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ประกาศ        
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 

เร่ือง  ก าหนดประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าป ี 2559 
 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 255 9          

ได้ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 ,ข้อ 68            
ให้คณะกรรมการด าเนินการนัดบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มาประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน 150 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์และแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  7  วัน   

ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงประกาศให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทราบโดยทั่วกัน  และขอ
เชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2559  พร้อมทั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 15.00 น.  และเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี   อาคาร  1  ชั้น  5  
โรงพยาบาลศรีสะเกษ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ    ณ    วันที่    23    กันยายน   2559 
 
       

           (นางสว่างจิตร    คณาคร) 
                 ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2559  

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
ครั้งที่  35  วันพฤหัสบดี ที่  13 ตลุาคม  2559  เวลา  12.30  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคาร  1  ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
                หน้า  

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2558  
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2559  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2560 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2560 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องรับทราบผู้สอบบัญชีภาครัฐ ประจ าปี 2560 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2560 
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระท่ี 15 เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานเเจ้งให้ทราบ
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 แนะน าผู้ให้เกียรติมารว่มประชุม 
 แจ้งรายนามคณะกรรมการด าเนินการ  คณะผูต้รวจสอบกิจการ  ผู้สอบบัญชี    

 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 

1.  นางสว่างจิตร คณาคร  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสมิง  มีบุญ   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
  3.  นายชวดล  ช่วงสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
  4.  นางพยอม  รวยสูงเนิน  เหรัญญิก 
  5.  นางพนิดา  ภาดี   เลขานุการ 
  6.  นายสิริชัย  ทองปัญญา  กรรมการและผู้จัดการ 
  7.  นางอนงค์วรรณ จันทกรณ ์  กรรมการ 
  8.  นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร ์ กรรมการ 
  9.  นายด ารงค ์ พันธ์ค า  กรรมการ 
  10. นายอ านาจ ธงไชย   กรรมการ 
  11. นายบงกช ประค าสาย  กรรมการ 

12. นายชาญ  งามมาก  กรรมการ 
  13. นายสัมฤทธิ ์ ศรีกุล   กรรมการ 
  14. นายพิชิต  พันธุ์ดี   กรรมการ 
 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.นายสุธีร์  คันศร  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
2.นางสาวชุติมา บุญขวาง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

   ผู้สอบบัญช ี
    นายเชิงชาย  จันทร์ศร ี

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

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธาน
เเจ้งให้ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
การรบัรองรายงานการประชมุใหญ่

สามัญประจำาปี 2558
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ประธานฯ     มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ   นางพนิดา   ภาดี เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558     
ครั้งที่  34  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม  2558   ซึ่งทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม   ดังนี้ 

 
(ส าเนา) 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2558 

ครั้งที่  34  วันพฤหัสบดี ที่  15 ตลุาคม  2558  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมกิตติรังษี  อาคาร  1  ชั้น  5  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
  สมาชิกจ านวนทั้งหมด 1,346  คน เข้าร่วมประชุม จ านวน  1,197 คน  ผู้ลงนามตามรายนาม            
ผู้เข้าประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นางสุบิน เรืองอุดมสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
  2.นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
  3.นางจารุณี ศุภกาญจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯกล่าวเปิดประชุม  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม  และกล่าวแนะน า    
นางสุบิน   เรืองอุดมสกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตัวแทนจากสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ,                         
นางเทวีรัตน์    ไชยชาติ    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ช านาญการ   ตัวแทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรี สะ เกษ ,  นางจารุณี     ศุภกาญจน์    ผู้ สอบบัญชี รั บอนุญาต   และนางสารภีพรรน์   ลิ้ ม พิสุ ทธิ์ ,                          
นางอนงค์วรรณ      จันทกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้เข้าร่วมประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 2  การรับรองรายงาน 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
ระเบียบวาระที่2 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2558
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจ าปี  2557 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ นางสาวชุติมา  บุญขวาง เสนอต่อที่ประชุมทราบว่า ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ               
ประจ าปี  2557  ครั้งที่  33  เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม  2557  ซึ่งทางสหกรณ์ท าส าเนาแจกไว้แล้วนั้น  ขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม   
มติที่ประชุมใหญ ่  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่  ประจ าปี 2557 เป็นเอกฉันท์   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2558 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ  แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางสาวชุติมา    บุญขวาง  เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จ ากัด  ลงวันที่   28   สิงหาคม   2558            
ได้จัดให้มีการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกประจ าปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน  2558      
ในปีนี้มีสมาชิกส่งบุตรขอรับทุนดังกล่าวทั้งสิ้น  66  ราย  แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา  41  ราย ระดับมัธยมศึกษา             
25   ราย  คณะกรรมการฯได้พิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรเรียบร้อยแล้วและจะจัดมอบทุนการศึกษา จ านวน               
20   ทุน ทุนละ  1,500.- บาท   และคณะกรรมการด าเนินการมอบทุนส่วนตัว  11  ทุน   

ประธานฯได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก จ านวน  31 ทุน  ทุนละ 1,500.-บาท 
มติที่ประชุมใหญ ่  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ประจ าปี 2558 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางสาวชุติมา     บุญขวาง  เลขานุการ  เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า 
  สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2558     1,287  คน 
  เข้าใหม่           86  คน 
  ลาออก           20  คน 
  สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2559     1,353  คน 
มติที่ประชุมใหญ ่รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ  ประจ าปี 2558 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ   นายสมิง  มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินกิจการ   ประจ าปี  2558  
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร   
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2558  หน้า 26-27 ) 
มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558 
ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นางสารภีพรรน์  ลิ้มพิสุทธิ์และ นางอนงค์วรรณ   จันทกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอรายงาน
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี  2558  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อ 1 พัฒนาให้มีเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  เพ่ือสมาชิกสามารถติดต่อ
สอบถามและศึกษาระเบียบข้อบังคับได้และพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้สมาชิกสามารถค านวณวงเงินกู้ของตนเองได้             
อย่างคร่าว ๆ 

ข้อ 2 ทุกสิ้นปีบัญชี  ควรเชิญตัวแทนของบริษัทที่รับท าประกันวงเงินและประกันอัคคีภัยมีชี้แจงนโยบายและ
แสดงสถานภาพของบริษัท 

ข้อ 3 กรณีที่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มจ านวน  ต้องมาปรับโครงสร้าง
หนี้ภายหลัง สหกรณ์ฯควรพิจารณายอดเงินกู้เพ่ือให้ช าระหนี้ให้หมดภายในอายุ 60 ปี 
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี  2558 หน้า 30 - 33 ) 
มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 
ประธานฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากส านักงาน ธนสารการบัญชี  เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางจารุณี   ศุภกาญจน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เสนอต่อที่ประชุมรายงานการตรวจสอบ
บัญชี  งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
จ ากัด  ปีบัญชี 2558  
(รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2558 หน้า 36 - 50 ) 
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุมใหญ ่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2558 
ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2558  ตามมติ            
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 16  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 
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การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 และ 2557 
รายการ ปี 2558  %  ปี 2557  % 

            
1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 4,854,225.27  11.01  5,214,558.59  13.07 
2.เป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.02  10,000.00  0.03 
ร้อยละห้า ของก าไรสุทธิไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้
ดังนี้           

 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วตามกฎหมาย 29,514,846.00  67.01  26,135,945.00  65.52 
 ก าหนด  ( 6.15 %  )         
 3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 7,557,565.00  17.16  6,672,153.00  16.73 
 แห่งธุรกิจ ( 12.50 % )         
 3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1,460,000.00  3.31  1,304,000.00  3.27 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.03 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 20,000.00  0.05  20,000.00  0.05 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน 20,000.00  0.05  20,000.00  0.05 
 ร้อยละห้าของก าไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนก่อสร้างส านักงาน 100,000.00  0.23   -  
 3.8.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 500,000.00  1.14  500,000.00  1.25 
            
 รวมทั้งสิ้น  44,046,636.27  100.00  39,886,656.59  100.00 

  
ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุมใหญ ่ มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558   ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2559 
ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสมิง   มีบุญ  เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี  2559        
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 16  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม 2558  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2559 

   1.แผนบุคลากร 
    1.1 รับสมาชิกเพ่ิม จ านวน 100 คน 
    1.2 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนศึกษาอบรม 

- ส่งคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จ านวน 10 คน/ปี 
     - จัดอบรมให้แก่สมาชิกจ านวน  400 คน/3 ครั้ง/ปี 
   2. แผนระดมทุน 
    2.1 ระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น จ านวน 40,000,000.00 บาท 
     - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน 200,000,000.00 บาท 
    2.2 จัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน จ านวน 50,000,000.00 บาท 
     - เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน จ านวน 20,000,000.00 บาท 
   3.แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน 200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน 850,000,000.00   บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ จ านวน  100,000,000.00  บาท 
   4.แผนการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้ค้างช าระ  510,018.57  บาท 
    4.2  ดอกเบี้ยค้างรับ         19,077.68  บาท 
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ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2558 และ 2559 

ประเภทงบประมาณ ขอตั้ง
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 

 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  
รายรับ     

1.ดอกเบี้ยรับ 62,000,000.00 58,000,000.00 61,576,125.85 - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2.รายได้อ่ืน ๆ 2,000,000.00 1,500,000.00 2,728,692.32 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคาร และ สหกรณ์ 
    - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
    - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 
    - ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก 
 64,000,000.00 59,500,000.00 64,304,818.17  

รายจ่าย     
1.ดอกเบีย้จ่าย 20,000,000.00 20,000,000.00 17,688,026.20 - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
    - จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินฝากกระแสรายวัน 
    - จ่ายค่าดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2.หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่     
- เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 903,240.00 874,320.00 874,320.00 - ขอตั้งไว้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    ในการปรับเงินเดือน 
- ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 150,000.00 150,000.00 112,550.00 - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการกรรมการ 60,000.00 50,000.00 57,052.00 - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
    - ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ์ 
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 30,000.00 30,000.00 25,770.00 - ค่าแบบฟอร์มพนักงาน 
- เงินสมทบประกันสังคม 47,000.00 43,000.00 33,858.20 - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง 
    หัก 5% ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ จ านวน 4 คน 
3. หมวดค่าตอบแทน     
- ค่าตอบแทน 60,000.00 50,000.00 23,900.00 - ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่การเงินในการหักเงิน

และเจ้าหน้าที่อ่ืนให้การสนับสนุนต่อสหกรณ์ 
- ค่ารับรองทั่วไป 25,000.00 25,000.00 10,386.00 -  ค่ารับรองในการประชุมประจ าเดือนของ 
    คณะกรรมการด าเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ 

    

และแขกท่ัวไปของสหกรณ์ 
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ประเภทงบประมาณ ขอตั้ง
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 

 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  
- ค่าล่วงเวลา 40,000.00 40,000.00 20,941.97 - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงาน 
    ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน 
- ค่ารบัรองสมาชิกวัน 
ประชุมใหญ่ 

450,000.00 350,000.00 352,433.00 - ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ 
 

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 170,000.00 110,000.00 101,400.00 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการด าเนินการคนละ 

    600 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จ านวน    
14   คน 

- ค่าตรวจสอบกิจการ 60,000.00 48,000.00 48,000.00 - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
    คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภัณฑ์     
4.1 ครุภัณฑ์ 200,000.00 200,000.00 34,520.00  
4.1.1 เครื่องคิดเลข 
 

- 3,800.00 6,100.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน 

4.1.2 เครือ่งPrinterแคร่ยาว 
 

- 40,000.00 23,500.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน 

4.1.3 เครื่องสแกนลายมือ 10,000.00 0.00 0.00 - เพ่ือบันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

4.1.4 เครื่องส ารองไฟ 6,000.00 3,000.00 5,600.00 - ทดแทนของเดิม เนื่องจากช ารุด 
4.1.5 จอคอมพิวเตอร์ 3,500.00 3,000.00 3,190.00 - ทดแทนของเดิม เนื่องจากช ารุด 
4.1.6 แฟกซ์ 6,000.00 6,000.00 0.00 - ทดแทนของเดิม เนื่องจากช ารุด 
4.1.7 ตู้เย็น 6,000.00 0.00 0.00 - ทดแทนของเดิม เนื่องจากช ารุด 
4.1.8 ตู้ใส่เอกสาร 10,000.00 0.00 0.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ

ใช้งาน 
4.1.9 ชั้นวางเอกสาร 5,000.00 0.00 0.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ

ใช้งาน 
4.1.10 กล้องวงจรปิด 4 ตัว 10,000.00 0.00 0.00 - เพ่ือเพ่ิมระบบปูองกันความปลอดภัยใน

ส านักงานสหกรณ์ 
4.1.11เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก 30,000.00 0.00 0.00 - เพ่ิมเติมจากเดิม เนื่องจากไม่เพียงพอในการ

ใช้งาน 
4.1.12 เครื่องนับธนบัตร 10,000.00 0.00 0.00 - เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 100,000.00 100,000.00 58,605.22 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภัณฑ์ 
4.3 ที่ดินแทนการช าระหนี้ 500,000.00 300,000.00 - - ซื้อสินทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาด 
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ที่ประชุมอภิปรายกันพอสมควร 
มติที่ประชุมใหญ่  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์   
 
ระเบียบวารที่ 10   เรื่อง  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2559 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 34  ครั้งที่ 16     
เมื่อวันที่   7  ตุลาคม 2558   มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯอาจจะ
กู้ยืมหรือค้ าประกันไว้รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  3 5                 
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมหรอืค้ าประกัน ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการด าเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2558 ขอกู้ยืมเงินจากแหล่งที่ให้กู้ยืมหรือค้ าประกันในวงเงิน 200,000,000.00บาท(-สองร้อยล้านบาทถ้วน-) 
เพ่ิมจากปีท่ีแล้ว 100,000,000.00 บาท (-หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน-) คิดเป็น 0.33 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง              
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ่   ได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล          
ศรีสะเกษ จ ากัด ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันในวงเงิน  200,000,000.00 บาท  (-สองร้อยล้านบาทถ้วน-)และให้
คณะกรรมการด าเนินการรายงานเพ่ือขอความเห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันให้นายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 
 
 
 

ประเภทงบประมาณ ขอตั้ง
งบประมาณ งบประมาณ ปี 2558 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2559 

 ปี 2559 ปี 2558 รับ-จ่ายจริง  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะและ 
ค่าเช่าที่พัก 

150,000.00 
 

150,000.00 
 

59,978.00 
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก 
ในการเดินทางของสหกรณ์ 

- ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 30,000.00 25,000.00 28,518.00 -   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินของ 
    ส านักงานสหกรณ์ 
- ค่าจัดท าเว็บไซด์ 20,000.00 20,000.00 - - จ่ายค่าจัดท าเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ์ 
- ค่าเช่าส านักงาน 10,000.00 5,000.00 5,000.00 - จ่ายค่าเช่าส านักงานให้กับ รพ.ศรีสะเกษ/ปี 
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป 50,000.00 45,000.00 41,882.00 -   ส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ์ 
- ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 20,000.00 16,305.21 - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 50,000.00 37,758.00 - เป็นค่าซื้อเช็คและค่าโอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

- ค่าตรวจบัญชี 80,000.00 50,000.00 50,000.00 - เป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเอกชน 
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 20,000.00 25,000.00 16,050.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 100,000.00 50,000.00 67,617.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีฟูองศาล 
 23,450,240.00 22,980,320.00 19,834,903.40  
     

หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไม่รวมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกหมวด   ยกเว้น  หมวดครุภัณฑ์ และหมวดเงินเดือน 
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการด าเนินการ  กรรมการอ่ืนๆ  ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ได้ก าหนดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ  
กรรมการอ่ืนๆ  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนที่สหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม ในอัตราครั้งละ 
500 บาท   ซึ่งอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนได้ถือใช้มาเป็นเวลานานแล้ว   ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่  34  ครั้งที่  16   เมื่อวันที่  7  ตุลาคม    2558   จึงมีมติขอปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน   ดังนี้ 

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่นๆจากเดิม 500.-บาท เป็น 600.- บาท 
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนทีสหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม  จากเดิม 

500.-บาท เป็น 800.- บาท 
  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ ่ มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง พิจารณาเพ่ือขออนุมัติโอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนส ารอง 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  34 ครั้งท่ี  16 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม   2558   มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาโอนเงินค้างจ่ายเข้าทุนส ารองของสหกรณ์            
ซึ่งสมาชิกจ านวน  2 ราย  ได้ลาออกจากราชการ  แต่ไม่ติดต่อลาออกจากสหกรณ์  จึงท าให้มียอดค้างจ่ายในหมวด
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  เมื่อปี 2551 – 2553  มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ให้   พ้นจากการเป็นสมาชิกแล้ว  
และได้ติดตามสมาชิก  แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อขอรับเงินคืน  ดังรายละเอียดนี้ 
  1.นายสุนทร      มวลพรหม  จ านวน 1,000.-บาท   
  2.น.ส.สภุาภัค    กัณหา       จ านวน 1,200.-บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 2,200.- บาท (-สองพันสองร้อยบาทถ้วน-)    จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ ่  มีมติให้ก าหนดเวลา 30 วัน  นับจากวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 วันที่ 15 ตุลาคม 2558 
ถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2558 หากสมาชิกทั้งสองรายไม่มาติดต่อขอรับเงินจ านวนดังกล่าว  มีมติอนุมัติให้โอน              
เงินค้างจ่ายเข้าทุนส ารองของสหกรณ์ฯต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2559 

ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า   ตามค าแนะน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้มีนโยบายให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ที่มีทุนหมุนเวียนเกินกว่า  100   ล้านบาท จะต้องกระจายงานบางส่วนไปให้กับเอกชน  ซึ่งสหกรณ์              
ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด  มีทุนด าเนินการ 1,060 ล้านบาท  จ าเป็นต้องจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาการสอบบัญชีตามวิธีการตรวจบัญชี กระบวนการตรวจสอบ วิธีเบิกจ่ายค่าจ้าง   
และที่อยู่ของผู้สอบบัญชี   เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  เพ่ือเสนอ               
นายทะเบียนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ในปี  2559 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคามาจ านวน 2 ราย  รายละเอียด ดังนี้ 
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รายการ ส านักงาน ธนสารการบัญชี บริษัท ซี เจ ออดิท จ ากัด 

1.รายชื่อผู้เสนอ นางสาวชวลิต  ศาสนนันทน์ นายเชิงชาย    จันทร์ศรี 
2.เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี(ครั้ง/ปี) 4 ครั้ง/ปี 

ครั้งละ 1- 2 วัน 
4 ครั้ง/ปี 

ครั้งละ 1- 2 วัน 
3.จ านวนผู้สอบบัญชีแต่ละครั้ง  
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

2-3 คน/ครั้ง 2-3 คน/ครั้ง 

4.ค่าตรวจสอบบัญชี 70,000.-บาท 60,000.-บาท 
5.การขอรับเงินการตรวจสอบ เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปี

เสร็จสิ้นแล้ว 
แบ่งรับเป็น 3 งวด 
-ภายหลังการเข้าตรวจสอบทุกครั้ง 
-เมื่อรับรองงบการเงินประจ าปีเสร็จ
สิ้นแล้ว 

 
มติที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จัดจ้างบริษัท ซี เจ ออดิท  จ ากัด  โดยมีนายเชิงชาย  จันทร์ศรี                     
เลขทะเบียนที่  5557  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2559 ในราคา 60,000.-บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) และให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯแจ้งไปยังกรมตรวจบัญชีได้ทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2559 
    ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อข้อคับของสหกรณ์ หมวด  8 คณะกรรมการด าเนินการ ข้อ 72, 
ข้อ73 , ข้อ 74 และข้อ 76  และ ในปี  2558  มีประธานกรรมการที่ครบวาระ  1  คน  และกรรมการด าเนินการที่
ครบวาระ 6 คน  ดังนี้ 
      ประธานกรรมการ 
       นายสุที   วงคล์ะคร 
        กรรมการด าเนินการ   
        1.  นายชวดล  ช่วงสกุล 
       2.  น.ส.ชุติมา  บุญขวาง 
       3.  นายสมิง  มีบุญ 
       4.  นางสุปรียา  พันธ์รัมย์ 
       5.  นายสุธีร์           คันศร 
       6.  นายจักรพันธ์  บุญรอง 
   ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 28 สิงหาคม  2558  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ  1 คน  และ
กรรมการด าเนินการจ านวน 12 คน   ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ   เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์               
ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 การเลือกตั้งประธานกรรมการในครั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียง 1 คน คือ นางสว่างจิตร    คณาคร                  
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ  เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ 
 ส่วนการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 6 คน   จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ (สีชมพู)  แล้วเข้าคูหา  กากบาทแล้วหย่อนบัตรลง
หีบบัตรเลือกตั้ง   เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร   จึงน าหีบบัตรมารวมกัน และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
ด าเนินการนับคะแนนต่อไป 
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 ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน  จ านวน 6 คน  เพ่ือนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้                   
โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน  

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
12 นายสัมฤทธิ์         ศรีกุล          761 1 
8 นายสิริชัย           ทองปัญญา    713 2 
10 นายชวดล           ช่วงสกุล       609 3 
5 นายสมิง             มีบุญ 598 4 
2 นางอนงค์วรรณ    จันทกรณ์   534 5 
6 นายบงกช           ประค าสาย    533 6 
9 นางกุลณัฏฐา       กิระปรมีพงษ์   517 7 
3 นายจักรพันธ์       บุญรอง 480 8 
4 นางสุปรียา          พันธ์รัมย์ 469 9 
1 นางสารภีพรรน์     ลิ้มพิสุทธิ์    426 10 
11 นายทศพร           ถันทอง        196 11 
7 นายปริญญา        นามวงศ์       156 12 
ส าหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียง 1 คน  คือ  นางสว่างจิตร    คณาคร                     

ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ และผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
ล าดับที่  1 – 6  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
มติที่ประชุมใหญ ่มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระที่  15 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559  และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 11  ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102,               
ข้อ 103, ข้อ 104  และข้อ 105   ในปี 2558  มีผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบก าหนดวาระ  ดังนี้ 

1. นางสารภีพรรน์ ลิ้มพิสุทธิ์ 
   2. นางอนงค์วรรณ       จันทกรณ ์

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน           
3 คน  ขอให้สมาชิกเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เพ่ือเข้ามาตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้เป็นไปด้วย            
ความโปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้   2   คน   จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (สีฟูา)   แล้วเข้าคูหากากบาทแล้วหย่อน บัตรลง             
หีบบัตรเลือกตั้ง   เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร   จึงน าหีบบัตรมารวมกัน และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
ด าเนินการนับคะแนนต่อไป 
  ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน จ านวน  2 คน เพ่ือนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้               
โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน 
 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
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หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายสุธีร์              คันศร 854 1 
2 นางสาวชุติมา       บุญขวาง 801 2 
3 นายพรรณศักดิ์      บุรกรณ์ 343 3 

 
ผู้ที่ไดร้ับคะแนนเลือกตั้งต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ล าดับที 1 – 2  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 

1 ปี 
ส าหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี   2559    สหกรณ์จะจ่ายในอัตราเดือนละ 

2,500.- บาท   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ ่มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
   
ระเบียบวาระท่ี  16 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ไม่มี - 
 
เลิกประชุม   เวลา 20.00  น. 

 
 

(ลงชื่อ)    สุที      วงค์ละคร ประธานในที่ประชุม 
(นายสุที      วงค์ละคร) 

(ลงชื่อ)    ชุติมา   บุญขวาง เลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวชุติมา   บุญขวาง) 

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

        ส าเนาถูกต้อง 

 

   (นางพนิดา      ภาดี) 
         เลขานุการ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 3
การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

ของสมาชิก ประจำาปี 2559
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ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ  แจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางพนิดา    ภาดี   แจ้งต่อที่ประชุมว่า  

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้ประกาศ
รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  ประจ าปี   2559  ระหว่างวันที่  1– 15  กันยายน  2559  ในปีนี้มี
สมาชิกส่งใบสมัครเพ่ือขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก จ านวนทั้งสิ้น 58 ราย แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา
จ านวน  34  คน ระดับมัธยมศึกษาจ านวน  24  คน คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
และจะมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร   จ านวน  20  ทุนๆละ  1,500.- บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  30,000.-บาท            
(-สามหมื่นบาทถ้วน-)   ทุนการศึกษาของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย  (สสธท.) จ านวน  10  ทุนๆละ 1,500.-บาท  เป็นเงิน 15,000.- บาท  (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)                       
และคณะกรรมการด า เ นิ นการ มอบทุ นส่ วนตั ว  14  ทุ นๆละ 1 , 500 . -บาท  เป็ น เ งิ น  21, 000 . -บาท                               
(-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 

บัดนี้   คณะกรรมการได้ ร่ วมกัน พิจารณาคั ด เลื อกบุตรของสมาชิกที่ ได้ รับทุนดั งกล่ าว                        
ตามระเบียบของสหกรณ์ บุตรของสมาชิกได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา จ านวน  44  ทุน   ปรากฏผลดังนี้.- 
 1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ระดับชั้นประถมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 15 ราย  ดังนี้.-  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น บุตร ชื่อ - สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.กรวิภา ดาสันทัด ป.3 ” น.ส.ทัศนีย์ ศรีภิรมย์ 1940 พกส. 
2. ด.ญ.กุลนิดา กล่อมปัญญา ป.5 ” น.ส.จุฑามาศ จันทอง 2726 พกส. 
3. ด.ญ.วชิราภรณ ์ ไชยสุนทร ป.3 ” นางวิมลทิพย์ ไชยสุนทร 1922 พกส. 
4. ด.ช.พงศ์ณพัช กรณีนัย ป.2 ” นางมนัสนันท์ กรณีนัย 1947 พกส. 
5. ด.ญ.เบญญาภา บุญต่อ ป.2 ” น.ส.ราตร ี แสงขาว 2186 พกส. 
6. ด.ญ.กุลรดา สินชัย ป.2 ” นางสร้อยทอง สินชัย 2499 พกส. 
7. ด.ญ.กัญญานัฐ บุญรอง ป.2 ” นางวีระยา บุญรอง 2647 พกส. 
8. ด.ช.อัคร์นันท์ จินดามาตย์กิติกุล ป.2 ” นายธนะสิทธิ ์ จินดามาตย์กิติกลุ 2174 พกส. 
9. ด.ญ.ศรินญา หลักบุญ ป.2 ” นายจรัญ หลักบุญ 2739 พกส. 
10. ด.ช.พัฒน์สิร ิ รัตนประเสริฐ ป.4 ” น.ส.กัญจน์กมลณัฏฐ ์ หิรัญขจรพันธ ์ 2508 ข้าราชการ 
11. ด.ช.พิพัฒน์ สามสี ป.5 ” นางศิราวรรณ สามสี 988 ข้าราชการ 
12. ด.ช.ธรรมภณ ทองเบ้า ป.3 ” นางคุณัญญา ทองเบ้า 1737 ข้าราชการ 
13. ด.ญ.ธนพร มธุรส ป.3 ” น.ส.รัชนวีรรณ อุตสาหะ 2409 ข้าราชการ 
14. ด.ญ.ภรภัค สินแสงทอง ป.2 ” นางสิริกร สินแสงทอง 1833 ข้าราชการ 
15. ด.ญ.ปวริศา ภูทิพย์ ป.4 ” นางจันทอน ภูทิพย์ 1644 พกส. 

 

ระเบียบวาระที่ 3  การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  
     ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่3 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

ของสมาชิก ประจำาปี 2559
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2. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  ระดับมัธยมศึกษา คณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 15 ราย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น บุตร ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.กุลนิดา บุษบงค์ ม.1 ” นางรัตชนก บุษบงค์ 2138 พกส. 
2. ด.ญ.สิรินุช จันทร์เทพา ม.2 ” นายสมพร จันทร์เทพา 1578 พกส. 
3. ด.ญ.ศศิธร บุญจอม ม.2 ” น.ส.ทิพวัลย ์ พุทธรักษา 2048 พกส. 
4. น.ส.มธุรส ค ามะกุล ม.6 ” นายชยพล ค ามะกุล 1857 พกส. 
5. ด.ช.พีรพัฒน์ ใสกระจ่าง ม.1 ” น.ส.มลฤดี หลอมทอง 1879 ข้าราชการ 
6. ด.ช.โฆษิต สารคูณ ม.3 ” นายบุญเทือง สารคูณ 2207 พกส. 
7. น.ส.อมรรัตน์ สิงห์ค า ม.6 ” นายประกิจ สิงห์ค า 1944 พกส. 
8. ด.ช.จิรัฎฐ ์ รัตนาวัฒน์สิริ ม.1 ” น.ส.สิรารมย ์ รัตนาวัฒน์สิริ 1456 พกส. 
9. ด.ญ.เขมจิรา บุญพบ ม.2 ” นางณุจิตรา บุญพบ 1372 ข้าราชการ 
10. น.ส.ทิพย์สุดา อรุณรัตน์ ม.6 ” นางอุราภรณ์ อรุณรัตน์ 1120 ข้าราชการ 
11. ด.ช.วิมุต หลักหนองจิก ม.3 ” นางธมกร หลักหนองจิก 2267 ข้าราชการ 
12. ด.ช.ราชันย ์ ค าเพราะ ม.3 ” นางจันทร์เพ็ญ ค าเพราะ 1544 พกส. 
13. ด.ช.พิเจษฐ์ ผงกุลา ม.4 ” นายปัญญา ผงกุลา 552 พกส. 
14. ด.ญปราณปรียา ส่งเสริม ม.2 ” นางณัฐปาณี ทองสาย 2165 พกส. 
15. ด.ญ.ณัฐกานต ์ พงศ์พีระ ม.2 ” นางชลธิชา พงศ์พีระ 1930 พกส. 

   
3. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  โดยคณะกรรมการด าเนินการมอบทุนส่วนตัว  จ านวน 14 ทุน  ดังนี้.-  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น บุตร ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 
1. ด.ญ.ยวิษา  แก้วงศา ป.5 ” นางวิริยา ค้ าจุน 2045 พกส. 
2. ด.ช.เกียรติภูม ิ ทองปัญญา ป.4 ” นายอ านาจ ทองปัญญา 2106 พกส. 
3. ด.ช.รัฐภูม ิ ปุยภิรมย์ ป.4 ” นางนิชาภา ปุยภิรมย์ 2213 พกส. 
4. ด.ช.คชาพัฒน์  แสงทอง ป.6 ” น.ส.ชยาภัสร ์ ผาสุข 1559 พกส. 
5. ด.ช.ศิริศักดิ ์ เทนสุนา ป.5 ” น.ส.นภาพร วันค า 2529 พกส. 
6. ด.ญ.อริสา  เทพวงศ์ ป.6 ” นายวันชัย เทพวงศ์ 1884 พกส. 
7. ด.ช.ปัญจนาถ  พวงพลอย ป.4 ” นางเบญจวรรณ พวงพลอย 2001 พกส. 
8. ด.ช.ชชันันท์  งอมสงัด ป.4 ” นายเติมศักดิ์ งอมสงัด 1816 พกส. 
9. ด.ญ.ขวัญมนัส  พวงพลอย ม.2 ” นางพิสมัย พวงพลอย 1716 พกส. 
10. น.ส.สุดารัตน ์ สะโสดา ม.4 ” นางอ าไพ สะโสดา 1240 พกส. 
11. ด.ช.เลิศพสิิษฐ์  ดวงแก้วกัณหา ป.2 ” นางกฤติมา ดวงแก้วกัณหา 2384 ข้าราชการ 
12. ด.ช.พชร  บุญทน ม.1 ” นางชลลดา บุญทน 1233 ข้าราชการ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น บุตร ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง 

13. ด.ญ.พิชญา  พันธ์รัมย์ ป.6 ” นางสุปรียา พันธ์รัมย์ 2069 ข้าราชการ 
14. ด.ญ.ปพิชญา  บัวระพา ป.3 ” นางสุพิศ บัวระพา 2637 ข้าราชการ 

 
 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่ 4
เร่ือง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่เเละ

ลาออกจากสหกรณ์ ประจำาปี 2559
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ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ    เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
เลขานุการ นางพนิดา    ภาดี  เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า สรุปสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ฯ  

ประจ าปี 2559  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  ได้ดังนี้ 
  สมาชิกคงเหลือยกมาปี 2559     1,353  คน 
  เข้าใหม่           80   คน 
  ลาออก           42  คน 
  สมาชิกคงเหลือยกไปปี 2560      1,391  คน 
รายละเอียดดังนี้ 

เดือน  เข้าใหม่ ลาออก คงเหลือ 

  ช ญ ช ญ รวม 

           ยกมาปี 2558  347 940   1,353 

ตุลาคม 2558  1  4 3 5 1,350 

พฤศจิกายน 2558  1 5 3 2 1,351 

ธันวาคม 2558  2 3 2 3 1,351 

มกราคม 2559  3 2 1 3 1,352 

กุมภาพันธ์ 2559  - 6 - 1 1,357 

มีนาคม 2559  3 8 1 2 1,365 

เมษายน 2559  2 3 2 2 1,366 

พฤษภาคม 2559  4 2 - 4 1,368 

มิถุนายน 2559  - - 2 3 1,363 

กรกฎาคม 2559  2 3 - 1 1,367 

สิงหาคม 2559  5 6 - 1 1,377 

กันยายน 2559  4 11 1 - 1,391 

รวม เข้าใหม่-ลาออก  27 53 15 27 1,391 

รวม ช / ญ 381 1,010   1,391 
 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้จัดการ  เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ   นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบผลการด าเนินกิจการ   ประจ าปี  2559 ดังนี้ 

รายงานกิจการ  ประจ าปี  2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 

*************** 
1. รายงานกิจการทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ   จ ากัด ได้จดทะเบียนครั้งแรกตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์  พุทธศักราช  2511  และได้เริ่มประกอบธุรกิจ ประเภทออมทรัพย์  เลขทะเบียนที่ กพธ.7/2552                 
วันที่ 21 มกราคม 2525  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35  ปี ส าหรับการด าเนินงานของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นล าดับ  
ในปีบัญชี  2559  มีหนี้สินและทุนของสหกรณ์รวมทั้งสิ้น  1,107,307,815.92   บาท     
2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
ต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น 506,714,530.00 463,098,330.00 
ถือหุ้นระหว่างปี 55,704,100.00 50,295,900.00 
ถอนหุ้นระหว่างปี 6,926,100.00 6,679,700.00 
เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น 555,492,530.00 506,714,530.00 

 
3.  จ านวนสมาชิก 

รายการ ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ต้นปี 1,353 1,287 
สมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 80 86 
สมาชิกออกระหว่างปี 42 20 
สมาชิกเม่ือสิ้น 2559 คงเหลือ 1,391 1,353 

 
4.  เงินรับฝากจากสมาชิก 
   -  ประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

รายการ ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
เงินฝากต้นปีก่อน เป็นเงิน 417,129,992.20 385,322,027.68 
ฝากระหว่างปี 158,417,268.65 135,233,513.21 
ถอนระหว่างปี 121,490,999.08 103,425,548.69 
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559 เป็นเงิน 454,056,261.77 417,129,992.20 
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 5.  ประเภทเงินฝากสหกรณ์อื่น 

รายการ ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) 
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ  จ ากัด 16,590,616.99 32,418,145.67 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จ ากัด 31,965,441.39 7,110,261.58 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด 27,361.69 26,553.48 
สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จ ากัด 20,008,046.99 31,845,835.49 

รวม 68,591,467.06 71,400,796.22 
 
5.  การให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก 

รายละเอียดการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
ประเภทเงิน ปี 2559 ปี 2558 
 สัญญา จ านวนเงินกู ้ เฉลี่ยรายละ สัญญา จ านวนเงินกู้ เฉลี่ยรายละ 
เงินกู้สามัญ 503 785,857,500.00 1,562,340.95 558 812,799,500.00 1,456,629.93 
เงินกู้พิเศษ 126 79,390,000.00 630,079.36 117 79,645,000.00 680,726.50 
เงินกูฉุ้กเฉิน 4,175 169,555,400.00 40,612.71 4,214 157,721,700.00 37,428.05 

 
6.  ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน 

ประเภท ฐานะการเงิน 
ปี 2559 

ฐานะการเงิน 
ปี 2558 

+ เพิ่ม - ลด 

1. ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 555,492,530.00 506,714,530.00 + 48,778,000.00 
2. ทุนส ารอง 45,060,463.24 40,204,037.97 + 4,856,425.27 
3. ทุนสะสมตามข้อบังคับและอ่ืนๆ 3,018,802.00 2,876,602.00 + 142,200.00 
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 454,056,261.77 417,129,992.20 + 36,926,269.57 
5. ทุนด าเนินงานทั้งหมด 1,107,307,815.92 1,060,800,003.76 + 46,507,812.16 
6. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,034,802,900.00 1,050,166,200.00 - 15,363,300.00 
7. เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 989,605,712.87 978,376,988.29 + 11,228,724.58 
8. เงินกูค้งเหลือท่ีสมาชิกเม่ือสิ้นปี 1,010,926,565.49 965,729,378.36 + 45,197,187.13 
9. ก าไรสุทธิ 48,330,561.30 44,046,636.27 + 4,283,925.03 

 
7. แสดงการถือหุ้นร่วมกับสถาบันอื่น ๆ 
   7.1  ถือหุ้นกับบริษัท  สหประกันชีวิต  จ ากัด  เป็นเงิน  10,000.00  บาท 
   7.2  ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั หุ้นละ  500 บาท  จ านวน 3,263,000.00  บาท  
 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประธานฯ  มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  นายสุธีร์    คันศร และ นางสาวชุติมา   บุญขวาง  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้เสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด ประจ าปี  2559  ดังนี้ 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
 

เรียน   ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 
             ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า              
นายสุธีร์  คันศร และนางสาวชุติมา  บุญขวาง  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด   
ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป  ดังนี้ 
1.วัตถุประสงค์ 
(1)  เพ่ือทราบว่ามีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
(2)  เพ่ือทราบว่ามีการควบคุมภายในด้านสินเชื่อเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ 
(3)  เพ่ือทราบว่าหลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้มีอยู่ครบถ้วน 
(4)  เพ่ือทราบว่าการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5)  เพ่ือทราบว่าลูกหนี้ที่ ผิดนัดช าระหนี้  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่างเหมาะสม 
(6)  เพ่ือทราบว่าการค านวณดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับถูกต้องครบถ้วน 
(7)  เพ่ือทราบว่ามีการบันทึกบัญชีด้านสินเชื่อถูกต้องครบถ้วน 
(8)  เพ่ือพิสูจน์ว่ามีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลืออยู่จริง 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
(1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ- จ่ายเกี่ยวกับการให้เงินกู้  
(2)ตรวจสอบหนังสือกู้เงินระยะสั้น หนังสือกู้เงินระยะปานกลาง และการค้ าประกัน 
(3)สอบทานการควบคุมภายในและการก าหนดระเบียบปฏิบัติด้านสินเชื่อ 
(4)ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินเชื่อ 
(5)ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่ค้างส่ง 
(6)ยืนยันยอดลูกหนี้เงินให้กู้โดยตรงระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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3.ผลการตรวจสอบ 
ด้านการเงิน 
1.การรับเงินทุกรายการได้รับครบถ้วนภายในก าหนดเวลา มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงิน ที่ได้รับครบตามจ านวน
และน ามาลงบัญชีทุกฉบับ    
2. การจ่ายเงินทุกรายการได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ และมีเอกสารหลักฐานประกอบ 
3.การจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีสหกรณ์ก าหนด 
4.การรับช าระหนี้ มีการเปรียบเทียบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับและบันทึกบัญชีทุกรายการ 
5.การเก็บรักษาเงินสด ได้จัดเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย มีการก าหนดวงเงินขั้นสูงที่เก็บรักษาไว้ในสหกรณ์ฯ  มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบไว้โดยชัดเจน รวมทั้งมีการตรวจนับเงินสดจริงเทียบกับบัญชี เป็นประจ าวัน  มีเงินสดคงเหลือ            
ณ สิ้นปีเป็นจ านวนเงิน  0.-บาท(-ศูนย์บาท-)  ถูกต้องตามบัญชี สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเก็บได้ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาท  
5. มีการบันทึกบัญชีสมุดเงินสดรับจ่ายในแต่ละวันและรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของสหกรณ์ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
6. มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติ เช่น ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
7.การน าเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนมีการบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืน  ครบถ้วน 
8.การถอนเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืนท าโดยผู้มีอ านาจในการถอนและบันทึกรายการในสมุดคู่ฝาก ธนาคาร/สหกรณ์
อ่ืนครบถ้วน 
9.การจ่ายเงินเป็นเช็คทุกครั้งต้องจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อมและลงลายมือชื่อผู้มีอ านาจอนุมัติ  รวมทั้งมีการจัดท าทะเบียน
คุมเช็คไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
10.กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิด และไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว ได้มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินและประทับตรา 
“ยกเลิก ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
11.มีการจัดท ารายงานใบเสร็จที่ยกเลิก 
12.จัดท ารายงานการหักเงินช าระหนี้ทุกประเภทจากสมาชิกทุกเดือน 
13.มีการติดตามหนี้และแก้ไขอย่างเหมาะสม(การเงิน+บัญชี) 
14.การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือน ามาจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนิ นการ
ของสหกรณ์ และอยู่ภายในวงเงินกู้และวงเงินค้ าประกันที่ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
15.การรับเงินค่าหุ้น มีการเปรียบเทียบเงินค่าหุ้นที่ได้รับกับส าเนาใบเสร็จรับเงินที่บันทึกบัญชี 
16.มีการเรียกเก็บเงินค่าหุ้นตามส่วนวงเงินกู้จากสมาชิก และได้ออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นและบันทึกบัญชีครบถ้วน 
กรณีเขียนใบเสร็จรับเงินผิดและไม่ใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแล้ว มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  และประทับตรา 
“ยกเลิก” ในใบเสร็จรับเงินทั้งชุดของใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
17.การจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกมีการตรวจสอบการช าระหนี้สินและภาระค้ าประกันที่คงค้างกับสหกรณ์ รวมทั้งผ่าน
การอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
18.การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจครบถ้วน 
19.เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง สมบูรณ์ 
20.ค่าใช้จ่ายทุกประเภทได้บันทึกไว้ในบัญชีอย่างครบถ้วน 
21.มีการจัดท าทะเบียนการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการดูที่ถูกต้อง 
22.มีจัดท าประกันอัคคีภัยเพื่อการกู้พิเศษถูกต้องครบถ้วน 
23.เบิกจ่ายเบี้ยประชุมประจ าเดือนถูกต้องครบถ้วน 
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ด้านธุรการ  
1.มีการรับ/ตรวจสอบ/เสนอ/จัดเก็บใบสมัครผู้เข้าเป็นสมาชิกใหม่/ลาออกจากสมาชิก ถูกต้อง 
2.มีการประชาสัมพันธ์  แนะน า ช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ 
3.มีการรับสมัครสมาชิก สสธท.และ สส.ชสอ. รวมทั้งโอนเงินค่าสมัครของแต่ละรอบและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับ
สมาชิก ถูกต้อง 
4.การจัดซื้อสินเชื่อจากบุคคลภายนอกได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 
ด้านบัญชี 
1.แยกใบส าคัญการรับ - จ่าย เงิน  ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิป ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตามประเภทการจ่าย หรือรับ
ทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบัติงานประจ าวันและลงรายการรับ - จ่าย ตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุปประจ าวัน 
2.มีการท างบทดลองประจ าเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี ถูกต้อง 
3.มีการจัดท าและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟูมทะเบียนทุนเรือนหุ้น  ว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทั่วไป               
เป็นประจ าทุกเดือนถูกต้อง 
4.มีการท ารายการแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และลงรายการแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว ให้สหกรณ์จังหวัด และกรมส่งเสริมสหกรณ์  
5.มีการยืนยันยอดหนี้กับลูกหนี้(1ครั้ง/ปี) 
6.การรับฝากเงินมีเอกสารประกอบและมีการบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อย
เจ้าหนี้เงินรับฝากทันที 
7.การถอนเงินฝากมีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงิน มีเอกสารประกอบและมีการบันทึก รายการในสมุดคู่บัญชี             
เงินฝากของสมาชิกและแผ่นบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากทันที กรณีผู้ฝากไม่ได้ท าการถอนเงินฝากด้วยตนเองต้องมี                 
ใบมอบฉันทะประกอบให้ถูกต้อง 
8.มีการส ารองข้อมูลไว้ในที่ที่เหมาะสม และปลอดภัย 
ด้านสินเชื่อ  
1.มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
2.หลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้ครบถ้วน 
3.มีการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ที่ ผิดนัดช าระหนี้  ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่างเหมาะสม 
4.สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ  1.เงินกู้ฉุกเฉิน  2.เงินกู้สามัญ  3.เงินกู้พิเศษ  
ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 

ล าดับ ประเภทเงินกู้ จ านวน
สัญญา 

จ่ายเงินกู้ คงเหลือ 

1. เงนิกู้ฉุกเฉิน 4,175 169,555,400.00 22,002,100.00 
2. เงินกู้สามัญ 503 785,857,500.00 850,326,851.70 
3. เงินกู้พิเศษ 126 79,390,000.00 138,597,613.79 
รวมเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  1,034,802,900.00 1,010,926,565.49 

 
การจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ก าหนดไว้                  
มีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามทุกครั้ง 
 
 
 



รายงานกิจการประจำาปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำากัด

33

 34 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อ 1 ควรมีระบบการดักจับความเสี่ยง (pop up alert) ในระบบข้อมูลสมาชิกรายที่มีความเสี่ยงต่างๆ 
ข้อ 2 ควรมีการทบทวนระเบียบเงินกู้ของสมาชิกในกรณีที่มีความเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มที่ลาออกจาก
ราชการก่อนก าหนด  กลุ่มสมาชิกท่ีใกล้เกษียณอายุราชการ เป็นต้น 
ข้อ 3 พัฒนาให้มีเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  เพ่ือสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามและ
ศึกษาระเบียบข้อบังคับได้และพัฒนาโปรแกรมเพ่ือให้สมาชิกสามารถค านวณวงเงินกู้ของตนเองได้อย่างคร่าว ๆ 
ข้อ 4 กรณีที่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เต็มจ านวน  ต้องมาปรับโครงสร้างหนี้
ภายหลัง สหกรณ์ฯควรพิจารณายอดเงินกู้เพ่ือให้ช าระหนี้ให้หมดภายในอายุเกษียณราชการ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 
 

    (นายสุธีร์    คันศร)    (นางสาวชุติมา   บุญขวาง)  
     ผู้ตรวจสอบกิจการ                 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบเเสดงฐานะ

ทางการเงิน ประจำาปี 2559
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ประธานฯ    มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท  ซี เจ ออดิจ จ ากัด เสนอต่อที่ประชุม  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   นายเชิงชาย  จันทร์ศรี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เสนอต่อที่ประชุมรายงานการตรวจสอบ
บัญชี   งบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  ปีบัญชี 2559 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง 
                       การเงินประจ าปี 2559 
 
 

ระเบียบวาระที่7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบ
เเสดงฐานะทางการเงิน
ประจำาปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรร

กำาไรสุทธิ ประจำาปี 2559
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ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสิริชัย   ทองปัญญา  เสนอต่อที่ประชุมถึงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2559       
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ  ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และ 2558 
รายการ ปี 2559  %  ปี 2558  % 

1.เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 5,693,789.30  11.78  4,854,225.27  11.01 
2.เป็นเงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
ร้อยละห้า ของก าไรสุทธิไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท        
3. ก าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2        
อาจจัดสรรได้ดังนี้         
 3.1.เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วตามกฎหมาย 32,305,419.00  66.84  29,514,846.00  67.01 
 ก าหนด  ( 6.15 %  )         
 3.2.เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน 8,211,353.00  17.00  7,557,565.00  17.16 
 แห่งธุรกิจ ( 12.85 % )         
 3.3เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 1,460,000.00  3.02  1,460,000.00  3.31 
 ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ        
 3.4.เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน 10,000.00  0.02  10,000.00  0.02 
 ร้อยละสองของทุนเรือนหุ้น         
 3.5.เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 40,000.00  0.08  20,000.00  0.05 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.6.เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก 500,000.00  1.03  500,000.00  1.14 
 ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ         
 3.7.เป็นทุนก่อสร้างส านักงาน 100,000.00  0.21  100,000.00  0.23 
 3.8.เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมไม่เกิน -  -  20,000.00  0.05 
 ร้อยละห้าของก าไรสุทธิ         
 รวมทั้งสิ้น  48,330,561.30  100.00  44,046,636.27  100.00 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ   
     ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน
ประมาณการ รายรับ - รายจ่าย

ประจำาปี 2560
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ประธานฯ   มอบหมายให้ผู้จัดการ   เสนอต่อที่ประชุม 
ผู้จัดการ    นายสิริชัย  ทองปัญญา เสนอต่อที่ประชุมถึงแผนงานและประมาณการรายรับ–รายจ่าย ประจ าปี 2560    
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 35 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ 
พิจารณาอนุมัติ   ดังมีรายละเอียดดังนี้.- 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด 
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560 

   1.แผนงานด้านสมาชิกและบุคลากร 
    1.1 รับสมาชิกเพ่ิม จ านวน 100 คน 
    1.2 การพัฒนาบุคลากร โดยใช้งบประมาณจากทุนการศึกษาอบรม 

- ส่งคณะกรรมการด าเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 11 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
จ านวน 4 คน/ปี 

     - จัดอบรมให้แก่สมาชิกจ านวน 400 คน/ 2 ครั้ง/ปี 
   2. แผนงานด้านการเงิน 
    2.1 การระดมทุนภายใน 
      - ทุนเรือนหุ้น    จ านวน   40,000,000.00    บาท 
     - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จ านวน  100,000,000.00     บาท 
    2.2 การจัดหาทุนจากภายนอก  
     - กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและสหกรณ์อ่ืน    จ านวน    50,000,000.00 บาท 
   3.แผนงานด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
    3.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน  200,000,000.00  บาท 
    3.2 จ่ายเงินกู้สามัญ จ านวน  850,000,000.00  บาท 
    3.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ  จ านวน  150,000,000.00  บาท 
   4.แผนงานการติดตามเร่งรัดหนี้ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาและลูกหนี้อื่นที่ค้างช าระ 
    4.1  จ านวนหนี้ค้างช าระ  1,300,000.00 บาท 
    4.2  ดอกเบี้ยค้างรับ      20,000.00 บาท 
 5.แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ 
  - เข้าร่วมโครงการโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณ
การรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2560 
 

ระเบียบวาระที่9 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนงาน
ประมาณการรายรัย - รายจ่าย
ประจำาปี 2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2559 และ 2560 

     ประเภทงบประมาณ  ขอต้ังงบประมาณ   งบประมาณ ปี 2559   รายละเอียดประกอบงบประมาณปี2560 
   ปี 2560   ปี 2559   รับ-จ่ายจริง    

รายรับ         
1.ดอกเบี้ยรับ  66,000,000.00      62,000,000.00       65,715,304.48  - ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 

2.รายได้อื่น ๆ  3,000,000.00       2,000,000.00  
         

2,751,181.51  - ดอกเบี้ยเงินรับฝากธนาคาร และ สหกรณ ์
        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
        - ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 
        - ค่าธรรมเนยีมถอนเงินรับฝาก 
  69,000,000.00    64,000,000.00    68,466,485.99    

รายจ่าย         
1. ดอกเบี้ยจ่าย 20,000,000.00       20,000,000.00       17,623,083.56  - จ่ายค่าดอกเบีย้เงินรับฝากออมทรพัย์พิเศษ 
        - จ่ายค่าดอกเบีย้เงินฝากกระแสรายวัน 
        - จ่ายค่าดอกเบีย้ชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี         
- เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 4 คน 
 

947,520.00 
 

  903,240.00 
  

903,240.00 
  

- ขอตั้งไว้ส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนในการ
ปรับเงินเดือน 

- ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 150,000.00          150,000.00           112,080.00  - ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์
- ค่าสวัสดิการกรรมการ  80,000.00             60,000.00             51,110.00  - ค่าแบบฟอร์มกรรมการ 
        -  ค่ากิจกรรมกีฬาสหกรณ ์
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี  30,000.00            30,000.00             31,784.50  - ค่าแบบฟอร์มพนักงาน 
- เงินสมทบประกันสังคม 47,388.00            47,000.00             34,127.49  - เงินสมทบประกันสังคม ส่วนของนายจ้าง  
         หัก 5%  ของ ค่าจ้างเจ้าหน้าท่ี จ านวน 4 คน 
3. หมวดค่าตอบแทน         
- ค่าตอบแทน  60,000.00             60,000.00            39,000.00  - ค่าตอบแทน เจ้าหน้าท่ีการเงินในการหักเงิน 
         และเจ้าหน้าท่ีอื่นให้การสนับสนุนต่อสหกรณ์ 
- ค่ารับรองทั่วไป 30,000.00             25,000.00               8,940.50  - ค่ารับรองในการประชุมประจ าเดือนของ 

    
 คณะกรรมการด าเนินการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ   

    
 และแขกทั่วไปของสหกรณ ์

- ค่าล่วงเวลา  40,000.00            40,000.00           25,501.69  - ค่าล่วงเวลาพนักงานสหกรณฯ์ปฏิบัติงาน   

    
 ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ติดต่อกัน / คน / วัน  

- ค่ารับรองสมาชิก 
  วันประชุมใหญ ่

450,000.00 
  

         450,000.00 
 

        367,010.00 
  

- ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วมประชุมใหญ ่
- ค่าของช าร่วย 

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  170,000.00           170,000.00           113,800.00  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการด าเนินการคนละ 

        
 600 บาท ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง /ปี จ านวน  
 14 คน  
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ประเภทงบประมาณ  ขอต้ังงบประมาณ   งบประมาณ ปี 2559  รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2560 

  ปี 2560  ปี 2559   รับ-จ่ายจริง    
  - ค่าตรวจสอบกิจการ  60,000.00            60,000.00            59,000.00  -  ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์
            คนละ 2,500 บาทต่อเดือน รวม 2 คน 
4. หมวดครุภณัฑ ์         

4.1 ครุภณัฑ ์ 300,000.00           200,000.00  
             

37,300.00    
  4.1.1  กล้องถ่ายรูป 20,000.00  - - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.2  ตู้นิรภัย 2 หลัง 
 

38,500.00  
 

- 
 

- 
 

- เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไมเ่พียงพอในการ
ใช้งาน 

  4.1.3  ไมโครโฟนส าหรับ 
 ห้องประชุม 

40,000.00 
  

- 
 

- 
 

- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
 

  4.1.4  อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

 2,000.00 
 

- 
 

- 
 

- ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
 

  4.1.5 โน๊ตบุ๊ค 15,000.00 - - - เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งาน 
  4.1.6  โทรศัพท์มือถือและ
โทรศัพท์ส านักงานไร้สาย 

7,000.00 
  

- 
 

- 
 

- เพิ่มเติมเนื่องจากไม่มีใช้งานและช ารุด 
 

  4.1.7  เครื่องส ารองไฟ  12,000.00  - - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.8  จอคอมพิวเตอร ์ 5,000.00 - - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.9  แฟ็กซ์ 10,000.00 - - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.10 ตู้เย็น 6,000.00 - - - ทดแทนของเดิมที่ช ารุด 
  4.1.11 ตู้ใส่เอกสาร 
 

8,000.00 
 

- 
 

- 
 

- เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไมเ่พียงพอในการ
ใช้งาน 

  4.1.12 ช้ันวางเอกสาร 
 

6,000.00 
 

- 
 

- 
 

- เพิ่มเติมจากเดิม เนื่องจากไมเ่พียงพอในการ
ใช้งาน 

  4.1.13 เครื่องพิมพ์สมุด 
           เงินฝาก 

35,000.00 
 

- 
 

- 
 

- เพิ่มเตมิจากเดมิ เนื่องจากไม่เพียงพอในการ
ใช้งาน 

  4.1.14……………………… ……………………….. …………………………. …………………………. ……………………………………………………………. 
  4.1.15……………………… ……………………….. …………………………. …………………………. ……………………………………………………………. 
4.2 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ ์          100,000.00           100,000.00            46,931.43  - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ของครุภณัฑ์ 
4.3 ที่ดินรอจ าหนา่ย          500,000.00           500,000.00  - - ซื้อสินทรัพย์ท่ีประกาศขายทอดตลาด 
5. หมวดค่าใช้จ่าย         
- ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 150,000.00          100,000.00          118,741.00  - ค่าวัสดุใช้งานคอมพิวเตอร์ และ 
        - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ าส านักงาน 
- ค่าถ่ายเอกสาร  25,000.00             25,000.00               8,852.00  - ค่าถ่ายเอกสารในส านักงานสหกรณ ์
- ค่าเบี้ยเลีย้ง,ค่าพาหนะ 150,000.00           150,000.00             81,912.00  -  ค่าเบี้ยเลี้ยง,พาหนะ,และค่าเช่าที่พัก 
  และค่าเช่าท่ีพัก          ในการเดินทางของสหกรณ ์
- ค่าซ่อมแซมทรัพยส์ิน  30,000.00            30,000.00             12,360.00  -  ค่าซ่อมแซมครภุัณฑห์รือทรัพยส์ินของ 
           ส านักงานสหกรณ ์
- ค่าจัดท าเว็บไซด ์ 50,000.00            20,000.00  - - จ่ายค่าจัดท าเว็บไซด์ข่าวสารของสหกรณ ์

เครื่องพิพ์สมุดเงินฝาก/

เครื่องนับธนบัตร
40,000.00
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ประเภทงบประมาณ  ขอต้ังงบประมาณ  งบประมาณ ปี 2559 รายละเอียดประกอบงบประมาณปี 2560 

 
ปี 2560  ปี 2559   รับ-จ่ายจริง  

 - ค่าเช่าส านักงาน 10,000.00             10,000.00             10,000.00  - จ่ายค่าเช่าส านักงานให้กบัรพ.ศรสีะเกษ / ปี 
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป 60,000.00             50,000.00             45,365.61  - ส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปในงานสหกรณ ์
- ค่าโทรศัพท์ 20,000.00             20,000.00             18,202.34  - เป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ 
- ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 
 

50,000.00  
 

       50,000.00 
  

     25,891.00 
  

- เป็นค่าซื้อเช็คและคา่โอนเงินระหว่าง
ธนาคาร 

- ค่าตรวจบัญชี -            80,000.00             60,000.00  - เป็นค่าจ้างผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเอกชน 
- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 20,000.00             20,000.00             16,050.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโปรแกรม 
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคด ี 100,000.00           100,000.00               3,500.00  - เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีฟอูงศาล 
      23,384,408.00       23,450,240.00  19,815,393.12    
          
หมายเหตุ    งบประมาณจ่ายไมร่วมดอกเบี้ย และขอถัวเฉลี่ยจ่ายทกุหมวด   ยกเว้น  หมวดครภุณัฑ์ และหมวดเงินเดือน 

 
 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
ค้ำาประกันของสหกรณ์ ประจำาปี 2560
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ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ชุดที่ 35  ครั้งที่ 15  

เมื่อวันที่  6 ตุลาคม 2559    มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯอาจจะ
กู้ยืมหรือค้ าประกันไว้รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  3 6                    
เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปี  2560  คณะกรรมการด าเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่   
สามัญประจ าปี 2559 ขอกู้ยืมเงินจากแหล่งที่ ให้กู้ยืมหรือค้ าประกันเงิ นในวงเงิน 200,000,000.00 บาท                                   
(-สองร้อยล้านบาทถ้วน-) เท่ากับปีที่แล้ว  คิดเป็น  0.33  เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ 
 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืม                
หรือค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2560 
 

ระเบียบวาระที่10 เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ำาประกันของสหกรณ์
ประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับสหกรณ์
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ประธานฯ   มอบหมายให้เลขานุการ  เสนอต่อที่ประชุม 
เลขานุการ    นางพนิดา     ภาดี   เสนอต่อที่ประชุมถึง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 35 ครั้งที่ 14  
เมื่อวันที่  22 กันยายน  2559  ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ เรื่องก าไรสุทธิประจ าปี  ข้อ 28              
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  มีการก าหนด (5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ                    
ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์สะสมไว้ส าหรับสหกรณ์ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพ่ือการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์  หรือสาธารณประโยชน์ หรือการกุศลตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์ นั้น 

  นางวนิดา   พงษ์พีระ  ผู้อ านวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้แนะน า  
ให้สหกรณ์ฯ ก าหนดการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ให้ชัดเจนและจัดท าระเบียบ                  
เพ่ือถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ดังต่อไปนี้  

ขอ้ความและเหตุผลท่ีขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
ของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากดั 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อ          
สิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยทั่วไป
แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรร
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ         
ก าไรสุทธิและเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ 

ฯลฯ 
 (5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้   
ให้ สหกรณ์สะสมไว้ ส าหรับ ใช้ จ่ าย เ พ่ือ
การศึกษาโดยทั่วไป หรือเพ่ือการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ หรือสาธารณประโยชน์ หรือการ
กุศลตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์  
(6) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน          
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
(7) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อ          
ส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยท่ัวไป
แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรร
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ           
ก าไรสุทธิและเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่ งประเทศไทยตามอัตราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของ
ก าไรสุทธิ 

ฯลฯ 
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 
(7)เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่ เกิน         
ร้อยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ ์
(8)เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สหกรณ์มีการใช้ทุน
ในแต่ละหมวดของเงินทุน
ให้ถูกต้อง  

 

ระเบียบวาระที่ 11  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ระเบียบวาระที่11 เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับสหกรณ์
ประจำาปี 2560
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ข้อความเดิม 

(1) 
ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เติม 

(2) 
เหตุผล 
(3) 

 
(8) ก าไรส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุน
ส ารองทั้งสิ้น 

 
(9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ ( ถ้ามี) ให้จัดสรร
เป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 
 

 
-เพ่ือให้ขัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที่ 12
เร่ือง รับทราบผู้สอบบัญชีภาครัฐ

ประจำาปี 2560
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ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า  ตามประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ประกาศรายชื่อสหกรณ์

ที่โอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2560 เพ่ือประเมินสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีในด้านการปฏิบัติทางการเงินการบัญชีและการด าเนินงานยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน           
การบัญชี  กฎหมาย  ระเบียบ   ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์และทางราชการ  ตลอดจนประเมินผลการ     
ควบคุมภายใน   ซึ่งในปีงบประมาณ  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จ ากัด  จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีภาครัฐ   โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจัดจ้าง  จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
  
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 12  เรื่องรับทราบผู้สอบบัญชีภาครัฐ 
ประจ าปี 2560 

 

ระเบียบวาระที่12 เรื่อง รับทราบผู้สอบบัญชี
ภาครัฐ
ประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 13
เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ

ดำาเนินการ ประจำาปี 2560
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ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อข้อคับของสหกรณ์ หมวด  8 คณะกรรมการด าเนินการ ข้อ 72, 

ข้อ73 , ข้อ 74 และข้อ 76    ในปี  2559  มีกรรมการด าเนินการที่ครบวาระ 7 คน  ดังนี้ 
กรรมการด าเนินการ   

    1.นายด ารงค์ พันธ์ค า  
    2.นางพนิดา ภาดี  
    3.นายพิชิต พันธุ์ดี  
    4.นายอ านาจ ธงไชย  
    5.นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์ 
    6.นางพยอม รวยสูงเนิน 
    7.นายชาญ งามมาก 
   ตามประกาศรับสมัครลงวันที่  28  สิงหาคม 2559  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน 13 คน   
ขอให้สมาชิกเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  เพ่ือเข้ามาบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง             
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  สมาชิกจะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้ 7 คน  จะเริ่มโดยสมาชิกมา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  รับบัตรเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ (สีเขียว) แล้วเข้าคูหากากบาทแล้วหย่อนบัตรลง          
หีบบัตรเลือกตั้ง  เมื่อถึงเวลาปิดหีบบัตร  จึงน าหีบบัตรมารวมกัน และให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งด าเนินการ 
นับคะแนนต่อไป 
 ขอให้ที่ประชุมเลือกคณะกรรมการนับคะแนน  จ านวน  .........  คน  เพ่ือนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้              
โดยที่ประชุมใหญ่เลือกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการนับคะแนน 

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 

1 นายสุธีร์ คันศร   
2 นางสาวชุติมา บุญขวาง   
3 นางสาวสารภีพรรน์ บุญเฉลียว   
4 นายจักรพันธ์ บุญรอง   
5 นางอัจฉรา ชนนิภาณัฐพัชร์   
6 นางพยอม รวยสูงเนิน   
7 นายชาญ งามมาก   
8 นางกุลณัฏฐา กิระปรมีพงษ์   
9 นายวณานุวัฒน์ โสพัฒน์   
10 นางสุปรียา พันธ์รัมย์   
11 นางสาววรรณพร    ประภาสัย   
12 นางสาวชุติญา วังวรวุฒ ิ   
13 นางสาวณัทกร พงศ์พีรเดช   

 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ 13  เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  
ประจ าปี 2560 

 

ระเบียบวาระที่13 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการดำาเนินการ
ประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 14
เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบ

กิจการ ประจำาปี 2560
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ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 11  ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102,            
ข้อ  103, ข้อ 104  และข้อ 105    ในปี 2559  มีผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบก าหนดวาระ  ดังนี้ 

 
1. นายสุธีร์              คันศร 

    2. นางสาวชุติมา       บุญขวาง 
 

ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่  28  สิงหาคม  2559  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ    
จ านวน  2  คน  ขอให้สมาชิกเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือเข้ามาตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ               
ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีการเปิดเผยโดยการยกมือ  เพ่ือนับคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ประจ าปี 2560 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หมายเลข ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง คะแนน ล าดับที่ 
1 นายด ารงค์        พันธ์ค า   
2 นางชลดา          บุญทน   

 
มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 14  เรื่องพิจารณาผู้ตรวจสอบกิจการ  
ประจ าปี 2560 

 
ระเบียบวาระที่14 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 15
เร่ือง อ่ืนๆ
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 ข้อ 15.1 เรื่องสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
  ประธานฯเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯได้เป็นศูนย์ประสานงานของ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
  สมาคม สสธท. มีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  จ านวน  145,651  คน  
แบ่งเป็นประเภทสามัญ  116,311  คน  สมทบ  29,340  คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก    1,253  คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   982 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน   271 คน 
กองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (กสธท.)    

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก   33     คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน   24 คน 
- สมาชิกสมทบบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส จ านวน     9 คน 
สมาคม สส.ชสอ. มีจ านวนสมาชิกทั้งประเภทสามัญและสมทบท้ังสิ้น   240,616   คน 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จ ากัด   มีจ านวนสมาชิก    128    คน 
- สมาชิกสามัญ    จ านวน 123 คน 
- สมาชิกสมทบประเภทคู่สมรส   จ านวน    5 คน 

ในปี 2559  สมาชิกของศูนย์ประสานงาน เสียชีวิตทั้งสิ้น  6  คน  ดังรายนามนี้ 
สมาชิกสมาคม สสธท. เสียชีวิต ประเภทสามัญ  2 คน สมทบ 4 คน รวมจ่ายเงินทั้งสิ้น 5,312,046.36 บาท 
ดังรายนามนี้ 

ที ่ เลขสมาคม ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ประเภท  เสียชีวิต  
1 65480 นาย สุบรรณ เขตตะ สมทบ 07/02/2559 
2 65508 นาง ดอกไม้ ธงชัย สมทบ 17/02/2559 
3 21669 นางสาว สุพัตรา ศรีแก้ว สามัญ 17/03/2559 
4 21742 นาง สุภาพร จันทร์เกษ สามัญ 22/03/2559 
5 135810 นาย ทองพล   ค าคาวี สมทบ 26/04/2559 

สมาชิกสมาคม สส.ชสอ. เสียชีวิต ประเภทสามัญ  1 คน  คือนางสาวสุพัตรา   ศรีแก้ว  ได้รับเงินสงเคราะห์
จ านวน  600,000  บาท 

ทางศูนย์ประสานงานฯร่วมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2559  จ านวน 15,000.-บาท 
 

มติที่ประชุม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ระเบียบวาระที่ 15  เรื่องอื่นๆ ระเบียบวาระที่15 เรื่อง อื่นๆ
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 15.2 เรื่อง...............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.................................................................................................................................................................................... . 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
.................................................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ......................................................................................  
 
 
 
 
เลิกประชุม เวลา.......................น. 
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ทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิก ประจ าปี 2559     
จ่ายเงินทุนหมวดสวัสดกิารเพ่ือสมาชิก  แยกตามระเบียบสหกรณ์ฯ  จ านวน  54 รายการ  ดังนี ้

 
ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ สกุล  จ านวนเงิน  หมายเหตุ 
1 4 น.ส.สุพัตรา ศรีแก้ว  30,000  สมาชิกเสียชีวิต 
2 2676 นายสีดา ทองใบศรี 10,000  สมาชิกเสียชีวิต 
3 2039 น.ส.นิตภาพร สิมนาม        15,000  ลาออกจากสหกรณ์/ลาออกจากราชการ 
4 768 นางบุญเรือง โมทจิตร 20,000  ลาออกจากสหกรณ์/เกษียณอายุราชการ 
5 140 นางอุไรวรรณ ผลบุญ 20,000 ลาออกจากสหกรณ์/เกษียณอายุราชการ 
6 453 นายสุรินทร์ สิมศรี 20,000 ลาออกจากสหกรณ์/เกษียณอายุราชการ 
7 1851 น.ส.พัชญ์นันท์ โทนะพันธ์ 15,000 ลาออกจากสหกรณ์/ลาออกจากราชการ 
8 1961 น.ส.เพียงใจ ติรไพรวงศ์ 15,000 ลาออกจากสหกรณ์/เกษียณอายุราชการ 
9 36 นายทวิช ลาลุน     5,000  มารดาเสียชีวิต 
10 64 นางสมสวาท  สัพทานนท์ 15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
11 228 นายจรูญ หัทยา        5,000  มารดาเสียชีวิต 
12 295 นางมณีรัตน์ พูลทา   5,000  บิดาเสียชีวิต 
13 365 นางนภาพร หิมะเจริญ 15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
14 419 นายพิจูน สินชัย    5,000  มารดาเสียชีวิต 
15 429 นางจันทร์หอม เขตตะ 15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
16 451 นางอรทัย ปัดถา      5,000  มารดาเสียชีวิต 
17 460 น.ส.สคราญรัตน์ กาหลง          5,000  มารดาเสียชีวิต 
18 700 นายแต้ม ธงชัย 15,000 คู่สมรสเสียชีวิต 
19 715 นายทศพร ถันทอง         5,000  บิดาเสียชีวิต 
20 829 นางพรรณภัทร ทองสลับ 5,000  มารดาเสียชีวิต 
17 948 นางรัตนา พันธุมาศ     5,000  มารดาเสียชีวิต 
18 972 นางสมสุข โรจนนาวิน   5,000  มารดาเสียชีวิต 
19 1030 นางสุทธาพร ขุขันธิน        5,000  มารดาเสียชีวิต 
20 1085 น.ส.ชุติมา ดวงมาลา      5,000  มารดาเสียชีวิต 
21 1175 นางเชษฐ์ธิดา ปัญโญ        5,000  มารดาเสียชีวิต 
22 1215 น.ส.ชุติญา วังวรวุฒ ิ      5,000  บิดาเสียชีวิต 
23 1242 นางวิจิตรา อัครชาติ      5,000  บิดาเสียชีวิต 
24 1247 นางอรัญญา โกมลวัฒน์      5,000  มารดาเสียชีวิต 
25 1303 นางทิพวรณ ปุกสันเทียะ 5,000  มารดาเสียชีวิต 
26 1392 นางสุจิพร เวชคง    5,000  บิดาเสียชีวิต 
27 1467 นายศักดิ์ ออมชมภู    5,000  บิดาเสียชีวิต 
28 1474 นายปฏิพล สันธนาคร   5,000  บิดาเสียชีวิต 
29 1520 นายสันติกุล สินชัย    5,000  มารดาเสียชีวิต 
30 1524 น.ส.วิราภรณ์ พันธ์บุตร       5,000 มารดาเสียชีวิต 
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ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ สกุล จ านวนเงิน หมายเหตุ 
31 1553 นางมณีวรรณ วงศ์อนันท์   5,000  บิดาเสียชีวิต 
32 1586 นางลดากฤษ เครือบุตร    5,000  มารดาเสียชีวิต 
33 1621 นายวิรัตน์ โสวรรณ ี      5,000  บิดาเสียชีวิต 
34 1663 น.ส.ผุสด ี สรรศรี      5,000  บิดาเสียชีวิต 
35 1792 นางธนิดา หม้อทิพย์    5,000  มารดาเสียชีวิต 
36 1799 น.ส.ถนอมจิตร์ แถวทัศน์    5,000  มารดาเสียชีวิต 
37 1831 น.ส.ธิดารัตน์ ดวงมาลา      5,000  บิดาเสียชีวิต 
38 1855 นายพงษ์พัฒน์ มูลเหล็ก      5,000  บิดาเสียชีวิต 
39 1922 นางวิมลทิพย์ ไชยสุนทร    5,000  บิดาเสียชีวิต 
40 1962 น.ส.เดือนเด่น จันทรโคตร 5,000  บิดาเสียชีวิต 
41 2135 น.ส.อังคณา  บุญลพ    5,000  มารดาเสียชีวิต 
42 2281 นายศรินทร์เทพ วงศ์แก้ว     5,000  บิดาเสียชีวิต 
43 2333 นางรัตนา สียางนอก   5,000  บิดาเสียชีวิต 
44 2445 น.ส.สาคร ล าภา    5,000  มารดาเสียชีวิต 
45 2447 นางอาณดา เรืองฤทธิ์    5,000  บิดาเสียชีวิต 
46 2552 นายณภัทร ค าคาวี     5,000  บิดาเสียชีวิต 
47 2569 น.ส.อศิรวรรณ ศิริพุฒ   5,000  บิดาเสียชีวิต 
48 2662 นายทองหล่อ แถวทัศน์     5,000  มารดาเสียชีวิต 
49 2703 น.ส.ฐิตารีย ์ ชัยบรรจงวัฒน ์   5,000  มารดาเสียชีวิต 
50 2777 นายอาคม ราชปึ      5,000  มารดาเสียชีวิต 
51 2804 นายประวิทย์ ค าคาวี    5,000  บิดาเสียชีวิต 
52 899 นายจรูญ สารคูณ 1,000 ประสบภัยพิบัติ 
53 1593 น.ส.สวุรรณา เพ็ชรรินทร์ 1,000 ประสบภัยพิบัติ 
54 
 
 

15 ต.ค.58 
 
 

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของ
สมาชิก จ านวน 20 ทุนๆละ 
1,500.-บาท 

30,000 
 
 

วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
 
 

    รวมทั้งสิ้น 452,000   
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        หมวดทุนสาธารณประโยชน์ประจ าปีงบประมาณ 2559 
สหกรณ์ฯได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานอื่น                     

จ านวนทั้งสิ้น   14,200.00  บาท 
ที ่ วันเดือนปี เรื่อง จ านวนเงิน (บาท) 
1. 5 ต.ค. 58 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทานร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากัด เพ่ือถวายพระสงฆ์   ณ  วัดวรจันทร์          
ต.โพธิ์พระยา  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

500 

2. 5 พ.ย. 58 -บริจาคเงินสมทบบุญทอดกฐินมหากุศล กรุงเทพ ฯ – น่าน ประจ าปี 
2558 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  ณ 
วัดหนองแดง ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 

500 

3. 5 พ.ย. 58 -บริจาคเงินสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิเพ่ือเด็กก าพร้า 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

1,000 
 

4. 2 ธ.ค. 58 -บริจาคเงินสมทบเป็นรางวัลธารากาชาดในงานเทศกาลปีใหม่                 
สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจ าปี 2559  ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัด            
ศรีสะเกษ 

1,000 

5. 8 ธ.ค. 58 -บริจาคเงินจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 67 ปีคล้ายวันก่อตั้ง
โรงพยาบาลศรีสะเกษและกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ   

1,000 
 

6. 24 ธ.ค. 58 -บริจาคเงินสมทบกิจกรรม “สอร.แบ่งปัน-สานฝันน้องน้อยๆเพ่ือพ่อ
หลวงปี 4” ณ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งค่อย 
จ.สระบุรี และ โรงเรียนวัดสุนันทาราม ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.สระบุรี  

500 

7. 24 ก.พ. 59 -บริจาคเงินเพ่ือสมทบจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติร่วมกับส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือร าลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 

1,000 
 

8. 24 มี.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบทอดผ้าปุาสามัคคีร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและสมทบทุนซื้อเตียง
ท าฟันให้กับโรงพยาบาลเนินสง่า อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ  

500 

9. 8 มิ.ย. 59 -บริจาคเงินสมทบบุญทอดผ้าปุาสามัคคีร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์  
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ    จ ากัด    เพื่อสมทบสร้างอุโบสถ               
ณ  วัดสมานมิตร  ต.กระเฉด  อ.เมือง  จ.ระยอง 

300 

10. 8 มิ.ย. 59 -บริจาคเงินท าบุญทอดผ้าปุาการศึกษาร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์    
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ ากัด เพ่ือปรับปรุงโรงอาหารของ
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  

500 

11. 12 ก.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทยปันน้ าใจให้   
น้องน้อย” ร่วมกับส านักสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

2,000 

12. 28 ก.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบผ้าปุามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

300 
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ที ่ วันเดือนปี เรื่อง จ านวนเงิน (บาท) 

13. 28 ก.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบงานมหากุศล กฐิน – ผ้าปุาสามัคคี และผ้าปุา
สามัคคีโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด เพื่อสร้างที่พักสงฆ์ สร้างห้องสุขา ต่อเติม
พระอุโบสถ สร้างลานปฏิบัติธรรม วัดท่าแย้เจริญธรรม และสนับสนุน
การท าโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้                     
อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 

300 

14. 28 ก.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบผ้าปุาสามัคคีร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพ่ือก่อสร้างพระอุโบสถ ณ วัดห้วยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

500 

15. 3 ส.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศล ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษ 

1,000 

16. 16 ส.ค. 59 -บริจาคสมทบกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 2559 ร่วมกับชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    เพ่ือสร้างอาคาร
หอประชุมเอนกประสงค์  ณ วัดสร้างแข้ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 

500 

17. 16 ส.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559 ร่วมกับกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ เพ่ือน าไปถวาย ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ต.อุทัยใหม่ 
อ.เมือง จ.อุทัยธานี  

500 

18. 16 ส.ค. 59 -บริจาคเงินสมทบกิจกรรมโครงการ “ร่วมใจสร้างที่อยู่อาศัยเด็กน้อย
นักเรียนบ้านไกลนอนพัก” ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่   
เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนบ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม   จ.เชียงใหม่ 

500 

19. 8 ก.ย. 59 -บริจาคเงินสมทบเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับส านักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือน าไป
ถวายพระสงฆ์จ าพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 

1,000 

20. 8 ก.ย. 59 -บริจาคเงินสมทบโครงการสาธารณประโยชน์ร่วมกับมูลนิธิ
ศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์วัชโรทัย   

300 
 

21. 30 ก.ย. 59 -บริจาคเงินท าบุญงานทอดกฐินประจ าปี 2559 ร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูยโสธร จ ากัด เพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษา ณ วันพระโต 
บ้านติ้ว  ต.กุดน้ าใน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 

500 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,200 
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ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมประจ าปีงบประมาณ 2559 
          ใช้จ่ายหมวดทุนส่งเสรมิการศึกษาอบรม จ านวนทั้งสิ้น  41,600.00 บาท 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร 
1 23 – 24 พ.ย. 58 นางอัจฉรา  ชนนิภาณัฐพัชร์ 

นายด ารงค์  พันธ์ค า 
ประธานเงินกู้ 
อนุกรรมการเงินกู้ 

การเจรจาต่อรองและการติดตามหนี้
ค้างช าระ  
 

2 26 พ.ย. 58 นางสว่างจิตร คณาคร 
นายชวดล  ชว่งสกุล 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
คนที ่2 

ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์   (ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

3 19 ม.ค.59 นายสิริชัย  ทองปัญญา 
นางอรัญญา  วราพุฒ 

กรรมการและผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
สินเชื่อ รุ่น 2 
 

4 22 - 24 ม.ค.59 นายสมิง  มีบุญ รองประธานกรรมการ
คนที่ 1 

บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่ให้เกิด 
หนี้สูญ 
 

5 3 - 4 มี.ค.59 นางอนงค์วรรณ  จันทกรณ์ 
นางณิชาดา  สุณิสาฐิติ 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่บัญชี 

ก้าวทันมาตรฐานบัญชีสหกรณ์และ
ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ 
 

6 5 - 6  มี.ค.59 
 
 

นางอนงค์วรรณ  จันทกรณ์ 
นางสาวสุภานัน  อุระโลก 

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

สัมมนาศูนย์ประสานงาน  สสธท. 
สัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

7 14 มี.ค. 59 นายสิริชัย  ทองปัญญา กรรมการและผู้จัดการ 
 

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริม
การเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

8  4 - 9 พ.ค.59 นายด ารงค์  พันธ์ค า อนุกรรมการเงินกู้ สัมมนาวิชาการสมาคม สสธท.   ทัศน
ศึกษา เวียดนามเหนือ ฮานอย  ฮาลอง 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

9 6 - 8 พ.ค.59 นายสมิง  มีบุญ รองประธานกรรมการ
คนที่ 1 

เทคนิคการบริหารสหกรณ์อย่างไร ? 
ไม่เสี่ยง!! 
 

10 4  มิ.ย.59 นายสิริชัย  ทองปัญญา กรรมการและผู้จัดการ 
 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตร 
11 17-18 มิ.ย.59 นางอนงค์วรรณ  จันทกรณ์ 

นางสาวสุภานัน  อุระโลก 
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

เทคนิคการติดตามหนี้และเร่งรัดหนี้
ทางโทรศัพท์ 
 

12 24-26 มิ.ย.59 นางสว่างจิตร  คณาคร ประธานกรรมการ แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้หลัง
ศาลมีค าพิพาษา 
 

13 16 ก.ค.59 นายสมิง   มีบุญ รองประธานกรรมการ
คนที่ 1 

โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 
สส.ชสอ 4 ภูมิภาค(ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือล่าง)  (ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

14 28 ก.ค.59 นายสิริชัย  ทองปัญญา 
นางณิชาดา  สุณิสาฐิติ 

กรรมการและผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่บัญชี 

ประชุมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินตามแผนส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรด าเนินงานตามเกณฑ์
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

15 17-19 ส.ค.59 นางสว่างจิตร  คณาคร ประธานกรรมการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร              
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 

16 19-21 ส.ค.59 นายสิริชัย  ทองปัญญา ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2559 ชุมนุมสหกรณ์ฯ 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

17 24-25 ก.ย.59 นายสมิง   มีบุญ รองประธานกรรมการ
คนที่ 1 

โครงการสัมมนาสมาชิกชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ 
เรื่อง ขบวนการสหกรณ์กับการจัดตั้ง
ธนาคารสหกรณ์ 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
 

18 28 ก.ย.59 นายชวดล  ชว่งสกุล 
 
นางสาวสุภานัน  อุระโลก 

รองประธานกรรมการ
คนที่ 1 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

-ประชุมกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ 
และ ธกส. ครั้งที่ 24 
-รับทราบแนวทางนโยบายจากสหกรณ์
จังหวัดศรีสะเกษ 
(ไม่มีค่าลงทะเบียน) 
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