ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ครั้งที่ 37 วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกิตติรังษี อาคารอานวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สมาชิกเข้าประชุม ........…... คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,529 คน
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ ว .............................................................. ได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธี และได้เรียนเชิญ ………………………………….……………ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561 ให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด และมอบทุนส่งเสริมการศึกษา
บุ ต รของสมาชิ ก ประจ าปี 2561 จ านวน 20 ทุ น ทุ น ละ 1,500.-บาท รวมเป็ น จ านวนเงิน ทั้ งสิ้ น 30,000.-บาท
(-สามหมื่น บาทถ้วน-) และทุน ส่ วนตั วของคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 9 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท รวมเป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 13,500.-บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ดังต่อไปนี้
1. ทุนการศึกษาสาหรับบุตรของสมาชิก ระดับชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 10 ราย ดังนี้.ลาดับที่
ชื่อ – สกุล (บุตร)
ชั้น
ชื่อ – สกุล (สมาชิก)
เลขสมาชิก
ตาแหน่ง
1.
ด.ญ.กัญญาณัฐ คาเหมา
ป.2 น.ส.สุภักดิ์
บ้านเวียง
1596
พกส.
2.
ด.ญ.กชพร
พงษ์สุระ
ป.2 นายเชาวลิต
พงษ์สุระ
1959
พกส.
3.
ด.ญ.นิภาสิริ
กระจาดทอง
ป.5 นายสุวัฒน์
กระจาดทอง
2164
พกส.
4.
ด.ญ.นภัสทนันท์ ขาววิเศษ
ป.2 นางโชติกา
สาสังข์
2227
พกส.
5.
ด.ช.รัฐพงษ์
สาลีพันธ์
ป.3 นางกันตนาพร สาลีพันธ์
2310
พกส.
6.
ด.ญ.วราภรณ์ นิยม
ป.2 นายอาคม
นิยม
2530
พกส.
7.
ด.ญ.ศรินญา
หลักบุญ
ป.4 นางกานดา
หลักบุญ
2663
พกส.
8.
ด.ช.อานันท์
จันทขาว
ป.2 น.ส.กัลยาภา
ศรีชัย
2781
ลูกจ้างเงินบารุง
9.
ด.ญ.เมธาวี
ทองคา
ป.2 น.ส.กชพรรณ ธนาภารุ่งเรือง
2822
ลูกจ้างเงินบารุง
10. ด.ช.ธันยธรณ์ โยโพธิ์
ป.4 นายนิรุด
โยโพธิ์
3039
ลูกจ้างเงินบารุง
2. ทุนการศึกษาสาหรับบุตรของสมาชิกระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 10 ราย ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล (บุตร)
ชั้น
ชื่อ – สกุล (สมาชิก)
เลขสมาชิก
ตาแหน่ง
1.
นายศุภเชษฐ์
จารุรัชกุล
ม.6 นางศิริรัตน์
จารุรัชกุล
819
ข้าราชการ
2.
นายคณพศ
คามะกุล
ม.5 นางสิริพร
คามะกุล
1263
พกส.
3.
ด.ญ.ชญานิษฐ์ เผ้าอาจ
ม.3 น.ส.พชรอร
ทรงศิริ
1348
พกส.
4.
น.ส.สุกฤตา
มณีจันทร์
ม.4 นางจันทร์สอน มณีจันทร์
1444
พกส.
5.
ด.ญ.ธวัลฉัตร
ก้อนคา
ม.1 นางคาพันธ์
ก้อนคา
1453
ข้าราชการ
6.
น.ส.เบญญาภา สุรวิทย์
ม.6 นางสาเนียง
สุรวิทย์
1458
ข้าราชการ
7.
น.ส.ณัฐธิดา
ด่านประสิทธิ์ผล ม.4 นางสุมาลี
บุระดา
1518
พกส.
8.
ด.ญ.ประติภา สิงห์ดง
ม.1 นางสมร
สิงห์ดง
1759
พกส.
9.
ด.ช.ภูรภิ ัทร
ท้าวอ่า
ม.3 น.ส.วีรชั ฉรา
เขาทอง
2304
ลูกจ้างเงินบารุง
10. ด.ญ.รวิปรียา
ลีลา
ม.3 นายสุริยา
ลีลา
2998
ลูกจ้างเงินบารุง

3. ทุนของคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 9 ทุน ดังนี้.ลาดับที่
ชื่อ – สกุล (บุตร)
ชั้น
ชื่อ – สกุล (สมาชิก)
1.
ด.ญ.สิริรัฐ
สุขโต
ป.6 นายประยูร
สุขโต
2.
ด.ช.อัศม์เดช
จุลแดง
ป.6 นายอลอน
จุลแดง
3.
ด.ช.วิจักษณ์พงศ์ ยี่ทอง
ม.2 นางณิชนันทน์ ยี่ทอง
4.
ด.ญ.โชติกา
พวงเงินสกุล ป.5 นางภัทรภร
พวงเงินสกุล
5.
ด.ญ.ธนัทอร
บุญเจริญ
ม.3 น.ส.ธนัชภัค
บุญเจริญ
6.
น.ส.ศศิธร
บุญจอม
ม.4 น.ส.ทิพย์วัลย์ พุทธรักษา
7.
ด.ญ.ธิษณาบดี
บุญข่าย
ป.6 น.ส.อารีย์รัตน์ โสพัฒน์
8.
ด.ช.รชต
โพธิ์ศรี
ป.3 น.ส.จารุณี
บุญค้าชู
9.
ด.ญ.เยาวเรศ
โสรส
ป.5 นายทนงศักดิ์ โสรส

เลขสมาชิก
ตาแหน่ง
1519
พกส.
1590
พกส.
1604
พกส.
1822
ข้าราชการ
1936
พกส.
2048
พกส.
2202
พกส.
2579
ลูกจ้างเงินบารุง
2769
พกส.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 แนะนาผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม
1.นายสุพจน์
2.นางวนิดา
3.นางวนิดา
4.นายชัยวัฒน์
5.นายปริวัติ

วัฒนวิเชียร
พงษ์พีระ
พรโสภิณ
ชุ่มชื่น
โขลา

สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จากัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จากัด

 แจ้งรายนามที่ปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายชวดล

ช่วงสกุล

คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37
1.นางสว่างจิตร
คณาคร
ประธานกรรมการ
2.นางอัจฉรา
ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.นางสาวชุติมา
บุญขวาง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.นายจักรพันธ์
บุญรอง
กรรมการและเหรัญญิก
5.นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
กรรมการและเลขานุการ
6.นายสิริชัย
ทองปัญญา
กรรมการและผู้จัดการ
7. นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
กรรมการ
8. นายพิชิต
พันธุ์ดี
กรรมการ
9. นางสาวศิรินทร
สามสี
กรรมการ
10.นายสุธีร์
คันศร
กรรมการ
11.นางพยอม
รวยสูงเนิน
กรรมการ
12.นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์ กรรมการ
13.นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
กรรมการ
14.นายชาญ
งามมาก
กรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายบุญธรรม
2. นายพรรณศักดิ์

ทินนะภา
บุรกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

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

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม
เลขานุ ก าร นางอนงค์ ว รรณ จั น ทกรณ์ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส าเนารายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจาปี 2560 ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งทางสหกรณ์ทาสาเนาแจกไว้แล้วนั้น ขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมด้วย และขอแก้ไขข้อความ ดังนี้
ข้อความเดิม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิ ริ ชัย ทองปั ญ ญา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ถึ งการพิ จ ารณาจัด สรรกาไรสุ ท ธิ ประจ าปี 2560
ตามมติที่ป ระชุ มคณะกรรมการดาเนิ น การ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุล าคม 2560 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
รายการ
ปี 2560
%
ปี 2559
%
1.เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
5,382,411.73
10.82
5,693,789.30
11.78
2.เป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.06
10,000.00
0.02
ร้อยละหนึ่ง ของกาไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท
3. กาไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2
อาจจัดสรรได้ดังนี้
3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วตามกฎหมาย
34,451,917.00
69.27
32,305,419.00
66.84
กาหนด ( 6.00 % )
3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
8,345,386.00
16.78
8,211,353.00
17.00
แห่งธุรกิจ ( 12.50 % )
3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1,288,000.00
2.59
1,460,000.00
3.02
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
10,000.00
0.02
10,000.00
0.02
ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น
3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
20,000.00
0.04
40,000.00
0.08
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
50,000.00
0.10
500,000.00
1.03
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
10,000.00
0.02
100,000.00
0.21

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 (ต่อ)
รายการ
ปี 2560
%
3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน
150,000.00
0.30
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น
49,797,714.73 100.00

ปี 2559

%
-

-

48,330,561.30

100.00

ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
ข้อความที่แก้ไข
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิ ริ ชัย ทองปั ญ ญา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ถึ งการพิ จ ารณาจัด สรรกาไรสุ ท ธิ ประจ าปี 2560
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดาเนิ น การ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุล าคม 2560 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
รายการ
1.เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
2.เป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละหนึ่ง ของกาไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท
3. กาไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2
อาจจัดสรรได้ดังนี้
3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วตามกฎหมาย
กาหนด ( 6.00 % )
3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
แห่งธุรกิจ ( 12.50 % )
3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น
3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ

ปี 2560
5,382,411.72
30,000.00

%
10.82
0.06

ปี 2559
5,693,789.30
10,000.00

%
11.78
0.02

34,451,917.00

69.27

32,305,419.00

66.84

8,345,386.00

16.78

8,211,353.00

17.00

1,288,000.00

2.59

1,460,000.00

3.02

10,000.00

0.02

10,000.00

0.02

20,000.00

0.04

40,000.00

0.08

รายการ
3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
ปี 2560
%
50,000.00
0.10

ปี 2559
500,000.00

%
1.03

10,000.00
150,000.00

0.02
0.30

100,000.00
-

0.21
-

49,737,714.72

100.00

48,330,561.30

100.00

ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560

(สาเนา)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ครั้งที่ 36 วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริมงคล อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 8 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สมาชิกเข้าประชุม 1,307 คน (ตามลายมือชื่อผู้เข้าประชุม) จากจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,468 คน
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวชุติมา บุญขวาง กรรมการ ได้กล่าวรายงานต่อประธาน
ในพิธี และได้เรียนเชิญ นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560 ให้ โอวาทแก่ส มาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด และมอบทุนส่ งเสริม
การศึ ก ษาบุ ต รของสมาชิ ก ประจ าปี 2560 จ านวน 24 ทุ น ทุ น ละ 1,500.-บาท รวมเป็ น เงิ น จ านวนทั้ ง สิ้ น
36,000.-บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม และกล่าวแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.นายสุพจน์
วัฒนวิเชียร
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
2.นางปนัดดา
ทองเหลือง
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
3.นางวนิดา
พงษ์พีระ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
4.นางสาวนงค์ลักษ์
บุญเลิศ
นักวิชาการสอบบัญชีชานาญการ
5.นางสาววชิรญาณ์
พิมพร
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
6.นางชลลดา
บุญทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
7.นายดารงค์
พันธ์คา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ น ายสมิ ง มี บุ ญ รองประธานกรรมการ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส าเนารายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งทางสหกรณ์ทาสาเนาแจกไว้แล้วนั้น
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีรายละเอียดที่จะแก้ไขให้เสนอที่ประชุม และหากไม่มีผู้ใด
เสนอแก้ไขรายละเอียดรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการใหญ่สามัญประจาปี 2559
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นายสมิง มีบุญ รองประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า สรุปสมาชิกเข้าใหม่และ
ลาออกจากสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ได้ดังนี้
สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2560
1,391
คน
เข้าใหม่
112
คน
ลาออก
35
คน
สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2561
1,468
คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ ประจาปี 2560
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิริชัย ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2560 ดังนี้
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2560 หน้า 22 - 23 )
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ นางชลลดา บุญทน ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้
สรุปผลภาพรวมผลประกอบการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีการบรรลุตามแผนงาน
เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เว้นแต่การติดตามเงินฝากของสหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จากัด มีการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินฝากจากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ 2,598,755.91 บาท (ร้อยละ 15) จึงทาให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ลดลง ในปี งบ 2560 (ปี 2559 ปันผล 6.15 % เฉลี่ยคืน 12.85%) (ปี2560 ปันผล 6.00 % เฉลี่ยคืน 12.5%)
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2560 หน้า 26 - 33 )
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เสนอต่อที่ประชุมถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2560 หน้า 36 - 50 )
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุ น ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
กันยายน 2560
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิ ริ ชัย ทองปั ญ ญา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ถึ งการพิ จ ารณาจัด สรรกาไรสุ ท ธิ ประจ าปี 2560
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดาเนิ น การ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุล าคม 2560 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
รายการ
1.เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
2.เป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละหนึ่ง ของกาไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท
3. กาไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2
อาจจัดสรรได้ดังนี้
3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วตามกฎหมาย
กาหนด ( 6.00 % )
3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
แห่งธุรกิจ ( 12.50 % )
3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น
3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ

ปี 2560
5,382,411.72
30,000.00

%
10.82
0.06

ปี 2559
5,693,789.30
10,000.00

%
11.78
0.02

34,451,917.00

69.27

32,305,419.00

66.84

8,345,386.00

16.78

8,211,353.00

17.00

1,288,000.00

2.59

1,460,000.00

3.02

10,000.00

0.02

10,000.00

0.02

20,000.00

0.04

40,000.00

0.08

รายการ
3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
ปี 2560
%
50,000.00
0.10

ปี 2559
500,000.00

%
1.03

10,000.00
150,000.00

0.02
0.30

100,000.00
-

0.21
-

49,737,714.72

100.00

48,330,561.30

100.00

ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ นายสิริชัย ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย
ประจาปี 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงขอให้
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
แผนปฏิบัติงาน ประจาปี 2561
1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร
1.1 รับสมาชิกเพิ่ม จานวน 50 คน
1.2 รับลูกจ้างชั่วคราวสัญญารายปี จานวน 1 คน
1.3 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม
- ส่งคณะกรรมการดาเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวน 4 คน/ปี
- จัดอบรมให้แก่สมาชิกจานวน 400 คน/ 2 ครั้ง/ปี
2. แผนงานด้านการเงิน
2.1 การระดมทุนภายใน
- ทุนเรือนหุ้น
จานวน 60,000,000.00 บาท
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จานวน 3,000,000.00 บาท
2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก
- กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น จานวน 100,000,000.00 บาท
3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก
3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
จานวน
200,000,000.00
บาท
3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ
จานวน
1,000,000,000.00
บาท
3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ
จานวน
100,000,000.00
บาท

4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างชาระ
4.1 จานวนหนี้ค้างชาระ
4,000,000.00 บาท
4.2 ดอกเบี้ยค้างรับ
30,000.00 บาท
5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้
5.1 จัดทาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2560 และ 2561
ประเภทงบประมาณ

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ ปี 2560
แผนปี 2560

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2561

รับ-จ่ายจริง

รายรับ
1.ดอกเบี้ยรับ
2.รายได้อื่น ๆ

68,000,000.00
3,500,000.00

66,000,000.00 67,663,508.96 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
3,000,000.00 3,572,054.57 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและสหกรณ์
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น
- ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก
71,500,000.00 69,000,000.00 71,235,563.53

รายจ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย

2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่
4 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 1 คน
- ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
- ค่าสวัสดิการกรรมการ
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
- เงินสมทบ
ประกันสังคม

20,000,000.00

20,000,000.00 16,281,652.54 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ
- จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน
- จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ

1,080,720.00

947,520.00

150,000.00
80,000.00

150,000.00
80,000.00

50,000.00
48,000.00

30,000.00
47,388.00

947,520.00 - ขอตั้งไว้สาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในการ
ปรับเงินเดือน
- ขอตั้งไว้สาหรับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว
137,330.00 - ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์
43,490.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ
- ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์
49,490.00 - ค่าแบบฟอร์มพนักงาน
35,159.00 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง
หัก 5% ของค่าจ้างเจ้าหน้าที่ จานวน 4 คน
และลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

ประเภทงบประมาณ
3. หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ ปี 2560
แผนปี 2560

รับ-จ่ายจริง

50,000.00

60,000.00

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์
- ค่ารับรองทั่วไป

20,000.00

-

30,000.00

30,000.00

- ค่าล่วงเวลา

30,000.00

40,000.00

500,000.00

450,000.00

170,000.00

170,000.00

- ค่าตรวจสอบกิจการ

60,000.00

60,000.00

4. หมวดครุภัณฑ์
4.1ครุภัณฑ์
4.1.1 กล้องถ่ายรูป
4.1.2 ตู้นิรภัย 2 หลัง

300,000.00
-

300,000.00
20,000.00
38,500.00

- ค่าใช้จ่ายในวัน
ประชุมใหญ่
- ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ

4.1.3 ไมโครโฟน
สาหรับห้องประชุม
4.1.4 อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
4.1.5 โน๊ตบุค๊
4.1.6 โทรศัพท์มือถือ
และโทรศัพท์สานักงาน
ไร้สาย
4.1.7 เครื่องสารองไฟ
4.1.8 จอคอมพิวเตอร์
4.1.9 แฟ็กซ์
4.1.10 ตู้เย็น

-

40,000.00

3,000.00

2,000.00

20,000.00
-

15,000.00
7,000.00

-

รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2561

12,000.00
5,000.00
10,000.00
6,000.00

36,200.00 - ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่การเงินในการหักเงิน
และเจ้าหน้าที่อื่นให้การสนับสนุนต่อสหกรณ์
- - ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์กรณีการจัดทา
โครงการของสหกรณ์
15,646.00 - ค่ารับรองในการประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ
และแขกทั่วไปของสหกรณ์
18,919.48 - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน
379,699.00 - ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่
- ค่าของชาร่วย
130,800.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดาเนินการคนละ
600 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง / ปี จานวน
14 คน
60,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน

130,094.00
23,900.00 - ทดแทนของเดิมที่ชารุด
28,000.00 - เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน ( จัดซื้อ 1 หลัง)
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
-

- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
(สาย RGB)
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
1,550.00 - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งานและชารุด
10,000.00
2,990.00
13,900.00
5,290.00

- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด
- ทดแทนของเดิมที่ชารุด

ประเภทงบประมาณ
4.1.11 ตู้ใส่เอกสาร
4.1.12 ชั้นวางเอกสาร
4.1.13 เครื่องพิมพ์
สมุดเงินฝาก/เครื่องนับ
ธนบัตร
4.1.14 เก้าอี้สานักงาน
4.1.15 wifi router
4.1.16 เครื่องพิมพ์
หมึกสี
4.2 ค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์
4.3 ที่ดินรอจาหน่าย
5. หมวดค่าใช้จ่าย
- ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
และค่าเช่าที่พัก
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
- ค่าจัดทาเว็บไซด์
- ค่าเช่าสานักงาน
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่าตรวจบัญชี
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม
- ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดี

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2561
6,000.00
6,000.00
3,500.00
4,500.00

งบประมาณ ปี 2560
แผนปี 2560
8,000.00
6,000.00
40,000.00
-

100,000.00

100,000.00

500,000.00

500,000.00

150,000.00

150,000.00

25,000.00
150,000.00

25,000.00
150,000.00

50,000.00

30,000.00

60,000.00
60,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00
80,000.00
30,000.00
100,000.00

50,000.00
10,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
100,000.00
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รับ-จ่ายจริง
6,500.00 - เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน
- เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน
32,000.00 - เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน
-

- ทดแทนของเดิมที่ชารุด.
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน

40,695.14 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์
-

- ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด

73,020.00 - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจาสานักงาน
8,139.00 - ค่าถ่ายเอกสารในสานักงานสหกรณ์
74,356.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก
ในการเดินทางของสหกรณ์
60,075.00 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
สานักงานสหกรณ์
- จ่ายค่าจัดทาเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์
20,000.00 - จ่ายค่าเช่าสานักงานให้ รพ.ศรีสะเกษ/ ปี
105,073.03 - สาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์
17,070.83 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ
21,940.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่างธนาคาร
- เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน
28,050.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม
- เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีฟ้องศาล

24,003,720.00 23,629,908.00 18,714,423.02
หมายเหตุ งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน
ที่ประชุมซักถามและอภิปรายกันพอสมควร
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก สิบสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ กรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ งในระหว่างกั น เองขึ้น ด ารงต าแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่ งหรือ หลายคน
เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และ/หรื อ เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง นอกนั้ น เป็ น กรรมการ และปิ ด ประกาศให้ ท ราบ โดยทั่ ว กั น
ณ สานักงานสหกรณ์
ประธานฯ ชี้แจ้งว่า คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ประกอบด้วย
1. นางสว่างจิตร
คณาคร
ประธานกรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
2. นายสมิง
มีบุญ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 วาระที่ 2 ปีที่ 2
3. นายชวดล
ช่วงสกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 วาระที่ 2 ปีที่ 2
4. นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์ เลขานุการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
5. นางพยอม
รวยสูงเนิน
เหรัญญิก
วาระที่ 2 ปีที่ 1
6. นายสิริชัย
ทองปัญญา
กรรมการและผู้จัดการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
7. นางอัจฉรา
ชนนิภาณัฐพัชร์ กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
8. นางสาวชุติมา
บุญขวาง
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
9. นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
10.นายสุธีร์
คันศร
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
11. นายบงกช
ประคาสาย
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
12. นายจักรพันธ์
บุญรอง
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
13. นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
14. นายชาญ
งามมาก
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
ดังนั้น ในปี 2560 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ที่ครบวาระในการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จานวน 7 คน ดังนี้
1. นางสว่างจิตร คณาคร ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
2. นายสมิง
มีบุญ
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
3. นายชวดล
ช่วงสกุล
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
4. นายสิริชัย
ทองปัญญา
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
5. นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
6. นายบงกช
ประคาสาย
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
7. นายสัมฤทธิ์ ศรีกุล
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
จึงต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดาเนินการเข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างลง
การเลือกตั้งให้ดาเนินการ ดังนี้
1) เลื อกตั้ งแทนประธานกรรมการที่ ครบวาระตามข้อ บังคับ สหกรณ์ ฯ แต่ เลื อกตั้งเข้ ามาใหม่ ได้
ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ได้รับสมัครผู้ที่จะสมัครประธานกรรมการ โดยหมดเขตรับ
สมัครเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 และคณะกรรมการได้ตรวจคุณสมบัติ พบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ จานวน 1 คน คือ นางสว่างจิตร คณาคร
จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการโดยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ

2) เลื อกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระตามข้อบั งคับสหกรณ์ ฯ แต่ส ามารถเลื อกกลั บเข้ามาได้ อีก
จานวน 6 คน ตามประกาศรับสมัครลงวัน ที่ 29 สิงหาคม 2560 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ จานวน
11 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา 15.00 น.
คณะกรรมการประจาคูหาจะปิดคูหา และดาเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
มติที่ประชุม มีมติเลือกตั้งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์โดยวิธีเปิดเผยโดยการยกมือ
และมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ปรากฏผลดังนี้
ผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
นายสิริชัย
ทองปัญญา
นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
นายพิชิต
พันธุ์ดี
นางชลลดา
บุญทน
นายบงกช
ประคาสาย
นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
นางศิริกาญจนา
นีระมนต์
นางพนิดา
ภาดี
นางสาวศิรินทร
สามสี
นางอุราภรณ์
อรุณรัตน์

คะแนน
771
867
729
705
541
466
687
187
536
611
496

ลาดับที่
2
1
3
4
7
10
5
11
8
6
9

ดังนั้ น ผู้ที่ ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการคือผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 6 ลาดับแรก
ซึ่งมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี ดังนี้
1.นายสิริชัย
ทองปัญญา
2.นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
3.นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
4.นายพิชิต
พันธุ์ดี
5.นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
6.นางสาวศิรินทร
สามสี

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2561
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับ สหกรณ์ ข้อ 102.ให้ ที่ป ระชุม ใหญ่ เลื อกตั้งสมาชิกหรือ
บุค คลภายนอก ผู้ มี คุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบั ญ ชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็นการประจาปีจานวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ าคุก โดยคาพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ดให้ จาคุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษส าหรับ ความผิ ด ที่ ได้ ก ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่ าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ
สหกรณ์
(3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นหรือเคยถูกให้ออกจาก ตาแหน่งผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่ง
ได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
นางชลลดา บุญทน และนายดารงค์ พันธ์คา และกาหนดค่าตอบแทน 2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้องเข้ามา
ตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในตาแหน่งครบกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว
ตาม ป ระกาศรั บ ส มั ค รผู้ ต รวจสอ บ กิ จก าร ลงวั น ที่ 29 สิ ง ห าคม 2560 มี ผู้ ส มั ครรั บ เลื อกตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 2 คน ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้มีมติขอกาหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีเปิดเผยและ
กาหนดค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบกิจการทุกเดือนและรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอที่ประชุม คณะกรรมการทุกเดือน จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนตามเสนอ
มติที่ประชุม. มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์
นายบุญธรรม ทินนะภา

คะแนน
14
49

ลาดับที่
2
1

ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ลาดับที่ 1 - 2 มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ 1 ปี

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
สหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุน เวียน
ตั้งแต่สี่ สิ บ ล้ านบาทขึ้น ไปหรื อมี ทุ น ต่ากว่าเกณฑ์ ที่ กาหนดแต่ ส มั ค รใจให้ ผู้ ส อบบั ญ ชีภ าคเอกชนตรวจสอบบั ญ ชี
(4.2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีทุนดาเนินการ 1,174,927,092.47 บาท และผลการ
จัดชั้นคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วย ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน
โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอานาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้ส อบบั ญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปีสิ้นสุด 30
กันยายน 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงมีมติขอเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามา จานวน 2 ราย รายละเอียด ดังนี้
รายการ
บริษัท ทีดับบิวซี แมเนจเม้นจากัด
บริษัท ซี เจ ออดิท จากัด
1.รายชื่อผู้เสนอ
นายกฤติเดช จรุสมัญญา
นายเชิงชาย จันทร์ศรี
2.เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี
3 ครั้ง /ปี
4 ครั้ง/ปี
(ครั้ง/ปี)
ครั้งละ 2- 5 วัน
ครั้งละ 1- 2 วัน
3.จานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง
2- 3 คน / ครั้ง
3 - 4 คน/ครั้ง
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ
4.ค่าตรวจสอบบัญชี
60,000.-บาท
80,000.-บาท
5.การขอรับเงินการตรวจสอบ แบ่งรับเป็น 3 งวด
แบ่ งรับ เป็ น 2 งวด ภายหลั งการเข้ า
-งวดที่ 1 และ 2 งวดละ 20,000.-บาท ตรวจสอบและเมื่ อ รั บ รองงบการเงิ น
-งวดที่ 3 ภายหลังเข้าตรวจสอบและ
ประจาปีเสร็จสิ้นแล้ว
รับรองงบการเงิน จานวน 20,000.-บาท

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉัน ท์จัดจ้างบริษัท ทีดับบิวซี แมเนจเม้น จากัด โดยมีนายกฤติเดช จรุสมัญญา
เลขทะเบียนที่ 4554 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 ในราคา 60,000.-บาท (-หกหมื่น
บาทถ้วน-) และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจาณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 จานวน
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์จะต้องจากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
โดยสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ
ค้าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ คือ พิจารณาจากทุนเรื อนหุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับ
ทุนสารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้ นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และกาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการ
คานวณวงเงินการกู้ยืมเงิน หรือการค้าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ สาหรับสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจานวน 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์
ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
มีทุนเรือนหุ้น จานวน 605,655,730 บาท และมีทุนสารอง จานวน 50,754,252.54 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนสารอง จานวน 656,409,982.50 บาท จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันประจาปีได้ไม่เกิน
656,409,982.50 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ไว้ไม่เกิน 300,000,000.- บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-) จึงมีมติขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง ลงมติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาล
ศรีสะเกษ จากัด กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันในวงเงิน 300,000,000.00 บาท (-สามร้อยล้านบาทถ้วน-)และให้
คณะกรรมการดาเนินการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 กาหนดอานาจหน้าที่ของ
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการกรรมการ
อื่นๆที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

รายการ

อัตราเดิม

1.ค่าเบี้ยเลี้ยง

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

2.ค่าพาหนะ

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

3.ค่าเช่าที่พัก

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

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

อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา
ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน
ก.ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราค่ารถ
โดยสารประจาทาง ยกเว้นโดยสาร
เครื่องบินให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
ข.กรณีขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวให้เบิก
ชดใช้ได้ ดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 5 บาท
- รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3 บาท
ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ
1,000 บาท/วัน หรือ
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่าย
จริง ดังนี้
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
1,600บาท/วัน/คน
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
900 บาท/วัน/คน
- แต่ถ้าเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้อง
เลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกัน
ทั้งคณะ ให้เบิกพักเป็นห้องคู่ ยกเว้น
ชายหรือหญิง จึงจะแยกพักได้
ครั้งละ 600 บาท/คน/ครั้ง

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2561
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้จั ด
ประชุมโครงการจัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์และให้ความรู้แก่สมาชิก เมื่อวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ญาณวิเศษ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีแผนยุทธศาส ตร์
พัฒ นาสหกรณ์ ในปี บั ญ ชี 2561 โดยมีผู้ แทนจากมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ศรีส ะเกษ และส านักงานสหกรณ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นวิทยากร
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 36 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ได้อนุมัติแผน
กลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจาปี 2560 หน้า 74 - 92 )
มติ ที่ ป ระชุม มี มติ เป็ น เอกฉัน ท์ ให้ ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์ โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จากัด น าแผนกลยุท ธ์ไปใช้ในการ
ดาเนินงาน ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกฎกระทรวงได้กาหนดอัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในอัตราใหม่ขึ้นบังคับใช้และนายทะเบียนสหกรณ์ ได้กาหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแนวทางให้สหกรณ์ ถือปฏิบัติ ประกอบกับข้อบังคั บ
ฉบับเดิมมีความคลาดเคลื่อนจากร่างข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ดังนั้น เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการ ดาเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 14
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงมีมติขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ปี 2560 โดยเป็นการแก้ไขข้อบังคับทั้งฉบับ จึงขอนาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
ข้อความเดิม
ข้ อ 28.การจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปแล้ ว ปรากฏว่ า
สหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่
น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิและเป็นค่าบารุง
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยตามอัต ราที่
กาหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้า
ของกาไรสุทธิ
ฯลฯ
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการ
ดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)ถึงคราวออกตามวาระ
(2)ลาออกโดยแสดงความจานงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการหรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3)ขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อความที่แก้ไข
ข้อ 28. การจัด สรรก าไรสุท ธิ ป ระจ าปี
เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชีที่ รับ รองทั่ ว ไปแล้ ว ปรากฏว่า
สหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ แ ละเป็ น
ค่ า บ ารุ งสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ในอัตรา
ร้อ ย ล ะ ห นึ ่ง ข อ ง ก า ไ ร ส ุท ธ ิ แ ต่ ไม่ เกิ น
สามหมื่นบาท
ฯลฯ
ข้อ 76. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการ
ดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1)ถึงคราวออกตามวาระ
(2)ลาออกโดยแสดงความจานงเป็นหนังสือ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการหรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3)ขาดจากสมาชิกภาพ

เหตุผล
-เพื่ อ ใ ห้ เป็ น ไ ป ต า ม
ก ฎ ก ระท รว งก าห น ด
อั ต ราค่ า บ ารุ ง สั น นิ บ าต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 และเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการปฏิบั ติ
ของสหกรณ์

ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไข
(4)เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(4)เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5)ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่
(5)ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่
ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6)ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือ
(6)ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือ
รายตัว
รายตัว
(7)นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ
(7)นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ
หรือรายตัว
หรือรายตัว
(8)ขาดการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุ
อันควร
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ 79.อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ 79.อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ ดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้
หน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทาให้
และคาสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทาให้
เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
ต่อไปนี้
ฯลฯ
(19) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์ กู้ยืมจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ห รือสถาบัน การเงิน อื่ น
โดยรับผิดชอบการค้าประกันในฐานะส่วนตัว
ฯลฯ
ฯลฯ
ข้อ102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอก ผู้ มี ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มี
คุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ค วามสามารถในด้ า นธุ ร กิ จ คุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุ รกิจ
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ การเงิ น การบั ญ ชี การบ ริ ห ารจั ด การ
เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การของ สหกรณ์ เป็ น การ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่
ประจาปี จานวนสองคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณ สมบัติเป็น ผู้
ห้ามมิให้ บุคคลซึ่งมีลั กษณะดังต่อไปนี้เป็ น ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
หรือทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
(1)เคยได้รั บ โทษจ าคุกโดยคาพิ พ ากษาถึ ง การรับ รองหลัก สูต รจากกรมตรวจบัญ ชี
ที่สุดให้จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้ สหกรณ์ และไม่ม ีล ัก ษณ ะต้อ งห้า มของ
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ผู ้ต ร ว จ ส อ บ ก ิจ ก า ร ต า ม ร ะ เ บ ีย บ
(2)เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ราชการ องค์ การหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อเอกชน ของสหกรณ์ จ าน วน 2 ค น หรื อ ค ณ ะ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน 4 คน

เหตุผล
-เพื่อให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ
ของสหกรณ์

-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559

ข้อความเดิม
(3)เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือ
มี ค าวิ นิ จฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ้ น จากต าแห น่ ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4)เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ให้ ถ อดถอน
ออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
(5)สมาชิกซึ่งผิดนั ดการชาระเงิน งวดชาระ
หนี้ไม่ว่าต้น เงิน หรือดอกเบี้ ย ในระยะเวลาห้ าปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทาของตนเอง
(6)ผู้ ซึ่ ง เป็ น กรรมการด าเนิ น การหรื อ
เจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(7)เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี
หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุ คคลที่รับ งานสอบ
บัญชีของสหกรณ์นี้

ข้อความที่แก้ไข
กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมี
หั ว หน้ า คณ ะหนึ่ ง คน ซึ่ ง ต้ อ งเป็ น ผู้ มี วุ ฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญ ญาตรีด้านการเงิน
การบัญ ชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์
มีหน้าที่ค วบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้
ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย

ข้อ 103. ขั้น ตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิ จ การ ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
ประกาศรั บ สมั ค รผู้ ต รวจสอบกิ จ การ และ
พิ จารณ าคั ด เลื อ กผู้ ต รวจสอบกิ จ การที่ มี
คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มตาม
ระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ก าหนด และ
น าเสนอชื ่อ ผู ้ต รวจสอบกิจ การที ่ผ ่า นมา
คัดเลือ กให้ที่ประชุม ใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี ลับ
และให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง คะแนนสู ง สุ ด สอง
ล าดั บ แรกเป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ หากมี
คะแนนเท่ า กั น ให้ ป ระธานออกเสี ย งเพิ่ ม อี ก
หนึ่ ง เสี ย ง และให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ล าดั บ
คะแนนรองลงมาเป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
สารองจานวน 1 คน
กรณีผู้ต รวจสอบกิจ การได้พ ้น จาก
ตาแหน่งด้วยเหตุตามข้อ.105.(2)(3)(4)(5)
ให้ผู ้ต รวจสอบกิจ การส ารองปฏิ บั ติ งานได้
ทันที เท่ าระยะเวลาที่ ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิ มคงเหลืออยู่ หรื อจนกว่าจะมี การเลื อกตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

เหตุผล

-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559

ข้อความเดิม
ข้ อ 103.การด ารงต าแหน่ งผู้ ต รวจสอบ
กิ จการ ผู้ ตรวจสอบกิ จ การอยู่ ในต าแหน่ งได้ มี
กาหนดเวลาหนึ่ งปี ทางบั ญชีส หกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
ก า ห น ด เว ล า แ ล้ ว ยั ง ไม่ มี ก า ร เลื อ ก ตั้ ง
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การคนใหม่ ก็ ใ ห้ ผู้ ต รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ ต รวจ ส อ บ กิ จก ารซึ่ งอ อ ก ไป นั้ น
อาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้

ข้อความที่แก้ไข
ข้ อ 104.การด ารงต าแหน่ งผู้ ต รวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มี
กาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
กาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับ
เลือกตั้งซ้าได้

เหตุผล
-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559

ข้อ 105.การพ้นจากตาแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ งพ้ น จาก
ตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตาแหน่งทั้งคณะหรือ
รายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้ อ 106.อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจสอบ
กิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การมี อ านาจหน้ า ที่
ตรวจสอบการดาเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ
และข้อเท็จจริงของสหกรณ์
ที่เป็นอยู่จริง

-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559

-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไข
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง
ของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนา
แก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และ
ทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจั ด จ้ า งและแต่ ง ตั้ ง
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือ
สั ญ ญ า จ้ า ง แ ล ะ ห ลั ก ป ร ะ กั น
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ย
ประจาปีของสหกรณ์
(5 )ติ ด ต า ม ผ ล ก า รด า เนิ น งาน ข อ ง
คณ ะกรรมการด าเนิ น การ เพื่ อ พิ จ ารณ า
หาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ ตลอด จน ค าสั่ ง ต่ า งๆ ข องสห กรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
หรื อ กิ จ การอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี แ ก่ ก าร
ดาเนินกิจการของสหกรณ์
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก ิจ ก า ร แ ล ะ ก า ร
ดาเนิน งานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบ
กิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ข้อ 107.การรายงานผลการตรวจสอบให้
ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจาเดือ นและประจาปี ร วมทั้ งข้ อ สังเกต
ข้อเสนอแนะเป็น ลายลักษณ์ อักษร และเข้ า
ร่ ว ม ป ระชุ ม เพื่ อแ จ้ ง ผ ลการตรวจส อบ
ประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนิน การใน
การประชุ ม ประจ าเดื อ นคราวถั ด ไป และ
รายงาน ผ ลการต รวจสอบ ป ระจ าปี ต่ อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย

เหตุผล

-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2559

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไข
กรณีที ่ผู ้ต รวจสอบกิจ การพบว่า มี
เหตุก ารณ์ที ่อ าจก่อ ให้เ กิด ความเสีย หาย
แก่ส มาชิก ของสหกรณ์อ ย่า งร้า ยแรง หรื อ
สหกรณ์ มีการปฏิบั ติไ ม่เป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบี ยบ ค าสั่ ง ประกาศหรือ ค าแนะน าของ
ทางราชการ รวมทั้ งข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ มติ
ที่ ป ระชุ ม หรื อ ค าสั่ ง ของสหกรณ์ จ นก่ อ ให้
เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ส มาชิ ก และสหกรณ์
อย่ า งร้ า ยแรง ให้ แ จ้ ง ผลการตรวจสอบต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ทั น ที
เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข และให้ จั ด ส่ ง ส าเนา
รายงานดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ และส านั ก งานสหกรณ์ จั ง หวั ด ที่
ก ากั บ ดู แ ลโดยเร็ ว ให้ผู ้ต รวจสอบกิจ การ
ติด ต าม ผ ล ก ารแ ก้ไ ข ต าม ราย งาน ก าร
ตรวจสอบ และสาเนารายงานผลการแก้ไ ข
และผลการติ ด ตามของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
ต่อสานั กงานตรวจบัญ ชีสหกรณ์ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดที่กากับดูแล
ข้อ105.ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 108. ความรั บ ผิ ด ของผู้ ต รวจสอบ
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ กิ จ การ กรณี ผู้ ต รวจสอบกิ จ การปฏิ บั ติ ห รื อ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการ
ละเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามอ านาจหน้ า ที่ หรื อ
ทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็น
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น
กิ จ การต้ อ งรับ ผิ ดชอบชดใช้ ค่ าเสี ยหายให้ แ ก่
สหกรณ์ หรื อ หากตรวจพบข้ อ บกพร่ อ งของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้ คณะกรรมการดาเนิ นการ
ท ราบ โด ยเร็ ว ผู้ ต รวจ ส อ บ กิ จก ารต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

เหตุผล

-เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559

มติ ที่ป ระชุม มีม ติอนุ มัติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉัน ท์ ให้ แก้ไขเพิ่ ม เติม ข้อบั งคับ โดยยกเลิ กข้อ บังคับ สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่ มเติมฉบับที่ 2 และ 3 ทั้งหมด และถือใช้ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด พ.ศ.2560 และให้สหกรณ์ฯรายงานนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ ภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ
ข้อ 16.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประธานฯเสนอต่อที่ ป ระชุมว่า ตามที่ส หกรณ์ ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาคม สสธท. มีสมาชิกจานวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน 179,202 คน แบ่งเป็น
ประเภทสามัญ 126,121 คน สมทบ 53,081 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีจานวนสมาชิก 1,495 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 1,069 คน
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน 426 คน
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีสมาชิกทั้งหมด 154 คน
สมาคม สส.ชสอ. ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 มี ส มาชิ ก ทั้ ง ประเภทสามั ญ และสมทบ
จานวนทั้งสิ้น 262,694 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีจานวนสมาชิก 133 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 128 คน
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส
จานวน 5 คน
ในปี 2560 สมาชิก ของศูน ย์ ป ระสานงานจ่ายเงิน สงเคราะห์ ศ พให้ กับ ทายาทผู้ เสี ย ชีวิต ทั้ งสิ้ น 2 ราย
ดังรายนามนี้
สมาชิกสมาคม สสธท. เสียชีวิต ประเภทสามัญ 1 คน สมทบ 1 คน ดังรายนามนี้
ที่
เลขสมาคม คานาหน้า
ชื่อ - สกุล
ประเภท
เสียชีวิต
จานวนเงิน
1
140122
นาย
สม
อุทาธรณ์
สมทบ
15 ส.ค.59
1,018,725.82
2

94933

นาย

มนูญ

บุญเจริญ

สามัญ

12 พ.ย.59

1,017,996.74

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,036,722.56
ทางศูนย์ประสานงานฯร่วมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2560 จานวน 6,000.-บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
16.2 เรื่องเสนอขออนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ด้วยนายสมิง มีบุญ รองประธานกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จากัด ได้ให้ค่าตอบแทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี คนละ 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)
มาเป็นระยะเวลาหลายปี แล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งสหกรณ์ฯก็มีความสามารถในการ
ปรับ ค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมได้อีก ดังนั้นจึงขอเสนอให้ มีการเพิ่มค่าตอบแทนการมาลงทะเบียนเข้าร่ว ม
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี จากคนละ 200.-บาท เป็นคนละ 300.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-) จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณา
มติที่ประชุม มีมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ) สว่างจิตร คณาคร

ประธานในที่ประชุม

(นางสว่างจิตร คณาคร)
(ลงชื่อ) กุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์ เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม
สาเนาถูกต้อง

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ ประจาปี 2561
ประธานฯ
มอบหมายให้เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมดังนี้
เลขานุการ
นางอนงค์ว รรณ จั น ทกรณ์ เสนอให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า สรุปสมาชิก เข้าใหม่และลาออกจาก
สหกรณ์ฯ ประจาปี 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
รายละเอียดดังนี้
เดือน

เข้าใหม่

ลาออก

ชาย

หญิง

404

1,064

ตุลาคม 2560

2

7

2

4

1,471

พฤศจิกายน 2560

1

12

4

2

1,478

ธันวาคม 2560

3

4

0

8

1,477

มกราคม 2561

1

9

0

5

1,482

กุมภาพันธ์ 2561

4

3

0

3

1,486

มีนาคม 2561

3

11

1

2

1,497

เมษายน 2561

1

8

1

1

1,504

พฤษภาคม 2561

0

3

0

2

1,505

มิถุนายน 2561

2

5

3

1

1,508

กรกฎาคม 2561

2

3

1

1

1,511

สิงหาคม 2561

3

9

0

1

1,522

กันยายน 2561

2

7

0

2

1,529

24

81

12

32

1,529

416

1,113

ยกมาปี 2561

รวม เข้าใหม่-ลาออก
รวม

ชาย /หญิง

ชาย

คงเหลือ
หญิง

รวม
1,468

1,529

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ ประจาปี 2561
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิริชัย ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดาเนินกิจการ ประจาปี 2561 ดังนี้
รายงานกิจการ ประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
***************
1. รายงานกิจการทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้จดทะเบียนครั้งแรก
ตามพระราชบั ญญัติส หกรณ์ พุทธศักราช 2511 และได้เริ่ มประกอบธุรกิจ ประเภทออมทรัพย์ เลขทะเบียนที่
กพธ.7/2525 วั น ที่ 21 มกราคม 2525 นั บ ถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เวลา 37 ปี ส าหรั บ การด าเนิ น งานของสหกรณ์
ได้เจริญก้าวหน้าเป็นลาดับ ในปีบัญชี 2561 มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 1,233,848,650.98 บาท
2. ทุนเรือนหุ้น
รายการ
ปี 2561 (บาท)
ปี 2560 (บาท)
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น
605,655,730.00
555,492,530.00
ถือหุ้นระหว่างปี
67,363,751.00
58,176,500.00
ถอนหุ้นระหว่างปี
10,230,951.00
8,013,300.00
เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น
662,788,530.00
605,655,730.00
3. จานวนสมาชิก
รายการ
ปี 2561 (บาท)
ปี 2560 (บาท)
จานวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี
1,468
1,391
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
105
112
สมาชิกออกระหว่างปี
44
35
สมาชิกเมื่อสิ้น 2561 คงเหลือ
1,529
1,468
4. เงินรับฝากจากสมาชิก
- ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
รายการ
ปี 2561 (บาท)
ปี 2560 (บาท)
เงินฝากต้นปีก่อน เป็นเงิน
464,845,128.24
454,056,261.77
ฝากระหว่างปี
35,597,999.81
93,454,089.60
ถอนระหว่างปี
45,402,239.12
82,665,223.19
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2561 เป็นเงิน
455,040,888.93
464,845,128.24
5. ประเภทเงินฝากสหกรณ์อื่น
รายการ
ปี 2561 (บาท)
ปี 2560 (บาท)
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จากัด
19,900,966.64
35,888,983,31
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จากัด
26,636,019.00
43,777,616.35
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
2,628.91
2,551.31
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จากัด
4,854,251.34
17,325,039.39
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ศรีสะเกษ จากัด
3,107,363.01
5,000,000.00
รวม
54,501,228.90
101,994,190.36

6. การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก
ประเภทเงิน
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เงินกู้บานาญ
เปี่ยมสุข

สัญญา
606
97
3,103
337
33

รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ปี 2561
ปี 2560
จานวนเงินกู้
เฉลี่ยรายละ สัญญา
จานวนเงินกู้
เฉลี่ยรายละ
956,286,423.49 1,578,030.40 540 875,416,885.64 1,621,142.38
69,186,000.00 713,257.73 115
76,480,000.00 665,043.48
122,356,500.00
39,431.68 4,116 167,453,400.00
40,683.53
34,768,000.00 103,169.14 118
8,637,000.00
73,194.92
5,400,000.00

7. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน
ประเภท
1. ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว
2. ทุนสารอง
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่นๆ
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
5. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี
6. เงินชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี
7. เงินกู้คงเหลือที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี
8. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
9. เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่น
10.รายได้
11.ค่าใช้จ่าย
12.กาไรสุทธิ
13.ทุนดาเนินงานทั้งหมด

163,636.36

ฐานะการเงิน
ปี 2561
662,788,530.00
56,136,664.26
2,903,560.00
455,040,888.93
1,188,415,301.40
1,105,224,993.22
1,129,617,528.85
69,827,231.47
10,000,000.00
72,591,587.86
17,260,464.95
55,331,122.91
1,233,848,650.98

-

-

ฐานะการเงิน
ปี 2560
605,655,730.00
50,754,252.54
3,272,462.00
464,845,128.24
1,127,987,285.64
1,092,825,963.54
1,046,427,220.67
67,663,508.96
71,235,563.53
21,497,848.81
49,737,714.72
1,175,793,344.44

-

+ เพิ่ม - ลด
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

57,132,800.00
5,382,411.72
368,902.00
9,804,239.31
60,428,015.76
12,399,029.68
83,190,308.18
2,163,722.51
10,000,000.00
1,356,024.33
4,237,383.86
5,593,408.19
58,055,306.54

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการปี 2561
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ตรวจสอบกิจการ นายบุญธรรม ทินนะภา และนายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2561 ดังนี้
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ประจาปี 2561
เรียน ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้มีมติรับรองการเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า
นายบุญธรรม ทินนะภา และนายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2561 สาหรับปีทางบัญชี วันที่ 30 กันยายน 2561 ข้าพเจ้าและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ขอแจ้ งรายละเอี ย ดวัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธี ก ารตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบกิ จการ
ประจาปี 2561 โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ
3. วิธีการตรวจสอบ เป็นการสุ่ม จากการหลักฐานการเงิน หลักฐานใบขอกู้ยืม ทะเบียนและรายงานประจาเดือน
4. ผลการตรวจสอบ
4.1 ด้านธุรการ :
 ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
 พบว่าแผนงานการจัดหาครุภัณฑ์ไม่เหมาะสมตามเวลา คือจัดหาและจัดทาเว็ปไซด์ล่าช้า
4.2 ด้านสินเชื่อ
 พบข้อผิดพลาดเล็กน้อยเป็นความผิดขั้นต้นสามารถแก้ไขได้
 ข้อผิดพลาดที่พบคือ มีการอนุมัติจ่ายเงินกู้ในใบกู้ยืมที่ไม่สมบูรณ์ เช่นกรรมการลงนามไม่ครบทุกคน
ขีดฆ่าข้อความไม่ลงชื่อกากับ หรือ ใช้เอกสารประกอบการกู้ที่หมดอายุ
4.3 ด้านการเงิน
 พบว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อกาหนดหลายครั้งแต่ไม่เกิดความเสียหาย สามารถแก้ไขได้
 ข้อผิดพลาดที่พบ เช่น ไม่ลงลายมือชื่อในสมุดรับเงิน/รับเช็ค
4.4 ด้านบัญชี ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพรรณศักดิ์

บุรกรณ์)

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2561
ประธานฯ
มอบหมาย ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้สอบบัญชี นายชัย วัฒ น์ ชุ่มชื่น ผู้ ช่ว ยผู้ ส อบบั ญ ชี จากบริษัท ซี เจ ออดิจ จากัด เสนอต่อที่ประชุม ถึง
รายงานการตรวจสอบบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ดังนี้

หน้านี้ใส่งบการเงินที่สแกนจากเอกสาร

ประมาณ 18 หน้าขึ้นไป

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิ ริ ชัย ทองปั ญ ญา เสนอต่ อ ที่ ป ระชุม ถึ งการพิ จ ารณาจัด สรรกาไรสุ ท ธิ ประจ าปี 2561
ตามมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดาเนิ น การ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุล าคม 2561 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
รายการ
1.เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
2.เป็นเงินค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละหนึ่งของกาไรสุทธิไม่เกินสามหมื่นบาท
3. กาไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2
อาจจัดสรรได้ดังนี้
3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วตามกฎหมาย
กาหนด ( 6.10 % )
3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
แห่งธุรกิจ ( 13.00 % )
3.3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น
3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
3.7.เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงาน
3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน
ร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
5,716,548.91
30,000.00

%
10.33
0.05

ปี 2560
5,382,411.72
30,000.00

%
10.82
0.06

38,175,711.00

69.00

34,451,917.00

69.27

9,016,863.00

16.30

8,345,386.00

16.78

1,502,000.00

2.71

1,288,000.00

2.59

10,000.00

0.02

10,000.00

0.02

170,000.00

0.31

20,000.00

0.04

400,000.00

0.72

50,000.00

0.10

10,000.00
300,000.00

0.02
0.54

10,000.00
150,000.00

0.02
0.30

55,331,122.91

100.00

49,737,714.72

100.00

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

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจาปี 2562
ประธานฯ
มอบหมายให้ผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุม
ผู้จัดการ
นายสิริชัย ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย
ประจาปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงขอให้
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดดังนี้.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
แผนปฏิบัติงาน ประจาปี 2562
1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร
- รับสมาชิกเพิ่ม จานวน 60 คน
2.แผนงานด้านการเงิน
2.1 การระดมทุนภายใน
- ทุนเรือนหุ้น
จานวน 60,000,000.00 บาท
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จานวน 35,000,000.00 บาท
2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก
- กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น จานวน 100,000,000.00 บาท
3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก
3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน
จานวน
200,000,000.00
บาท
3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ
จานวน
1,000,000,000.00
บาท
3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ
จานวน
100,000,000.00
บาท
4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างชาระ
4.1 จานวนหนี้ค้างชาระ
2,000,000.00 บาท
4.2 ดอกเบี้ยค้างรับ
30,000.00 บาท
5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้
5.1 จัดทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
5.2 เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
5.3 เข้าร่วมประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
5.4 จัดทาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์อื่น
5.5 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม
- ส่งคณะกรรมการดาเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 16 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จานวน 4 คน/ปี
- จัดอบรมให้แก่สมาชิกจานวน 400 คน/ 2 ครั้ง/ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2562 และ 2561
ประเภทงบประมาณ

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2562

งบประมาณ ปี 2561
แผนปี 2561

รายละเอียดประกอบงบประมาณ
ปี 2562

รับ-จ่ายจริง

รายรับ
1.ดอกเบี้ยรับ

72,000,000.00

2.รายได้อื่น ๆ

3,500,000.00

75,500,000.00
รายจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่าย

2. หมวดสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่

20,000,000.00

68,000,000.00 69,837,655.00 -ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก
-ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคารและ
3,500,000.00 1,730,444.53 สหกรณ์
-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
-ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น
-ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก
71,500,000.00 71,568,099.53
20,000,000.00 15,785,224.72 -จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ
-จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน
-จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ

1,269,360.00

1,080,720.00

- ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
- ค่าสวัสดิการกรรมการ

232,710.00
80,000.00

150,000.00
80,000.00

- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

50,000.00

50,000.00

- เงินสมทบประกันสังคม

55,000.00

48,000.00

1,040,850.00 -ขอตั้งไว้สาหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในการปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน
1.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 2 คน
2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน
3.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 คน
4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปรับวุฒิปริญญาตรี)
1 คน
150,470.00 -ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์
57,470.00 -ค่าแบบฟอร์มกรรมการ
-ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์
83,250.00 -ค่าแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่
-ค่าเล่าเรียนบุตรเจ้าหน้าที่
31,432.00 -เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของ
นายจ้างหัก 5% ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่
จานวน 5 คน

ประเภทงบประมาณ
3. หมวดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2562

แผนปี 2561

รับ-จ่ายจริง

50,000.00

50,000.00

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์
- ค่ารับรองทั่วไป

20,000.00

20,000.00

30,000.00

30,000.00

- ค่าล่วงเวลา

30,000.00

30,000.00

700,000.00

500,000.00

170,000.00

170,000.00

60,000.00

60,000.00

300,000.00
-

300,000.00
6,000.00

- ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญ่สามัญ
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ค่าตรวจสอบกิจการ
4. หมวดครุภัณฑ์
4.1 ครุภัณฑ์
4.1.1 เก้าอี้ทางานมีโช๊ค
4.1.2 โต๊ะหน้าโฟเมก้า
4.1.3 Wifi router
4.14 Notebook HP
pavilion
4.1.5 เครื่องพิมพ์สี
lnk (All-in-one)
4.1.6 เครื่องคิดเลข
Casio
4.1.7 ตู้ลิ้นชักเก็บ
เอกสาร

รายละเอียดประกอบงบประมาณ
ปี 2562

งบประมาณ ปี 2561

3,500.00
20,000.00

-

4,500.00

-

-

-

6,000.00

29,500.00 -ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่การเงินในการ
หักเงินและเจ้าหน้าที่อื่นให้การสนับสนุน
ต่อสหกรณ์
10,000.00 -ค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์กรณีการ
จัดทาโครงการของสหกรณ์
19,263.00 -ค่ารับรองในการประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการดาเนินการ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ และแขกทั่วไปของ
สหกรณ์
15,394.78 -ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน /
คน / วัน
444,928.00 -ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ่
-ค่าของชาร่วย
126,600.00 -ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดาเนินการ
คนละ 600 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี
จานวน 14 คน
60,000.00 -ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน
34,471.00
6,000.00
1,200.00
2,100.00
18,900.00

-ทดแทนของเดิมที่ชารุด
-ทดแทนของเดิมที่ชารุด
-เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
-เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน

4,990.00 -เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
583.00 -ทดแทนของเดิมที่ชารุด
698.00 -เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2562
15,000.00
15,000.00
4,000.00
4,000.00
15,000.00
18,000.00
5,000.00
100,000.00
500,000.00

แผนปี 2561
100,000.00
500,000.00

100,000.00

150,000.00

25,000.00
150,000.00

25,000.00
150,000.00

200,000.00

50,000.00

- ค่าจัดทาเว็บไซด์

30,000.00

60,000.00

- ค่าเช่าสานักงาน
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร

60,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00

60,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00

- ค่าตรวจบัญชี
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม

80,000.00
50,000.00

80,000.00
30,000.00

100,000.00

100,000.00

ประเภทงบประมาณ
4.1.8 ไมโครโฟน
4.1.9 โปรเจคเตอร์
4.1.10 โต๊ะทางาน
4.1.11 เครื่องอัดเสียง
4.1.12 เลนส์กล้อง
4.1.13 เครื่องสารองไฟ
4.1.14 โทรศัพท์ไร้สาย
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
4.3 ที่ดินรอจาหน่าย
5. หมวดค่าใช้จ่าย
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ
และค่าเช่าที่พัก
- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

- ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดี

งบประมาณ ปี 2561
รับ-จ่ายจริง
47,078.38
-

รายละเอียดประกอบงบประมาณ
ปี 2562
-เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
-ทดแทนของเดิมที่ชารุด
-เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
-ทดแทนของเดิมที่ชารุด
-เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน
-ทดแทนของเดิมที่ชารุด
-เพิ่มเติมเนื่องจากไม่เพียงพอ
-ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์
-ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด

46,489.20 -ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจาสานักงาน
8,616.00 -ค่าถ่ายเอกสารในสานักงานสหกรณ์
47,906.00 -ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก
ในการเดินทางของสหกรณ์
8,150.00 -ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ
สานักงานสหกรณ์
-ปรับปรุงสานักงาน
9,250.00 -จ่ายค่าจัดทาเว็บไซด์ข่าวสารของ
สหกรณ์
60,000.00 -จ่ายค่าเช่าสานักงานให้กับรพ.ศรีสะเกษ
53,961.00 -สาหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์
16,497.02 -เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ
21,572.00 -เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร
80,000.00 -เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีเอกชน
28,190.00 -เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ปรับปรุง
โปรแกรม
-เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเว็บไซด์
-เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนของโปรแกรม
Line
-เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีฟ้องศาล

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

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก สิบสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ กรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ งในระหว่างกั น เองขึ้น ด ารงต าแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่ งหรือ หลายคน
เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และ/หรื อ เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง นอกนั้ น เป็ น กรรมการ และปิ ด ประกาศให้ ท ราบ โดยทั่ ว กั น
ณ สานักงานสหกรณ์
ประธานฯ ชี้แจ้งว่า คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ประกอบด้วย
1. นางสว่างจิตร
คณาคร
ประธานกรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
2. นางอัจฉรา
ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 วาระที่ 2 ปีที่ 2
3. นางสาวชุติมา
บุญขวาง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 วาระที่ 1 ปีที่ 2
4. นางอนงค์วรรณ
จันทกรณ์
เลขานุการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
5. นายจักรพันธ์
บุญรอง
เหรัญญิก
วาระที่ 1 ปีที่ 2
6. นายสิริชัย
ทองปัญญา
กรรมการและผู้จัดการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
7. นายสัมฤทธิ์
ศรีกุล
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
8. นายพิชิต
พันธุ์ดี
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
9. นางสาวศิรินทร
สามสี
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
10.นายสุธีร์
คันศร
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
11.นางพยอม
รวยสูงเนิน
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
12.นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์ กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
13.นายวณานุวัฒน์
โสพัฒน์
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
14.นายชาญ
งามมาก
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
ดังนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ที่ครบวาระในการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ จานวน 7 คน ดังนี้
1. นางอัจฉรา
ชนนิภาณัฐพัชร์ วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
2. นางสาวชุติมา
บุญขวาง
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
3. นายจักรพันธ์
บุญรอง
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
4. นายสุธีร์
คันศร
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
5. นางพยอม
รวยสูงเนิน
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
6. นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์
วาระที่ 1 ปีที่ 2 พ้นตามวาระแต่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้
7. นายชาญ
งามมาก
วาระที่ 2 ปีที่ 2 พ้นตามวาระ ต้องเว้นวรรค
จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการเข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างลง การเลือกตั้งให้
ดาเนินการ ดังนี้
การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ แต่สามารถเลือกกลับเข้ามาได้อีก
จานวน 7 คน ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ จานวน
14 คน ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง
ตามข้อบังคับของสหกรณ์

การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 7 คน จะเริ่มโดยสมาชิก
มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แล้วเข้าคูหาเพื่อลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง
เวลา 15.00 น. คณะกรรมการประจาคูหาจะปิดคูหา และดาเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................................
ผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายสุธีร์
คันศร
นางสาวชุติมา
บุญขวาง
นายจักรพันธ์
บุญรอง
นายบุญธรรม
ทินนะภา
นางสาวปิยมาศ
จารัสธนสาร
นายสมิง
มีบุญ
นางสาวชุติญา
วังวรวุฒิ
นายชวดล
ช่วงสกุล
นางกุลณัฏฐา
กิระปรมีพงษ์
นางศิริกาญจนา
นีระมนต์
นายวนันดร
โกเมศ
นายทศพร
ถันทอง
นางสาววรรณพร
ประภาสัย
นางกูลจิตร
รุญเจริญ

คะแนน

ลาดับที่

ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งกรรมการดาเนินการ ลาดับที่ 1 - 7 มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุ มทราบว่า ตามข้อบังคับ สหกรณ์ ข้อ 102.ให้ ที่ป ระชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้ มีคุณ วุฒิ ความรู้ค วามสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญ ชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปีจานวนสองคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ าคุก โดยคาพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ดให้ จาคุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษส าหรับ ความผิ ด ที่ ได้ ก ระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตามคาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาห้าปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
(7) เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นี้
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชีห รือ ผู้ ช่ว ยผู้ ส อบบัญ ชีห รือบุ คคลที่ อยู่ในสั งกัด นิติ บุค คลที่ รับงานสอบบั ญ ชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้นเว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ
สหกรณ์
(3) เป็นคู่สมรสบุตรบิดามารดาของกรรมการหรือผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นหรือเคยถูกให้ออกจาก ตาแหน่งผู้จัดการ
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น

(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นการเงินการบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
การบริหารจัดการแลเศรษฐศาสตร์เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีกฎหมายระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 103. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่ง
ได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2560 เมื่ อ วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2560 ได้ เลื อ กผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
นายบุญธรรม ทินนะภา และนายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์ และกาหนดค่าตอบแทน 2,500 บาท /คน/ครั้ง และต้อง
เข้ามาตรวจสอบทุกเดือนซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการได้อยู่ในตาแหน่งครบกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์แล้ว
ตาม ป ระกาศรั บ ส มั ค รผู้ ต รวจสอ บ กิ จก าร ลงวั น ที่ 29 สิ ง ห าคม 2561 มี ผู้ ส มั ครรั บ เลื อกตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการและผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร จานวน 2 คน ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีมติขอกาหนดการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการโดยวิธีเปิดเผยและกาหนดค่า ตอบแทนให้ผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 2,500.-บาท/คน/ครั้ง ให้เข้าตรวจสอบ
กิจการทุกเดือนและรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็ นลายลั กษณ์อักษรเสนอที่ประชุม คณะกรรมการทุกเดือน
จึงขอให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ได้ เลื อ กตั้งผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ และพิ จ ารณากาหนดค่ าตอบแทน
ตามเสนอ
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ........................................
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลข
1
2

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
นายสมคิด
สุทธิคาภา
นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์

คะแนน

ลาดับที่

ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ลาดับที่ 1 - 2 มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละ 1 ปี

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
สหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้อ 4 (4.1) สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนห มุนเวียน
ตั้งแต่สี่ สิ บ ล้ านบาทขึ้น ไปหรื อมี ทุ น ต่ากว่าเกณฑ์ ที่ กาหนดแต่ ส มั ค รใจให้ ผู้ ส อบบั ญ ชีภ าคเอกชนตรวจสอบบั ญ ชี
(4.2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีทุน ดาเนินการ 1,233,848,650.98 บาท และผลการ
จัดชั้นคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ จึงเข้าหลักเกณฑ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วย ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรือไม่ถูกเพิกถอน
โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ
วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอานาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งผู้ส อบบั ญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จากัด ประจาปีสิ้นสุด 30
กันยายน 2562
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงมีมติขอเสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามา จานวน 1 ราย คือ บริษัท ซี เจ ออดิท จากัด โดยมี
นายเชิงชาย จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน 5557 รายละเอียดดังนี้
1.การเข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี)
2.จานวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ
3.ค่าตรวจสอบบัญชี
4.การขอรับเงินการตรวจสอบ

4 ครั้ง/ปี
2 - 4 คน/ครั้ง
ครั้งละ 1 - 2 วัน
80,000.-บาท
แบ่งรับเป็น 2 งวด ภายหลังการเข้าตรวจสอบและเมื่อรับรอง
งบการเงินประจาปีเสร็จสิ้นแล้ว

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

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจาณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมและค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 จานวน
300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์จะต้องจากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
โดยสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการ
ค้าประกันของสหกรณ์ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ คือ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ วรวมกับ
ทุนสารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และกาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการ
คานวณวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ สาหรับสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท จะถือใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ของสหกรณ์ เป็นจานวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์
ข้อมูลจากงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
มีทุนเรือนหุ้น จานวน 662,788,530.00 บาท และมีทุนสารอง จานวน 56,136,664.26 บาท ดังนั้น มีทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสารอง จานวน 718,925,194.26 บาท จึงสามารถขอวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้าประกันประจาปีได้
ไม่เกิน 1,078,387,791.39 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีมติให้สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ไว้ไม่เกิน 300,000,000.- บาท ( -สามร้อยล้านบาทถ้วน-) จึงมีมติขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อพิจารณา

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

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 กาหนดอานาจหน้าที่ของ
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ ฯลฯ (9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการกรรมการ
อื่นๆที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ในการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งคณะกรรมการต้องเสียสละเวลาและเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ไปติดต่องานของสหกรณ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 จึงมีมติ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ ดังนี้
รายการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่ที่ขอเสนอพิจารณา
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

ให้เหมาจ่ายได้ 600 บาท/วัน/คน

2.ค่าพาหนะ

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

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

3.ค่าเช่าที่พัก

ก.ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายได้คนละ
1,000 บาท/วัน หรือ
ข.ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง
ดังนี้
- ค่าเช่าที่พักเดี่ยวจ่ายจริงไม่เกิน
1,600 บาท/วัน/คน
- 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 14 เรื่องพิจารณาแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2561-2566
ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้จัด
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2566 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบ้านสวน
คุณ ตารีส อร์ทแอนด์กอล์ฟ คลั บ อาเภอวาริน ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ อให้ ส หกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ จากัด มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ ในปีบัญชี 2561 โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ เป็นวิทยากร
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการดาเนิ น การชุ ด ที่ 37 ครั้งที่ 11 เมื่ อ วัน ที่ 26 มิ ถุน ายน 2561 ได้ อนุ มั ติ
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประจาปี 2561-2566 ดังนี้

ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒ นาสหกรณ์ ฉบับที่ 1
ระยะปานกลาง 5 ปี (2561-2566)ซึ่งสหกรณ์ได้มีการนาแผนไปปฏิบัติในระยะเวลาหนึ่งและจากผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 1 ระยะปานกลาง 5 ปี (2561-2566) ได้เกิดผลสาเร็จตามตัวชี้วัดในด้าน
การควบคุมซึ่งเป็นการควบคุมข้อมูลแผนย้อนกลับ โดยการกากับ ติดตาม ดูแล ให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ และมีการควบคุมด้วยการวัดผลการปฏิบัติงาน ตามแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System)
มี การประเมิ น ตามตั ว ชี้ วัด ผลการด าเนิ น งาน (Key Performance Indicators:KPIs) มุ ม มองการเรีย นรู้แ ละการ
เจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) รวมถึงตัวชี้วัดมุมมองด้านกระบวนการภายใน ด้านผู้รับบริการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจาเป็นจะต้องมีการทบทวน ประเมิน และสรุปผลการดาเนินงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ตามแผนกลุยุทธ์ อนึ่งการควบคุมระบบการวัดสมรรถนะบุคคล เป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ
โดยเฉพาะผู้นาในองค์กร เจ้าหน้าที่และสมาชิก เมื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จ และให้สอดคล้อง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาระบบบริ ห ารความเข็ ม แข็ ง สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใช้ ให้ เหมาะสม ทั น สมั ย ในยุ ค
ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด จึงได้จัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ปี 2561 – 2566 ขึ้น
หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์คือแนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อคุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วย
หลักการที่สาคัญรวม 7 ประการดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การศึกษาฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ในการดาเนินงานที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ยังไม่ได้ มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
แต่ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีทุกครั้ง จะมีการนาเสนอแผนการดาเนินงานให้แก่สมาชิกได้รับทราบและอนุมัติ
แผนปฏิบัติงานประจาปี ดังเช่นในปีบัญชี 2561 ได้ดาเนินงานตามแผนที่อนุมัติไว้ดังต่อไปนี้
แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร
- รับสมาชิกเพิ่มระหว่างปี 100 คน
- การพัฒ นาบุ คลากรได้ส่ งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมอบรม ศึกษาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสหกรณ์ ทั้งหมด 21 คน
- จัดอบรมให้แก่สมาชิก 200 คน จานวน 2 ครั้ง (เป้าหมาย 400 คน 2 ครั้ง/ปี)
แผนงานด้านการเงิน
- การระดมทุนภายใน โดยมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มระหว่างปี 60 ล้านบาท
แผนงานด้านการให้กู้เงินแก่สมาชิก
- จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 200 ล้านบาท
- จ่ายเงินกู้สามัญ 1,000 ล้านบาท
- จ่ายเงินกู้พิเศษ 100 ล้านบาท
วิสัยทัศน์ ( Vision )
“มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างวินัยการออมและการเพิ่มรายได้ของสมาชิก
2. ให้บริการสินเชื่อตามความสามารถในการชาระหนี้
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเท่าเทียมกัน
4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
5. พัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศ
6. จัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกโดยใช้หลักเท่าเทียม
เป้าประสงค์ ( Goals )
1. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่สมาชิก
3. เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง
4. เพื่อให้สหกรณ์มีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
กลยุทธ์ ( Strategy )
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กรให้มีสมรรถนะตามความต้องการ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาสหกรณ์ให้มีศักยภาพในการดาเนินกิจการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบริการให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐาน

ขั้นตอนการประเมิน

ขอบเขตของการประเมิน
1. การประเมินเป็นการประเมินแผนกลยุทธ์โดยประเมินการดาเนินงานตามกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 10 ตัวชี้วัด
ความสาเร็จยกเว้นการดาเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
2. การประเมินในปีบัญชี 2561 ประเมินผลการดาเนินงานครึ่งปีบัญชี
ข้อเสนอแนะ
จากการกาหนดขอบเขตและรูปแบบการประเมินแผนกลยุทธ์โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
การประเมินมีข้อเสนอแนะจากการประเมินดังนี้
1. ควรกาหนดการปฏิบัติงานประจาของฝ่ายจัดการให้ปรากฏในมุมมองตามหลักการวางแผนกลยุทธ์นามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ คื อ แนวคิ ด การมองอย่ า งรอบด้ า น (Balanced Scorecard System) เพราะจะได้ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จกากับการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการด้วย
2. ควรนาผลการประเมินแผนกลยุทธ์ไปใช้ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ระยะต่อไป
3. ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ไม่บรรลุความสาเร็จตามตัวชี้วัดรายตัวชี้วัดเพื่อนาไปประกอบการ
วางแผนและการบริหารแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และอุป สรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการขององค์กร ผลการดาเนินการในเรื่องนี้ พบว่า
จุดแข็ง (Strengths)
1. การบริ ห ารงานของคณะกรรมการดาเนิ น การ มี ค วามโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็ น ไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กร
2. สหกรณ์ฯ ได้รับการชาระหนี้ และรับทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผ่านทางต้นสังกัด ได้
3. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
4. สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัวเช่น ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก และ
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื่นๆ
5. สหกรณ์ฯ สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้เอง และสามารถบริหารดอกเบี้ยโดยไม่ต้องอิงกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ
6. สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ
7. สหกรณ์มีการให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง
8. มีการเปิ ด รับ สมัครสมาชิกเพิ่ม เติมตลอดเวลา ท าให้ ส หกรณ์ มี ความมั่น คงมากขึ้น มีโอกาสในการ
ประกอบธุรกิจมากขึ้น
9. มีการประกันความเสี่ยงให้กับผู้ค้าประกันอย่างเหมาะสม
10. ระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้ยาวนาน
11. เงินทุนสารองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับที่สูง
จุดอ่อน(Weakness)
1. ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยังไปไม่ทั่วถึงสมาชิกสมาชิกยังขาดความเข้าใจในระบบ
สหกรณ์
2. คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี และ
ระเบียบฯ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง
3. ระบบการตรวจสอบกิจ การสหกรณ์ ยังเป็นระบบเอื้ออาทรไม่ได้ส ะท้อนความเสี่ ยงของสหกรณ์ ฯที่
แท้จริง
4. ปัจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการภายในองค์กรขาดการดาเนินการที่ต่อเนื่องระหว่างข้อมูลจากฝ่าย
จัดการ ไปสู่ฝ่ายบริหาร
5. ทั ศ นคติในร่ ว มของสมาชิ กต่ อ การบริห ารงานของคณะกรรมการด าเนิ น การ และการบริการของ
เจ้าหน้าที่
6. การบริหารการจัดประชุมคณะกรรมการเชิงระบบพึ่งเริ่มแนวคิดความต่อเนื่องในการวางแผนสู่เชิง
ปฏิบัติการ
7. ไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการหักเงินเดือนจากต้นสังกัด
8. ขาดกิจกรรมความสาคัญกับการมีส่วนร่วมต่อสังคมเชิงรูปธรรมดาเนินการติดตามประเมินเชิงประจักษ์
(CSR)

โอกาส (Opportunity)
1. พระราชบัญญัติประกันเงินฝากฉบับใหม่ที่มีการกาหนดวงเงินในการค้าประกันจะทาให้สหกรณ์มีโอกาส
ได้รับเงินฝากมากขึ้น
2. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์ฯ สามารถที่จะให้สหกรณ์ฯ อื่นกู้ยืมเงินได้หรืนาเงินไปลงทุนในสถาบัน
การเงินอื่น
3. สหกรณ์ สามารถที่จะรณรงค์ให้ สมาชิกมีการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดารัส “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
4. สมาชิกมีความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
5. ชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์เครือข่ายสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงิ นกับสหกรณ์ฯ ได้ตามความ
จาเป็น
6. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์
ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน
7. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์จังหวัด สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัด ให้คาแนะนา
และกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
อุปสรรค (Threats)
1. สถาบันการเงินขยายฐานการตลาดการให้สินเชื่อมาที่กลุ่มข้าราชการ
2. พระราชบั ญญั ติ เกี่ยวกับ พนั กงานราชการ ซึ่งทาให้ สถานภาพของพนักงานราชการซึ่งเป็นสมาชิก
ส่วนหนึ่งของสหกรณ์จะต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างตามที่ พ.ร.บ. กาหนด (4 ปี)
3. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
4. ลาดับขั้นในการหักเงินจากต้นสังกัดยังอยู่ลาดับถัดจาก สถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งทาให้สหกรณ์มีความ
เสี่ยงในการที่จะไม่ได้รับการชาระหนี้เต็มจานวน หากสมาชิกไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นด้วย
5. สมาชิกของสหกรณ์สามารถถูกอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนได้โดยเจ้าหนี้ภายนอก ทั้งๆที่
สมาชิกยังมีภาระที่ต้องชาระหนี้กับสหกรณ์อยู่
6. ผลกระทบจาก พ.ร.บ.การกระจายอานาจการโยกย้ายหน่วยงานไปสู่ส่วนท้องถิ่นทาให้เกิดความเสี่ยง

ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ฯโดยกาหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์(Vision)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรในแผนแม่บทไว้ว่า
วิสัยทัศน์ : “มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
มั่นคง คือ การบริหารจัดการต้นทุนภายใน มุ่งเน้นให้สมาชิกมีวินัยในการออมเงินหักชาระ
หนี้ได้จากต้นสังกัด
โปร่งใส คือ การดาเนินงานบริหารจัดการตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์
สามารถตรวจสอบได้
ใส่ใจบริการ คือ บริการที่ดี มีสวัสดิการ ครอบคลุม เท่าเทียม และเป็นธรรม พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

2. พันธกิจ(Mission)
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ได้กาหนดพันธกิจหลัก
6 ประการไว้ดังนี้
1. เสริมสร้างวินัยการออมและการเพิ่มรายได้ของสมาชิก
2. ให้บริการสินเชื่อตามความสามารถในการชาระหนี้
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างเท่าเทียม
4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมาชิกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
5. พัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศ
6. จัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกโดยใช้หลักเท่าเทียม

3. ค่านิยมร่วม (Share Value)
ค่านิยมร่วมของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ประกอบด้วย
1. การยอมรับซึ่งกันและกัน(Acceptance)
2. การให้ความสาคัญต่อสมาชิก(Service Mind)
3. ความมีประสิทธิภาพ(Efficiency)
4. การมีส่วนร่วมของทุกคน (Participation)
5. มีวินัยทางการเงิน (Financial Discipline)
6. ตรวจสอบ(Verification)
7. ความเท่าเทียม(Equality)
6. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด กาหนดประเด็นยุทธ์ศาสตร์ไว้
3 ประเด็นดังนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทางการเงินตามกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูลอย่างครอบคลุม
3. บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่าเทียม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (StrategicGoals)
สาหรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มีทั้งหมด 7 ประการดังนี้
1. สหกรณ์มั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเงิน
2. สหกรณ์สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมแก่สมาชิกทุกระดับ
3. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับด้านธรรมาภิบาล
4. สมาชิกมีความรู้และเข้าใจการดาเนินงานของสหกรณ์
5. สมาชิกได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม
6. สมาชิกมีความพึงพอใจในการบริการของสหกรณ์
7. สมาชิกมีความสมดุลทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6. กลยุทธ์ (Strategy)
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ได้กาหนดกลยุทธ์การดาเนินการไว้ 7กลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์
กระบวนการ
ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : พัฒนาบุคลากร ความมั่นคง
ตามแผนพั ฒ นาตนเองรายบุ ค คลของพนั ก งานประจ า 1.เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก
ส านั ก งานเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง การมีส่วนร่วมบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง พิจารณาความเป็นไปได้ใน 2.สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับสมาชิกทุกระดับ
การจัดหา ผู้จั ดการมืออาชีพ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย สมรรถภาพ
รองรับการดาเนินการจัดการตรวจสอบกิจการพัฒนาองค์ 3.การยกระดับและพัฒนาสมรรถภาพสมาชิกทุกระดับ
ความรู้สร้างเจตคติผู้แทนสมาชิกและพัฒนาเครื่อ งมือด้าน (ความรู้ความเข้าใจ)
การจัดการเพื่อนาความรู้มาใช้พัฒนาขีดความสามารถของ สมรรถนะ
องค์กรโดยมีกระบวนการสรรหาความรู้ถ่ายทอดแบ่งปันไป 4.พัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่และกรรมการสหกรณ์
ยังบุคคลกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ในการให้บริการ
ยกระดั บ ระบบบริ ห ารการเงิ น ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพึ่ ง พา พัฒนาคน
ตนเอง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินและกลไก 1.งบพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพันธกิจของสหกรณ์
สนับสนุนโดยการกาหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อต่อการ ออมทรั พ ย์ โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จ ากั ด (ภาพลั ก ษณ์
พัฒนาระบบการเงินและเชื่อมโยงธุรกิจผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ธรรมาภิบาล)
พัฒนาสารสนเทศเชื่อมโยงฐานข้อมูลในธุรกิจของสหกรณ์ฯ 2.งบพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพันธกิจของสหกรณ์
(ระบบOnline) การยกระดับ ความสามารถในการบริห าร ออมทรัพ ย์โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จากัด(ความรู้ความ
จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
เข้าใจ)
สร้ า งและพั ฒ น านวั ต กรรมการบริ ห ารและการ พัฒนาสวัสดิการ
ให้ บ ริ ก าร : แสวงหาโอกาสส าหรั บ การสร้างและพั ฒ นา 3.งบพัฒนาสวัสดิการแก่สมาชิก(เจ้าหน้าที่และสมาชิก)
นวัตกรรมการบริหารและบริการใหม่ๆการบริหารเกี่ยวกับ บนฐานการเกื้อกูลของคนในองค์กร
งานวิจั ย และพัฒ นาบริการที่เอื้อต่อการให้ บ ริการสมาชิก
หรือผู้รับบริการ
พัฒนาระบบการให้บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ :
พัฒนาวิธีการให้บริการโดยให้ความสาคัญกับความต้องการ
ของสมาชิ ก สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ สั งคมก าหนด
มาตรฐานการให้ บ ริ การแก่ส มาชิ กและผู้ รับ บริการมี การ
ประเมิ น ผลติ ด ตามผลและปรั บ ปรุ ง เป็ น ระยะอย่ า ง
เหมาะสมก าหนดมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ
การเงิ น สร้ า งธุ ร กิ จ เสริ ม จากสิ น ทรั พ ย์ ส ร้ า งระบบการ
ตรวจสอบภายในเพิ่มวิธีการเข้าถึงการบริการทางการเงิน
จัดสินเชื่อประเภทต่างๆที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชี พ เสริ ม เพิ่ ม วิ ธี ก ารออมเงิ น ให้ มี ค วาม
หลากหลายมีมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกจัดสวัสดิการ
ที่ ทั่ ว ถึ งและเป็ น ธรรมพั ฒ นาสวั ส ดิ ก ารรู ป แบบเดิ ม เพิ่ ม
สวั ส ดิ ก ารรู ป แบ บ ให ม่ ที่ ตอ บ สน องต่ อสม าชิ ก ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพของสมาชิก

กลยุทธ์
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ ต ามหลั ก สากล :
พัฒนาการใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักสหกรณ์ฯ 7 ประการจัดทา/ประเมินผล/สรุปผล
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี พั ฒ นา
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและทั่วถึงสร้างระบบ
การลงทุนเพื่อบริการทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการ
ลงทุ น สุ ขภาพอนามั ย ความปลอดภั ย และการลงทุ น อื่น ๆ
โดยจัดกิจกรรมหรือกาหนดแนวทางช่วยเหลื อที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

กระบวนการ
ระบบการจัดการ
1.พัฒนาระบบการให้บริการบนฐานเชิงระบบ
2.ระบบสวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก (เจ้ าหน้ า ที่ แ ละสมาชิ ก )
บนฐานการเกื้อกูลของคนในองค์กร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : จัดหาครุภัณฑ์ด้าน เทคโนโลยี
เทคโนโลยี พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล โปรแกรมระบบงาน 1.พัฒนาระบบสารสนเทศที่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
สหกรณ์ฯระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบการ การดาเนินงานของสหกรณ์
จัด เก็ บ ข้ อ มูล และระบบสารสนเทศระบบบริ ห ารจัด การ
ระบบการเงิน หรื อ อื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย
ตอบสนองการให้บริการแก่สมาชิก
เสริ มสร้ า งค่า นิ ยมร่ วมและวัฒ นธรรมองค์ กร : ปลู กฝั ง
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรในองค์กร
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังความคิดเห็นและสร้าง
ความตระหนั ก ให้ บุ ค ลากรเข้ า ใจและปฏิ บั ติ ได้ ต รงกั น
วัฒนธรรมองค์กรประกอบด้วย
1. บริการด้วยใจ ( Service Mind )
2. โปร่งใสในหน้าที่ ( Clean )
3. ผลงานดีมีคุณธรรม ( Morality )
4. นาสู่การพัฒนา ( Development )

ส่วนที่ 3
การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation)
ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้แผนสมบูรณ์และสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิ ทธิผลได้
น า Balanced Scorecard (BSC) มาปรั บ ใช้ 5 มุ ม มองคื อ มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละการเจริ ญ เติ บ โต
(Learning and Growth Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
มุมมองด้านผู้ รับ บริ การ (Customer Perspective) มุมมองด้านประสิ ทธิผ ล(Effectiveness Perspective)
มุ ม มองด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Social and Environment Perspective) โดยการก าหนดน้ าหนั ก
ความสาคัญแต่ละมุมมองให้ส อดคล้องกับ นโยบายสาคัญเพื่อนาไปสู่วิสั ยทัศน์ที่กาหนดไว้พร้อมกับกาหนด
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการหลัก (Key Performance Indicators : KPIs)

แผนที่ยุทธศาสตร์ ( Strategy Map )วิสัยทัศน์"มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ"

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
มุมมอง
มุมมองด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and EnvironmentPerspective)
มุมมองด้านประสิทธิผล
(Effectiveness Perspective)
มุมมองด้านผู้รับบริการ
(Customer Perspective)

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
(Internal ProcessPerspective)

มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
เจริญเติบโต
(Learning and GrowthPerspective)

ตัวชี้วัด
E1 จ านวนสมาชิ ก ที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน
D1 ระดับความสาเร็จของการบริหารสหกรณ์แบบพึ่งพาตนเอง
D2 ระดับความสาเร็จของความมีเสถียรภาพทางการเงิน
D3 ระดับความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์โดยภาพรวม
C1 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์สหกรณ์
C2 จานวนกิจกรรมที่สมาชิกมีส่วนร่วมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
C3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
C4 ระดับความสาเร็จการบริการทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน
C5 จานวนประเภทการให้บริการทางด้านการเงิน
C6 จานวนกิจกรรมที่สหกรณ์ฯจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
B1 ระดั บ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ ต าม
แผนกลยุทธ์
B2 ระดั บ ความส าเร็ จ และการต่ อ ยอดของระบบบริ ห ารการเงิ น ที่ มี
ความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเอง
B3 จานวนนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
A1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ
A2 เป็นจานวนครั้งของกรรมการดาเนินการผู้ ตรวจสอบกิจการและฝ่ าย
จัดการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหน้าที่รับผิดชอบ
A3 เป็นจานวนของผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการพัฒ นาแลกเปลี่ยนข่ายสารที่
เป็นประโยชน์เชื่อมโยงบอกต่อสมาชิกเครือข่าย
A4 จ านวนครั้งที่ จั ด กิ จ กรรมให้ บุ ค ลกรเรีย นรู้ ร่ว มกั น ในการเสริม สร้า ง
ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร

ส่วนที่ 4
กรอบการดาเนินงานและงบประมาณ
ในการปฏิบัติสู่ความสาเร็จตามตัวชีวัดความสาเร็จของการดาเนินงานแต่ละมุมมองได้กาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนิ น งานไว้กว้างๆพร้อมกับ กาหนดวงเงินงบประมาณเป็นระบบงบประมาณมุ่งผลงานตาม
ยุท ธศาสตร์ (Strategy Performance Based Budgeting)ได้กาหนดงบประมาณที่ ใช้ในการดาเนิน กิจการ
ตามแผนงบประมาณประจาปี โดยได้แบ่งการใช้งบประมาณออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆดังนี้
1. งบประมาณบริหารจัดการ
2. งบประมาณตามมุมมอง
2.1 มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)
2.2 มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
2.3 มุมมองด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective)
ซึ่งสัดส่วนงบประมาณแต่ละปีสามารถผันแปรได้ตามความเหมาะสมแต่เมือรวมกัน 1 ปีต้องไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่กาหนดอัตรางบประมาณเพิ่มขึ้นแต่ละปีใช้อัตราการเจริญเติบโต 5% บวกอัตราเงินเฟ้อ %
โดยงบประมาณตามกลยุทธ์สามารถเลือนไหลได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกินยอดรวมของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด

ส่วนที่ 5
การควบคุมติดตามและการประเมินแผนกลยุทธ์
การปฏิ บั ติ งานตามแผนกลยุ ท ธ์จ ะเกิด ผลส าเร็จตามตัว ชี วัด ความส าเร็จนั่ น มี รูป แบบในการด าเนิ น การ
เชิงกระบวนการดังนี้
1. การควบคุ ม เป็ น การควบคุ ม แบบข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ คื อ การก ากั บ ติ ด ตามดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
เป้ าหมายหรื อวัต ถุป ระสงค์ โดยการมอบความรับ ผิ ดชอบระหว่างฝ่ ายจัด การคณะกรรมการดา เนิ น การซึ่ งอาศั ย
โครงสร้างของสหกรณ์ฯซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือการควบคุมยุทธวิธีและการควบคุมการดาเนินการโดยการจัดทา
แผนปฏิบัติรายปีมีการสรุปผลการดาเนินงานเป็นรายปี
2. การควบคุมด้วยระบบการวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ การวัดผล / ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์แบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard System) เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับการจัดทาแผนฯโดยประเมินตาม
ตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น การ (Key Performance Indicators : KPIs)5 มุ ม มองคื อ มุ ม มองด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละ
การเจริ ญ เติ บ โต (Learning and Growth Perspective) 4ตั ว ชี้ วั ด มุ ม มองด้ า นกระบวนการภายใน (Internal
Process Perspective) 5 ตั ว ชี้ วั ด มุ ม ม อ งด้ าน ผู้ รั บ บ ริ ก าร (Customer Perspective) 6 ตั ว ชี้ วั ด มุ ม ม อ ง
ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness Perspective)7 ตั ว ชี้ วั ด และมุ ม มองด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Social and
Environment Perspective) 1 ตั ว ชี้ วั ด ซึ่ งท าการประเมิ น และสรุป ผลการด าเนิ น งานเมื่ อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาตาม
แผนกลยุทธ์
3. การควบคุมด้วยระบบการวัดสมรรถนะบุค คล การวัดสมรรถนะบุคคลด้วยบุคคลเป็นหั วใจส าคัญใน
การขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ความสาเร็จ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่และผู้นาในองค์กรจะต้องทาความเข้าใจกับบุคลากรและ
พั ฒ นาไปพร้ อ มๆกั น และก าหนดแรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานสู่ ค วามส าเร็จ ให้ ชั ด เจนพร้อ มกั บ มี ก ารวั ด /ประเมิ น
สมรรถนะควบคู่ กั น ไป ดั ง นี้ วั ด ความรู้ วั ด ความช านาญ วั ด สมรรถนะทางการบริ ห ารและความเป็ น ผู้ น า
วัดสมรรถนะภายในองค์กรเป็นรายปีทุกปี
4. การประเมิน ผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 6 เดือนแรกของแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน
ทั้งนี้เพื่อทบทวนความก้าวหน้าและอุปสรรค อีกทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสม
5. การประเมินผลเมื่อสิ้น สุดแผน เป็นการประมวลผลแผนกลยุทธ์เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2561 เพื่อสรุปการ
ปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ทีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 1 ปี ดาเนินการเปรียบเทียบผลผลิตและเป้าหมายกับสหกรณ์อื่น
หรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ส่วนที่ 6
แนวทางการควบคุมภายในสาหรับสหกรณ์
1. ความหมายของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์
ร่วมกันกาหนดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการ หรือ กระบวนการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้
จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
2. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของสหกรณ์
1. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสหกรณ์
3. เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่อให้เกิดการป้องปรามและรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
3. แนวทางการควบคุมภายใน
โครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์

ภารกิจของคณะกรรมการดาเนินการ

งานวางแผน
ติดตามและประเมินผล

1

งานธุรการ

2

งานการเงิน/บัญชี

3

งานธุรกิจ/บริการและ
สวัสดิการ

4

ฝ่ายจัดการ

ลูกจ้างต่าง ๆ

หมายถึง ภารกิจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมายถึง หน้าทีข่ องฝ่ายจัดการ (กรณีฝ่ายจัดการ)

จากโครงสร้างการบริหารการจัดการในสหกรณ์นามากาหนดแนวทางในการควบคุมภายใน
ได้ใน 4 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่
1. งานวางแผนติดตามและประเมินผล
2. งานธุรการ
3. งานการเงิน / บัญชี
4. งานธุรกิจ / บริการและสวัสดิการ
ซึ่งมีแนวทางวิธีการควบคุมภายใน ดังนี้
งาน

เรื่อง/กิจกรรม

1. งานวางแผน 1. แผนปฏิบัติงาน
ติดตาม และ
ประจาปี
ประเมินผล

2. งบประมาณรายจ่าย
ของสหกรณ์
3. การประชุมใหญ่ /
การประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

4. การปฏิบัติตามมติ
สาคัญของที่ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

มาตรการ
ดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
1. รับทราบและพิจารณารายงาน คณะกรรมการ
ผลการปฏิ บั ติ ง านในที่ ป ระชุ ม ดาเนินการ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เนิ น ก า ร
ประจาเดือน
2. กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติให้
กาหนดมาตรการแก้ไข /ปรับปรุง
เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง รั บ ไ ป
ดาเนินการ
พิจารณารายการรับ-จ่าย จาก
คณะกรรมการ
การดาเนินงานของสหกรณ์
ดาเนินการ
ประจาเดือน
วิธีการควบคุมภายใน

ควบคุมการใช้จ่าย
ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายที่ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ
1. มีองค์ประชุมครบ 1. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ
2. มีวาระการประชุม ผูเ้ ข้าประชุม
3. มีการบันทึก
2. ควบคุมวาระการประชุม
รายงาน การประชุม ให้เป็นไปตามกาหนด
3. บันทึกรายงานการประชุม ให้
แล้วเสร็จภายใน.........วัน
(ภายใต้คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์)
ดาเนินการให้เป็นไป ติดตามผลการปฏิบัติใน
ตามมติที่ประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

ประธานและ
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

งาน

2. งานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
5. การกาหนดระเบียบ 1.กาหนดให้เป็นไป 1. ควบคุ มการปฏิบั ติ ให้ เป็ น ไป คณะกรรมการ
ตามวัตถุประสงค์และ ตามระเบียบที่ สหกรณ์กาหนด ดาเนินการ
สอดคล้องกับการ
2.ระเบี ยบ ที่ ต้ องได้ รั บ ความ
ดาเนินธุรกิจของ
เห็ น ช อ บ จ าก น า ย ท ะ เบี ย น
สหกรณ์
สหกรณ์
2.ระเบียบที่ต้อง
- ระเบี ย บว่าด้ ว ยการรับ ฝากเงิน
ได้รับความเห็นชอบ ประเภทออมทรั พย์ ห รื อ ประเภท
จากนายทะเบียน
ประจาจากสมาชิก
สหกรณ์
-ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น
- ระเบียบว่าด้วยการให้ สหกรณ์
อื่นกู้ยืมเงิน
3. สาเนาระเบียบต่างๆที่สหกรณ์
กาหนดให้นายทะเบียนสหกรณ์
ทราบ
1. การจัดทาทะเบียน
1.ให้มีการจัดทา
1. จัดทาทะเบียนทุกครั้งที่มีการ คณะกรรมการ
สมาชิก
ทะเบียนสมาชิกตาม รับสมาชิก
ดาเนินการหรือ
รายการที่กฎหมาย 2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในที่ กรรมการทีไ่ ด้รับ
กาหนด
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
มอบหมาย หรือ
2. ส่งสาเนาทะเบียน 3.กรณี ส หกรณ์ ตั้งใหม่ให้ ส าเนา ผู้จัดการที่ได้รับ
เก็บรักษาทะเบียน ทะเบียนให้นายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย
และรายงานการ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลง
จดทะเบียน
รายการในทะเบียน 4. รายงานการเปลี่ยนแปลง
ตามที่กฎหมาย
รายการในทะเบียนต่อนายทะเบี ยน
กาหนด
สหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่ วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
5.รายงานผลการเข้า-ออกของ
สมาชิกให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบ
2. การจัดทาทะเบียนหุ้น 1.ให้มีการจัดทา
1. จัดทาทะเบียนทุกครั้งที่มีการ คณะกรรมการ
ทะเบียนหุ้นตาม
ถือหุ้น/ถอนหุ้น/โอนหุ้น
ดาเนินการหรือ
รายการที่กฎหมาย 2. เก็บรักษาทะเบียนให้อยู่ในที่ กรรมการทีไ่ ด้รับ
กาหนด
ปลอดภัย ในสานักงานสหกรณ์ มอบหมาย หรือ
3. กรณีสหกรณ์ตั้งใหม่ให้สาเนา ผู้จัดการที่ได้รับ
ทะเบียนให้ นายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่จด
ทะเบียน
เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

2. ส่งสาเนาทะเบียน
เก็บรักษาทะเบียน
และรายงานการ
เปลี่ยนแปลง
รายการในทะเบียน
ตามที่กฎหมาย
กาหนด
3.จัดทารายงานประจาปี 1.จัดทารายงาน
ของ สหกรณ์
ประจาปี
แสดงผลการ
ดาเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอ
ที่ประชุมใหญ่ใน
คราวที่
เสนองบดุล
2.เก็บรักษาและส่ง
สาเนา
ให้นายทะเบียน
สหกรณ์
ตามที่กฎหมาย
กาหนด
4. จัดเก็บรักษาเอกสาร จัดเก็บรักษาไว้ที่
สาคัญของ สหกรณ์
สานักงานสหกรณ์
(1) กฎหมายสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกตรวจ
(2) ข้อบังคับสหกรณ์
ดูได้
(3) ระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ์
(4) ใบสาคัญ
รับจดทะเบียนสหกรณ์
(5) ระเบียบ คาสั่ง
ประกาศ คาแนะนาของ
นายทะเบียนสหกรณ์
(6) คาแนะนาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการควบคุมภายใน
4. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการ
ในทะเบียนต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
5. รายงานผลการถือหุ้น /ถอน
หุ้น / โอนหุ้น ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบ
1.จัดทารายงานประจาปีแสดง
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์
2.เสนอที่ประชุมใหญ่ใน
คราวที่เสนองบดุล
3.เก็บรักษาตัวจริงไว้ที่
สานักงานสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิกตรวจดู
4.ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในวันที่ 30 วัน
นับแต่วันที่มีการประชุม

1. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. เก็บรักษากฎหมายสหกรณ์
ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ( ตัว
จริง ) และใบสาคัญรับจดทะเบียน
สหกรณ์ไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
3. สาเนาข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง ๆ ให้ส่วนงานในสหกรณ์ถือ
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือ
กรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือ
กรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย

งาน

เรื่อง/กิจกรรม
5. การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของสหกรณ์

3.งานการเงิน/ 1. การเงินในสหกรณ์
บัญชี

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
ดูแลรักษาทรัพย์สิน 1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
ของสหกรณ์ให้พร้อม 2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดาเนินการหรือ
ทีจ่ ะใช้งาน
3. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน
กรรมการที่
ของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
ได้รับมอบหมาย
4. การตรวจสอบและติดตาม
หรือผู้จัดการที่
- มีการตรวจนับทรัพย์สินเมื่อสิ้น ได้รับมอบหมาย
ปีทางบัญชี
- มีการตรวจสอบยืนยันยอดจาก
การตรวจนับกับทะเบียนคุม
- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้
รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
การรับเงิน
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
การจ่ายเงิน
เพื่อถือปฏิบัติ
ดาเนินการหรือ
การเก็บรักษาเงิน
2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รบั ผิดชอบ กรรมการที่
ให้เป็นไปตามที่
และขอบเขตอานาจหน้าที่
ได้รับมอบหมาย
กาหนดไว้ในข้อบังคับ 3. เจ้าหน้าที่การเงินต้องมิใช่
หรือผู้จัดการที่
ของสหกรณ์
บุคคลคนเดียวกับพนักงานบัญชี
ได้รับมอบหมาย
4. มี เอกสารการรั บ - จ่ า ยเงิ น
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น ไปตาม
ระเบียบ และเก็บไว้ในที่ ปลอดภัย
ในสานักงานสหกรณ์
5. ตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อสิ้น
เวลาทาการเพื่อยืนยันยอดกับ
บัญชีเงินสด
6. กาหนดวงเงินสดในมือที่ถือใน
แต่ละวันให้สอดคล้องกับ ความ
จาเป็นภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
7. จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
และมีการตรวจนับเมื่อสิ้นปีทาง
บัญชี
8. สุ่มตรวจ สอบทาน ยืนยันยอด
มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

งาน

เรื่อง/กิจกรรม
2. การจัดทาบัญชี

3. การจัดทางบดุล

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
จัดทาบัญชีตาม
1. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
แบบและรายการที่ 2. จัดทาบัญชีตามแบบและ
ดาเนินการหรือ
นายทะเบียน
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กรรมการที่
สหกรณ์กาหนด
กาหนด
ได้รับมอบหมาย
3. รายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแส หรือผู้จัดการที่
เงินสด ให้บันทึกรายการในวันที่มี ได้รับมอบหมาย
รายการเกิดขึ้น
4. รายการบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่รายการเกิดขึ้น
5. การลงรายการบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์และครบถ้วน
6. เก็บรักษาบัญชี และ เอกสาร
ประกอบการลงบัญชีไว้ในที่
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
จัดทางบดุล
1. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 2. ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
ดาเนินการหรือ
ทุกรอบ 12 เดือน เกี่ยวข้องกับการบัญชีของสหกรณ์ กรรมการที่
ซึ่งถือเป็นรอบปี
3. ให้มีรายการตามแบบที่
ได้รับมอบหมาย
ทางบัญชีของ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
หรือผู้จัดการที่
สหกรณ์
(1) สินทรัพย์
ได้รับมอบหมาย
(2) หนี้สิน
(3) ทุน
(4) บัญชีกาไร / ขาดทุน
4. ดาเนินการให้แล้วเสร็จ และให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อน
นาเสนอที่ประชุมใหญ่
5. ขออนุมัติงบดุลจากที่ประชุมใหญ่
ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชี
6. ส่งสาเนางบดุลให้
นายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุม
มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

งาน

4. งานธุรกิจ/
บริการและ
สวัสดิการ

เรื่อง/กิจกรรม

1. ธุรกิจสินเชื่อ

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

7. ให้มีการจัดทางบทดลองอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
8. เก็บรักษางบดุลและรายงาน
ทางการเงินไว้ที่สานักงานสหกรณ์
เพือ่ ให้สมาชิกตรวจดู
ดาเนินธุรกิจสินเชื่อ 1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามความต้องการ 2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ของสมาชิก
ทาหน้าทีด่ ้านสินเชื่อ
ภายใต้อานาจ
3. จัดทาคาขอกู้ สัญญากู้
กระทาการ
หลักประกัน
ข้อบังคับและ
- ลงรายการในคาขอกู้และสัญญา
ระเบียบของ
กู้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบที่
สหกรณ์ที่ได้
กาหนด
กาหนดไว้
- จัดหลักประกันให้คุ้มหนี้ตาม
ระเบียบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมต่าง ๆ ให้เป็น
ปัจจุบัน
4. การอนุมัติเงินกู้และการจ่าย
เงินกู้
- เงินกู้ทุกสัญญาต้องผ่านการ
อนุมัติก่อนจ่ายเงินกู้
- มีหลักฐานการจ่ายเงินกู้ที่
ถูกต้องครบถ้วน
- จัดทาทะเบียนย่อยลูกหนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน
5. การรับชาระหนี้และการเร่งรัด
หนี้สิน
- มีหลักฐานการรับชาระหนี้
ครบถ้วน
- กาหนดแผนปฏิบัติงานเร่งรัด
หนี้สิน

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือ
กรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
หรือผู้จัดการที่
ได้รับมอบหมาย

งาน

เรื่อง/กิจกรรม

2. การรับฝากเงิน

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

6. เก็บรักษาเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับการให้เงินกู้
ทั้งหมดไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
7. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการวิเคราะห์อายุหนี้
- รายงานผลการปฏิบัติงานการ
ให้สินเชื่อต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- ควบคุมยอดลูกหนี้รายตัวให้
ตรงกับบัญชีแยกประเภทเป็น
รายวัน/รายเดือน
- สุ่มสอบทานหนี้อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ดาเนินการรับฝาก 1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เงิน ภายใต้อานาจ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทาการข้อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ์
และระเบียบของ
2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
สหกรณ์ที่กาหนดไว้ ทาหน้าที่ด้านการรับฝากเงิน
และอนุมัติให้ถอนเงินภายใน
วงเงินที่กาหนด
3. การรับฝากเงิน
- เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่
บัญชี จะต้องไม่เป็นบุคคลคน
เดียวกัน
- มีตัวอย่างลายมือชื่อของ
ผู้มีอานาจถอนเงิน ในการเปิด
บัญชีครั้งแรก
- ออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้
- การถอนเงินและการปิดบัญชี
เงินฝากให้กระทาได้โดยผู้มี
อานาจถอนเงินตามตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ให้ไว้โดยยื่นพร้อม
สมุดคู่ฝาก

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

คณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือ
กรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ผู้จัดการที่ได้รับ
มอบหมาย

งาน

เรื่อง/กิจกรรม

มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน
- ใบฝาก ใบถอนเงิน หนังสือ
มอบอานาจ (กรณีผู้มีอานาจถอน
เงินมอบให้ผู้อื่นมารับเงินแทน)
เป็นไปตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงิน
ฝากรายตัวให้เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบสมุดคู่ฝากกับ
ทะเบียนย่อยเจ้าหนี้เงินฝาก และ
ตัวอย่างลายมือชื่อทุกครั้งที่มีการ
รับฝาก ถอนเงิน และปิดบัญชี
พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อกากับไว้
เป็นหลักฐาน
- มีหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การรับฝากเงินถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบที่กาหนด และเก็บ
รักษาไว้ในที่ปลอดภัยใน
สานักงานสหกรณ์
4. การตรวจสอบและติดตาม
- มีการตรวจสอบทะเบียนย่อย
เจ้าหนี้เงินฝากกับบัญชีเป็นประจา
ทุกเดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- มีการยืนยันยอดเงินฝากจาก
สมาชิก กับทะเบียนย่อยเจ้าหนี้
เงินฝากรายตัว เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
- มีการสุ่มสอบทานยืนยันยอด
เจ้าหนี้เงินฝาก

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม

งาน

เรื่อง/กิจกรรม
3. ธุรกิจการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
ดาเนินธุรกิจการ
1. กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
ให้บริการตามความ 2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ หรือ
ต้องการของสมาชิก ทาหน้าที่ด้านการให้บริการ
กรรมการที่
ภายใต้อานาจกระทา 3. การดาเนินธุรกิจการให้บริการ ได้รับมอบหมาย
การ ข้อบังคับ และ - สารวจความต้องการของสมาชิก หรือผู้จัดการที่
ระเบียบของสหกรณ์ - กาหนดแผนการปฏิบัติงาน
ได้รับมอบหมาย
ที่กาหนดไว้
- กาหนดค่าบริการและมาตรฐาน
การให้บริการ
- มีการอนุมัติก่อนให้บริการเป็น
เงินเชื่อตามระเบียบที่กาหนด
- จัดทาทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทาทะเบียนย่อยเจ้าหนี้และ
ลูกหนี้ (กรณีให้บริการเป็นเงิน
เชื่อ) ให้เป็นปัจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบที่
กาหนดและเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
4.การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- สุ่มตรวจสอบและติดตาม
การให้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
- ตรวจสอบและดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการให้ครบถ้วนและ
พร้อมที่จะใช้งาน
- สุ่มสอบทานหนี้ (กรณีให้บริการ
เป็นเงินเชื่อ)
มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

งาน

เรื่อง/กิจกรรม
4. การจัดสวัสดิการ

ผู้รับผิดชอบ
ในการควบคุม
ดาเนินการจัดสวัสดิการ 1.กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
ให้สมาชิกภายใต้
2. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบทา ดาเนินการ หรือ
อานาจกระทาการ
หน้าที่ด้านการจัดสวัสดิการให้
กรรมการที่
ข้อบังคับและ
สมาชิก
ได้รับมอบหมาย
ระเบียบของสหกรณ์ 3.การจัดสวัสดิการให้สมาชิก
หรือผู้จัดการที่
ที่กาหนดไว้
- กาหนดการจัดสรรกาไรสุทธิ
ได้รับมอบหมาย
ประจาปี เป็นการจัดสวัสดิการให้
สมาชิกไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
- กาหนดแผนการปฏิบัติงาน
- จัดสวัสดิการภายในวงเงินที่
ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
- จัดทาทะเบียนคุม จาแนกตาม
ประเภทของสวัสดิการให้เป็น
ปัจจุบัน
- มีหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสวัสดิการถูกต้อง
ครบถ้วน
ตามระเบียบ
ที่กาหนด และเก็บรักษาไว้ในที่
ปลอดภัยในสานักงานสหกรณ์
4.การตรวจสอบและติดตาม
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
- สุ่มตรวจสอบและติดตามการจัด
สวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบที่
กาหนด
มาตรการ

วิธีการควบคุมภายใน

4. แบบประเมินการควบคุม
การประเมิน การควบคุม เพื่อให้ ทราบว่า การควบคุมที่มีอยู่สามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ห รือไม่
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนดไว้หรือไม่ และการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
หรือไม่
แบบประเมินการควบคุม
กิจกรรม : ………….
วัตถุประสงค์
ปัญหา-อุปสรรค
วิธีการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/การปรับปรุง
(1)
(2)
ที่มีอยู่จริง (3)
แก้ไข (4)
ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
- บุคลากร
- การปฏิบัติงาน
- การใช้ทรัพยากร /
งบประมาณ
- กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
คาชี้แจงแบบประเมินการควบคุม
(1) หมายถึง ให้กาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
(2) หมายถึง ให้ระบุปัญหา-อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร การปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากร/ งบประมาณ
ปัญหา - อุปสรรคที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) หมายถึง ให้ระบุการควบคุมภายในของกิจกรรม
(4) หมายถึง ให้เปรียบเทียบปัญหา- อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับวิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าวิธีการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถลดปัญหา-อุปสรรค ได้หรือไม่ ถ้าวิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่ลดปัญหา- อุปสรรคไม่ได้ ให้กาหนด
วิธีปรับปรุงแก้ไข
ตัวอย่าง
แบบประเมินการควบคุม
กิจกรรม : การจัดซื้อ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดซื้อ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ปัญหา-อุปสรรค
1.จัดซื้อในราคาแพง
2.จัดซื้อในคุณภาพที่
ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ
ที่กาหนด

วิธีการควบคุมภายในที่มีอยู่จริง
1.กาหนดให้จัดซื้อภายในราคา
และวงเงินงบประมาณ
2.กาหนดให้จัดซื้อตาม
คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด

ผลการประเมิน / การปรับปรุง
แก้ไข
ควรปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยกาหนดคุณลักษณะให้
เหมาะสม
กับราคาและวงเงินงบประมาณ
และให้มีการเปรียบเทียบราคา
จากแหล่งซื้อหลาย ๆ แห่ง

5. จรรยาบรรณของสหกรณ์
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ธารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ สร้างความเลื่อมใส ศรัทธา และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและบุคคลทั่วไป สหกรณ์ควร
กาหนดจรรยาบรรณของสหกรณ์ให้ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ ดังนี้
(1) จรรยาบรรณต่อตนเอง
(1.1) มีศีลธรรม ประพฤติตนเหมาะสม
(1.2) ใช้วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาประโยชน์
(1.3) กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
(1.4) มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(2) จรรยาบรรณต่อสหกรณ์
(2.1) ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(2.2) ปฏิบัติหน้าที่เต็มกาลังความสามารถรวดเร็ว ถูกต้อง สมเหตุสมผล โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
(2.3) ขยันหมั่นเพียร ทางานอย่างคุ้มค่า เกิดผลสาเร็จเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
(2.4) ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
(2.5) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่า
(3) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
(3.1) ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนา
(3.2) เอาใจใส่ดูแล
(3.3) สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่
(3.4) สุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์
(3.5) ละเว้นการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(4) จรรยาบรรณต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป
(4.1) ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค
(4.2) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เต็มใจ
(4.3) เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ สุภาพ อ่อนโยน
(4.4) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
6. ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information & Communication)
6.1 ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินงานของสหกรณ์ ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลด้านสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่
- ทะเบียนสมาชิกและการถือหุ้น
- ประวัติ
- รายละเอียดด้านอาชีพหลักและอาชีพเสริม (ผลผลิตและผลิตภัณฑ์)
- สถานภาพทางสังคม
- ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม
- ทรัพย์สิน - หนี้สิน
- รายได้ – ร่ายจ่าย

(2) ข้อมูลด้านคณะกรรมการดาเนินการ ได้แก่
- ประวัติ
- ทะเบียนคุมวาระการดารงตาแหน่ง
- สถานภาพทางสหกรณ์
- ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม
(3) ข้อมูลด้านเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่
- ประวัติ
- หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สัญญาจ้างและหลักประกัน
- อายุการทางาน
- ประวัติความดีความชอบ
- ประวัติการได้รับการศึกษาอบรม
- ทรัพย์สิน - หนี้สิน
- อาชีพคู่สมรส
- รายได้ - รายจ่าย
(4) ข้อมูลด้านสหกรณ์ ได้แก่
- กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คาสั่ง ระเบียบและคาแนะนา
นายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบและคาแนะนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ระเบียบและคาแนะนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ประวัติสหกรณ์
- ข้อบังคับของสหกรณ์
- โครงสร้างสหกรณ์
- ระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
- นโยบายของสหกรณ์
- แผนดาเนินงานของสหกรณ์
- งบประมาณประจาปีของสหกรณ์
- รายงานประจาปีของสหกรณ์
- ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของสหกรณ์
- รายงานการประชุมใหญ่
- รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
- งบการเงินของสหกรณ์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
- ทรัพย์สิน - หนี้สินของสหกรณ์
- แหล่งเงินทุนของสหกรณ์
- คู่มือปฏิบัติงาน
- ข้อมูลทางธุรกิจ
- นโยบายรัฐบาล
- เครือข่ายทางธุรกิจ
- ผลผลิตและผลิตภัณฑ์
- กลุ่มสตรีสหกรณ์
- กลุ่มเยาวชนสหกรณ์
ทั้งนี้ ข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ จะต้องมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6.2 การติดต่อสื่อสาร
เป็นการจัดระบบสื่อสารให้ข้อมูลที่สหกรณ์จัดทาไว้ดีแล้ว ส่งไปถึงผู้ที่ควรได้รับ หรือมีไว้พร้อม
สาหรับผู้ที่ใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น โดยมีการรับและส่งข้อมูลแบบโต้ตอบกันได้ จาแนกเป็น
(1) การติดต่อสื่อสารภายในสหกรณ์ ระหว่าง
- สหกรณ์ กับสมาชิกสหกรณ์
- สหกรณ์ กับคณะกรรมการดาเนินการ
- สหกรณ์ กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- สหกรณ์ กับผู้ตรวจสอบกิจการ
(2) การติดต่อสื่อสารภายนอกสหกรณ์ ระหว่าง
- สหกรณ์ กับสหกรณ์อื่น
- สหกรณ์ กับเครือข่ายทางธุรกิจ
- สหกรณ์ กับหน่วยงานราชการ
- สหกรณ์ กับภาคเอกชน
- สหกรณ์ กับชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ ระบบการสื่อสารของสหกรณ์ ควรมีการประเมินเป็นระยะๆ และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ
ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประธานฯเสนอต่อที่ ป ระชุมว่า ตามที่ส หกรณ์ ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุน สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาคม สสธท. มีสมาชิกจานวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จานวน 192,052 คน แบ่งเป็น
ประเภทสามัญ 133,432 คน สมทบ 58,620 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีจานวนสมาชิก 1,577 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 1,115 คน
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จานวน 462 คน
กองทุนสวัสดิการสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบ
จานวนทั้งสิ้น 60,207 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีสมาชิกทั้งหมด 225 คน
สมาคม สส.ชสอ. ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 มี ส มาชิ ก ทั้ ง ประเภทสามั ญ และสมทบ
จานวนทั้งสิ้น 279,229 คน
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด มีจานวนสมาชิก 141 คน
- สมาชิกสามัญ
จานวน 136 คน
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส
จานวน 5 คน
ในปี 2561 ศู น ย์ ป ระสานงานฯจ่ า ยเงิน สงเคราะห์ ศ พให้ กั บ ทายาทผู้ เสี ย ชี วิ ต ทั้ งสิ้ น 7 ราย
ดังรายนามนี้
เลขสมาชิก
ที่
เลขสมาคม
ชื่อ - สกุล
ประเภท เสียชีวิต
จานวนเงิน
สหกรณ์
1
21684
58
นายมนตรี
ศรีกุล
สามัญ 10 ต.ค.2560 1,031,077.49
2

65451

-

นายปาลพงษ์ จินาพันธ์

สมทบ

สมาคม สส.ชสอ.

600,000.00

กองทุนสวัสดิการ กสธท.
3.

21769

538

27 ธ.ค.2560 1,032,591.33
1,000,000.00

น.ส.ยุพาพิน กระมล
สมาคม สส.ชสอ.

สามัญ

น.ส.สัมฤทธิ์

สามัญ

28 มี.ค.2561 1,015,383.98

นายเฉลิมศักดิ์ ใบเขียว

สมทบ

31 มี.ค.2561 1,015,479.51

อ้อมแก้ว

8 ม.ค.2561 1,021,621.21
600,000.00

4.

21858

1250

5.

100089

-

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..................................................................................................................................................
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ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมประจาปีงบประมาณ 2561
ใช้จ่ายหมวดทุนส่งเสริมการศึกษาอบรม จานวนทั้งสิ้น 142,402.00 บาท
ที่
วัน เดือน ปี
1 13 พฤศจิกายน 2560
2

22 พฤศจิกายน 2560

ชื่อ - สกุล
นางสว่างจิตร คณาคร
นายสิริชัย ทองปัญญา
นางกุลณัฎฐา กิระปรมีพงษ์
นายสัมฤทธิ์ ศรีกุล
นายสุธีร์ คัรศร

3

24-26 พฤศจิกายน 2560 นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์
น.ส.สุภานัน อุระโลก

4

10 กุมภาพันธ์ 2561

5

24 กุมภาพันธ์ 2561

6

17-18 มีนาคม 2561

7

24 มีนาคม 2561

8

2-4 เมษายน 2561

9

21 เมษายน 2561

10 24-27 เมษายน 2561

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการและผู้จัดการ
กรรมการเงินกู้
กรรมการและผู้ช่วย
ผู้จัดการ
กรรมการและประธาน
กรรมการเงินกู้
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงาน สสธท.
กรรมการและผู้จัดการ

หลักสูตร
ประชุ ม ประจ าเดื อ นพฤศจิ ก ายน
2 5 6 0 ณ ห้ อ งป ระ ชุ ม ส ห ก รณ์
การเกษตรยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
เข้าร่ว มโครงการ “พบผู้ น าสหกรณ์
เพื่อธุรกิจประกันชีวิตในสหกรณ์”
ณ โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ

ประชุ ม วิ ช าการและทั ศ นศึ ก ษ า
ครั้งที่ 2 ของสมาคม สสธท.
ณ หาดใหญ่ สตูล เกาะลังกาวี
นายสิริชัย ทองปัญญา
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2560
ของเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธานกรรมการ ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2561
นางพยอม รวยสูงเนิน
กรรมการ
ของสมาคม สสธท. ,สส.ชสอ.และ
กองทุนสวัสดิการ กสธท. จ.นนทบุรี
นายสิริชัย ทองปัญญา
กรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนา “การคุมเข้มสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย”ของเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
นางสว่างจิตร คณาคร
ประธานกรรมการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2560
ของชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
นางณิชาดา สุณิสาฐิติ
เจ้าหน้าที่บัญชี
อบรม “การจัดทางบกระแสเงินสด”
รุ่ น ที่ 3 ของสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย กรุงเทพฯ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
จัดโครงการส่งเสริมการวางแผนทาง
และสมาชิกสหกรณ์
การเงิน และการแก้ไขปั ญ หาหนี้ สิ น
ของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ฯ ณ
ห้องประชุมกิตติรังษี รพ.ศรีสะเกษ
นางอนงค์วรรณ จันทกรณ์ เลขานุการ
อบรม “กรรมการดาเนิ น การใหม่ ”
น.ส.ศิรินทร
สามสี
กรรมการ
รุ่ น ที่ 2 3 ข อ ง ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย จ ากั ด
จ.กาญจนบุรี

ที่
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
11 10-14 พฤษภาคม 2561 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ รองประธานกรรมการ

12 12-13 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสหกรณ์

13 18 พฤษภาคม 2561

15 9 มิถุนายน 2561

นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์
น.ส.สุภานัน อุระโลก
นายพชร รัตนประสพ
นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์
นางอรัญญา วราพุฒ
นางรัชวดี คาภาษา
นางณิชาดา สุณิสาฐิติ
น.ส.สุภานัน อุระโลก
นายพชร รัตนประสพ
นางสว่างจิตร คณาคร

16 19 มิถุนายน 2561

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

17 18 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกสหกรณ์

18 30 สิงหาคม 2561

นายสิริชัย ทองปัญญา
นางรัชวดี คาภาษา

14 18-20 พฤษภาคม 2561

-

กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
กรรมการ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประธานกรรมการ

หลักสูตร
ประชุมวิชาการสมาคม สสธท. เรื่อง
“ก้าวต่อไปการดาเนินงานสมาคมกับ
ศู น ย์ ป ระสาน งาน เพื่ อสม าชิ ก ”
ณ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และทัศนศึกษาประเทศ
เกาหลี รอบที่ 1
จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจ าปี 2561-2566 ณ โรงแรม
บ้านสวนคุณ ตารีส อร์ทแอนด์กอล์ ฟ
จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมโครงการสั มมนา 4 ภูมิภ าค
(ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ) ของ
สมาคม สส.ชสอ. จ.บุรีรัมย์
เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2560 ของชมรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์

เข้าร่ว มประชุมใหญ่ ส ามัญ ประจาปี
2561 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ศึ ก ษ าดู ง าน สห กรณ์ ออมท รั พ ย์
ครูศรีสะเกษ จากัด
จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิ ก ให ม่ แ ละสมาชิ ก ที่ สน ใจ
ประจ าปี 2561ห้ อ งประชุ ม ญาณ
วิเศษ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีสะเกษ
กรรมการและผู้จัดการ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ท า ง ไ ก ล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(Conferene) เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ป ราบ ป ราม ก ารฟ อ ก เงิ น แ ล ะ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อ การร้ายและการเผยแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

ที่
วัน เดือน ปี
19 8-9 กันยายน 2561

ชื่อ - สกุล
นายจักรพันธ์ บุญรอง

ตาแหน่ง
เหรัญญิก

หลักสูตร
เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้น
พื้นฐาน ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

หมวดทุนสาธารณประโยชน์ประจาปีงบประมาณ 2561
สหกรณ์ฯได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
ที่

วันเดือนปี

1

2 ตุลาคม 2560

2

3

4
5

6
7
8
9

เรื่อง

-บริจาคสมทบทุนจัดเตรียมอาหารว่าง จานวน 24,000 ชิ้น เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์และร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดรับรอง
และบริ ก ารประชาชนหน้ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่ ว มกั บ
สานักงานสหกรณ์ฯ/กลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ
2 ตุลาคม 2560 -บริจาคเงินสมทบเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่ เด็ ก นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ ห่ างไกล กั น ดารและมี ส ภาพขาดแคลน
โดยสร้างอาคารล้างหน้าแปรงฟันสาหรับเด็ก แก่โรงเรีย นบ้านห้วยฮ่อม
ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่
5 ตุลาคม 2560 -บริ จ าคเงิน ท าบุ ญ กฐิ น พระราชทานประจ าปี 2560 ซึ่ งสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
นาไปถวาย ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่ว มกับ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิก ชุม ชุ น สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยจากัด
6 ตุลาคม 2560 -บริ จ าคเงิน สมทบท าบุ ญ งานกฐิ น สามั ค คี ป ระจาปี 2560 ทอดถวาย
ณ วัดระหาน (เกาะแก้วธุดงคสถาน) ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรี รัมย์
ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
18 ตุลาคม 2560 -บริจาคเงินสมทบร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ ากฐินพระราชทานของกรม
ส่ งเสริ ม สหกรณ์ โดยพระราชกุ ศล เพื่ อน าไปถวายพระสงฆ์ จาพรรษา
ณ วัดนรนาถสุน ทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ร่ว มกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ /กลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ
2 พฤศจิกายน 2560 -บริจาคเงินสมทบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2560 ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จากัด
2 พฤศจิกายน 2560 -บริจาคเงินสมทบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจาปี 2560 ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
2 พฤศจิกายน 2560 -บริ จ าคเงิน สมทบเพื่ อ สมทบทุ น ในการก่ อ สร้ า งอาคารโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสี มาร่ว มกับสหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จากัด
7 ธันวาคม 2560 -ร่วมบริจาคเงินสมทบในงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจาปี
2561 เนื่องในวัน “รวมน้าใจสู่กาชาด”

จานวนเงิน
(บาท)
1,000

500

500

500

1,000
500
500
500
1,500

ที่
10

11
12
13

14

15
16
17
18
19

วันเดือนปี

เรื่อง

21 ธันวาคม 2560 -บริจาคเงินสมทบสนับสนุนกิจกรรมสร้างลานกีฬาให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนบ้านโป่งน้อยใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และจัดงาน
วัน เด็ ก แห่ งชาติ ประจ าปี 2561 ณ กรมวิ ช าการเกษตร ต.แม่ น าจร
อ.แม่ แ จ่ ม จ.เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ สหภาพแรงงานรั ฐ วิ ส หกิ จ การไฟฟ้ า
นครหลวง
21 ธันวาคม 2560 -บริจาคเงินสมทบสนับสนุนการจัดงาน “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่
พ่ อ ท า” และจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ คนพิ ก ารอาเซี ย นของมู ล นิ ธิ ส ากล
คนพิการ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
9 กุมภาพันธ์ 2561 -บริ จ าคเงิ น สมทบก่ อ สร้ า งอาคารสหกรณ์ โ รงเรี ย นต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้ านไทยเสรี ม.13 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร่ว มกับชุ มนุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
19 กุมภาพันธ์ 2561 -บริจาคเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใน
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ขอ
จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
26 กุมภาพันธ์ 2561 -บริจาคเงิน ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษและสานักงานตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ ศ รี ส ะเกษ ธ.เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรจั งหวั ด
ศรีสะเกษ จัดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณใน
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย”ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
15 พฤษภาคม
-บริ จ าคเงิน สมทบเป็ น เจ้ า ภาพทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี เพื่ อ จั ด ซื้ อ อุ ป กณ์
2561
ทางการแพทย์และพัฒนาโรงพยาบาลชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัย ภูมิ
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จากัด
31 พฤษภาคม
-บริ จ าคเงิน สมทบจัด งาน “7 มิ ถุน ายน วัน กิจ กรรมสหกรณ์ นั กเรีย น
2561
ประจาปี 2561” จ.ศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
21 มิถุนายน 2561 -บริจาคเงินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ CSR เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฐาน
การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โรงเรี ย นบ้ า นตู บ
อ.ดอยเต่า จ.เขียงใหม่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
21 มิถุนายน 2561 -บริจาคเงิน ทาบุ ญ ถวายผ้ ากฐินพระราชทานของกรมส่ งเสริมสหกรณ์
เพื่ อ น าไปถวายพระสงฆ์ ณ วัด โสมนั ส วิห าร เขตป้ อ มปราบศั ต รูพ่ าย
กรุงเทพฯ ร่วมกับสานักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
11 กรกฎาคม 2561 -บริจาคทาบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิร าลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกูร เนื่ องในโอกาสวัน เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ณ โรงเรียนบ้ านตากแดด อ.สามพราน
จ.นครปฐม ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จานวนเงิน
(บาท)
500

500
1,000

1,000

2,000

500
1,000
500
500

500

ที่

วันเดือนปี

เรื่อง

20 17 กรกฎาคม 2561 -บริ จ าคเงิน ท าบุ ญ ถวายกฐิน พระราชทาน ประจาปี 2561 เพื่ อน าไป
ถวายพระสงฆ์จาพรรษา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี
21 17 กรกฎาคม 2561 -บริ จ าคเงิน ท าบุ ญ ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี เพื่ อ สมทบทุ น สร้ างพระอุ โบสถ
ณ วัดห้วยยาง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร่วมกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
22 17 กรกฎาคม 2561 -บริจาคเงินทาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจาปี 2561 เพื่อสมทบ
ทุ น ในการท านุ บ ารุ ง และบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ถ าวรวั ต ถุ ข องวั ด ณ วั ด
ดอนสว่าง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
23 17 กรกฎาคม 2561 -บริ จ าคเงิ น ท าบุ ญ ทอดกฐิ น สหกรณ์ ส ามั ค คี ผ้ า ป่ า สามั ค คี ส่ ง เสริ ม
การศึ ก ษาและโภชนาการ ณ วั ด หนองเตี ย น และโรงเรี ย นบ้ า น
หนองเตี ย น ต.ท่ า ไม้ ร วก อ.ท่ า ยาง จ.เพชรบุ รี ร่ ว มกั บ สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จากัด
24 17 กรกฎาคม 2561 -บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
คนพิการ จ.นครปฐม
25 26 กรกฎาคม 2561 -บริจ าคเงินสมทบทุนซื้อรถพยาบาลมอบให้ กับโรงพยาบาลศรีส ะเกษ
ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ
26 15 สิงหาคม 2561 -บริจาคเงินสมทบจัดทาผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกณ์ทางการแพทย์และ
ปรับปรุงตึกผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลศรีบุญเรือง
27 10 กันยายน 2561 -บริจ าคเงิน ทาบุ ญ ผ้ ากฐิน เพื่ อนาไปถวายพระสงฆ์จาพรรษากาลถ้ว น
ไตรมาศ ณ วั ด บ้ า นเขาทราย ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชั ย จ.ยโสธร
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร
28 10 กันยายน 2561 -บริจาคเงินสมทบทาบุญผ้ากฐินพระราชทาน ประจาปี 2561 เพื่อถวาย
ณ วัดตัน ตยาภิ รม ต.ทั บ เที่ ยง อ.เมือง จ.ตรัง ร่ว มกับ กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์
29 19 กันยายน 2561 -บริ จ าคเงิน ท าบุ ญ ทอดกฐิ น สามั ค คี เพื่ อ สมทบทุ น สร้างโบสถ์ ณ วั ด
น้าบ่างามวิชา ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
30 19 กันยายน 2561 -บริจ าคเงิน สมทบโครงการเพื่ อน้ อ ง โครงการ 4 เพื่ อจั ดการอุป กรณ์
สนามเด็กเล่นมอบให้โรงเรี ยนบ้านศรีดอนไชย ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จากัด
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
(บาท)
500
500

500

500
500
1,000
500
500
500
500
500
20,500

ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกประจาปี 2561
จ่ายเงินทุนหมวดสวัสดิการเพื่อสมาชิก แยกตามระเบียบสหกรณ์ฯ ดังนี้
ที่ เลขสมาชิก
1
58
2
61
3
101
4
123
5
177
6
193
7
431
8
445
9
538
10
646
11
843
12 1033
13 1092
14 1139
15 1140
16 1170
17 1181
18 1205
19 1212
20 1250
21 1333
22 1484
23 1539
24 1541
25 1729
26 1730
27 1749
28 1812
29 1820
30 1956

ชื่อ
นายมนตรี
นางชูศรี
นายบุญเลี้ยง
นางวันดี
นางกาญจนา
นางสารวย
นางเพ็ญพรรณ
นางกัญญ์ธนัท
นางสาวยุพาพิน
นายเสวียน
นางสาววิไลวรรณ
นางพัชรา
นางเบญจพร
นางสายรัตน์
นางสุวรรณี
นางสาวนลฤนาถ
นางนลินี
นางสาววรินทร
นางอนงค์นาถ
นางสาวสัมฤทธิ์
นางสาววัทธิกร
นางสาลินี
นางสลิลลา
นางสาวธัญสุดา
นายทัศนพงศ์
นายถนอม
นางสาวพัชรา
นางสาวณัทกร
นางสาวอินทิรา
นายพรรณศักดิ์

สกุล
ศรีกุล
จินาพันธ์
สุทธภักดี
จานง
สมใจ
ระหุ่ง
ถีระภาพร
เชื้อนิลอมรสุข
กระมล
พันธ์บุตร
เสาว์ทอง
ด้วงนิล
เสนาะธรรม
เติมใจ
ใบเขียว
บูรณะ
พุทธพรหม
พงศ์พชรกุล
เจตินัย
อ้อมแก้ว
กุลจิราธนาดุล
พลธรรม
ยิ้มเกิด
สังขาว
วีราพันธ์
บุญพบ
เกษมสุข
พงศ์พีรเดช
ศรีกะชา
บุรกรณ์

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

หมายเหตุ
สมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
มารดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
มารดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
มารดาเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
ลาออกจากสหกรณ์
มารดาเสียชีวิต
ประสบวาตภัย
สมาชิกเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บุตรเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต

ที่ เลขสมาชิก
31 2021
32 2107
33 2162
34 2174
35 2176
36 2186
37 2214
38 2243
39 2276
40 2306
41 2341
42 2537
43 2576
44 2891
45 2966
46 3005
47 3008
48 3024
49 3039
50

ชื่อ
สกุล
นางยุภาพร
ขันตรี
นางสาววรุณ
รักชาติ
นายเกิ่ง
ศรีหาวงศ์
นายธนะสิทธิ์
จินดามาตย์กิติคุณ
นายธีรวัฒน์
ศิลาโชติ
นางสาวราตรี
แสงขาว
นายธีรพงษ์
พรหมมาศ
นายโดดชัย
ไชยโคตร
นางธิดารัตน์
นาคสิงห์
นางสาวชมพูนุท
เผื่อแผ่
นางณฐภัทร
นกสง่า
นายปิยะ
อิ่มเต็ม
นางนฤภร
บูชาธรรม
นายประเสริฐ
เบ็ญมาศ
นางอรุณศรี
เบ็ญมาศ
นางสมหมาย
บูรณะ
นายวราวุฒิ
แพ่งพนม
นางสาวอมพร
กาญจนรัตน์
นายนิรุด
โยโพธิ์
มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
จานวน 20 ทุน ทุนละ 1,500.-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
30,000
446,000

หมายเหตุ
มารดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรสเสียชีวิต
สมาชิกเสียชีวิต
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด
เรื่อง กาหนดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ที่ 37 ครั้ ง ที่ 13 เมื่ อ วั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2561
ได้ ก าหนดวั น ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2561 อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ข้ อ 62,ข้ อ 68
ให้คณะกรรมการดาเนินการนัดบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์และแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ดังนั้ น คณะกรรมการดาเนิ น การจึงประกาศให้ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯทราบโดยทั่วกัน และ
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 พร้อมทั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการดาเนินการ ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น.
และเริ่ มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ น ต้น ไป ณ ห้ องประชุมกิตติรังษี อาคารอานวยการ ชั้น 5 โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นางสว่างจิตร คณาคร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด

สาส์นสหกรณ์
กราบเรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด ทุกท่าน
16 ตุลาคม 2561 คือวันที่สมาชิกทุกคนรอคอย คงไม่ช้าเกินไปนะคะ เพราะเนื่องจากวันหยุดที่
ติดต่อกัน 13-15 ตุลาคม 2561
ปีบัญชีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการประกอบการสหกรณ์สามารถทากาไรสุทธิ
ได้ถึง 55,331,122.91 บาท เพิ่มจากปีบัญชี 2560 ถึง 5,593,408.19 บาท โดยเราพยายามบริหารจัดการบนทุนของ
สหกรณ์เอง และต้องขออภัยสมาชิกหลายๆท่านที่ยังไม่สามารถรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษได้ตามที่ร้องขอ แต่ก็ได้
พยายามให้โอกาสสมาชิกในการเพิ่มทุนระดมหุ้น ซึ่งจะทาให้สหกรณ์เรามั่นคงมากขึ้น
ปัจ จุบั น สหกรณ์ มีสมาชิกจานวน 1,529 คน มีทุนเรือนหุ้ น 662 ล้ านบาทเศษ และมีทุ นสารอง
56 ล้านบาทเศษ
เพื่อสร้ างความมั่น ใจให้ กับ องค์กรของเรามากขึ้น ขอเรียนว่าในปีที่ ผ่ านมา ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ ป ระจาปี 2560 โดยกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศให้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีส ะเกษ จากัด
ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์ระดับดีเลิศ
สุ ด ท้ ายคณะกรรมการด าเนิ น การทุ กคน ขอยืน ยั น ว่าเราทุ ก คนจะพั ฒ นาและดู แลสหกรณ์ ด้ว ย
ความโปร่งใสและให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อเป็นที่พึ่งของสมาชิกทุกท่านตลอดไป
ขอขอบคุณทุกความร่วมมือและคาแนะนาที่เป็นประโยชน์
ด้วยความรักและปรารถนาดี
(นางสว่างจิตร คณาคร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จากัด

พระราชประวัติ
พระราชวรวงศ์ เ ธอกรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ พระนามเดิ ม พระราชวรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า รั ช นี
แจ่ ม จรั ส หรื อ น.ม.ส. ทรงเป็ น ปราชญ์ แ ห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเป็ น “พระบิ ด าแห่ ง สหกรณ์ ไทย” ทรงเป็ น
ต้นตระกูล “รัชนี”
.
พระองค์ เจ้ า รั ช นี แ จ่ ม จรั ส ทรงเป็ น พระโอรสในกรมพระราชวั ง วิ ไ ชยชาญ (พระองค์ เจ้ า ยอดยิ่ ง ยศ
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ) กั บ เจ้ า จอมมารดาเลี่ ย ม (เล็ ก ) ประสู ติ เมื่ อ วั น ที่ 10
มกราคม พ.ศ. 2419 สิ้น พระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ด้วยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตัน
สิริพระชนมายุ 68 ปี 6 เดือน 13 วัน

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2557 - 2561

ตารางสรุปผลการดาเนินการ พ.ศ.2557 - 2561
รายการ
1.จานวนสมาชิก (คน)
2.ทุนเรือนหุ้น (บาท)
3.เงินสารอง (บาท)
4.เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (บาท)
5.เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี (บาท)
6.รายได้(บาท)
7.ค่าใช้จ่าย(บาท)
8.กาไรสุทธิ (บาท)
9.สินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)
10.สินทรัพย์ทั้งสิ้น (บาท)
11.หนี้สินทั้งสิ้น (บาท)
12.ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)
13.หนี้สินและทุนสหกรณ์(บาท)

พ.ศ.2557
1,287
463,098,330.00
34,989,479.38
385,322,027.68
987,795,186.49
57,607,710.80
17,721,054.21
39,886,656.59
134,063,020.18
951,433,172.16
410,798,945.19
2,659,761.00
951,433,172.16

พ.ศ.2558
1,253
506,714,530.00
40,204,037.97
417,129,992.20
1,050,166,200.00
64,304,818.17
20,258,181.90
44,046,636.27
176,854,837.34
1,060,800,003.76
466,958,197.52
2,876,602.00
1,060,800,003.76

พ.ศ.2559
1,391
555,492,530.00
45,060,463.24
454,056,261.77
1,034,802,900.00
68,466,485.99
20,135,924.69
48,330,561.30
177,613,244.98
1,107,307,815.92
455,405,459.38
3,018,802.00
1,107,307,815.92

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

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

รายชื่อประกอบกับรูปสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2561

ชื่อ สกุล
เลขสมาชิก
ตาแหน่ง
นายอรุณศักดิ์ รองวิริยะพานิช 2375 นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นางลัดดา จันทร์เกตุ
605 พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางอัมพร จึงวิเศษพงศ์
1997 พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางสลวย วรสุทธิพงษ์
414 พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นางยุพิน โพธิโต
1407 นักโภชนาการชานาญการ
นางดวงพร สายปิน
1262 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางโสภา บุญยม
1210 เจ้าพนักงานธุรการชานาญการ
นายประเสริฐ ทองบุญ
1480 พนักงานพิมพ์ ส.3
นายคาตัน ศิลาวงศ์
292 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
นายประสิทธิ์ สมานสิทธิ์
2830 พนักงานบัตรรายงานโรค ส 2
นายพิจูน สินชัย
419 พนักงานบัตรรายงานโรค ส 2
นางวัลภา อุตอามาตย์
159 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
นางอรทัย พอสอน
1819 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
นางกลม สมภาค
172 พนักงานเภสัชกรรม ส 1
นายณรนชัย กรพิศาล
186 ช่างต่อท่อ ช 2

