
รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

1



รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

1



รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

2

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด ทุกท่าน

	 	 เช่นกับปีที่ผ่านมา	 16	 ตุลาคม	 2562	 เป็นวันที่คณะกรรมการได้พยายามจัดการให้มีการประชุมใหญ่ประจำาปี

ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้ค่ะ

	 	 ผลการดำาเนินการวันที่	 30	 กันยายน	 2562	 มีรายรับ	 76,252.970.13	 บาท	 ได้ตามแผนรายรับท่ีต้ังไว้	

(75,000,000.00	 บาท)	 ทำาให้มีผลกำาไรสุทธิ	 57,623,866.96	 บาท	 ซึ่งสูงกว่าปี	 2561	 ท้ังนี้คณะกรรมการได้พยายามบริหารเงิน

ภายใต้เงินล้น	ทำาให้เราไม่สามารถเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	ได้ตามท่ีสมาชิกบางกลุ่มต้องการแต่สมาชิกยังสามารถเพ่ิมทุนระดมหุ้น

ได้เต็มที่ตามสิทธิ์	ทำาให้สหกรณ์ฯ	เรามีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	ในปีที่ผ่านมาถึง	60,415,900.00	บาท

	 	 ปัจจุบัน	สหกรณ์มีสมาชิกจำานวน	1,566	คน	มีทุนเรือนหุ้น	723	ล้านบาทเศษ	และมีทุนสำารอง	61.9	ล้านบาทเศษ	

ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ฯ	ทำาให้เราสามารถบริหารจัดการด้วยเงินทุนภายในของสหกรณ์เอง

	 	 ในปีท่ีผ่านมา	 เราได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกใหม่และอบรมด้านพฤติกรรมบริการรวมทั้งการประชุม

ทบทวนแผนกลยุทธ์	5	ปี	แก่คณะกรรมการดำาเนินการเจ้าหน้าที่สหกรณ์		และสมาชิกที่สนใจ

	 	 อีกทั้งสหกรณ์ฯ	 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	 ประจำาปี	 2562	 เราสามารถ

ผ่านเกณฑ์ประเมินที่คะแนน	99.44

	 	 ขอขอบคณุ	สมาชกิทกุท่านทีม่สีว่นรว่มในกจิกรรมของสหกรณ	์ดว้ยดตีลอดมา	ขอขอบคณุ	คณะกรรมการสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ	ทุกคน	ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเท	เสียสละ	เพื่อองค์กรและเพื่อสมาชิก	ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน	ที่พยายาม

ช่วยกันปรับปรุงองค์กรของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	 แม้จะมีข้อจำากัด	 ด้านสถานที่อยู่บ้าง	 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคน	 ขอยืนยันว่า	

เราจะบริหารสหกรณ์ด้วยความโปร่งใส	และด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด

	 	 ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและข้อเเเสนอแนะที่เป็นประโยชน์	

ด้วยความรักและปรารถนาดี

(นางสว่างจิตร  คณาคร)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ	จำากัด
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นางสว่างจิตร  คณาคร

นายสมิง  มีบุญ

 นางอนงค์วรรณ  จันทกรณ์  นายสิริชัย  ทองปัญญานายจักรพันธ์  บุญรอง

นายชวดล  ช่วงสกุล

ประธานกรรมการ

 รองประธานกรรมการ

กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้จัดการกรรมการและเหรัญญิก

 รองประธานกรรมการ
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นางสาวชุติมา  บุญขวาง

 นายพิชิต  พันธุ์ดี

นายบุญธรรม  ทินนะภา

 นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์

 นายสัมฤทธิ์  ศรีกุล

นางสาวศิรินทร  สามสี

นายวณานุวัฒน์  โสพัฒน์

 นายสุธีร์  คันศร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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นายสมคิด  สุทธิคำาภา นายพรรณศักดิ์  บุรกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นางณิชาดา  สุณิสาฐิติ  นางสาวสุภานัน  อุระโลก

 นางอรัญญา  วราพุฒ

 นายพชร  รัตนประสพ

 นางรัชวดี  คำาภาษา

เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 เจ้าหน้าที่การเงิน
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นายทศพร  อุทธิเสน

นางศีรณา  สายแก้ว

นางณฐภัทร  นกสง่า

นายสมร  มณีสอน

นางสาวสคราญรัตน์  กาหลง

นางสาวมัณทนา จิระกังวาน

นางอุพิศ  สาลีวรรณ

นางประกอบ  ไชยอุดม

นางสำาลี  สำาเนา

นายสุภาพ  ศิลาโชติ

นางจารุณี  บุรินทร์

นางชนาพร  ถึงดี

นางเพ็ญศรี  เพ่ิมด่านกลาง

นางอรทัย  ปัตถา

นายเสวียน  พันธ์บุตร

นางจิราภรณ์  โกกะพันธ์

นายไชยันต์  จันทะพันธ์

นางรัตนา  พันธุมาศ

นางอัมพร  พันธ์จันทร์

นายสมร  วงศ์ทวี นางภาณิชา  ศรีบุญเรือง

สมาชิกเลขที่ 1991

สมาชิกเลขที่ 462

สมาชิกเลขที่ 2341

สมาชิกเลขที่ 213

สมาชิกเลขที่ 460

สมาชิกเลขที่ 1387

สมาชิกเลขที่ 1543

สมาชิกเลขที่ 2363
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สมาชิกเลขที่ 1086

สมาชิกเลขที่ 216

สมาชิกเลขที่ 2317

สมาชิกเลขที่ 451

สมาชิกเลขที่ 646

สมาชิกเลขที่ 1811

สมาชิกเลขที่ 493

สมาชิกเลขที่ 948
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ประกาศ        
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
เร่ือง  ก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี 2562 

 
 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562          
ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 ,ข้อ 68                     
ให้คณะกรรมการด าเนินการนัดบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์และแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน   

ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทราบโดยทั่วกัน  และขอ
เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2562  พร้อมทั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ   กรรมการด า เนินการ  และผู้ ตรวจสอบกิจการ   ในวัน พุธ  ที่  16  ตุ ลาคม 2562                              
เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 15.00 น. และเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป           
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคารอ านวยการ ชั้น 5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ    วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
       

           (นางสว่างจิตร    คณาคร) 
                 ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
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4

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

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

สมาชิกเข้าประชุม ........…... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,566 คน 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ..............................................................   ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี   และได้เรียนเชิญ ………………………………….……………ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562  ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิกประจ าปี 2562 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท            
(-สามหมื่นบาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้ 
  1. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก ระดับชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 16 ราย  ดังนี้.-  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.จุฑามาศ      สุ่มมาตย์ ป.5 นางลดากฤษ     เครือบุตร 1586 พกส. 
2. ด.ช.กิตติทัศน์    มะณูดวงจันทร์ ป.4 น.ส.พิชามญชุ์     โรจน์ธรรมทวี 1719 ข้าราชการ 
3. ด.ญ.ณัฐชา         พรหมมา ป.6 นายประสิทธิ์     พรหมมา 1781 พกส. 
4. ด.ช.ฐิตโิชติ          ผงกุลา ป.6 นางวงศ์เดือน     ผงกุลา 1786 พกส. 
5. ด.ญ.ปริชญา       สิงห์ดง ป.2 นายวรวิทย์       สิงห์ดง 1850 พกส. 
6. ด.ญ.วรกมล        อ้ิมค า ป.2 น.ส.จินตนา      อินตะนัย 2071 พกส. 
7. ด.ช.จิรภัทร        นาจ าปา ป.6 นายณภัทรสพล   นาจ าปา 2253 พกส. 
8. ด.ช.ภูมิภัทรพงษ์   ดวงแก้ว ป.5 นางกรรณิการ์    ดวงแก้ว 2305 ข้าราชการ 
9. ด.ช.พีรพัฒน์      สะโสดา ป.3 น.ส.ฤทัยรัตน์     ศิริผล 2396 พกส. 
10. ด.ญ.ภาวิดา        เที่ยงราช ป.6 นางเอ้ืองฟูา      เที่ยงราช 2456 พกส. 
11. ด.ญ.วรรณภา      ทองบุญ ป.5 นางล าพูญร์        ทองบุญ 2561 พกส. 
12. ด.ญ.ณิชารีย์      คงเกียรติจิรา ป.2 นางครรชิตา    คงเกียรติจิรา 2681 พกส. 
13. ด.ช.จิรวฒัน์       ไชยสมคุณ ป.3 น.ส.จันทกานต์   เทพขันธ์ 2744 พกส. 
14. ด.ญ.เบญญาภา     จ าปา ป.2   น.ส.วรรณภา     วงศ์ทวี 2768 พกส. 
15. ด.ญ.พิมพ์พิไล      ภิรมย์             ป.2 นางพิมพ์จันทร์   ภิรมย์ 2778 ลูกจ้างเงินบ ารุง 
16. ด.ญ.บุณฑริกา    เขียวพันธ์ ป.6 น.ส.กัญดารัตน์   งอมสงัด 2889 ลูกจ้างเงินบ ารุง 
2. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน  4 ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.ภาวิณี      อภัยวงศ์ ม.3 นางละอองดาว   อภัยวงศ์ 1852 พกส. 
2. น.ส.วราภรณ์    ภาพันธ์ ม.2 นายสุพิศ          ภาพันธ ์ 2016 พกส. 
3. ด.ญ.ธนภรณ์    แซ่จึง ม.2 นางชนิฐา         น้อยส าราญ 2452 พกส. 
4. ด.ช.ศุภจักร     อินทรบุตร ม.3 นางธนัทภัทธ     อินทรบุตร 2565 ข้าราชการ 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  ดังนี้ 
1.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.80  
3.ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

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

สมาชิกเข้าประชุม ........…... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,566 คน 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ..............................................................   ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี   และได้เรียนเชิญ ………………………………….……………ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562  ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิกประจ าปี 2562 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท            
(-สามหมื่นบาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้ 
  1. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก ระดับชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 16 ราย  ดังนี้.-  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.จุฑามาศ      สุ่มมาตย์ ป.5 นางลดากฤษ     เครือบุตร 1586 พกส. 
2. ด.ช.กิตติทัศน์    มะณูดวงจันทร์ ป.4 น.ส.พิชามญชุ์     โรจน์ธรรมทวี 1719 ข้าราชการ 
3. ด.ญ.ณัฐชา         พรหมมา ป.6 นายประสิทธิ์     พรหมมา 1781 พกส. 
4. ด.ช.ฐิตโิชติ          ผงกุลา ป.6 นางวงศ์เดือน     ผงกุลา 1786 พกส. 
5. ด.ญ.ปริชญา       สิงห์ดง ป.2 นายวรวิทย์       สิงห์ดง 1850 พกส. 
6. ด.ญ.วรกมล        อ้ิมค า ป.2 น.ส.จินตนา      อินตะนัย 2071 พกส. 
7. ด.ช.จิรภัทร        นาจ าปา ป.6 นายณภัทรสพล   นาจ าปา 2253 พกส. 
8. ด.ช.ภูมิภัทรพงษ์   ดวงแก้ว ป.5 นางกรรณิการ์    ดวงแก้ว 2305 ข้าราชการ 
9. ด.ช.พีรพัฒน์      สะโสดา ป.3 น.ส.ฤทัยรัตน์     ศิริผล 2396 พกส. 
10. ด.ญ.ภาวิดา        เที่ยงราช ป.6 นางเอ้ืองฟูา      เที่ยงราช 2456 พกส. 
11. ด.ญ.วรรณภา      ทองบุญ ป.5 นางล าพูญร์        ทองบุญ 2561 พกส. 
12. ด.ญ.ณิชารีย์      คงเกียรติจิรา ป.2 นางครรชิตา    คงเกียรติจิรา 2681 พกส. 
13. ด.ช.จิรวฒัน์       ไชยสมคุณ ป.3 น.ส.จันทกานต์   เทพขันธ์ 2744 พกส. 
14. ด.ญ.เบญญาภา     จ าปา ป.2   น.ส.วรรณภา     วงศ์ทวี 2768 พกส. 
15. ด.ญ.พิมพ์พิไล      ภิรมย์             ป.2 นางพิมพ์จันทร์   ภิรมย์ 2778 ลูกจ้างเงินบ ารุง 
16. ด.ญ.บุณฑริกา    เขียวพันธ์ ป.6 น.ส.กัญดารัตน์   งอมสงัด 2889 ลูกจ้างเงินบ ารุง 
2. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน  4 ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.ภาวิณี      อภัยวงศ์ ม.3 นางละอองดาว   อภัยวงศ์ 1852 พกส. 
2. น.ส.วราภรณ์    ภาพันธ์ ม.2 นายสุพิศ          ภาพันธ ์ 2016 พกส. 
3. ด.ญ.ธนภรณ์    แซ่จึง ม.2 นางชนิฐา         น้อยส าราญ 2452 พกส. 
4. ด.ช.ศุภจักร     อินทรบุตร ม.3 นางธนัทภัทธ     อินทรบุตร 2565 ข้าราชการ 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  ดังนี้ 
1.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.80  
3.ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

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

สมาชิกเข้าประชุม ........…... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,566 คน 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ..............................................................   ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี   และได้เรียนเชิญ ………………………………….……………ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562  ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรของสมาชิกประจ าปี 2562 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท            
(-สามหมื่นบาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้ 
  1. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก ระดับชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 16 ราย  ดังนี้.-  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.จุฑามาศ      สุ่มมาตย์ ป.5 นางลดากฤษ     เครือบุตร 1586 พกส. 
2. ด.ช.กิตติทัศน์    มะณูดวงจันทร์ ป.4 น.ส.พิชามญชุ์     โรจน์ธรรมทวี 1719 ข้าราชการ 
3. ด.ญ.ณัฐชา         พรหมมา ป.6 นายประสิทธิ์     พรหมมา 1781 พกส. 
4. ด.ช.ฐิตโิชติ          ผงกุลา ป.6 นางวงศ์เดือน     ผงกุลา 1786 พกส. 
5. ด.ญ.ปริชญา       สิงห์ดง ป.2 นายวรวิทย์       สิงห์ดง 1850 พกส. 
6. ด.ญ.วรกมล        อ้ิมค า ป.2 น.ส.จินตนา      อินตะนัย 2071 พกส. 
7. ด.ช.จิรภัทร        นาจ าปา ป.6 นายณภัทรสพล   นาจ าปา 2253 พกส. 
8. ด.ช.ภูมิภัทรพงษ์   ดวงแก้ว ป.5 นางกรรณิการ์    ดวงแก้ว 2305 ข้าราชการ 
9. ด.ช.พีรพัฒน์      สะโสดา ป.3 น.ส.ฤทัยรัตน์     ศิริผล 2396 พกส. 
10. ด.ญ.ภาวิดา        เที่ยงราช ป.6 นางเอ้ืองฟูา      เที่ยงราช 2456 พกส. 
11. ด.ญ.วรรณภา      ทองบุญ ป.5 นางล าพูญร์        ทองบุญ 2561 พกส. 
12. ด.ญ.ณิชารีย์      คงเกียรติจิรา ป.2 นางครรชิตา    คงเกียรติจิรา 2681 พกส. 
13. ด.ช.จิรวฒัน์       ไชยสมคุณ ป.3 น.ส.จันทกานต์   เทพขันธ์ 2744 พกส. 
14. ด.ญ.เบญญาภา     จ าปา ป.2   น.ส.วรรณภา     วงศ์ทวี 2768 พกส. 
15. ด.ญ.พิมพ์พิไล      ภิรมย์             ป.2 นางพิมพ์จันทร์   ภิรมย์ 2778 ลูกจ้างเงินบ ารุง 
16. ด.ญ.บุณฑริกา    เขียวพันธ์ ป.6 น.ส.กัญดารัตน์   งอมสงัด 2889 ลูกจ้างเงินบ ารุง 
2. ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน  4 ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.ภาวิณี      อภัยวงศ์ ม.3 นางละอองดาว   อภัยวงศ์ 1852 พกส. 
2. น.ส.วราภรณ์    ภาพันธ์ ม.2 นายสุพิศ          ภาพันธ ์ 2016 พกส. 
3. ด.ญ.ธนภรณ์    แซ่จึง ม.2 นางชนิฐา         น้อยส าราญ 2452 พกส. 
4. ด.ช.ศุภจักร     อินทรบุตร ม.3 นางธนัทภัทธ     อินทรบุตร 2565 ข้าราชการ 
หมายเหตุ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  ดังนี้ 
1.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา ภายใน 3 ปีย้อนหลัง 
2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.80  
3.ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จำากัด

ครั้งที่ 38 วันพุธที่ 16 ตุลาคม   พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น.
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี อาคารอำานวยการชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

  สมาชิกเข้าประชุม .............. คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจำานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,566 คน 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

  เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว .............................................................. ได้กล่าวรายงานต่อ

ประธานในพิธี   และได้เรียนเชิญ .......................................................ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2562 ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา

บุตรของสมาชิกประจำาปี 2562 จำานวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 30,000.-บาท 

(-สามหมื่นบาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้

 2. ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน  4 ราย  ดังน้ี

 1. ทุนการศึกษาสำาหรับบุตรของสมาชิกระดับช้ันประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 16 ราย  ดังน้ี   .-
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เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 แนะน าผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม 

1.นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
2.นางวนิดา  พงษ์พีระ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
3.     หัวหน้าส านักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
4.นายเชิงชาย  จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 
5.นายชัยวัฒน์  ชุ่มชื่น  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 

 แจ้งรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 38 
1.นางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการ 

 2.นายสมิง  มีบุญ   รองประธานกรรมการ  คนที่ 1 
   3.นายชวดล  ช่วงสกุล  รองประธานกรรมการ  คนที่ 2 
   4.นายจักรพันธ์  บุญรอง  กรรมการและเหรัญญิก 
   5.นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
   6.นายสิริชัย  ทองปัญญา กรรมการและผู้จัดการ  

 7.นายบุญธรรม  ทินนะภา กรรมการ 
   8.นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์  กรรมการ 
   9.นางสาวชุติมา  บุญขวาง กรรมการ 
   10.นายสุธีร์  คันศร  กรรมการ 
   11.นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ กรรมการ 
   12.นางสาวศิรินทร สามสี  กรรมการ 

13.นายสัมฤทธิ์  ศรีกุล  กรรมการ 
   14.นายพิชิต  พันธุ์ดี  กรรมการ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   1. นายสมคิด  สุทธิค าภา ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 2. นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 1. นางอรัญญา   วราพุฒ  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

   2. นางรัชวด ี  ค าภาษา  เจ้าหน้าที่การเงิน 
   3. นางณิชาดา  สุณิสาฐิติ เจ้าหน้าที่บัญชี 
   4. นางสาวสุภานัน  อุระโลก  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
   5. นายพชร  รัตนประสพ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     3.นางจารุวรรณ  มาลาศรี            หัวหน้าสำานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
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เรื่อง รับรองรายงา นการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ  นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ                     
ประจ าปี 2561  ครั้งที่  37  เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2561   ซึ่งทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น  ขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วย  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
(ส าเนา) 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

ครั้งที่  37  วันอังคาร ที่  16 ตุลาคม  2561  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคารอ านวยการ ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
สมาชิกเข้าประชุม 1,397 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม)  จากจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,529 คน 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสว่างจิตร   คณาคร  ประธานกรรมการ  ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี และได้เรียนเชิญ นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร  สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการ          
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด และมอบทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจ าปี 2561 จ านวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
30,000.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) และทุนส่วนตัวของคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 9 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 13,500.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม และกล่าวแนะน าผู้เข้าร่วม
ประชุม ดังนี้ 

1.นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 
2.นางวนิดา  พงษ์พีระ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
3.นางวนิดา  พรโสภิณ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณศ์รีสะเกษ 
4.นายชัยวัฒน์  ชุ่มชื่น     ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ีบริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 
5.นายปริวัติ  โขลา  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 
6.นายชวดล       ช่วงสกุล  ที่ปรึกษาสหกรณ์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ  นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ                     
ประจ าปี 2560  ครั้งที่  36  เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2560   ซึ่งทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น  ขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม หากมีรายละเอียดที่จะแก้ไขให้เสนอท่ีประชุม และหากไม่มีผู้ใดเสนอแก้ไขรายละเอียด
รายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เป็นเอกฉันท์   
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  ประจ าปี 2561 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางอนงค์วรรณ    จันทกรณ์ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า   สรุปสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจาก
สหกรณ์ฯ  ประจ าปี 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561  ได้ดังนี้ 
  สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2561     1,468  คน 
  เข้าใหม่         105   คน 
  ลาออก           40  คน 
  สมาชิกเสียชีวิต           4  คน 
  สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2562     1,529  คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจ าปี 2561 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี  2561 ดังนี้ 
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2561 หน้า  36 – 37) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2561 
ประธานฯ     มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นายบุญธรรม  ทินนะภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี  2561  สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านธุรการ :  
 ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ 
 พบว่าแผนงานการจัดหาครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมตามเวลา คือจัดหาและจัดท าเว็ปไซด์ล่าช้า 
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ขีดฆ่าข้อความไม่ลงชื่อก ากับ หรือ ใช้เอกสารประกอบการกู้ท่ีหมดอายุ 
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(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2561 หน้า  40 - 41) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
   30 กันยายน 2561 

ประธานฯ มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้สอบบัญช ี นายชัยวัฒน์    ชุ่มชื่น   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท  ซี เจ ออดิจ จ ากัด เสนอต่อที่ประชุมถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561              
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2561 หน้า  40 - 41) 
มติทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2561 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ  นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อท่ีประชุมถึงการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2561       
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  
รายการ ปี 2561  %  ปี 2560  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,821,680.91  10.52  5,382,411.72  10.82 
2.เป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.05  30,000.00  0.06 
ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้ดังนี้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วตามกฎหมาย 38,175,711.00  69.00  34,451,917.00  69.27 
 ก าหนด  ( 6.10 % )         
 3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 8,911,731.00  16.11  8,345,386.00  16.78 
 แห่งธุรกิจ ( 13.00 % )         
 3.3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1,502,000.00  2.71  1,288,000.00  2.59 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 170,000.00  0.31  20,000.00  0.04 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 400,000.00  0.72  50,000.00  0.10 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
   30 กันยายน 2561 

ประธานฯ มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้สอบบัญช ี นายชัยวัฒน์    ชุ่มชื่น   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท  ซี เจ ออดิจ จ ากัด เสนอต่อที่ประชุมถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561              
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2561 หน้า  40 - 41) 
มติทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2561 
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ผู้จัดการ  นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2561       
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  
รายการ ปี 2561  %  ปี 2560  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,821,680.91  10.52  5,382,411.72  10.82 
2.เป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.05  30,000.00  0.06 
ร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้ดังนี้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วตามกฎหมาย 38,175,711.00  69.00  34,451,917.00  69.27 
 ก าหนด  ( 6.10 % )         
 3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 8,911,731.00  16.11  8,345,386.00  16.78 
 แห่งธุรกิจ ( 13.00 % )         
 3.3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1,502,000.00  2.71  1,288,000.00  2.59 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 170,000.00  0.31  20,000.00  0.04 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 400,000.00  0.72  50,000.00  0.10 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
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 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
 รายการ  ปี 2561  %  ปี 2560  % 
 3.7.เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงาน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 300,000.00  0.54  150,000.00  0.30 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมทั้งสิ้น  55,331,122.91  100.00  49,737,714.72  100.00 

ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561    
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ  นายสิริชัย  ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย               
ประจ าปี 2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงขอให้            
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    - รับสมาชิกเพ่ิม จ านวน 60 คน 
   2.แผนงานด้านการเงิน 
    2.1 การระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น    จ านวน 60,000,000.00 บาท 
     - เงนิรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน 35,000,000.00 บาท 
    2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน  จ านวน 100,000,000.00 บาท 
   3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน  200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน         1,000,000,000.00  บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ  จ านวน  100,000,000.00  บาท 
   4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้ค้างช าระ  2,000,000.00 บาท 
    4.2  ดอกเบี้ยค้างรับ      30,000.00 บาท 
 5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
  5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

5.4 จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อ่ืน 
 
 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
 รายการ  ปี 2561  %  ปี 2560  % 
 3.7.เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงาน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 300,000.00  0.54  150,000.00  0.30 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมทั้งสิ้น  55,331,122.91  100.00  49,737,714.72  100.00 

ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561    
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ  นายสิริชัย  ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย               
ประจ าปี 2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงขอให้            
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    - รับสมาชิกเพ่ิม จ านวน 60 คน 
   2.แผนงานด้านการเงิน 
    2.1 การระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น    จ านวน 60,000,000.00 บาท 
     - เงนิรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน 35,000,000.00 บาท 
    2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน  จ านวน 100,000,000.00 บาท 
   3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน  200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน         1,000,000,000.00  บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ  จ านวน  100,000,000.00  บาท 
   4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้ค้างช าระ  2,000,000.00 บาท 
    4.2  ดอกเบี้ยค้างรับ      30,000.00 บาท 
 5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
  5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

5.4 จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อ่ืน 
 
 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
 รายการ  ปี 2561  %  ปี 2560  % 
 3.7.เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงาน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 300,000.00  0.54  150,000.00  0.30 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมทั้งสิ้น  55,331,122.91  100.00  49,737,714.72  100.00 

ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561    
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ  นายสิริชัย  ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย               
ประจ าปี 2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงขอให้            
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 

   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    - รับสมาชิกเพ่ิม จ านวน 60 คน 
   2.แผนงานด้านการเงิน 
    2.1 การระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น    จ านวน 60,000,000.00 บาท 
     - เงนิรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน 35,000,000.00 บาท 
    2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน  จ านวน 100,000,000.00 บาท 
   3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน  200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน         1,000,000,000.00  บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ  จ านวน  100,000,000.00  บาท 
   4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้ค้างช าระ  2,000,000.00 บาท 
    4.2  ดอกเบี้ยค้างรับ      30,000.00 บาท 
 5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
  5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

5.4 จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อ่ืน 
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5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม 
- ส่งคณะกรรมการด าเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

จ านวน 5 คน/ปี 
     - จัดอบรมให้แก่สมาชิกจ านวน 400 คน/ 2 ครั้ง/ปี 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2562 และ 2561 

     
ประเภทงบประมาณ 

 ขอตั้ง
งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2561 รายละเอียดประกอบงบประมาณ              

ปี 2562 
   ปี 2562   แผนปี 2561   รับ-จ่ายจริง    

รายรับ         

1.ดอกเบี้ยรับ    72,000,000.00    68,000,000.00  
  

69,837,655.00  -ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 

2.รายได้อ่ืน ๆ      3,500,000.00      3,500,000.00  
    

1,730,444.53  
-ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและ 
สหกรณ์ 

        -ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        -ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 
        -ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 
  75,500,000.00  71,500,000.00 71,568,099.53 

 รายจ่าย         
- ดอกเบี้ยจ่าย 

 
   20,000,000.00 

  
  20,000,000.00 

  
15,785,224.72  
 

-จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ 

        -จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน 
        -จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ 
     2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่         
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่      1,269,360.00      1,080,720.00    1,040,850.00  -ขอตั้งไว้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

        

ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน 
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ    2  คน 
2.เจ้าหน้าที่การเงิน   1  คน 
3.เจ้าหน้าที่บัญชี      1  คน 
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปรับวุฒิปริญญาตรี)   
   1 คน 

- ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 232,710.00 150,000.00 150,470.00 -ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการกรรมการ      80,000.00        80,000.00        57,470.00  -ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
        -ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่       50,000.00        50,000.00        83,250.00  -ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ 
        -ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ 
- เงินสมทบประกันสังคม 
 
 

55,000.00 
  
 

 48,000.00 
  
 

31,432.00 
  
 

-เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของ
นายจ้างหัก 5% ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
จ านวน 5  คน 

     

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2562 และ 2561 

     
ประเภทงบประมาณ 

 ขอตั้ง
งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2561 รายละเอียดประกอบงบประมาณ              

ปี 2562 
   ปี 2562   แผนปี 2561   รับ-จ่ายจริง    

รายรับ         

1.ดอกเบี้ยรับ    72,000,000.00    68,000,000.00  
  

69,837,655.00  -ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 

2.รายได้อ่ืน ๆ      3,500,000.00      3,500,000.00  
    

1,730,444.53  
-ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและ 
สหกรณ์ 

        -ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        -ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 
        -ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 
  75,500,000.00  71,500,000.00 71,568,099.53 

 รายจ่าย         
- ดอกเบี้ยจ่าย 

 
   20,000,000.00 

  
  20,000,000.00 

  
15,785,224.72  
 

-จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ 

        -จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน 
        -จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ 
     2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่         
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่      1,269,360.00      1,080,720.00    1,040,850.00  -ขอตั้งไว้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

        

ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน 
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ    2  คน 
2.เจ้าหน้าที่การเงิน   1  คน 
3.เจ้าหน้าที่บัญชี      1  คน 
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปรับวุฒิปริญญาตรี)   
   1 คน 

- ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 232,710.00 150,000.00 150,470.00 -ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการกรรมการ      80,000.00        80,000.00        57,470.00  -ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
        -ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่       50,000.00        50,000.00        83,250.00  -ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่ 
        -ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ 
- เงินสมทบประกันสังคม 
 
 

55,000.00 
  
 

 48,000.00 
  
 

31,432.00 
  
 

-เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของ
นายจ้างหัก 5% ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
จ านวน 5  คน 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอตั้ง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2561 รายละเอียดประกอบงบประมาณ 
ปี 2562 

   ปี 2562   แผนปี 2561   รับ-จ่ายจริง    
3. หมวดค่าตอบแทน         
- ค่าตอบแทน 
 
 

50,000.00 
  
 

      50,000.00 
 
  

      29,500.00 
  
 

-ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่การเงินในการ 
หักเงินและเจ้าหน้าที่อ่ืนให้การสนับสนุน
ต่อสหกรณ์ 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์ 

 20,000.00  
 

    20,000.00 
  

     10,000.00  
 

-ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์กรณีการ
จัดท าโครงการของสหกรณ์ 

- ค่ารับรองทั่วไป 
 
 
 

      30,000.00 
 
 
  

      30,000.00 
 
 
  

      19,263.00 
 
 
  

-ค่ารับรองในการประชุมประจ าเดือนของ
คณะกรรมการด าเนินการ,                  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และแขกท่ัวไปของ
สหกรณ์ 

- ค่าล่วงเวลา 
 
 

   30,000.00 
 
  

     30,000.00 
 
  

    15,394.78 
  
 

-ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / 
คน / วัน  

- ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญส่ามัญ 

700,000.00 
 

500,000.00 
 

444,928.00  
 

-ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่ 
-ค่าของช าร่วย 

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
 
 

    170,000.00 
 
  

    170,000.00 
 
  

 126,600.00  
 
 

-ค่าเบี้ยประชุมกรรมการด าเนินการ           
คนละ 600 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี 
จ านวน 14 คน 

- ค่าตรวจสอบกิจการ       60,000.00        60,000.00       60,000.00  -ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
         คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภัณฑ์ 

    4.1 ครุภัณฑ์         300,000.00         300,000.00 34,471.00 
   4.1.1 เก้าอ้ีท างานมีโช๊ค -   6,000.00    6,000.00  -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 

  4.1.2 โต๊ะหน้าโฟเมก้า -          1,200.00  -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.3 Wifi router - 3,500.00          2,100.00  -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
  4.14 Notebook HP 
pavilion 

 

20,000.00  
 

      18,900.00 
  

-เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
 

  4.1.5 เครื่องพิมพ์สี            
lnk (All-in-one) 

- 
 

4,500.00 
  

        4,990.00  
 

-เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
 

  4.1.6 เครื่องคิดเลข 
Casio 

- 
 

- 
  

     583.00  
 

-ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
 

  4.1.7 ตู้ลิ้นชักเก็บ
เอกสาร 

- 
 

6,000.00 
  

     698.00  
 

-เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอตั้ง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2561 รายละเอียดประกอบงบประมาณ             
ปี 2562 

    ปี 2562   แผนปี 2561   รับ-จ่ายจริง  
  4.1.8 ไมโครโฟน  15,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
  4.1.9 โปรเจคเตอร์  15,000.00 - - -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.10 โต๊ะท างาน  4,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
  4.1.11 เครื่องอัดเสียง   4,000.00 - - -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.12 เลนส์กล้อง  15,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
  4.1.13 เครื่องส ารองไฟ   18,000.00 - - -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.14 โทรศัพท์ไร้สาย  5,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์   100,000.00  100,000.00       47,078.38  -ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
4.3 ที่ดินรอจ าหน่าย    500,000.00      500,000.00  - -ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด 
5. หมวดค่าใช้จ่าย         
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์      100,000.00     150,000.00       46,489.20  -ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 
    

 
  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 

- ค่าถ่ายเอกสาร       25,000.00        25,000.00         8,616.00  -ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ     150,000.00     150,000.00        47,906.00  -ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก 
  และค่าเช่าที่พัก       ในการเดินทางของสหกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน    200,000.00       50,000.00          8,150.00  -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
        ส านักงานสหกรณ์ 

    
-ปรับปรุงส านักงาน 

- ค่าจัดท าเว็บไซต์       30,000.00       60,000.00     9,250.00  -จ่ายค่าจัดท าเว็บไซตข์่าวสารสหกรณ์ 
- ค่าเช่าส านักงาน       60,000.00        60,000.00        60,000.00  -จ่ายค่าเช่าส านักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ  
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป      60,000.00      60,000.00        53,961.00  -ส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์ 
- ค่าโทรศัพท์       20,000.00       20,000.00        16,497.02  -เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00    50,000.00     21,572.00  -เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง 

    
ธนาคาร 

- ค่าตรวจบัญชี       80,000.00       80,000.00       80,000.00  -เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีเอกชน 
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 
 

      50,000.00 
  

      30,000.00 
  

     28,190.00 
  

-เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปรับปรุง
โปรแกรม 

        -เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซต์ 
        -เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนโปรแกรม Line 
- ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี 

   100,000.00  
 

   100,000.00  
 

- 
   

-เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีฟูองศาล 
 

  24,559,710.00  24,003,720.00  18,351,034.10    
หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
ที่ประชุมซักถามและอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ประเภทงบประมาณ 
 ขอตั้ง

งบประมาณ  งบประมาณ ปี 2561 รายละเอียดประกอบงบประมาณ             
ปี 2562 

    ปี 2562   แผนปี 2561   รับ-จ่ายจริง  
  4.1.8 ไมโครโฟน  15,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
  4.1.9 โปรเจคเตอร์  15,000.00 - - -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.10 โต๊ะท างาน  4,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
  4.1.11 เครื่องอัดเสียง   4,000.00 - - -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.12 เลนส์กล้อง  15,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
  4.1.13 เครื่องส ารองไฟ   18,000.00 - - -ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.14 โทรศัพท์ไร้สาย  5,000.00 - - -เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์   100,000.00  100,000.00       47,078.38  -ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
4.3 ที่ดินรอจ าหน่าย    500,000.00      500,000.00  - -ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด 
5. หมวดค่าใช้จ่าย         
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์      100,000.00     150,000.00       46,489.20  -ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 
    

 
  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 

- ค่าถ่ายเอกสาร       25,000.00        25,000.00         8,616.00  -ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ     150,000.00     150,000.00        47,906.00  -ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก 
  และค่าเช่าที่พัก       ในการเดินทางของสหกรณ์ 
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน    200,000.00       50,000.00          8,150.00  -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
        ส านักงานสหกรณ์ 

    
-ปรับปรุงส านักงาน 

- ค่าจัดท าเว็บไซต์       30,000.00       60,000.00     9,250.00  -จ่ายค่าจัดท าเว็บไซตข์่าวสารสหกรณ์ 
- ค่าเช่าส านักงาน       60,000.00        60,000.00        60,000.00  -จ่ายค่าเช่าส านักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ  
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป      60,000.00      60,000.00        53,961.00  -ส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์ 
- ค่าโทรศัพท์       20,000.00       20,000.00        16,497.02  -เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00    50,000.00     21,572.00  -เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง 

    
ธนาคาร 

- ค่าตรวจบัญชี       80,000.00       80,000.00       80,000.00  -เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีเอกชน 
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 
 

      50,000.00 
  

      30,000.00 
  

     28,190.00 
  

-เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาปรับปรุง
โปรแกรม 

        -เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซต์ 
        -เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนโปรแกรม Line 
- ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดี 

   100,000.00  
 

   100,000.00  
 

- 
   

-เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีฟูองศาล 
 

  24,559,710.00  24,003,720.00  18,351,034.10    
หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
ที่ประชุมซักถามและอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคบัสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสามคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก                     
ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายค น  
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน                    
ณ  ส านักงานสหกรณ์ 

ประธานฯ ชี้แจ้งว่า  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ประกอบด้วย 
 1. นางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการ  วาระท่ี 2 ปีที่ 1 

2. นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 วาระท่ี 2 ปีที่ 2 
   3. นางสาวชุติมา  บุญขวาง รองประธานกรรมการ คนที่ 2 วาระท่ี 1 ปีที่ 2 
   4. นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ เลขานุการ   วาระท่ี 2 ปีที่ 1 
 5. นายจักรพันธ์  บุญรอง  เหรัญญิก   วาระท่ี 1 ปีที่ 2 
 6. นายสิริชัย  ทองปัญญา กรรมการและผู้จัดการ  วาระท่ี 2 ปีที่ 1 
     7. นายสัมฤทธิ์  ศรีกุล  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีที่ 1 
 8. นายพิชิต  พันธุ์ดี  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
 9. นางสาวศิรินทร สามสี  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
 10.นายสุธีร์  คันศร  กรรมการ   วาระที่ 1 ปีที่ 2 
 11.นางพยอม  รวยสูงเนิน กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีที่ 2 
 12.นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีที่ 2 
 13.นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์  กรรมการ   วาระท่ี 1 ปีที่ 1 
 14.นายชาญ  งามมาก  กรรมการ   วาระท่ี 2 ปีที่ 2 

ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ที่ครบวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์     วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
2. นางสาวชุติมา  บุญขวาง     วาระท่ี 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
3. นายจักรพันธ์  บุญรอง      วาระท่ี 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
4. นายสุธีร์  คันศร      วาระท่ี 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
5. นางพยอม  รวยสูงเนิน         วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
6. นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ ์     วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
7. นายชาญ  งามมาก      วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 

                        จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างลง  การเลือกตั้งให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
  การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ แต่สามารถเลือกกลับเข้ามาได้อีก  
จ านวน 7 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน          
14 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

17

  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 7 คน  จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือ 
และมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ปรากฏผลดังนี้   

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสุธีร์ คันศร 1,049 1 
2 นางสาวชุติมา บุญขวาง 680 7 
3 นายจักรพันธ์ บุญรอง 705 5 
4 นายบุญธรรม ทินนะภา 691 6 
5 นางสาวปิยมาศ จ ารัสธนสาร 593 8 
6 นายสมิง มีบุญ 797 2 
7 นางสาวชุติญา วังวรวุฒ ิ 462 9 
8 นายชวดล ช่วงสกุล 750 4 
9 นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์ 752 3 
10 นางศิริกาญจนา นีระมนต์ 97 14 
11 นายวนันดร โกเมศ 128 13 
12 นายทศพร ถันทอง 222 12 
13 นางสาววรรณพร ประภาสัย 266 11 
14 นางกูลจิตร รุญเจริญ 421 10 

 
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับที่ 1 - 7  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 7 คน  จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือ 
และมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ปรากฏผลดังนี้   

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสุธีร์ คันศร 1,049 1 
2 นางสาวชุติมา บุญขวาง 680 7 
3 นายจักรพันธ์ บุญรอง 705 5 
4 นายบุญธรรม ทินนะภา 691 6 
5 นางสาวปิยมาศ จ ารัสธนสาร 593 8 
6 นายสมิง มีบุญ 797 2 
7 นางสาวชุติญา วังวรวุฒ ิ 462 9 
8 นายชวดล ช่วงสกุล 750 4 
9 นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์ 752 3 
10 นางศิริกาญจนา นีระมนต์ 97 14 
11 นายวนันดร โกเมศ 128 13 
12 นายทศพร ถันทอง 222 12 
13 นางสาววรรณพร ประภาสัย 266 11 
14 นางกูลจิตร รุญเจริญ 421 10 

 
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับที่ 1 - 7  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ102.ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์          
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปีจ านวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า                  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต               

ต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่ง           

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีที่

ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้    
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 ให้ผู้ตรวจสอบ

กิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
 (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ันเว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ
สหกรณ์ 
 (3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
 (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนหรือเคยถูกให้ออกจาก ต าแหน่งผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท า               
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 
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(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่ง
ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนให ม่         
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายบุญธรรม  ทินนะภา และนายพรรณศักดิ์  บุรกรณ์  และก าหนดค่าตอบแทน  2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้องเข้า
มาตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศรั บสมั ครผู้ ต รวจสอบกิ จการ  ลงวั นที่  29 สิ งหาคม  2561 มี ผู้ สมั คร รั บ เลื อกตั้ ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการและผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 2 คน  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการโดยวิธีเปิดเผยและก าหนดค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบ
กิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน            
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน              
ตามเสนอ   
มติที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปรากฏผลการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสมคิด           สุทธิค าภา 110 1 
2 นายพรรณศักดิ์     บุรกรณ์ 76 2 

   
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับที่ 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง              

คราวละ  1 ปี  โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่ง
ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนให ม่         
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายบุญธรรม  ทินนะภา และนายพรรณศักดิ์  บุรกรณ์  และก าหนดค่าตอบแทน  2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้องเข้า
มาตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศรั บสมั ครผู้ ต รวจสอบกิ จการ  ลงวั นที่  29 สิ งหาคม  2561 มี ผู้ สมั คร รั บ เลื อกตั้ ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการและผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 2 คน  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการโดยวิธีเปิดเผยและก าหนดค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบ
กิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน            
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน              
ตามเสนอ   
มติที่ประชุม  มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปรากฏผลการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสมคิด           สุทธิค าภา 110 1 
2 นายพรรณศักดิ์     บุรกรณ์ 76 2 

   
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับที่ 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง              

คราวละ  1 ปี  โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนล าดับที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 
ประธานฯเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

สหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียน
ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแต่สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเ อกชนตรวจสอบบัญชี             
(4.2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับ            
ดีขึ้นไป  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  มีทุนด าเนินการ 1,233,848,650.98 บาท และผลการ
จัดชั้นคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ  จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วย ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน    

 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ 
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง  และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี  เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี   
เพ่ือเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปีสิ้นสุด 30 
กันยายน 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561  จึงมีมติขอเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามา จ านวน  1 ราย  คือ บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด  โดยมี                  
นายเชิงชาย    จันทร์ศรี  ผู้สอบบัญชี  เลขทะเบียน 5557 รายละเอียดดังนี้ 

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

2 - 4 คน/ครั้ง 
ครั้งละ 1 - 2 วัน 

3.ค่าตรวจสอบบัญชี 80,000.-บาท 

4.การขอรับเงินการตรวจสอบ แบ่งรับเป็น 2 งวด  ภายหลังการเข้าตรวจสอบและเม่ือรับรอง              
งบการเงินประจ าปีเสร็จสิ้นแล้ว 

 
มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จัดจ้างบริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด โดยมีนายเชิงชาย  จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชี   
เลขทะเบียน 5557 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 ในราคา 80,000.-บาท (-แปดหมื่น
บาทถ้วน-) และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องพิจาณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้ าประกันของสหกรณ์  ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 จ านวน 
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)  และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553  
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
  โดยสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ         
ค้ าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  คือ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับ
ทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่  และก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการ
ค านวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์   ส าหรับสหกรณ์ประเภท        
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท  จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจ านวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
  ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด   
มีทุนเรือนหุ้น จ านวน 662,788,530.00 บาท  และมีทุนส ารอง จ านวน 56,136,664.26 บาท  ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้น         
รวมกับทุนส ารอง  จ านวน 718,925,194.26 บาท  จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีได้            
ไม่เกิน 1,078,387,791.39 บาท    
  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561  ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561             
ไว้ไม่เกิน  300,000,000.- บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-)  จึงมีมตขิอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพ่ือพิจารณา  
มติที่ประชุม   ได้ พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล                   
ศรีสะเกษ จ ากัด ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันในวงเงิน 300,000,000.00 บาท  (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และให้
คณะกรรมการด าเนินการรายงานเพ่ือขอความเห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ                
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการ
อ่ืนๆที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน              
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน               
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 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ                
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการ
อ่ืนๆที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน              
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน               
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 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ                
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการ
อ่ืนๆที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน              
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน               
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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ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องพิจารณาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี 2561-2566 
  ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ได้จัด
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2566 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบ้านสวน           
คุณตารีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล           
ศรีสะเกษ จ ากัด มกีารทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ ในปีบัญชี 2561 โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เป็นวิทยากร 
  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 37 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้อนุมัติ             
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี 2561-2566  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2561 หน้า 84 – 111) 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด น าแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2561 – 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี 15  เรื่องอ่ืนๆ   

ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561  จ านวน 192,052  คน  แบ่งเป็น
ประเภทสามัญ  133,432 คน  สมทบ  58,620 คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  1,577  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   1,115 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     462 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท.  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561   มีสมาชิกท้ังประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนทั้งสิ้น  60,207  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกทั้งหมด  225  คน 

สมาคม สส.ชสอ.   ณ วันที่  30 กันยายน  2561  มีสมาชิกทั้ งประเภทสามัญและสมทบ          
จ านวนทั้งสิ้น  279,229  คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  141  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน 136 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน    5 คน 
ในปี 2561  ศูนย์ประสานงานฯจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้ เสียชีวิตทั้งสิ้น  7  ราย                

ดังรายนามนี้ 
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ที ่ เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 21684 58 นายมนตรี    ศรีกุล สามัญ 10 ต.ค.2560 1,031,077.49 
2 65451 - นายปาลพงษ์ จินาพันธ์ สมทบ 27 ธ.ค.2560 1,032,591.33 

   สมาคม สส.ชสอ.   600,000.00 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 21769 538 น.ส.ยุพาพิน กระมล สามัญ 8 ม.ค.2561 1,021,621.21 

   
สมาคม สส.ชสอ. 

  600,000.00 
4. 21858 1250 น.ส.สัมฤทธิ์ อ้อมแก้ว สามัญ 28 มี.ค.2561 1,015,383.98 
5. 100089 - นายเฉลิมศักดิ์ ใบเขียว สมทบ 31 มี.ค.2561 1,015,479.51 
6. 21695 3005 นางสมหมาย บูรณะ สามัญ 6 ส.ค.2561 1,026,773.55 
7. 114523 - นายปัญญา แสงขาว สมทบ 19 ส.ค.2561 1,025,505.65 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,368,432.72 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)   สว่างจิตร    คณาคร ประธานในที่ประชุม 
        (นางสว่างจิตร    คณาคร) 

    (ลงชื่อ)  อนงค์วรรณ   จันทกรณ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 

(ลงชื่อ)   สุภานัน   อุระโลก ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
                       (นางสาวสุภานัน   อุระโลก)      
 

                         
  (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 
          เลขานุการ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ .........................................................  

ที ่ เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

1 21684 58 นายมนตรี    ศรีกุล สามัญ 10 ต.ค.2560 1,031,077.49 
2 65451 - นายปาลพงษ์ จินาพันธ์ สมทบ 27 ธ.ค.2560 1,032,591.33 

   สมาคม สส.ชสอ.   600,000.00 

   กองทุนสวัสดิการ กสธท.   1,000,000.00 
3. 21769 538 น.ส.ยุพาพิน กระมล สามัญ 8 ม.ค.2561 1,021,621.21 

   
สมาคม สส.ชสอ. 

  600,000.00 
4. 21858 1250 น.ส.สัมฤทธิ์ อ้อมแก้ว สามัญ 28 มี.ค.2561 1,015,383.98 
5. 100089 - นายเฉลิมศักดิ์ ใบเขียว สมทบ 31 มี.ค.2561 1,015,479.51 
6. 21695 3005 นางสมหมาย บูรณะ สามัญ 6 ส.ค.2561 1,026,773.55 
7. 114523 - นายปัญญา แสงขาว สมทบ 19 ส.ค.2561 1,025,505.65 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,368,432.72 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)   สว่างจิตร    คณาคร ประธานในที่ประชุม 
        (นางสว่างจิตร    คณาคร) 

    (ลงชื่อ)  อนงค์วรรณ   จันทกรณ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 

(ลงชื่อ)   สุภานัน   อุระโลก ผู้จด/พิมพ์รายงานการประชุม 
                       (นางสาวสุภานัน   อุระโลก)      
 

                         
  (นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์) 
          เลขานุการ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ .........................................................  
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เรื่อง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออก
จากสหกรณ์ฯ ประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางอนงค์วรรณ    จันทกรณ์ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า   สรุปสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจาก
สหกรณ์ฯ  ประจ าปี 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 
รายละเอียดดังนี้ 
 

เดือน เข้าใหม่ ลาออก คงเหลือ 

  ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ยกมาปี 2562 416 1,113   1,529 

ตุลาคม 2561  2 2 0 5 1,528 

พฤศจิกายน  2561  3 10 2 4 1,535 

ธันวาคม  2561  2 8 2 3 1,540 

มกราคม 2562  1 8 2 1 1,546 

กุมภาพันธ์ 2562  3 3 1 3 1,548 

มีนาคม 2562  1 3 2 2 1,548 

เมษายน 2562  0 5 1 0 1,552 

พฤษภาคม 2562  0 4 2 1 1,553 

มิถุนายน  2562  1 1 1 0 1,554 

กรกฎาคม  2562  1 5 2 1 1,557 

สิงหาคม 2562  1 2 0 0 1,560 

กันยายน 2562  0 8 2 0 1,566 

รวม เข้าใหม่-ลาออก  15 59 17 20 1,566 

รวมสมาชิกคงเหลือ  414 1,152  
 
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................  
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เรื่อง รับทราบรายงานกิจการ 
ประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี  2562 ดังนี้ 

รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

*************** 
1. รายงานกิจการทั่วไป  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  ได้จดทะเบียนครั้งแรก 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พุทธศักราช  2511  และได้เร่ิมประกอบธุรกิจ ประเภทออมทรัพย์  เลขทะเบียนที่  
กพธ.7/2525 วันที่  21 มกราคม 2525  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 37 ปี ส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์                
ได้เจริญก้าวหน้าเป็นล าดับ ในปีบัญชี 2562 มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 1,301,107,313.76 บาท     
2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น 662,788,530.00 605,655,730.00 
ถือหุ้นระหว่างปี 68,103,400.00 67,363,751.00 
ถอนหุ้นระหว่างปี 7,687,500.00 10,230,951.00 
เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น 723,204,430.00 662,788,530.00 

3.  จ านวนสมาชิก 
รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

จ านวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี 1,529 1,468 
สมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 74 105 
สมาชิกออกระหว่างปี 37 44 
สมาชิกเม่ือสิ้นปีคงเหลือ 1,566 1,529 

4.  เงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 
เงินฝากต้นปีก่อน เป็นเงิน 455,040,888.93 464,845,128.24 
ฝากระหว่างปี 43,236,227.81 35,597,999.81 
ถอนระหว่างปี 44,999,801.39 45,402,239.12 
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2562 เป็นเงิน 453,277,315.35 455,040,888.93 

  5.  ประเภทเงินฝากสหกรณ์อื่น 
รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) 

สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากัด 13,971,768.35 19,900,966.64 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จ ากัด 11,671,861.02 26,636,019.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด 2,708.87 2,628.91 
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด 4,561,415.76 4,854,251.34 
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จ ากัด 3,287,284.76 3,107,363.01 

รวม 32,524,188.49 54,501,228.90 
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6.  การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก 

รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
ประเภทเงิน ปี 2562 ปี 2561 

 สัญญา จ านวนเงินกู ้ เฉลี่ยรายละ สัญญา จ านวนเงินกู้ เฉลี่ยรายละ 
เงินกู้สามัญ 534 818,812,000.00 1,533,355.81 606 956,286,423.49 1,578,030.40 
เงินกู้พิเศษ 87 61,183,000.00 703,252.87 97 69,186,000.00 713,257.73 
เงินกู้ฉุกเฉิน 2,231 88,586,600.00 39,707.13 3,103 122,356,500.00 39,431.68 
เงินกู้พัฒนา
คุณภาพชีวิต 575 102,912,000.00 178,977.39 337 34,768,000.00 103,169.14 

เงินกู้บ านาญ
เปี่ยมสุข 40 9,010,000.00 225,275.00 33 5,400,000.00 163,636.36 

เงินกู้อาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ 10 1,144,000.00 114,400.00 - - - 

 
7.  ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ประเภท ฐานะการเงิน 
ปี 2562 

ฐานะการเงิน 
ปี 2561 

+ เพิ่ม - ลด 

1. ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 723,204,430.00 662,788,530.00 + 60,415,900.00 
2. ทุนส ารอง 61,958,345.17 56,136,664.26 + 5,821,680.91 
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอ่ืนๆ 3,186,527.00 2,903,560.00 + 282,967.00 
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 453,277,315.35 455,040,888.93 - 1,763,573.58 
5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,081,647,600.00 1,188,415,301.40 - 106,767,701.40 
6. เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 1,011,763,396.05 1,105,224,993.22 - 93,461,597.17 
7. เงินกู้คงเหลือท่ีสมาชิกเม่ือสิ้นปี 1,199,501,732.80 1,129,617,528.85 + 69,884,203.95 
8. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 73,933,716.25 69,827,231.47 + 4,106,484.78 
9. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อ่ืน 7,206,674.69 10,000,000.00 - 2,793,325.31 
10.รายได้ 76,252,970.13 72,591,587.86 + 3,661,382.27 
11.ค่าใช้จ่าย 18,690,445.14 17,260,464.95 + 1,429,980.19 
12.ก าไรสุทธิ 57,623,866.96 55,331,122.91 + 2,292,744.05 
13.ทุนด าเนินงานทั้งหมด 1,301,107,313.76 1,233,848,650.98 + 67,258,662.78 

 
8. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอื่น ๆ 
   8.1  ถือหุ้นกับบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   8.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด หุ้นละ 500 บาท  จ านวน 3,263,000.00  บาท  
 
 
 
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2562 
ประธานฯ     มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี  2562  ดังนี้ 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

เรียน   ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
             ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า              
นายสมคิด  สุทธิค าภา และ นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ศรีสะเกษ 
จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี  โดยสรุป 
ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
        2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
        2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
       2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ    
 3. วิธีการตรวจสอบ  เป็นการสุ่ม จากการหลักฐานการเงิน ทะเบียนและรายงานประชุมประจ าเดือน  

ที่เกี่ยวข้องกัน เข้าตรวจสอบทุกเดือน  จากการตรวจสอบ การตรวจดูการสังเกต การตรวจนับ การยืนยันยอด และ 
การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ การค านวณ  การตรวจสอบการผ่านรายการ  การตรวจหารายการผิดปกติ           
การสอบถาม และ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้อก าหนด ดังนี้ 
3.ผลการตรวจสอบ 

 3.1.ด้านการเงิน 
3.1.1 การรับเงินทุกรายการได้รับครบถ้วนภายในก าหนดเวลา มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงิน ที่ได้รับ

ครบตามจ านวนและน ามาลงบัญชีทุกฉบับ    
3.1.2 การจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ และมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
3.1.3 การจ่ายเงินกู้ใหก้ับสมาชิกให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีสหกรณ์ก าหนด 
3.1.4 การรับช าระหนี้ มีการเปรียบเทียบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับและบันทึกบัญชีทุกรายการ 
3.1.5 การเก็บรักษาเงินสด ได้จัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มีการก าหนดวงเงินขั้นสูงที่เก็บรักษาไว้ใน  

สหกรณ์ฯ  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบไว้โดยชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจนับเงินสดจริงเทียบกับบัญชี เป็นประจ าวัน         
มีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปีเป็นจ านวนเงิน  5.-บาท(-ห้าบาทถ้วน-)  ถูกต้องตามบัญชี สหกรณ์มีการควบคุมการใช้
จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเก็บได้ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท  
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เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 5
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3.1.6 มีการบันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับจ่ายในแต่ละวันและรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

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

ธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนครบถ้วน 
3.1.10 การจ่ายเงินเป็นเช็คทุกครั้งต้องจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมและลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  รวมทั้งมีการ

จัดท าทะเบียนคุมเช็คไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3.1.11 กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิด และไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและ

ประทับตรา “ยกเลิก ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
3.1.12 มีการจัดท ารายงานใบเสร็จที่ยกเลิก 
3.1.13 จัดท ารายงานการหักเงินช าระหนี้ทุกประเภทจากสมาชิกทุกเดือน 
3.1.14 มีการติดตามหนี้และแก้ไขอย่างเหมาะสม(การเงิน+บัญชี) 
3.1.15 การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือน ามาจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการของสหกรณ์ และอยู่ภายในวงเงินกู้และวงเงินค้ าประกันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3.1.16 การรับเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินค่าหุ้นที่ได้รับกับส าเนาใบเสร็จรับเงินที่บันทึกบัญชี 
3.1.17 มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามส่วนวงเงินกู้จากสมาชิก และได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและบันทึกบัญชี

ครบถ้วน กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิดและไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  และ
ประทับตรา “ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 

3.1.18 การจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกมีการตรวจสอบการช าระหนี้สินและภาระค้ าประกันที่คงค้างกับสหกรณ์ 
รวมทั้งผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

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

3.2 ด้านธุรการ  
3.2.1 มีการรับ/ตรวจสอบ/เสนอ/จัดเก็บใบสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่/ลาออกจากสมาชิก ถูกต้อง 
3.2.2 มีการประชาสัมพันธ์  แนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
3.2.3 มีการรับสมัครสมาชิก สสธท.และ สส.ชสอ. รวมทั้งโอนเงินค่าสมัครของแต่ละรอบและพิมพ์

ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก ถูกต้อง 
3.2.4 การจัดซื้อสินเชื่อจากบุคคลภายนอกได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่

ก าหนด 
3.3 ด้านบัญชี 

3.3.1 แยกใบส าคัญการรับ - จ่าย เงิน  ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิป ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามประเภทการ
จ่าย หรือรับทุกวันเม่ือหมดเวลาปฏิบัติงานประจ าวันและลงรายการรับ - จ่าย ตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุป
ประจ าวัน 

3.3.2 มีการท างบทดลองประจ าเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี ถูกต้อง 
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3.3.3 มีการจัดท าและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟูมทะเบียนทุนเรือนหุ้น ว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชี
ทั่วไปเป็นประจ าทุกเดือนถูกต้อง 

3.3.4 มีการท ารายการแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทุกวันส้ินเดือน เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ และลงรายการแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์  

3.3.5 มีการยืนยันยอดหนี้กับลูกหนี้(1ครั้ง/ปี) 
3.3.6 การรับฝากเงินมีเอกสารประกอบและมีการบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและ           

แผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที 
3.3.7 การถอนเงินฝากมีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึก รายการใน

สมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ท าการถอนเงินฝากด้วย
ตนเองต้องมีใบมอบฉันทะประกอบให้ถูกต้อง 

3.3.8 มีการส ารองข้อมูลไว้ในที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย 
3.4 ด้านสินเชื่อ  

3.4.1 มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
3.4.2 หลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
3.4.3 มีการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่าง

เหมาะสม 
3.4.4 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 6 ประเภท คือ 1.เงินกู้ฉุกเฉิน 2.เงินกู้สามัญ 3.เงินกู้พิเศษ          

4. เงินกูส้ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  5. เงินกู้โครงการบ านาญเปี่ยมสุข 6. เงินกู้โครงการอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  ดังนี้ 

ล าดับ ประเภทเงินกู้ จ านวน
สัญญา จ่ายเงินกู้ คงเหลือ 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 2,231 88,586,600.00 13,053,089.33 
2. เงินกู้สามัญ 534 818,812,000.00 979,453,987.43 
3. เงินกู้พิเศษ 87 61,183,000.00 143,801,120.92 
4. เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
575 102,912,000.00 56,129,935.12 

5. เงินกู้โครงการบ านาญ
เปี่ยมสุข 

40 9,010,000.00 5,978,200.00 

6. เงินกูโ้ครงการอาชีพเสริม 
เพ่ิมรายได้ 

10 1,144,000.00 1,085,400.00 

รวมทั้งสิ้น  1,081,647,600.00 1,199,501,732.80 
การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ก าหนดไว้                  
มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามทุกครั้ง 
4.ข้อเสนอแนะ  

- สหกรณ์ฯ ต้องพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ให้มีความต่อเนื่อง                     
เพ่ือสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับได้และพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้สมาชิ กสามารถค านวณ
วงเงินกู้ของตนเองได้อย่างคร่าวๆ 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ......................................... ................ 
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เรื่อง พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 6
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เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ 
ประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 7
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ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2562       
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  
รายการ ปี 2562  %  ปี 2561  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,870,422.96  10.19  5,821,680.91  10.52 
2.เป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.05  30,000.00  0.05 
ร้อยละหนึ่ง ของก าไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้ดังนี้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วตามกฎหมาย 40,495,478.00  70.28  38,175,711.00  69.00 
 ก าหนด  ( 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 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 10,000.00  0.02  170,000.00  0.31 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 100,000.00  0.17  400,000.00  0.72 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงาน -  -  10,000.00  0.02 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 200,000.00  0.34  300,000.00  0.54 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 รวมทั้งสิ้น  57,623,866.96  100.00  55,331,122.91  100.00 

 
มติที่ประชุม............................................................................................................ .........................................................  
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เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการ
รายรับ-รายจ่าย ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 8
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ นายสิริชัย  ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย               
ประจ าปี 2562  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงขอให้            
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ   ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563 

   
   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    - รับสมาชิกเพ่ิม จ านวน  100  คน 
  -  จัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ลูกจ้างประจ า) วุฒิปริญญาตรี ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  

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

5.4 จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อ่ืน 
5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม 

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

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

     
ประเภทงบประมาณ 

 ขอตั้ง
งบประมาณ  งบประมาณ ป ี2562 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562 

   ปี 2563   แผนปี 2562   รับ-จ่ายจริง    
รายรับ         
1.ดอกเบี้ยรับ 74,000,000.00 72,000,000.00  73,427,041.56 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2.รายได้อื่น ๆ    3,200,000.00    3,500,000.00  2,825,928.57 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น 

    
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        - ผลตอบแทนการลงทนุถือหุ้น 

 
      - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 

   77,200,000.00  75,500,000.00 76,252,970.13   
รายจ่าย         
1. ดอกเบี้ยจ่าย 20,000,000.00 20,000,000.00  15,528,821.80 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
        - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน 
        - จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที ่   

  
  

  - เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ 1,330,320.00   1,269,360.00 1,269,360.00  - ขอตั้งไว้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

        

ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน 
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ    2  คน 
2.เจ้าหน้าที่การเงิน   1  คน 
3.เจ้าหน้าที่บัญชี      1  คน 
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ    1 คน 

  - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 214,040.00     232,710.00  223,820.00 - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
  - ค่าสวัสดิการกรรมการ 80,000.00  80,000.00  57,300.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
  

 
  

 
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 

  - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 100,000.00   50,000.00  86,600.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหนา้ที ่
  

 
  

 
- ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ 

    
- ค่ารักษาพยาบาล 

  - เงินสมทบประกันสังคม 55,000.00       55,000.00  45,946.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจา้ง  
        หัก 5%  ของ ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่ จ านวน  5  คน 
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2563 และ 2562 

     
ประเภทงบประมาณ 

 ขอตั้ง
งบประมาณ  งบประมาณ ป ี2562 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2562 

   ปี 2563   แผนปี 2562   รับ-จ่ายจริง    
รายรับ         
1.ดอกเบี้ยรับ 74,000,000.00 72,000,000.00  73,427,041.56 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2.รายได้อื่น ๆ    3,200,000.00    3,500,000.00  2,825,928.57 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น 

    
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น 

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        - ผลตอบแทนการลงทนุถือหุ้น 

 
      - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 

   77,200,000.00  75,500,000.00 76,252,970.13   
รายจ่าย         
1. ดอกเบี้ยจ่าย 20,000,000.00 20,000,000.00  15,528,821.80 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
        - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน 
        - จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที ่   

  
  

  - เงินเดือนเจ้าหน้าที ่ 1,330,320.00   1,269,360.00 1,269,360.00  - ขอตั้งไว้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

        

ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน 
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ    2  คน 
2.เจ้าหน้าที่การเงิน   1  คน 
3.เจ้าหน้าที่บัญชี      1  คน 
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ    1 คน 

  - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 214,040.00     232,710.00  223,820.00 - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
  - ค่าสวัสดิการกรรมการ 80,000.00  80,000.00  57,300.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
  

 
  

 
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 

  - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 100,000.00   50,000.00  86,600.00 - ค่าแบบฟอร์มเจ้าหนา้ที ่
  

 
  

 
- ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่ 

    
- ค่ารักษาพยาบาล 

  - เงินสมทบประกันสังคม 55,000.00       55,000.00  45,946.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจา้ง  
        หัก 5%  ของ ค่าจ้างเจ้าหนา้ที่ จ านวน  5  คน 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอตั้ง

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

   
  

 - ค่าตอบแทน 50,000.00       50,000.00  33,200.00  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินในการหักเงิน 
  

 
  

 
 และเจ้าหน้าที่อื่นให้การสนบัสนุนต่อสหกรณ์ 

 - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา
สหกรณ์ 

20,000.00 
 

      20,000.00 
  

- 
 

 - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา 
 

 - ค่ารับรองทั่วไป 30,000.00       30,000.00  12,320.00  - ค่ารับรองในการประชุมประจ าเดือนของ 
         คณะกรรมการด าเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ   
         และแขกทั่วไปของสหกรณ ์
 - ค่าล่วงเวลา 30,000.00       30,000.00  18,822.16  - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน   
  

 
  

 
 ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน  

 - ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 700,000.00     700,000.00  598,900.00  - ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่ 
  

   
 - ค่าของช าร่วย 

 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 170,000.00     170,000.00  136,000.00  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 600 บาท 
  

 
  

 
 ไม่น้อยกว่า 12 คร้ัง /ปี จ านวน 14 คน  

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

 
 15,000.00 12,450.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 

    4.1.2 โปรเจคเตอร์ 
 

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

 
 4,000.00  6,000.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 

    4.1.4 เครื่องอัดเสียง 
 

  4,000.00 - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
    4.1.5 เลนส์กล้อง 

 
 15,000.00 - - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 

    4.1.6 เครื่องส ารองไฟ  
 

 18,000.00 - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
    4.1.7 โทรศัพท์ไร้สาย 

 
 5,000.00 3,900.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ 

    4.1.8 เครื่องคิดเลข Casio 
 

- 3,049.00 - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์ 100,000.00   100,000.00  49,613.40 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
  4.3 ที่ดินรอจ าหนา่ย 
 

500,000.00 
 

  500,000.00 
  

- 
 

- ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด 
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ประเภทงบประมาณ 
 ขอตั้ง

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

   
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 

 - ค่าถ่ายเอกสาร       25,000.00       25,000.00  11,005.00 - ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ์ 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ 150,000.00     150,000.00  102,758.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเชา่ที่พัก 
    และค่าเชา่ที่พัก 

 
  

 
ในการเดินทางของสหกรณ ์

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

 
    ส านักงานสหกรณ์ 

 - ค่าจัดท าเวบ็ไซด ์ -      30,000.00  - - จ่ายค่าจัดท าเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์ 
 - ค่าเช่าส านักงาน 60,000.00       60,000.00  60,000.00 - จ่ายค่าเชา่ส านักงานให้กับ รพ.ศรีสะเกษ / ป ี
 - ค่าใช้จ่ายทั่วไป 60,000.00       60,000.00  79,517.00 - ส าหรับค่าใช้จา่ยทั่วไปในงานสหกรณ์ 
 - ค่าโทรศัพท ์
 

20,000.00 
 

      20,000.00 
  

16,171,46 
 

- เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการและ
อินเตอร์เน็ต 

 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร       50,000.00       50,000.00 19,818.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและคา่โอนเงินระหว่างธนาคาร 
 - ค่าตรวจบัญช ี       80,000.00       80,000.00  80,000.00 - เป็นค่าจา้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
 - ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 40,000.00       30,000.00  31,860.00 - เป็นค่าใช้จา่ยในการดูแลรักษาโปรแกรม 
        - เป็นค่าใช้จา่ยในการดูแลรักษาเว็ปไซด์ 

    
- เป็นค่าบริการรายเดือนโปรแกรมLine@ 

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี     100,000.00     100,000.00  - - เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดฟีูองศาล 
          
   24,524,360.00 24,572,070.00 18,690,445.14   
          

     หมายเหตุ    งบประมาณจา่ยไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ 
 ขอตั้ง

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

   
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 

 - ค่าถ่ายเอกสาร       25,000.00       25,000.00  11,005.00 - ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ์ 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ 150,000.00     150,000.00  102,758.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเชา่ที่พัก 
    และค่าเชา่ที่พัก 

 
  

 
ในการเดินทางของสหกรณ ์

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

 
    ส านักงานสหกรณ์ 

 - ค่าจัดท าเวบ็ไซด ์ -      30,000.00  - - จ่ายค่าจัดท าเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์ 
 - ค่าเช่าส านักงาน 60,000.00       60,000.00  60,000.00 - จ่ายค่าเชา่ส านักงานให้กับ รพ.ศรีสะเกษ / ปี 
 - ค่าใช้จ่ายทั่วไป 60,000.00       60,000.00  79,517.00 - ส าหรับค่าใช้จา่ยทั่วไปในงานสหกรณ์ 
 - ค่าโทรศัพท ์
 

20,000.00 
 

      20,000.00 
  

16,171,46 
 

- เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการและ
อินเตอร์เน็ต 

 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร       50,000.00       50,000.00 19,818.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและคา่โอนเงินระหว่างธนาคาร 
 - ค่าตรวจบัญช ี       80,000.00       80,000.00  80,000.00 - เป็นค่าจา้งผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
 - ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 40,000.00       30,000.00  31,860.00 - เป็นค่าใช้จา่ยในการดูแลรักษาโปรแกรม 
        - เป็นค่าใช้จา่ยในการดูแลรักษาเว็ปไซด์ 

    
- เป็นค่าบริการรายเดือนโปรแกรมLine@ 

 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคด ี     100,000.00     100,000.00  - - เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดฟีูองศาล 
          
   24,524,360.00 24,572,070.00 18,690,445.14   
          

     หมายเหตุ    งบประมาณจา่ยไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ......................................................... 
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เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ
ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 9
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ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ   กรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีกสิบสามคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก                     
ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ  โดยทั่วกัน                    
ณ  ส านักงานสหกรณ์ 

ประธานฯ ชี้แจ้งว่า  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ประกอบด้วย 
 1. นางสว่างจิตร  คณาคร  ประธานกรรมการ  วาระท่ี 2 ปีที่ 2 

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

ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ที่ครบวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. นางสว่างจิตร  คณาคร    ประธานกรรมการ วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
2. นางอนงค์วรรณ จันทกรณ ์     วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
3. นายสิริชัย  ทองปัญญา     วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 
4. นายพิชิต  พันธุ์ดี      วาระท่ี 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
5. นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์      วาระท่ี 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
6. นางสาวศิรินทร สามสี      วาระท่ี 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ 
7. นายสัมฤทธิ์  ศรีกุล      วาระท่ี 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค 

                        จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการด าเนินการเข้ามาแทนต าแหน่งที่ว่างลง  
การเลือกตั้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) การเลือกตั้งแทนประธานกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ตามประกาศรับสมัคร         
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้รับสมัครผู้ท่ีจะสมัครประธานกรรมการ โดยก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 16           
กันยายน 2562  ซึ่งผู้ที่สมัครประธานกรรมการ จ านวน 1 คน  คือ  นายชวดล  ช่วงสกุล  คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ขัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  
   จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ 
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  2) การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน          
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................  

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายเชาวลิต พงษ์สุระ   
2 นางสาวชุติญา วังวรวุฒ ิ   
3 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์   
4 นายอ านาจ ธงไชย   
5 นางสาวศิรินทร สามสี   
6 นายปริญญา นามวงศ์   
7 นางพยอม รวยสูงเนิน   
8 นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์   
9 นายชาญ งามมาก   
10 นางชลลดา พิฉินทธารี   
11 นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์   

 
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับที่ 1 - 6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน          
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................  

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายเชาวลิต พงษ์สุระ   
2 นางสาวชุติญา วังวรวุฒ ิ   
3 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์   
4 นายอ านาจ ธงไชย   
5 นางสาวศิรินทร สามสี   
6 นายปริญญา นามวงศ์   
7 นางพยอม รวยสูงเนิน   
8 นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์   
9 นายชาญ งามมาก   
10 นางชลลดา พิฉินทธารี   
11 นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์   

 
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับที่ 1 - 6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้         
จ านวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน          
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน  จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  แล้วเข้าคูหาเพ่ือลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประจ าคูหาจะปิดคูหา และด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง   
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................  

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายเชาวลิต พงษ์สุระ   
2 นางสาวชุติญา วังวรวุฒ ิ   
3 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์   
4 นายอ านาจ ธงไชย   
5 นางสาวศิรินทร สามสี   
6 นายปริญญา นามวงศ์   
7 นางพยอม รวยสูงเนิน   
8 นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์   
9 นายชาญ งามมาก   
10 นางชลลดา พิฉินทธารี   
11 นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์   

 
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ ล าดับที่ 1 - 6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
และกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 10
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ระเบียบวาระที่ 10  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2563 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ102.ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์          
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปีจ านวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า                  

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต               

ต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่ง           

นายทะเบียนสหกรณ์ 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีที่

ผิดนัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดข้ึนจากการกระท าของตนเอง 
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้    
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  ให้ผู้ตรวจสอบ

กิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
 (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
 (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ันเว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ
สหกรณ์ 
 (3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 
 (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนหรือเคยถูกให้ออกจาก ต าแหน่งผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 

(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 
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(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่ง
ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่          
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  และก าหนดค่าตอบแทน  2,500 บาท /คน/ครั้ง  และต้องเข้า
มาตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศ รับสมั ครผู้ ต รวจสอบกิ จการ  ลงวั นที่  28 สิ งหาคม  2562 มี ผู้ สมั คร รั บ เลื อกตั้ ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการและผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 2 คน  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีเปิดเผยและก าหนดค่าตอบแทนให้
ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน      

       จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามเสนอ   
มติที่ประชุม..................................................................................... ................................................................................ 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสมคิด           สุทธิค าภา   
2 นายวนันดร         โกเมศ   

   
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับที่ 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง              

คราวละ  1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่ง
ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่          
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  และก าหนดค่าตอบแทน  2,500 บาท /คน/ครั้ง  และต้องเข้า
มาตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศรั บสมั ครผู้ ต รวจสอบกิ จการ  ลงวั นที่  28 สิ งหาคม  2562 มี ผู้ สมั คร รั บ เลื อกตั้ ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการและผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 2 คน  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีเปิดเผยและก าหนดค่าตอบแทนให้
ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน      

       จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามเสนอ   
มติที่ประชุม..................................................................................... ................................................................................ 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสมคิด           สุทธิค าภา   
2 นายวนันดร         โกเมศ   

   
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับที่ 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง              

คราวละ  1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน                  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่ง
ได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่          
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ                            
นายสมคิด  สุทธิค าภา และนายพรรณศักดิ์   บุรกรณ์  และก าหนดค่าตอบแทน  2,500 บาท /คน/ครั้ง  และต้องเข้า
มาตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในต าแหน่งครบก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว   

ตามประกาศรั บสมั ครผู้ ต รวจสอบกิ จการ  ลงวั นที่  28 สิ งหาคม  2562 มี ผู้ สมั คร รั บ เลื อกตั้ ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการและผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จ านวน 2 คน  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ได้มีมติขอก าหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีเปิดเผยและก าหนดค่าตอบแทนให้
ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการทุกเดือน      

       จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนตามเสนอ   
มติที่ประชุม..................................................................................... ................................................................................ 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสมคิด           สุทธิค าภา   
2 นายวนันดร         โกเมศ   

   
ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ล าดับที่ 1 - 2  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง              

คราวละ  1 ปี 
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เรื่อง พิจารณาจัดจ้าง
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำาปีสิ้นสุด

30 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 11
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ระเบียบวาระที่ 11  เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา

สหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียน
ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแต่สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี              
(4.2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับ            
ดีขึ้นไป  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  มีทุนด าเนินการ 1,301,107,313.76 บาท และผลการ
จัดชั้นคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ  จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วย ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน    

 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ 
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง  และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี  เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี   
เพ่ือเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปีสิ้นสุด 30 
กันยายน 2563 

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562  จึงมีมติขอเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 

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

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

3 - 4 คน/ครั้ง 
ครั้งละ 1 - 2 วัน 

ไม่น้อยกว่า 2 คน 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วัน 

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

ภายหลังการเข้าตรวจสอบและ
เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปี          

เสร็จสิ้นแล้ว 

เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปี          
เสร็จสิ้นแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ......................................................... 
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เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน
ประจำาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ 12



รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

72

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจาณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
  ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้ าประกันของสหกรณ์  ประจ าปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 จ านวน 
300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553  
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ   
  โดยสหกรณ์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือ        
การค้ าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  คือ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว          
รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่  และก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ใน 
การค านวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์   ส าหรับสหกรณ์ประเภท        
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท  จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจ านวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
  ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด    
มีทุนเรือนหุ้น จ านวน 723,204,430 บาท และมีทุนส ารอง จ านวน 61,958,345.17 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนส ารอง  จ านวน 785,162,775.17 บาท  จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันประจ าปีได้ไม่เกิน 
จ านวน 1,177,744,162.76 บาท 
  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562  ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563             
ไว้ไม่เกิน  300,000,000.00 บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-)  จึงมีมตขิอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพ่ือพิจารณา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................  
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เรื่อง พิจารณากำาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก และเบี้ยประชุม คณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 13
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ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ                
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอืน่ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ   ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข.กรณีขออนุมัติใชร้ถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน              
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน               
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ........................................... .............. 

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ                
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอืน่ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ   ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข.กรณีขออนุมัติใชร้ถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน              
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน               
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ........................................... .............. 

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ                
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอืน่ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ   ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบ้ียประชุม
คณะกรรมการ  ดังนี้ 

รายการ อัตราเดิม อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน 

2.ค่าพาหนะ ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
ข.กรณีขออนุมัติใชร้ถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้ 
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท  
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท 

ก.ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจ าทาง ยกเว้นโดยสารเครื่องบิน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน              
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 
  - ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน               
900 บาท/วัน/คน 
  - แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือก
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น ชายหรือหญิง 
จึงจะแยกพักได้ 
 

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง 
 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................ ........................................... .............. 



รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด
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เรื่องพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการ
ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด
(ปีบัญชี 2561 - 2566)

ระเบียบวาระที่ 14



รายงานประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด
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ระเบียบวาระที่ 14  เรื่องพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  (ปีบัญชี 2561 - 2566) 
  ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด                
ได้จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2566 ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 ณ ภูฟูาธารารีสอร์ท 
อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 38 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติ             
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด (2561-2566) เพ่ือให้
เกิดการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

1.มุมมองด้านการเงิน 2. มุมมองลูกค้าผู้รับบริการ 
โครงการ เงินกู้เพื่อการศึกษา 

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

โครงการ สหกรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
- วัตถุประสงค์  

1.เพื่อผู้รับบริการประทับใจ 
2.ความรวดเร็ว ถูกต้องในการบริการ 

- เป้าหมาย ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์   
  คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ฯ 
- ระยะเวลาด าเนินการ   2 วนั 
- ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80%  
   (ลูกค้าภายใน) 
- ระดับความพึงพอใจ มากกว่า 80% (ลูกค้าภายนอก) 
- วิธีด าเนินการ 

1.อบรมเรื่อง ESB 
2.พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเข้าถึงได้ง่าย 

- งบประมาณ 100,000 บาท 

3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม 
1.โครงการ สมาร์ทคิว 
- วิธีการ  
- วัตถุประสงค์ เพ่ือบริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 
- การประเมินผล  จากความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมาใช้
บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เป้าหมาย สมาชิกที่มาใช้บริการ 
- ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
-  งบประมาณ 200,000 บาท 
 

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

1.เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
ส่วนตัวเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระบบการควบคุม 

2.เพื่อลดงบประมาณของสหกรณ์จากการใช้กระดาษ 
- การประเมินผล  

1.น าเข้าข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน 
2.งบประมาณในการจัดท าใบเสร็จลดลง 50% 

- เป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล        
ศรีสะเกษ จ ากัด ทุกคน 
- ระยะเวลาด าเนินการ   ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
- งบประมาณ 100,000 บาท 
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3.มุมมองด้านกระบวนการภายใน 4.มุมมองด้านการเรียนรู้/การเติบโต/นวัตกรรม 
2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ 
- วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย 
การบริหารจัดการ และกระบวนการสหกรณ์เพ่ือปูองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์ 
- การประเมินผล กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
- เป้าหมาย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตลุาคม 2562 
- งบประมาณ 150,000.-บาท 
 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
“รณรงค์ลดอุบัติเหตุ” 
- วัตถุประสงค์  เพ่ือรณรงค์ให้สมาชิกและประชาชน
ทั่วไปได้ตระหนักถึงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
- วิธีการ  

1.ท าปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
2.เข้าร่วมกิจกรรม เดิน/วิ่ง ร่วมกับจังหวัด 

- การประเมินผล จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 
- ระยะเวลา   มกราคมและเมษายนของทุกปี 
 

 
 
หมายเหตุ ทั้งนี้งบประมาณแต่ละโครงการอยู่ภายใต้แผนงบและงบประมาณประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ......................................... 
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ระเบียบวาระที่ 15  เรื่องอ่ืนๆ   
ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญและ
สมทบ จ านวน 201,629  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  139,927 คน  สมทบ  61,702 คน 

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

จ านวนทั้งสิ้น  72,018  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกทั้งหมด  339  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     194 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     145 คน 
สมาคม สส.ชสอ.   ณ วันที่  30 กันยายน  2562  มีสมาชิกทั้ งประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนทั้งสิ้น  295,186  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  187  คน 

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

 
ในปี 2562  ศูนย์ประสานงานฯจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น  5  ราย                

ดังรายนามนี้ 

ที ่ เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

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

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

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,205,999.78 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................... 
 

 15.2 เรื่อง...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

15.3 เรื่อง...............................................................................................  
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
 
เลิกประชุม เวลา …………………………….. น. 
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ระเบียบวาระที่ 15  เรื่องอ่ืนๆ   
ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

  ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562  มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญและ
สมทบ จ านวน 201,629  คน  แบ่งเป็นประเภทสามัญ  139,927 คน  สมทบ  61,702 คน 

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

จ านวนทั้งสิ้น  72,018  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีสมาชิกทั้งหมด  339  คน 

- สมาชิกสามัญ    จ านวน     194 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     145 คน 
สมาคม สส.ชสอ.   ณ วันที่  30 กันยายน  2562  มีสมาชิกทั้ งประเภทสามัญและสมทบ          

จ านวนทั้งสิ้น  295,186  คน 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก  187  คน 

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

 
ในปี 2562  ศูนย์ประสานงานฯจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น  5  ราย                

ดังรายนามนี้ 

ที ่ เลขสมาคม เลขสมาชิก
สหกรณ์ ชื่อ  -  สกุล ประเภท เสียชีวิต จ านวนเงิน 

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

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

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,205,999.78 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................... 
 

 15.2 เรื่อง...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 

15.3 เรื่อง...............................................................................................  
....................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
 
เลิกประชุม เวลา …………………………….. น. 
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เรื่อง อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 15
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  
ใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมประจ าปีงบประมาณ 2562  ดังรายละเอียดนี ้

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน
(บาท) หลักสูตร 

1. 26 ต.ค. 61 นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ 
 

กรรมการ  โครงการอบรมผู้ตรวจสอบของศูนย์
ประสานงาน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 
7 อาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี 

2. 2-4 พ.ย.61 นายสมิง   มีบุญ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

4,900 “กฎหมายสินเชื่อ(แบบครบวงจร)ที่
ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้”  
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท  
ต.ท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 

3. 2-4 พ.ย.61 น.ส.ชุติมา   บุญขวาง 
น.ส.ศิรินทร  สามส ี
 

กรรมการ 
กรรมการ 

- สัมมนาวิ ช าการประจ าปี  2561              
ณ โรงแรมมิรา เคิล  แกรนด์คอน
เวนชั่น  กรุงเทพฯ 

4. 17 พ.ย.61 นายสิริชัย   ทองปัญญา 
นายพชร     รัตนประสพ 

กรรมการและผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

- โครงการประชุมวชิาการศูนย์
ประสานงานฯสัญจร 4 ภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2561 
และบรรยายพิเศษ “สสธท.ก้าวไป
อย่าง Smart 4.0” ณ ห้องประชุม
โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

5. 22 ธ.ค.61 นางสว่างจิตร   คณาคร ประธานกรรมการ - ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท          
ห้องDimond Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต  

6. 1-3 ก.พ.62 นายสิริชัย   ทองปัญญา 
 

กรรมการและผู้จัดการ 
 

4,200 “แนวทางการบริหารสหกรณ์ในปี 
พ.ศ.2562” ของของกลุ่มสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระ
ต าหนัก พัทยาใต้ ชลบุรี 

7. 2-3 ก.พ.62 น.ส.ชุติมา   บุญขวาง 
นายพชร    รัตนประสพ 
 

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

1,000 “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ของ ชสอ.  
ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธาน ี
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ใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมประจ าปีงบประมาณ 2562  ดังรายละเอียดนี ้

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน
(บาท) หลักสูตร 

1. 26 ต.ค. 61 นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ 
 

กรรมการ  โครงการอบรมผู้ตรวจสอบของศูนย์
ประสานงาน ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 
7 อาคาร ชสอ. จ.นนทบุรี 

2. 2-4 พ.ย.61 นายสมิง   มีบุญ 
 

รองประธานกรรมการ 
 

4,900 “กฎหมายสินเชื่อ(แบบครบวงจร)ที่
ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้”  
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท  
ต.ท่าช้าง อ.เมือง  จ.นครนายก 

3. 2-4 พ.ย.61 น.ส.ชุติมา   บุญขวาง 
น.ส.ศิรินทร  สามส ี
 

กรรมการ 
กรรมการ 

- สัมมนาวิ ช าการประจ าปี  2561              
ณ โรงแรมมิรา เ คิล แกรนด์คอน
เวนชั่น  กรุงเทพฯ 

4. 17 พ.ย.61 นายสิริชัย   ทองปัญญา 
นายพชร     รัตนประสพ 

กรรมการและผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

- โครงการประชุมวชิาการศูนย์
ประสานงานฯสัญจร 4 ภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2561 
และบรรยายพิเศษ “สสธท.ก้าวไป
อย่าง Smart 4.0” ณ ห้องประชุม
โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท  
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

5. 22 ธ.ค.61 นางสว่างจิตร   คณาคร ประธานกรรมการ - ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท          
ห้องDimond Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต  

6. 1-3 ก.พ.62 นายสิริชัย   ทองปัญญา 
 

กรรมการและผู้จัดการ 
 

4,200 “แนวทางการบริหารสหกรณ์ในปี 
พ.ศ.2562” ของของกลุ่มสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง 
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระ
ต าหนัก พัทยาใต้ ชลบุรี 

7. 2-3 ก.พ.62 น.ส.ชุติมา   บุญขวาง 
นายพชร    รัตนประสพ 
 

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

1,000 “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ของ ชสอ.  
ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธาน ี
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน 
(บาท) หลักสูตร 

8. 22 ก.พ.62 
 
 

นางสว่างจิตร    คณาคร 
นายสมิง          มีบุญ 
นายจักรพันธ์    บุญรอง 
นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ 
นายสิริชัย       ทองปัญญา 
นายวณานุวัฒน์  โสพัฒน์ 
น.ส.ชุติมา       บุญขวาง 
นายสุธีร์         คันศร 
น.ส.ศิรินทร     สามสี 
นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ 
นายพิชิต       พันธุ์ดี 
นางอรัญญา    วราพุฒ 
นางณิชาดา    สุณิสาฐิติ 
น.ส.สภุานัน    อุระโลก 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก 
เลขานุการ 
กรรมการและผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
เจ้าหน้าที่บัญชี 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

17,440 ศึ กษาดู ง า นสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ ากัด 
 
 

9. 23 - 24  
ก.พ.62 

นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ 
นายวณานุวัฒน์  โสพัฒน์ 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
 

1,000 “การบังคับใช้ พรบ.สหกรณ์ฉบับ
ใหม่”ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 
ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ณ  โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์โฮเทล 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

10. 1 มี.ค. 62 นายสิริชัย  ทองปัญญา 
นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ 
นางสาวสุภานัน  อุระโลก 
นายพชร   รัตนประสพ 

กรรมการและผู้จัดการ 
กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

- ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
ขอ งสมาคม  สสธท .  ณ  อ าค า ร
สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย          
อ.บางกรวย   จ.นนทบุรี 

11. 15 - 17  
มี.ค.62 

นายพชร   รัตนประสพ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1,200 “กฎหมายกับความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและการให้บริการที่
ประทับใจ” ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมโฆษะ         
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

12. 1) 9 - 11 
พ.ค.62 
2) 15 -18 
พ.ค.62 

นางอนงค์วรรณ  จันทกรณ์ 
 

เลขานุการ 
 

12,000 “การเงิน การบัญชี และการบรหิาร
ส าหรับกรรมการด าเนินการ และ
ผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3   
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด อ.บางกรวย  
จ.นนทบุรี 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน
(บาท) หลักสูตร 

13. 29 - 31          
พ.ค. 62 

นายชวดล   ช่วงสกุล 
นายบุญธรรม  ทินนะภา 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

6,800 “การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขั้นพื้นฐาน” 
รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมKU Home 
กรุงเทพฯ 

14. 31 พ.ค. –  
2 มิ.ย.62 

นายจักรพันธ์   บุญรอง เหรัญญิก 
 

4,200 “ช าแหละกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับ
ใช้ กั บสหกรณ์และแนวทา งกา ร
บริหารงานสหกรณ์ที่ไม่ผิดกฎหมาย” 
ของของกลุ่ มสหกรณ์ออมทรัพย์
สระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรม
ไอยราแกรนด์  เ ข าพระต าหนั ก  
พัทยาใต้ ชลบุรี 

15. 20 เม.ย. 62 คณะกรรมการด าเนินการ ,
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและ
สมาชิกสหกรณ์ฯ 

- 18,861 สหกรณ์ฯจัดโครงการพัฒนา
พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
ทักษะการสื่อสารและการท างาน        
เป็นทีม ณ ห้องประชุมญาณวิเศษ 
อาคารอ านวยการ ชั้น 5  
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

16. 1 มิ.ย.62 น.ส.ชุติมา       บุญขวาง 
นางกุลณัฏฐา  กิระปรมีพงษ์ 
น.ส.ศิรินทร     สามสี 
นายบุญธรรม   ทินนะภา 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

- ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 
ของสมาคม สสธท. ณ อาคาร
สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย          
อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

17. 6-7 มิ.ย.62 น.ส.ชุติญา    วังวรวฒุิ 
นายปริญญา  นามวงศ์ 

สมาชิกเลขท่ี 1215 
สมาชิกเลขท่ี 714 
 

1,600 “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน          
รุ่นที่ 1” ณ หอ้งประชุมสหกรณ์         
ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ดจ ากัด 

18. 8 มิ.ย.62 นางสว่างจิตร  คณาคร ประธานกรรมการ - เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย  ณ อิมแพค           
เมืองทองธานี จ.นนทบุร ี

19. 22 มิ.ย.62 คณะกรรมการด าเนินการ ,
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและ
สมาชิกสหกรณ์ฯ 

- 51,576 สหกรณ์ฯจัดโครงการอบรมให้ความรู้
สมาชิกแก่สมาชิก ประจ าปี 2562         
ณ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง จ านวนเงิน
(บาท) หลักสูตร 

20. 25 มิ.ย. 62 นางรัชวดี ค าภาษา เจ้าหน้าที่การเงิน - เข้าร่วมโครงการอบรม 
(Conference) การปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

21. 10 - 11  
ส.ค.62 

คณะกรรมการด าเนินการ ,
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและ
สมาชิกสหกรณ์ฯ 

- 133,256 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 ณ ภูธาราฟูารีสอร์ท 
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 

22. 12 ก.ย. 62 นายชวดล ช่วงสกุล 
นายสุธีร์ คันศร 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

- ประชุมรับฟงัความเห็นต่อร่าง
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร 
ผ่าน Web Conference ณ ห้อง
ประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 258,033  
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หมวดทุนสาธารณประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรม                         

เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. 11 ต.ค. 61 -บริจาคเงินสมทบผ้าปุาสามัคคีส่งเสริมการศึกษาและโภชนาการ         

เพ่ือทอดถวายวัดหนองเตียนและโรงเรียนบ้านหนองเตียน ต.ท่าไม้รวก 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 
จ ากัด 

500.- 
 

2. 19 ต.ค. 61 -บริจาคเงินสมทบทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 ณ วัดแสนสวัสดิ์
ทัศนาราม ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  ร่วมกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

500.- 

3. 7 พ.ย. 61 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2561 ไปถวายพระสงฆ์
ที่จ าพรรษา ณ  วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด  

500.- 
 

4. 7 พ.ย. 61 -บริ จาคเ งินสมทบผ้ าปุ าสามั คคี เฉลิมฉลองครบรอบ 60  ปี                   
ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด (แห่งใหม่) ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด 

500.- 

5. 12 พ.ย. 61 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2561 เพื่อถวาย ณ วัด
บูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ  

500.- 
 

6. 4 ธ.ค. 61 -บริจาคเงินสมทบเป็นรางวัลธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่                 
สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี 2562 ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด            
ศรีสะเกษ 

2,000.- 
 

7. 15 ม.ค. 62 -บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” เพ่ือการจัดตั้งศูนย์
ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 500.- 

8. 6 ก.พ. 62 -บริจาคเงินเพ่ือสมทบจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือร าลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

2,000.- 
 

9. 9 เม.ย. 62 -บริจาคเงินสมทบผ้าปุาเพ่ือพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ เพ่ือให้
สมาชิกเข้าถึงเงินลงทุนในการพัฒนาอาชีพ  ณ ส านักงานเครดิต             
ยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับเครดิตยูเนี่ยนอุบล
ร่วมใจ 

500.- 

10. 8 พ.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
ประจ าปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด          
ศรีสะเกษ 

2,000.- 

   
 
 

 

หมวดทุนสาธารณประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรม                         

เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. 11 ต.ค. 61 -บริจาคเงินสมทบผ้าปุาสามัคคีส่งเสริมการศึกษาและโภชนาการ         

เพ่ือทอดถวายวัดหนองเตียนและโรงเรียนบ้านหนองเตียน ต.ท่าไม้รวก 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 
จ ากัด 

500.- 
 

2. 19 ต.ค. 61 -บริจาคเงินสมทบทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2561 ณ วัดแสนสวัสดิ์
ทัศนาราม ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  ร่วมกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  

500.- 

3. 7 พ.ย. 61 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2561 ไปถวายพระสงฆ์
ที่จ าพรรษา ณ  วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด  

500.- 
 

4. 7 พ.ย. 61 -บริ จาคเ งินสมทบผ้ าปุ าสามั คคี เฉลิมฉลองครบรอบ 60  ปี                   
ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด (แห่งใหม่) ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ ากัด 

500.- 

5. 12 พ.ย. 61 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2561 เพื่อถวาย ณ วัด
บูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ  

500.- 
 

6. 4 ธ.ค. 61 -บริจาคเงินสมทบเป็นรางวัลธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่                 
สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี 2562 ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด            
ศรีสะเกษ 

2,000.- 
 

7. 15 ม.ค. 62 -บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” เพ่ือการจัดตั้งศูนย์
ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ร่วมกับมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 500.- 

8. 6 ก.พ. 62 -บริจาคเงินเพ่ือสมทบจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษเพ่ือร าลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

2,000.- 
 

9. 9 เม.ย. 62 -บริจาคเงินสมทบผ้าปุาเพ่ือพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ เพ่ือให้
สมาชิกเข้าถึงเงินลงทุนในการพัฒนาอาชีพ  ณ ส านักงานเครดิต             
ยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  ร่วมกับเครดิตยูเนี่ยนอุบล
ร่วมใจ 

500.- 

10. 8 พ.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
ประจ าปี 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด          
ศรีสะเกษ 

2,000.- 
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ที ่ วันเดือนปี เรื่อง จ านวนเงิน 
(บาท) 

11. 27 มิ.ย. 62 -บริจาคเงินท าบุญกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 เพื่อน าไปถวาย
พระสงฆ์จ าพรรษา ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมือง            
จ.ตาก ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี 

500.- 

12. 27 มิ.ย. 62 -บริจาคเงินท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคีเพ่ือสมทบทุนในการก่อสร้าง
อุโบสถ  ณ วัดห้วยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร่วมกับส านัก
มาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี 

500.- 

13. 5 ก.ค. 62 -บริจาคเงินท าบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ณ วัดกลางมิ่งเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์   1,000.- 

14. 5 ก.ค. 62 -บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ“ผ้าปุามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ”ถวาย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิ
สากลเพื่อคนพิการ 

500.- 

15. 24 ก.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญถวายกฐินพระราชทาน ถวาย ณ วัดสุรชายา
ราม ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,000.- 

16. 2 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญกฐินสามัคคี ผ้าปุาสามัคคีส่งเสริมการศึกษา 
ณ วัดกองทองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนสว่างอารมณ์ ต.ดอนทอง อ.
หนองโดน จ.สระบุรี ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 
จ ากัด 

500.- 

17. 2 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี เพ่ือนสนับสนุนเครื่องมือ
ทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลนครราชสีมา จ ากัด 

500.- 

18. 14 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญกฐินสามัคคี ณ วัดบ้านผักกะย่า หมู่.2 ต.โนน
เปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จ ากัด 500.- 

19. 21 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ณ วัดพราหมณี ต.บ้านใหญ่  
อ.เมือง จ.นครนายก 

500.- 

20. 23 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบ “โครงการเพ่ือน้องโครงการ 5” เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาแก่โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และมีสภาพขาดแคลน โดย
มอบให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ลัว ต.ปุาแดง อ.เมือง จ.แพร่ ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด 

500.- 

21. 23 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี เพ่ือซื้อครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ให้กับโรงพยาบาลชุมนุม ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กระบี่ จ ากัด 

500.- 

22. 23 ส.ค. 62 -ร่วมบริจาคเงินสมทบท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนก่อสร้าง
อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทอดถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม 
วัดปุาห้วยกุ้ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลเลย จ ากัด 

500.- 
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ที ่ วันเดือนปี เรื่อง จ านวนเงิน 
(บาท) 

23. 27 ส.ค. 62 -บริจาคเงินสมทบทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี เพ่ือสมทบในการสร้าง
ศาลาบ าเพ็ญกุศล ณ วัดปุาแดง ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ 7 สหกรณ์ระดับชาติ 

500.- 

24 23 ก.ย. 62 -บริจาคเงินสมทบท าบุญทอดผ้าปุาสามัคคี ณ.วัดจุฬามณี อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จ ากัด 500.- 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดทุนสวัสดกิารเพื่อสมาชิก ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด จ่ายเงินในหมวดทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ดังรายละเอียดนี้ 

 ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1. 1580 นางจิตตานันท์ ศรีภิรมย์           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
2. 56 นางธนัญญาณ์ กิตติ์ธนาวีรกุล           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
3. 1451 นางรุ่งนภา เกษค า             5,000  มารดาเสียชีวิต 
4. 439 นายทรงศักดิ์ พวงพุ่ม           30,000 สมาชิกเสียชีวิต 
5. 2766 นายปฏิภาณ ภูมิสถาน           500  ประสบภัยพิบัติ 
6. 1781 นายประสิทธิ์ พรหมมา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
7. 2029 น.ส.พิมพ์พร พรหมมา             5,000 บิดาเสียชีวิต 
8. 2042 น.ส.ศริยา จ าปา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
9. 1835 นายปิยวัฒน์ อังควะนิช             5,000  บิดาเสียชีวิต 
10. 2601 นายกฤษฎา บูราณ           5,000  บิดาเสียชีวิต 
11. 1262 นางดวงพร สายปิน           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
12. 1663 น.ส.ผุสด ี สรรศรี           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
13. 1103 นางเสาวนิต สีมาตย์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
14. 2092 น.ส.ปาลิตา เสน่ห์เมือง             5,000  มารดาเสียชีวิต 
15. 899 นายจรูญ สารคูณ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
16. 501 นายประยูร สิมศรี           30,000 สมาชิกเสียชีวิต 
17. 2745 น.ส.เสาวภา น้อยพรหม             5,000  บิดาเสียชีวิต 
18. 2419 น.ส.ศิวิรุณ สิมศรี             5,000  บิดาเสียชีวิต 
19. 1100 นางแนบเนียร หาจักร           5,000  มารดาเสียชีวิต 
20. 1988 นางล าไย ทองพันชั่ง             5,000  มารดาเสียชีวิต 
21. 2342 นางณปภัช ทิพย์มงคล           5,000  บิดาเสียชีวิต 
22. 1409 นายมงคล พรถนอม             5,000  บิดาเสียชีวิต 
23. 61 นางชูศรี จินาพันธ์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
24. 1490 นางฐิติชญาน์ สะโสดา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
25. 42 นางบังคม ทับทิม             5,000  มารดาเสียชีวิต 
26. 2209 นางยุภาพร สุขจันทร์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
27. 1569 นางนันท์นภัส ชัยบุตร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
28. 1745 นางอนัญพัทธ์ ชวอรรคนานนท์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
29. 1444 นางจันทร์สอน มณีจันทร์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
30. 1644 นางจันทอน ภูทิพย์             5,000 บิดาเสียชีวิต 
31. 2297 นางศิวิไล โพธิ์ชัย             5,000 มารดาเสียชีวิต 
32. 2410 น.ส.สภุานัน อุระโลก             5,000 บ้านประสบภัยพิบัติ 
33. 1621 นายวิรัตน์ โสวรรณ ี             5,000 มารดาเสียชีวิต 
34. 1655 นางสุภาพร สมบรรณ ์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
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หมวดทุนสวัสดกิารเพื่อสมาชิก ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด จ่ายเงินในหมวดทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ดังรายละเอียดนี้ 

 ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1. 1580 นางจิตตานันท์ ศรีภิรมย์           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
2. 56 นางธนัญญาณ์ กิตติ์ธนาวีรกุล           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
3. 1451 นางรุ่งนภา เกษค า             5,000  มารดาเสียชีวิต 
4. 439 นายทรงศักดิ์ พวงพุ่ม           30,000 สมาชิกเสียชีวิต 
5. 2766 นายปฏิภาณ ภูมิสถาน           500  ประสบภัยพิบัติ 
6. 1781 นายประสิทธิ์ พรหมมา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
7. 2029 น.ส.พิมพ์พร พรหมมา             5,000 บิดาเสียชีวิต 
8. 2042 น.ส.ศริยา จ าปา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
9. 1835 นายปิยวัฒน์ อังควะนิช             5,000  บิดาเสียชีวิต 
10. 2601 นายกฤษฎา บูราณ           5,000  บิดาเสียชีวิต 
11. 1262 นางดวงพร สายปิน           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
12. 1663 น.ส.ผุสด ี สรรศรี           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
13. 1103 นางเสาวนิต สีมาตย์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
14. 2092 น.ส.ปาลิตา เสน่ห์เมือง             5,000  มารดาเสียชีวิต 
15. 899 นายจรูญ สารคูณ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
16. 501 นายประยูร สิมศรี           30,000 สมาชิกเสียชีวิต 
17. 2745 น.ส.เสาวภา น้อยพรหม             5,000  บิดาเสียชีวิต 
18. 2419 น.ส.ศิวิรุณ สิมศรี             5,000  บิดาเสียชีวิต 
19. 1100 นางแนบเนียร หาจักร           5,000  มารดาเสียชีวิต 
20. 1988 นางล าไย ทองพันชั่ง             5,000  มารดาเสียชีวิต 
21. 2342 นางณปภัช ทิพย์มงคล           5,000  บิดาเสียชีวิต 
22. 1409 นายมงคล พรถนอม             5,000  บิดาเสียชีวิต 
23. 61 นางชูศรี จินาพันธ์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
24. 1490 นางฐิติชญาน์ สะโสดา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
25. 42 นางบังคม ทับทิม             5,000  มารดาเสียชีวิต 
26. 2209 นางยุภาพร สุขจันทร์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
27. 1569 นางนันท์นภัส ชัยบุตร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
28. 1745 นางอนัญพัทธ์ ชวอรรคนานนท์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
29. 1444 นางจันทร์สอน มณีจันทร์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
30. 1644 นางจันทอน ภูทิพย์             5,000 บิดาเสียชีวิต 
31. 2297 นางศิวิไล โพธิ์ชัย             5,000 มารดาเสียชีวิต 
32. 2410 น.ส.สภุานัน อุระโลก             5,000 บ้านประสบภัยพิบัติ 
33. 1621 นายวิรัตน์ โสวรรณ ี             5,000 มารดาเสียชีวิต 
34. 1655 นางสุภาพร สมบรรณ ์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
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 ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1. 1580 นางจิตตานันท์ ศรีภิรมย์           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
2. 56 นางธนัญญาณ์ กิตติ์ธนาวีรกุล           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
3. 1451 นางรุ่งนภา เกษค า             5,000  มารดาเสียชีวิต 
4. 439 นายทรงศักดิ์ พวงพุ่ม           30,000 สมาชิกเสียชีวิต 
5. 2766 นายปฏิภาณ ภูมิสถาน           500  ประสบภัยพิบัติ 
6. 1781 นายประสิทธิ์ พรหมมา             5,000  บิดาเสียชีวิต 
7. 2029 น.ส.พิมพ์พร พรหมมา             5,000 บิดาเสียชีวิต 
8. 2042 น.ส.ศริยา จ าปา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
9. 1835 นายปิยวัฒน์ อังควะนิช             5,000  บิดาเสียชีวิต 
10. 2601 นายกฤษฎา บูราณ           5,000  บิดาเสียชีวิต 
11. 1262 นางดวงพร สายปิน           20,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
12. 1663 น.ส.ผุสด ี สรรศรี           15,000  ลาออกจากสหกรณ์ 
13. 1103 นางเสาวนิต สีมาตย์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
14. 2092 น.ส.ปาลิตา เสน่ห์เมือง             5,000  มารดาเสียชีวิต 
15. 899 นายจรูญ สารคูณ             5,000  มารดาเสียชีวิต 
16. 501 นายประยูร สิมศรี           30,000 สมาชิกเสียชีวิต 
17. 2745 น.ส.เสาวภา น้อยพรหม             5,000  บิดาเสียชีวิต 
18. 2419 น.ส.ศิวิรุณ สิมศรี             5,000  บิดาเสียชีวิต 
19. 1100 นางแนบเนียร หาจักร           5,000  มารดาเสียชีวิต 
20. 1988 นางล าไย ทองพันชั่ง             5,000  มารดาเสียชีวิต 
21. 2342 นางณปภัช ทิพย์มงคล           5,000  บิดาเสียชีวิต 
22. 1409 นายมงคล พรถนอม             5,000  บิดาเสียชีวิต 
23. 61 นางชูศรี จินาพันธ์             5,000  มารดาเสียชีวิต 
24. 1490 นางฐิติชญาน์ สะโสดา             5,000  มารดาเสียชีวิต 
25. 42 นางบังคม ทับทิม             5,000  มารดาเสียชีวิต 
26. 2209 นางยุภาพร สุขจันทร์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
27. 1569 นางนันท์นภัส ชัยบุตร             5,000  บิดาเสียชีวิต 
28. 1745 นางอนัญพัทธ์ ชวอรรคนานนท์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
29. 1444 นางจันทร์สอน มณีจันทร์             5,000  บิดาเสียชีวิต 
30. 1644 นางจันทอน ภูทิพย์             5,000 บิดาเสียชีวิต 
31. 2297 นางศิวิไล โพธิ์ชัย             5,000 มารดาเสียชีวิต 
32. 2410 น.ส.สภุานัน อุระโลก             5,000 บ้านประสบภัยพิบัติ 
33. 1621 นายวิรัตน์ โสวรรณ ี             5,000 มารดาเสียชีวิต 
34. 1655 นางสุภาพร สมบรรณ ์             5,000 มารดาเสียชีวิต 
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ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
35. 2384 นางกฤติมา ดวงแก้วกัณหา             5,000 บิดาเสียชีวิต 
36. 2204 นายภควัต ไชยนรา             5,000 บิดาเสียชีวิต 
37. 2437 นางพัชมณ อินตะนัย             5,000 มารดาเสียชีวิต 
38. 
 

 

มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกใน             
วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

           30,000 
 

จ านวน 20 ทุน ๆละ 
1,500 บาท 

39. 
 

มอบของขวัญให้สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ
ประจ าปี 2562 

21,000 สมาชิกจ านวน 20 คน  

    รวมทั้งสิ้น 321,500            
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18,690,445.14

57,623,866.96
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