 8,560,000.00

0.00
959,863,352.21
135,241,120.92

110,125,800.00 1,183,482,034.79 104,397,259.67

1,095,104,473.13

3,686,410.01

0.00

7,206,674.69

0.00

3,686,410.01
0.00 7,206,674.69
113,812,210.01 1,183,482,034.79 111,603,934.36

0.00

0.00
0.00
644,960.00
113,812,210.01 1,183,482,034.79 110,958,974.36

1,095,104,473.13

0.00
1,095,104,473.13

สหกรณ์มีประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ช่วยเหลือสมาชิกช่วงทีม่ ีการระบาทเชื้อไว้รัสโควิด 19 ให้สมาชิกงดชาระหนีต้ น้ เงินสามัญ
หรือต้นเงินกูพ้ ิเศษประจาเดือน เมษายน 2563 จานวน 1 งวด
ประกาศฉบับที่ 2 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 ขยายเวลางดการชาระต้นเงินกูส้ ามัญหรือพเศษประจาเดือน พฤษภาคม และ มิถนุ ายน
2563 จานวน 2 งวด มีสมาชิกจานวน 599 ราย
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5. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2562
บาท

ปี 2563
บาท
ลูกหนีต้ ามคาพิพากษาทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
ลูกหนีข้ าดสมาชิกภาพปกติ
ลูกหนีข้ าดสมาชิกภาพทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ

ระยะสั้น
668,776.85
471,600.00
0.00
1,140,376.85
668,776.85
471,600.00

ระยะยาว
0.00
2,846,038.20
0.00
2,846,038.20
0.00
2,846,038.20

ระยะสั้น
1,034,603.21
205,200.00
354,823.74
1,594,626.95
1,105,932.50
488,694.45

ระยะยาว
0.00
1,715,786.94
0.00
1,715,786.94
0.00
1,715,786.94

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญข้างต้น เป็นค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีต้ ามคาพิพากษา จานวน
668,776.85 บาท
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

วัสดุคงเหลือ
เงินทดรองจ่ายดาเนินคดี
เงินมัดจาค่าเว็บไซต์
เงินรอเรียกคืน
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์คา้ งรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
รวม

ปี 2563

ปี 2562

บาท
64,166.12
28,374.00
0.00
0.00
639,115.77
2,014.32
733,670.21

บาท
87,184.61
40,374.00
9,250.00
189.28
596,498.81
10,975.15
744,471.85

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

ราคาทุน

ราคาทุน

7. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
- หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
- หุน้ บริษทั สหประกันชีวติ จากัด(มหาชน)
รวมเงินลงทุนระยะยาว

3,263,000.00

3,263,000.00

10,000.00

10,000.00

3,273,000.00

3,273,000.00

บริษทั สหประกันชีวติ จากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554
ทะเบียนเลขที่ 0107554000186 ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2551 และพระราช
บัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 แต่บริษทั มิได้นาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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8. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ประกอบด้วย

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

เครื่องใช้สานักงาน

953,552.00

829,312.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

719,732.41

658,737.17

233,819.59

170,574.83

รวม
9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2562
บาท

ปี 2563
บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
รวม

0.00
0.00

0.00
0.00

ปีปัจจุบันสหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน ) สาขาศรีสะเกษ วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจานวนเงิน 4,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.82 บาทต่อปี โดยมีคณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้คาประกั
้
น
10. เงินรับฝาก

ประกอบด้วย

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
รวม

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

510,969,226.97
510,969,226.97

453,277,315.35
453,277,315.35

ปี 2563
บาท
80,000.00
5,575.12
3,000.00
0.00
88,575.12

ปี 2562
บาท
45,000.00
0.00
7,500.00
189.28
52,689.28

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อรอนาส่ง
เงินประกันสังคมค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย
รวม
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เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

12. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบด้วย

ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมเพื่อก่อสร้างสานักงาน
ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก
ทุนเพื่อศึกษาอบรม
สาเนาถู
รวมกต้อง

ปี 2563
ปี 2562
บาท
(ลงชื่อ) สว่างจิตร คณาคร ประธานในทีบาท
่ประชุม
104,556.00
155,056.00
(นางสว่างจิตร คณาคร)
420,000.00
410,000.00
(ลงชื่อ) อนงค์วรรณ จันทกรณ์ เลขานุการ/ผู
ต
้
รวจรายงานการประชุ
ม
2,167,000.00
2,167,000.00
(นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์)
0.00
397,500.00
(ลงชื่อ) สุภานัน อุระโลก
ผู้จด/พิมพ์ร117,824.00
ายงานการประชุม 56,971.00
(นางสาวสุภานัน อุระโลก)
2,809,380.00
3,186,527.00

13. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

(นางสาวศิรินทร สามสี)

สหกรณ์เลขานุ
ดารงสินกทรั
ารพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกาหนดให้สหกรณ์

ต้องดารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละหนึง่ ของยอดเงินรับฝากทัง้ หมด

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

7

เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
นายสมิง มีบุญ เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 ตามมติที่ประชุม
ผู้จัดการ
คณะกรรมการด าเนิน การ ชุด ที่ 39 ครั้ ง ที่ 14 เมื่ อวั น ที่ 5 ตุล าคม 2563 ขอเสนอที่ป ระชุ มใหญ่ พิจ ารณาอนุ มั ติ
ดังมีรายละเอียดดังนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
รายการ
ปี 2563
%
ปี 2562
%
1.เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
6,593,522.27
10.28
5,870,422.96
10.19
2.เป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.05
30,000.00
0.05
ร้อยละหนึ่ง ของกาไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท
3. กาไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2
อาจจัดสรรได้ดังนี้
3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วตาม
44,091,076.00
68.74
40,495,478.00
70.28
กฎหมายกาหนด ( 6 % )
3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
10,900,681.00
16.99
9,467,966.00
16.43
แห่งธุรกิจ ( 14 % )
3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1,650,000.00
2.57
1,440,000.00
2.50
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
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
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกไม่เกิน
570,000.00
0.88
100,000.00
0.17
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน
250,000.00
0.39
200,000.00
0.34
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
64,145,279.27 100.00
57,623,866.96
100.00

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

8

เรื่อง พิจารณาแผนงานและประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2564
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
นายสมิง มีบุญ เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ –รายจ่า ย ประจ าปี 2564
ผู้จัดการ
ตามมติที่ ประชุม คณะกรรมการด าเนิน การ ชุ ด ที่ 39 ครั้ งที่ 14 เมื่อวั นที่ 5 ตุลาคม 2563 จึง ขอให้ที่ ประชุม ใหญ่
พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
แผนปฏิบัติง าน ประจาปี 2564
1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร
- รับสมาชิกเพิ่ม จานวน 100 คน
2.แผนงานด้านการเงิน
2.1 การระดมทุนภายใน
ทุนเรือนหุ้น
จานวน 70,000,000.- บาท
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จานวน 50,000,000.- บาท
2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น จานวน 300,000,000.-บาท
3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก
3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
จานวน
20,000,000.- บาท
3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ
จานวน
1,200,000,000.- บาท
3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ
จานวน
150,000,000.- บาท
4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างชาระ
4.1 จานวนหนี้คา้ งชาระ
350,000.00.- บาท
4.2 ดอกเบี้ยค้างรับ
บาท
5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้
5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
5.4 จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อื่น
5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม
- ส่งคณะกรรมการดาเนินการ/ ผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวน 5 คน/ปี
จัดอบรมให้แก่สมาชิกจานวน 200 คน/ ครั้ง/ปี
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2564 และ 2563
ประเภทงบประมาณ
รายรับ
1.ดอกเบี้ยรับ
2.รายได้อื่น ๆ

รายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย
2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2564

งบประมาณ ปี 2563
แผนปี 2563

รับ-จ่ายจริง

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2563

82,000,000.00 74,000,000.00 78,834,050.54 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
3,200,000.00 3,200,000.00 2,574,244.75 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น
- ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก
85,200,000.00 77,200,000.00 81,408,295.29
20,000,000.00 20,000,000.00 15,619,922.94 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
- จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน
- จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ
1,395,840.00

1,330,320.00

- ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
- ค่าสวัสดิการกรรมการ

199,540.00
80,000.00

214,040.00
80,000.00

- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

100,000.00

100,000.00

- เงินสมทบประกันสังคม

55,000.00

55,000.00

1,330,320.00 - ขอตั้งไว้สาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 2 คน
2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน
3.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
214,040.00 - ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์
56,320.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์
57,380.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่
- ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่
- ค่ารักษาพยาบาล
42,125.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
หัก 5% ของค่าจ้างเจ้าหน้าที่ จานวน 5 คน
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ประเภทงบประมาณ
3. หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2564

งบประมาณ ปี 2563
แผนปี 2563

50,000.00

50,000.00

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์
- ค่ารับรองทั่วไป

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

- ค่าล่วงเวลา

40,000.00

30,000.00

- ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่

700,000.00

700,000.00

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

170,000.00

170,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00

300,000.00

- ค่าตรวจสอบกิจการ
4. หมวดครุภัณฑ์
4.1 ครุภัณฑ์
4.1.1 เครื่องสารองไฟ
4.1.2 เก้าอี้สานักงาน
4.1.3 เครื่องปรับอากาศ
แขวนเพดาน
4.1.4 ตู้เอนกประสงค์
4.1.5 ป้ายฉากผนังพร้อมโครงสร้างเหล็ก
4.1.6 ชั้นวางเอกสาร
4.1.7 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
4.1.8 โต๊ะพับเอนกประสงค์
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
4.3 ที่ดินรอจาหน่าย
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รับ-จ่ายจริง

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2563

29,979.00 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินในการหัก
เงินและเจ้าหน้าที่อื่นให้การสนับสนุนต่อ
สหกรณ์
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
19,459.50 - ค่ารับรองในการประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการ,ผู้ตรวจสอบ
กิจการและแขกทั่วไปของสหกรณ์
30,815.59 - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน
608,618.00 - ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่
- ค่าของชาร่วย
139,200.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 600 บาท
ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จานวน 14 คน
60,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน
124,240.00
14,600.00 - ทดแทนของเดิมที่ชารุด
3,400.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
68,000.00 - ทดแทนของเดิมที่ชารุด
2,500.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
17,750.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
2,690.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
11,200.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
4,100.00 - ทดแทนของเดิมที่ชารุด

100,000.00
500,000.00

100,000.00
500,000.00

60,995.24 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์
- ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด
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ประเภทงบประมาณ
5. หมวดค่าใช้จ่าย
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2564

งบประมาณ ปี 2563
แผนปี 2563

100,000.00

100,000.00

- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
และค่าเช่าที่พัก
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

25,000.00
150,000.00

25,000.00
150,000.00

100,000.00

100,000.00

- ค่าจัดทาเว็บไซต์
- ค่าเช่าสานักงาน
- ค่าใช้จา่ ยทั่วไป
- ค่าโทรศัพท์

60,000.00
100,000.00
20,000.00

60,000.00
60,000.00
20,000.00

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร

40,000.00

50,000.00

- ค่าตรวจบัญชี
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม

80,000.00
100,000.00

80,000.00
40,000.00

- ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี

100,000.00

100,000.00

รับ-จ่ายจริง

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2563

87,191.49 - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจาสานักงาน
11,213.00 - ค่าถ่ายเอกสารในสานักงานสหกรณ์
87,853.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก
ในการเดินทางของสหกรณ์
10,184.00 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
สานักงานสหกรณ์
25,800.00 - จ่ายค่าจัดทาเว็บไซต์ข่าวสารของสหกรณ์
60,000.00 - จ่ายค่าเช่าสานักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ /ปี
90,938.60 - สาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์
14,971.38 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการและ
อินเตอร์เน็ต
16,730.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร
80,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน
34,158.84 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซต์
- เป็นค่าบริการรายเดือนโปรแกรมLine@
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีฟ้องศาล

24,675,380.00 24,524,360.00 18,912,455.58
หมายเหตุ งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายในหมวดนั้นๆ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

9

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ
ประจำ�ปี 2564
76
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีค ณะกรรมการด าเนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก สิบสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ
คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์
ประธานฯ ชี้แจ้งว่า คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ประกอบด้วย
1.นายชวดล
ช่วงสกุล
ประธานกรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
2.นางอัจฉรา
ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 วาระที่ 1 ปีที่ 1
3.นางสาวชุติมา
บุญขวาง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 วาระที่ 2 ปีที่ 2
4.นางพยอม
รวยสูงเนิน
กรรมการและเหรัญญิก
วาระที่ 1 ปีที่ 1
5.นางสาวศิรินทร
สามสี
กรรมการและเลขานุการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
6.นายสมิง
มีบุญ
กรรมการและผู้จัดการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
7.นายเชาวลิต
พงษ์สุระ
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
8.นายพรรณศักดิ์
บุรกรณ์
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
9.นายบุญธรรม
ทินนะภา
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
10.นายสุธีร์
คันศร
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
11.นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์ กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
12.นายอานาจ
ธงไชย
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
13.นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
14.นายจักรพันธ์
บุญรอง
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ที่ครบวาระในการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จานวน 7 คน ดังนี้
1. นายชวดล
ช่วงสกุล ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
2. นางสาวชุติมา
บุญขวาง
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
3. นายสมิง
มีบุญ
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
4. นายบุญธรรม
ทินนะภา
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
5. นายสุธีร์
คันศร
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
6. นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
7. นายจักรพันธ์
บุญรอง
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดาเนินการเข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างลง
การเลือกตั้งให้ดาเนินการ ดังนี้
1) การเลือกตั้งแทนประธานกรรมการที่ค รบวาระตามข้อ บังคับ สหกรณ์ ฯ ตามประกาศรั บสมัค ร
ลงวันที่ 28 สิง หาคม 2563 ได้รับสมัค รผู้ที่จ ะสมัค รประธานกรรมการ โดยกาหนดการรับสมั ค รตั้งแต่ วั นที่ 1 - 15
กันยายน 2563 ซึ่งผู้ ที่สมัค รประธานกรรมการ จ านวน 1 คน คือ นายชาย ธีระสุ ต คณะกรรมการได้ต รวจสอบ
คุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ
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2) การเลื อ กตั้ ง แทนกรรมการที่ ค รบวาระตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ฯ สมาชิ ก สามารถเลื อ กตั้ ง ได้
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัค รลงวันที่ 28 สิง หาคม 2563 มีผู้สมัค รรับเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ จ านวน
10 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่ง ใสและถูกต้อง
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน จะเริ่ มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง เวลา
15.00 น. คณะกรรมการประจาคูหาจะปิดคูหา และดาเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
ผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นางสาวชุติญา
วังวรวุฒิ
นายชวดล
ช่วงสกุล
นายชาญ
งามมาก
นายเอกวิทย์
บุญคุ้ม
นายสมิง
มีบุญ
นางปราณี
ศรีงามช้อย
นายบุญธรรม
ทินนะภา
นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
นายสิริชัย
ทองปัญญา
นายวนันดร
โกเมศ

คะแนน

ลาดับที่

ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการ ลาดับที่ 1 - 6 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
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ระเบียบวาระที่

10
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และกำ�หนดค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2564
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุ ม ทราบว่า ตามข้อบั งคับ สหกรณ์ ข้ อ 102. ให้ ที่ประชุมใหญ่ เ ลือกตั้ง สมาชิ กหรื อ
บุค คลภายนอก ผู้มี คุณ วุฒิ ความรู้ค วามสามารถในด้า นธุ รกิ จ การเงิ น การบั ญ ชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปีจานวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ด ให้ จ าคุก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ไ ด้ ก ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ต รวจสอบกิจ การ
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ใน
ปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ไ ด้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีบัญ ชีของ
สหกรณ์
(3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นหรือเคยถูกให้ออกจาก ตาแหน่งผู้จัด การหรื อ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยคาพิพ ากษาถึงที่สุ ด ให้จ าคุกเว้นแต่ เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ไ ด้ กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจ ริต
ต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
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(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การ
บริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบกิจ การ
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใ นต าแหน่ง ได้มี
กาหนดเวลาหนึ่ง ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้า เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยัง ไม่มีการเลือกตั้ง ผู้ต รวจสอบกิจ การคนใหม่ ก็ใ ห้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสมคิด สุทธิคาภา และนายวนันดร โกเมศ และกาหนดค่าตอบแทน 2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้องเข้ามา
ตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในตาแหน่งครบกาหนดเวลาหนึ่ง ปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว
ตามประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจ การและ
ผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จานวน 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุด ที่ 39 ครั้ง ที่ 14 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
ได้มีมติขอกาหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีการเลือกตั้งและกาหนดค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน
2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการทุกเดือน
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 2 คน จะเริ่มโดยสมาชิกมาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้ง แต่เวลา 08.30 น.ถึง เวลา 15.00 น.
คณะกรรมการประจาคูหาจะปิดคูหา และดาเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจ การสหกรณ์ และพิจ ารณากาหนดค่า ตอบแทน
ตามเสนอ
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลข
1
2
3
4
5
คราวละ 1 ปี

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายปริญญา
นามวงศ์
นายสมศักดิ์
พันธ์สาลี
นางสว่างจิตร
คณาคร
นางกิ่งกาญจน์
ดาหา
นายสมคิด
สุทธิคาภา

คะแนน

ลาดับที่

ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ลาดับที่ 1 - 2 มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
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ระเบียบวาระที่

11

เรื่อง พิจารณาจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 11
2564
เรื่องพิจารณาจัดจ้างผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์ การพิจ ารณา
สหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียนตั้งแต่
สี่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดแต่สมัค รใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี (4.2) ผลการ
จัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดอยู่ใ นระดับ ดีขึ้นไป ซึ่งสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีทุนดาเนินการ 1,417,764,039.49 บาทและผลการจัด ชั้น คุณ ภาพอยู่ใ นระดับ
ดีเลิศ จึง เข้า หลั กเกณฑ์แต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชีภาคเอกชนเป็น ผู้สอบบัญ ชีส หกรณ์ ตามกฎหมาย ว่ า ด้วย ผู้สอบบัญชี ที่
ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน
โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญ าตเสนอราคาการสอบบัญชีต ามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง และที่อยู่ของผู้สอบบัญ ชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอานาจในการพิจ ารณาคัด เลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปีสิ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุด ที่ 39 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จึงมีมติขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคา จานวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้
วิธีการเข้าตรวจสอบ
1.การเข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี)
2.จานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ
3.ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
4.การรับเงินค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

บริษัทมนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จากัด
2-3 ครั้ง/ปี
ไม่น้อยกว่า 3 - 6 คน
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 - 3 วัน
70,000.-บาท
เมื่อมีการประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว

บริษัท ธนสารการบัญชี จากัด
4 ครั้ง/ปี
ไม่น้อยกว่า 2 คน
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วัน
75,000.-บาท
เมื่อรับรองงบการเงินประจาปี
เสร็จสิ้นแล้ว

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

12

เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม
หรือคํ้าประกัน สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่ 12
เรื่องพิจาณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
ระเบียบวาระที่ 12
ประธานฯ
แจ้งต่อทีน
่ประชุ
า สหกรณ์
ออมทรันพประจ
ย์โรงพยาบาลศรี
ากัดกัได้
รับความเห็
นชอบจาก
เรื่องพิจาณาก
าหนดวงเงิ
กู้ยมืมว่หรื
อค้าประกั
าปีสิ้นสุดสวัะเกษ
นที่ จ30
นยายน
2564

นายทะเบียนสหกรณ์ใ ห้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีส้ินสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน
แจ้องยล้
ต่อาทีนบาทถ้
่ประชุมวว่าน-)และตามพระราชบั
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรี
สะเกษ
จากัด แก้
ได้ไรขเพิ
ับความเห็
ชอบจาก
300,000,000.00 ประธานฯ
บาท (-สามร้
ญ ญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542
่มเติม นพ.ศ.2553
นายทะเบี
ือใช้วาประกั
งเงินกูน้ยของสหกรณ์
ืมและค้าประกั
ของสหกรณ์
ประจ าปี
สุด วันทีย่ 30
กันยายน
2563 จ านวน
มาตรา 47ยนสหกรณ์
การกู้ยืมหรืใ ห้อถการค้
จะต้นองจ
ากัดอยู่ภายในวงเงิ
นทีส่น้ิ ายทะเบี
นสหกรณ์
เห็นชอบ
300,000,000.00 บาท
(-สามร้อตยล้
านบาทถ้
น-)และตามพระราชบั
ญ ญัติสคหกรณ์
ขเพิ่ม้ยเติื มเงิ
ม นพ.ศ.2553
โดยสหกรณ์
้อ งปฏิ
บัติ ตวามหลั
กเกณฑ์ การพิ จ ารณาให้
วามเห็พ.ศ.2542
นชอบวงเงิแก้นไการกู
หรือ การ
มาตรา
การกู้ยืมหรืตอการค้
าประกันของสหกรณ์
จะต้องจากั
ายในวงเงินทีน่นเรืายทะเบี
ค้าประกั47นของสหกรณ์
ามประกาศนายทะเบี
ยนสหกรณ์
คื อดอยู
พิจ่ภารณาจากทุ
อนหุ้นทีย่ชนสหกรณ์
าระเต็มเมูห็ลนค่ชอบ
า แล้ว รวมกับ
โดยสหกรณ์
ต้อ งปฏิ บัติณ
ต ามหลั
ค วามเห็
นชอบวงเงิ
น การกู้ายสัื มมเงิประสิ
นหรือทการ
ทุน ส ารองของสหกรณ์
ต ามงบทดลอง
วั น สิ้ กนเกณฑ์
เดือ นสุกดารพิ
ท้ า จยก่ารณาให้
อ นวั น ประชุ
ม ใหญ่
และกาหนดค่
ธิ์ ใ น
ค้การค
าประกั
นของสหกรณ์
ยนสหกรณ์
คื อ พิแจยกตามประเภทของสหกรณ์
ารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชาระเต็
มมูบลสหกรณ์
ค่า แล้ว ปรวมกั
บ
านวณวงเงิ
นการกูตามประกาศนายทะเบี
้ยืมเงินหรือการค้าประกั
น ของสหกรณ์
สาหรั
ระเภท
ทุออมทรั
น ส ารองของสหกรณ์
ณ วั น สิ้ น เดือเนสุ
ท้ า ยก่ล้าอนบาท
นวั น ประชุ
าหนดค่
ม ประสิ
ท ธิ์ ใ นน
พย์ที่มีทุนเรือนหุต้นามงบทดลอง
รวมกับทุนสารองของสหกรณ์
กินด600
จะถืมอใหญ่
ใช้วงเงิและก
นการกู
้ยืมหรืาอสัการค้
าประกั
การค
านวณวงเงิ
เงินเท่หรืาของทุ
อการค้นเรืาประกั
ของสหกรณ์
แยกตามประเภทของสหกรณ์ สาหรับสหกรณ์ ประเภท
ของสหกรณ์
เป็ นจการกู
านวน้ยืม1.5
อนหุ้นนรวมกั
บทุนสารองของสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรืข้ออนหุ
รวมกับทุนสารองของสหกรณ์
น 6002563
ล้า นบาท
จะถืออมทรั
อใช้วงเงิ
การกู้ยืมหรือการค้
าประกั
มูล้นจากงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กัเนกิยายน
สหกรณ์
พย์นโรงพยาบาลศรี
สะเกษ
จ ากันด
ของสหกรณ์
จานวน769,904,630
1.5 เท่าของทุบาท
นเรือและมี
นหุ้นรวมกั
ทุนสารองของสหกรณ์
มีทุนเรือนหุ้นเป็จนานวน
ทุนสบารอง
จ านวน 67,828,768.13 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ข้อมู837,733,398.13
ลจากงบทดลอง ณบาท
วันทีจึ่ ง30
กันยายน 2563
สหกรณ์
พย์โรงพยาบาลศรี
ทุนสารอง จ านวน
สามารถขอวงเงิ
น การกู
้ยืม เงิอนอมทรั
หรือ การค้
าประกัน ประจสะเกษ
าปี ได้ไจม่ากั
เกิดน
มี1,256,600,097.20
ทุนเรือนหุ้น จานวนบาท
769,904,630
ารอง จ านวน 67,828,768.13 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ
จึงขอเสนอทีบาท
่ประชุและมี
มเพื่อทพิุนจสารณา
ทุนสารอง จ านวนที่ป837,733,398.13
บาท
สามารถขอวงเงิ
าประกั
ม่เกิ น
ระชุมคณะกรรมการด
าเนิจึนงการ
ชุด ที่ 39 ครัน้งทีการกู
่ 14 ้ยเมืืม่อเงิวัน หรื
ที่ 5อ การค้
ตุลาคม
2563น ประจ
ได้มีมาปี
ติใไห้ด้สไหกรณ์
1,256,600,097.20
บาท จึงขอเสนอที
ระชุด มถืเพือ่อใช้พิวจงเงิ
ารณา
ออมทรั พย์ โรงพยาบาลศรี
ส ะเกษ จ่ปากั
นกู้ ยืมหรือ ค้าประกัน สาหรับ ปี สิ้ นสุ ด วั นที่ 30 กั นยายน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการด
การ ชุดวทีน-)่ 39จึครั
เมื่อวัน่ประชุ
ที่ 5มตุใหญ่
ลาคม
มีมติใ ห้สหกรณ์
ไว้ไม่เกิน 300,000,000.00
บาท ( -สามร้อาเนิ
ยล้นานบาทถ้
งมี้งมทีติ่ ข14
อเสนอที
สามั2563
ญเพื่อพิได้จารณา
ออมทรั พย์ โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จ ากัด ถื อใช้ วงเงิ นกู้ ยืมหรือ ค้าประกัน สาหรับ ปี สิ้ นสุ ด วั นที่ 30 กั นยายน 2564
ไว้ไม่เกิน 300,000,000.00 บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-) จึงมีมติขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

13

เรื่อง พิจารณากำ�หนดค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 13
เรื่องพิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 กาหนดอานาจหน้าที่ของ
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9)กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่นๆ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่า ใช้จ่า ยต่า งๆ ในการไป
ติดต่องานของสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จึงมีมติขอเสนอ
ที่ป ระชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปีเ พื่อ พิ จ ารณาอนุ มั ติก าหนดค่ า เบี้ ยเลี้ย ง ค่ า พาหนะ ค่ า เช่ า ที่ พั กและค่ า เบี้ย ประชุ ม
คณะกรรมการ ดังนี้
รายการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

2.ค่าพาหนะ

ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจาทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท

ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจาทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท

3.ค่าเช่าที่พัก

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ
1,000 บาท/วัน หรือ
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง
ดังนี้
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
1,600 บาท/วัน/คน
- ค่าเช่าที่พักคู่จา่ ยจริงไม่เกิน
900 บาท/วัน/คน
- แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง
จึงจะแยกพักได้

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ
1,000 บาท/วัน หรือ
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง
ดังนี้
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
1,600 บาท/วัน/คน
- ค่าเช่าที่พักคู่จา่ ยจริงไม่เกิน
900 บาท/วัน/คน
- แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง
จึงจะแยกพักได้

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง

ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง
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14

เรื่อง พิจารณาโครงการ
ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด
(ปีบัญชี 2561-2566)
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Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ระเบียบวาระที่ 14
ระเบียบวาระที่ แ14ผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
เรื่องพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้
เรื่องพิจารณาการขั
บเคลื่อสนโครงการภายใต้
ทธ์-สหกรณ์
โรงพยาบาลศรี
ะเกษ จากัด (ปีบแัญผนกลยุ
ชี 2561
2566)ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด (ปีบัญชี 2561 - 2566)

ประธานฯได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลศรี ส ะเกษ จ ากั ด
ประธานฯได้ทแธ์จ้ ปีง ให้2561
ที่ ป ระชุ
ม ทราบว่
อมทรั
พ ย์ โ รงพยาบาลศรี
ส ะเกษมวโรบล
จ ากั ด
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุ
- 2566
ประจาาปีตามที
2563่ สเมืหกรณ์
่อวันทีอ่ 19
กันยายน
2563 ณ ห้องประชุ
ได้จัดโครงการทบทวนแผนกลยุ
2566นัประจ
โรงแรมพรหมพิ
มาน อาเภอเมือทง ธ์จังปีหวั2561
ดศรีส-ะเกษ
้น าปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวโรบล
โรงแรมพรหมพิมาน อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นั้น
ที่ป ระชุ มคณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ที่ 39 ครั้ งที่ 13 เมื่ อ วั น ที่ 25 กัน ยายน 2563 ได้ อ นุ มั ติ
ที่ป ระชุ
น การชุออมทรั
ด ที่ 39
้ งที่ 13 เมื่ อสวัะเกษ
น ที่ 25
ยายน
2563 ได้เพื
อ นุ่อมให้ั ติ
โครงการและกิจกรรมต่
าง มๆคณะกรรมการด
ภายใต้แผนกลยุทาเนิ
ธ์สหกรณ์
พย์โครั
รงพยาบาลศรี
จ ากักัดน (ปี
2561-2566)
โครงการและกิ
าง ๆ ภายใต้
แผนกลยุ
ธ์สาหกรณ์
พย์เสนอเพื
โรงพยาบาลศรี
สะเกษ
(ปี 2561-2566)
เกิ
ดการขับเคลืจ่อกรรมต่
นโครงการและกิ
จกรรมต่
างๆทอย่
งต่อเนือ่ออมทรั
ง จึงได้
่อให้ที่ประชุ
มใหญ่จ ากั
พิจดารณาอนุ
มัติ ดังนี้ เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1.ด้านประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์
1.ด้านประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์
ชื่อโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการ ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน กรณีขอกู้เงิน
ชื่อโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการ
ช่วยเหลื
อผู้ค้าประกั
น กรณี
- วัตถุประสงค์
ชาระหนี
้ในฐานะผู
้ค้าประกั
น ขอกู้เงิน
- วัต่อถุให้
ประสงค์
1.เพื
สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม - วัตถุประสงค์ชาระหนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน
- วัต่อถุช่ปวระสงค์
1.เพื่อให้
มาชิกมีสม่วพันร่นวธภาพที
มในการพั
ฒนาชุ
มชนและสังคม 1.เพื
2.เพื
สร้สางความสั
่ดีระหว่
างสหกรณ์
ยเหลือผู้ค้าประกันที่ได้รับผลกระทบจาการ
่อช่วนยเหลื
2.เพื่อกสร้และชุ
างความสั
สมาชิ
มชนมพันธภาพที่ดีระหว่างสหกรณ์
ค้1.เพื
าประกั
เงินกูอ้ ผู้ค้าประกันที่ได้รับผลกระทบจาการ
ก และชุมชน
ค้าประกันเงิน่ยกูงจากการเป็
้
-สมาชิ
กิจกรรม
2.ลดความเสี
นหนี้สูญ
- กิจกรรม
1.มอบอุ
ปกรณ์ที่จาเป็นและขาดแคลน
-2.ลดความเสี
กิจกรรม ่ยงจากการเป็นหนี้สูญ
1.มอบอุ
ปกรณ์
- กิจ่นกรรม
2.สร้
าง ปรั
บปรุทงี่จสิาเป็
่งปลูนกและขาดแคลน
สร้างที่ชารุด
1.ยื
กู้สามัญ มีผู้ค้าประกัน 2 คน วงเงินไม่เกิน 500,000
1.ยื
ประกันน2 คน
นไม่นเไม่
กินเกิ500,000
บาท
2.สร้าร่งวปรั
งสิ่งปลูกสร้างที่ชารุด ที่ชุมชนจัดขึ้น
ามัญญมีมีผผคู้ ู้คาํ้ ้าประกั
2 คนวงเงิวงเงิ
น 500,000
3.เข้
มกิบจปรุ
กรรมสาธารณะประโยชน์
บาทน่ กูส้ ามั
บาท
-3.เข้
ตัวาชีร่้วัดมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ชุมชนจัดขึ้น
2.เสนอคณะกรรมการพิ
จารณาอนุมัติ
- ตัวชี้วัดงพอใจของสมาชิกและชุมชน มากกว่า 80 % 3.ผู
2.เสนอคณะกรรมการพิ
จารณาอนุ
1.ความพึ
้ค้าประกันที่ได้รับความช่
วยเหลืมอัตต้ิ องไม่สมคบคิดกัน
1.ความพึ
งพอใจของสมาชิ
กและชุมชนาหมาย
มากกว่100%
า 80 % เพื
3.ผู่อ้คฉ้้าประกั
นที่ได้รับความช่วยเหลือต้องไม่สมคบคิดกัน
2.จ
านวนสมาชิ
กที่เข้ากิจกรรมตามเป้
อฉลสหกรณ์
านวนสมาชิก300,000
ที่เข้ากิจกรรมตามเป้
าหมาย 100%
เพื่อตฉ้ราดอกเบี
อฉลสหกรณ์
4.อั
-2.จงบประมาณ
บาท
้ยให้คิดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
บาท เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ ออมทรั
4.อัตราดอกเบี
้ยให้คิดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ผูงบประมาณ
้รับผิดชอบ 300,000
คณะกรรมการ
พย์พิเศษ
- ผู้รับกผิดชอบ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และ -ออมทรั
พิเศษกผู้ค้าประกันได้รับความช่วยเหลือ 100%
สมาชิ
ตัวชี้วพัดย์สมาชิ
สมาชิก
ตัวชี้วัด สมาชิ15,000,000
กผู้ค้าประกันได้
รับความช่วยเหลือ 100%
- งบประมาณ
บาท
บาทนกู้และคณะกรรมการ
- ผูงบประมาณ
้รับผิดชอบ 15,000,000
คณะกรรมการเงิ
ผู้รับนผิการ
ดชอบ
นกู้และคณะกรรมการ
ด- าเนิ
ชุดทีคณะกรรมการเงิ
่ 40
ดาเนินการ ชุดที่ 40
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2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์
ชื่อโครงการ สวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก
- วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและเป็นขวัญกาลังใจในยามเจ็บป่วย
- กิจกรรม
1.จัดทาโครงการเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2.ด
ลาคม2563
2563- 30- 30
นยายน
2.ดำาเนิ
�เนินการตามแผน 1 1ตุลตุาคม
กันกัยายน
2564
2564
- ตัวชี้วัด สมาชิกที่เจ็บป่วย (Admit) ได้รับการเยี่ยมไข้
100%
- งบประมาณ 30,000 บาท
- ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40

3.นวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ชื่อโครงการ ผู้ค้าประกันเปี่ยมสุข
- วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงการเป็นผู้กู้-ผู้ค้าประกัน
2.เพื่อให้สมาชิกเข้าใจในระเบียบของผู้กู้-ผู้ค้าประกัน
3.เพื่อให้สมาชิกเชื่อมั่นระบบสหกรณ์
4.จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
- กิจกรรม
1.ตรวจสอบสถานะทางการเงินของผู้กู้
2.ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้กู้และครอบครัว
3.ตรวจสอบพฤติกรรมการทางานของผู้กู้
4.ตรวจสอบสุขภาพของผู้กู้
5.จัดตั้งกองทุนผู้ค้าประกัน โดยหักจากผู้กู้
- ตัวชี้วัด
1.ผู้ค้าประกันมีความพึงพอใจ
2.ผู้ค้าประกันมีความเชื่อมั่น – เชื่อใจในระบบสหกรณ์
- งบประมาณ 15,000 บาท
- ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. พัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์สาหรับสมาชิก
ชื่อโครงการ check ได้

- วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง
- กิจกรรม
1.จัดทาแอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์
2.ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบวิธีใช้บริการ
- งบประมาณ 200,000 บาท
- ตัวชี้วัด ความพึงพอใจมากว่าร้อยละ 80
- ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หมายเหตุ ทั้งนี้งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ภายใต้แผนงบและงบประมาณประจาปี 2564 ของสหกรณ์

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

90

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ระเบียบวาระที่

15

เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับสหกรณ์
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ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์มมีรูปีรูปลักลัษณะ
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ของเทพเจ้าอพอลโล
าอพอลโล(Apollo)
(Apollo)
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ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์
ตราของสหกรณ์
มีรูปมลัีรกูปษณะ
ลักษณะ
ดังนีดั้ งนี้
คฑากั
คฑากั
บงูขบองเอสกู
งูของเอสกู
ลาปิลอาปิ
ุส อ(Esculapius)
ุส (Esculapius)
เทพเจ้
เทพเจ้
า แห่
า งแห่
แพทย์
งแพทย์
สมัยสกรี
มัยกกรีไม้กศไม้
ักดิศ์สักิทดิธิ์สหรื
ิทธิอ์ หรือ
Cadkuccus
Cadkuccus
ของเทพเจ้
ของเทพเจ้
าอพอลโล
าอพอลโล
(Apollo)
(Apollo)
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Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ข้อความเดิม
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
หรือสหกรณ์อื่น
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้
เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้
เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

เหตุผล

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

ข้อ 7. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชาระค่า หุ้น
รายเดื อ นนั้ น ให้ ช าระโดยวิ ธี หั ก จากเงิ น ได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่า ยเงินได้รายเดือน
ประจาเดือนนั้นๆ ทุกเดือน

ข้อ 7 การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชาระค่า
หุ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่
เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่โอนย้ายสังกัดตาม
ข้อ 41 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิก
รายนั้นนาเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือและ
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือและ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้
ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้น ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการ
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
ดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชาระค่า คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิก
หุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ นั้นมิต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้

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

ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรั พ ย์ ห รื อ ประเภทประจ าจาก
สมาชิก หรื อสมาชิก สมทบหรื อสหกรณ์ อื่น หรื อ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ซึ่ ง มี ส มาชิ ก ของ
สมาคมนั้ นไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง เป็น สมาชิ กของ
สหกรณ์ ผู้ รั บ ฝากเงิ น ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บของ
สหกรณ์ที่ไ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์

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

ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรั พ ย์ ห รื อประเภทปร ะจ า
จากสมาชิกหรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึ่ ง มี ส มาชิ ก ของสมาคมนั้ น ไ ม่
น้อยกว่า กึ่ง หนึ่ง เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อ
นิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง ของนิติบุ ค คลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ทั้ง นี้ ตามระเบี ยบของสหกรณ์ที่ ไ ด้รั บ ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การ
ถอนเงินฝากและข้อกาหนดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ ถอนเงินฝากและอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนด
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
ในกฎกระทรวงและกาหนดไว้ในระเบียบของ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์

93

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ข้อความเดิม
ข้อ 11. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการ
ดาเนิ นการมีอานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เงินกู้ไ ด้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่ง
เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการ
ให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ง
เงินงวดชาระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน
การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อความที่แก้ไข
เหตุผล
ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่ -เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
(1) สมาชิกของสหกรณ์
กฎกระทรวง
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่ง
เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้
เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ง
เงินงวดชาระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน
การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดในกฎกระทรวงและกาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้นคณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้
ดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่ เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว
สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงและ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่ง ประสงค์จ ะขอกู้
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่ง ประสงค์จ ะขอกู้
เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคาขอกู้ตามแบบและ เงิน จากสหกรณ์นี้ ต้ องเสนอคาขอกู้ ต ามแบบ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
และระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 17. การฝากหรือ การลงทุนของสหกรณ์
เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้
คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์
หรือสมาชิกจะได้รับ
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ข้อ 17 การฝากหรือ การลงทุนของสหกรณ์
-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ กฎกระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์
สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ
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ข้อความเดิม
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุม
ใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
สาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่
การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านีต้ ้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ข้อความที่แก้ไข
เหตุผล
ข้อ 18 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน ให้
-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือ
กฎกระทรวง
การค้าประกันสาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็น
และสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนด
ดังว่านี้ต้องเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนดหรือ
นายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีใด ก็ให้ใช้
วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันสาหรับปีก่อน
ไปพลาง

ข้อ 22.การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงิน
สดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอัน
จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึง่ ทุก
รอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกาไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงิน
สดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอัน
จะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบการเงินประจาปีทุก
รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับ
ทั้งบัญชีกาไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
วั น สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี ข องสหกรณ์ ใ ห้ สิ้ น สุ ด
ณ วันที่วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี
ให้ค ณะกรรมการด าเนิ นการเสนอรายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่ง
ส า เน า ร า ย ง า น ปร ะ จ า ปี กั บ ง บ ดุ ล ไ ป ยั ง
นายทะเบีย นสหกรณ์ภ ายในสามสิ บวัน นับแต่
วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้
ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุด
รายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้
มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรค
แรกได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงิน
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ
สมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน
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ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจาปีต่อ
ที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอ
งบการเงินประจาปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้ค ณะกรรมการด าเนิน การจั ด ทารายงาน
ประจ าปี แสดงผลการด าเนิน งานของสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนอ งบการเงิน
ประจ าปี และให้ส่ง สาเนารายงานประจ าปี กั บ
งบการเงิ นประจ าปี ไ ปยัง นายทะเบี ยนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงาน งบการเงินประจาปีพร้อมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้
ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์จัดทาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
สมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ การประชุม
คณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาทะเบียนสมาชิก และ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่
และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ต่อสานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการที่
กากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
ประชุม
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรค
แรกได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงิน
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของ
สมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

เหตุผล

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

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์
นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์
นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กาหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์แต่งตั้ง

ข้อ 26. การกากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ ทั้งอาจ
เรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการดาเนินการหรือประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพ
สมุดบัญชี ทะเบียนเอกสาร และใบสาคัญต่าง ๆ
ของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก
อานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คา
ชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

ข้อ 26 การกากับดูแลสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์
มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของ
สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามา
ตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลา
ทางานของสหกรณ์

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์
ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด

ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์
ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและ
ระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวง
กาหนด

เหตุผล

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

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

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก
ปฏิบัติตามคาสั่งอานวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือและให้คาชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตาม
สมควร
-เ พื่ อ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎกระทรวง
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ข้อความเดิม
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมือ่ สิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน การสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไร
สุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิและเป็นค่าบารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวงในอัตราร้อยละหนึ่ง ของกาไรสุทธิ
แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก ในอัตรา
ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงกาหนดแห่ง
ค่าหุ้นที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลสาหรับปีใด ด้วยจานวนเงินปันผล
ทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้นให้ถือว่าหุ้น
ที่สมาชิกได้ชาระต่อภายในวันที่เจ็ดของเดือนมี
ระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่เดือน
นั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจานวน
รวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้หรือตามส่วนธุรกิจ ซึ่ง
สมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
สาหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและพนักงานและ
ลูกจ้างสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจานวนถึงร้อยละ
แปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (1)
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ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 28 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้
จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามอัต ราที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสาหรับ
ปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับ
ปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่
สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้สหกรณ์ มิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับงวดที่ผิดนัดนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้า หน้า ที่ของ
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกิน
ร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยูใ่ นวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
นี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้
หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต

เหตุผล

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

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ข้อความที่แก้ไข
ข้อความเดิม
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ (5) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
ของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกาไรสุทธิ
(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่ (6) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกิน
เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ ตามระเบียบของ ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
สหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
(7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบ
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ ของกาไรสุทธิ
สิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อ (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุน (9) เป็นทุนพัฒนากิจ การสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สารองทั้งสิ้น
สิบของกาไรสุทธิ
(10) กาไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้า มี) ให้จัด สรรเป็น
ทุนสารองทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์และให้กาหนดระเบียบ
สาหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาสังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี้ หรือ พนักงานและลูกจ้างประจาของ
สหกรณ์นี้หรือ
ข. เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และหรือข้าราชการบาเหน็จ
บานาญ ที่สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ค. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (ตามวุฒิ) ที่สังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุ
นิติภาวะ
ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาสังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี้ หรือ

เหตุผล

-เพื่อให้เป็นไปตาม
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ข. เป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และหรือข้าราชการบาเหน็จ
บานาญ ที่สังกัดโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ค. เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข (ตามวุฒิ) ที่สังกัด
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
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ข้อความเดิม
ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจ
ทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่น
ใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้
แล้วก็ต้องทาเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวใน
วรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ง
ไว้ หรือ ถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 และ
ข้อ 46 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
แรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาหนดหนึง่ ปี นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือ
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนา
มรณบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงว่าสมาชิก
นั้นๆ ได้ถงึ แก่ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวภายในสิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับผลประโยชน์ หรือผู้ที่
มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทาให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนด
อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์
ทั้งสิ้น
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ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจ
ทาหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่น
ใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ให้ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้
แล้วก็ต้องทาเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อน
มอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้ง
ไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดาเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 45 และ
ข้อ 46 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
แรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์
ภายในกาหนดหนึง่ ปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือ
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนา
มรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
นั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณา
ด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าว ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือ
ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทา
ให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุ
ความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

เหตุผล

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้
ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากกรรมการหรืองานประจาตาม
ข้อบังคับข้อ 32 (2) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่ อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้น ครั้งแรก
ตามข้อ 33
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน
หรือขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิด
บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้า งส่ง เงิน งวดชาระหนี้ ไม่ว่า ต้น เงินหรื อ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่า นั้นถึงสามคราว
สาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ใ ห้ข้อความจริง เกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้า เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้
ค้าประกัน หรือ เมื่ อมี ค วามผู กพั น ในหนี้สิ นต่ อ
สหกรณ์อยู่แล้ว

ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อม
ขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากกรรมการหรืองานประจาตาม
ข้อบังคับข้อ 32 (2) โดยมีความผิด
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่
สมาชิกตามข้อ 32 (2) ที่โอน หรือย้าย หรือออก
จากราชการหรืองานประจาโดยไม่มคี วามผิด
และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 41. ข้อ 42
ข้อ 43 การให้อ อกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูก
ให้ อ อกจ ากสหกร ณ์ เ พ ร าะเหตุ อ ย่ า ง หนึ่ ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ลงลายมื อชื่ อในทะเบี ยนสมาชิ ก หรือ ไม่
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและไม่ถือหุ้น ครั้ง แรก
ตามข้อ 33
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกันหรือขาดชาระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิด
บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ ังว่านั้นถึงสามคราว
สาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ
ผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สนิ ต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว

เหตุผล

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

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์หรือของที่
ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการ
ดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด
เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออก
จากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่
โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ต่อเมื่อ
มีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ว่า
ด้วยเงินกู้ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ข้อ 45. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ ผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก
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ข้อความที่แก้ไข
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หรือ ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติ
การใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต
ไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือในการทาหน้าที่
กรรมการดาเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ
ใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการ
ดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็น
อันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 43. ข้อ 44
ข้อ 41 สมาชิกที่โอน หรือ ย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมี
หนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 45 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะ
เรียกให้สหกรณ์ จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก

เหตุผล

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

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไข
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่
โดยได้รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่
ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร ออกนั้ นด้วยในเมื่อที่ ประชุ มใหญ่ มีมติ ให้ จั ดสรร
กาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
กาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุต้องคา
พิพากษาให้ล้มละลายสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาด (2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย
ก.บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของ
คุณสมบัติตามข้อ 32(2)
สมาชิกที่บรรลุนิติภาวะ หรือ
ข.บุ ค คลในองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ ข าด
คุณสมบัติตามข้อ 32 (2) ที่บรรลุนิติภาวะ
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็น ผู้ ที่จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บัง คั บ (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
ข้อ 51.การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิก
สหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัคร
ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือ
ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว
ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ 51 วิธีรับสมัครสมาชิ ก สมทบ ผู้ประสงค์
สมัค รเข้า เป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมั ค ร
ถึ ง สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยให้ยื่น
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือ
สมาชิก ตามข้อ 50 (2) เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 50 ทั้งเห็น
เป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้า เป็นสมาชิก
สมทบได้และต้องจัด ให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว

เหตุผล

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

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

ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อของตน
ในทะเบียนสมาชิกสมทบและต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบัติ
ดังนี้แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(2) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 20,000 หุ้น
(3) รับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
(4) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมใหญ่

ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 53 การถือหุ้น ให้สมาชิกสมทบถือปฏิบัติใน
การถือหุ้นเป็นไปตามหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น
โดยอนุโลม

ข้อ 54 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตรา
เดียวกับสมาชิก
(3) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(4) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 20,000 หุ้น
(ข)หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิใ นเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
และคาสั่งของสหกรณ์
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้ (3) เป็นกรรมการดาเนินการ
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ของตนเอง
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ข้อ 54 ข้อ 55
พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 55 ข้อ 56
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ ข้อ 56 ข้อ 57
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ ข้อ 57 ข้อ 58
(2) การออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ
ข้อ 58 ข้อ 59
(3) เป็นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
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
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-เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2562)
-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
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ข้อความเดิม

ข้อ 71.อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินจิ ฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือก
เข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์
(2) พิจ ารณาเลื อ กตั้ งและถอดถอนกรรมการ
ดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติง บดุล และจัด สรรกาไรสุทธิ
ประจาปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดาเนินการและผลการตรวจสอบประจาปีจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจ ารณากาหนดบาเหน็จ ค่ า ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจ ารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้าประกัน
(7) อนุ มัติ แ ผนงานและงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์ แห่ง ประเทศไทย และชุมนุม สหกรณ์ ท่ี
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

ข้อความที่แก้ไข

ข้อ 66 ข้อ 67
ข้อ 67 ข้อ 68
ข้อ 68 ข้อ 69
ข้อ 69 ข้อ 70
ข้อ 70 ข้อ 71
ข้อ 72 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินจิ ฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจ ารณาเลื อ กตั้ ง และถอดถอนกรรมการ
ดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) อนุมั ติง บการเงินประจ าปี แ ละจัด สรรกาไร
สุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดาเนินการและผลการตรวจสอบประจาปีจาก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) กาหนดบาเหน็จ ค่า ตอบแทนการปฏิบัติง าน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) กาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน ของ
สหกรณ์
(7) อนุ มัติ แ ผนงานและงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีของสหกรณ์
(9) (8) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) (9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(8) (10)เห็ นชอบให้ แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์
เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์ แห่งประเทศไทย และชุมนุม สหกรณ์ ท่ี
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่

เหตุผล

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

ข้อความที่แก้ไข

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13)กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
ข้อ 75. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มี อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจ การทั้ง
ปวงให้แก่คณะกรรมการดาเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือ
หรือคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(13) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
ข้อ 73 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จนกว่าที่
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกจะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการขึ้นและให้คณะผู้จดั ตั้ง
สหกรณ์มอบหมายการทั้งปวงให้แก่
คณะกรรมการดาเนินการ

ข้อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก
สิบสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/
หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ
ปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ สานักงาน
สหกรณ์
ห้า มไม่ ใ ห้บุค คลซึ่งมี ลักษณะดังต่อไปนี้เป็ น
หรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 74 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดาเนินการอีก
สิบสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ
ปิดประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงาน
สหกรณ์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคา
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตาม
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือหรือ
ผู้จัดการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคาสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่ง
เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
(5) (6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ทุกชนิดไม่ว่า
ต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชาระหนี้
จากคณะกรรมการดาเนินการ เว้นแต่
คณะกรรมการดาเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิด
นัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาหรือเจตนาของ
สมาชิก
(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(8) ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ตามที่ ก ฎกระทรวง
กาหนด
ข้อ 80 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความ
จาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาห้าปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการเว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทาให้
เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
(17) (3) พิจ ารณาด าเนิ นการต่า ง ๆ เกี่ ยวกั บ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่
ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

(4) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่นหรือ
สหกรณ์อื่น โดยรับผิดชอบการค้าประกัน
ในฐานะส่วนตัว
(8) (5) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(3) (6) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจาปีและ
รายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) (7) เสนอแนะการจัด สรรกาไรสุทธิประจ าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) (8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(10) (9)เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จารณาใ ห้
สหกรณ์ สมัค รเข้า เป็ นสมาชิกและออกจากการ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(20) (10) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม
(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์
(6) (12) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง
และกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง
(13) พิจารณากาหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ

(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและ
กาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็น
การถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอื่น

(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนิน
ไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น
(7) (14) พิจารณาดาเนินการแต่ง ตั้ง และกาหนด
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์
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(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่
ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกาหนด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือ
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกาหนดไว้
(19) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่น
โดยรับผิดชอบการค้าประกันในฐานะส่วนตัว

(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็น สมควรเป็ น ที่
ป รึ ก ษ า ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ต ล อ ด จ น ก า ห น ด
ค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(9) (16) จัด ให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่ง บรรดา
ทะเบี ยน สมุด บัญ ชีเ อกสารต่ า งๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(4) (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น
ผู้ต รวจสอบกิจ การ ความเห็นของผู้จัด การและ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(12) (18) พิเคราะห์และปฏิบัติต ามหนัง สือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ต รวจการสหกรณ์ ผู้ สอบบัญ ชี หรื อพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) (19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่ วไปเพื่อ ให้ กิจ การของสหกรณ์ด าเนิน ไป
ด้วยดี
(16) (20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม ยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด
(18) (21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้า
ประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์ และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การนั้นกาหนดไว้
(22) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎกระทรวงกาหนด

(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการ
ดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก
ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม

ข้อ 84.อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้าทีใ่ นการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงินกู้นั้น

ข้อ 85 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้าทีใ่ นการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไป
ตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

เหตุผล
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(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกัน
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา

(2) ตรวจสอบและควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกัน
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็ น ว่ า หลั ก ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ร ายใดเกิ ด
บกพร่องก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้จัด การแก้ไ ขให้คืนดี
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อ
เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อ
เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้ตาม
ข้อ 74 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจา
ทุกเดือน

ข้อ 88. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่
หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
ด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เช่ น
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณ ะกรร ม การ ศึ กษ าและปร ะชาสั ม พั น ธ์
ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธาน
ในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่
ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือ
เลขานุการกลุ่ม (ถ้า มี) เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลาดับ แต่ ถ้า ประธานกลุ่ม หรือเลขานุการ
กลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิก
ซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น

ข้อ 88. ข้อ 89 ประธานในที่ประชุม
(ข้อความเดิม)
เพิ่มเติม
ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมด
ระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไ ม่อาจ
ควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมด
ระเบียบวาระและไม่ใ ช่กรณีที่ไ ม่อาจควบคุมให้
การประชุ ม เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โดย
ต่อ เนื่ อ งกั น สมาชิ ก หรือ คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานแล้วแต่กรณี
จ านวนไม่ น้อ ยกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางานแล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ใ นที่ประชุมเห็น
ว่า สมควรให้เ ปิด ประชุ มต่อไป ก็ ใ ห้ ด าเนิ นการ
ประชุ มตามระเบียบวาระการประชุ มนั้น ต่อไป
จนกว่า จะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้
รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม และถ้า รอง
ประธานไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุ ม ด้ ว ยก็ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม
เลือ กตั้ง กรรมการคนหนึ่ ง ขึ้น เป็น ประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน
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ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการต้องให้ผู้จัดการ
รับทราบและรับรองที่จ ะปฏิบัติหน้า ที่ดังกาหนด
ไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ ยวกั บการคั ด เลือกหรื อ
สอบคัด เลือก การแต่ง ตั้งหรือจ้า ง การกาหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออก
จากตาแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์

ข้อ 93 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษา
สหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ
ในการจ้างผูจ้ ัดการต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่ ง ตั้ ง หรื อ จ้ า งผู้ จั ด การ ต้ อ งให้
ผู้จัด การรับทราบและรับรองที่จ ะปฏิบั ติหน้า ที่
ดังกาหนดไว้ในข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ ยวกั บการคั ด เลือกหรื อ
สอบคัด เลือก การแต่ง ตั้ง หรือจ้า ง การกาหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออก
จากตาแหน่งของผู้จัดการ

ข้อ 94. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัค รเข้า เป็นสมาชิกให้เป็ น
การถูก ต้อ ง ตลอดจนเป็น ธุร ะจั ด ให้ ผู้เ ข้า เป็ น
สมาชิ กลงลายมื อชื่ อ ในทะเบีย นสมาชิ ก และ
ชาระค่ า ธรรมเนีย มแรกเข้ า กั บ เงิน ค่ า หุ้น ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์

ข้อ 95 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าทีใ่ นการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็น
การถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้
ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์

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

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้
เรี ย กประชุ ม ในกรณี ที่ ที่ป ระชุม ใหญ่ไ ด้ มี ม ติ
ถอดถอนกรรมการดาเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้
เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุม ก็ใ ห้กระทาได้โดย
เลื อ กสมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานในที่
ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จ การประชุม
มติ เ ลื อ กประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี นี้ ต้ อ งมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจ านวน
สมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 92. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72 (1) (2) (3)
(4) ในการจ้างผู้จดั การต้องทาหนังสือสัญญาจ้าง
ไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
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(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ง
ยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่า ยเงินกู้
จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับ
เงินค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของ
สหกรณ์
(7) รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของ
บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(8) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ
เรียกใบรับหรือจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็น
การถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด
เรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทางบดุลรวมทั้งบัญชีกาไร
ขาดทุน และรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้ง
ยอดจานวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ง เสริมการ
รับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้
จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับ
เงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
อานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของ
บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
(8) (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ
เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็น
การถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่างๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
(9) (8) รับผิด ชอบและดูแลในการจัด ทาบัญ ชี
และทะเบี ย นต่า ง ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(10) (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการใน
การนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) (10) รับผิดชอบจัดทางบการเงินประจาปี
รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
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(12) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา
(13) จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่
(14) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ
มิให้เข้าร่วมประชุม
(15)ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบ
ตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อ
ทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา
เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

(12) (11)จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(13) (12) จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่
(14) (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการ
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่
ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(15) (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์
(16)(15)รักษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17)(16) เสนอรายงานกิจ การประจ าเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจานวนที่
คณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้สารองไว้
ใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงิน
ของสหกรณ์ นอกจากจานวนดังกล่าวนั้นเข้า ฝาก
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(18) ดูแลที่ดิน สานักงาน อาคาร อุปกรณ์ และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ของสหกรณ์
(19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวง
ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องตลอดจนรวบรวม
ใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของ
สหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน
(18) (20) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์
ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(21) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ หรือสถาบันการเงินอื่นหรือสหกรณ์อื่น
โดยรับผิดชอบการค้าประกันในฐานะส่วนตัว
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(19) (22) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้
กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 95.การพ้ น จากต าแหน่ ง ของผู้ จั ด การ
ผู้จัด การของสหกรณ์ ต้องพ้นจากต าแหน่ ง ด้ว ย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณ สมบัติต ามระเบียบของสหกรณ์
หรื อ มี ลั กษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกาหนด
ตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อไล่ อ อก หรื อ มี
พฤติ ก รรมอั นแสดงให้ เห็ นเป็ น ประจั กษ์ ว่ า ได้
กระทาการหรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อั น
อาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
ข้ อ 100. เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์ นอกจา ก
ต าแหน่ง ผู้ จัด การแล้ว สหกรณ์อาจจั ด จ้า งและ
แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ตามความจ าเป็ น เพื่ อ
ปฏิบัติง านในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุค คลที่มี
ลักษณะต้องห้า มตาม ข้อ 72 (1) (2) (3) (4)
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
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ข้อ 96 การพ้ น จากต าแหน่ ง ขอ งผู้ จั ด การ
ผู้จัด การของสหกรณ์ ต้องพ้นจากต าแหน่ ง ด้ว ย
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์
หรื อ มีลั ก ษณะต้อ งห้า มตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกาหนด
ในสัญ ญาจ้า ง สุด แต่ เงื่อนไขใดถึ ง กาหนดก่อ น
และให้พ้ นจากต าแหน่ง ในวัน สิ้น ปีท างบัญ ชี ที่
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อ ไล่ อ อก หรื อ มี
พฤติ กรรมอั นแสดงให้ เห็ น เป็ นประจั กษ์ ว่ า ได้
กระทาการหรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อั น
อาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

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

ข้ อ 101.เจ้ า หน้ า ที่ ข อ งส หกรณ์ น อกจ า ก
ต าแหน่ง ผู้ จัด การแล้ว สหกรณ์อาจจั ด จ้า งและ
แต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ตามความจ าเป็ น เพื่ อ
ปฏิบัติง านในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุค คลที่มี
ลักษณะต้องห้า มตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) และ (8) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบ
ของสหกรณ์

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจ การ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ง สมาชิกหรือบุ ค คลภายนอก ผู้มีคุณ วุ ฒิ
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญ ชี การบริห ารจั ด การ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมี
คุณ สมบั ติ เป็ น ผู้ผ่ า นการอบรมการตรวจสอบ
กิ จ การ จ ากกรมต ร วจ บั ญ ชี ส หกร ณ์ หรื อ
หน่วยงานอื่นที่ไ ด้รับ การรับ รองหลัก สูต รจาก
กรมตร วจบัญ ชีส หกรณ์ และไม่ม ีล ัก ษณ ะ
ต้องห้า มของผู้ต รวจสอบกิจ การตามระเบีย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จ านวน 2 คน หรือ คณะผู้ ต รวจสอบ
กิจการไม่เกิน 4 คน
กรณี เ ลื อ กคณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ต้ อ งมี
หัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การ
บริ ห า ร จั ด ก า ร เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ มี ห น้ า ที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัต ถุประสงค์
ในการตรวจสอบกิ จ การ และให้ ป ระกาศชื่ อ
หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบด้วย

ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจ การ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ง สมาชิกหรือบุ ค คลภายนอก ผู้มีคุณ วุ ฒิ
ความรู้ความสามารถในด้า นธุรกิจ การเงิน การ
บัญ ชี การบริห ารจั ด การ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ หรือ กฎหมายที่เ กี่ ยวข้ องกับ สหกรณ์
หรื อมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ผ่ า น กา รอบร มกา ร
ตรวจสอบกิจ การ รวมทั้ง ไม่ มีลักษณะต้องห้า ม
ต า มร ะเบี ย บน า ยทะเบี ย น สหกร ณ์ เป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวน 2 คน

ข้อ 103.ขั้นตอนและวิธีการเลือ กตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้คณะกรรมการดาเนินการประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือก
ผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
และนาเสนอชื่อผู้ต รวจสอบกิจ การที่ผ่านมา
คัด เลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีลับและ
ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีก หนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลาดับ
คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสารอง
จานวน 1 คน

กร ณี ของ คณ ะผู้ ต ร วจ สอบกิ จ กา ร ใ ห้ มี
หัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญ ชี การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ผ่านการ
อบรมผู้ต รวจสอบกิจ การ มีหน้า ที่ ค วบคุม ดูแล
การปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ตรวจสอบกิจ การ และให้ ประกาศชื่อหั วหน้ า
คณ ะผู้ ต ร วจ สอบกิ จ การ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ทราบด้วย
ข้อ 104.ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเลือ กตั้ ง ผู้ ต รวจ
สอบกิ จ การ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามเพื่อน าเสนอชื ่อ ผู้ ที ่ผ ่า นการ
คัด เลือกเสนอให้ที่ประชุม ใหญ่เ ลือ กตั้ง โดยวิธี
ลงคะแนนและให้ ผู้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง คะแนน
รองลงมาเป็น ผู้ต รวจสอบกิจ การสารองจ านวน
1 คน

เหตุผล

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

กรณีผู้ต รวจสอบกิจ การได้พ้นจากตาแหน่ง
ด้ว ยเหตุต ามข้อ 105.(2)(3)(4)(5) ให้ผู้ต รวจ
สอบกิจ การสารองปฏิบั ติงานได้ทันทีเท่า ระยะ
เวลาที่ผู้ ตรวจสอบกิ จการคนเดิ มคงเหลื ออยู่ หรื อ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

กรณีมีผู้ต รวจสอบกิจ การคนใดต้องพ้นจาก
ตาแหน่ง ตามข้อ106.(2)(3)(4)หรือ(5)ให้ผ้ตู รวจ
สอบกิจ การสารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่า
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

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

ข้อ 107. การรายง านผลการตรวจ ส อ บ
ให้ผู้ต รวจสอบกิจ การรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือ นและประจ าปี รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้า ร่วม
ประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อ
คณ ะกร ร มกา ร ด า เนิ น การ ใ น กา ร ปร ะชุ ม
ประจ าเดือ นคราวถั ด ไป และรายงานผลการ
ตร วจ สอบปร ะจ า ปี ต่ อ ที่ ป ร ะชุ ม ใ หญ่ ข อง
สหกรณ์ด้วย
กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจ การพบว่า มีเหตุการณ์
ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ส มาชิ ก ของ
สหกรณ์อย่า งร้า ยแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
หรือคาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ
ระเบียบ มติ ที่ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์จ น
ก่อให้เ กิด ความเสีย หายแก่สมาชิ กและสหกรณ์
อย่ า งร้ า ยแรง ให้ แ จ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการทันที เพื่อด าเนินการ
แก้ ไ ข และให้ จัด ส่ง สาเนารายงานดั งกล่า วต่ อ
สานั ก งานตรวจบั ญ ชี สหกรณ์ และส านั ก งาน
สหกรณ์จังหวัดที่กากับดูแลโดยเร็ว
ให้ผู้ต รวจสอบกิจ การติด ตามผลการแก้ไ ข
ตามรายงานการตรวจสอบ และสาเนารายงาน
ผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ต รวจสอบ
กิ จ ก า ร ต่ อส า นั ก ง า น ต ร ว จ บั ญ ชี ส ห กร ณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดที่กากับดูแล

ข้ อ 108. กา รร าย ง า นผ ลก าร ตร วจ สอ บ
ให้ผู้ต รวจสอบกิจ การรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือ นและประจ าปี รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้า ร่วม
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อแจ้ง ผลการ
ตรวจสอบประจาเดือนที่ผ่า นมา และรายงานผล
การตรวจสอบประจ าปี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข อง
สหกรณ์ด้วย
กรณี ที่ พ บว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายแก่ ส หกรณ์ ห รื อ สมาชิ ก อย่ า ง
ร้า ยแรง หรื อ สหกรณ์ ไ ม่ ป ฏิ บั ติใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศหรือค าแนะนา
ของทางราชการ รวมทั้งข้อบัง คับ ระเบียบ มติที่
ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิด ความ
เสี ย หายแก่ส มาชิ ก และสหกรณ์ อ ย่า งร้ า ยแรง
ให้ แ จ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
ด าเนิน การทัน ที เพื่อ ด าเนิน การแก้ ไ ข และให้
จั ด ส่ ง ส าเนารายงานดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งาน
ส่วนราชการที่กากับดูแลโดยเร็ว
ให้ผู้ต รวจสอบกิจ การติด ตามผลการแก้ไ ข
ตามรายงานการตรวจสอบวรรคก่อ น และ
สาเนารายงานผลการแก้ไ ขและผลการติด ตาม
ของผู้ตรวจสอบกิจการให้สานักงานส่วนราชการ
ที่กากับดูแลทราบด้วย

-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
ข้อ 110.ระเบียบของสหกรณ์ ให้ค ณะกรรมการ
ด าเนิ น การมี อ านาจหน้ า ที่ ก าหนดระเบี ย บ
ต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ นี้ และเพื่ อ ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
อื่น

ข้อความที่แก้ไข

ข้อ111.ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่า ง ๆ
เพื่อด าเนิน การให้เป็น ไปตามวัต ถุ ประสงค์แห่ ง
ข้ อ บั ง คั บ นี้ และเพื่ อค วามสะด วกใ น กา ร
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์
(2)ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น ฝากจาก
สหกรณ์อื่น
(3)ระเบีย บว่า ด้วยการให้ เงิน กู้แ ก่สมาชิ ก
สหกรณ์
(4) ระเบียบว่า ด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
อื่น
(5)ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ ฝากเงิ น จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
(5)(6) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนสมาชิ ก
สหกรณ์
ระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
(6) (7) ระเบียบว่า ด้วยการรับจ่า ยและเก็บ
รักษาเงิน
รักษาเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
(7)(8) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
เกี่ยวกับการทางาน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
(8)( 9) ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการ ใ ช้ ทุ น เพื่ อ
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
(9)(10)ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยที่ ป รึ ก ษาและที่
กิตติมศักดิ์
ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
(10)(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก ดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับ
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6)
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึง ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
จะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ ก่ อ นจึ ง จะใช้ บั ง คั บ ได้ ส่ ว นระเบี ย บอื่ น เมื่ อ
ดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แ ล้วให้ส่ ง
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ส าเนาให้ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

เหตุผล
-เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ พ.ร.บ.
สหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ข้อความเดิม
ข้อความเดิม
ข้อ 111.การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ข้ในกรณี
อ 111.การด
คดีเกี่ยวกับถความเสี
ที่ ทรั พย์าเนิ
สิ นนของสหกรณ์
ู กยั กยอกยหาย
หรื อ
ในกรณี
รั พย์ สิ นของสหกรณ์
ยั กอยอก
หรื อที่
เสี ยหายที่ ทโดยประการใด
ๆ ก็ดถี ู กหรื
ในกรณี
เสีสหกรณ์
ยหาย เโดยประการใด
ๆ อก็ด15ี หรืข้อ110
ในกรณี
ที่
รียกคืนเงินกู้ต ามข้
(3)(4)
สหกรณ์
นเงินกู้ต ามข้
ข้อ110 (3)(4)
แต่ มิ ไ ด้เรรีั บยชกคืาระตามเรี
ย กก็อด15
ี คณะกรรมการ
แต่
มิ ไ ด้นรการต้
ั บ ช าระตามเรี
ด าเนิ
อ งร้ อ งทุ กยข์กก็หรืดี อคณะกรรมการ
ฟ้ อ งคดี ภ ายใน
ดกาเนิ
น การต้ความ
อ งร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ ฟ้ อ งคดี ภ ายใน
าหนดอายุ
กาหนดอายุความ

ข้อความที่แก้ไข
ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 112 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ข้ในกรณี
อ 112ทการด
คดีเกี่ยวกับถความเสี
ี่ ทรั พย์าเนิ
สิ นนของสหกรณ์
ู กยั กยอกยหาย
หรื อ
ในกรณี
รั พย์สิ นของสหกรณ์
ยั กอยอก
หรื อที่
เสี ยหายที่ ทโดยประการใด
ๆ ก็ ดถี ู กหรื
ในกรณี
เสีสหกรณ์
ยหายเรีโดยประการใด
ในกรณี
ที่
ยกคืนเงินกู้ตามข้ๆอ ก็15ดี ข้หรื
อ อ111
(3) (4)
สหกรณ์
นเงินกู้ตามข้
อ 15
ข้อ 111 (3) (4)
แต่ มิ ไ ด้เรรีั บยกคื
ชาระตามเรี
ย กก็
ดี คณะกรรมการ
แต่
มิ ไ ด้นรการต้
ั บ ชาระตามเรี
ด าเนิ
อ งร้ อ งทุ กยข์กก็ห รืดอี คณะกรรมการ
ฟ้ อ งคดี ภ ายใน
ดกาเนิ
น การต้ความ
อ งร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ ฟ้ อ งคดี ภ ายใน
าหนดอายุ
กาหนดอายุความ

มติที่ประชุม..................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................
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เหตุผล
ผล
-เพื่อให้เป็เหตุ
นไปตาม

-เพื
่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.
กฎกระทรวงและ
กฎกระทรวงและ
สหกรณ์ พ.ศ.2542พ.ร.บ.
(ฉบับ
สหกรณ์
ปรับปรุงพ.ศ.2542
พ.ศ.2562)(ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2562)
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ระเบียบวาระที่

16
เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 16
ระเบียบวาระที
เรื่องอื่น่ 16
ๆ
เรื่องอื่นๆ

ข้อ 16.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เสนอต่จอสงเคราะห์
ที่ประชุมว่าตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ
ข้อ 16.1 เรืประธานฯ
่องสมาคมฌาปนกิ
อทีพ่ปย์ระชุ
มว่าตามทีขไทย
่สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ ได้นเสวั
ป็นสศูดินกย์ารสมาชิ
ประสานงานของสมาคมฌาปนกิ
จ
สงเคราะห์สมาชิประธานฯ
กสหกรณ์เสนอต่
ออมทรั
สาธารณสุ
(สสธท.),กองทุ
กสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์
สงเคราะห์
สมาชิกอสหกรณ์
พย์สขาธารณสุ
ขไทยและสมาคมฌาปนกิ
(สสธท.),กองทุนสวัสจดิสงเคราะห์
การสมาชิกสสมาคมฌาปนกิ
จ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์
อมทรัพย์อสอมทรั
าธารณสุ
ไทย (กสธท.)
หกรณ์สมาชิกของชุ
มนุมสหกรณ์
สมาชิ
กสหกรณ์
พย์สาธารณสุ
ขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั
พย์แห่องอมทรั
ประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคม (สส.ชสอ.)
สสธท. มีสมาชิกจานวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบ
สมาคม
สสธท.
สมาชิกจานวนทั
สิ้น ณ วันคน
ที่ 1 สมทบ
ตุลาคม 2563
สมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบ
จานวน 210,325 คน แบ่งเป็นมีประเภทสามั
ญ ้ง145,685
64,640มีคน
จานวน 210,325
คน แบ่งเป็นประเภทสามั
คน สมทบ
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัญพย์โ145,685
รงพยาบาลศรี
สะเกษ 64,640
จากัด คนมีจานวนสมาชิก 1,707 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรั
มีจานวนสมาชิ
- สมาชิกสามั
ญ พย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด จานวน
1,217กคน1,707 คน
- - สมาชิ
กสามั
ญ ดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน
คน คน
สมาชิ
กสมทบบิ
จานวน1,217 490
- กองทุ
สมาชินกสวัสมทบบิ
ดา มารดา
บุตร และคู
สดิการสมาชิ
ก กสธท.
ณ ่สวัมรส
นที่ 1 ตุจลานวน
าคม 2563490มีคน
สมาชิกทั้ง ประเภทสามัญ และสมทบ
กองทุ
น
สวั
ส
ดิ
ก
ารสมาชิ
ก
กสธท.
ณ
วั
น
ที
่
1
ตุ
ล
าคม
2563
มี
ส
มาชิ
กทั้ง ประเภทสามัญ และสมทบ
จานวนทั้งสิ้น 79,093 คน
จานวนทั้งสิ้น 79,093 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีสมาชิกทั้งหมด 366 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีสมาชิกทั้งหมด 366 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 214 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 214 คน
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน 152 คน
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน 152 คน
สมาคมสส.ชสอ.
สส.ชสอ.
ที่ 31
สิง หาคม
มีสมาชิ
กทั้ง ประเภทสามั
ญ และสมทบ
จ านวนทั
สมาคม
ณณ
วันทีวัน่ 31
สิง หาคม
25632563
มีสมาชิ
กทั้ง ประเภทสามั
ญ และสมทบ
จ านวนทั
้ง สิ้น ้ง สิ้น
308,651คนคน
308,651
ประสานงานสหกรณ์
ออมทรั
ย์โรงพยาบาลศรี
สะเกษ
มีจานวนสมาชิ
ก 223
ศูนศูย์นปย์ระสานงานสหกรณ์
ออมทรั
พย์โพรงพยาบาลศรี
สะเกษ
จากัดจากัมีดจานวนสมาชิ
ก 223
คน คน
สมาชิ
กสามั
จานวน
- - สมาชิ
กสามั
ญญ
จานวน
181 181คน คน
สมาชิ
กสมทบประเภทคู
่สมรส
จานวน42 42คน คน
- - สมาชิ
กสมทบประเภทคู
่สมรส
จานวน
ในปี2563
2563ศูนศูย์นปย์ระสานงานสหกรณ์
ประสานงานสหกรณ์
ออมทรั
ย์โรงพยาบาลศรี
สะเกษ
ด ขอแสดงความเสี
ในปี
ออมทรั
พย์โพรงพยาบาลศรี
สะเกษ
จ ากัดจ ากั
ขอแสดงความเสี
ยใจ ยใจ
ครอบครั
วของสมาชิ
ก และจ่
นสงเคราะห์
ศพให้
กับทายาทผู
8 ดัราย
ดังรายนามนี
้
กับกับครอบครั
วของสมาชิ
ก และจ่
ายเงิายเงิ
นสงเคราะห์
ศพให้
กับทายาทผู
้เสียชี้เสีวยิตชีทัว้งสิิต้นทั้งสิ8้นราย
งรายนามนี
้
ทีที่ ่
11

เลขสมาชิก
เลขสมาคม เลขสมาชิก
เลขสมาคม
ชื่อ ชื-่อ สกุ- ลสกุล
สหกรณ์
สหกรณ์
21759
นายด
21759
467467 นายด
ารงค์ารงค์ พันธ์พัคนาธ์คา

ประเภท
ประเภท

จานวนเงิ
เสียชีวเสีิตยชีวิต จานวนเงิ
น น

สามัญสามัญ

23 พ.ย.621,025,411.65
1,025,411.65
23 พ.ย.62

2.2.

163855
163855

- -

นางมวล
มปัอญมปั
ญาญญา สมทบ(มารดา)
นางมวล กล่อกล่
สมทบ(มารดา) 9 เม.ย.63
9 เม.ย.631,020,039.84
1,020,039.84
กองทุ
นสวันสสวั
ดิกสารดิกกสธท.
1,000,000.00
กองทุ
าร กสธท.
1,000,000.00

3.3.
4.4.

85655
85655
174334
174334

- - -

นางทองมี
นางทองมี คาหอม
คาหอม
นายสุ
พรรณ
ุล กุล
นายสุ
พรรณ ศรีกศรี

5.5.
6.6.

174359
174359
128432
128432
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กองทุ
นสวันสสวั
ดิกสารดิกกสธท.
กองทุ
าร กสธท.
นายปรี
ชา ชา สีหะวงษ์
นายปรี
สีหะวงษ์

- 1178
นทรนทร
1178 นายสุ
นายสุ

รมณีรมณี
ยเพชร
ยเพชร

สมทบ(คู
่สมรส)่สมรส)24 เม.ย.63
สมทบ(คู
24 เม.ย.631,019,957.99
1,019,957.99
สมทบ(บิ
ดา) ดา) 22 มิ.22
ย.63มิ.ย.631,003,468.70
สมทบ(บิ
1,003,468.70
1,000,000.00
1,000,000.00
สมทบ(บิ
ดา) ดา) 9 ก.ค.63
สมทบ(บิ
9 ก.ค.63 1,005,550.35
1,005,550.35
สามัญสามัญ 12 ก.ย.63
12 ก.ย.631,008,301.50
1,008,301.50
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ที่
7.
8.

เลขสมาชิก
เลขสมาคม
ชื่อ - สกุล
สหกรณ์เลขสมาชิก
ที่
เลขสมาคม
ชื่อ - สกุล
174306
2555 สหกรณ์
นายสมควร
เหล่าแค
7.182573174306 - 2555
นายนาลันายสมควร
ย
สิงห์สิทธิเหล่
์ าแค
8.

182573

- กองทุนสวันายนาลั
สดิการยกสธท. สิงห์สิทธิ์

ประเภท
เสียชีวิต
จานวนเงิน
ประเภท
เสียชีวิต
จานวนเงิน
สามัญ
14 ก.ย.63
1,008,115.70
14 ก.ย.63
1,008,115.70
สมทบ(บิดา)สามัญ 20 ก.ย.63
1,008,203.90
สมทบ(บิดา)

20 ก.ย.63
1,008,203.90
1,000,000.00

กองทุนเงินสวั
1,000,000.00
รวมเป็
นทัส้งดิสิก้นาร กสธท.
11,099,049.63
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11,099,049.63
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..................................................................................................................................................
16.2 เรื่อง...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
16.2 เรื่อง...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
16.3 เรื่อง...............................................................................................
16.3 เรื่อง...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา …………………………….. น.
เลิกประชุม เวลา …………………………….. น.
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หมวดทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
1 11 - 13 ธันวาคม 2562 น.ส.ชุติมา บุญขวาง
16 - 19 ธันวาคม 2562
นางพยอม รวยสูงเนิน

ตาแหน่ง
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและ
เหรัญญิก

2

10 – 12 มกราคม 2563 นายสุธีร์ คันศร
นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์

กรรมการ
กรรมการ

8,400.-

อบรม “แนวทางการตั้ ง กองทุ น
ช่ว ยเหลือ ผู้ ค้ าประกั น -การบริ ห าร
ความเสี่ ย งสหกรณ์ ปี พ.ศ.2563”
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระ
ตาหนัก พัทยาใต้ จ.ชลบุรี

3

15 - 18 มกราคม 2563 น.ส.ศิรินทร สามสี
20 - 22 มกราคม 2563

กรรมการและ
เลขานุการ

9,000.-

อบรม “การเงิน การบัญชี และการ
บริหารสาหรับกรรมการด าเนินการ
และผู้ จั ด กา ร สหกร ณ์ รุ่ นที่ 9”
ณ โรงแรม ลี การ์ เ ดนส์ พลาซ่ า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4

14-15 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธาน
กรรมการ
นางสาวสุภานัน อุระโลก เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
ของสมาคม สสธท. ,กองทุน
สวัสดิการ กสธท.และสมาคม
สส.ชสอ. ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท
อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี

5

19-21กุมภาพันธ์ 2563 นางกุลณัฏฐา กิรปรมีพงษ์ กรรมการ

1,800.-

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

6

22 - 23 มกราคม 2563 น.ส.อิสริยาภรณ์ บุญสังข์ สมาชิก
นางกิ่งกาญจน์ ดาหา
สมาชิก
นายสมศักดิ์ พันธ์สาลี
สมาชิก

3,000.-

อบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย
พืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
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จานวนเงิน
หลักสูตร
18,000.- อบรม “การเงิน การบัญชี และการ
บริหารสาหรับกรรมการด าเนินการ
และผู้ จั ด กา ร สหกร ณ์ รุ่ นที่ 8”
ณ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จ ากั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
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ที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
7 11-12 กรกฎาคม 2563 น.ส.ชุติมา บุญขวาง
นายสมิง มีบุญ
8

13 กรกฎาคม 2563

น.ส.สุภานัน อุระโลก
นายบุญธรรม ทินนะภา
นางอรัญญา วราพุฒ

9

16 กรกฎาคม 2563

นายเชาวลิต

พงษ์สุระ

นางอรัญญา วราพุฒ

10 17-19 กรกฎาคม 2563 นายสมิง

มีบญุ

นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์
นายอานาจ ธงไชย
นายเชาวลิต พงษ์สุระ
11 30 กรกฎาคม 2563

นายสมิง

มีบญุ

ตาแหน่ง
จานวนเงิน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่
สินเชื่อ

กรรมการและ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เจ้าหน้าที่
สินเชื่อ

กรรมการและ
ผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้จัดการ

หลักสูตร
ประชุ มศูน ย์ประสานงาน สส.ชสอ.
และสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ 4 ภู มิภ าค
(ภาคอี ส านตอนล่ า ง) ณ โรงแรม
สกายวิว รีสอร์ท อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อบรม(conferene)การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อก เ งิ น แ ล ะ
กฎหมาย และกฎหมายว่า ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทาง
การเงิ นแก่ก ารก่อการร้า ยและการ
เผยแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพ
ท าลายล้ า งสู ง ณ ห้ อ ง ปร ะชุ ม
สหกรณ์ การเกษตรเมือ งศรี ส ะเกษ
จากัด
ร่วมประชุมเชิงปฏิบั ติการขับเคลื่อน
นโยบายสาคัญและสร้า งความเข้า ใจ
ในแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาระดั บ
พื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรและพัฒนาภาคการผลิต
ในระดับจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้อ งประชุ ม
พิ ท ยาลงกรณ์ ส านั ก งานสหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ
16,800.- ร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร “การ
แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์เพื่อ
ความมั่นคงของสมาชิกสหกรณ์ –
กฎหมายล้มละลาย” ณ โรงแรม
ไอยราแกรนด์ เขาพระตาหนัก
พัทยาใต้ จ.ชลบุรี
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจา
ปี 2563 ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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ที่
วัน เดือน ปี
12 15 สิงหาคม 2563

ชื่อ - สกุล
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ฯ
รวม 110 คน

ตาแหน่ง
-

13 21 สิงหาคม 2563

นายเชาวลิต พงษ์สุระ
นายจักรพันธ์ บุญรอง
นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

14 19 กันยายน 2563

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ฯ รวม 50 คน

-

รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

124

จานวนเงิน
หลักสูตร
43,791.- โครงการอบรมให้ค วามรู้แก่ส มาชิ ก
สหกร ณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพ ยาบา ล
ศรีสะเกษ จากัด ณ ห้องประชุมกิต ติ
รั ง ษี อ า ค า ร ผู้ ป่ ว ย น อ ก ชั้ น 5
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
-

โครงการสัมมนา หลักสูตร”กฎหมาย
สหกร ณ์ ที่ ผู้ บริ ห า ร ค วร รู้ ” ขอ ง
สันนิ บาตสหกรณ์ จัง หวัด ศรี สะเกษ
ณ ห้องประชุมการยางแห่ง ประเทศ
ไทย จ.ศรีสะเกษ
43,356.- โค ร ง กา ร ทบ ทว น แ ผ น ก ลยุ ท ธ์
ประจ า ปี 2563 ณ ห้ อ ง ประชุ ม
วโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ
144,147.-
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หมวดทุนสาธารณประโยชน์ประจาปีงบประมาณ 2563

ที่
1.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น

วันเดือนปี
4 ต.ค. 62

2.

22 ต.ค. 62

3.

12 พ.ย.62

4.

28 พ.ย.62

5.

2 ธ.ค. 62

6.

2 ธ.ค.62

7.

3 ก.พ.63

8.

7 พ.ค.63

9.

28 พ.ค.63

10. 2 มิ.ย.63
11

20 ก.ค.63

12

31 ส.ค.63

เรื่อง
-บริจาคเงินสมทบกิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน
มอบทุนการศึกษาและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่มี
ความบกพร่องด้านการได้ยิน สติปัญญาและออทิสติก ณ โรงเรียน
พิษณุโลกปัญญานุกูล อ.เมือง จ.พิษณุโลก ร่วมกับชมรมส่งเสริม
การศึกษาสู่ชนบท การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย
-บริจาคเงินสมทบทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2562 ณ วัดศรีสว่า งวงศ์
(วัด เกาะเสื อ) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ร่ วมกับ สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จากัด
-บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจาปี 2562 ไปถวายพระสงฆ์
ที่จาพรรษา ณ วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
-บริจาคเงินสมทบโครงการ “สหกรณ์ร่วมใจคลายหนาวให้น้องน้อย
บนดอยสูง” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตะเวนชายแดนบ้า น
แม่อมยะ ม.7 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
-บริจ าคเงินสมทบผ้า ป่า มหากุศ ล เพื่อพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาแก่
เด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดเชียงราย
-บริ จ าคเงิ น สมทบกิ จ กรรมเทศกาลปี ใ หม่ สี่ เ ผ่ า ไทยศรี ส ะเกษ
ประจาปี 2563 และงานวันรวมน้าใจสู่กาชาดร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ
-บริจาคเงินเพื่อสมทบจัด งานวันสหกรณ์แห่ง ชาติร่วมกับสานักงาน
สหกรณ์จังหวัด ศรีสะเกษเพื่อราลึกถึง พระบิด าแห่ง การสหกรณ์ไ ทย
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
-บริจาคเงินสมทบโครงการสู้ภัยโควิด -19 เพื่อสนับสนุนซื้อครุภัณ ฑ์
ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ
-บริจาคเงินสมทบโครงการ “สหกรณ์ไ ทยร่วมใจพิชิต COVID -19”
เพื่ อจั ด ซื้ ออุ ปกรณ์ และเวชภั ณ ฑ์ ทางการแพทย์ใ ห้แ ก่โ รงพยาบาล
เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
-บริ จ าคเงิ น สมทบกิ จ กรรมร่ ว มแบ่ ง ปั น สุ ข เสมอกั น ที่ ศ รี ส ะเกษ
(โบกี้ปันสุข)
-บริจาคเงินสมทบโครงการ เพื่อน้องโครงการ 6 เพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
ทางการศึ กษาแก่ เ ด็ กนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ ห่ า งไกลและมี ส ภาพ
ขาดแคลน ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จากัด
-บริ จ าคเงิ น สมทบกฐิ น พระราชทานเพื่ อ น าไปถวายพระสงฆ์
จาพรรษา ณ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ร่ วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

จานวนเงิน (บาท)
500

500
500

500
500
2,000
2,000
50,000
1,000
1,000
500
500
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ที่
13

วันเดือนปี
22 ก.ย.63

เรื่อง
-บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทานเพื่อนาไปถวาย ณ วัด ท่า หลวง
ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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1,000
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หมวดทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่ เลขสมาชิก
1.
46
2.
50
3.
97
4.
203
5.
285
6.
290
7.
292
8.
295
9.
350
10.
395
11.
462
12.
467
13.
486
14.
504
15.
515
16.
569
17.
656
18.
684
19.
829
20.
1180
21.
1205
22.
1226
23.
1314
24.
1346
25.
1461
26.
1539
27.
1571
28.
1578
29.
1588
30.
1622
31.
1652
32.
1717
33.
1787
34.
1794
35.
1803

ชื่อ
นางประนอม
นางกาหลง
นางศุภากร
นางสมถวิล
นางสมหมาย
นายเหรียญชัย
นายคาตัน
นางมณีรตั น์
นางสังวาลย์
นางสุนิสา
นางศีรณา
นายดารงค์
น.ส.จงดี
นายสมนึก
นายวิเชียร
นางลดาวัลย์
นางสาลี
นางสมญา
นางพรรณภัทร
นางวิไล
นางวรินทร
นางธีระพรรณ์
นายเกษม
นางปารมี
นางกษมาลักษณ์
นางสลิลลา
น.ส.พิฐชญาณ์
นายสมพร
น.ส.ภูริตา
นางกัญญาภัทร
นางหงษ์ทอง
นายพรชัย
น.ส.นันธวัลย์
นางอัมพิกา
นางธนัชพร

สกุล
สินพัด
ศรีสุรักษ์
บุตรมาตย์
ดวงจิต
ภิรมย์
สัมนา
ศิลาวงศ์
พูลทา
วรรณภูงา
พันธ์คา
สายแก้ว
พันธ์คา
ภู่บุบผา
คาหอม
ผิวงาม
บุญรอง
สาเนา
กุลรัตน์
ทองสลับ
ชูชื่น
พงศ์พชรกุล
สุรักษ์
รักชาติ
แสวงผล
ทองสุข
ยิ้มเกิด
พงศ์ธารินสิริ
จันทร์เทพา
สุจิตรประเสริฐ
ทองพันชั่ง
วรบุตร
สิงห์สิทธิ์
ศรีกุล
รัตนศรีไชย
ทองปัญญา

จานวนเงิน
15,000
15,000
20,000
20,000
15,000
20,000
500
5,000
5,000
15,000
20,000
30,000
5,000
15,000
20,000
5,000
5,000
5,000
15,000
5,000
5,000
5,000
1,000
5,000
20,000
15,000
5,000
5,000
15,000
15,000
5,000
5,000
5,000
15,000
15,000

หมายเหตุ
คู่สมรสเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
ลาออกจากสหกรณ์
คู่สมรสเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
ประสบภัยพิบัติ
มารดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
มารดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บ้านประสบวาตภัย
มารดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
ลาออกจากสหกรณ์
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
ลาออกจากสหกรณ์
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
ลาออกจากสหกรณ์

127

รายงานประจำ�ปี 2563 / Annual Report 2020
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด

Sisaket Hospital Savings and Credit Cooperative, Limited

ที่ เลขสมาชิก
36.
1815
37.
1938
38.
2159
39.
2204
40.
2294
41.
2404
42.
2417
43.
2482
44.
2501
45.
2512
46.
2606
47.
2696

ชื่อ
น.ส.พานตะวัน
นางน้าฝน
นางชัญญานุช
นายภควัต
นางอรจิรานันท์
นางจงรักษ์
น.ส.พิสมัย
น.ส.นวพร
น.ส.ประคอง
นายอภิวิชญ์
นายอนุกูล
น.ส.ธัญญลักษณ์

สกุล
ธิประเทศ
ภิญโญ
มีวงษ์
ไชยนรา
แปลนนาคสิน
จวบกระโทก
ภาดี
จิตการุญ
สีหะวงษ์
อภิภูนรเสฏฐ์
จ้อยนิล
โคตรพันธ์

48.

2706

น.ส.อัชลี

อินทะโส

49.

3137

น.ส.ชณัฐศิกานต์
โชติพิพัฒนนน
มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกใน
วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

50.
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จานวนเงิน
5,000
5,000
5,000
15,000
5,000
1,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
บิดาเสียชีวิต
ประสบภัยพิบัติ
มารดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
5,000
ภาวะเสียชีวิต
5,000 มารดาเสียชีวิต
30,000 จานวน 20 ทุน ๆละ
1,500 บาท
497,500
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ผลงานดีเด่น
สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำ�กัด
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