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โครงสร้างองคก์ร สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ปี 2562 
 

 
 
 
 
 

ที่ประชุมใหญ่ 

ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ 

ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ 

ประชาสัมพันธ์ 

ผู้จัดการ 

รองผู้จัดการ 

ฝ่ายสินเช่ือ  
( ประจ าหน่วย 1 ) 

 

ฝ่ายสินเช่ือ  
( ประจ าหน่วย 2 ) 

 

ฝ่ายธุรการและพัสดุ /
คอมพิวเตอร์ 

 
ฝ่ายการเงินและบัญชี 
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คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี 30 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

 

1. การบริหารการจดัการสหกรณ์  ( Cooperative Functional Management ) 
1.1  การวางแผนงาน  ( Planing Management )     

 เร่ิมจากแนวความคิด   ในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาสหกรณ์ให้เกดิความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื แลว้กาํหนดวตัถุประสงค ์ 
การกาํหนดเป้าหมายการทาํงาน  การจดัการเชิงกลยทุธ ์  พร้อมเตรียมเคร่ืองมอืและเทคนิคในการควบคุมกาํกบัการทาํงาน
ประจาํปี 

1.2 การจดัองค์กร  ( Organizing Management )    
 มีการปรับผงัองคก์รของสหกรณ์ฯ   ให้มีรูปแบบท่ีชดัเจนพร้อมทั้ง  ให้มีการพฒันาในการปฏิสมัพนัธก์บัสมาชิก
ไดง้่ายข้ึน   มากข้ึน  รวมถึงการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์  โดยมีการปรับปรุงฐานขอ้มูลโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ฯ     
ให้ทนัสมยัในการบริการสมาชิก รวมทั้งปรับปรุงภมูิทศัสถานท่ีทาํงานน่าอยู ่เพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 การจูงใจ  การน าองค์กร  ( Leading Management )    
 มีการจดัอบรมดา้นวชิาการและดา้นการให้บริการ ทั้งสมาชิก คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเพื่อการบริหาร 
จดัการสหกรณ์ดว้ยธรรมภิบาล ตามหลกัพระราชบญัญติัสหกรณ์ ปี พ.ศ.2542 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ.2553, พ.ศ.2562 
(ฉบบัสมบูรณ์) และอุดมการณ์สหกรณ์ 

1.4 การควบคุม  ก ากบั   และติดตาม   ( Controlling Management )    
 มีการจดัชุด  กรรมการตรวจสอบภายใน   มีการติดตามแผนการทาํงาน โดยใหร้ายงานผลการทาํงานเป็นรายเดือน  
พร้อมวเิคราะหส์ถานการณ์การเงินภายในสหกรณ์ฯ การทาํงานของคณะกรรมการและเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ฯ  มีความโปร่งใส 
สมาชิกสามารถตรวจสอบได ้  มีระเบียบวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัในการควบคุมการปฏิบติังานเก ีย่วกบัการรักษาความปลอดภยัดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ เขา้ร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. การจดัการเชิงกลยุทธ์  ( Strategic Management ) 

 ไดม้ีการปรับแผนกลยทุธ ์  การดาํเนินกจิการสหกรณ์ฯ โดยกาํหนดเป็นแนวทางที่ชดัเจน คือ มีการกาํหนด 
วสิัยทศัน ์ ( Vision ) ,    พนัธกจิ   ( Mission )  ,   วตัถุประสงค ์   ( Objectives )  ,  กลยทุธ ์( Strategies ) และการปฏิบติัการ 
( Activities )  ดงัรายละเอียดในขอ้มูล  แนวทางการดาํเนินกจิการ ปี 2563 
3. การบริหารการเงิน ( Financial Management ) 

 ไดม้ีการบริหารจดัการโครงสร้างทางการเงิน  ตามเกณฑม์าตรฐานความมัน่คงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นแกณฑอ์า้งอิง (Benchmark) คืออตัราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์4 หมวด รวม 14 อตัราส่วน ดงัรายละเอียด
ในภาคผนวก ก. 
4. การจดัการการตลาด ( Marketing Management ) 

 มีการวเิคราะห์สถานการณ์การเงินทุกวนั ปัจจุบนัไดช้าํระหน้ีของธนาคารและสถาบนัการเงินอื่นท่ีอตัราดอกเบ้ียสูง
ไดห้มดทุกแห่งเพื่อลดตน้ทุน บริหารอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ใหสู้งกวา่สถาบนัการเงินอื่น แมว้า่สถาบนัการเงินอื่น
จะลดอตัราดอกเบ้ียลง  ประชาสัมพนัธแ์ละช้ีแจงเปรียบเทียบถึงขอ้ดีการฝากเงิน กูเ้งิน เพิ่มหุ้นของสหกรณ์ เพื่อจูงใจให้
สมาชิกใชบ้ริการของสหกรณ์ฯ   ตลอดจนมีการประสานกบัธนาคารเพื่อบริการโอนเงินหนา้เคานเ์ตอร์ของธนาคารให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ มบีริการหักเงินเดือนฝากบญัชีออมทรัพยเ์ป็นรายเดือนใหส้มาชิกท่ีแจง้ความประสงคใ์หห้ัก 
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แนวทางการด าเนินกิจการปี 2563 

วสัิยทัศน์ (Vision) 
เราจะเป็นสหกรณ์ออมทรพัย ์ ที่มีความมัน่คง ส่งเสริมสวสัดิการ บริการที่ยอดเยี่ยม และสร้างการมีส่วน

ร่วมทั้งระดบัสมาชิกและเครือข่าย 
 พนัธกจิ  (Mission) 

1.  พฒันาสหกรณ์ออมทรัพยใ์หม้ีความมัน่คงอย่างต่อเน่ือง 
2.  ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
3.  ส่งเสริมให้สมาชิกไดร้ับสวสัดกิารที่เหมาะสมทัว่ถงึ 
4.  ส่งเสริมการมส่ีวนรวมของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
5.  พฒันาการให้บริการที่ยอดเยีย่ม 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1.  เพื่อยกระดบัสหกรณ์ไปสู่สหกรณ์ออมทรัพยม์ ัน่คงดีเด่นระดบัประเทศ 
2.  มสีถานะทางการเงินที่มีสภาพคลอ่งที่ดีสมาชิกมีเงินออมเพิ่มขึ้น 
3.  เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดร้ับสวสัดิการที่ดีมีความสุข 
4.  เพื่อสร้างความร่วมมือและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้งในส่วนของสมาชิกและเครือข่าย
สหกรณ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategics) 
1.  พฒันาองคก์รให้มีความเขม้แขง็ม ัน่คงมกีารบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
2.  พฒันาส่งเสริมคุณภาพชีวติและสวสัดิการแกส่มาชิก 
3.  ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
4.  พฒันาการบริการที่ยอดเยีย่ม 
5.  พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ตามอุดมการณ์และหลกัการสหกรณ์ 

 
กลยุทธ์  

1.  พฒันาการบริหารจดัการเพื่อด  ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องสู่มาตรฐานสถาบนัการเงิน 
2.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเพิ่มขึ้นทั้งหุ้นและเงินฝาก 
3.  ส่งเสริมให้สมาชิกไดร้ับสวสัดกิารอย่างทัว่ถงึ 
4.  ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ 
5.  ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพเสริมเพิม่รายได ้
6.  ส่งเสริมให้สมาชิก กรรมการและเจา้หนา้ที่เขา้ร่วมกจิกรรมของสหกรณ์และเครือข่าย 
7.  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัสมาชิกเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารรวดเร็วทัว่ถึง 
8.  ส่งเสริมสนบัสนุนเพือ่ให้เกดิความรู้แกส่มาชิกอย่างหลากหลาย 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธาน ีจ ากัด 

วนัที่  21  เดอืน   ธันวาคม   พ.ศ.  2562 
ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดอุทัยธานี 

----------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนาํคณะกรรมการดาํเนินการ 
1.2 แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1.3 ช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 
1.4 พิธีการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจาํปี 2562 
1.5 แจง้ผูส้มคัรการเลือกตั้ง ในตาํแหน่ง  กรรมการกลาง  กรรมการประจาํหน่วย 

และผูต้รวจสอบกจิการ ที่หมดวาระ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
3.1 ......................................................................................................  
3.2 ......................................................................................................  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
4.1 เร่ืองรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ ) เขา้ใหม่ ลาออก และถึงแกก่รรม ระหวา่งปี    

(  1 พฤศจิกายน 2561  -  31 ตุลาคม 2562 ) 
4.2 เร่ืองรายงานผลการดาํเนินกจิการของสหกรณ์  ปี 2562 
4.3 การพฒันาศกัยภาพของกรรมการ เจา้หนา้ที่ และสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
4.4 ดา้นการบริหาร (Function Management) 
4.5 ดา้นการระดมทุน (Financial Decision) 
4.6 ดา้นการจดัการบริการเงินกู ้(Loan Management) 
4.7 เร่ืองรายงานของผูต้รวจสอบกจิการ ประจาํปี 2562 
4.8 เร่ืองรายงานการแกไ้ข / เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์  ในรอบปี 2562 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
5.1 พิจารณาอนุมตัิงบดุล และอนุมตัิงบการเงินของสหกรณ์ ปี 2562 
5.2 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิ ปี 2562 
5.3 พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์                                                                                                                                                                  
5.4 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนที่ปรึกษากติติมศกัดิ์  
5.5 พจิารณาเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการ ปี 2563  และอนุมตัิค่าตอบแทน 
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5.6  พิจารณาอนุมตัิแผนประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี 2563 
5.7  พิจารณาแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2563 
5.8  พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั  ปี 2563 
5.9  พิจารณาอนุมตัิวงเงินลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือ ธนาคารอื่น ๆ 
5.10  พิจารณาการจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ปี 2563  ( ปีส้ินสุด 31 ต.ค. 63 ) 
5.11  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 31  ประจาํปี 2563 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอืน่ ๆ 
6.1 คาํแนะนาํจากสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
6.2 คาํแนะนาํจากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อุทยัธานี 
6.3 คาํแนะนาํจากสมาชิก 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธาน ีจ ากัด 

วนัที่  21  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดอุทัยธานี 

เร่ิมประชุมเวลา   น. 

 นายเสรี    แสงคาํฉาย      ประธานในที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 แนะน าคณะกรรมการด าเนนิการ 
1………………………………………………………………………..… 
2................................................................................................................... . 
3………………………………………………………………………….  
4………………………………………………………………………….  
5………………………………………………………………………….  
6………………………………………………………………………….  
ที่ประชุม :- ...................................................................................................     
มติที่ประชุม :- ..............................................................................................     

1.2 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           

    ที่ประชุม :-           
    มติที่ประชุม :-           

 

1.3 ชี้แจงระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2562 
    ที่ประชุม :-           
    มติที่ประชุม :-           

1.4  พธีิการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2562 
สหกรณ์ฯ  ไดพ้ิจารณาให้ทุนการศึกษาแกบุ่ตรของสมาชิกสหกรณ์  โดยไดจ้ดัสรร 

ทุนการศึกษาให้กบับุตรของสมาชิก  ท ั้งส้ิน    192   ทุน     รวม   227,400.- บาท   (สองแสนสองหมื่นเจด็พนั 
ส่ีร้อยบาทถว้น) 
         พิธีกร  :-  ขอเชิญตวัแทน นกัเรียน / นกัศึกษา ที่ไดร้ับการพิจารณา  รับมอบทุนการศึกษา 
ประจาํปี 2562 

   ทีป่ระชุม :-            
   มติที่ประชุม :-           
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1.5  แจ้งการเลอืกตั้งในต าแหน่ง      กรรมการกลาง      กรรมการประจ าหน่วย   
และผู้ตรวจสอบกจิการ    ที่หมดวาระ  จ านวน  10  ต าแหน่ง   ได้แก่ 
   1. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี 
   2. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   3. กรรมการประจาํหน่วย  สสจ.อุทยัธานี  
   4. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หนองฉาง    
   5. กรรมการประจาํหน่วย  อ.ทพัทนั 

 6. กรรมการประจาํหน่วย  อ.สวา่งอารมณ์ 
 7. กรรมการประจาํหน่วย  อ.ห้วยคต   

8. กรรมการกลาง  
9. ผูต้รวจสอบกจิการ 
10. ผูต้รวจสอบกจิการ 

ที่ประชุม :-            
มติที่ประชุม  :-          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รับรองรายงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 
  เลขานุการ    (นายนพดล  ขยนัการนาว)ี 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธาน ีจ ากัด 
วนัที่  25  เดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 

ณ    โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดอุทัยธานี 
...................................................... 

สมาชิกเข้าประชุม     จาํนวน  2,633 คน 

สมาชิกไม่เข้าประชุม จาํนวน    222 คน 

หมายเหตุ จาํนวนสมาชิก    ณ   วนัที่   31   ตุลาคม   2561   จาํนวน  2,855 คน 

เริ่มประชุม   เวลา   08.30  น. 
  เมื่อคณะกรรมการดาํเนินการมาครบองคป์ระชุมเรียบร้อยแลว้  นายแพทยนิ์พนธ์    โตววิฒัน ์
ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในที่ประชุม  ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการตามระเบียบวาระ  
ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายจาํรัส   สายคุณากร   ผูช่้วยผูส้อบบญัชสีหกรณ์ฯอนุญาต 
2. นายภานุพงษ ์   สมบูรณ์วทิย ์ เจา้พนกังานส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส จากสํานกังาน 

       สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี   
3. นายปรีดา  รอดนวล นกัวชิาการสหกรณ์ปฏิบตัิการ  จากสํานกังานสหกรณ์

       จงัหวดัอุทยัธานี 
4. นางวรรภา ตาบวัตูม นกัวชิาการตรวจบญัชีสหกรณ์ชาํนาญการ จาก 

       สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :-  รับทราบ 

1.2 พธีิมอบประกาศเกยีรติคุณแก่กรรมการดเีด่น  และ สมาชิกดเีด่น  ประจ าปี 2561 
   กรรมการดเีด่น   ประจ าปี  2561   คอื   
   1. นางสาวอรวรรณ   ทอดสนิท 
   2. นางธนกนกธร   อินทรัศม ี

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกสมาชิกดีเด่น ประจาํปี 2561  ดงัน้ี 
         1. สมาชิกดเีด่นประเภทออมทรัพย์ 

   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  10 ปีขึ้นไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุ้นมากที่สุด 
     3. ตอ้งมเีงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากที่สุด 
     4. ตอ้งปลอดจากเงินกูทุ้กประเภท 
    ผลจากการคดัเลือก  ได้แก่   น.ส.วชัรินทร์  เบญจศีล 
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          2.  สมาชิกดเีด่นประเภทท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสหกรณ์ฯ ครบถ้วน 
   หลกัเกณฑ ์  1. ตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป 
     2. ตอ้งมีทุนเรือนหุ้นมากที่สุด 
     3. ตอ้งมเีงินฝากทุกประเภทรวมกนัมากที่สุด 
     4. ตอ้งมเีงินกูส้ามญั 
    ผลจากการคดัเลือก  ได้แก่  นางดารณี  ทองด ี
              พิธีกร  :-  ขอเชิญประธานกรรมการ มอบประกาศเกยีรติคุณแกส่มาชิกดีเด่นทั้ง 2 ประเภท  

ที่ประชุม :สมาชิกดีเด่นประเภทออมทรพัย ์ขอสละสิทธ์ิ 
มติที่ประชุม :-  รับทราบ 

1.3 พธีิการมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ฯ  ไดพ้ิจารณาให้ทุนการศึกษาแกบุ่ตรของสมาชิกสหกรณ์  โดยไดจ้ดัสรร 

ทุนการศึกษาให้กบับุตรของสมาชิก  ท ั้งส้ิน    182   ทุน    รวม   212,100.- บาท  
         พิธีกร  :-  ขอเชิญตวัแทน นกัเรียน / นกัศึกษา ที่ไดร้ับการพิจารณา  รับมอบทุนการศึกษา 
ประจาํปี 2561 

ที่ประชุม :-  ตวัแทนนกัเรียนรับมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก จากประธานกรรมการ 
มติที่ประชุม :- รับทราบ 

1.4  แจ้งการเลอืกตั้งในต าแหน่ง    ประธานกรรมการ   กรรมการประจ าหน่วย   
กรรมการกลาง(ข้าราชการบ านาญ)   และผู้ตรวจสอบกจิการ    ที่หมดวาระ  จ านวน  9  ต าแหน่ง   ได้แก่ 
   1. ประธานกรรมการ 
   2. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   3. กรรมการประจาํหน่วย  รพ.อุทยัธานี  
   4. กรรมการประจาํหน่วย  สสอ.เมืองอุทยัธานี    
   5. กรรมการประจาํหน่วย  อ.หนองขาหย่าง 

 6. กรรมการประจาํหน่วย  อ.บา้นไร่ 
 7. กรรมการประจาํหน่วย  อ.ลานสัก   

8. กรรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ) 
9. ผูต้รวจสอบกจิการ 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :- รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
  2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560  
  เลขานุการ    (นายทวปี   สมคัรการไถ)ไดด้าํเนินการช้ีแจงตามเอกสารรายงานการประชุมใหญ่
ประจาํปี 2560   หนา้ 16 - 56 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 
3.1  เร่ืองสมาชิกราย นายปณตั   อไุรพนัธ์  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่มจาํนวนงวดของ

เงินกูส้ามญั  จาก 200 งวด  เป็น 250 งวด  
 คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 29 พิจารณาแลว้เห็นควรให้คงไว ้200 งวด ตามเดิมและขอให้

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 30 พิจารณาตามสถานการณ์ทางการเงินของปีการเงิน 2562  ตอ่ไป 
 ที่ประชุม : ขอมอบให้คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ชุดที่ 30 นาํไปพิจารณาต่อ  
 มติที่ประชุม :รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
  4.1  เรื่องรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ )   เข้าใหม่  ลาออก  และถึงแก่กรรม  ระหว่างปี   2561 
( 1 พฤศจกิายน 2560 – 31 ตุลาคม 2561 ) 
  ประธาน  :   ขอแจง้จาํนวนสมาชิกสหกรณ์  เขา้ใหม่  ลาออก  และถึงแกก่รรม ระหวา่งปี 2561 ดงัน้ี 
 ยอดยกมาเมื่อปีทีผ่่านมา  ( 31 ต.ค. 2560 )     2,782 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,685    คน 
    สมาชิกสมทบ    1,097    คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี  ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )      152 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         31    คน (โอนจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก 
                 สามญั  7  คน)   
     สมาชิกสมทบ       121 คน 
 สมาชิกลาออกระหวา่งปี  ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )        66 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั          8  คน 
     สมาชิกสมทบ        58 คน (โอนจากสมาชิกสมทบไปเป็น 
                 สมาชิกสามญั  7 คน)  
 สมาชิกถึงแกก่รรมระหวา่งปี  ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )             13 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั           4 คน 
     สมาชิกสมทบ           9 คน 
 คงเหลอืสมาชิกทั้งส้ิน  ณ  ส้ินปี  2561 ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 )  2,855 คน (เป้าหมายปี61=2,870 คน) 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,704 คน (เป้าหมายปี61=1,720 คน) 
     สมาชิกสมทบ    1,151 คน (เป้าหมายปี61=1,150 คน) 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

  4.2  เรื่องรายงานผลการด าเนนิกจิการของสหกรณ์ฯ  ปี 2561 
ประธาน  :- ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
       4.2.1 ด้านสวสัดกิาร  ( Benefit  and  Services ) 

   กาํหนดสวสัดิการแกส่มาชิก  (สมาชิกสามญั , สมาชิกสมทบ)  ดงัน้ี 
                 1.1 สวสัดิการ ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในปี   2561   รวม   182    ทุน   
ในวงเงิน   212,100.-  บาท   (สองแสนหน่ึงหมื่นสองพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น)    ซ่ึงการพจิารณาเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวช้ดัเจน  โดยสรุปผลการพิจารณา  เป็นดงัน้ี   
  ระดบั ป.6  จาํนวน 44 ทุน  ทุนละ    700.-  บาท   เป็นเงิน  30,800 .-บาท 
  ระดบั ม.3  จาํนวน 56 ทุน  ทุนละ    900.-  บาท   เป็นเงิน  50,400.- บาท 
  ระดบั ม.6  จาํนวน 44 ทุน  ทุนละ 1,200.-  บาท   เป็นเงิน  52,800.- บาท 
  ระดบั ปวช.3  จาํนวน   2 ทุน  ทุนละ 1,200.-  บาท   เป็นเงิน    2,400.- บาท 
  ระดบั ปวส.2  จาํนวน   4 ทุน  ทุนละ 1,500.-  บาท   เป็นเงิน    6,000.- บาท 
  ระดบั กศน.ปีสุดทา้ย จาํนวน   1 ทุน ทุนละ 1,500.   บาท เป็นเงิน    1,500.- บาท 
  ระดบัปริญญาตรี ปี 3 จาํนวน 31 ทุน  ทุนละ 2,200.-  บาท   เป็นเงิน  68,200.- บาท 
  รวมทั้งส้ิน  182  ทุน วงเงนิรวมทั้งส้ิน  212,100.- บาท (สองแสนหนึง่หมืน่สองพนัหนึง่ร้อยบาทถ้วน)  
    1.2 สวสัดิการ  บาํเหนจ็ให้แกส่มาชิกเกษียณอายุราชการ  ในวงเงินไม่เกนิ  5,000.- บาท  
(ห้าพนับาทถว้น)  มีผลตั้งแต่วนัที่  1  กมุภาพนัธ์  2549   
            สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการบาํเหนจ็ให้แกส่มาชิกเกษียณอายุราชการ ในวงเงิน 
ไม่เกนิ  5,000.-  บาท ( ห้าพนับาทถว้น )  จาํนวน  24  ราย     รวมเป็นเงิน  87,893.25   บาท   ( แปดหมื่นเจด็พนั 
แปดร้อยเกา้สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค ์)  
หมายเหตุ.. สูตรการคาํนวณ เงินสวสัดิการบาํเหน็จ= จาํนวนหุ้น X อายกุารเป็นสมาชิก(ปี) 
         200 
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              1.3 การช่วยเงินสงเคราะห์ศพให้แกส่มาชิก 
         1.3.1  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสามญัทีเ่สียชีวติ  

ในวงเงินไม่เกนิ  100,000.-  บาท  ( หน่ึงแสนบาทถว้น )  จาํนวน  7  ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  575,000.- บาท  
( ห้าแสนเจด็หมื่นห้าพนับาทถว้น )  

1.3.2  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดกิารค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบและสมาชิก 
สมทบหกัเกบ็สมาชิกสามญั ทีเ่สียชีวติในวงเงินไมเ่กนิ  30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถว้น)  จาํนวน  6  ราย  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  138,000.- บาท   (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดพนับาทถว้น)   
   1.4 ช่วยเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส / บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของสมาชิก 

      สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิก ในวงเงินไม่เกนิ 
5,000.-  บาท ( ห้าพนับาทถว้น )  จาํนวน  3  ราย   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 15,000.-  บาท ( หน่ึงหมื่นหา้บาทถว้น )   
         1.5  สวสัดกิารมงคลสมรสแกส่มาชิก 
          สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสแกส่มาชิก  จาํนวน  17 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  
17,000.-  บาท  ( หน่ึงหมื่นเจด็พนับาทถว้น )   
       1.6  สวสัดิการ  ครบรอบวนัเกดิ 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95 , 100  ปี ให้ไดรั้บเงิน 
สวสัดิการ ดงัน้ี 
    ครบรอบวนัเกดิ 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 ปี 
        ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ 1,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกดิ 90 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ 2,500.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกดิ 95 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ 5,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกดิ 100 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ      20,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  60  ปี  จาํนวน   47  ราย  เป็นเงินทั้ งส้ิน 47,000.-  บาท  (ส่ีหมื่นเจ็ดพนับาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  65  ปี  จาํนวน 16 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 16,000.-  บาท  (หน่ึงหมืน่หกพนับาทถว้น) 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  70  ปี  จาํนวน 13  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  13,000.-  บาท  (หน่ึงหมื่นสามพนับาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  75  ปี  จาํนวน 10  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  10,000.-  บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  80  ปี  จาํนวน  5 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  ( ห้าพนับาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  85  ปี  จาํนวน  2 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  ( สองพนับาทถว้น )  
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  100  ปี  จาํนวน  1 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  20,000.-  บาท  ( สองหมื่นบาทถว้น )  
   1.7  สวสัดิการสมาชิกท่ีประสบเหตุสาธารณภยั  ให้ไดรั้บสวสัดิการในวงเงินไม่เกนิ   
5,000.- บาท ( ห้าพนับาทถว้น )  จาํนวน  32  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  44,000.-  บาท  (ส่ีหมื่นส่ีพนับาทถว้น)  
         1.8  สวสัดิการสมาชิกอุปสมบท  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )    
จาํนวน  1  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  1,000.-  บาท  (หน่ึงพนับาทถว้น)    
     1.9  สวสัดิการให้แกส่มาชิกโสดที่มีอาย ุ45 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ไม่นอ้ยกวา่   5   ปี     ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ    1,000.-  บาท    จาํนวน    2    ราย    เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  
( สองพนับาทถว้น )    
   1.10  สวสัดิการบุตรคนแรกให้แกส่มาชิก ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท (หน่ึงพนับาทถว้น)    
จาํนวน  9  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน   9,000.-  บาท  (เกา้พนับาทถว้น) 
มีสมาชิกแนะนาํ : ในเร่ืองสวสัดิการสมาชิกแต่งงานและบุตรคนแรก ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบใหล้ะเอียดและ
รอบคอบ เน่ืองจากปัจจุบนั คาํนาํหนา้ช่ือมกัเป็น นางสาว เป็นส่วนมาก 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

  4.2.2  สหกรณ์มรีะเบียบการปรับโครงสร้างหนี ้มสีมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการ  
ทั้งหมดจ านวน   14 ราย  

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 
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 4.2.3  การใช้จ่ายเงนิตามแผนประมาณการรายจ่าย  
        สหกรณ์ฯ    ไดม้ีการใชจ่้ายเงินดว้ยความประหยดั         และมีประสิทธิภาพโดยการ 
ใชจ่้ายเงิน ไดเ้ป็นไปตามแผนประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2561  จากประมาณการที่ต ั้งไว ้  12,528,020.00    บาท   
การใชจ่้ายจริงเป็นเงิน     8,036,017.86     บาท      คิดเป็นร้อยละ  64.14    คงเหลือเงิน  4,492,002.14 บาท  
ซ่ึงการใชจ่้ายเงินตามนโยบายของคณะกรรมการ      เพื่อผลประโยชนท์ี่เกดิแกส่มาชิกของสหกรณ์ฯ    โดยรวม   
ในรอบปีที่ผ่านมา  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพยด์าํเนินการเพิ่มขึ้น  ดงัน้ี 
      ปี  2561   ปี  2560  ร้อยละ 
  ทุนเรือนหุ้น         847,001,680.00      796,582,420.00   6.33  
  เงินรับฝาก         738,518,095.92      582,025,652.59 26.89  

 เงินสํารองและทุนอื่น ๆ          55,497,131.29          49,757,314.37   11.54  
ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

4.3  การพฒันาศักยภาพของกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกของสหกรณ์ฯ  
  สหกรณ์ฯ ไดม้ีการพฒันาศกัยภาพของกรรมการ  เจา้หนา้ที่  และสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยเพิม่พูน 
ความรู้    ในการส่งเขา้รับการฝึกอบรม    สัมมนา    ประชุมต่าง   ๆ     เพื่อนาํความรู้ที่ไดม้าปรับใชก้บัระบบงาน  
สหกรณ์ฯ  เพือ่ให้มีการพฒันาแบบกา้วหนา้ยิ่งขึ้นไป....อบรมจาํนวน  34  เร่ือง  รายละเอียดในรายงานกจิการปี 2561  

ที่ประชุม :เสนอวา่ในปีถดัไปขอให้ระบุจาํนวนเงินดว้ย เพื่อดูวา่ไปประชุม/อบรม มีความคุม้ทุนหรือไม่ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

  4.4  ด้านการบริหาร ( Function  Management ) 
  มีการจดัทาํแผนงานระยะสั้น ( 1 ปี ) ระยะยาว ( 2 ปี ตามวาระการเป็นกรรมการ ) เพื่อใชร้องรับ
ในการดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ  2561 - 2562   มีการดาํเนินกิจกรรมตามแผนกิจการประจาํปี โดยกาํหนดเป็นผงั
แสดงรายการที่คาดวา่จะดาํเนินการได ้  มีการวางแผนกาํหนดนโยบายต่าง  ๆ เพื่อทนัเหตุการณ์เศรษฐกจิไทย  และ
เพื่อรองรับความตอ้งการของสมาชิก ในรูปแบบการให้บริการสวสัดิการต่าง ๆ ดาํเนินงานโปร่งใส  เป็นธรรม  ดงัน้ี 
  1. การให้บริการเงินกูส้ามญัแบบลดขั้นตอนในกรณีที่ใชหุ้้นตนเองคํ้าประกนั   โดยลดดอกเบี้ยใน
อตัราร้อยละ  0.50 บาทต่อปี  ซ่ึงในปีน้ี   ( 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ต. 2561 )  มีผูใ้ชบ้ริการ  222  ราย  คิดเป็นเงิน
27,386,345.00  บาท   ( ยี่สิบเจด็ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพนัสามร้อยส่ีสิบห้าบาทถ้วน ) 
  2.  สหกรณ์ฯ เปิดใหส้มาชิกสามญัยื่นกูเ้งินกูพ้ิเศษเพื่อซ้ือที่อยู่อาศยั ในวงเงินไม่เกนิ  2,500,000.-  บาท   
( สองลา้นห้าแสนบาทถว้น ) ระยะเวลาการผ่อนชาํระ  ไมเ่กนิ 300  งวด  โดยคิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ  5.50  บาทต่อปี   
ซ่ึงในปี  2561  มสีมาชิกใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ  จาํนวน    1   ราย     เป็นวงเงินที่ให้สมาชิกกูท้ ั้งส้ิน    1,000,000.00    บาท  
 ( หนึง่ล้านบาทถ้วน )   
  3. การนาํเงินสหกรณ์ไปฝากกบัสหกรณ์อื่น เพือ่บริหารเงินที่มีอยู่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด  โดย  ณ  
วนัที่  31  ตุลาคม  2561  มีเงินฝากกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 
   - สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่  จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน  32,655,525.91  บาท 
   - สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี  จาํกดั  มีเงินฝากเป็นเงิน  33,050,492.00  บาท 
   - สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    3,819,077.04  บาท 
   - สหกรณ์นิคมลานสัก จาํกดั   มีเงินฝากเป็นเงิน    7,029,975.29  บาท 
  รวมมีเงินฝาก    76,555,070.24     บาท  ( เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนห้าหม่ืนห้าพันเจ็ดสิบบาทยี่สิบส่ีสตางค์ ) 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 
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  4.5  ด้านการระดมทุน ( Financial  Decision ) 
     4.5.1 เปิดบริการดา้นเงินรับฝากทุกประเภทจากสมาชิกสหกรณ์ฯและดอกเบี้ย ณ  31 ตุลาคม 2561   ดงัน้ี 
   ออมทรัพย ์   ดอกเบี้ย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน  2,130  บญัชี เป็นเงิน  509,064,498.38  บาท 
   ออมทรัพยพ์เิศษ   ดอกเบี้ย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน       47  บญัชี เป็นเงิน      9,461,579.04  บาท 
   ออมทรัพยพ์เิศษ -   ดอกเบี้ย  ร้อยละ  4.30  จาํนวน     119  บญัชี เป็นเงิน  219,992,018.50  บาท 
   ผูเ้กษยีณอายรุาชการ 
  รวมเงนิฝากทุกประเภท    เป็นเงนิ    738,518,095.92    บาท  ( เจด็ร้อยสามสิบแปดล้านห้าแสน 
หนึง่หมืน่แปดพนัเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์ )  

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

 

      4.5.2 การส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ไดส่้งเสริมให้สมาชิกออมเงิน  โดยการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกเพิ่มเงินค่าหุ้น
รายเดือน   โดยในปี   2561   น้ี  สมาชิกไดม้ีการเพิ่มหุ้น    จาํนวน   163   ราย  เป็นค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้น  299,900.00 บาท  
( สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )  และ สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดใหส้มาชิกซ้ือหุ้นเพิ่มเป็นครั้งคราวโดยมีสมาชิก
ซ้ือหุ้นเพิ่มครั้ งคราวเป็นจาํนวน  28  ราย  เป็นเงินค่าหุ้น   7,305,000.00  บาท  ( เจด็ล้านสามแสนห้าพนับาทถ้วน ) 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

      4.5.3 การขยายผูม้ีสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
   สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดให้พนกังานราชการ  ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข  ที่ทาํงานอยู่ในทอ้งที่ จงัหวดัอุทยัธานี  มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ประเภท  สมาชิก
สมทบ  ตามขอ้บงัคบั พ.ศ. 2548 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2547  และนายทะเบียน
สหกรณ์โดยถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้  มผีลบงัคบัใช ้  ต ั้งแต่วนัที่  1  มีนาคม  2548  เป็นตน้ไป  ขอ้มูล  ณ   
วนัที่  31  ตุลาคม  2561   มียอดสมาชิกสมทบ  ทั้งส้ิน  509  คน  และเปิดให้ครอบครัวของสมาชิกสามญั   
( บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตรที่บรรลุนิติภาวะ ) สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ  ณ  วนัที่  31 ตุลาคม  2561  มียอด
สมาชิกสมทบหกัเกบ็จากสมาชิกสามญั  ท ั้งส้ิน  642  คน  รวมมสีมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ   1,151   คน 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

4.6  ด้านการจัดการบริการเงนิกู้ ( Loan  Management )   
       สหกรณ์ฯ จดัรูปแบบการให้บริการเงินกูรู้ปแบบใหม่  โดยเปิดให้บริการเงินกูส้ามญัเพือ่การ 

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ โดยคิดดอกเบี้ยในอตัรา  ดอกเบี้ยเงนิกู้สามญั  ลบ  หนึง่บาท  ต่อปี  โดยไดด้าํเนินการ
ในโครงการสินเช่ือต่าง  ๆแลว้  ดงัน้ี 
           4.6.1 สินเช่ือเพื่อการศึกษา 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดบริการเงินกูส้ามญัเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการ 
สินเช่ือเพื่อการศึกษา  ซ่ึงปัจจุบนั  สหกรณ์ฯ ยงัคงให้บริการในโครงการน้ีอยู่  ซ่ึงวงเงินที่ให้กู ้ เป็นดงัน้ี   

ระดบัชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6            วงเงินไม่เกนิ    100,000.00  บาท   
   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 -  ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี    วงเงินไม่เกนิ    150,000.00  บาท   
   ระดบัปริญญาตรี       วงเงินไม่เกนิ    200,000.00  บาท   
 โดยในปี 2561  น้ี  มผีูใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดงัน้ี 

 ระดบัชั้นอนุบาล -  ประถมศึกษาปีที่ 6     เป็นเงิน   100,000.00  บาท   
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 -  ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 1 ราย เป็นเงิน   150,000.00  บาท   
 ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป          เป็นเงิน   200,000.00  บาท 

 รวมทั้งหมด   1   ราย     เป็นเงนิรวม      150,000.00   บาท      (หนึง่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 
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4.6.2  สินเช่ือเพื่อธุรกจิขนาดเลก็  (SME) 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อธุรกจิขนาดเลก็ (SME) โดยในปี 2561  มสีมาชิกในโครงการน้ี จาํนวน  1  ราย  เป็นวงเงินที่ให้สมาชิกกูท้ ั้งส้ิน 
180,000.00  บาท  (หนึง่แสนแปดหมืน่บาทถ้วน)   

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

          4.6.3  สินเช่ือเพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์  ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า โดยในปี 2561  น้ี  มีสมาชิกยื่นกูโ้ครงการน้ีจาํนวน    2   ราย เป็นวงเงิน
ที่ให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  99,000.00  บาท    (เก้าหมืน่เก้าพนับาทถ้วน) 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

          4.6.4  สินเช่ือเพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์  ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) โดยในปี 2561 น้ี  สมาชิกยื่นกูโ้ครงการน้ี
จาํนวน    2   ราย เป็นวงเงินที่ให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  60,000.00  บาท    (หกหมื่นบาทถ้วน) 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

          4.6.5  สินเช่ือเพื่อซ้ือกลอ้งดิจิตอล 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือกลอ้งดิจิตอล  โดยในปี 2561  น้ี  ไม่มีสมาชิกยื่นกูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 

4.7  รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
ประธานกรรมการ : - ขอเชิญผูต้รวจสอบกจิการ  รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจาํ 

ปี  2561  ให้ที่ประชุมใหญ่ฯ  รับทราบ 
ผูต้รวจสอบกจิการ : - ( นางสาวศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ )  รายงานผลการตรวจสอบกจิการให้ที่ 

ประชุมใหญ่ฯ รับทราบ  โดยสรุป 
 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธาน ีจ ากัด 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่  31  ตุลาคม 2561 
 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํ ปี 2560  เมื่อวนัที่  25  พฤศจิกายน 2560  ไดแ้ต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั สําหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2561  
ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนที่เขา้
ตรวจสอบ นั้น ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี โดยสรุปดงัน้ี 
 1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
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  2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติของที่ประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณ  
   ที่กาํหนดไว ้
 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
  3.1 ผลการด าเนนิงาน 
   สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อตน้ปี  2,782 คน ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 145 คน ลาออกจากสหกรณ์ 
72 คน สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี 2,855 คน ในวนัส้ินปีสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานทั้งส้ิน  847,001,680.00 บาท และใน
รอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ ั้งส้ิน  106,005,644.76 บาท  ค่าใชจ่้าย 44,648,256.35 บาท มีกาํไรสุทธิ 61,357,388.41 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีกอ่น 4,664,062.17 บาท  
  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
  3.2.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและกาํหนดหนา้ที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไวอ้ย่างชดัเจน 
เหมาะสม เจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ในการปฏิบตัิงานให้บรรลุวตัถุประ สงค์ที่กาํหนด
ไว ้การปฏิบติังานภายในของสหกรณ์ไดป้ฏิบติัเป็นไปตามขั้นตอนของระบบงานภายใตก้ารกาํกบั ดูแลของผูจ้ดัการ
สหกรณ์และคณะกรรมการดาํเนินการ  นอกจากน้ีสหกรณ์ยงัจดัให้มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างรายละเอียดกบั
โปรแกรมในระบบต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ซ่ึงการปฏิบตัิดงักล่าวช่วยให้สหกรณ์ลดความเส่ียงในข้อผิดพลาดที่อาจ
เกดิขึ้นได ้  
  3.2.2 สหกรณ์ไดม้ีการปรับปรุงระบบงานด้านต่าง  เพื่อให้เหมาะสมกบัการดาํเนินกิจการของ
สหกรณ์ มีการประมวลผลขอ้มูลในดา้นระบบบญัชี  ระบบเงินกู ้ ระบบเงินรับฝาก  และระบบฐานข้อมูลสมาชิก 
สหกรณ์จดัให้มีระบบการป้องกนัและการเขา้ถึงขอ้มูลไวอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ ขอ้มูลที่ไดจ้ากการประมวลผลใน
ระบบดงักล่าว สามารถช่วยให้ผูบ้ริหารสหกรณ์ไดน้าํไปใชใ้นการบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.2.3 สหกรณ์ได้มีการกาํหนด  ข้อบงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ขึ้ นถือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิงานเหมาะสมซ่ึงครอบคลุมการดาํเนินงาน และการดาํเนินงานธุรกจิของสหกรณ์ มีการปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและระเบียบที่กาํหนด 
  3.2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน สหกรณ์ได้จดัทําไวค้รบถ้วน สมบูรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการสามารถสอบทานการพิจารณาอนุมตัิการดาํเนินงานด้านต่ าง ๆ รวมทั้งใช้ในการติดตาม
การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได ้อีกดว้ย 
  3.2.5 สหกรณ์มีการกาํหนดแผนการดาํเนินงาน และกาํหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายไวเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงาน ผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนงานที่กาํหนด  การกาํหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ครอบคลุม ถึงค่าใชจ่้ายทุกด้าน โดยสหกรณ์ ได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบติั  ท ั้งน้ี สหกรณ์ไดม้ีการควบคุมรายจ่ายแต่ละประเภทให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กาํหนด 
  3.3 ด้านบัญชี 
   สหกรณ์ใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีสําหรับการบนัทึกรายการบญัชีข ั้นตน้ โดยแยกรายการที่เป็น
เงินสด และรายการโอนบญัชี จดัทาํบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีครบถ้วน
สมบูรณ์ การผ่านรายการบญัชีที่เกีย่วขอ้งไปยงับญัชีแยกประเภททัว่ไป  รวมถึงการประมวลผลขอ้มูลประจาํวนัได้
อย่างถูกตอ้ง  ครบถว้น มีการจดัทาํบญัชีย่อย และทะเบียนต่าง ๆ ไวเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั  ท ั้งน้ีสหกรณ์ได้มีการ
สอบทานยอดคงเหลือในระบบงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกบับญัชีคุมยอดเป็นประจาํทุกเดือน 
  3.4 ด้านการเงนิ 
   สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี การใชจ่้ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ที่ไดก้าํหนด ไวต้ามมติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และผ่านการพิจารณาจากผูม้ีอาํนาจในการอนุมตัิ 
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  3.5 ด้านเงนิรับฝาก 
   สหกรณ์รับฝากเงินในระหวา่งปี 4 ประเภท มียอดยกมา ณ ตน้ปี คือ  

(1) เงินรับฝากออมทรัพย ์   จาํนวนเงิน     371,286,571.16  บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   จาํนวนเงิน         7,321,471.82  บาท 
(3) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ   จาํนวนเงิน     137,152,356.93  บาท  
(4) ประเภทฝากประจาํ   จาํนวนเงิน       66,265,252.68  บาท 

   วนัส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 
(1) เงินรับฝากออมทรัพย ์   จาํนวนเงิน     509,064,498.38  บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   จาํนวนเงิน        9,461,579.04  บาท 
(3) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ   จาํนวนเงิน     219,992,018.50  บาท  
(4) ประเภทฝากประจาํ   จาํนวนเงิน                0         บาท 

  3.6 ด้านเงนิกู้ยืมระยะปานกลาง 
  สหกรณ์กูเ้งินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั กาํหนดการส่งชาํระ 36 งวด  
อตัราดอกเบี้ยร้อยละ  4.12  เพื่อเป็นการระดมเงินทุนของสหกรณ์มาใช้หมุนเวียนในการดาํเนินงานของสหกรณ์  
ณ วนัส้ินปีมียอดเงินกูค้งเหลือ จาํนวน 71,070,551.98  บาท  
  3.7 ด้านสินเชื่อ 
   สหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิกระหวา่งปี 7  ประเภท คือ 
 1. เงินกูฉุ้กเฉิน 
     1.1 เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสามญั  จาํนวน  2,124  สัญญา เป็นเงิน   113,586,200.00     บาท  

     1.2  เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสมทบ  จาํนวน    792 สัญญา  เป็นเงิน    7,730,850.00     บาท  
2.เงินกูส้ามญั 
     2.1 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสามญั      
- ใชหุ้้นค ํ้า  จาํนวน          38 สัญญา เป็นเงิน    13,471,050.00     บาท   
- ใชบุ้คคลคํ้า  จาํนวน    365 สัญญา เป็นเงิน  694,145,600.00     บาท 

     2.2 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสมทบ   จาํนวน 184  สัญญา  เป็นเงิน  13,915,295.00 บาท 
3. เงินกูเ้พื่อการศึกษา  จาํนวน  1   สัญญา เป็นเงิน  150,000.00     บาท 
4. เงินกูพ้เิศษ  จาํนวน  1    สัญญา เป็นเงิน   1,000,000.00     บาท 
5. เงินกูเ้พื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน 2  สัญญา  เป็นเงิน  99,000.00 บาท 
6. เงินกูเ้พื่อซ้ือคอมพิวเตอร์  จาํนวน 2  สัญญา  เป็นเงิน  60,000.00 บาท 
7. เงินกู ้SME  จาํนวน 1  สัญญา เป็นเงิน   180,000.00  บาท 

   ณ วนัส้ินปี สหกรณ์มีกาํไร จาํนวน 61,357,388.41 บาท สูงกวา่ประมาณการกาํไรที่กาํหนดไว ้
จาํนวน  60  ลา้น เป็นเงิน  1,357,388.41 บาท 
   การจ่ายเงินให้กูแ้กส่มาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกบั การให้เงินกูท้ี่
กาํหนดไว ้ซ่ึงไดผ้่านการพิจารณาและอนุมตัิจากคณะกรรมการดาํเนินการทุกราย การปฏิบตัิดงักล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
   การติดตามการชําระหน้ี สหกรณ์มีการติดตามลูกหน้ีเงินกู ้ผิดสัญญาไม่มาชาํระเงินตาม
กาํหนด ทาํให้ไม่มีลูกหน้ีที่ไมส่ามารถเรียกเกบ็หน้ีได ้  
  3.8 ด้านการลงทุน 
   สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนในสถาบนัการเงินต่าง ๆ ในรูปของการฝากเงินในสหกรณ์อื่น
จาํนวน 43,899,544.33 บาท  ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  จาํนวน 3,088,000.00.บาท 
หุ้นของบริษทัสหประกนัชีวติจาํกดั จาํนวน 200,000.00 บาท 
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 4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
 ในปี พ.ศ. 2561 ผูต้รวจสอบกจิการไดใ้ห้ขอ้สงัเกตและแนะนาํแกเ่จา้หนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงานสหกรณ์  

และรายงานผลการตรวจสอบ   พร้อมขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาํเนินการในที่ประชุม
ประจาํเดือน  ซ่ึงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะไดร้ับการแกไ้ขปรับปรุงให้ถูกตอ้งแลว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                   ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้ 
               (นางสาวศรีนวล   แกวน่เชิงคา้) 
                      ผูต้รวจสอบกจิการ 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ที่ประชุม :มีสมาชิกไดซ้กัถามเกีย่วกบั  
ประเดน็ที่ 1 ความไม่สอดคลอ้งระหวา่งเงินลงทุนกบัเงินที่นาํไปฝากกบัสหกรณ์อื่น 
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ไดอ้ธิบายถึงวา่เงินที่ฝากสหกรณ์อื่นบางรายการไม่กอ่ให้เกดิรายได ้จึงไม่นาํมาคิด

เป็นเงินลงทุน เช่น เงินที่ฝากกบัสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน่และเงินที่ฝากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก(หน้ีสูญ) 
จนสมาชิกที่ซกัถามเขา้ใจ 

ประเดน็ที่ 2 การนาํเงินไปฝากสหกรณ์ครูอุทยัธานี จาํกดั ไดด้อกเบี้ยร้อยละ 3.70/ปี แต่ไปกูเ้งินจาก ชสอ. 
อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.12/ปี ทาํไมไม่ขอถอนจากสหกรณ์ครูอุทยัธานี จาํกดั ไปตดั ชสอ. ซ่ึงมอีตัราดอกเบี้ยสูงกวา่ 

ประธานกรรมการช้ีแจงวา่ ขณะน้ีสหกรณ์ฯไดน้าํเงินที่สมาชิกนาํมาฝากเป็นจาํนวนมากไปตดัของ ชสอ.แต่
ละเดือนมากอยู่แลว้ ทาํให้เงินที่กูจ้าก ชสอ.เหลือไม่ถงึร้อยลา้นบาท 

ส่วนเงินนาํไปฝากสหกรณ์ครูอุทยัธานี จาํกดั ซ่ึงมีจาํนวน สามสิบกวา่ลา้นบาทเศษขอให้อยู่อย่างนั้นเพื่อ
รักษาสภาพคล่องของสหกรณ์ ฯ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 

4.8 รายงานการแก้ไข / เพิม่เติม ระเบียบสหกรณ์ ฯ ในรอบปี 2561 
ประธานกรรมการ : - ช้ีแจงระเบียบของสหกรณ์ ทีไ่ดม้ีการแกไ้ข / เพิ่มเติม ในรอบปี  2561 

           4.8.1  กาํหนด  ระเบียบ ว่าด้วย  การให้เงนิกู้และดอกเบี้ยเงนิกู้ พ.ศ. 2561  และให้ถือบงัคบัใช้
ต ั้งแต่  วนัที่  1 มิถุนายน  พ.ศ . 2561   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ข้อความเดมิ ข้อความเพิม่เติม 
หมวด 3 

เงินกู้สามัญ 
 ขอ้ 14 การใหเ้งินกูส้ามญั   ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมีอาํนาจพจิารณาวนิิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก  
คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   ขอ้ 79 (12)  และ ขอ้ 83    และ
มอบอาํนาจหนา้ที่ในการพจิารณาวนิิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิกได ้ โดยขอ้วนิิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้ห้
นาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาในการประชุมคราว
ถดัไป 
 ขอ้ 15 คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น   ตอ้งเสนอ
โดยผ่านการพจิารณาให ้ ความเห็นดงัต่อไปน้ี  คือ  คาํขอกูข้อง
สมาชิกผูซ่ึ้งยืน่คาํขอกูเ้งินสามญัไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจะ
พจิารณาอนุมตัิตามลาํดบัที่ก่อนหลงัของเลขที่รับเอกสารคาํขอกู้
เงินสามญั     ตามที่คณะกรรมการเงินกูเ้สนอ       โดยคาํขอกูท้ี่

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

 ขอ้ 14 การใหเ้งินกูส้ามญั   ใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการมีอาํนาจพจิารณาวนิิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก  
คณะกรรมการดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตาม
ความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   ขอ้ 79 (12)  และ ขอ้ 83    และ
มอบอาํนาจหนา้ที่ในการพจิารณาวนิิจฉัยใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
ได ้ โดยขอ้วนิิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้หน้าํเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาในการประชุมคราวถดัไป 
 ขอ้ 15 คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น   ตอ้งเสนอ
โดยผ่านการพจิารณาให ้ ความเห็นดงัต่อไปน้ี  คือ  คาํขอกูข้อง
สมาชิกผูซ่ึ้งยืน่คาํขอกูเ้งินสามญัไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจะ
พจิารณาอนุมตัิตามลาํดบัที่ก่อนหลงัของเลขที่รับเอกสารคาํขอกู้
เงินสามญั     ตามที่คณะกรรมการเงินกูเ้สนอ       โดยคาํขอกูท้ี่
ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการในคราวหนึ่ง ๆ ใหม้ีอนัตก
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ไม่ไดร้ับการอนุมตัิจากคณะกรรมการในคราวหนึ่ง ๆ ใหม้ีอนั
ตกไป หากมีความจาํเป็นที่จะขอกูอ้กี  ใหย้ืน่คาํขอกูไ้ดใ้นคราว
ถดัไป 
สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญั จะตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ น้ี    
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ     10  ของวงเงินที่ขอกู ้
 คณะกรรมการดาํเนินการ  หากมีขอ้มูลอนัมเีหตุผลเพือ่
ความมัน่คง  และยดึประโยชน์แก่สหกรณ์    อาจพจิารณาไม่
อนุมตัิการกูเ้งินสามญัรายใด   ๆ   ก็ได ้       โดยมกีารลงมติไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดาํเนินการที่มาประชุม  และ
สมควรบนัทึกเหตุผลในรายงานการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขอ้ 16.  เงินกูส้ามญัที่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  
ใหม้ีจาํนวน  ดงัน้ี 
   (1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน แต่ไม่เกิน  1  ปี  
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  30  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
  (2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน  2  ปี  
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  40  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
  (3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน  3 ปี   
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  50  เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
  (4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  แต่ไม่เกิน 5 ปี   
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  60 เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
     (5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่
เกิน 80 เท่าของเงินไดร้ายเดอืนของสมาชิกนั้น  
ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นจาํกดัวงเงินไม่เกิน  2,800,000.- บาท (สองลา้น
แปดแสนบาทถว้น)  
 ในกรณีที่สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้ และ/หรือ 
เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั    ใหกู้ไ้ด้
ภายในจาํนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด และ/หรือ 
เงินฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ที่เป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 17 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะ
ใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกที่ยงัส่งเงินกูส้ามญัครั้งก่อนไม่เสร็จก็
ได ้    แต่จาํนวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้น
หนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกวา่จาํนวนที่
กล่าวในขอ้ 16  สุดแต่กรณีไม่ได ้
 ขอ้ 18 ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่  
สหกรณ์มีเงินทุนที่จะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนัมีลกัษณะพงึ
ใหกู้น้ั้นทุกราย  ใหถ้ือลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 
(1) เงินกูซ่ึ้งถือมูลค่าหุน้เป็นหลกัประกนั   พงึใหใ้นลาํดบัก่อน
เงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอื่น 
(2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัตามทีก่ล่าวในขอ้   
(1)   นั้น เงินกูท้ี่มีจาํนวนนอ้ยกวา่พงึใหก้่อน   ก่อนเงินกูท้ี่มี
จาํนวนมากเพือ่ประโยชน์แห่งการน้ี       จาํนวนเงินกูท้ี่นาํมา
เทียบกนันั้น  ใหค้ิดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน
ครั้งก่อนของผูกู้ท้ี่คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 

ไป หากมีความจาํเป็นที่จะขอกูอ้กี  ใหย้ืน่คาํขอกูไ้ดใ้นคราวถดัไป 
สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญั    จะตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ   น้ี    
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ     10  ของวงเงินที่ขอกู ้
 คณะกรรมการดาํเนินการ  หากมีขอ้มูลอนัมเีหตุผลเพือ่
ความมัน่คง  และยดึประโยชน์แก่สหกรณ์    อาจพจิารณาไม่อนุมตัิ
การกูเ้งินสามญัรายใด   ๆ   ก็ได ้       โดยมีการลงมติไม่นอ้ยกวา่
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดาํเนินการที่มาประชุม  และสมควร
บนัทึกเหตุผลในรายงานการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขอ้ 16.  เงินกูส้ามญัที่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหนึ่ง ๆ นั้น  ให้
มีจาํนวน  ดงัน้ี 
(1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  1  ปี  
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  30 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน  2 ปี 
ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 40 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 3 ปี ให้
กูไ้ดไ้ม่เกิน  50 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน 5 ปี ให้
กูไ้ดไ้ม่เกิน 60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 
(5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 80 
เท่าของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น  
ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นจาํกดัวงเงินไม่เกิน  2,800,000.- บาท (สองลา้น
แปดแสนบาทถว้น)  
 ในกรณีที่สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้ และ/หรือ เงิน
ฝากที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลกัประกนั    ใหกู้ไ้ดภ้ายใน
จาํนวนไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด และ/หรือ เงินฝาก
ที่สมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ที่เป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 17 ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะให้
เงินกูส้ามญัแก่สมาชิกที่ยงัส่งเงินกูส้ามญัครั้งก่อนไม่เสร็จก็ได ้    
แต่จาํนวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหนึ่ง ๆ ใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกวา่จาํนวนที่กล่าวในขอ้ 
16  สุดแต่กรณีไม่ได ้
 ขอ้ 18 ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏวา่  
สหกรณ์มีเงินทุนที่จะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนัมีลกัษณะพงึ
ใหกู้น้ั้นทุกราย  ใหถ้ือลาํดบัในการพจิารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 
(1)  เงินกูซ่ึ้งถือมูลค่าหุน้เป็นหลกัประกนัพงึใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกู ้
ซ่ึงมีหลกัประกนัอยา่งอื่น 
(2) ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัตามทีก่ล่าวในขอ้   (1)   
นั้น เงินกูท้ี่มีจาํนวนนอ้ยกวา่พงึใหก้่อน   ก่อนเงินกูท้ี่มีจาํนวนมาก
เพือ่ประโยชน์แห่งการน้ี       จาํนวนเงินกูท้ี่นาํมาเทียบกนันั้น  ให้
คิดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินครั้งก่อนของผูกู้ท้ี่
คงเหลืออยู ่(ถา้ม)ี ดว้ย 
  ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาํเนินการและ
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได ้
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 ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาํเนินการ และ
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่มีเหตุผลพเิศษ จะวนิิจฉัยเป็นอยา่งอื่น
ก็ได ้
 ขอ้ 19  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกู ้
สามญัรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี    หรือเมื่อรวมกบัเงินกู ้
สามญัครั้งก่อนของผูกู้ท้ี่คงเหลืออยู ่  (ถา้มี)   ก็ดี     มีจาํนวนไม่
เกินกวา่ร้อยละ 95 ของมูลค่าหุน้ ที่ผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอื่นอีก 
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี  หรือ
เมื่อรวมกบัเงินกูส้ามญัครั้งก่อนของผูกู้ ้  (ถา้ม)ี    ก็ดี มีจาํนวน
เกินกวา่ร้อยละ95 ของมลูค่าหุน้ ซ่ึงผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1)   มีสมาชิกที่มิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้    ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกู ้
เห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคน      คํ้ าประกนัอยา่งไม่จาํกดัเพือ่
หน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น   แต่ถา้ผูกู้ม้ีเงินกูส้ามญัครั้ง
ก่อนเหลืออยูด่ว้ย  ก็ตอ้งใหค้ํ้ าประกนัเพือ่หน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกู ้
สามญัครั้งใหม่นั้นทั้งหมด 
 เพือ่ความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูผู้ม้อีาํนาจวนิิจฉัยเรียกใหม้ีผู ้
คํ้ าประกนัมากกวา่หน่ึงคนได ้  
โดยใหม้ีผูค้ ํ้ าประกนั  ดงัน้ี 
     วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนั
อยา่งนอ้ย  1  คน 
     วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  
บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
     วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- 
บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
              และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 
( สสธท. ) 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,500,001.- บาท  ถึง 2,500,000.- 
บาท  ใชผู้ค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 
 และมีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย       
( สสธท. )   และ     สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ( สส.ชสอ. ) 

 ขอ้ 19  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกูส้ามญั
รายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี    หรือเมื่อรวมกบัเงินกูส้ามญัครั้ง
ก่อนของผูกู้ท้ี่คงเหลืออยู ่  (ถา้มี)   ก็ดี     มีจาํนวนไม่เกินกวา่ร้อย
ละ 95 ของมูลค่าหุน้ ที่ผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั
อยา่งอื่นอีก 
 ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะครั้งเดียวก็ดี  หรือเมือ่
รวมกบัเงินกูส้ามญัครั้งก่อนของผูกู้ ้  (ถา้มี)    ก็ดี มีจาํนวนเกินกวา่
ร้อยละ95 ของมูลค่าหุน้ ซ่ึงผูกู้ม้ีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1)   มีสมาชิกที่มิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้    ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน      คํ้ าประกนัอยา่งไม่จาํกดัเพือ่หน้ีสินเกี่ยวกบั
เงินกูส้ามญัรายนั้น   แต่ถา้ผูกู้ม้ีเงินกูส้ามญัครั้งก่อนเหลืออยูด่ว้ย  
ก็ตอ้งใหค้ํ้ าประกนัเพือ่หน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกูส้ามญัครั้งใหม่นั้น
ทั้งหมด 
 เพือ่ความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการ
ดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูผู้ม้อีาํนาจวนิิจฉัยเรียกใหม้ีผูค้ ํ้ า
ประกนัมากกวา่หนึ่งคนได ้  
 
โดยใหม้ีผูค้ ํ้ าประกนั  ดงัน้ี 
วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่ง
นอ้ย  1  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท  
ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท   ถึง 2,800,000.- บาท  
ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่งนอ้ย  3  คน 
           โดยท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 29  เม่ือวันท่ี 
24  พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเพ่ิมเติมคือ 
           เพ่ือความม่ันคงในการให้เงินกู้วงเงินกู้สามัญ วงเงินกู้สามัญ
ต้ังแต่ 1,000,001.- บาท  ถึง 1,500,000.- บาท  ต้องมีหลักประกันร่วม
ด้วยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  วงเงินกู้สามัญต้ังแต่ 
1,500,001.- บาท  ถึง  2,800,000.- บาท  มีหลักประกันร่วมด้วยโดย
การเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  และสมาชิกสมาคมฌาปณกิจ
สงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    
(สส.ชสอ.)      หรือสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปณ
กิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
 

ที่ประชุม :-   
มติที่ประชุม :รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
         5.1  พจิารณาอนุมตัิงบดุล และอนุมตัิงบการเงนิของสหกรณ์ ปี 2562  ( 1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค.  2562 ) 
 ประธานกรรมการ :-   ช้ีแจงรายละเอียดผลการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2562   ให้ที่ประชุมใหญ่
รับทราบ 
 
                                          หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 

                                                                       วนัที่    25  พฤศจิกายน    2562  

เรียน   ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
 

 หนงัสือรับรองฉบบัน้ี  ให้ไวเ้พื่อประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่  31  ตุลาคม  2562  เพื่อแสดงความเห็นวา่  งบการเงินดงักล่าว 
แสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัที่  31 ตุลาคม 2562 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนดหรือไม ่
 ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซ่ึงงบการเงิน
ดงักล่าว  ไดจ้ดัทาํขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ขา้พเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่วกบังบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง
รายการและขอ้มูลต่าง ๆ 

2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสาร หลกัฐาน และขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  ให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้  คือ 
2.1 บนัทึกทางการบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และข้อมูลอื่นที่เกีย่วข้องทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผิดปกติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือเจา้หนา้ที่ ของ
สหกรณ์  ผูซ่ึ้งมีหนา้ที่สําคญัเกีย่วกบัระบบบญัชี  และระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม   อาจมีผลกระทบ 
อย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินนอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่กาํกบัดูแล   ซ่ึงหากไม่ปฏิบตัิตาม อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไมไ่ดร้ับหนงัสือแจง้จากหน่วยงานราชการอนัมีผลต่องบการเงิน   เพราะมิไดป้ฏิบตัิตาม 
กฎหมายหรือข้อบงัคบั   ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย   หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นในภาย
หนา้  ซ่ึงควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสํารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกดิขึ้น 

6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  มีการบนัทึก  หรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพยีงพอ  และเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1 รายการธุรกจิที่มีกบัสาขาของสหกรณ์  หรือบุคคลอื่น 
6.2 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเกีย่วกบัภาระผูกพนัเงินฝาก  หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู  ้
6.3 สินทรัพยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย    และไมม่ีภาระผูกพนั 
หรือขอ้ผูกมดัใด ๆ ในสินทรพัยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

8. สหกรณ์ไดบ้นัทึก    หรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์      ท ั้งที่เกดิขึ้นแลว้ 
และอาจเกดิขึ้นในภายหนา้ไวอ้ย่างเหมาะสมรวมทั้งไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่วกบั
หลกัประกนัทั้งหมดทีส่หกรณ์ให้แกบุ่คคลที่สามนอกจากน้ี สหกรณ์ไม่มีคดฟ้ีองร้องอื่นและไม่มคีดีที่คาดวา่จะ
เกดิขึ้น 

9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้      ไม่มเีหตุการณ์ใดเกดิขึ้น  
หรือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใด   ที่มผีลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคญั      ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุง 
งบการเงิน  หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

   
           (นายเสรี  แสงคาํฉาย) 

           ประธานกรรมการ 
 

               
(นายนราพงศ์  ทศันางกูร) 

 ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ความเห็น 
    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562   งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั  

    ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
           ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                  
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์
ตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม  
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
    เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสําคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหลา่น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 

       ตามความในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5 เงินให้กูย้ืม ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562  สหกรณ์มีเงินให้
กูย้ืมจ านวน   1,699,617,985.78 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89.56 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากเป็นรายการสินทรัพยท์ี่มีมูลค่ามากเป็นสาระส าคญั และมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในการพิจารณา
ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด สหกรณ์เห็นวา่เงินให้กูย้ืมจ านวน
ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีที่มีคุณภาพ ไม่มีการผิดนดัช าระหน้ีผิดไปจากเกณฑ์ที่ก  าหนด จึงไม่ต ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   
ซ่ึงถือวา่ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เปรียบเทียบยอดคงเหลือกบัรายละเอียด ตรวจสอบการผ่าน
รายการชาํระหน้ีในแผ่นบญัชีย่อยรายตวั รวมทั้งไดต้รวจสอบหลกัฐานการยืนยนัหน้ี เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของ
ลูกหน้ีเงินให้กูว้่ามีฐานะปัจจุบันและชั้นคุณภาพตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด มีการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขา้พเจ้าปฏิบตัิงาน
โดยอิสระ และให้ความสําคญัเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินดว้ย  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตเพิ่มเติมเกีย่วกบัสินทรัพยท์ี่ตอ้งติดตามเป็นพิเศษซ่ึงมีการจดัประเภทรายการบญัชี
ใหม่เพื่อรวบรวมและแสดงรายการสินทรัพยท์ี่สหกรณ์ตอ้งบริหารจดัการเป็นพิเศษและใกล้ชิดให้ชดัเจน เกี่ยวกบั
เงินฝากสหกรณ์อื่นที่เขา้แผนฟ้ืนฟูกจิการ เพื่อประโยชนแ์กผู่ใ้ชง้บการเงิน ตามหมายเหตุประกอบ ขอ้ 4. ดงัน้ี 
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1.1) เงินฝากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จาํกดั  ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ ปี 2562 สหกรณ์จะตอ้งไดร้ับ
ดอกเบี้ย 85,938.01 บาท  ในระหวา่งปีสหกรณ์ไดร้ับดอกเบี้ยบางส่วน มียอดคา้งชาํระดอกเบี้ยของป้ี
น้ีจาํนวน 35,938.01 บาท เงินฝากสหกรณ์ดงักล่าวจ าวน 4,843,127.06 บาท ไดป้ระมาณการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญไวร้้อยละ 39.71  จ  านวน 1,923,394.67 บาท 

1.2) เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั มีแผนฟ้ืนฟูกจิการเร่ิม จากปี 2559 ถงึปี 2584ในปี 2562 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั ส่งช าระเงินไม่เป็นตามแผนฟ้ืนฟูคงคา้งช าระ จ  านวน 
3,516,488.78 บาท สหกรณ์ไม่ไดป้ระมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญไว ้เน่ืองเน่ืองจากสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั ด  าเนินการฟ้ืนฟูกจิการตามค าขอต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ 
    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดย

ถูกตอ้งตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญั   ไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการจดัทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ 

 ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์       มีความตั้งใจที่จะ
เลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  
    การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เช่ือม ัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์  จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ที่มีอ ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระสําคญั  เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ช ้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงที่เกิด
จากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล    การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์  

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ 



 

 

- 32 - 

 

สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกี่ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าว ไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้     จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับจนถึงวนัที่
ในรายงานของผู้สอบบญัชี    ของข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบก พร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
             จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนยัสําคญั
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทํา
ดงักล่าว สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู ้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

     (ลงช่ือ)     ปรีดา     อุสาหะการี  

                          (นายปรีดา   อุสาหะการี) 
                        ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
321/30-31 เคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง  
ถ.กาํแพงเพชร 6 ซอย 7 แขวงทุง่สองห้อง  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  
วนัที่  25   พฤศจิกายน   2562                                             
 
            สําเนาถูกสําตอ้ง 

                                            
     (นายนราพงศ ์ ทศันางกูร) 
                  ผูจ้ดัการ 
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ที่ประชุม :ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ไดอ้ธิบายถึงรายละเอียดบญัชีงบต่างๆของสหกรณ์ฯ  หากสมาชิกมคีวาม

สงสัยการดาํเนินงานของสหกรณ์ให้สอบถาม เรียงตามลาํดบัดงัน้ี 
1. ผูต้รวจสอบกจิการ 
2. ผูจ้ดัการ 
3. ประธานกรรมการ 
4. สํานกังานส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดั 
5. สํานกัตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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 5.2  พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิ  ปี  2561 

 
 หมายเหต 1. ยอดคงเหลอืเงินทุนสาธารณประโยชน ์ณ 31 ตุลาคม 2561                 =     87,286.56            บาท  
                        2. ยอดคงเหลือเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว ณ 31 ตุลาคม 2561   =   4,645.46       บาท  
                               3.โบนสั กรรมการ และเจา้หนา้ที่  เป็นเงิน  1,391,000.00  บาท  

หากจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   2561     ตามที่เสนอ  จะมีผลสรุปได ้ ดงัน้ี 

 

ที่ประชุม : -  
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 

รายการ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ

ก าไรสุทธิที่จัดสรร 61,357,388.41 100.00    56,693,326.24  100.00    

 1. เป็นเงินส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 6,165,579.92   10.05      5,678,084.92    10.01      

 2.ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหน่ึง 30,000.00        0.05        30,000.00         0.05        

    ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาทถ้วน

3. เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินร้อยสิบ 43,804,343.32 71.39      40,412,174.98  71.28      

   ( ปี 2561 ปันผล ร้อยละ 5.35 )

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวม 9,686,465.17   15.79      9,071,486.34    16.00      

    แห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ ( ปี 2561 เฉล่ียคืน ร้อยละ 9.35 )

5. เงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหนา้ท่ีไม่เกินร้อยละสิบ 1,391,000.00   2.27        1,321,580.00    2.33        

    ( ปี 2561 โบนสั ร้อยละ 2.27 )

6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00        0.03        20,000.00         0.04        

7. ทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ 120,000.00      0.20        20,000.00         0.04        

8. กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัสองหม่ืนบาท 20,000.00        0.03        20,000.00         0.04        

9. ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 100,000.00      0.16        100,000.00       0.17        

10. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 20,000.00        0.03        20,000.00         0.04        

รายการ ปี 2561 ร้อยละ ปี 2560 ร้อยละ

1.กลบัมาเป็นของสมาชิก ( 3 + 4 ) 53,490,808.49        87.18       49,483,661.32     87.28

2.เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ( 1+6+7+8+9) 6,425,579.92          10.47       5,838,084.92 10.30

3.เป็นโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี ( 5 ) 1,391,000.00          2.27         1,321,580.00       2.33

4.เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ (2) 30,000.00                0.05         30,000.00             0.05

5.เป็นทนุรักษาระดบัเงินปันผลไมเ่กินร้อยละสองของ 20,000.00                0.03         20,000.00             0.04

   ทนุเรือนหุ้น

รวม 61,357,388.41        100.00     56,693,326.24     100.00          
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5.3 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัสหกรณ์ 
      ประธานกรรมการ :  เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย การรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2561  จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

หมวด  6   
สมาชิกสมทบ 

ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไข / เพิม่เติม เหตุผล 
ข้อ  48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นลูกจา้งชัว่คราว   หรือ   พนกังานราชการ      
ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ที่ปฏิบตัิงานใน
ทอ้งที่จงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราว
ของสหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาการจา้งตามที่
ระเบียบกาํหนด หรือ 
(3) เป็นบิดา  หรือมารดา  หรือคู่สมรส  หรือบุตรที่
บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
(4) เป็นบุคคลทีบ่รรลุนิติภาวะเลื่อมใสในสหกรณ์
และมีสมาชิกตาม ขอ้ 30 (2) รับรอง 
(5) เป็นผูท้ี่มคีวามประพฤติและนิสัยดีงาม 
(6) เป็นผูม้ีความประสงค์จะทาํธุรกิจหรือใชบ้ริการ
จากสหกรณ์ 

ข้อ 48.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นลูกจา้งชัว่คราว   หรือ   พนกังานราชการ      
หรือพนกังานกระทรวงสาธารณสุข หรือเจา้หนา้ที่
อื่นๆ ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบตัิงานใน
ทอ้งที่จงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราวของ
สหกรณ์น้ี  ซ่ึงมีระยะเวลาการจา้งตามที่ระเบียบ
กาํหนด หรือ 
(3) เป็นบิดา  หรือมารดา  หรือคู่สมรส  หรือบุตรที่
บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 
  

เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย 
การรับจดทะเบียน
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั
สมาชิกสมทบสหกรณ์ 
พ.ศ. 2561 

ที่ประชุม : -  
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

 5.4  พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 
ประธานกรรมการ :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดป้ระชุมพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษากติติมศกัดิ์   ประจาํปี 

2562 โดยกาํหนดให้ที่ปรึกษากติติมศกัดิ์   มีจาํนวน 2 ท่าน  ตามตาํแหน่ง คือ  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี   
และ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยัธานี   ให้ไดร้ับค่าตอบแทน เดือนละ 1,500.- บาท ต่อท่าน  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน และการกาํหนดตาํแหน่งของที่ปรึกษากติติมศกัดิ์  
 ที่ประชุม : -  

มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

 5.5  พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ปี  2562  และอนุมตัิค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ  :  เน่ืองจาก คุณศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ ทาํหนา้ที่เป็นผูต้รวจสอบกจิการ ประจาํปี  2561    

ครบปีงบประมาณแลว้   และสหกรณ์ฯไดเ้ปิดรับสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ ประจาํปี 2562 โดยมผีูส้มคัร 3 ท่าน ดงัน้ี 
 1.  นายธวชัชยั   ยศชยัพงศ ์   
 2.  นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงคา้     
 3.  นายรักชาติ   จนัทร์ศรี    
 ซ่ึงจะเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561  ให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการ จาํนวน  2  ท่าน  และ
กาํหนดค่าตอบแทน  1,500.-  บาท  ต่อเดือน/ต่อท่าน 
 ที่ประชุม : -  

มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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5.6  พจิารณาอนุมตัิแผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอร่างแผนประมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2562 

ให้ที่ประชุมฯ  ไดพ้ิจารณา  ดงัน้ี 
(ร่าง) 

แผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 

 

รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2562

1. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง

    1.1 ผูจ้ดัการ 466,200.00 466,200.00 100.00 512,520.00 เดือนละ    42,710.00  บาท

    1.2 รองผูจ้ดัการ 434,400.00 434,400.00 100.00 477,600.00 เดือนละ    39,800.00  บาท

    1.3 เจา้หน้าท่ีบญัชี 304,440.00 304,440.00 100.00 319,200.00 เดือนละ    26,600.00  บาท

    1.4 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 1 276,840.00 276,840.00 100.00 297,480.00 เดือนละ    24,790.00  บาท

    1.5 เจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย 2 270,480.00 270,480.00 100.00 283,560.00 เดือนละ    23,630.00  บาท

    1.6 เจา้หน้าท่ีธุรการและพสัดุ 168,360.00 168,360.00 100.00 180,720.00 เดือนละ    15,060.00  บาท

    1.7 เจา้หน้าท่ีธุรการและคอมพิวเตอร์ 132,840.00 132,840.00 100.00 142,560.00 เดือนละ    11,880.00  บาท

    1.8 เจา้หน้าท่ีทัว่ไป 172,440.00 172,440.00 100.00 180,720.00 เดือนละ    15,060.00  บาท

    1.9 ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี 200,000.00 0.00 0.00 900,000.00 จ่ายกรณีเจา้หน้าท่ีลาออก

    1.10 เงินสมทบประกนัสงัคม 5% 72,000.00 74,810.66 103.90 72,000.00 ตาม พ.ร.บ.  ประกนัสงัคม

รวมหมวดเงนิเดือน 2,498,000.00 2,300,810.66 92.11 3,366,360.00

2. หมวดค่าตอบแทน

    2.1 ประธานกรรมการ 1 ท่าน 24,000.00 24,000.00 100.00 24,000.00 เดือนละ 2,000.00 บาท

    2.2 เลขานุการ  1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.3 เหรัญญิก 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.4 ผูต้รวจสอบกิจการ 2 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 36,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.5 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  2  ท่าน 36,000.00 36,000.00 100.00 36,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท / ท่าน

    2.6 ประธานกรรมการเงินกู ้ 1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.7 ประธานกรรมการศึกษาฯ 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.8 ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 60,000.00 60,000.00 100.00 60,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 210,000.00 210,000.00 100.00 228,000.00

3. หมวดเบีย้ประชุม 

    3.1 คณะกรรมการด าเนินการ 15 ท่าน 147,000.00 141,400.00 96.19 147,000.00 14 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.2 คณะกรรมการอ านวยการ 5 ท่าน 38,500.00 38,500.00 100.00 38,500.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.3 คณะกรรมการเงินกู ้ 5  ท่าน 42,000.00 35,700.00 85.00 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.4 คณะกรรมการศึกษาฯ  5  ท่าน 38,500.00 40,600.00 105.45 38,500.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.5 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  3  ท่าน 23,100.00 19,600.00 84.85 23,100.00 11 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

    3.6 กรรมการให้ค  าปรึกษา / เฉพาะกิจ 10,000.00 1,400.00 14.00 10,000.00 กรณีประชุมเฉพาะกิจ

    3.7 ท่ีปรึกษาดา้นอ่ืน ๆ 10,000.00 1,400.00 14.00 10,000.00 กรณีตอ้งการปรึกษาเฉพาะเร่ือง

    3.8 ผูต้รวจสอบกิจการ  2  ท่าน 8,400.00 8,400.00 100.00 16,800.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700.00  บาท / คน

รวมหมวดเบีย้ประชุม 317,500.00 287,000.00 90.39 325,900.00
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รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2562

4. หมวดค่าใช้สอย 

    4.1 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 2,870,000.00 2,649,195.00 92.31 2,950,000.00   ห้องประชุม , เลือกตั้ง , ลงทะเบียน

ของรางวลั , คา่เบ้ียประชุมใหญ่ฯ

    4.2 คา่จดัพิมพร์ายงานกิจการ 153,900.00 153,900.00 100.00 126,000.00      จดัพิมพ ์จ  านวน  2,000 เล่ม

เล่มละ         63.-           บาท

    4.3 คา่สมนาคุณหน่วยงาน 60,000.00 59,700.00 99.50 68,000.00        สมมนาคุณหน่วยงานใน จ.อุทยัธานี

ของสมาชิกท่ีหกัเงินให้สหกรณ์

20.00 / รายสมาชิก (  2,855 คน)

    4.4 คา่ปฏิบติังานล่วงเวลา 80,000.00 75,407.50 94.26 90,000.00        จ่ายกรณีท างานล่วงเวลา

    4.5 คา่รับรอง 35,000.00 33,899.00 96.85 35,000.00        แขกสหกรณ์/การประชุมต่าง ๆ

    4.6 ประชาสมัพนัธกิ์จการ 10,000.00 10,000.00 100.00 10,000.00        ท าจดหมายข่าว / ส่ืออ่ืน ๆ

    4.7 คา่ซ่อมบ ารุงพสัดุ + Internet 20,000.00 9,695.00 48.48 20,000.00        กรณีซ่อมบ ารุงพสัดุ

    4.8 คา่ปรับปรุงส านกังาน 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00      

    4.9 คา่ดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์SEIKO 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00        หมดระยะเวลาการประกนั (1 ปี)

          และเคร่ืองพิมพ ์Passbook 

    4.10 วสัดุงานบา้นงานครัว 12,000.00 7,439.00 61.99 12,000.00        เพ่ือใชใ้นส านกังาน

    4.11 ประกนัภยัส านกังาน 7,500.00 7,198.96 95.99 7,500.00          ประกนัภยัอาคารทรัพยสิ์นเงินสด

    4.12 คา่ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 6,000.00 4,861.26            81.02 6,000.00          จ่ายภาษีป้าย , โรงเรือนให้ อบต.

    4.13 คา่จา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 60,000.00 60,000.00          0.00 65,000.00        จดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี

    4.14 คา่ครองชีพเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 144,000.00 144,000.00        100.00 144,000.00 สวสัดิการเจา้หน้าท่ี 8 ทา่น 

(1,500.00 บาท / คน )

    4.15 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต 1,000,000.00 713,000.00        71.30 1,000,000.00   เพ่ือจ่ายคา่ช่วยการศพแก่สมาชิก

    4.16 คา่ใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิก 200,000.00 44,000.00          22.00 200,000.00      เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ี

    ประสบสาธารณภยั ประสบสาธารณภยัระหวา่งปี 2562

    4.17 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการ แต่งงาน , บวช 50,000.00 145,225.25        290.45 150,000.00      เพ่ือจ่ายคา่ช่วยเหลือสมาชิกท่ีแต่งงาน

    วนัคลา้ยวนัเกิด (อายุ 60,65,70,75,80,85, บวช,วนัคลา้ยวนัเกิด (อายุ 60,65,70,75,80

    90,95,100 ปี) , โสด,บุตรคนแรก 85,90,95,100 ปี) , โสด,บตุรคนแรก

    4.18 คา่ใชจ่้ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 206,100.00 206,100.00        100.00 212,100.00      เพ่ือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    4.19 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 27,820.00 15,480.00          55.64 28,550.00        ให้เป็นคา่ชดเชยการโอนเงินให้กบั
สมาชิก 2,855 ราย ๆ ละ 10.00 บาท

    4.20 คา่ติดต่อประสานงาน 54,000.00 54,000.00          100.00 54,000.00        คา่น ้ามนัในการติดต่อประสานงาน

    4.21 คา่บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ 100,000.00 94,870.00          94.87 100,000.00      บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน

            บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์

    4.22 คา่ใชจ่้ายทนายความ 100,000.00 -                     0.00 100,000.00      ส าหรับจา้งทนายความ

    4.23 เงินสมทบกองทนุช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 300,000.00 -                     0.00 100,000.00      

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,836,320.00 4,487,970.97 76.90 5,818,150.00
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 ที่ประชุม : -  
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

รายการ คิดเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2562

5. หมวดประชุม / อบรม / สัมมนา

    5.1 กลุ่มสมาชิก 260,000.00 248,571.00        95.60 260,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ

สมาชิก 200 คน,พฒันาอาชีพสมาชิก

    5.2 ผูต้รวจสอบกิจการ 10,000.00 -                     0.00 20,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

    5.3 กลุ่มคณะกรรมการ 114,000.00 45,280.00          39.72 114,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

    5.4 กลุ่มเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 130,000.00 79,840.00          61.42 130,000.00 เป็นคา่เบ้ียเล้ียงพาหนะ , คา่เช่าท่ีพกั

     5.5 ศึกษาดูงาน 50,000.00 50,000.00          100.00 50,000.00

     5.6 จดัประชุมชม สอ.ภาคเหนือ 20,000.00 -                     0.00 20,000.00

รวมหมวดประชุม / อบรม / สัมมนา 584,000.00 423,691.00 72.55 594,000.00

6. หมวดวัสดุส านักงาน

    6.1 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุอ่ืนๆ 150,000.00 82,869.50          55.25 150,000.00      จดัซ้ือวสัดุส านกังาน / แบบพิมพ์

เพ่ือใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ

    6.2 วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 60,000.00 48,195.00          80.33 60,000.00        จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ในกิจการของสหกรณ์ฯ

รวมหมวดวัสดุส านักงาน 210,000.00 131,064.50 62.41 210,000.00      

7. หมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง

7.1 ขยายส านกังาน 2,500,000.00 -                     0.00 2,500,000.00   ครุภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีตอ้งการใช้

7.2 เคร่ืองพิมพส์มุดเงินฝากและสมุดสมาชิก 60,000.00 -                     0.00 60,000.00        ระหวา่งปี (ทดแทนกรณีช ารุด)

7.3 เคร่ืองนบัธนบตัร 40,000.00 -                     0.00 40,000.00        

7.4 ครุภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น UPS Printer 50,000.00 48,300.00          96.60 50,000.00        

จอคอม ฯลฯ

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง 2,650,000.00 48,300.00 1.82 2,650,000.00

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค

    8.1 คา่น ้าประปา 4,200.00 2,692.12 64.10 4,200.00          จ่ายคา่น ้าประปา

    8.2 คา่กระแสไฟฟ้า 90,000.00 77,811.52 86.46 90,000.00        จ่ายคา่กระแสไฟฟ้า

    8.3 คา่โทรศพัท์ 48,000.00 36,030.01 75.06 48,000.00        จ่ายคา่โทรศพัท์

    8.4 คา่ไปรษณีย์ 15,000.00 14,366.00 95.77 16,000.00        จ่ายคา่ไปรษณีย์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 157,200.00 130,899.65 83.27 158,200.00

9. หมวดเบ็ดเตล็ด

    9.1 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 65,000.00 16,281.08 25.05 65,000.00        จ่ายรายการท่ีไม่สามารถ

จ่ายจากหมวดอ่ืนได้

รวมหมวดเบ็ดเตล็ด 65,000.00 16,281.08 25.05 65,000.00

รวมแผนรายจ่ายประจ าปี 12,528,020.00 8,036,017.86 64.14 13,415,610.00

หมายเหตุ : ให้ทุกหมวด ถวัจ่ายกนัได ้ยกเวน้ หมวดคา่ครุภณัฑแ์ละส่ิงก่อสร้าง
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5.7 พจิารณาแผนการด าเนนิงาน  ประจ าปี 2562 
 ประธานกรรมการ  :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2562  เพือ่ให้ที่
ประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1.  ยอดสมาชิกสามญั ( จนถึง 31 ต.ค. 2562 )        1,720  คน ( ปี 2561  =  1,704 คน ) 
2.  ยอดสมาชิกสมทบ ( จนถึง 31 ต.ค. 2562 )      1,170  คน ( ปี 2561  =  1,151 คน ) 
3.  จ่ายเงินกูทุ้กประเภท  1,630           ลา้นบาท  (ปี 2561  =  1,584.57  ลา้นบาท) 
4.  ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท    840          ลา้นบาท  (ปี 2561  =     738.51  ลา้นบาท) 
5.  รับเงินค่าหุ้น      900          ลา้นบาท  (ปี 2561  =     847.00  ลา้นบาท) 
6.  ประมาณการรายได ้     110            ลา้นบาท  (ปี 2561  =     106.00  ลา้นบาท) 
7.  ประมาณการรายจ่าย      47        ลา้นบาท  (ปี 2561  =       44.67  ลา้นบาท) 
8.  ประมาณการกาํไรสุทธิ      63            ลา้นบาท  (ปี 2561  =       61.35  ลา้นบาท) 

ที่ประชุม : -  
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
5.8 พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกัน  ปี 2562 
ประธานกรรมการ :   ในปี  2562 คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดม้ีมติให้กาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือคํ้าประกนั  

ไวไ้ม่เกนิ 640.0 ลา้นบาท  (ปี 2561  วงเงิน  640.0 ลา้นบาท)  จึงขอให้ที่ประชุมฯ  พิจารณา 

ที่ประชุม : -  
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

 5.9  พจิารณาอนุมตัิวงเงนิลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารและหุ้นชุมนุมสหกรณ์  
 ประธานกรรมการ :   การบริหารการเงินของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมามีสมาชิกนาํเงินมาฝากเป็นจาํนวนมาก
เพื่อการบริหารการเงินให้เกดิประโยชนต์่อสหกรณ์และมวลสมาชิกจึงขออนุมตัิวงเงิน   50.00  ลา้นบาท ลงทุน      
ในพนัธบตัรรัฐบาล หรือธนาคารและหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 ที่ประชุม : -  

มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
 5.10  พจิารณาการจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2562   ( ปีส้ินสุด 31 ตุลาคม  2562 )  

ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาเสนอบริการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 
ภาคเอกชน ซ่ึงมีผูเ้สนอบริการสอบบญัชีมา  2  ราย 

  ไดแ้ก ่ 1.  นายปรีดา   อุสาหะการี ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ เสนอราคา 65,000.-บาท 
 2.  นายกติิพฒัน ์ วงศ์อกนิษฐ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เสนอราคา 85,000.-บาท 

 และคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปี  2562   ประจาํปี  ส้ินสุด วนัที่  
31 ตุลาคม  2562  คือ  นายปรีดา  อสุาหะการี  เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ปี 2562 

โดยมขีอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง และมอบหมายให้ผูช่้วยผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบบญัชี 
อย่างนอ้ยปีละ 3 ครั้ ง ครั้ งละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัทาํการ โดยมีจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 

 2. รายงานการสอบบญัชรีะหวา่งปี สําหรับระยะเวลา 3 เดือน โดยจะส่งสําเนาให้กรมบญัชีสหกรณ์ทราบ
ดว้ยทุกครั้ ง 
 3. ให้คาํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพเิศษแต่อย่างใด 
 4. เขา้ร่วมประชุมใหญ่ฯ หรือประชุมคณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 5. ให้คาํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชี ภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน 
 6. มีทีมงานดา้นกฎหมายที่ให้คาํปรึกษาแนะนาํแกส่มาชิกสหกรณ์และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง และมีทีมที่
ชาํนาญงานใน จงัหวดั นครสวรรค ์เพื่ออาํนวยความสะดวก รวดเร็วในการแกปั้ญหา 
 7. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นเงิน 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพนับาทถว้น)  และขอเบิกจ่ายครั้ งเดียว
ภายหลงัรับรองงบการเงิน 

ที่ประชุม : -  
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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5.11  พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่  30  ประจ าปี 2562 
ประธานกรรมการ :   เน่ืองจากการดาํเนินงานของกจิการสหกรณ์ฯ  ไดค้รบรอบปีบญัชี ประจาํปี     2561  

เรียบร้อยแลว้  และสหกรณ์ฯ  มีการเปิดรับสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 30/2562 แทนตาํแหน่งที่หมดวาระ  
จาํนวน  8  ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 
  1.  นายแพทยนิ์พนธ ์ โตววิฒัน ์ ประธานกรรมการ  วาระที่  2  ปีที่ 2 
  2.  นายวเิชษฐ ์  ภู่พงษ ์  ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  วาระที่  1  ปีที่ 2 
  3.  นางสาวอรวรรณ ทอดสนิท ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  วาระที่  2  ปีที่ 2 
  4.  นางเสาวลกัษณ์ อุทาน  ประจาํหน่วย สสอ.เมือง  วาระที่  1  ปีที่ 2 
  5.  นายชาติชาย  อุทาน  ประจาํหน่วย อ.หนองขาหยา่ง วาระที่  1  ปีที่ 2 
  6   นายทวปี  สมคัรการไถ ประจาํหน่วย อ.ลานสัก  วาระที่  1  ปีที่ 2 
  7.  นางธนกนกธร  อินทรัศม ี ประจาํหน่วย อ.บา้นไร่  วาระที่  1  ปีที่ 2 
  8.  นายวเิวก  ระยบัแสงรุ้ง กรรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ) วาระที่  1  ปีที่ 2 

สหกรณ์ฯ  ไดท้าํการประกาศเปิดรับสมคัรสมาชิกผูส้นใจ โดยมีผูท้ี่สมคัรเขา้เป็นตวัแทนในการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ  ประจาํหน่วยต่าง ๆ   ดงัน้ี 

ประธานกรรมการ  ประกาศเปิดรับสมคัร  1  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายเสรี     แสงคาํฉาย    เบอร์    1 
 2.  นายแพทยโ์ชคราชนั    ชยัฤกษสุ์ขสันต ์  เบอร์    2 
ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 ได ้619 คะแนน , เบอร์ 2 ได ้408 คะแนน 
สรุป เบอร์ 1 นายเสรี  แสงคาํฉาย ไดเ้ป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดัชุดที่ 30 
กรรมการประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร  2  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางวรรณี    อมัระนนัท ์   วาระที ่1    ปีที่ 1 
 2.  นายสมชาย   มงคลพร    วาระที ่1    ปีที่ 1 
ที่ประชุม: เน่ืองจากนายสมชาย  มงคลพรไม่มาปรากฏตวัให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง จึงตอ้งทาํการเสนอช่ือ

สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งต่อไป  ที่ประชุมใหญ่มีการเสนอช่ือ 2 คนและทาํการเลือกตั้งโดยวธีิเปิดเผย  
ผลการเลือกตั้ง 

1. นายเฉลิมพร  เสลารัตน ์  ได ้40 คะแนน 
2. นายวเิชษฐ ์ ภู่พงษ ์  ได ้135 คะแนน 

มติที่ประชุม :อนุมตัิให้นางวรรณี    อมัระนนัท ์ และนายวเิชษฐ ์  ภู่พงษ ์ เป็นกรรมการประจาํหน่วย รพ.
อุทยัธานี ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์

กรรมการประจาํหน่วย สสอ.เมืองอุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายวรพจน ์    ประทีป    วาระที่ 1   ปีที่ 1 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.หนองขาหยา่ง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางเขมมว์ราลกัษณ์   บุตรนํ้าเพ็ชร  วาระที่ 1   ปีที ่1 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย อ.บา้นไร่  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายนพดล     ขยนัการนาว ี   วาระที่ 1  ปีที่ 1    
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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กรรมการประจาํหน่วย อ.ลานสัก  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มผีูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายฉลอง    อนุบาลผล    วาระที่ 1   ปีที่ 1 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
กรรมการประจาํหน่วย กรรมการกลาง (ขา้ราชการบาํนาญ) ประกาศเปิดรับสมคัร 1ตาํแหน่งมีผูส้มคัร 3ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นายวเิวก   ระยบัแสงรุ้ง       เบอร์  1  
 2.  นายธาํมรงค ์  ไผทโสภณ      เบอร์  2 (ยกเลิก ขอถอนตวั) 
 3.  นายประจบ   ชูรัศม ี       เบอร์  3 
ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 ได ้139 คะแนน ,เบอร์ 3 ได ้105 คะแนน 
สรุป เบอร์ 1 นายวเิวก  ระยบัแสงรุ้ง ไดเ้ป็นกรรมการประจาํหน่วยกรรมการกลาง(ขา้ราชการบาํนาญ) 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
ผูต้รวจสอบกจิการ   ประกาศเปิดรับสมคัร 2 ตาํแหน่ง  มผีูส้มคัร  3  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายธวชัชยั    ยศชยัพงศ ์    เบอร์  1 
 2.  น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้  เบอร์  2 
 2.  นายรักชาติ    จนัทร์ศรี   เบอร์  3 
ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 ได ้450 คะแนน , เบอร์ 2 ได ้643 คะแนนและเบอร์ 3 ได ้659 คะแนน 
สรุป เบอร์ 3 นายรักชาติ    จนัทร์ศรี, เบอร์ 2 น.ส.ศรีนวล   แกวน่เชิงคา้ ไดเ้ป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์

สาธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ประจาํปีบญัชี 2562 และให้ นายธวชัชยั    ยศชยัพงศ ์  เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์สาํรอง 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ชุดที่ 30  ประจาํปี  2562 

มีรายนาม  ดงัต่อไปน้ี   
 1. นายเสรี       แสงคาํฉาย    ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

2.  นางศิริเกษ   วงษว์กิยก์จิ   วาระที่  1   ปีที่ 2 
3.  นางสมพิศ   ปัญญาชนวฒัน์   วาระที่  1 ปีที่ 2 
4.  นายปริพฒัน ์   ทะแวนสาริกจิ   วาระที่  1 ปีที่ 2 
5.  นางวมิล  แสงอุทยั   วาระที่  1 ปีที่ 2 
6.  นางประไพ  พวงช่ืน    วาระที่  1   ปีที่ 2 
7   นายเอเธน    วรพงศไ์ชย   วาระที่  1   ปีที่ 2 
8.  นายววิฒัน ์  สุริยกานต ์   วาระที่  1   ปีที่ 2 
9.  นางวรรณี      อมัระนนัท ์   วาระที่  1     ปีที่ 1 
10.  นายวเิชษฐ ์   ภู่พงษ ์    วาระที่  2 ปีที่ 1 
11. นายวรพจน ์     ประทีป    วาระที่ 1 ปีที่ 1 
12. นางเขมมว์ราลกัษณ์   บุตรนํ้าเพช็ร   วาระที่ 1    ปีที่ 1 
13. นายนพดล      ขยนัการนาวี   วาระที่ 1   ปีที่ 1    
14. นายฉลอง      อนุบาลผล   วาระที่ 1    ปีที่ 1 
15. นายวเิวก     ระยบัแสงรุ้ง      วาระที่  2  ปีที่ 1   
ที่ประชุม : - 
มติที่ประชุม :อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอืน่ ๆ 
6.1 ค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวัดอุทัยธานี 
ที่ประชุม ผูแ้ทนจากสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานีไดด้าํเนินการช้ีแจงบทบาทหน้าที่และ 

แนวทางการดาํเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
6.2 ค าแนะน าจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 

-ไม่ม-ี 
6.3 ค าแนะน าจากสมาชิก 

-ไม่ม-ี 
6.4  พธีิมอบเกยีรติบัตรแก่กรรมการที่หมดวาระ  
ที่ประชุม  ทาํพิธีมอบเกยีรติบตัรแกป่ระธานกรรมการและกรรมการทีห่มดวาระ รวม 8 คน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา  14.30 น. 
 
 
 

    ลงช่ือ         นิพนธ์  โตววิฒัน ์ ประธานกรรมการ 
                             ( นายแพทยนิ์พนธ์  โตววิฒัน)์ 

    ลงช่ือ         ทวปี  สมคัรการไถ เลขานุการ 
                   ( นายทวปี  สมคัรการไถ)  
 

    ลงช่ือ         ทวปี  สมคัรการไถ ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                   ( นายทวปี  สมคัรการไถ)  
 
 

 

 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอ้ง 
 

ทวปี  สมคัรการไถ 
( นายทวปี  สมคัรการไถ ) 

เลขานุการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานีจาํกดั 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561   
 -ไม่ม-ี 
 ที่ประชุม :-.....................................................................  
 มติที่ประชุม :-................................................................  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพือ่ทราบ 
  4.1  เรื่องรายงานสมาชิก ( สามญั , สมทบ )   เข้าใหม่  ลาออก  และถึงแก่กรรม  ระหว่างปี   2562 
( 1 พฤศจกิายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562 ) 
  ประธาน  :   ขอแจง้จาํนวนสมาชิกสหกรณ์  เขา้ใหม่  ลาออก  และถึงแกก่รรม ระหวา่งปี 2562 ดงัน้ี 
 ยอดยกมาเมื่อปีทีผ่่านมา  ( 31 ต.ค. 2561 )     2,855 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,704    คน 
    สมาชิกสมทบ    1,151    คน 
 สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี  ( 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562 )      131 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั         27    คน (โอนจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก 
                 สามญั  31  คน)   
     สมาชิกสมทบ       104 คน 
 สมาชิกลาออกระหวา่งปี  ( 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562 )        56 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั        15  คน 
     สมาชิกสมทบ        41 คน (โอนจากสมาชิกสมทบไปเป็น 
                 สมาชิกสามญั  31 คน)  
 สมาชิกถึงแกก่รรมระหวา่งปี  ( 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562)             11 คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั           5 คน 
     สมาชิกสมทบ           6 คน 
 คงเหลอืสมาชิกทั้งส้ิน  ณ  ส้ินปี  2562 ( 1 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562 )  2,919  คน 
  แยกเป็น  สมาชิกสามญั    1,742 คน 
     สมาชิกสมทบ    1,177 คน 

ที่ประชุม :-             
มติที่ประชุม :-             

4.2  เรื่องรายงานผลการด าเนนิกจิการของสหกรณ์ฯ  ปี 2562 
ประธาน  :- ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ  ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
       4.2.1 ด้านสวสัดกิาร  ( Benefit  and  Services ) 

   กาํหนดสวสัดิการแกส่มาชิก  (สมาชิกสามญั , สมาชิกสมทบ)  ดงัน้ี 
                 1.1 สวสัดิการ ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ  ในปี   2562   รวม   192    ทุน   
ในวงเงิน   227,400.-  บาท   (สองแสนสองหมื่นเจด็พนัส่ีร้อยบาทถว้น)    ซ่ึงการพิจารณาเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
กาํหนดไวช้ดัเจน  โดยสรุปผลการพิจารณา  เป็นดงัน้ี   
  ระดบั ป.6  จาํนวน 54 ทุน  ทุนละ    700.-  บาท   เป็นเงิน  37,800 .-บาท 
  ระดบั ม.3  จาํนวน 61 ทุน  ทุนละ 1,000.-  บาท   เป็นเงิน  61,000.- บาท 
  ระดบั ม.6  จาํนวน 30 ทุน  ทุนละ 1,300.-  บาท   เป็นเงิน  39,000.- บาท 
  ระดบั ปวช.3  จาํนวน   1 ทุน  ทุนละ 1,300.-  บาท   เป็นเงิน    1,300.- บาท 
  ระดบั ปวส.2  จาํนวน   6 ทุน  ทุนละ 1,500.-  บาท   เป็นเงิน    9,000.- บาท 
  ระดบั กศน.ปีสุดทา้ย จาํนวน   1 ทุน ทุนละ 1,300.   บาท เป็นเงิน    1,300.- บาท 
  ระดบัปริญญาตรี ปี 3 จาํนวน 39 ทุน  ทุนละ 2,000.-  บาท   เป็นเงิน  78,000.- บาท 
  รวมทั้งส้ิน  192  ทุน วงเงนิรวมทั้งส้ิน  227,400.- บาท (สองแสนสองหมืน่เจด็พนัส่ีร้อยบาทถ้วน)  
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    1.2 สวสัดิการ  บาํเหนจ็ให้แกส่มาชิกเกษียณอายุราชการ  ในวงเงินไม่เกนิ  5,000.- บาท  
(ห้าพนับาทถว้น)  มีผลตั้งแต่วนัที่  1  กมุภาพนัธ์  2549   
            สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการบาํเหนจ็ให้แกส่มาชิกเกษียณอายุราชการ ในวงเงิน 
ไม่เกนิ  5,000.-  บาท ( ห้าพนับาทถว้น )  จาํนวน  13  ราย     รวมเป็นเงิน  49,173.17   บาท   ( ส่ีหมื่นเกา้พนัหน่ึงร้อย
เจด็สิบสามบาทสิบเจด็สตางค ์)  ดงัน้ี 
    1. น.ส.อรทยั   จงเขตการ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท   
    2. นางพิศมยั  อุนจะนาํ   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท 
    3. นางจินตนา  ตั้งทวพีฒันกุล  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 2,209.95  บาท 
    4. นายชอบ  กาํเนิด  ชาํระเงินสด  5,000.-     บาท  
    5. นางรติภาดา  ธรรมศิริ   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,839.97  บาท 
    6. นางฉววีรรณ  อินทพาส   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 4,879.25  บาท 
    7. นายประทปี  ฉวจีนัทร์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 4,299.25  บาท  
    8. นางอารมณ์  อนนัตพงษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 5,000.-     บาท  
    9. นายวนิยั  อนนัตพงษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 4,770.-     บาท 
    10. นางภิมา  เรวกิ   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 2,000.-     บาท 
    11. นางทพิวรรณ  จนัทรโสภา บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 3,345.15  บาท 
     12. นายทะเบียน  โสมสุด   รพ.ลานสัก  2,000.-     บาท 
    13. นางบญุมา  อ่อนสา  ชาํระเงินสด  2,829.60  บาท  
              1.3 การช่วยเงินสงเคราะห์ศพให้แกส่มาชิก 

         1.3.1  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสามญัทีเ่สียชีวติ  
ในวงเงินไม่เกนิ  100,000.-  บาท  ( หน่ึงแสนบาทถว้น )  จาํนวน  3  ราย รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  260,000.- บาท  
( สองแสนหกหมื่นบาทถว้น ) ดงัน้ี 

1.  นายสุรศกัด์ิ  วริิยาภรณ์ประภาส สสอ.ทพัทนั    60,000.-  บาท 
2.  นางทิพวรรณ  จนัทรโสภา บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 100,000.-  บาท 
3.  นายทะเบียน   โสมสุด  รพ.ลานสัก  100,000.-  บาท 

1.3.2  สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดกิารค่าสงเคราะห์ศพสมาชิกสมทบและสมาชิก 
สมทบหกัเกบ็สมาชิกสามญั ทีเ่สียชีวติในวงเงินไมเ่กนิ  30,000.-  บาท (สามหมื่นบาทถว้น)  จาํนวน  8  ราย  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  164,000.- บาท   (หน่ึงแสนหกหมื่นส่ีพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
    1.  นางบุญเกดิ  ศิริเขตรกรณ์ รพ.ทพัทนั     10,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางวเิชียร  ไทยสรวง) 
    2.  นายประทวน  ทา้วทอง  ชาํระเงินสด       8,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางหอมราย  ถนอมแนว) 
    3.  นายวฒุิ   สหัสพนัธ ์  ชาํระเงินสด     30,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางเสมอจิต  สหัสพนัธ)์ 
    4.  นายประวติั  ศกัดาสกุลคุณากร รพ.สวา่งอารมณ์     50,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบ) 
    5.  นายสิงโต  มานะกจิ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี      5,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางสุนนัท ์ มานะกจิ) 
    6.  จสอ.อ่อน  อินทร์ประสิทธ ์ รพ.อุทยัธานี       6,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางขวญัใจ  สุดโสภา) 
    7.  นายสะอาด  สุวรรณภาพ สอ.สาธารณสุขอทุยัธานี      5,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางสุรางคนา  มาประสพ) 
    8.  นายประจบ  สาโรจน ์  รพ.อุทยัธานี     50,000.-  บาท 

     ( สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางวไิลลกัษณ์  หลิมไชยกลุ) 



 

 

- 58 - 

 

1.4 ช่วยเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส / บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ของสมาชิก 
      สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการค่าสงเคราะห์ศพคู่สมรสของสมาชิก ในวงเงินไม่เกนิ 

5,000.-  บาท ( ห้าพนับาทถว้น )  จาํนวน  2  ราย   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,000.-  บาท ( หน่ึงหมื่นบาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1.  นายประเสริฐ  เรืองวงษง์าม คู่สมรส  นางอารยา   เรืองวงษง์าม 

        บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 5,000.-  บาท 
    2. นายวเิชียร  เจตน์เกษตรกรณ์ คู่สมรส  นางพวงทอง  เจตนเ์กษตรกรณ์ 
        สสจ.อุทยัธานี  5,000.-  บาท 
         1.5  สวสัดกิารมงคลสมรสแกส่มาชิก 
          สหกรณ์ฯ  ไดจ่้ายเงินสวสัดิการมงคลสมรสแกส่มาชิก  จาํนวน  10 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  
10,000.-  บาท  ( หน่ึงหมื่นบาทถว้น )  ดงัน้ี 
    1. นางสาววภิาวรรณ  มงัเทศ รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    2. นางสาวสุพชัญา  สมคัรธญัญกจิ รพ.ทพัทนั  1,000.-  บาท 
    3. นางสาวพรนิภา  อุ่นเจริญ รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    4. นายเรวตัต ์ จูสิงห์  สสอ.ห้วยคต  1,000.-  บาท 
    5. นางสาวนิตยา  หาญวเิศษ รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    6.นางสาวนุจรินทร์   แถมพยคัฆ ์ รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    7.นายชยัธนตัถ ์ คนทา  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางพฤตินนัท ์ คนทา)   
    8.นายชชัวาล   นุ่มโต  ชาํระเงินสดส้ินเดือน 1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางจาํเนียร  นุ่มโต)  
    9.นางสาวสุมาลี  เป่ียมเจริญกจิ สสอ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    10. นายธีรภทัร์  บุญหนุน  รพ.หนองฉาง  1,000.-  บาท  
       1.6  สวสัดิการ  ครบรอบวนัเกดิ 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95 , 100  ปี ให้ไดรั้บเงิน 
สวสัดิการ ดงัน้ี 
    ครบรอบวนัเกดิ 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 ปี 
        ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ 1,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกดิ 90 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ 2,500.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกดิ 95 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ 5,000.-  บาท 
    ครบรอบวนัเกดิ 100 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ      20,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  60  ปี  จาํนวน   38   ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน   38,000.-  บาท  (สามหมื่นแปดพนับาทถ้วน ) 
ดงัน้ี 
    1. นายสมคิด  นาคพนัธ์    บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2. นายสมเกยีรติ  เดชาติวงศ ์ณ อยธุยา   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นายสมศกัด์ิ  วจิิตรพฒันะ   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางดารณี   ทองดี    บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นางทศันีย ์ บุญญานอ้ย    บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางอาภา  ทวกีสิกรรม    บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  นางสมพิศ  รัตนสารี    บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นายเกรียงศกัด์ิ  โพธ์ิศรี    บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  นายสุเทพ  ยางเฟ่ือง    บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10.  นางอนงค์  ทศันะบุตร    บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11.  นางสมพิศ  ปัญญาชนวฒัน์   บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    12.  นางนวพรรณ  ขวญัสกุล   บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13.  นางนงนุช  วงศว์เิชียร  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
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    14.  นางอรุณวดี   ไผ่บง  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    15.  นางวรรณดี  ทองสวน  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    16.  นางอนุลีย ์ ขาลคุปต์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    17.  นางวาสนา  ขมหวาน  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    18.  นางสมพิศ  อุณฑพนัธุ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    19.  นางเสาวภาคย ์ จูมั่น  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    20.  นางอาํนวย  พะนาน  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    21.  นางวิมล  แสงอุทยั  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    22.  นางอรนาถ  พิทกัษธ์าํรง บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    23.  น.ส.ลกัขณา  เศรษญเสถียร บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    24.  นางศิริเกษ   วงษว์กิยก์จิ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    25.  นางนันทนา  ม่วงสวา่ง  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    26.  นางสาํอาง  โชคชยั  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    27.  นายเสรี   แสงคาํฉาย  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    28.  น.ส.สุรีย ์  ชุติพงษว์เิวท  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    29.  นายแพทยว์ิเชียร  ภิยโยทยั บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    30.  นายสมโภชน ์ นาคพันธ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    31.  นายสมเกยีรติ  กระเทศ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    32.  นางคาํฝัน  กตัติกา  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    33.  นายสมชาย  มงคลพร  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    34.  นายชินโชติ  เลากสิกรรม บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    35.  นายวารินทร์  แห้วเพ็ชร์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    36.  นางกุลธิรัตน์  เลิร์ซ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    37.  นางนันทนา  ช่องสาร  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    38.  นายจาํนงค ์  แสงอ่อน  ชาํระเงินสดส้ินเดือน 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ 65 ปี  จาํนวน 19 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 19,000.- บาท (หน่ึงหมื่นเกา้พนับาทถว้น) ดงัน้ี 
    1.  นางพิศมยั   อุนจะนาํ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นายบรรจบ  รักกะสิวทิย  ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางรวรัีตน์  สุวรรณวทิย  ์ บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางวนัทนา  บุญยงั  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นางไทยวรรณ  เจนธญักรณ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นางบัวทอง  มทัธวรัตน์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    7.  นางสาคร  วอ่งวกิยก์าร  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นางสุณีย ์ พูลสุขเสริม  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    9.  นางปราณี   ดาวดี  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    10.  นายเชาว ์ สุระดม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    11.  นายสิต   โพธ์ิภู่  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    12.  นางยพุิน  หอมเนียม  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    13.  นางชุลีพร  จาํปาเกตุ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    14.  นางจริน   เทียมจันทร์  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    15.  นางสุชาดา  ลิมปโสภา  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    16.  นางพชัรี  โพธ์ิภู่  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    17.  นางเฉลียว  อบอาย  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    18.  นางชีวรัตน ์ สงขาํ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    19.  นายสุนทรเทพ  มณีจิระสุนทร บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
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มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  70  ปี  จาํนวน 8  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  8,000.-  บาท  (แปดพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1. นายประทปี  บวัตูม  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางอนงค ์ หมัน่เพียรธรรม บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3.  นางจงจิต  ทองทักษิณ  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4.  นางชูอนงค ์ วิกยพนัธุ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    5.  นายประทวน  วตัตะพันธ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    6.  นายสิงโต  จนัทสร  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    7.  นางสุกญัญา  วริิยาจาร  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นางธัณยจิ์รา  กจิสุวรรณวงษ์ บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  75  ปี  จาํนวน  5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  5,000.-  บาท  (ห้าพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1. นางสุนนัท์  มานะกจิ  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2. น.ส.วไิล  ชยัศิริพงษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    3. นางมณัฑนา  ภิยโยทยั  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    4. นางสมหมาย   อาํภิน  ชาํระเงินสด  1,000.-  บาท 
    5. นายวเิวก  ระยบัแสงรุ้ง  บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  80  ปี  จาํนวน  2 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  ( สองพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางกานดา   เสนานนัท ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    2.  นางสาลี่  สงวนเผ่า  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
มีสมาชิกไดรั้บสวสัดิการครบรอบวนัเกดิ  85  ปี  จาํนวน  1 ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  1,000.-  บาท  ( หน่ึงพนับาทถว้น ) ดงัน้ี 
    1.  นางสง่า  จนัทรังษ ์  บาํนาญ รพ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
   1.7  สวสัดิการสมาชิกท่ีประสบเหตุสาธารณภยั  ให้ไดรั้บสวสัดิการในวงเงินไม่เกนิ   
5,000.- บาท ( ห้าพนับาทถว้น )  จาํนวน  5  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  18,300.-  บาท  (หน่ึงหมื่นแปดพนัสามร้อยบาทถว้น) ดงัน้ี 
    1.  นางพวงรัตน ์ ลี่เส็ง   รพ.หนองฉาง  2,000.- บาท 
    2.  นายเสรี   แสงคาํฉาย    รพ.อุทยัธานี  5,000.- บาท 
    3.  นางสมทรัพย ์ เครือม่วง   รพ.อุทยัธานี  1,300.- บาท 
    4.  นางสาวนุจรินทร์  แถมพยคัฆ ์  รพ.อุทยัธานี  5,000.- บาท 
    5.  นางเจียมรัตน ์ วตัตะพนัธุ ์  รพ.อุทยัธานี  5,000.- บาท 
         1.8  สวสัดิการสมาชิกอุปสมบท  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )    
จาํนวน  2  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน  2,000.-  บาท  (สองพนับาทถว้น)   ดงัน้ี 
    1. นายนที  อิ่มใจจิตร์  รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    2. นายวษิณุพงศ ์ สีทบัทิม  รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางสุภลกัษณ์  สีทบัทิม)   
     1.9  สวสัดกิารให้แกส่มาชิกโสดที่มีอายุ 45 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และ เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ   
ไม่นอ้ยกวา่   5   ปี     ใหไ้ดร้ับเงินสวสัดิการ    1,000.-  บาท    จาํนวน    8    ราย    เป็นเงินทั้งส้ิน  8,000.-  บาท  
( แปดพนับาทถว้น )   ดงัน้ี 
    1.  นางสาวปวณีา   บวัตูม        รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    2.  นางสาวนุจรินทร์   แถมพยคัฆ ์       รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 
    3.  นางสาวศรัญ   ประสิทธ์ิ        สสอ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    4.  นางสาวรัตนา  อมัภาราม       รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    5.  นางสาวสิริรัชต ์ สอิ้งทอง       รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    6.  นางสาวสมหมาย  อริยะดิบ       สสอ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    7.  นางสาวสุพฒัทรา  นาคยา       บาํนาญ สสจ.อุทยัธานี 1,000.-  บาท 
    8.  นางสาวจิดาภา  อ ํ่าทรัพย ์       รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
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   1.10  สวสัดิการบุตรคนแรกให้แกส่มาชิก  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการ  1,000.-  บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น )    
จาํนวน  9  ราย  เป็นเงินทั้งส้ิน 9,000.-  บาท  ( เกา้พนับาทถว้น )   ดงัน้ี 
    1.  นางสาววรรณิษา  วริิยสกุลทอง       รพ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    2.  นางสาวศรินทรา   แสงแกว้       รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    3.  นางสาวโบตัน๋  จงกสิกรรม       รพ.หนองขาหยา่ง 1,000.-  บาท 
    4.  นางสาวปิยภา  เอี่ยมชม        รพ.หนองขาหยา่ง 1,000.-  บาท 
    5.  นางสาวนิตยา  อาจวชิยั        รพ.บา้นไร่  1,000.-  บาท 
    6.  นางสาวศิริพร  จิตรมัน่        สสอ.ลานสัก  1,000.-  บาท 
    7.  นางสาววลยัรัตน ์ วอ่งธญักจิ       รพ.ห้วยคต  1,000.-  บาท 
    8.  นายพชัร   ดาํสนิท        สสอ.หนองฉาง 1,000.-  บาท 

  (สมาชิกสมทบหักเกบ็สมาชิกสามญั นางเพ็ญจนัทร์  ดาํสนิท)   
    9.  นางสุวมิล  สังขเ์มอืง              รพ.อุทยัธานี  1,000.-  บาท 

         4.2.2  สหกรณ์มรีะเบียบการปรับโครงสร้างหนี ้มสีมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการ  
ทั้งหมดจ านวน   6  ราย  

 4.2.3  การใช้จ่ายเงนิตามแผนประมาณการรายจ่าย  
        สหกรณ์ฯ    ไดม้ีการใชจ่้ายเงินดว้ยความประหยดั         และมีประสิทธิภาพโดยการ 
ใชจ่้ายเงิน ไดเ้ป็นไปตามแผนประมาณการรายจ่ายประจาํปี  2562  จากประมาณการที่ต ั้งไว ้  13,415,610.00  บาท   
การใชจ่้ายจริงเป็นเงิน     8,233,361.40     บาท      คิดเป็นร้อยละ  61.37    คงเหลือเงิน  5,182,248.60 บาท  
ซ่ึงการใชจ่้ายเงินตามนโยบายของคณะกรรมการ      เพื่อผลประโยชนท์ี่เกดิแกส่มาชิกของสหกรณ์ฯ    โดยรวม   
ในรอบปีที่ผ่านมา  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพยด์าํเนินการเพิ่มขึ้น  ดงัน้ี 
      ปี  2562   ปี  2561  ร้อยละ 
  ทุนเรือนหุ้น         902,716,960.00      847,001,680.00   6.58  
  เงินรับฝาก         857,333,772.46      738,518,095.92 16.09  
  เงินสํารองและทุนอื่น ๆ          61,801,567.64          55,497,131.29   11.36 

4.3  การพฒันาศักยภาพของกรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกของสหกรณ์ฯ  
  สหกรณ์ฯ ไดม้ีการพฒันาศกัยภาพของกรรมการ  เจา้หนา้ที่  และสมาชิกสหกรณ์ฯ  โดยเพิม่พูน 
ความรู้    ในการส่งเขา้รับการฝึกอบรม    สัมมนา    ประชุมต่าง   ๆ     เพื่อนาํความรู้ที่ไดม้าปรับใชก้บัระบบงาน 
สหกรณ์ฯ  เพือ่ให้มีการพฒันาแบบกา้วหนา้ยิ่งขึ้นไป ดงัน้ี 

ล าดับ วันที่ เร่ือง / ผู้จัด สถานที ่ บุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

1 27 พ.ย.61 ประชุมหารือการฟ้ืนฟกูิจการสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั 
/ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคลองจัน่ จาํกดั 

ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 
อาคาร 
ยทูาวเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

ประธาน 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายนพดล  ขยนัการนาว ี
นายนราพงศ์  ทศันางกูร 

2 22 ธ.ค.61 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561  
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 

ชั้น 5 ศูนยก์ารคา้เซียร์รังสิต 

กรุงเทพมหานคร 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ์  ทศันางกูร 

3 22 ม.ค.62 ประชุมหารือแนวทางการดาํเนินกิจการ 
วนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 2562 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสํานกังาน 
สหกรณ์ จ.อุทยัธานี  

กรรมการ นายววิฒัน์  สุริยกานต์ 
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ล าดับ วันที่ เร่ือง / ผู้จัด สถานที ่ บุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

4 8-10 ก.พ.62 โครงการสัมมนา “บทบาทและหนา้ที่ของ
การเป็นกรรมการ” และ โครงการฝึกอบรม 
“การพฒันาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพยข์อง 
ชสอ” 
 
/เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ 
(ข.ชสอ.น.) 

ณ โรงแรมนํ้ าทองน่าน  

อ.เมือง  จ.น่าน  

ประธาน
รองประธาน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองผูจ้ัดการ 
เจา้หนา้ที 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายปริพฒัน์ ทะแวสาริกิจ 
นายฉลอง  อนุบาลผล 
นายวรพจน์  ประทีป 
นายงรรณี  อมัระนนัท์ 
นางเขมมว์ราลกัษณ์ บุตรนํ้าเพ็ชร 
นางนํ้ าออ้ย  จนัทรังษ์ 
นางมนสันนัท์ บวัเหมือน 

5 22 ก.พ.62 โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการขบัเคลื่อน
งานนโยบายสําคญัและสร้างความเขา้ใจใน
แนวทางการแกปั้ญหาระดบัพื้นที่ เพือ่สร้าง
การมีส่วนร่วมของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
/สํานกังานสหกรณ์ จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสํานกังาน 
สหกรณ์ จ.อุทยัธานี  

ประธาน 
ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายนราพงศ์  ทศันางกูร 

6 
 
 

2 มี.ค.62 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
 
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 

ณ หอ้งประชุมชั้น 7 อาคาร
สวสัดิการฌาปนกจิ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยไ์ทย (สฌ.สอ.) 

ประธาน 
เลขานุการ 
ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายนพดล  ขยนัการนาวี 
นายนราพงศ์  ทศันางกรู 

7 7 มี.ค.62 สัมมนา เร่ือง กฎหมายใหม่กบัการบริหาร
ที่ควรจะเป็น 
 
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  
รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จ.นครสวรรค์ 
 

ประธาน 
ผูจ้ดัการ 
ผูต้รวจสอบ
กิจการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายนราพงศ์ ทศันางกรู 
นายรักชาติ จนัทร์ศรี 

8 8-10 มี.ค.62 สัมมนา เร่ือง บริหารความเส่ียงดา้นการเงิน
และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบนั และ 
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของเขตพ้ืนท่ี
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ และประชุม
ใหญ่สามญัประจาํปีของชมรมเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 
/เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ 
(ข.ชสอ.น.) 

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
พะเยา จาํกดั อ.เมือง 
จ.พะเยา 

ประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

9 8 เม.ย. 62 อบรม เร่ือง “การทวงถามหน้ี อยา่งไรให้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย” 
/สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอทุยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี 
จาํกดั 

กรรมการ 
กรรมการ 

นายวรพจน์  ประทีป 
นายเอเธน  วรพงศ์ไชย 
ฝ่ายจดัการ 

10 26-28 เม.ย.62 อบรมสัมมนา เร่ือง “ปล่อยเงินกูอ้ยา่งไร? 
ไม่ใหเ้กิดหน้ีสูญ” 
/กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพยจ์งัหวดัสระบุรีและ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

ณ วงัยางริเวอร์ไซด์รีสอร์ท  
จ.นครนายก 

ประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 

11 29 เม.ย.62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขบัเคลือ่นงานนโยบาย
สาํคญั และสร้างความเขา้ใจในแนวทางการแกปั้ญหา
ระดบัพื้นท่ี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์และ
กลุม่เกษตรกร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
/สาํนักงานสหกรณจ์ังหวดัอุทยัธานี 

ณ สํานกังานสหกรณ์
จงัหวดัอุทยัธานี 

ผูต้รวจสอบ
กิจการ 
 

นายรักชาติ  จนัทร์ศรี 
น.ส.ศรีนวล  แกว่นเชิงคา้ 
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ล าดับ วันที่ เร่ือง / ผู้จัด สถานที ่ บุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

12 30 เม.ย.62 ประชุมใหญส่ามญัประจาํปี 2561 กบัสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนหว้ยขานาง-ทุ่งนา จาํกดั 
 
/สาํนกังานสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน หว้ยขานาง- 
ทุ่งนา จาํกดั 

ณ หอ้งประชุมสํานกังาน
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนหว้ย
ขานาง-ทุ่งนา จาํกดั 
อ.หนองฉาง 
จ.อุทยัธานี 

ประธาน นายเสรี  แสงคาํฉาย 

13 14 พ.ค.62 ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีฯ เพ่ือ
ปรึกษาหารือในการบริหารงานของเขตพ้ืนท่ีฯ 
ตามนโยบายของ ชสอ. 
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมบา้นสวนรีสอร์ท 
อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 

ประธาน นายเสรี  แสงคาํฉาย 

14 14 พ.ค.62 โครงการสัมมนาศูนยป์ระสานงานและ
สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดเ้ป็นศูนย์
ประสานงานของ สส.ชสอ.ทั้ง 4 ภูมิภาค เพ่ือ
ทราบถึงแนวทางการรับสมคัรสมาชิกกรณี
พิเศษ การบริหารงานสมาคมและศูนย์
ประสานงานสู่ความเขม้แข็งในสภาวะ
ปรับเปล่ียนกฎหมายใหม ่
/สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมบา้นสวนรีสอร์ท 
อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ 

ผูจ้ดัการ นายนราพงศ์  ทศันางกูร 

15 15 พ.ค. 62 ประชุมทางไกลเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
อนุบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
/สหกรณ์จงัหวดัอทุยัธานี จาํกดั 

ณ หอ้งประชุมสํานกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
จ.อุทยัธานี 

เลขานุการ นายนพดล ขยนัการนาว ี
 

16 17-19 พ.ค.62 โครงการศึกษาดงูานท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
จนัทบุรี จาํกดั 
 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั  

ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
จนัทบุรี จาํกดั 
จ.จนัทบุรี 

 ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ  
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการ  
ผูต้รวจสอบกิจการ 

17 8 มิ.ย.62 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  
 
 
 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ณ ห้องรอยลั จูบิล่ีบอลรูม 
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์
แสดงสินคา้และการ
ประชุมอิมแพค็เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี 

ประธาน 
ผูจ้ดัการ 

นายเสรี  แสงค าฉาย 
นายนราพงศ์ ทัศนางกูร 

18 9 มิ.ย.62 โครงการอบรม สหกรณ์พบสมาชิก คร้ังท่ี 14 
 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

ณ หอ้งประชุมโรงเรียน
หนองฉางวิทยา 
อ.หนองฉาง จ.อุทยัธานี 

 กรรมการ 
ฝ่ายจัดการ 
สมาชกิจ านวน 200 คน 

19 25 มิ.ย.62 โครงการอบรมทางไกล (Conference) ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปรามปรามการ
ฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทาํลาย
ลา้งสูง 
/สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน
สหกรณ์จงัหวดัอุทยัธานี 
จ.อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ 
 

นายนราพงศ์  ทศันางกรู 
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ล าดับ วันที่ เร่ือง / ผู้จัด สถานที ่ บุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

20 28-30 มิ.ย.62 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั (ชสอ.) 

ณโรงแรมลองบีชชะอาํ 
จ.เพชรบุรี 

ประธาน 
 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
 

21 6-7 ก.ค.62 โครงการสัมมนา “ยทุธวิธีการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพยแ์บบมืออาชีพ 4.0” 
/เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ 
(ข.ชสอ.น.) 

ณ โรงแรมโลตสัปางสวน
แกว้ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

ประธาน นายเสรี  แสงคาํฉาย 
 

22 22-23 ก.ค.62 อบรมผูต้รวจสอบกิจการ หลกัสูตร “ผู ้
ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน”(หลกัสูตร 1) 
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่ม
จรัส (น.ม.ส.) สนันิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

สมาชิก
สหกรณ์ฯ 

น.ส.ปวจันา  ทรรตลกัษณ์ 
นางศุภรินทร์ ภู่ระหงส์ 

23 27 ก.ค.62 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม (ระยะสั้น) 
คร้ังท่ี 8 
/สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  

ณ วิทยาลยัสารพดัช่างจงัหวดั
อุทยัธานี 

ผูจ้ดัการ กรรมการ ฝ่ายจดัการ 
สมาชิกจาํนวน 60 คน 
 

24 30 ก.ค.62 ประชุมหารือแกปั้ญหาสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
คลองจัน่ จาํกดั 
 
/สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

ณหอ้งประชุมรัชนีแจ่มจรัส 1 
ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 

ผูจ้ดัการ นายนราพงศ์  ทศันางกรู 
 

25 30 ส.ค. - 1 ก.ย.62 จดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 และ
สัมมนา หวัขอ้ “เหตุผลความจาํเป็นและ
สาระสําคญัของ (ร่าง) กฎกระทรวง 13 ฉบบั 
ตามมาตรา 89/2 ของ พ.ร.บ สหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2562” 
/ชมรมผูจ้ดัการออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ณ โรงแรมบรรจงบุรี  
อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 

ผูจ้ดัการ นายนรางพงศ์  ทศันางกรู 

26 7 ก.ย. 62 ประชุมสัมมนารับฟังนโยบายและทิศทางการ
บริหารงานสหกรณ์ในอนาคต 
 
/สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอทุยัธานี จาํกดั 

ณ ห้องประชุมอนุสรณ์  
60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอทุยัธานี จาํกดั 
อ.เมือง จ.อทุยัธานี 

เลขานุการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการ 

นายนพดล  ขยนัการนาวี 
นายวิเวก  ระยบัแสงรุ้ง 
นายนราพงศ์  ทศันางกรู 

27 17  ก.ย.62 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การบญัชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ....ผา่นทาง 
Web Conference  
/กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

ณ สํานักงานตรวจบญัชี
สหกรณ์จงัหวดัอทุยัธานี 

ประธาน นายเสรี  แสงคาํฉาย 

28 21-22 ก.ย. 62 โครงการสัมมนา “การบริหารงานภายใต ้
พ.ร.บ. สหกรณ์ และกฎหมายแรงงาน”  
 
/เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ 
(ข.ชสอ.น.) 

ณ โรงแรมบา้นสวน 
รีสอร์ท 
อ.เมือง 
จ.นครสวรรค ์

ประธาน 
ผูจ้ดัการ 
ผูต้รวจสอบ
กิจการ 

นายเสรี  แสงคาํฉาย 
นายนราพงศ์  ทศันางกรู 
นางสาวศรีนวล  แกว่นเชิงคา้ 

29 16-19 ต.ค.62 ฝึกอบรม หลกัสูตร “การเงิน การบญัชี และ
การบริหาร สําหรับกรรมการดาํเนินการ และ
ผูจ้ดัการสหกรณ์” รุ่นท่ี 7 
 
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ณ โรงแรมโฆษะ 
อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

ประธาน นายเสรี  แสงคาํฉาย 

30 21 ต.ค. 62 ประชุมหารือในการจดัตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จงัหวดั 
/สํานกังานสหกรณ์จงัหวดัอทุยัธานี 

ณ หอ้งประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูอทุยัธานี จาํกดั 

ผูจ้ดัการ นายนรางพงศ์  ทศันางกรู 
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ล าดับ วันที่ เร่ือง / ผู้จัด สถานที ่ บุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา 

31 22 ต.ค.62 เขา้ร่วมรับฟังแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 
/โรงพยาบาลหนองฉาง 

ณ ห้องประชุมใหญ ่
โรงพยาบาลหนองฉาง 

รองประธาน นายปริพฒัน์  ทะแวนสาริกิจ 

32 26-27 ต.ค.62 โครงการสัมมนา “พฒันาเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
ออมทรัพยสู่์มืออาชีพ” 
/ชมรมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคเหนือ 

ณโรงแรมโลตสัปาง 
สวนแกว้ 
จ.เชียงใหม่ 

 ฝ่ายจดัการ 

  4.4  ด้านการบริหาร ( Function  Management ) 
  มีการวางแผนกาํหนดนโยบายต่าง ๆ เพือ่รับมือสภาวะเศรษฐกจิที่ตกตํ่าและเพื่อรองรับความ
ตอ้งการของสมาชิก ดงัน้ี 
    4.4.1 การเพิ่มงวดชาํระหน้ีเงินกูส้ามญั 
    4.4.2 การเพิ่มวงเงินกูฉุ้กเฉิน 
    4.4.3 การช่วยเหลือสมาชิกที่ตอ้งชาํระหน้ีแทนผูกู้ ้
    4.4.4  ดาํเนินการเปิดบญัชีกบัหลายธนาคารเพื่อเพิม่ช่องทางทาํธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
และสมาชิก 
    4.4.5 ใหก้ารช่วยเหลอืสมาชิกที่ถูกบงัคบัคด ี
    4.4.6 เขา้ร่วมเครือข่ายกบัสหกรณ์ทัว่ประเทศ 
    4.4.7 แต่งตั้งผูจ้ดัการเป็นผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมจดัตั้งสันนิบาตสหกรณ์ประจาํจงัหวดัอุทยัธานี  
    4.4.8 เร่ืองเงินฝากกบัสหกรณ์อื่น  
   1. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่  
       ยอดเร่ิมแผนฟ้ืนฟ ูณ วนัที่ 13 มิถุนายน 2559  ยอดเงิน  37,579,361.78 บาท 
       ไดร้ับคืนมา    ยอดเงิน    5,288,919.37 บาท 
        ยอด ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562 ยอดเงินคงเหลือ  32,290,442.41 บาท 
   2. เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุทยัธานี ยอดเงิน  63,583,037.43 บาท 
       ดอกเบี้ยร้อยละ   3.70  ถอนดอกเบี้ยออกทุกเดือน 
       ถอนเงินตน้แจง้ล่วงหนา้  5  วนัทาํการ 
   3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก   ยอดเงินคงเหลือ    4,929,065.07 บาท 
       ต ั้งแต่  31  ตุลาคม 2559 ถงึ 31 ตุลาคม 2562 ไดร้ับชาํระคืนมา     97,274.35 บาท 
       จึงดาํเนินการเร่งรัดใหส้หกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก ปรับแผนฟ้ืนฟูใหมเ่ป็นส่งชาํระคืน 
       ปีละ 492,906.51 บาท    ทุกปีเป็นระยะเวลาสิบปีส้ินสุด ณ 30 กนัยายน 2572 
   4.  เงินฝากสหกรณ์นิคมลานสัก    ยอดเงินคงเหลือ  6,900,000.- บาท 
       มีแผนชาํระคืนเงินฝากปีละ  1,000,000.- บาททุกปี เร่ิม  31 มีนาคม 2563 
       ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00  ถอนโอนเขา้บญัชีสหกรณ์สาธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ทุกเดือน
  4.5  ด้านการระดมทุน ( Financial  Decision ) 
     4.5.1 เปิดบริการดา้นเงินรับฝากทุกประเภทจากสมาชิกสหกรณฯ์ อตัราดอกเบ้ียณ  31 ตุลาคม 2562   ดงัน้ี 
   ออมทรัพย ์   ดอกเบี้ย  ร้อยละ  3.90  จาํนวน  2,183  บญัชี เป็นเงิน  505,846,922.41  บาท 
   ออมทรัพยพ์เิศษ   ดอกเบี้ย  ร้อยละ  4.00  จาํนวน       93  บญัชี เป็นเงิน    79,912,055.54  บาท 
   ออมทรัพยพ์เิศษ -   ดอกเบี้ย  ร้อยละ   4.10  จาํนวน     143  บญัชี เป็นเงิน   271,574,794.51 บาท 
   ผูเ้กษยีณอายรุาชการ 
   รวมเงนิฝากทุกประเภท    เป็นเงนิ    857,333,772.46    บาท  ( แปดร้อยห้าสิบเจด็ล้าน
สามแสนสามหมื่นสามพันเจด็ร้อยเจ็ดสิบสองบาทส่ีสิบหกสตางค์ )  
         4.5.2 การส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ไดส่้งเสริมการออมเงินของสมาชิก  โดยการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกฝากเงิน
ออมทรัพยเ์ล่มเหลือง โดยหกัจากบญัชีเงินเดอืนเขา้บญัชีของสมาชิกทุกเดอืน จาํนวน  276  บญัชี เป็นเงินออม   
ณ  31 ตุลาคม 2562  จาํนวน  1,022,200.-  บาทต่อเดือน 



 

 

- 66 - 

 

         4.5.3 การขยายผูม้สิีทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
   สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดให้พนกังานราชการ  ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข  ที่ทาํงานอยู่ในทอ้งที่ จงัหวดัอุทยัธานี  มีสิทธิสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ประเภท  สมาชิก
สมทบ  ตามขอ้บงัคบั พ.ศ. 2548 ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2547  และนายทะเบียน
สหกรณ์โดยถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้  มผีลบงัคบัใช ้  ต ั้งแต่วนัที่  1  มีนาคม  2548  เป็นตน้ไป  ขอ้มูล  ณ   
วนัที่  31  ตุลาคม  2562   มียอดสมาชิกสมทบ  ทั้งส้ิน  514  คน  และเปิดให้ครอบครัวของสมาชิกสามญั   
( บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตรที่บรรลุนิติภาวะ ) สมคัรเป็นสมาชิกสมทบ  ณ  วนัที่  31 ตุลาคม  2562  มียอด
สมาชิกสมทบหกัเกบ็จากสมาชิกสามญั  ท ั้งส้ิน  663  คน  รวมมสีมาชิกประเภทสมาชิกสมทบ   1,177   คน 

4.6  ด้านการจัดการบริการเงนิกู้ ( Loan  Management )   
       สหกรณ์ฯ จดัรูปแบบการให้บริการเงินกูรู้ปแบบใหม่  โดยเปิดให้บริการเงินกูส้ามญัเพือ่การ 

อนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ โดยคิดดอกเบี้ยในอตัรา  ดอกเบี้ยเงนิกู้สามญั  ลบ  หนึง่บาท  ต่อปี  โดยไดด้าํเนินการ
ในโครงการสินเช่ือต่าง  ๆแลว้  ดงัน้ี 
           4.6.1 สินเช่ือเพื่อการศึกษา 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดบริการเงินกูส้ามญัเพื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการ 
สินเช่ือเพื่อการศึกษา  ซ่ึงปัจจุบนั  สหกรณ์ฯ ยงัคงให้บริการในโครงการน้ีอยู่  ซ่ึงวงเงินที่ให้กู ้ เป็นดงัน้ี   

ระดบัชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6            วงเงินไม่เกนิ    100,000.00  บาท   
   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 -  ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี    วงเงินไม่เกนิ    150,000.00  บาท   
   ระดบัปริญญาตรี       วงเงินไม่เกนิ    200,000.00  บาท   
 โดยในปี 2562  น้ี  มผีูใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดงัน้ี 

 ระดบัชั้นอนุบาล -  ประถมศึกษาปีที่ 6     เป็นเงิน   100,000.00  บาท   
 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 -  ต ํ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 2 ราย เป็นเงิน   150,000.00  บาท   
 ระดบัปริญญาตรีขึ้นไป           จ านวน 2 ราย เป็นเงิน   200,000.00  บาท 

 รวมทั้งหมด   4   ราย     เป็นเงนิรวม      448,000.00   บาท      (ส่ีแสนส่ีหมื่นแปดพนับาทถ้วน)  
4.6.2  สินเช่ือเพื่อธุรกจิขนาดเลก็  (SME) 

              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อธุรกจิขนาดเลก็ (SME) โดยในปี 2562  ไม่มีสมาชิกยื่นกูใ้นโครงการดงักล่าว   
          4.6.3  สินเช่ือเพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า 
              สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์  ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต ์/ รถจกัรยานไฟฟ้า โดยในปี 2562  น้ี  มีสมาชิกยื่นกูโ้ครงการน้ีจาํนวน   1   ราย เป็นวงเงิน 
ที่ให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  50,000.-  บาท    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
          4.6.4  สินเช่ือเพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์  ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / คอมพิวเตอร์กระเป๋าห้ิว ( Note  Book ) โดยในปี 2562 น้ี  ไม่มสีมาชิกยื่นกูใ้นโครงการ
ดงักล่าว   
          4.6.5  สินเช่ือเพื่อซ้ือกลอ้งดิจิตอล 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการสินเช่ือ
เพื่อซ้ือกลอ้งดิจิตอล  โดยในปี 2562  น้ี  ไม่มีสมาชิกยื่นกูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 
          4.6.6  เงินกูเ้พือ่สงเคราะห์ชีวติและครอบครัว 
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการสินเช่ือ
เงินกูเ้พื่อสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว โดยในปี 2562  น้ี  ไมม่ีสมาชิกยื่นกูใ้นโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 
          4.6.7  เงินกูเ้พือ่ชาํระหน้ีแทนผูกู้ใ้นฐานะผูค้ ํ้าประกนัและ/หรือ คู่สมรส ทายาท ของผูกู้ ้
   สหกรณ์ฯ  ไดเ้ปิดให้บริการเงินกูเ้พื่อการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน ์ ในโครงการสินเช่ือ
เงินกูเ้พื่อชาํระหน้ีแทนผูกู้ใ้นฐานะผูค้ ํ้าประกนัและ/หรือ คู่สมรส ทายาท ของผูกู้ ้  โดยในปี 2562  น้ี  มสีมาชิกยื่นกู ้
โครงการน้ีจาํนวน    5   ราย เป็นวงเงินที่ให้สมาชิกกู้ทั้งส้ิน  1,000,000.-  บาท    (หนึง่ล้านบาทถ้วน) 
  ที่ประชุม :- .......................................................................................................................  
  มติที่ประชุม :- ......................................................................................................................  
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4.7  รายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ                                                                                                                                         
         ประธานกรรมการ : - ขอเชิญผูต้รวจสอบกจิการ  รายงานผลการตรวจสอบกจิการ  
ประจาํปี  2562  ให้ที่ประชุมใหญ่ฯ  รับทราบ 
        ผูต้รวจสอบกจิการ : - ( นายรักชาติ จนัทร์ศรี, นางสาวศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ )  รายงานผลการ
ตรวจสอบกจิการให้ที่ประชุมใหญ่ฯ รับทราบ  โดยสรุป 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทยัธานี จ ากดั 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่ 31  ตุลาคม 2562 
 

เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี จาํกดั 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํ ปี 2561  เม่ือวนัท่ี  25  พฤศจิกายน 2561  ได้แต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี จาํกดั สาํหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562  
ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้าํการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้
ตรวจสอบ นั้น ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี โดยสรุปดังน้ี 
 1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธิีการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลกัฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
  2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคบั ระเบียบและมติของท่ีประชุม 
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
   ท่ีกาํหนดไว ้
 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส่หกรณ์ควรแก้ไข 
  3.1 ผลการด าเนินงาน 
   สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือตน้ปี  2,855 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 131 คน ลาออกจากสหกรณ์ 67 
คน สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี 2,919 คน ในวนัส้ินปีสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานทั้ งส้ิน  902,716,960.00 บาท และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้ งส้ิน  107,318,525.65 บาท  ค่าใช้จ่าย 43,292,783.31 บาท มีกาํไรสุทธิ 64,025,742.34 บาท เพ่ิมขึ้น
จากปีกอ่น 2,668,353.93 บาท  
  3.2 ด้านบริหารงานทัว่ไป 
  ขอ้สังเกตุ   
  การวางแผนการปฏิบัติงานและการจดัทาํผงักาํกบัการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีการจดัทาํ 
การพฒันาศกัยภาพของกรรมการและเจา้หน้าท่ี พบว่า กรรมการและเจา้หน้าท่ีบางท่านไม่ได้รับการพฒันาศกัยภาพใน
รอบปีบัญชีนั้น   ขอ้บังคบั/ระเบียบ/มตคิณะกรรมการ เกบ็รวมไวใ้นแฟ้มเดียวกนัและมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมหลายคร้ัง อีกทั้ ง
ระเบียบบางฉบับใช้มาตั้งแตปี่ 2548 ไม่เป็นปัจจุบัน   การเบิกค่าสมนาคุณหน่วยงาน เป็นค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีตามแผน
ประมาณการรายจ่ายประจาํปี 2562  พบว่า มีรายจ่ายให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี ด้วย 
ภาระงานในการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ มีจาํนวนมาก ผูต้รวจสอบกจิการตอ้งเขา้ไปตรวจสอบกจิการหลายคร้ัง
ในรอบเดือนหน่ึงๆ 
  ข้อแนะน า 
  ควรจดัทาํแผนปฏิบัติงานและผงักาํกบัการปฏิบตัิงานในรอบปีบัญชีเพื่อให้เป็นไปดว้ยความประหยดั 
ครอบคลุม ครบถว้น และทันเวลา   ควรจดัทาํแผนการพฒันาศกัยภาพของกรรมการและเจา้หน้าท่ีในรอบปีบัญชี โดย
ให้ครอบคลุม กรรมการและเจา้หน้าท่ีทุกคน   ควรดาํเนินการแกไ้ขขอ้บังคบั และระเบียบ ของสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
และควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกนัทาง Web site  ของสหกรณ์ พร้อมทั้ งแยกจดัเกบ็แยกแฟ้มเป็นเร่ืองๆ 
ควรเบิกจ่ายเงินสมนาคุณ เฉพาะหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหักเงินให้สหกรณ์ฯ เท่านั้น เพราะสหกรณ์ฯ มีหน้าท่ีให้บริการแก่
สมาชิกตามอาํนาจหน้าท่ีของสหกรณ์ฯ 



 

 

- 68 - 

 

ควรดาํเนินการแกไ้ข ขอ้บังคบัของสหกรณ์ฯ เพ่ิมผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งน้อย 3  คน โดย 
ประกอบด้วย ประธานผูต้รวจสอบกจิการ  1 คน และเลขานุการ 1 คน   อน่ึง ควรตดัรายจ่ายท่ีไม่จาํเป็นหรือลดรายจ่าย 
เช่น ค่าจา้งท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ปีละ 60,000.- บาท  โดยมีรายจ่ายเฉล่ียเดือนละ 5,000.- บาท 
  3.3 ด้านบญัชี 
   สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสาํหรับการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น โดยแยกรายการท่ีเป็น
เงินสด และรายการโอนบัญชี จัดทําบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีคร บถ้วน
สมบูรณ์ การผา่นรายการบัญชีท่ีเกีย่วขอ้งไปยงับัญชีแยกประเภททั่วไป  รวมถึงการประมวลผลขอ้มูลประจาํวนัได้อย่าง
ถูกตอ้ง  ครบถว้น มีการจดัทาํบัญชียอ่ย และทะเบียนต่าง ๆ ไวเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบัน  ทั้ งน้ีสหกรณ์ได้มีการสอบทาน
ยอดคงเหลือในระบบงานต่าง ๆ เปรียบเทียบกบับัญชีคุมยอดเป็นประจาํทุกเดือน 
  3.4 ด้านการเงิน 
   สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ี
ได้กาํหนด ไวต้ามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และผา่นการพิจารณาจากผูมี้อาํนาจในการอนุมตัิ 
  3.5 ด้านเงินรับฝาก 
   สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 3 ประเภท มียอดยกมา ณ ตน้ปี คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย ์  จาํนวนเงิน     509,064,498.38  บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   จาํนวนเงิน         9,461,579.04  บาท 
(3) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ   จาํนวนเงิน     219,992,018.50  บาท  

   วนัส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 
(1) เงินรับฝากออมทรัพย ์  จาํนวนเงิน     505,846,922.41  บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ   จาํนวนเงิน      79,912,055.54  บาท 
(3) ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษผูเ้กษียณฯ   จาํนวนเงิน     271,574,794.51  บาท  

  3.6 ด้านสินเช่ือ 
   สหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิกระหว่างปี 4  ประเภท คือ 
   1. เงินกูฉุ้กเฉิน 
        1.1 เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสามญั จาํนวน 2,445  สัญญา เป็นเงิน  227,414,700.00  บาท  

         1.2  เงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกสมทบ จาํนวน  885  สัญญา เป็นเงิน    14,071,000.00  บาท  
2.เงินกูส้ามญั 

        2.1 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสามญั      
  -  ใช้หุ้นค ํ้า  จาํนวน          39 สัญญา เป็นเงิน    19,198,700.00     บาท   
  -  ใช้บุคคลค ํ้า  จาํนวน    441 สัญญา เป็นเงิน  904,209,541.41    บาท 

       2.2 เงินกูส้ามญัของสมาชิกสมทบ   จาํนวน 160  สัญญา  เป็นเงิน  14,509,300.00 บาท 
3. เงินกูเ้พื่อการศึกษา  จาํนวน  4   สัญญา เป็นเงิน  448,000.00     บาท 
4. เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน 1  สัญญา  เป็นเงิน  50,000.00 บาท 

   ณ วนัส้ินปี สหกรณ์มีกาํไร จาํนวน  64,025,742.34 บาท สูงกว่าประมาณการกาํไรท่ีกาํหนดไว ้
จาํนวน  63  ลา้น เป็นเงิน  1,025,742.34 บาท 
   การจ่ายเงินให้กูแ้กส่มาชิกแต่ละรายถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบเกีย่วกบัการให้เงินกูท่ี้
กาํหนดไว้ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการทุกราย การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
   การติดตามการชาํระหน้ี สหกรณ์มีการติดตามลูกหน้ีเงินกูผ้ิดสัญญาไม่มาชําระเงินตามกาํหนด 
ทาํให้ไม่มีลูกหน้ีท่ีไม่สามารถเรียกเกบ็หน้ีได้  
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  3.7 ด้านการลงทุน 
   สหกรณ์ได้นาํเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินต่าง ๆ ในรูปของการฝากเงินในสหกรณ์อ่ืนจาํนวน  
105,543,242.98 บาท  ซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  จาํนวน 3,088,000.00.บาท หุ้นของ
บริษทัสหประกนัชีวิตจาํกดั จาํนวน 200,000.00 บาท  สลากออมสินพิเศษ  10,000,000.00 บาท 
 4. การตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุง 

 ในปี พ.ศ. 2562  ผูต้รวจสอบกจิการได้ให้ขอ้สังเกตและแนะนาํแกเ่จา้หน้าท่ีผูป้ฏิบตัิงานสหกรณ์ 
และรายงานผลการตรวจสอบ   พร้อมขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ ต่อคณะกรรมการดาํเนินการในท่ีประชุมประจาํเดือน  
ซ่ึงขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะได้รับการแกไ้ขปรับปรุงให้ถูกตอ้งแลว้ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
 
          รักชาติ  จนัทร์ศรี      ศรีนวล   แกว่นเชิงคา้ 
       (นายรักชาติ  จนัทร์ศรี)                    (นางสาวศรีนวล   แกว่นเชิงคา้) 
          ผูต้รวจสอบกจิการ        ผูต้รวจสอบกจิการ 

 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ทีป่ระชุม :-  .....................................................................................................  
มตทิีป่ระชุม :-  ................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 70 - 

 

 4.8 รายงานการแก้ไข / เพิม่เติม ระเบียบสหกรณ์ ฯ / หลกัเกณฑ์การขอกู้เงินสามญัเพือ่การ 
อนัจ าเป็นหรือมปีระโยชน์ ในรอบปี 2562 

ประธานกรรมการ : - ช้ีแจงระเบียบของสหกรณ์ ทีไ่ดม้ีการแกไ้ข / เพิ่มเติม ในรอบปี  2562 
           4.8.1  ก าหนด  ระเบียบ ว่าด้วย  การให้เงนิกู้และดอกเบี้ยเงนิกู้ พ.ศ. 2562  และให้ถือบงัคบัใช้

ต ั้งแต่  วนัที่  27 สิงหาคม 2562   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั 
ว่าด้วย    การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงนิกู้ 

พ.ศ.   2562 
        ----------------------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์   ขอ้  79  (9)   และขอ้  100   (2)  และมติคณะกรรมการดาํเนินการ      ชุดท่ี    
30    คร้ังท่ี 10 / 2562  วนัท่ี  26    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2562  ไดก้าํหนดระเบียบฯ   ว่าดว้ย   การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้   ดังต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1   ระเบียบน้ีเรียกว่า    “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั   ว่าดว้ย  การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้ 
พ.ศ. 2562 ” 
  ขอ้ 2   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  27   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.   2562   เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3   ใหย้กเลิก  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้    พ.ศ.  2562        ซ่ึงกาํหนด
โดยคณะกรรมการดาํเนินการ    ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี  2 / 2562   เม่ือวนัท่ี 24    เดือน  ธันวาคม     พ.ศ. 2561  และบรรดามติคณะกรรมการท่ีขดัต่อ
ระเบียบน้ี โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
            หมวด 1 

     ข้อก าหนดทั่วไป 
  ขอ้ 4   ในระเบียบน้ี  สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3  ประเภท  คือ 

(1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(2) เงินกูส้ามญั 
(3) เงินกูพิ้เศษ 

ขอ้ 5   สหกรณ์จะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแกส่มาชิกซ่ึงประสงค์จะขอกูเ้งินจากสหกรณ์ 
ขอ้ 6  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ 

เห็นสมควร แต่จะใหเ้งินกูเ้พ่ือการสุรุ่ยสุร่าย หรือเก็งกาํไรไม่ได ้
  ขอ้ 7  สมาชิกผูป้ระสงค์ขอกูเ้งิน  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบท่ีกาํหนดไว ้
  ขอ้ 8  การใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   ผูก้ ูต้อ้งทาํหนงัสือกู ้ และสมาชิกผูค้ํ้ าประกนั ตอ้งทาํหนงัสือคํ้ าประกนัใหไ้วต่้อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนดไว ้
  ขอ้ 9  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท  ซ่ึงผูก้ ูต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  ใหส่้งโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้
ณ ท่ีจ่ายของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีจ่ายเงินเดือน หากมีเหตุสมควรอยา่งย่ิงท่ีไม่สามารถส่งโดยวิธีท่ีกาํหนดได ้ ใหผู้ก้ ูท้าํหนงัสือร้องขอต่อ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  ทั้งน้ี   เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการมีมติพิจารณาเปล่ียนแปลงวิธีการส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทตามความใน
วรรคหน่ึงแลว้  ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูค้ํ้ าประกนัดว้ย 

 การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษ ดอกเบ้ียเงินกู ้และเงินค่าหุน้รายเดือนของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่
เกินร้อยละ  85  ของรายไดป้ระจาํของสมาชิกนั้น 
  ใหถื้อว่า  เงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือน นั้น ๆ 
       หมวด 2 
             เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ขอ้ 10  การใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน       คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอํานาจใหป้ระธานกรรมการ  หรือ  รองประธาน
กรรมการ  หรือ  กรรมการดาํเนินการอ่ืน ๆ  หรือ  ผูจ้ดัการ  ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูวิ้นิจฉยัการใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ดาํเนินการก็ได ้  และใหผู้จ้ดัการสรุปแถลงรายงานเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืน เพ่ือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ น้ัน ให้มีวงเงินไม่เกิน  200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน) 
 สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูฉุ้กเฉิน  ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์ฯ น้ีติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6  เดือน  ทั้งน้ี  วงเงินกู้

เพ่ือเหตุฉุกเฉินตอ้งไมเ่กินร้อยละ  100  ของทุนเรือนหุน้ 
  ขอ้ 11  หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูก้ ูไ้ดท้าํไวต่้อสหกรณ์และ ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนั
อยา่งอ่ืนอีก ทั้งน้ี  ใหถื้อว่าหุน้ท่ีผูก้ ูมี้อยูเ่ป็นหลกัประกนั และตอ้งชาํระหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินเป็นรายแรก 
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  ขอ้ 12  การส่งเงินงวดชาํระหน้ี    สําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน   
  ใหผู้ก้ ูส่้งคืนเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินปกติเต็มจาํนวน  พร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก   หรือใหส่้ง
เป็นงวดรายเดือนรวมกนัไม่เกิน  20 งวด ๆ ละเท่า ๆ กนั   โดยงวดแรกใหส่้งเงินไม่ตํ่ากว่าหน่ึงในย่ีสิบของจาํนวนเงินกู ้ พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
ภายในวนัส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก     ส่วนตน้เงินท่ีเหลือพร้อมดว้ยดอกเบ้ียใหส่้งภายในวนัส้ินเดือนถดัไป    ทั้งน้ี  โดยไม่มีการผอ่น
เวลาแต่ประการใดอีก  แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิของผูใ้หกู้ท่ี้จะเรียกร้องใหผู้ก้ ูช้าํระหน้ีทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก่อนกาํหนดท่ีกล่าวมาก็
ได ้ ตามแต่ผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควรและโดยมิพกัตอ้งช้ีแจงแสดงเหตุ 
               หมวด 3 
                เงินกู้สามัญ 
  ขอ้ 13  การใหเ้งินกูส้ามญั   ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกคณะกรรมการ
ดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์   ขอ้ 79 (12)  และ ขอ้ 83    และมอบอาํนาจหนา้ท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกได ้ โดยขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้หน้าํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาใน
การประชุมคราวถดัไป 
  ขอ้ 14 คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกนั้น   ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาให ้  ความเห็นดงัต่อไปน้ี  คือ  คาํขอกูข้อง
สมาชิกผูซ่ึ้งย่ืนคาํขอกูเ้งินสามญัไว ้  คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาอนุมติัตามลาํดบัท่ีก่อนหลงัของเลขท่ีรับเอกสารคาํขอกูเ้งินสามัญ     
ตามท่ีคณะกรรมการเงินกูเ้สนอ       โดยคําขอกูท่ี้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการในคราวหน่ึง ๆ ใหมี้อนัตกไป หากมีความจาํเป็นท่ีจะขอกู้
อีก  ใหย่ื้นคาํขอกูไ้ดใ้นคราวถดัไป 

สมาชิกผูข้อกูเ้งินสามญั จะตอ้งมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ  น้ี  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  10  ของวงเงินท่ีขอกู ้
  คณะกรรมการดาํเนินการ หากมีขอ้มูลอนัมีเหตุผลเพ่ือความมัน่คง และยึดประโยชน์แก่สหกรณ์  อาจพิจารณาไม่อนุมติัการ
กูเ้งินสามญัรายใด ๆ ก็ได ้ โดยมีการลงมติไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการดาํเนินการท่ีมาประชุม  และสมควรบนัทึกเหตุผลในรายงานการ
ประชุมไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  ขอ้ 15.  เงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ใหมี้จาํนวน  ดงัน้ี 

(1) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  แต่ไม่เกิน  1  ปี  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  30  เท่า 
ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

(2) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  2  ปี  ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  40  เท่า 
ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

(3) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่  2 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน  3  ปี   ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  50  เท่า 
ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

(4) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป  แต่ไม่เกิน 5 ปี   ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน  60 เท่า 
ของเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกนั้น 

(5) มีระยะเวลาการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 80 เท่าของเงินได ้
รายเดือนของสมาชิกนั้น  

ทั้งน้ี ตอ้งอยูใ่นจาํกดัวงเงินไมเ่กิน  2,800,000.- บาท (สองลา้นแปดแสนบาทถว้น)  
  ในกรณีท่ีสมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้ และ/หรือ เงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์เป็นหลกัประกนัใหกู้ไ้ดภ้ายใน
จาํนวนไมเ่กินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุน้ทั้งหมด และ/หรือ เงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ท่ีเป็นหลกัประกนั 
  ขอ้ 16  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัส่งเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนไมเ่สร็จก็ได ้    
 แต่จาํนวนเงินกูส้ามญัรวมทุกรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกว่าจาํนวนท่ีกล่าวในขอ้ 15   
สุดแต่กรณีไม่ได ้
  ขอ้ 17 ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏว่า  สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้ อนัมีลกัษณะพึงใหกู้น้ั้น
ทุกราย  ใหถื้อลาํดบัในการพิจารณาใหเ้งินกูด้งัต่อไปน้ี 

(1)  เงินกูซ่ึ้งถือมลูค่าหุน้เป็นหลกัประกนั   พึงใหใ้นลาํดบัก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
(2) ในระหว่างเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในขอ้   (1)   นั้น เงินกูท่ี้มี 

จาํนวนนอ้ยกว่าพึงใหก่้อน   ก่อนเงินกูท่ี้มีจาํนวนมากเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี       จาํนวนเงินกูท่ี้นาํมาเทียบกนันั้น  ให้คิดรวมทั้งเงินกูส้ามญั
และเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ดว้ย 
  ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ และคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉยัเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
  ขอ้ 18  หลกัประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั   ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี    หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ัง
ก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่  (ถา้มี)   ก็ดี     มีจาํนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหุน้ ท่ีผูก้ ูมี้อยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น  โดยเฉพาะคร้ังเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนของผูกู้ ้  (ถา้มี)    ก็ดี มีจาํนวนเกินกว่า
ร้อยละ100 ของมูลค่าหุ้น ซ่ึงผูก้ ูมี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกันอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
   (1)   มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้    ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการ     หรือ  คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร
อยา่งนอ้ยหน่ึงคน      คํ้ าประกันอย่างไม่จาํกดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายนั้น   แต่ถา้ผูก้ ูมี้เงินกูส้ามญัคร้ังก่อนเหลืออยูด่ว้ย  ก็ตอ้งใหค้ํ้ า
ประกนัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัคร้ังใหม่นั้นทั้งหมด 
  เพ่ือความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั    คณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูผ้ ูมี้อาํนาจวินิจฉยัเรียกใหมี้ผูค้ํ้า
ประกนัมากกว่าหน่ึงคนได ้  
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โดยใหมี้ผูค้ํ้ าประกนั  ดงัน้ี 
วงเงินกูส้ามญั  วงเงินไม่เกิน  300,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่งนอ้ย  1  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 300,001.- บาท  ถึง 1,000,000.-  บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่งนอ้ย  2  คน 
วงเงินกูส้ามญั วงเงินตั้งแต่ 1,000,001.- บาท   ถึง 2,800,000.- บาท  ใชผู้ค้ ํ้ าประกนัอยา่งนอ้ย 3  คน 

  ยกเวน้สมาชิกท่ีกูโ้ดยใชหุ้น้คํ้ าประกนัใหกู้ไ้ดโ้ดยไม่จาํกดัวงเงินกู ้    แต่ไม่เกินร้อยละ  100  ของทุนเรือนหุน้  และมี
ระยะเวลาการผอ่นชาํระไม่เกิน  250  งวด  

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้ํ้ าประกนัสําหรับผูกู้ม้ากกว่าส่ีคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้และสมาชิกคนหน่ึง 
จะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ํ้ าประกนัโดยจาํนวนตน้เงินคงเหลือของทุกคนรวมกนั  ซ่ึงไดไ้ปคํ้ าประกนัไว ้   ณ  วนัท่ีพิจารณา  จะมี
จาํนวนรวมเกินกว่าจาํกดัท่ีกล่าวในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้
  เม่ือผูค้ํ้ าประกนัรายใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ ไมว่่าเพราะเหตุใด  ๆ  หรือมีเหตุท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ     หรือ    
คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าไมส่มควรท่ีจะเป็นผูค้ํ้ าประกนัต่อไป    ผูก้ ูต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ คณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ํ้ าประกนัแทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือคณะกรรมการเงินกูก้าํหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้ํ้ าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด   ๆ      ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จากการคํ้ าประกนั
จนกว่าผูก้ ูไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืน    ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ํ้ าประกนัแทน 
  อน่ึง    ภายหลงัการทาํหนงัสือคํ้ าประกนั   ถา้สมาชิกผูค้ํ้ าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ ผูก้ ูจ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืน  ซ่ึง
คณะกรรมการดาํเนินการ หรือ คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้ํ้ าประกนัหน้ี  เงินกูใ้นส่วนท่ีเกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุน้ของผูกู้้
โดยเร็วดว้ย 
  ทั้งน้ี การเปล่ียนผูค้ํ้ าประกนัใหม่ทุกกรณี  ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูค้ํ้ าประกนัท่ีเหลืออยู ่
   (2)  มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากจาํนองรายอ่ืน  จาํนองเป็นประกนัเต็มจาํนวนเงินกูร้ายนั้น    โดยตอ้งเป็นท่ี
พอใจของคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือ คณะกรรมการเงินกู ้ว่าจาํนวนเงินกูส่้วนท่ีเกินกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าหุน้ของผูกู้ ้  ตอ้งอยูภ่ายใน
ร้อยละ 90 แห่งค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   (3)   มีบญัชีเงินฝากในสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ   หรือ คณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจาํนาํเป็น
ประกนัโดยจาํนวนเงินกูอ้ยูภ่ายในร้อยละ 100 แห่งค่าของบญัชีเงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ 
  ขอ้ 19 การส่งเงินงวดสําหรับชาํระหน้ีเงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณา
กาํหนดใหผู้ก้ ูส่้งคืนเงินกูส้ามญัพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั หรือ ส่งตน้เงินกูเ้ท่ากนัทุกเดือนและดอกเบ้ียเป็นจาํนวนก่ีงวด กสุ็ดแต่
จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกิน 250 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก โดยท่ีงวด
สุดทา้ยท่ีตอ้งส่งต่อสหกรณ์  ใหเ้ป็นไปดงัน้ี 
  สําหรับผูกู้ท่ี้เป็นสมาชิกสามญัของสหกรณ์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการโดยขอรับบาํเหน็จ ตอ้งมาทาํสัญญากบัสหกรณ์ภายใน 
30 วนัก่อนเกษียณอายรุาชการ เพ่ือชาํระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ทั้งหมด  ทั้งน้ีใหย้กเวน้เงินท่ีขอกูน้ั้นมีจาํนวนไมเ่กินกว่าร้อยละ 100  ของมูลค่าหุน้
และหรือเงินฝากท่ีสมาชิกนั้นมีในสหกรณ์ 
  สมาชิกสามญัของสหกรณ์ท่ีจะเกษียณอายรุาชการโดยขอรับบาํเหน็จ  คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาอนุมติัใหกู้้
ไดต้ามสิทธิขอ้ 15 และใหมี้ระยะเวลาผอ่นชาํระไดไ้ม่เกิน 250 งวด ทั้งน้ี สมาชิกดงักล่าวจะตอ้งมี ทุนเรือนหุน้ และเงินบาํเหน็จหรือสวสัดิการ
อ่ืนท่ีเพียงพอต่อการชาํระหน้ีงวดสุดทา้ย 
  ผูกู้ท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป สหกรณ์จะพิจารณาวงเงินกูใ้หอ้ยูใ่นวงเงินผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเม่ือสมาชิกเสียชีวิต ไดแ้ก่ 
บาํเหน็จตกทอด  การฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.)  ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 
(สสธท.)  ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) สวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด  รวมกบัทุนเรือนหุน้ 
  ในกรณีท่ีผูก้ ูมี้คาํขอเป็นหนงัสือ คณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่ามีเหตุผลอนัสมควรผอ่นผนั   คณะกรรมการดาํเนินการ
อาจพิจารณาผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหน้ีใหไ้ดเ้ฉพาะตน้เงิน สําหรับเงินกูส้ามญัท่ีกาํหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั้น ใหแ้ก่ผูก้ ูค้ร้ังละ
ไม่เกินสามงวด  แต่ตอ้งไม่เกินสามคร้ังในหน่ึงปีบญัชีสหกรณ์  ทั้งน้ีผูค้ ํ้ าประกนัจะไดต้กลงดว้ยในการผอ่นเวลานั้น 
           หมวด 4 
        เงินกู้พิเศษ 
  ขอ้ 20  การใหเ้งินกูพิ้เศษ  ไดแ้ก่  การใหเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั  โดยมีวตัถุประสงค์ ดงัน้ี 

(1)  เพ่ือซ้ืออาคาร หรือท่ีดินพร้อมอาคาร หรือท่ีดินเพ่ือจะใชก่้อสร้างอาคารในระยะเวลาอนัสมควร 
สําหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัว 

(2)  เพ่ือปลูกสร้างอาคารสําหรับเป็นท่ีอยูอ่าศยัในท่ีดินของตนเอง  คู่สมรส  หรือบิดามารดา หรือ พ่ีนอ้ง 
 (3 )  เพ่ือขยาย  ต่อเติม  ปรับปรุง  หรือ ซ่อมแซมอาคารท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัในท่ีดินของตนเอง  คู่สมรส  หรือบิดา

มารดา  หรือพ่ีนอ้ง 
(4)  เพ่ือไถ่ถอนจากจาํนองหรือขายฝากท่ีดิน และหรืออาคารท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัในท่ีดินของตนเอง  คู่สมรส  หรือ  

บิดา  มารดา  หรือ  พ่ีนอ้ง 
(5)  กรณีอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 
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  ขอ้  21  สมาชิกซ่ึงอาจไดรั้บเงินกูพิ้เศษ  ตอ้งเป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  12  เดือน  หรือมี
ค่าหุน้อยูใ่นสหกรณ์ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  20  ของเงินท่ีขอกู ้
  ขอ้ 22  สมาชิกท่ีประสงค์จะขอกูเ้งินกูพิ้เศษ  ตอ้งเสนอคาํขอกูส่้งคณะกรรมการดาํเนินการตามแบบท่ีกาํหนด   สําหรับ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีใชป้ระกอบการขอกูใ้หเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้  23  จาํนวนเงินกูพิ้เศษซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  โดย
คาํนึงถึงลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั  ความจาํเป็นและความสามารถชาํระหน้ีของสมาชิกนั้น แต่ตอ้งไม่เกินวงเงิน  2,500,000 บาท ( สองลา้นหา้แสน
บาทถว้น ) 
  ขอ้  24  เงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกูพิ้เศษ  ใหส้มาชิกผูกู้ส่้งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นรายเดือนงวดละเท่า ๆ กนั  เวน้แต่
งวดสุดทา้ยพร้อมดอกเบ้ีย  เป็นจาํนวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้  โดยไม่มีการผอ่นผนัระยะเวลาแต่อยา่งไรอีก  ซ่ึง
กาํหนดระยะเวลาการส่งคืนเงินกูไ้มเ่กิน  300 งวด  สําหรับงวดสุดทา้ยใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 19 โดยอนุโลม 
  ขอ้  25  สมาชิกท่ีเป็นหน้ีเงินกู ้ ไม่ว่าประเภทใด ๆ ต่อสหกรณ์  ใหมี้สิทธิย่ืนคาํขอกูพิ้เศษต่อสหกรณ์โดยไม่ตอ้งชาํระหน้ี
เงินกูป้ระเภทนั้นจนหมดก่อนได ้ การพิจารณาของคณะกรรมการดาํเนินการใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ 9  วรรคสอง 
  สมาชิกท่ีส่งคืนเงินกูพิ้เศษไม่หมด  โดยส่งเงินงวดชาํระหน้ีบางส่วนแลว้  อาจขอกูพิ้เศษคร้ังใหม่อีกก็ได ้ ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  ขอ้  26 เพ่ือควบคุมการใชจ้่ายเงินกูพิ้เศษ  ใหส้มาชิกผูกู้ส่้งจาํนวนเงินกูพิ้เศษท่ีไดรั้บอนุมติั  เขา้ฝากบญัชีออมทรัพยใ์น
สหกรณ์น้ี  เพ่ือถอนไปใชจ้่ายเป็นคราว ๆ ไป  เม่ือถึงกาํหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  และสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหต้ามเงินตน้คงเหลือเป็น
รายวนัตามอตัราท่ีสหกรณ์ประกาศใช ้   
  คณะกรรมการดาํเนินการอาจยกเวน้ขอ้กาํหนดดงักล่าวในวรรคแรกนั้นได ้  ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้แ้สดงใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดาํเนินการว่ามีเหตุผลพิเศษ 
  ขอ้  27  เม่ือถึงกาํหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ้่ายเงินกูพิ้เศษ  ตอ้งเสนอรายงานการใชจ้่ายเงินกูต้ามแบบท่ีกาํหนดไว ้ พร้อม
ทั้งหลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทาํได ้ สหกรณ์จะตรวจสอบการใชจ้่ายเงินกูต้ามรายการนั้น ๆ อีกขั้นหน่ึง 
  ขอ้  28  หลกัประกนัเงินกูพิ้เศษ  ใหใ้ชอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกนั  ดงัน้ี 

(1) ทุนเรือนหุน้  กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของจาํนวนทุนเรือนหุน้ 
(2) เงินฝากคํ้ าประกนั  กูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  100  ของเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 
(3) อสังหาริมทรัพย ์ อสังหาริมทรัพยต์อ้งปลอดจากภาระจาํนองและตอ้งเป็นโฉนดหรือ น.ส.3 

หรือ    น.ส. 3 ก   พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ( ถา้มี )  ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง  หรือ  คู่สมรส หรือ บุตร หรือ พ่ีนอ้ง  หรือ  บิดา มารดา ของตนเอง 
และหรือคู่สมรสเท่านั้น จาํนองเป็นประกนัเต็มจาํนวนเงินกู ้และกูไ้ดไ้มเ่กินร้อยละ 90 แห่งค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  ขอ้  29 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์นาํมาคํ้ าประกนัหากเป็นการประเมินรวมส่ิงปลูกสร้าง  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งทาํ
ประกนัอคัคีภยัส่ิงปลูกสร้าง  โดยใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์ 
  ขอ้  30 สมาชิกผูกู้จ้ะจาํหน่ายทรัพยสิ์นซ่ึงใชค้ํ้ าประกนัเงินกูน้ั้น  ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ได ้  เวน้แต่กรณีท่ีจาํเป็น
และไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ก่อน 
  ขอ้  31 ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีสมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งจ่ายใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีไปดาํเนินการตรวจสอบประเมินราคาใหเ้ป็นไปตามท่ี
สหกรณ์กาํหนด 
                หมวด 5 
            ดอกเบี้ยเงินกู้ 
  ขอ้ 32  ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไมเ่กินร้อยละ  15   ต่อปี   โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ขอ้ 33  ดอกเบ้ียนั้น ใหคิ้ดดอกเบ้ียเป็นรายวนัตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ 
                   หมวด 6 
     การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
  ขอ้ 34  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  ตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี   และเม่ือ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลกัประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผูก้ ูจ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด 
  ขอ้ 35  ในกรณีใด  ๆ ดังต่อไปน้ี ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ   เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ียทนัที โดย
ไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัการเรียกคืนโดยไม่ชกัชา้ 

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการดาํเนินการว่า  ผูก้ ูน้ ําเงินไปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกู้นั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการเห็นว่า  หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้กิดบกพร่องและผูกู้มิ้ได้จดัการแกไ้ขใหคื้นดี 

ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
(4) เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลา 2 เดือนติดต่อกนัหรือผิดนดัการส่งเงินงวด  

ชาํระหน้ีดงัว่านั้น ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
  ทั้งน้ี  ตอ้งมีหนงัสือบอกกล่าว และ / หรือ หนงัสือเรียกใหม้าชาํระหน้ีไปยงัผูค้ํ้ าประกนัภายใน  60  วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูก้ ู้
ผิดนดัชาํระหน้ีหรือวนัท่ีถูกเรียกคืนเงินกู ้
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  ขอ้ 36  ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิง     ตามท่ีกล่าวแลว้ในขอ้ท่ี 35 ถา้ผูค้ํ้ าประกนัตอ้งรับผิดชอบชาํระหน้ี
แทนผูกู้ ้   และไม่สามารถชาํระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง    เม่ือผูค้ํ้ าประกนัร้องขอ       คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอ่นผนัใหเ้รียกเก็บจากผูค้ํ้ า
ประกนัเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามท่ีผูกู้ไ้ดท้าํหนงัสือไวใ้หต่้อสหกรณ์ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
  ขอ้ 37  ผูก้ ูก็้ดี   ผูค้ ํ้ าประกนัก็ดี    ตอ้งรับผกูพนัว่า  ถา้ตนประสงค์จะขอออกจากราชการ หรืองานประจาํ    หรือโอน / ยา้ย 
จากส่วนราชการหรืองานประจาํ  ไปยงัต่างจงัหวดั หรือ ต่างกระทรวง ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงตนมี
ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินก่อน จึงจะออกจากราชการ หรือ โอน / ยา้ย ตามท่ีผูก้ ู ้หรือผูค้ํ้ ามีความประสงค์ได ้
  สมาชิกผูกู้ด้งักล่าวตามวรรคแรก  หากมียอดเงินกูค้งเหลือ  อาจขอผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นรายเดือนดว้ยเงินสด  หรืออ่ืน 
ๆ ไดต้ามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยทาํหนงัสือร้องขอ  แต่ทั้งน้ี  ผูค้ ํ้ าประกนัจะไดต้กลงดว้ยในการผอ่นผนัเวลานั้น 
  และสมาชิกดงักล่าวน้ี หากผิดนดัการส่งชาํระหน้ี  หรือทาํใหเ้กิดความบกพร่องใด ๆ ต่อสหกรณ์อยูเ่นือง ๆ หรือผูค้ํ้า
ประกนัแจง้เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดาํเนินการแสดงความเดือดร้อน      อนัอาจทาํใหเ้กิดปัญหาในการบริหารงาน       หรือการดําเนินงาน
ของสหกรณ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจวินิจฉยัใหเ้งินกูน้ั้นเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดว้ยดอกเบ้ียในทนัที 
  ทั้งน้ี  ตอ้งมีหนังสือบอกกล่าวและ/หรือหนงัสือเรียกใหม้าชําระหน้ีไปยงัผูค้ํ้ าประกนัภายใน  60  วัน  นบัตั้ งแต่วนัท่ีผูก้ ูผ้ิดนดั
ชาํระหน้ี 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 
  โดยมีมติทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการรองรับเพ่ิมเติม  ดังนี ้ 

 1. ใหส้มาชิกท่ีจะสามารถย่ืนกูส้ามญัใหม่ไดน้ั้น จะตอ้งส่งเงินฯ ไปแลว้จาก 10 งวด เป็น 6 งวด 
  2. เพ่ือความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญัวงเงินกูส้ามญัตั้งแต่  1,000,001.-  บาท ถึง 1,500,000.- บาท ตอ้งมีหลกัประกนัร่วม
ดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) วงเงินกูส้ามญัวงเงินตั้งแต่ 1,500,001.- 
บาท ถึง 2,800,000.- บาท  มีหลกัประกนัร่วมดว้ยโดยการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 
(สสธท.) และสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    (สส.ชสอ.)   หรือสมาชิกกองทุน
สวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.) 
  3. ผูท่ี้ย่ืนกูไ้ม่เกิน 100,000.- บาท หลงัจากชาํระหน้ีแลว้ตอ้งมีเงินเหลือในสลิปอยา่งนอ้ย  1,000.- บาท  
  4. ผูท่ี้ย่ืนขอกูเ้งิน 100,000.- 200,000 บาท หลงัจากหกัชาํระหน้ีแลว้เงินตอ้งเหลือในสลิปอยา่งนอ้ย 2,000.- บาท  
  ทั้งน้ี  ยอดเงินกูฉุ้กเฉิน จะไม่นาํมาคิดคาํนวณรวมเป็นเปอร์เซ็นเงินเหลือรายเดือนกบัยอดเงินกูส้ามญั (ร้อยละ 15 ) 
  เหตุผลทีข่อแก้ไขระเบียบ 
  1. ปรับหลกัเกณฑ์เพ่ือใหส้มาชิกส่วนใหญ่สามารถย่ืนกูแ้ละผอ่นชาํระไดโ้ดยมีสภาพคล่องทางการเงินดีข้ึน 
  2. สมาชิกสามารถนาํเงินท่ีกูเ้พ่ิมไดไ้ปแกไ้ขปัญหาทางการเงินหรือชาํระหน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน 
  3. เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงกบัสหกรณ์ฯ (สหกรณ์ฯ มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน) 
  4. สมาชิกมีความมัน่คงในชีวิตและลดความเส่ียงของผูกู้แ้ละผูค้ํ้ าประกนั 
  5. เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของสมาชิก 

 4.8.2 ก าหนด ระเบียบ ว่าด้วย การให้เงนิกู้และดอกเบี้ยเงนิกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2562 และให้ถือ
บงัคบัใชต้ ั้งแต่  วนัที่  27  สิงหาคม  พ.ศ . 2562   เป็นตน้ไป  รายละเอยีด  ดงัน้ี 

ระเบียบ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั 
                   ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 
      พ.ศ. 2562 
            ------------------------------ 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์    ขอ้ 79 (9)     และขอ้   100 (2)    และมติคณะกรรมการดาํเนินการ    ชุด
ท่ี 30  คร้ังท่ี   10 / 2562  วนัท่ี  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562    ไดก้าํหนดระเบียบ ว่าดว้ย  การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ   
ดงัต่อไปน้ี 
      หมวด 1 
              ข้อก าหนดทัว่ไป 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562” 
  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  27 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ใหย้กเลิก  
   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ว่าดว้ย การใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่สมาชิกสมทบ 
พ.ศ.  2562  ซ่ึงกาํหนดโดยคณะกรรมการดาํเนินการ   ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 3/2562  เม่ือวนัท่ี  25 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562  และบรรดามติ
คณะกรรมการท่ีขดัต่อระเบียบน้ี โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี   
  สหกรณ์   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี  จาํกดั 
  คณะกรรมการดาํเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการ ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
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  ประธานกรรมการ   หมายถึง   ประธานกรรมการดาํเนินการ ของ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
  รองประธานกรรมการ หมายถึง   รองประธานกรรมการดําเนินการของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
  คณะกรรมการเงินกู ้  หมายถึง   คณะกรรมการเงินกูข้อง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
  ผูจ้ดัการ   หมายถึง   ผูจ้ดัการ  ของ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
  สมาชิกสมทบ    หมายถึง 
   (1) ลูกจา้งชัว่คราว    หรือพนกังานราชการ      ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข   ท่ีปฏิบติังานในทอ้งท่ีจงัหวดั
อุทยัธานี  หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราวของ สหกรณ์น้ี     ท่ีมีคาํสั่งจา้ง หรือสัญญาจา้งโดยไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน และมีกาํหนดระยะเวลาการจา้ง   
ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี  หรือ  
   (2) บิดา   หรือมารดา   หรือคู่สมรส  หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก( บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ  หมายถึง  บุตร
ของสมาชิกท่ีมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือโดยการสมรส) 
      หมวด  2 
     การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 
  ขอ้ 5. สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้กส่มาชิกสมทบ  2  ประเภท  คือ  
   (1) เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
   (2) เงินกูส้ามญั 
  ขอ้ 6. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสมทบนั้น  จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจาํเป็น     หรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการเห็นสมควร 
  ขอ้ 7.  สมาชิกสมทบท่ีประสงค์ขอกูเ้งิน  ตอ้งเสนอคาํขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด และการใหเ้งินกูทุ้กประเภทนั้น   
ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกู ้ และหนงัสือคํ้ าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ ตามแบบท่ี สหกรณ์กาํหนดไว ้
  ขอ้ 8.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูท้กุประเภท  ซ่ึงผูก้ ูต้อ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหด้าํเนินการ ดงัน้ี  
   (1)  สมาชิกสมทบ   ตามขอ้ 4 (1)  ใหส่้งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูโ้ดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ ณ  ท่ีจ่าย
ของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีจ่ายเงินเดือน   
   (2)  สมาชิกสมทบ    ตามขอ้  4  (2)       ใหผู้ก้ ูม้าชาํระเงินงวดชาํระหน้ีเงินกูด้ว้ยตนเอง  หรือ  ชาํระผา่นบญัชี
ออมทรัพยท่ี์ผูก้ ูเ้ปิดบญัชีไวก้บัสหกรณ์ฯ 
  การส่งเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ทกุประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสมทบ ตามข้อ 8    (1)  หรือ
ของสมาชิก  ตามข้อ  8 (2)   รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ   85  ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ   หรือของสมาชิก  น้ัน 
  ใหถื้อว่าเงินงวดชาํระหน้ีแต่ละงวดถึงกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ 
      หมวด 3 
          เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ขอ้ 9.  การใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการดาํเนินการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการ  หรือกรรมการดําเนินการอ่ืน ๆ  หรือผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูวิ้นิจฉยัการใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการ 
ก็ได ้ และใหผู้จ้ดัการสรุปและรายงานการใหเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหไ้ปและส่งคืนใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทกุเดือน 
  ขอ้ 10.  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกสมทบผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น โดยใหมี้จาํนวน ดงัน้ี 
  สมาชิกสมทบจะต้องมีระยะเวลาการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกินร้อยละ100 ของทุนเรือนหุ้น วงเงินไม่
เกิน  100,000.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน)   
  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบนั้นซ่ึงมีเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อนเหลืออยู ่ เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน คร้ังใหม่ และคร้ังก่อน
รวมกนั  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกว่าท่ีกล่าวไวใ้นวรรคกอ่นไม่ได ้
  ขอ้ 11.  หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน     นอกจากหนงัสือกูซ่ึ้งผูก้ ูไ้ดท้าํไวต่้อ สหกรณ์แลว้ก็ไม่ตอ้งมี
หลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก ทั้งน้ี ใหถื้อว่าหุน้ท่ีผูก้ ูมี้อยูเ่ป็นหลกัประกนั และตอ้งชาํระหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินเป็นรายแรก 
  ขอ้ 12.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ี  สําหรับเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน   
   (1) ใหผู้ก้ ูส่้งคืนเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินปกติเต็มจาํนวนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียภายในส้ินเดือน 
   (2) โดยใหห้กัเป็นงวดรายเดือนทั้งตน้เงินและดอกเบ้ียแบบคงยอดรวมกนัไมเ่กิน 20  งวด ๆ ละเท่า ๆ กนั ส่วน
ตน้เงินท่ีเหลือ พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ใหส่้งภายในวนัส้ินเดือนถดัไป  ทั้งน้ี  โดยไม่มีการผอ่นเวลาแต่ประการใดอีก 
                                  หมวด 4 
               เงินกู้สามัญ 
  ขอ้ 13.  การใหเ้งินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแกส่มาชิกสมทบ     
คณะกรรมการ ดาํเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูข้ึ้นตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้   79 (2)    และขอ้     83  และมอบ
อาํนาจหนา้ท่ีในการพิจารณา วินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแกส่มาชิกสมทบได ้ โดยขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกูใ้หน้าํเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาในการ ประชุมคราวถดัไป 
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  ขอ้ 14.  คาํขอกูเ้งินสามญัของสมาชิกสมทบนั้น     ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี  คือ  คาํขอกู้
ของสมาชิกสมทบ   ผูซ่ึ้งย่ืนคาํขอกูเ้งินสามญัไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจะพิจารณาอนุมติัตามลาํดบัท่ีก่อนหลงัของเลขท่ีรับเอกสารคาํขอกู้
สามญั  โดยคาํขอกูท่ี้ไม่ได ้ รับการอนุมติัจากคณะกรรมการในคราวนั้นๆ ใหมี้อนัตกไป หากมีความจาํเป็นท่ีจะขอกูอี้กใหย่ื้นคาํขอกูไ้ดใ้น
คราวถดัไป 
  ขอ้ 15.  ถา้คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกสมทบ ท่ียงัส่งคืนเงินกูส้ามญัคร้ังก่อนไม่
เสร็จก็ได ้ แต่จาํนวน เงินกูส้ามญัรวมทกุรายการของสมาชิกสมทบผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง  จะมีจาํนวนตน้เงินเกินกว่าจาํนวนท่ี
กล่าวในขอ้ 17 ไม่ได ้
  ขอ้ 16. ในการใหเ้งินกูส้ามญันั้น  ถา้ปรากฏว่า  สหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้อนัมีลกัษณะพึงใหกู้น้ั้น
ทุกราย  ใหถื้อลาํดบัเงินกูท่ี้มีจาํนวนนอ้ยกว่า  พึงใหก่้อนเงินกูท่ี้มีจาํนวนมากและเพ่ือประโยชน์แห่งการน้ี  จาํนวนเงินกูท่ี้นาํมาเทียบกนันั้น  
ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกู ้สามญัและเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังก่อน  ของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี)  ดว้ย 
  ทั้งน้ี  เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ  และคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ  จะวินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้
  ขอ้ 17.  จาํนวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกสมทบผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น  ตอ้งไม่เกินร้อยละ 100 ของจาํนวนมูลค่าหุน้  และ
หรือไม่เกินร้อยละ 100 ของบญัชีเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ 
  การกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินและการกูส้ามญั  วงเงินรวมกนัตอ้งไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุน้ และหรือ ไม่เกินร้อยละ 100 
ของบญัชีเงินฝากท่ี มีอยูก่บัสหกรณ์ 
  ขอ้ 18.  หลกัประกนัสําหรับเงินกูข้องสมาชิกสมทบ  ใหใ้ชทุ้นเรือนหุน้ และหรือ  บญัชีเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ เท่านั้น 
  ขอ้ 19.  การส่งเงินงวดสําหรับชาํระหน้ีเงินกูส้ามญั  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกูพิ้จารณา
กาํหนดใหผู้ก้ ูส่้งคืน เงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  พร้อมดอกเบ้ียเป็นจาํนวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้ 
จาํนวนและความมุ่งหมายแห่ง เงินกู ้แต่ไม่เกิน 250 งวด  ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  ในกรณีท่ีผูก้ ูมี้คาํขอเป็นหนงัสือ    คณะกรรมการดาํเนินการ เห็นว่ามีเหตุผลอนัสมควรผอ่นผนัเป็นพิเศษ  คณะกรรมการ
ดาํเนินการจะผอ่นเวลาการส่งเงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกูส้ามญัท่ีกาํหนดไวต้ามความในวรรคก่อนนั้นใหแ้ก่ผูก้ ูค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือน
ก็ได ้ แต่การผอ่น ผนัเวลาเช่นน้ีรวมกนัทั้งหมดสําหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน 
      หมวด 5 
                 ดอกเบี้ยเงินกู้ 
  ขอ้ 20.ใหเ้รียกดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทในอตัราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยจะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
  ขอ้ 21.  ดอกเบ้ียนั้น  ใหคิ้ดดอกเบ้ียเป็นรายวนัตามจาํนวนตน้เงินคงเหลือ 
                      หมวด 6 
         การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
  ขอ้ 22.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  ตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กรายมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  และ
เม่ือคณะกรรมการ ดาํเนินการเห็นว่า หลกัประกนัสําหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง  ผูก้ ูจ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
  ขอ้ 23.  ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อว่า  เงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัว่าถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ีย
ในทนัที     โดยไม่คาํนึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ จดัการเรียกคืนโดยไม่ชกัชา้ 
   (1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 56 
   (2) คา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี   ไม่ว่าเงินตน้  หรือ  ดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด   หรือผิดนดัการส่งเงิน
ชาํระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   27   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2562 
  มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 30 คร้ังที่ 10/2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562  อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์  โดยเหตผุลที่ขอแก้ไขระเบียบดังกล่าว คือ 
   1. ปรับหลกัเกณฑ์เพ่ือใหส้มาชิกสมทบสามารถย่ืนกูแ้ละผอ่นชาํระตามความสามารถของตนได ้
   2. เป็นทางเลือกของสมาชิกสมทบใหส้ามารถนาํเงินท่ีกูเ้พ่ิมไดไ้ปแกไ้ขปัญหาทางการเงิน 
   3. เพ่ือใหส้มาชิกสมทบมีความมัน่คงในชีวิตและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

  4.8.3 ก าหนด    ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมใหญ่ พ.ศ.2562     และให้ถือบงัคบัใชต้ ั้งแต่   
วนัที่  1  สิงหาคม พ.ศ . 2562   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั 

ว่าด้วย    การประชุมใหญ่  พ.ศ.  2562 
      ------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี    จาํกดั  ขอ้  79  (9) และ ขอ้ 100 (7) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี  24  กรกฎาคม  2562  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
อุทยัธานี  จาํกดั  ว่าดว้ย  การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า     “ระเบียบ  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี   จาํกดั  ว่าดว้ย  การประชุมใหญ่ พ.ศ.2562” 
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  ขอ้ 2 ระเบียบน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  เป็นตน้ไป 
  บรรดาระเบียบ มติ คณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศ คาํสั่งหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์”   หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
   “ท่ีประชุม”  หมายความว่า ท่ีประชุมใหญ่สามญัหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัสหกรณ์ 
        ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
   “สมาชิก”   หมายความว่า สมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
        สาธารณสุขอทุยัธานี  จาํกดั 
   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “เลขานุการ”  หมายความว่า กรรมการดาํเนินการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
        สาธารณสุขอทุยัธานี  จาํกดั 
   “กรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “ประธาน”  หมายความว่า ประธานในท่ีประชุม สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “รองประธาน”  หมายความว่า รองประธานในท่ีประชุม สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
  ขอ้ 4 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ีและใหมี้อาํนาจตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
        หมวด 1 
    ประธาน  รองประธาน และ เลขานุการที่ประชุม 
  ขอ้ 5 ใหป้ระธานกรรมการและรองประธานกรรมการของสหกรณ์ฯ  เป็นประธานและรองประธานในท่ีประชุมของ
สหกรณ์โดยตาํแหน่ง 
  ขอ้ 6 ใหเ้ลขานุการทาํหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
  ในกรณีท่ีเลขานุการไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในท่ีประชุมไดใ้หป้ระธานในท่ีประชุมเลือกกรรมการ
ดาํเนินการคนใดคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเลขานุการในท่ีประชุม 
  ขอ้ 7 ในกรณีท่ีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยูห่รืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในท่ีประชุมไดใ้หท่ี้
ประชุมเลือกกรรมการดําเนินการอ่ืนทําหน้าท่ีประธานและรองประธานในท่ีประชุมคราวนั้น 
      หมวด 2 
     อ านาจหน้าที่ของประธาน รองประธาน และ เลขานุการในที่ประชุม 
  ขอ้ 8 ประธานมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (1) เป็นประธานในท่ีประชุม 
   (2) ควบคุมและดาํเนินการประชุม 
   (3) รักษาความสงบเรียบร้อยของท่ีประชุม 
   (4) มีอาํนาจและหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  ขอ้ 9 รองประธานมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   รองประธานทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมเม่ือประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดห้รือไดรั้บมอบหมายจาก
ประธาน 
  ขอ้ 10 ใหเ้ลขานุการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   (1) ดาํเนินการในเร่ืองการจดัส่งหนงัสือแจง้นดัประชุมไปยงัสมาชิกสหกรณ์หรือผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ 
   (2) บนัทึกรายงานการประชุม 
   (3) เก็บรักษารายงานการประชุม 
   (4) ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
         หมวด 3 
                 การประชุมใหญ่ 
  ขอ้ 11 การประชุมยอ่มเป็นการเปิดเผยไม่มีการประชุมลบั 
  ขอ้ 12 ระเบียบวาระการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
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  ขอ้ 13 วนัท่ีกาํหนดใหมี้การลงทะเบียนเพ่ือการประชุมใหมี้ทะเบียนรายช่ือวางไวส้ําหรับสมาชิกผูม้าประชุมลงช่ือก่อนเขา้
ประชุมทุกคราวและเม่ือมีสัญญาณใหเ้ขา้ประชุมใหส้มาชิกเขา้นัง่ตามท่ีท่ีจดัไว ้
  เม่ือถึงเวลาประชุมแลว้หากสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมใหส้มาชิกท่ีจะเขา้ประชุมรออีก  1    ชัว่โมงหากยงัไม่ครบ 
องค์ประชุมใหป้ระธานหรือรองประธานหรือกรรมการดาํเนินการตามประกาศรายช่ือคณะกรรมการดาํเนินการในปีนั้นตามลาํดบัเป็นผูป้ระกาศ
เล่ือนการประชุมไปเป็นวนัอ่ืน 
  ขอ้ 14 ในการประชุมใหท่ี้ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีอยูใ่นระเบียบวาระและตอ้งดาํเนินการพิจารณาตามลาํดบัระเบียบ
วาระท่ีจดัไว ้ทั้งน้ี เวน้แต่ท่ีประชุมจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน 
  ขอ้ 15 ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุมก็ใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะเม่ือประธานอนุญาตแลว้จึงกล่าวถอ้ยคาํไดแ้ละตอ้ง
เป็นคาํกล่าวกบัประธานในท่ีประชุม 
  ขอ้ 16 สมาชิกสหกรณ์หรือผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์อาจซกัถามเพ่ือความกระจ่างในเร่ืองท่ีประชุมก็ได ้
  ขอ้ 17 ประธานมีอาํนาจปรึกษาท่ีประชุมในปัญหาใด ๆ สั่งพกัการประชุม เล่ือนการประชุม หรือเลิกการประชุมไดต้ามท่ี
เห็นสมควร 
  ขอ้ 18 ใหส้หกรณ์ ส่งสําเนารายงานการประชุมใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์หรือผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ท่ีมาประชุมเพ่ือให้
พิจารณา หากมีคาํทกัทว้งประการใดใหแ้จง้สหกรณ์ทราบภายในกาํหนดเวลาสามสิบวนันบัจากวนัท่ีท่ีลงในหนงัสือนาํส่งสําเนารายงานการ
ประชุมหากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวถือว่าไม่ขอแกไ้ขรายงานการประชุม 
  ในกรณีมีการขอแกไ้ขรายงานการประชุม ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการจดัใหมี้การตรวจสอบจากแถบบนัทึกเสียงและหรือ 
วีดีทศัน์ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น ขอ้เท็จจริงเป็นประการใดใหบ้นัทึกรายงานการประชุมตามนั้น 
  ใหส้หกรณ์เก็บแถบบนัทึกเสียงและวีดีทศัน์ท่ีบนัทึกการประชุมไวจ้นกว่าจะพน้จากการประชุมในปีถดัไป 
            หมวด 4 
              ญัตติ 
  ขอ้ 19 ญตัติทั้งหลายอาจเสนอล่วงหนา้เป็นหนงัสือย่ืนต่อประธานกรรมการเพ่ือนาํเขา้ระเบียบวาระก็ได ้สมาชิกผูเ้สนอตอ้ง
ลงลายมือช่ือพร้อมดว้ยลายมือช่ือสมาชิกผูรั้บรองญตัตินั้น ๆ ไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
  ขอ้ 20 ญตัติต่อไปน้ีไม่ตอ้งเสนอล่วงหนา้หรือเป็นหนงัสือ 
   (1) ขอใหพิ้จารณาเป็นเร่ืองด่วน 
   (2) ขอใหเ้ปล่ียนระเบียบวาระการประชุม 
   (3) ขอใหร้วมระเบียบวาระการประชุมท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัทาํนองเดียวกนัหรือเก่ียวเน่ืองกนัเพ่ือพิจารณาพร้อมกนั 
   (4) ขอใหร้วมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ 
   (5) ขอใหเ้ล่ือนการพิจารณา 
   (6) ขอใหปิ้ดอภิปราย 
  ญตัติตาม (5) และ (6) เม่ือท่ีประชุมลงมติเห็นชอบตามท่ีเสนอแลว้หา้มมิใหเ้สนอญตัติอ่ืนในขอ้น้ีอีก 
  ขอ้ 21 ญตัติตามขอ้ 20 (6) หา้มผูใ้ดเสนอในคราวเดียวกบัการอภิปรายของตน 
  ขอ้ 22 ญัตติท่ีไม่ตอ้งเสนอล่วงหนา้เป็นหนังสือตอ้งมีผูรั้บรองญตัติแสดงการรับรองไม่นอ้ยกว่า 5 คน 
  ขอ้ 23 การแกไ้ขเพ่ิมเติมญตัติท่ีประธานกรรมการบรรจเุขา้ระเบียบวาระแลว้จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความยินยอมของท่ี
ประชุม 
  ผูเ้สนอญตัติอาจถอนญตัติของตนไดก่้อนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น แต่ถา้ถึงวาระการประชุม
พิจารณาญตัตินั้นแลว้จะถอนไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความยินยอมของท่ีประชุม 
  ขอ้ 24 การถอนช่ือจากการเป็นผูรั้บรองหรือจากการเป็นผูร่้วมกนัเสนอญตัติใด ๆ จะกระทาํไดก้่อนท่ีประธานกรรมการ
ดาํเนินการสั่งบรรจุญตัตินั้นเขา้ระเบียบวาระ 
  ขอ้ 25 ญตัติหรือคาํแปรญตัติใดถึงวาระการพิจารณาแลว้ถา้ผูเ้สนอหรือผูแ้ปรญตัติไม่ช้ีแจงต่อท่ีประชุมหรือในกรณีท่ีผู ้
เสนอหรือผูแ้ปรญตัติไม่อยูใ่นท่ีประชุมญตัติหรือคาํแปรญตัตินั้นเป็นอนัตกไป 
  ขอ้ 26 ญตัติใดตกไปแลว้หา้มนาํญตัติซ่ึงมีหลกัการเช่นเดียวกนัเสนออีกในการประชุมคราวนั้น 
      หมวด 5 
                 การอภิปราย 
  ขอ้ 27 ผูมี้สิทธิอภิปรายก่อนคือผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติแต่ถา้ผูเ้สนอญตัติหรือผูแ้ปรญตัติมีหลายคนใหป้ระธานอนุญาต
ใหอ้ภิปรายก่อนไดเ้พียงคนเดียว 
  ขอ้ 28 ผูอ้ภิปรายก่อนไดอ้ภิปรายแลว้การอภิปรายในลาํดบัต่อไปจะตอ้งเป็นการอภิปรายสลบักนัระหว่างผูค้า้นกบั
ผูส้นบัสนุนเวน้แต่ว่าวาระของฝ่ายใดไม่มีผูอ้ภิปรายอีกฝ่ายหน่ึงจึงจะอภิปรายซอ้นได ้การอภิปรายไม่สนบัสนุนและไม่คา้นยอ่มกระทาํไดโ้ดย
ไม่ตอ้งสลบัและมิใหน้บัเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด 
  ขอ้ 29 ถา้มีผูอ้ภิปรายหลายคน       ประธานจะใหค้นใดอภิปรายก็ไดแ้ต่ใหค้าํนึงถึงผูเ้สนอญตัติผูแ้ปรญตัติและผูซ่ึ้งยงัไมไ่ด้
อภิปรายดว้ย 
  ขอ้ 30 การอภิปรายตอ้งอยูใ่นประเด็นหรือเก่ียวกบัการประเด็นท่ีกาํลงัพิจารณากนัอยูต่อ้งไม่ฟุ่ มเฟือยวนเวียนซํ้ าซากหรือซํ้ า
กบัผูอ่ื้นและหา้มนาํเอกสารใด ๆ มาอ่านใหท่ี้ประชุมฟังโดยไม่จาํเป็น 
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  หา้มผูอ้ภิปรายแสดงกิริยาหรือใชว้าจาอนัไมสุ่ภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบคุคลใด  และหา้มกล่าวถึงพระมหากษตัริย ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์หรือออกช่ือสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไมจ่าํเป็น 
  ขอ้ 31 ถา้ประธานเห็นว่าผูใ้ดไดอ้ภิปรายพอสมควรแลว้ประธานจะใหผู้น้ั้นหยดุอภิปรายก็ได ้
  ขอ้ 32 สมาชิกผูใ้ดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบใหยื้นและยกมือข้ึนพน้ศีรษะเพ่ือแสดงการประทว้งประธานตอ้งใหโ้อกาสผู ้
นั้นช้ีแจง แลว้ใหป้ระธานวินิจฉยัว่าไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม ่
คาํวินิจฉยัของประธานดงักล่าวใหเ้ป็นอนัเด็ดขาด 
  ใหน้าํความวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแก่ผูถู้กอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองอ่ืนใดอนัเป็นท่ีเสียหายแก่ผูน้ั้น 
  ขอ้ 33 ผูอ้ภิปรายอาจถอนคาํพดูของตนไดเ้ม่ือไดรั้บความยินยอมของท่ีประชุม แต่ในกรณีท่ีมีการประทว้งตามความขอ้ 32 
ใหป้ระธานวินิจฉยัเสียก่อนว่าไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม ่
  ขอ้ 34 การอภิปรายเป็นอนัยติุเม่ือ 
   (1) ไม่มีผูใ้ดอภิปราย 
   (2) ท่ีประชุมลงมติใหปิ้ดอภิปราย 
   (3) ท่ีประชุมลงมติใหย้กเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณา 
  ขอ้ 35 ในกรณีท่ีประธานพิจารณาเห็นว่าไดอ้ภิปรายกนัพอสมควรแลว้จะขอใหท่ี้ประชุมวินิจฉยัว่าจะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได ้
  ขอ้ 36 เม่ือการอภิปรายไดย้ติุแลว้ หา้มผูใ้ดอภิปรายอีกเวน้แต่ท่ีประชุมจะตอ้งลงมติในเร่ืองนั้นจึงใหผู้ซ่ึ้งมีสิทธิอภิปราย
ก่อนคนใดคนหน่ึงมีสิทธิอภิปรายสรุปไดอี้กคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมติ 
      หมวด 6 
                    การลงมต ิ
  ขอ้ 37 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีมติของท่ีประชุมใหป้ระธานขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
  ขอ้ 38 สมาชิกจะออกเสียงในท่ีประชุมไดเ้พียงเสียงเดียว  และจะมอบใหบุ้คคลอ่ืนออกเสียงแทนตนไม่ไดถ้า้ในปัญหาซ่ึงท่ี
ประชุมวินิจฉยันั้นผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั จะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ไดห้รือประธานอาจใหอ้อกจากท่ีประชุมได ้
  ในกรณีท่ีขอ้บงัคบัสหกรณ์มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน การวินิจฉยัปัญหาต่าง    ๆ ในท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงช้ีขาด 
  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
   (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
   (2) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบักาํหนดใหใ้ชเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิก 
  ขอ้ 39 การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยแต่ในกรณีท่ีจะใหล้งคะแนนลบัตอ้งใหท่ี้ประชุมลงมติ 
  ขอ้ 40 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใชวิ้ธีใดวิธีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   (1) ยกมือข้ึนพน้ศีรษะ 
   (2) ยืนข้ึน 
   (3) วิธีอ่ืนใดท่ีท่ีประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี 
  ขอ้ 41 การออกเสียงลงคะแนนลบัมีวิธีปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   (1)  เขียนเคร่ืองหมายบนแผน่กระดาษท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัใหโ้ดยไม่ลงช่ือผูอ้อกเสียง หยอ่นกระดาษเคร่ืองหมายนั้น
ลงในหีบลงคะแนนท่ีจดัไวเ้พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากประธานใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีนบัคะแนน 
   (2) วิธีอ่ืนท่ีท่ีประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี 
  ขอ้ 42 ลาํดบัการลงมตินั้นใหล้งมติตามลาํดบัของญตัติจากญตัติตน้ไปหาญตัติสุดทา้ย 
  ขอ้ 43 ประธานมีอาํนาจสั่งใหร้วมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติเวน้แต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอยา่งอ่ืน 
  ขอ้ 44 สมาชิกสหกรณ์ซ่ึงเขา้มาในท่ีประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนในกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยอาจ
ลงคะแนนทางฝ่ายท่ียงันบัคะแนนเสียงไม่เสร็จหรือในกรณีออกเสียงลงคะแนนลบัอาจลงคะแนนไดก่้อนประธานสั่งใหน้บัคะแนนเสียง 
  ขอ้ 45 เม่ือไดค้ะแนนเสียงเสร็จแลว้ ใหป้ระธานประกาศมติต่อท่ีประชุมทนัที ถา้เร่ืองใดขอ้บงัคบัสหกรณ์ หรือ ระเบียบ 
กาํหนดไวว้่า มติจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงถึงจาํนวนเท่าใดก็ใหป้ระกาศดว้ยว่าคะแนนเสียงขา้งมากถึงจาํนวนท่ีกาํหนดไวน้ั้นหรือไม่ 
  ขอ้ 46 การนบัคะแนนเสียงคร้ังใดถา้ท่ีประชุมมีมติใหมี้การนบัคะแนนเสียงใหม่ก็ใหถื้อตามมตินั้น 
  ขอ้ 47 ญตัติใดไม่มีผูค้ดัคา้นใหป้ระธานถามท่ีประชุมว่า มีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่เม่ือไม่มีผูเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืนใหถื้อวา่ท่ี
ประชุมลงมติเห็นชอบดว้ยญตัตินั้นโดยเอกฉนัท ์
      หมวด 7 
          การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
  ขอ้ 48 ท่ีประชุมยอ่มเป็นท่ีเคารพหา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํการใด ๆ ในท่ีประชุมโดยขาดคารวะหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย
ของท่ีประชุม 
  ขอ้ 49 ผูใ้ดฝ่าฝืนระเบียบน้ีประธานมีอาํนาจเตือนหา้มปรามใหถ้อนคาํพดูยติุการพดูหรือดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย คาํสั่งของประธานตามขอ้น้ีผูใ้ดจะโตแ้ยง้มิได ้
  ขอ้ 50 ถา้มีปัญหาการตีความระเบียบน้ีใหเ้ป็นอาํนาจของท่ีประชุมจะตีความและใหถื้อว่าการตีความของท่ีประชุมเป็น
เด็ดขาด 
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หมวด 8 
การจ่ายเงินในวันประชุมใหญ่ฯ ให้กับสมาชิกทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 ข้อ 51 สมาชิกที่ได้รับเงินต้องเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 52 สมาชิกที่ได้รับเงินต้องลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามก าหนด 
 ข้อ 53 สมาชิกที่ได้รับเงินต้องมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 54 สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินให้หลังจากประชุมแล้วเสร็จ 
 ข้อ 55 จ านวนเงินทีจ่่ายให้กบัสมาชิกเป็นไปตามมติของคณะกรรมการในชุดน้ันๆ 
 ข้อ 56 การใช้จ่ายเงินให้ตั้งเป็นงบประมาณในแต่ละปีตามจ านวนสมาชิกที่มีอยู่จริง 
 ทั้งนี ้ขอให้มีผลบังคับใช้ในปี 2563 

ประกาศณวันที่  1  ตุลาคม  2562 
 

  4.8.4 ก าหนด    ระเบียบ ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2562    และให้ถอื
บงัคบัใชต้ ั้งแต่  วนัที่  1  สิงหาคม พ.ศ . 2562   เป็นตน้ไป  รายละเอยีด  ดงัน้ี 
       ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั 
ว่าด้วย    การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  พ.ศ.  2562 

                   ------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี   จาํกดั  ขอ้  79  (9) และขอ้ 100 (7) ท่ี
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 30 คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี  24  กรกฎาคม  2562  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
อุทยัธานี  จาํกดั  ว่าดว้ย  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ   พ.ศ. 2562 ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั  ว่าดว้ย  การประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  พ.ศ. 2562”  
  ขอ้ 2 ระเบียบน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2562  เป็นตน้ไป 
  บรรดาระเบียบ มติ คณะกรรมการดาํเนินการ  ประกาศ คาํสั่งหรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์”   หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
   “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
        อุทยัธานี  จาํกดั 
   “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
        สาธารณสุขอทุยัธานี  จาํกดั 

“เลขานุการ”  หมายความว่า กรรมการดาํเนินการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
        สาธารณสุขอทุยัธานี  จาํกดั 
   “กรรมการดาํเนินการ” หมายความว่า กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
        อุทยัธานี  จาํกดั 
  ขอ้ 4 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ีและใหมี้อาํนาจตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
           หมวด 1 
                การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
  ขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย
  ใหป้ระธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายนดัเรียกประชุมคณะกรรมการดาํเนินการในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบัระเบียบและเร่ืองสําคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์  อาจแจง้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 
  เม่ือมีเหตุอนัสมควรคณะกรรมการดาํเนินการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดอาจลงลายมือช่ือเรียกประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการก็ไดโ้ดยใหร้ะบุในหนงัสือดว้ยว่าจะเรียกประชุมเพ่ือการใด 
  ขอ้ 6 การประชุมคณะกรรมการการดาํเนินการยอ่มเป็นการเปิดเผย แต่ถา้หากกรรมการดาํเนินการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
กรรมการดาํเนินการท่ีมาประชุมร้องขอใหป้ระชุมลบัก็ใหป้ระชุมลบัได ้
  ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการท่ีเป็นการเปิดเผยใหบุ้คคลผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจาก
ประธานในท่ีประชุมเขา้ฟังการประชุมไดแ้ละอาจแสดงความเห็นเม่ือไดรั้บอนุญาตจากประธานในท่ีประชุมก็ได ้
  ในการประชุมลบั ผูท่ี้จะอยูใ่นท่ีประชุมไดก้็แต่เฉพาะกรรมการดาํเนินการและผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม
เท่านั้น 
  ขอ้ 7 ใหมี้การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการคร้ังแรกภายในสามสิบวนันบัแต่วนัประชุมใหญ่ การประชุมคร้ังต่อไปให้
เป็นไปตาม ขอ้ 5 แต่ประธานกรรมการจะสั่งงดการประชุมคร้ังใดก็ไดเ้ม่ือเห็นว่าไม่มีเร่ืองสมควรจะบรรจเุขา้ระเบียบวาระการประชุม 
  ในกรณีท่ีประธานกรรมการเห็นสมควรเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษก็ใหเ้รียกประชุมได ้
  ขอ้ 8 การนดัประชุมตอ้งทาํเป็นหนงัสือพร้อมทั้งแจง้วนัเวลาสถานท่ีการประชุมและระเบียบวาระการประชุม 
  การนดัประชุมใหน้ดัล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าหา้วนัแต่ประธานกรรมการจะนดัเร็วกว่านั้นก็ไดเ้ม่ือเห็นว่าเป็นเร่ืองด่วน 
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         หมวด 2 
            ระเบียบวาระการประชุม 
  ขอ้ 9 ใหส่้งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 
  ขอ้ 10 การจดัระเบียบวาระการประชุมใหจ้ดัลาํดบัดงัต่อไปน้ี 
   (1) เร่ืองท่ีประธานหรือเลขานุการแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
   (2) เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   (3) เร่ืองรายงานการตรวจสอบกิจการ 
   (4) เร่ืองพิจารณาผลการดาํเนินงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
    4.1 คณะกรรมการอาํนวยการ 
    4.2 คณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ 
   (5) เร่ืองอ่ืน  ๆ ตามท่ีมีผูเ้สนอ ผูเ้สนอควรเสนอเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อประธานในท่ีประชุมก่อนการประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ืองด่วนจะจดัไวใ้นลาํดบัแรกของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
             หมวด 3 
                   การเข้าร่วมประชุม 
  ขอ้ 11 ใหมี้แบบพิมพส์ําหรับกรรมการดาํเนินการผูม้าประชุมลงช่ือก่อนเขา้ประชุมทุกคราวและใหก้รรมการดาํเนินการเขา้
นัง่ประชุมในท่ีท่ีจดัไว ้
  ขอ้ 12 การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ตอ้งมีกรรมการดาํเนินการประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงแห่งจาํนวนของกรรมการ
ดาํเนินการทั้งหมดท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระไมว่่าดว้ยเหตุใด ๆ  
ถา้กรรมการดาํเนินการมีเหลือนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุมแต่ไม่นอ้ยกว่าหา้คนใหก้รรมการดาํเนินการท่ีมีอยูป่ระชุมต่อไปไดต้ามคราว
ท่ีมีกิจธุระโดยตอ้งมีกรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูม่าประชุมครบทุกคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ถา้กรรมการดาํเนินการเหลือนอ้ยกว่าหา้คน กรรมการดาํเนินการท่ีมีอยูจ่ะประชุมกนัดาํเนินการใด ๆ ไม่ได ้
  ขอ้ 13 เม่ือพน้กาํหนดเวลาเร่ิมประชุมไปแลว้สามสิบนาที กรรมการดาํเนินการยงัไม่ครบองค์ประชุม ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีมีอาวุโสสูงสุดแลว้แต่กรณีตามลาํดบั จะสั่งเล่ือนการประชุมไปก็ได ้
              หมวด 4 
                  อ านาจหน้าที่ในทีป่ระชุม 
  ขอ้ 14 เม่ือครบองค์ประชุมและไม่มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม ใหก้รรมการดาํเนินการผูม้าประชุมเลือกกรรมการ
ดาํเนินการคนใดคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
  ขอ้ 15 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการใหท่ี้ประชุมพิจารณาเฉพาะเร่ืองท่ีมีอยูใ่นระเบียบวาระการประชุมและตอ้ง
ดาํเนินการพิจารณาตามลาํดบั ระเบียบวาระประชุมท่ีจดัไวเ้วน้แต่ท่ีประชุมจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน 
  ขอ้ 16 ผูใ้ดประสงค์จะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุมก็ใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานอนุญาตแลว้จึงกล่าวถอ้ยคาํไดแ้ละตอ้ง
เป็นคาํกล่าวกบัประธานท่ีประชุม 
  ขอ้ 17 ประธานในท่ีประชุมมีอาํนาจปรึกษาท่ีประชุมในปัญหาใด ๆ สั่งพกัการประชุม เล่ือนการประชุม เลิกการประชุมได้
ตามท่ีเห็นสมควรหรือตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการร้องขอ 
  ขอ้ 18 คณะกรรมการดาํเนินการ อาจมีมติมิใหจ้ดรายงานการประชุมลบัคร้ังใดทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ไดแ้ต่ใหมี้
บนัทึกเหตุการณ์และมติท่ีประชุมไว ้
  ขอ้ 19 การเปิดเผยรายงานการประชุมลบัใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการ 
  ขอ้ 20 คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีมติหา้มนาํขอ้ความอนัเก่ียวกบัความปลอดภยัหรือประโยชน์สําคญัของสหกรณ์ท่ีได้
กล่าว หรือปรากฏในการประชุมไปเปิดเผยก็ได ้
  ขอ้ 21 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทกุคราว ตอ้งจดัใหมี้บนัทึกเร่ืองท่ีประชุมทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม
และใหป้ระธานในท่ีประชุมกบัเลขานุการหรือกรรมการดาํเนินการอีกคนหน่ึงซ่ึงเขา้ประชุมคร้ังนั้นลงลายมือช่ือรับรองไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  กรรมการดาํเนินการผูเ้ขา้ประชุมมีสิทธิขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
  ขอ้ 22 ใหเ้ลขานุการจดัพิมพร์ายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทั้งหมดท่ีไดป้ระชุมในแต่ละคราวเวน้แต่รายงาน
การประชุมลบัท่ีคณะกรรมการดาํเนินการมีมติมิใหเ้ปิดเผย 
                หมวด 5 
            การอภิปราย 
  ขอ้ 23 การอภิปรายการเสนอความเห็นและการสอบถามปัญหาในท่ีประชุมกรรมการดาํเนินการตอ้งกล่าวอยูใ่นประเด็นท่ี
กาํลงัประชุมกนัอยูต่อ้งไม่ฟุ่ มเฟือยวนเวียนซํ้ าซากหรือซํ้ ากบัผูอ่ื้น และหา้มมิใหน้าํเอกสารใด ๆ มาอ่านใหท่ี้ประชุมฟังโดยไม่จาํเป็น 
  หา้มมิใหผู้อ้ภิปรายแสดงกิริยาหรือใชว้าจาอนัไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใดหรือหา้มมิใหก้ล่าวถึงพระมหากษตัริย ์
หรือออกช่ือกรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนโดยไมจ่าํเป็น 
  ขอ้ 24 ถา้ประธานในท่ีประชุมเห็นว่าผูใ้ดไดอ้ภิปรายพอสมควรแลว้ประธานในท่ีประชุมใหผู้น้ั้นหยดุอภิปรายก็ได ้
  ขอ้ 25 กรรมการดาํเนินการผูใ้ดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบน้ีใหยื้นและยกมือข้ึนพน้ศีรษะเพ่ือแสดงการประทว้ง ประธาน
ในท่ีประชุมจะตอ้งใหโ้อกาสผูน้ั้นช้ีแจงแลว้ใหป้ระธานในท่ีประชุมวินิจฉยัว่าไดมี้การฝ่าฝืนระเบียบตามท่ีประทว้งนั้นหรือไม่ คาํวินิจฉยัของ
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นอนัเด็ดขาด 
  ใหน้าํความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมแกผู่ถู้กอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองอ่ืนใดอนัเป็นท่ีเสียหายแก่
ผูน้ั้น 
  ขอ้ 26 ผูอ้ภิปรายอาจถอนคาํพดูของตนได ้
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  ขอ้ 27 การอภิปรายเสนอความเห็นหรือสอบถามปัญหาเป็นอนัยติุเม่ือ 
   (1) ไม่มีผูอ้ภิปราย 
   (2) ท่ีประชุมลงมติใหปิ้ดอภิปราย 
   (3) ท่ีประชุมลงมติใหย้กเร่ืองอ่ืนข้ึนพิจารณาหรือปรึกษา 
  ขอ้ 28 ในกรณีท่ีประธานท่ีประชุมพิจารณาเห็นว่าไดอ้ภิปรายสอบถามกนัพอสมควรแลว้จะขอใหท่ี้ประชุมวินิจฉยัว่าจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได ้
  ขอ้ 29 เม่ือการอภิปรายไดย้ติุแลว้หา้มมิใหผู้ใ้ดอภิปรายอีกเวน้แต่ในกรณีท่ีประชุมจะตอ้งลงมติในเร่ืองท่ีกาํลงัประชุมกนั
อยูจึ่งใหผู้เ้สนอช้ีแจงสรุปไดอี้กคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมติ 
  ขอ้ 30 ถา้ประธานในท่ีประชุมใหส้ัญญาณดว้ยการยืนข้ึน ใหผู้ท่ี้กาํลงัพดูอยูห่ยดุพดูและนัง่ลงทนัที 
          หมวด 6 
         การลงมต ิ
  ขอ้ 31 ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการคนหน่ึงลงคะแนนไดห้น่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ีขาด 
  การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมาก เวน้แต่จะมีกฎหมายขอ้บงัคบัหรือ
ระเบียบกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  กรรมการดาํเนินการจะมอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้
  กรรมการดาํเนินการซ่ึงเขา้มาในท่ีประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนก่อนท่ีประธานในท่ีประชุมจะแจง้มติต่อท่ีประชุม 
  การนบัคะแนนคร้ังใดถา้กรรมการดาํเนินการขอใหน้บัคะแนนใหม่โดยมีกรรมการดาํเนินการในท่ีประชุมรับรองไม่นอ้ย
กว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการท่ีอยูใ่นท่ีประชุมก็ใหมี้การนบัคะแนนเสียงใหม่ไดอี้กหน่ึงคร้ัง 
  ขอ้ 32 ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
          บทเบ็ดเสร็จ 
  ขอ้ 33 ใหน้าํความในระเบียบน้ีไปใชก้บัการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ คณะอนุกรรมการ คณะทาํงานหรือคณะอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์โดยอนุโลม 
  ขอ้ 34 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อาํนาจตีความ วินิจฉยัปัญหาเพ่ือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบน้ี 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี 1   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2562 

  4.8.5 ก าหนด    ระเบยีบ ว่าด้วย สวสัดกิารสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2560    และให้ถือบงัคบัใช ้
ปีบญัชี  พ.ศ.2563   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 

 ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
                   พ.ศ. 2560 

                 ------------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79 (9) และขอ้ 100 (7)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 28  
คร้ังท่ี 11 / 2560  วนัท่ี  26  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2560    ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ย สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว  ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1  ระเบียบน้ี  เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี        จาํกดั  ว่าดว้ย สวสัดิการสมาชิกและ
ครอบครัว พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2  ระเบียบน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี  1 เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3  ใหย้กเลิก 
   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  ว่าดว้ย  สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2559  
ซ่ึงกาํหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี 25  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2559  ของคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 27  คร้ังท่ี 7  / 2559 
  ขอ้ 4  ในระเบียบน้ี   
   สหกรณ์            หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี    จาํกดั 
   คณะกรรมการดาํเนินการ   หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 
   สมาชิก            หมายถึง  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 

ขอ้ 5  ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินแก่สมาชิกและครอบครัว  ดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกถึงแก่กรรม 
(2) บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม 
(3) ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
(4) ประสบสาธารณภยั 
(5) การอุปสมบท หรือ การประกอบพิธีฮจัยข์องสมาชิก 
(6) การมงคลสมรสของสมาชิก 
(7) ครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก 
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(8) เงินบาํเหน็จสมาชิก 
(9) สมาชิกท่ีเป็นโสด 
(10) บุตรคนแรกของสมาชิก 

เพ่ิมเติม  (11) ของขวัญปีใหม่ให้กบัสมาชิก 
การใชจ้่ายตามระเบียบน้ี  ใหใ้ชจ้่ายไดใ้นวงเงินไมเ่กินกว่าเงินทุนสวสัดิการสมาชิกแลครอบครัวท่ีสหกรณ์มีอยู ่
         หมวด 1 

สมาชิกถึงแก่กรรม 
  ขอ้ 6  สมาชิกถึงแก่กรรม  ตามขอ้ 5 (1) ใหมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการจดัการศพ 
               ขอ้ 7  การจดัสวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการท่ีกาํหนด 
  ขอ้ 8  การจ่ายเงินสวสัดิการแก่สมาชิกถึงแก่กรรม  ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูมี้ช่ือตามรายช่ือระบุใหเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ กรณีไม่
มีการระบุในใบผูรั้บผลประโยชน์  ใหจ้่ายใหก้บัทายาทตามขอ้บงัคบัขอ้ 38 วรรค 3 
  ขอ้ 9  เม่ือสมาชิกถึงแก่กรรม ใหส้หกรณ์หรือตวัแทนดาํเนินการตรวจสอบและจ่ายเงินตามท่ีมติของคณะกรรมการ
ดาํเนินการท่ีกาํหนดไว ้    นบัตั้งแต่วนัถึงแก่กรรม หรือวนัท่ีสหกรณ์รับทราบการถึงแก่กรรม  ภายใน  7  วนั 
  ขอ้ 10  สหกรณ์ยอ่มทรงไวสิ้ทธิท่ีจะงดจ่าย  หรือลดจาํนวนลงนอ้ยกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้ ตามมติท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนดได ้  หากปรากฏว่าสมาชิกท่ีขอรับการสวสัดิการถึงแก่กรรม  เน่ืองจากตนกระทาํความผิดทางอาญา 
         หมวด 2 

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม 
  ขอ้ 11  บุคคลในครอบครัวของสมาชิก  หมายถึง 

(1) คู่สมรส  (สามีหรือภรรยาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
(2) บุตร หรือบุตรบุญธรรมท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

(บรรลุนิติภาวะ  หมายถึง  อาย ุ20 ปีบริบูรณ์  หรือ  โดยการสมรส) 
  ขอ้ 12  สมาชิกจะมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ  ก็ต่อเม่ือเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 3  เดือน   

ขอ้ 13  บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม ตามขอ้ 5 (2)  ใหส้มาชิกมีสิทธิไดรั้บ สวสัดิการเก่ียวกบัการจดัการศพ   
  ขอ้ 14  การจดัสวสัดิการสําหรับบคุคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการ 
ท่ีกาํหนด 
  ขอ้ 15  การจ่ายเงินสวสัดิการ    ตอ้งจ่ายใหก้บัสมาชิกเท่านั้น      ในกรณีท่ีสมาชิก และครอบครัวถึงแก่กรรมพร้อมกนั  
หรือระยะเวลาใกลเ้คียงกนั ใหจ้่ายกบัผูท่ี้สมาชิกระบุเป็นผูรั้บโอนประโยชน์  หากไม่มีผูรั้บโอนประโยชน์  ใหจ้่ายเงินแก่ทายาทตามข้อบงัคบั 
ขอ้ 38 วรรค 3 
  ขอ้ 16  เม่ือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม     สมาชิกท่ีประสงค์จะขอรับเงินสวสัดิการ  ตอ้งขอย่ืนเร่ืองขอรับ
เงินสวสัดิการต่อสหกรณ์ฯ  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  นบัแต่วนัท่ีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกไดถึ้งแก่กรรม และใหส้หกรณ์ฯหรือ
ตวัแทนดาํเนินการตรวจสอบและจ่ายเงิน    นบัแต่วนัท่ีสหกรณ์รับทราบการถึงแก่กรรมภายใน   7   วนั 
  ขอ้ 17  สหกรณ์ยอ่มทรงไวสิ้ทธิท่ีจะงดจ่ายเงิน   ตามขอ้ 13  หากปรากฏว่าบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม  
เน่ืองจากตนกระทาํความผิดทางอาญา 
         หมวด 3 
        ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
  ขอ้ 18 การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ตามขอ้ 5 (3)  ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการท่ีกาํหนด 
          หมวด 4 
              ประสบสาธารณภัย 
  ขอ้ 19  “สาธารณภยั”    หมายความว่า   อคัคีภยั  วาตภยั  อุทกภยั  แผน่ดินไหว  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบา้นเรือน
อาศยัอยูจ่ริง  หรืออนัตรายต่อร่างกาย  หรือทรัพยสิ์นของสมาชิก 

ขอ้ 20  การจดัสวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีประสบสาธารณภยั  ตามขอ้ 5 (4)  ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาํเนินการท่ีกาํหนด 
        หมวด 5 
    การอุปสมบท หรือการประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิก 
  ขอ้ 21  การอุปสมบท หรือการประกอบพิธีฮจัยข์องสมาชิก  ตอ้งเป็นการอุปสมบทหรือการประกอบพิธีฮจัยค์ร้ังแรก  
สําหรับการอุปสมบท จะตอ้งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  7  วนั 
  ขอ้ 22  การจดัสวสัดิการสําหรับการอุปสมบทหรือการประกอบพิธีฮจัยข์องสมาชิก ตามขอ้ 5 (5)  ใหเ้ป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการดาํเนินการท่ีกาํหนด 
        หมวด 6 
      การมงคลสมรสของสมาชิก 
  ขอ้ 23  การมงคลสมรสของสมาชิก  ตอ้งเป็นการมงคลสมรสคร้ังแรก   
  ขอ้ 24  การมงคลสมรสของสมาชิก  ในกรณีท่ีสองฝ่ายต่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ใหไ้ดรั้บสวสัดิการ 1 คน 
  ขอ้ 25 การจดัสวสัดิการสําหรับการมงคลสมรสของสมาชิก ตามขอ้ 5 (6) ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการดาํเนินการ
ท่ีกาํหนด 
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                             หมวด 7 
                ครบรอบวันคล้ายวันเกดิของสมาชิก 
  ขอ้ 26 สวสัดิการสําหรับครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก  ตามขอ้ 5 (7)  ใหมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการ  ดงัน้ี 

(1) สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 60 ปี , 65 ปี , 70 ปี , 75 ปี , 80 ปี และ 85 ปี  ให้ไดรั้บเงินสวสัดิการครบรอบวนัคลา้ย
วนัเกิดของสมาชิก  จาํนวน  1,000.- บาท ( หน่ึงพนับาทถว้น ) 

(2) สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 90 ปี ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก จาํนวน 2,500.- บาท 
( สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น ) 

(3) สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 95 ปี หไ้ดรั้บเงินสวสัดิการครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก จาํนวน 5,000.- บาท 
( หา้พนับาทถว้น ) 

(4) สมาชิกท่ีมีอายคุรบ  100  ปี  ใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการครบรอบวนัคลา้ยวนัเกิดของสมาชิก  จาํนวน  
20,000.-  บาท  ( สองหม่ืนบาทถว้น ) 
    (5) สมาชิกท่ีมีอายคุรบตามขอ้ 1 , ขอ้ 2 , ขอ้ 3 และ ขอ้ 4  สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีออมทรัพยส์หกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  แลว้จะส่งหนงัสือแจง้ใหส้มาชิกทราบภายใน  60 วนั 
          หมวด 8 

เงินบ าเหน็จสมาชิก 
  ขอ้ 27  เงินบาํเหน็จสมาชิก   ตามขอ้ 5 (8)  หมายถึง  เงินสวสัดิการท่ีสหกรณ์จ่ายใหแ้ก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ  หรือ

สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ  เม่ืออาย ุ55 ปีข้ึนไป   หรือรับราชการมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 25 ปี ข้ึนไป   และยงัคงเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ต่อไปติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5  ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีเกษียณอายรุาชการ  หรือวนัท่ีลาออกจากราชการ  ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินบาํเหน็จสมาชิก 

  กรณีสมาชิกไดเ้สียชีวิตก่อนครบระยะเวลาท่ีกาํหนดตามวรรคก่อนก็ใหมี้สิทธ์ิไดรั้บเงินบาํเหน็จน้ีดว้ย 
  ขอ้ 28  การคาํนวณเงินบาํเหน็จของสมาชิก   ใหค้ํานวณจากระยะเวลาการเป็นสมาชิก คูณดว้ยจาํนวนหุน้  และหารดว้ย
สองร้อย โดยระยะเวลาการเป็นสมาชิก   เม่ือคิดคาํนวณระยะเวลาแลว้มีเศษตั้งแต่  6  เดือน  ข้ึนไป  ใหปั้ดเศษข้ึนนบัเป็นหน่ึงปี   เศษท่ีเป็นวนั
ใหปั้ดท้ิง 
  วงเงินท่ีคาํนวณได ้ ถา้นอ้ยกว่า  2,000.- บาท (สองพนับาทถว้น) ใหส้มาชิกมีสิทธ์ิไดรั้บสวสัดิการเงินบาํเหน็จ  จาํนวน 
2,000.- บาท (สองพนับาทถว้น) แต่ทั้งน้ี วงเงินท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บจะตอ้งไม่เกินจาํนวน  5,000.- บาท (หา้พนับาทถว้น)     และสมาชิกหรือทายาทของ
สมาชิกท่ีเสียชีวิต  มีสิทธ์ิย่ืนขอรับสวสัดิการเงินบาํเหน็จ  ไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น 
           หมวด 9 
                                                                                                  สมาชิกที่เป็นโสด 
  ขอ้ 29  “โสด”  หมายความว่า  ไม่ไดผ้า่นการสมรสแมแ้ต่คร้ังเดียว 

ขอ้ 30  สวสัดิการน้ี สําหรับสมาชิกสามญัเท่านั้น ซ่ึงตอ้งมีอายคุรบ 45 ปีข้ึนไป 
ขอ้ 31  ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
ขอ้ 32  สวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีจะได ้คือ วงเงิน 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
ขอ้ 33  สมาชิกท่ีประสงค์จะขอรับสวสัดิการคนโสด ตอ้งย่ืนเร่ืองขอรับสวสัดิการต่สหกรณ์ฯ  นบัแต่วนัท่ีสมาชิกมี

คุณสมบติัครบ  โดยไม่กาํหนดระยะเวลาการขอรับสวสัดิการ 
ขอ้ 34  ใหไ้ดรั้บสวสัดิการเพียง 1 คร้ัง ต่อ สมาชิก 1 ท่าน เท่านั้น 
ขอ้ 35  สมาชิกท่ีประสงค์จะขอรับสวสัดิการ  ตอ้งผา่นการรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา หรือ กรรมการประจาํหน่วย  

        หมวด 10 
     สวัสดิการบุตรคนแรกของสมาชิก 
  ขอ้ 36   สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ  คือ  สมาชิกสามญั 
  ขอ้ 37   ตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน 
  ขอ้ 38  ตอ้งเป็นบุตรคนแรกของสมาชิก 
  ขอ้ 39  ตอ้งเป็นบุตรท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้ 40  สวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีจะได ้คือ วงเงิน 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
หมวด 11 

สวัสดิการของขวัญปีใหม่ให้กบัสมาชิก 
  ขอ้ 41 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการทุกคน 
  ขอ้ 42 ตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
  ขอ้ 43 สมาชิกจะไดรั้บสวสัดิการเป็นเงิน 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
  โดยการใชจ้่ายตามระเบียบน้ี ในขอ้ (1) – (10) ใหใ้ชจ้่ายไดใ้นวงเงินไม่เกินกว่าเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวท่ี
สหกรณ์มีอยู ่สําหรับ ขอ้ (11) สวสัดิการของขวญัปีใหม่ใหก้บัสมาชิกใหต้ั้งเป็นงบประมาณใชจ้่ายในแต่ละปี ตามจาํนวนสมาชิกท่ีมีอยูจ่ริง 
  ทั้งนี ้จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 และจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563  
  เหตุผล เพ่ือเป็นของขวญัและกาํลงัใจท่ีสหกรณ์ฯ มอบใหส้มาชิกทกุคนในวาระข้ึนปีใหม ่
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  4.8.6 ก าหนด    ระเบยีบ ว่าด้วย สวสัดกิารสมาชิกสมทบ    และให้ถือบงัคบัใชปี้บญัชี  พ.ศ.2563   
เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด 

ว่าด้วย  สวัสดิการสมาชิกสมทบ 
พ.ศ. 2560 

-------------------------------- 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 79 (9) และ ขอ้ 100 (7)  และ มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ    

ชุดท่ี 28 คร้ังท่ี  11 / 2560  เม่ือวนัท่ี  26  เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2560  ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ย สวสัดิการสมาชิกสมทบ  ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี  เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั  ว่าดว้ย สวสัดิการสมาชิกสมทบ  
พ.ศ. 2560” 
  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ใหย้กเลิก  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ว่าดว้ย สวสัดิการสมาชิกสมทบ  พ.ศ.  2552  ซ่ึงกาํหนดโดย

คณะกรรมการดาํเนินการ   ชุดท่ี 20    คร้ังท่ี 2 / 2552 เม่ือวนัท่ี 28  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2552  และบรรดามติคณะกรรมการท่ีขดัต่อระเบียบน้ี  
โดยใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  

ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี   
สหกรณ์                 หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 

  คณะกรรมการดาํเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
สมาชิกสมทบ    หมายถึง  (1) ลูกจา้งชัว่คราว หรือพนกังานราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ี

ปฏิบติังานในทอ้งท่ีจงัหวดัอุทยัธานี หรือเป็นลูกจา้งชัว่คราวของสหกรณ์น้ี ท่ีมีคาํสั่งจา้ง หรือสัญญาจา้งโดยไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน และมี 
กาํหนดระยะเวลาการจา้งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงปี หรือ (2) บิดา หรือมารดา หรือคู่สมรส  หรือบุตรท่ีบรรลุนิติภาวะของสมาชิก  (บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะ  
หมายถึง บุตรของสมาชิกท่ีมีอาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือโดยการสมรส)  

ขอ้ 5.  ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินแก่สมาชิกสมทบ   ดงัต่อไปน้ี 
(1) สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 
(2) ประสบสาธารณภยั 
(3) การอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัยข์องสมาชิกสมทบ 
(4) การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ 
(5) ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ 
(6)  บุตรคนแรกของสมาชิก 

การใชจ้่ายตามระเบียบน้ี      ใหใ้ชจ้่ายไดใ้นวงเงินไม่เกินกว่าเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวท่ีสหกรณ์มีอยู ่
หมวด 1 

สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม 
  ขอ้ 6.  สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ตามขอ้ 5 (1) ใหมี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการจดัศพ 

ขอ้ 7. การจดัสวสัดิการสําหรับสมาชิกสมทบท่ีถึงแก่กรรม  ใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 
ขอ้ 8.  การจ่ายเงินสวสัดิการแก่สมาชิกสมทบท่ีถึงแก่กรรม  ตอ้งอาศยัใหแ้ก่ผูมี้ช่ือตามรายช่ือระบุใหเ้ป็นผูรั้บ

ผลประโยชน์  กรณีไม่มีการระบุในใบผูรั้บผลประโยชน์  ใหใ้หจ้่ายใหก้บัทายาทตามขอ้บงัคบั ขอ้ 55 วรรค 3 
ขอ้ 9.  สมาชิกสมทบท่ีถึงแก่กรรมซ่ึงเป็นคู่สมรสของสมาชิก จะไดรั้บเงินสวสัดิการตามระเบียบน้ี หรือตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั ว่าดว้ยสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2552  (หมวด 2  บุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่
กรรม)  หรือท่ีจะมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมใหม่ต่อไปอยา่งใดอยา่งหน่ึง สุดแต่ระเบียบฉบบัใดจะใหไ้ดรั้บเงินสวสัดิการมากกวา่    

ขอ้ 10.  เม่ือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม  ใหส้หกรณ์หรือตวัแทนดาํเนินการตรวจสอบและจ่ายเงินตามท่ีมติคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนดไว ้นบัตั้งแต่วนัท่ีถึงแก่กรรมหรือวนัท่ีสหกรณ์รับทราบการถึงแก่กรรมภายใน 7 วนั 
  ขอ้ 11.  สหกรณ์ยอ่มทรงไวสิ้ทธิท่ีจะงดจ่าย หรือลดจาํนวนลงนอ้ยกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวต้ามมติคณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนดได ้หากปรากฏว่า สมาชิกสมทบท่ีขอรับเงินสวสัดิการถึงแก่กรรมเน่ืองจากตนกระทาํความผิดทางอาญา 

หมวด 2 
ประสบสาธารณภัย 

  ขอ้ 12. “สาธารณภยั” หมายความว่า  อคัคีภยั  วาตภยั  อุทกภยั  แผน่ดินไหว  ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบา้นเรือนท่ี
อาศยัอยูจ่ริง หรืออนัตรายต่อร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของสมาชิก 

 ขอ้ 13. การจดัสวสัดิการสําหรับสมาชิกสมทบท่ีประสบสาธารณภยั ตามขอ้ 5 (2) ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาํเนินการท่ีกาํหนด 
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หมวด 3 
การอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ของสมาชิกสมทบ 

  ขอ้ 14. การอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัยข์องสมาชิกสมทบ ตอ้งเป็นการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัยค์ร้ังแรก  
สําหรับการอุปสมบทตอ้งมีระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

 ขอ้ 15.  การจดัสวสัดิการสําหรับการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัยข์องสมาชิกสมทบ ตามขอ้  5 (3) ใหเ้ป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการดาํเนินการท่ีกาํหนด 
           หมวด 4 

การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ 
  ขอ้ 16. การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ ตอ้งเป็นการมงคลสมรสคร้ังแรก 

 ขอ้ 17. การมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ  ในกรณีท่ีสองฝ่ายต่างเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ  ใหไ้ดรั้บ
สวสัดิการ 1 คน 

 ขอ้ 18. การจดัสวสัดิการสําหรับการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ ตามขอ้ 5 (4) ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาํเนินการท่ีกาํหนด 
          หมวด 5 
                   ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ 
               ขอ้ 19. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสมทบ  ตามขอ้ 5 (5)  ใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดาํเนินการท่ีกาํหนด 
         หมวด 6 
     สวัสดิการบุตรคนแรกของสมาชิก 
  ขอ้ 20   สมาชิกท่ีมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ  คือ  สมาชิกสมทบ (1) 
  ขอ้ 21   ตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน 
  ขอ้ 22   ตอ้งเป็นบุตรคนแรกของสมาชิก 
  ขอ้ 23   ตอ้งเป็นบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ขอ้ 24   สวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีจะได ้คือ วงเงิน 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
หมวด 7 

สวัสดิการของขวัญปีใหม่ให้กบัสมาชิก 
  ขอ้ 41 สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการทุกคน 
  ขอ้ 42 ตอ้งเป็นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
  ขอ้ 43 สมาชิกจะไดรั้บสวสัดิการเป็นเงิน 1,000.- บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
  โดยการใชจ้่ายตามระเบียบน้ี ในขอ้ (1) – (10) ใหใ้ชจ้่ายไดใ้นวงเงินไม่เกินกว่าเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวท่ี
สหกรณ์มีอยู ่สําหรับ ขอ้ (11) สวสัดิการของขวญัปีใหม่ใหก้บัสมาชิกใหต้ั้งเป็นงบประมาณใชจ้่ายในแต่ละปี ตามจาํนวนสมาชิกท่ีมีอยูจ่ริง 
  ทั้งนี ้จะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 และจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563  
  เหตุผล เพ่ือเป็นของขวญัและกาํลงัใจท่ีสหกรณ์ฯ มอบใหส้มาชิกทกุคนในวาระข้ึนปีใหม ่

  4.8.7 ก าหนด ระเบยีบ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพือ่เข้ารับการเลอืกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ    และ
ให้ถือบังคบัใชปี้บัญชี  พ.ศ.2563   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดังน้ี 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั 

ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
------------------------------------------------ 

  เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน การใหบ้ริการ
แก่สมาชิกอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมจึงเป็นการสมควรกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อไป 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั ขอ้ 79 (9)  และ  ขอ้  100 (3) แห่ง
ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี   จาํกดั  พ.ศ. 2561  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
จึงกาํหนดระเบียบ ว่าดว้ย การสรรหาบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปี 2562 ใหก้าํหนดระเบียบ ว่าดว้ย การสรรหาบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ว่าดว้ย 
การสรรหาบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาํเนินการ” 
  ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหมี้ผลบงัคบัใชใ้นปี 2563  
  ขอ้ 3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ว่าดว้ย การสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาํเนินการ  พ.ศ.   2557  ซ่ึงกาํหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี  28  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2557   ของคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี 25  คร้ังท่ี  8 / 2557  
ระเบียบ มติ คําสั่งอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ช้ระเบียบน้ีแทน 
  ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั 
   “ ขอ้บงัคบั”   หมายถึง ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานี จาํกดั  พ.ศ. 2560 
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   “คณะกรรมการ” หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาจากแต่ละหน่วย และไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ 
ร่วมกนัเป็นคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอทุยัธานีจาํกดั 
   “หน่วย”   หมายถึง  กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ กาํหนดข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อการสรรหากรรมการ 
   “หน่วยกลาง”  หมายถึง  กลุ่มสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมด 
  ขอ้ 5. จาํนวนสัดส่วนคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามหน่วยพ้ืนท่ีดาํเนินการ  ดงัน้ี 
   1. อาํเภอบา้นไร่     จาํนวน 1 คน 
   2. อาํเภอลานสกั     จาํนวน 1 คน 
   3. อาํเภอหว้ยคต     จาํนวน 1 คน 
   4. อาํเภอสว่างอารมณ์    จาํนวน 1 คน 
   5. อาํเภอหนองฉาง     จาํนวน 1 คน 
   6. อาํเภอทพัทนั     จาํนวน 1 คน 
   7. อาํเภอหนองขาหยา่ง    จาํนวน 1 คน 
   8. อาํเภอเมืองอุทยัธานี (ยกเวน้ 9, 10 )   จาํนวน 1 คน 
   9. โรงพยาบาลอุทยัธานี    จาํนวน 3 คน 
   10. สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดั   จาํนวน 1 คน 
   11. หน่วยกลาง     จาํนวน 1 คน 
  แก้ไข 12. ข้าราชการบ านาญและลกูจ้างประจ าทีเ่กษียณ  จ านวน 1 คน 
  ขอ้ 6.  กรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากการสรรหาแต่ละหน่วยตามขอ้ 5 ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเลือกตั้งจาํนวน 
14 คน  และใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นประธานกรรมการอีก 1 ตาํแหน่ง รวมเป็น 15 คน 
  ขอ้ 7.  การลงคะแนนสามารถใชวิ้ธีเปิดเผยหรือใชบ้ตัรลงคะแนนสรรหา  สุดแลว้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
จะพิจารณาหาวิธีท่ีเหมาะสม 
  แก้ไข ข้อ 8.  การสมัครให้ผู้ทีป่ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเลอืกตั้งเป็นประธาน
หรือกรรมการ   ย่ืนใบสมัครตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากดั  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 ขอ้ 9. กรรมการประจาํหน่วย  จะตอ้งเป็นขา้ราชการ หรือ ลูกจา้งประจาํท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานนั้น ๆ 
แก้ไข  ข้อ 10. ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ าที่เกษียณ  หมายถึง  ข้าราชการบ านาญและลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จ

รายเดือน 
  ทั้งน้ีใหมี้ผลบงัคบัใช ้ปี 2563 
 

 4.8.8 ประกาศ เรื่อง หลกัเกณฑ์การขอกู้เงนิสามญัเพือ่การอันจ าเป็นหรือมปีระโยชน์ และให้ถือ
บงัคบัใชต้ ั้งแต่  วนัที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ . 2562   เป็นตน้ไป  รายละเอียด  ดงัน้ี 

ประกาศ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี  จ ากัด    
    เร่ือง  หลักเกณฑ์การขอกู้เงินสามัญเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
                 ------------------------- 
  อาศยัระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั    ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้  พ.ศ. 2562    ขอ้   4 
(2) และขอ้ 6  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 30  คร้ังท่ี 6 / 2562 วนัท่ี 24  เดือน  เมษายน  พ.ศ 2562   จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์
การกูเ้งินสามญัเพ่ือการอนัจาํเป็น หรือมีประโยชน์ต่อสมาชิกไวด้งัต่อไปน้ี 
                    ข้อก าหนดทั่วไป 
  ขอ้ 1.  เงินกูส้ามญัเพ่ือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ไดแ้ก่  เงินกูเ้พ่ือการศึกษา  เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์   /   
จกัรยานไฟฟ้า เงินกูเ้พ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เงินกูเ้พ่ือธุรกิจขนาดเล็ก (SME / OTOP)  เงินกูเ้พ่ือซ้ืออาวธุปืน    และเงินกูเ้พ่ือ
สงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เงินกู้เพ่ือช าระหนีแ้ทนผู้กู้ในฐานะผู้ค ้าประกัน และ/หรือคู่สมรส ทายาท ของผู้กู้     
  ขอ้ 2. สมาชิกผูป้ระสงค์จะขอกู ้ตอ้งเสนอคาํขอกูเ้งินตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้ 3. การใหเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์    ผูก้ ูต้อ้งทาํหนงัสือกู ้   และสมาชิกผูค้ํ้ าประกนัตอ้งทาํ
หนงัสือคํ้ าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์  ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด   
  ขอ้ 4. สมาชิกท่ีจะขอกูเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  ตอ้งมีเงินเดือนเหลือจากการหกัใชห้น้ีสหกรณ์ ใน
การกูทุ้กประเภทแลว้  ไม่นอ้ยกว่า  ร้อยละสิบหา้ของเงินไดร้ายเดือน   
  ขอ้ 5. คณะกรรมการดาํเนินการ จะเป็นผูอ้นุมติัในการขอกูเ้งินกูส้ามญัเพ่ือการอนัจาํเป็น  หรือมีประโยชน์ใหก้บัสมาชิก  
โดยพิจารณาหนงัสือกูแ้ละเอกสารประกอบท่ีกาํหนดไว ้ 
  ขอ้ 6. เงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์  /  จกัรยานไฟฟ้า   เงินกูเ้พ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ใหส้มาชิกจดัหา
สินคา้เอง โดยย่ืนใบเสนอราคาจากร้านคา้พร้อมคาํขอกูเ้งินและเงินกูเ้พ่ือซ้ืออาวธุปืน  ใหส้มาชิกแนบใบสั่งจองของโครงการสั่งซ้ืออาวุธปืน
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พร้อมหลกัฐานกบัคาํขอกูก้บัสหกรณ์ฯ   และเงินกูเ้พ่ือสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  ใหแ้นบหลกัฐานใบแจง้เตือนใหช้าํระค่าเบ้ียประกนัหรือ
 กรมธรรม์ฉบบัปัจจบุนั ,  สําเนาหนงัสือสําคญัการเป็นสมาชิกหรือสําเนาใบรับเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ แลว้แต่กรณี   
              เงินกู้เพ่ือการศึกษา   
  ขอ้ 7. การใหเ้งินกูเ้พ่ือการศึกษา นอกจากใหส้มาชิกแลว้    ใหร้วมถึงครอบครัวของสมาชิกดว้ย  ครอบครัวของสมาชิก  
ไดแ้ก่  คู่สมรส  บุตร และใหร้วมถึงบุตรบุญธรรม  พ่ีนอ้งตามสายโลหิตบิดามารดา   
  ขอ้ 8. หลกัฐานประกอบคาํขอกู ้ ไดแ้ก่ สลิปเงินเดือนปัจจุบนั  หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา  สําเนาทะเบียนบา้น  
สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หลกัฐานแสดงสถานภาพทางครอบครัว  สําเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ   (ถา้มี)  
  ขอ้ 9.  วงเงินกูเ้พ่ือการศึกษา   
  ระดบัชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6           วงเงินไม่เกิน   100,000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น)  
  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ตํ่ากว่าปริญญาตรี          วงเงินไม่เกิน   150,000.- บาท   (หน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)   
  ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป           วงเงินไม่เกิน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถว้น)      
              เงินกู้เพ่ือซือ้รถจักรยานยนต์ / จักรยานไฟฟ้า  
  ขอ้ 10. จาํนวนเงินกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์ / จกัรยานไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 60,000.- บาท (หกหม่ืนบาทถว้น)    
  กรณีท่ีสมาชิกซ้ือรถจกัรยานยนต์ / จกัรยานไฟฟ้า เกินวงเงินท่ีกาํหนด    วงเงินส่วนท่ีเกิน  สมาชิกตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
เอง  โดยชาํระเงินสดส่วนท่ีเกินในวนัท่ีรับสินคา้   
  ขอ้ 11.  สมาชิก 1 ท่าน  สามารถกูเ้งินเพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์ / จกัรยานไฟฟ้า  จาํนวน  1  คนั  เงินกูเ้พ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล / 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
  ขอ้ 12.  จาํนวนเงินกูเ้พ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ วงเงินไมเ่กิน  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)    
  กรณีท่ีสมาชิกซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์   เกินวงเงินท่ีกาํหนด วงเงินส่วนท่ีเกิน  สมาชิกตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ
เอง  โดยชาํระเงินสดส่วนท่ีเกินในวนัท่ีรับสินคา้   
  ขอ้ 13.  สมาชิก 1 ท่าน  สามารถกูเ้งินเพ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไดจ้าํนวน 1 เคร่ือง   
             เงินกู้เพ่ือธุรกิจขนาดเลก็  (SME / OTOP) 
  ขอ้ 14.  สมาชิกท่ีจะกูเ้งินเพ่ือธุรกิจขนาดเล็ก  ตอ้งเป็นเจา้ของหรือหุน้ส่วน หรือ คู่สมรสของเจา้ของธุรกิจ และการขอกู้
เพ่ือวตัถปุระสงค์  
   (1) เพ่ือเป็นทุนในการดาํเนินการ  
   (2) เพ่ือขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการหรือสถานประกอบการ   
   (3) เพ่ือพฒันากระบวนการผลิต การตลาดหรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์    
  ขอ้ 15. หลกัฐานประกอบคาํขอกูเ้พ่ือธุรกิจขนาดเล็ก ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ  ใบทะเบียนการคา้  (ถา้มี)  ภาพถ่ายสถาน
ประกอบการ  แผนท่ีตั้ง  ทั้งน้ี  ท่ีตั้งของสถานท่ีถา้อยูน่อกเขตจงัหวดัอุทยัธานีจะตอ้งมีระยะทางไม่เกิน  100  กิโลเมตรนบัจากสํานกังาน
สหกรณ์ฯ 
  ขอ้ 16. วงเงินกูเ้พ่ือธุรกิจขนาดเล็ก  ไม่เกิน  200,000.- บาท  (สองแสนบาทถว้น) 
             เงินกู้เพ่ือซือ้อาวธุปืน 
  ขอ้ 17.  จาํนวนเงินกูเ้พ่ือซ้ืออาวุธปืน  วงเงินไม่เกิน  100,000.- บาท ( หน่ึงแสนบาทถว้น )   
  กรณีท่ีสมาชิกซ้ืออาวธุปืน   เกินวงเงินท่ีกาํหนด วงเงินส่วนท่ีเกิน  สมาชิกตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบเอง  โดยชาํระเงินสดส่วน
ท่ีเกินในวนัท่ีรับอาวุธปืน  
  ขอ้ 18.  สมาชิก 1 ท่าน  สามารถกูเ้งินเพ่ือซ้ืออาวธุปืน ไดจ้าํนวน 1 กระบอก 
               เงินกู้เพ่ือสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว 
  ข้อ 19.  จ านวนเงินกู้เพ่ือสงเคราะห์ชีวติและครอบครัว     วงเงินไม่เกิน    250,000.-    บาท ( สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน )  
  ขอ้ 20.  เงินกูเ้พ่ือสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใหส้มาชิกนาํเงินกูไ้ปชาํระค่าเบ้ียประกนัชีวิต  เบ้ีย
ประกนัภยัยานพาหนะ เบ้ียประกนัอคัคีภยัส่ิงปลูกสร้าง และ / หรือ เงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย ( สสธท. )  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
( สส.ชสอ. ) ทั้งของสมาชิกผูกู้ ้และ / หรือ คู่สมรส  บิดา  มารดา  และบุตร และ/หรือเพ่ือหนา้ท่ีตาํแหน่งงานและใชจ้่ายในครอบครัว 
  เงินกู้เพ่ือช าระหนีแ้ทนผู้กู้ในฐานะผู้ค ้าประกัน และ/หรือคู่สมรส ทายาท ของผู้กู้ 
  ข้อ 21 จ านวนเงินกู้เพ่ือช าระหนีแ้ทนผู้กู้ในฐานะผู้ค ้าประกันและ/หรือคู่สมรส ทายาทของผู้กู้ วงเงินไม่เกิน  250,000.- 
บาท ( สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน ) 
  ข้อ 22 เงินกู้เพ่ือช าระหนีแ้ทนผู้กู้ในฐานะผู้ค ้าประกัน และ/หรือคู่สมรส ทายาทของผู้กู้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ค ้าประกัน 
และ/หรือคู่สมรส ทายาท ของผู้กู้ น าเงินกู้ไปช าระหนีแ้ทนผู้กู้ ในกรณีทีผู่้กู้มีเหตใุห้ไม่สามารถช าระหนีข้องตนเองได้ 
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     หลักประกนัส าหรับเงินกู้ 
  ขอ้ 23.  ผูกู้ต้อ้งทาํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด  และตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
  1.  หุ้นของผู้กู้  โดยจ านวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
  2.  บัญชีเงินฝากในสหกรณ์  โดยจ านวนเงินกู้จะต้องไม่เกิน  ร้อยละ 100  ของมูลค่าเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์   
  3.   ขา้ราชการ  จาํนวน  1  คน   
  4.   ลูกจา้งประจาํ  จาํนวน  2  คน 
  ทั้งนี ้   สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค ้าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าส่ีคน ในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
                                        เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 
  ขอ้ 24.  เงินงวดชาํระหน้ี    กาํหนดระยะเวลาผอ่นชาํระไม่เกิน   36   งวด    นบัตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก  โดยให้
ส่งคืนเงินกูเ้ป็นรายเดือนเท่ากนัพร้อมดอกเบ้ีย  เวน้เงินกูเ้พ่ือสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เงินกู้เพ่ือช าระหนีแ้ทนผู้กู้ในฐานะผู้ค ้าประกัน และ/
หรือ คู่สมรส ทายาทของผู้กู้ ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระไม่เกิน  250 งวด   
  ในกรณีท่ีผูก้ ูข้อผอ่นผนัการชาํระหน้ีเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  อาจผอ่นผนัการส่งเงินงวด
ชาํระหน้ี ท่ีกาํหนดไวใ้นวรรคแรกใหผู้ก้ ูไ้วไ้มเ่กินสามเดือน  โดยใหผู้ก้ ูส่้งเฉพาะดอกเบ้ีย   
  ขอ้ 25.  การส่งเงินงวดชาํระหน้ีเงินกู ้ใหส่้งโดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย  และใหถื้อว่า  เงินงวดชาํระ
หน้ีแต่ละงวด  ตอ้งกาํหนดส่งภายในวนัส้ินเดือนนั้น ๆ   
       ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือการจ าเป็นหรือมีประโยชน์ 
  ขอ้ 26.  สหกรณ์คิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัเพ่ือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์    เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัลบ
ดว้ยร้อยละหน่ึง ( 1% )  โดยคิดดอกเบ้ียเป็นรายวนั   ตามจาํนวนเงินตน้คงเหลือ   
  ขอ้ 27.  สมาชิกผูกู้ ้ อาจชาํระหน้ีเงินกูก่้อนครบกาํหนดตามสัญญาได ้ แต่จะย่ืนกูใ้หม่ตามประเภทเงินกูเ้ดิมท่ีไดช้าํระหน้ี
แลว้ต่อเม่ือครบกาํหนดตามสญัญาเดิม 
         การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
  ขอ้  28.  ผูกู้ทุ้กรายตอ้งมีหลกัประกนัตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ี   และเม่ือสหกรณ์เห็นว่า หลกัประกนัสําหรับ เกิด
บกพร่อง ผูก้ ูต้อ้งจดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีสหกรณ์กาํหนด 
  ขอ้  29.  ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ใหถื้อว่า  เงินกูเ้พ่ือการอนัจาํเป็นหรือมีประโยชน์  เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดย ทนัที  โดย
ไม่คาํนึงถึงระยะเวลาท่ีใหไ้วแ้ละใหเ้รียกเงินกูคื้น    โดยมิชกัชา้  
   1. เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไมว่่าเหตุใด ๆ   
   2. เม่ือสหกรณ์ เห็นว่า หลกัประกนัสําหรับเงินกูเ้กิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด   
   3. เม่ือคา้งส่งเงินงวดชาํระหน้ี   ไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั 
            การย่ืนขอกู้ 
  ขอ้ 30.สมาชิกท่ีจะขอกูเ้พ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต์/จกัรยานไฟฟ้า  เงินกูเ้พ่ือซ้ือกลอ้งดิจิตอล / เคร่ืองคอมพิวเตอร์  สามารถ
สั่งจองสินคา้ไดท่ี้ร้านขายสินคา้  พร้อมทั้งย่ืนคาํขอกูไ้ดท่ี้สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั  หรือ กรรมการประจาํ
หน่วย   สําหรับกูเ้พ่ือซ้ืออาวุธปืน  ใหส้มาชิกส่งใบสั่งจองอาวุธปืนของโครงการพร้อมเอกสารกบัคาํขอกู ้ ไดท่ี้สหกรณ์ฯ    หรือ  กรรมการ
ประจาํหน่วย ( การกูเ้พ่ือซ้ืออาวธุปืน  สหกรณ์ฯ จะจดัทาํเป็นโครงการระยะสั้น ๆ ใหเ้ป็นคร้ังคราวไป ตามขอ้กาํหนด ) 

ทั้งน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี   1   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2562  เป็นตน้ไป 
เหตุผลความจ าเป็น  1. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบเงินกู ้
   2. เพือ่ช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาทางการเงิน 
   3. เพือ่ความมัน่คงของสหกรณ์ฯ 
 มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ อนุมตัิ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพือ่พจิารณา 
         5.1  พจิารณาอนุมตัิงบดุล และอนุมตัิงบการเงนิของสหกรณ์ ปี 2562  ( 1 พ.ย. 2561 – 31 ต.ค.  2562 ) 

 ประธานกรรมการ :-   ช้ีแจงรายละเอียดผลการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2562   ให้ที่ประชุมใหญ่
รับทราบ 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี  จาํกดั 

                                                                       วนัท่ี    25  พฤศจิกายน    2562  

เรียน   ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี จาํกดั 
 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขอุทัยธานี  จาํกดั  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ตุลาคม  2562  เพ่ือแสดงความเห็นว่า  งบการเงินดังกล่าว แสดง
ฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  31 ตุลาคม 2562 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขอุทัยธานี  จาํกดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด
หรือไม่ 
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบซ่ึงงบการเงิน
ดังกล่าว  ได้จดัทาํขึ้นตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเกีย่วกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบและคิดว่าควรจะเป็น
ดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง
รายการและขอ้มูลต่าง ๆ 

2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสาร หลกัฐาน และขอ้มูลดังต่อไปน้ี  ให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้  คือ 
2.1 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และขอ้มูลอ่ืนท่ีเกีย่วข้องทั้ งหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  และรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผดิปกติท่ีเกีย่วขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการ  หรือเจา้หน้าท่ี  
ของสหกรณ์  ผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีสาํคญัเกีย่วกบัระบบบัญชี  และระบบการควบคุมภายใน  หรือรายการผดิปกติท่ีมีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสัญญาทั้ งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบตัิตาม  อาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระ 
สาํคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัตติามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแล   ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตาม  อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจง้จากหน่วยงานราชการอนัมีผลต่องบการเงินเพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอ้บังคบั   ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย   หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกดิขึ้นในภายหน้า  
ซ่ึงควรจะได้นาํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   หรือใช้เป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเสียหาย
ท่ีอาจเกดิขึ้น 
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6. รายการหรือขอ้มูลดังต่อไปน้ี  มีการบันทึก  หรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอ  และเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1  รายการธุรกจิท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์  หรือบุคคลอ่ืน 
6.2  ขอ้ตกลงกบัสถาบันการเงินเกีย่วกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือขอ้จาํกดัการใช้เงินกู ้
6.3 สินทรัพยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้ งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย    และไม่มีภาระผูกพนัหรือขอ้
ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แตท่ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   

8. สหกรณ์ได้บันทึก    หรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้ งหมดของสหกรณ์    ทั้ งท่ีเกดิขึ้นแลว้และอาจเกดิขึ้น
ในภายหน้าไวอ้ยา่งเหมาะสมรวมทั้ งได้มีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินเกีย่วกบัหลกัประกนัทั้ งหมดท่ี
สหกรณ์ให้แกบุ่คคลท่ีสาม  นอกจากน้ี  สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืน  และไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกดิขึ้น 

9. นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิขึ้น หรือไม่ปรากฎ 
ขอ้เท็จจริงใด   ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงิน  หรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

   
           (นายเสรี  แสงคาํฉาย) 

           ประธานกรรมการ 
 

               
 

(นายนราพงศ์  ทศันางกูร) 
 ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ความเห็น 
    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั ซ่ึงประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562   งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที่สําคญั  

    ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี  จาํกดั 
ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562  ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสําคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
           ข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                  
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์
ตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม  
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
    เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสําคญัที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหลา่น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเร่ือง
เหล่าน้ี 

 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม 

       ตามความในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 5 เงินให้กูย้ืม ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2562  สหกรณ์มีเงินให้
กูย้ืมจ านวน   1,699,617,985.78 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89.56 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากเป็นรายการสินทรัพยท์ี่มีมูลค่ามากเป็นสาระส าคญั และมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ในการพิจารณา
ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญที่จะตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด สหกรณ์เห็นวา่เงินให้กูย้ืมจ านวน
ดงักล่าวเป็นลูกหน้ีที่มีคุณภาพ ไม่มีการผิดนดัช าระหน้ีผิดไปจากเกณฑ์ที่ก  าหนด จึงไม่ต ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   
ซ่ึงถือวา่ไดป้ฏิบตัิตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เปรียบเทียบยอดคงเหลือกบัรายละเอียด ตรวจสอบการผ่าน
รายการชาํระหน้ีในแผ่นบญัชีย่อยรายตวั รวมทั้งไดต้รวจสอบหลกัฐานการยืนยนัหน้ี เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงของ
ลูกหน้ีเงินให้กูว้่ามีฐานะปัจจุบันและชั้นคุณภาพตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด มีการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ขา้พเจ้าปฏิบตัิงาน
โดยอิสระ และให้ความสําคญัเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินดว้ย  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตเพิ่มเติมเกีย่วกบัสินทรัพยท์ี่ตอ้งติดตามเป็นพิเศษซ่ึงมีการจดัประเภทรายการบญัชี
ใหม่เพื่อรวบรวมและแสดงรายการสินทรัพยท์ี่สหกรณ์ตอ้งบริหารจดัการเป็นพิเศษและใกล้ชิดให้ชดัเจน เกี่ยวกบั
เงินฝากสหกรณ์อื่นที่เขา้แผนฟ้ืนฟูกจิการ เพื่อประโยชนแ์กผู่ใ้ชง้บการเงิน ตามหมายเหตุประกอบ ขอ้ 4. ดงัน้ี 
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1.1) เงินฝากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก จาํกดั  ตามแผนฟ้ืนฟูกจิการ ปี 2562 สหกรณ์จะตอ้งไดร้ับ
ดอกเบี้ย 85,938.01 บาท  ในระหวา่งปีสหกรณ์ไดร้ับดอกเบี้ยบางส่วน มียอดคา้งชาํระดอกเบี้ยของป้ี
น้ีจาํนวน 35,938.01 บาท เงินฝากสหกรณ์ดงักล่าวจ าวน 4,843,127.06 บาท ไดป้ระมาณการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญไวร้้อยละ 39.71  จ  านวน 1,923,394.67 บาท 

1.2) เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั มีแผนฟ้ืนฟูกจิการเร่ิม จากปี 2559 ถงึปี 2584ในปี 2562 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั ส่งช าระเงินไม่เป็นตามแผนฟ้ืนฟูคงคา้งช าระ จ  านวน 
3,516,488.78 บาท สหกรณ์ไม่ไดป้ระมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว ้เน่ืองเน่ืองจากสหกรณ์เครดิต
ยูเน่ียนคลองจัน่ จ  ากดั ด  าเนินการฟ้ืนฟูกจิการตามค าขอต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ 
    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดย

ถูกตอ้งตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระสําคญั   ไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดในการจดัทาํงบการเงิน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ 

 ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดงักล่าว และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจที่จะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไมส่ามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ  
    การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือม ัน่อย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เช่ือม ัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์  จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอาจเกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มีสาระสําคญั  เมื่อคาดการณ์ได้อย่างส มเหตุสมผลว่า 
รายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ช ้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง  

  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกดิจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเ ส่ียงที่เกิด
จากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล    การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบเพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์  
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สําเนาถูกตอ้ง 

 
(นายนราพงศ์  ทศันางกูร) 

ผูจ้ดัการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั 

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ 
 สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้ับวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญัที่เกีย่วกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว ไม่เพยีงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้     จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดร้ับจนถึงวนัที่
ในรายงานของผูส้อบบญัชี    ของขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 
 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม ่
 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ที่มีนยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องทีม่ีนยัสําคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 จากเร่ืองทั้งหลายที่ส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง  ๆที่มนียัสําคญั
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาํ
ดงักล่าว สามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตสุมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

     (ลงช่ือ)     ปรีดา     อุสาหะการี  

                          (นายปรีดา   อุสาหะการี) 
                      ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ 
321/30-31 เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง  
ถ.กาํแพงเพชร 6 ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร  
วนัท่ี  25   พฤศจิกายน   2562                           
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ท่ีประชุม : -                                                               
มติท่ีประชุม : -                                                                    
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5.2  พจิารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิ  ปี  2562 

 
 หมายเหต 1. ยอดคงเหลอืเงินทุนสาธารณประโยชน ์ณ 31 ตุลาคม 2562                 =     88,486.50            บาท  
                        2. ยอดคงเหลือเงินทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว ณ 31 ตุลาคม 2562   =   2,301.89       บาท  
                               3.โบนสั กรรมการ และเจา้หนา้ที่  เป็นเงิน  1,597,980.00  บาท  

หากจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   2562     ตามที่เสนอ  จะมีผลสรุปได ้ ดงัน้ี 

 

ที่ประชุม : -                                                               
มติที่ประชุม : -                                                                    
 
 

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ

ก าไรสุทธิท่ีจดัสรร 64,025,742.34               100.00      61,357,388.41               100.00      

1. เป็นเงินส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 6,462,710.86                 10.09        6,165,579.92                 10.05        

2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหน่ึง 30,000.00                      0.05          30,000.00                      0.05          

ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาทถว้น

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินร้อยละสิบ 46,384,971.51               72.45        43,804,343.32               71.39        

ของก าไรสุทธิ ( ปี 2562 ปันผลอตัราร้อยละ 5.35 )

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวม 9,450,079.97                 14.76        9,686,465.17                 15.79        

แห่งดอกเบ้ียเงิกู ้( ปี 2562 เฉล่ียคืนอตัราร้อยละ 9.00 )

5. เงินโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีไม่เกินร้อยละสิบ 1,597,980.00                 2.50          1,391,000.00                 2.27          

ของก าไรสุทธิ ( ปี 2562 โบนสัร้อยละ 2.50 )

6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00                      0.03          20,000.00                      0.03          

7. ทุนสวสัดิการสมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ 20,000.00                      0.03          120,000.00                    0.20          

8. กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัสองหม่ืนบาท 20,000.00                      0.03          20,000.00                      0.03          

9. ทุนเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงใหแ้ก่สหกรณ์ 20,000.00                      0.03          100,000.00                    0.16          

10. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 20,000.00                      0.03          20,000.00                      0.03          

รายการ ปี 2562 ร้อยละ ปี 2561 ร้อยละ

1. กลบัมาเป็นของสมาชิก ( 3 + 4 ) 55,835,051.48               87.21        53,490,808.49               87.18        

2. เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ( 1 + 6 + 7 + 8 + 9 ) 6,542,710.86                 10.22        6,425,579.92                 10.47        

3. เป็นโบนสัแก่กรรมการและเจา้หนา้ท่ี ( 5 ) 1,597,980.00                 2.50          1,391,000.00                 2.27          

4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ ( 2 ) 30,000.00                      0.04          30,000.00                      0.05          

5. เป็นทุนรักษาระดบัเงิยปันผลไม่เกินร้อยละสองของ 20,000.00                      0.03          20,000.00                      0.03          
ทุนเรือนหุ้น

รวม 64,025,742.34               100.00      61,357,388.41               100.00      
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5.3 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัสหกรณ์ 
      ประธานกรรมการ :  เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ดงัต่อไปน้ี 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อความเดมิ ข้อความทีข่อแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ข้อ 30.  สมาชิก       สมาชิกสหกรณ์น้ี  คือ 
(1) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์  และผูท่ี้มีช่ืออยูใ่น 
บญัชีรายช่ือ  ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้
ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 
ขอ้ 31.  คุณสมบติัของสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(3) ก.  เป็นขา้ราชการ  หรือ   พนกังานของรัฐ    หรือ    
ลูกจา้งประจาํ  สังกดักระทรวง     สาธารณสุข  ซ่ึง
ปฏิบติังานในทอ้งท่ีจงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจาํของสหกรณ์น้ี  หรือ 
     ข.  ขา้ราชการบาํนาญ     หน่วยงานในสังกดั
สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี  รวมถึงสมาชิก
ตามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 43  ดว้ย 
(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการกูยื้มเงิน 

ข้อ 30.  สมาชิก       สมาชิกสหกรณ์น้ี  คือ 
(1) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์  และผูท่ี้มีช่ืออยูใ่น 
บญัชีรายช่ือ  ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้
ชาํระค่าหุน้ตามจาํนวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
(2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 
ขอ้ 31.  คุณสมบติัของสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัน้ี 
(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาตไิทยและบรรลุนิติภาวะ 
(3) ก.  เป็นขา้ราชการ  หรือ   พนกังานของรัฐ    หรือ    
ลูกจา้งประจาํ  สังกดักระทรวง     สาธารณสุข  ซ่ึง
ปฏิบติังานในทอ้งท่ีจงัหวดัอุทยัธานี  หรือเป็นเจา้หนา้ท่ี
และลูกจา้งประจาํของสหกรณ์น้ี  หรือ 
     ข.  ขา้ราชการบาํนาญ     หน่วยงานในสังกดัสํานกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี  รวมถึงสมาชิกตามขอ้บงัคบั
ขอ้ท่ี 43  ดว้ย 
     ค. พนักงานราชการ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุข จังหวดัอุทัยธานี 
(4)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  ท่ีมี
วตัถุประสงค์ในการกูยื้มเงิน 
 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 
ฉบบัปรับปรุง 2562 
มาตรา 4 

 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 

ข้อความเดมิ ข้อความทีข่อแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ้ 56.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกสมทบยอ่ม
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) กรณีถูกออกจากราชการ หรือถูกเลิกจา้งจากงาน
ประจาํ โดยมีความผิด 
(6) เม่ือสมาชิก  ซ่ึงเป็นบุตร  หรือคู่สมรส  หรือบิดา  
หรือมารดา  ของสมาชิกสมทบ 
ตามขอ้ 48 (3)  ไดข้าดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 39 
(7)ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(8)ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดท่ีไดก้ระทาํ 
โดยประมาท 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ้ 56.  การขาดจากสมาชิกภาพ    สมาชิกสมทบยอ่มขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ตาย ตาย 
(2) ลาออกจากสหกรณ์ 
(3) เป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) กรณีถูกออกจากราชการ หรือถูกเลิกจา้งจากงาน
ประจาํ โดยมีความผิด 
(6)ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 
(7)ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่ ความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าดว้ย การรับ
จดทะเบียนขอ้บงัคบั
เก่ียวกบัสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ พ.ศ. 2561 
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หมวด  8   
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อความเดมิ ข้อความทีข่อแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ 
ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นประธาน
กรรมการหน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน  ให้
คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหว่างกนัเอง 
เป็นรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  
เลขานุการคนหน่ึง  เหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผูด้าํเนิน
กิจการ  และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบั
บุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ี คณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์จะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลาย
คนหรือผูจ้ดัการแทนก็ได ้
หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือทาํ
หนา้ท่ีกรรมการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ 
องค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ   หรือมีคาํ
วินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ ตาม
มาตรา 22 (4)  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2 ) 
พ.ศ.2553 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจาก
ตาํแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต 
ต่อหนา้ท่ี 
 

ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ 
ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน   
หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเลือกตั้งในระหว่างกนัเอง 
เป็นรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  
เลขานุการคนหน่ึง  เหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผูด้าํเนินกิจการ  
และเป็นผูแ้ทนสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบั
บุคคลภายนอก  เพ่ือการน้ี คณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์จะมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
หรือผูจ้ดัการแทนก็ได ้
หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือทาํ
หนา้ท่ีกรรมการ 
(1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก
เวน้แต่เป็นโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ(2) 
เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือใหอ้อกจากราชการ 
องค์การ หรือ หน่วยงานของรัฐ  
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
(3) เคยถูกใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ   หรือมีคาํวินิจฉยั
เป็นท่ีสุดใหพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22 (4)  
แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2553 
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจาก
ตาํแหน่งกรรมการ  เพราะเหตุทุจริต 
ต่อหนา้ท่ี 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบียบว่าดว้ย การสรร
หาคณะกรรมการ
ดาํเนินการ 

หมวด 9 
ผู้จดัการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อความเดมิ ข้อความทีข่อแก้ไข / เพิม่เตมิ เหตุผล 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวฒิุ 
ความรู้ความสามารถ ในดา้นธุรกิจ การเงิน การ
บญัชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบตัิ
เป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ไดร้ับการ
รับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ จาํนวน 2 คน 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 97.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวฒิุ 
ความรู้ความสามารถ ในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี 
การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัสหกรณ์ และมีคุณสมบตัเิป็น
ผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ไดร้ับการรับรอง
หลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบกิจการ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จาํนวน 3  คน โดยให้อยู่ในวาระคราวละ 2 ปี 

ใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการ
ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2559 

ที่ประชุม : -           
มติที่ประชุม : -            
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 5.4  พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 
ประธานกรรมการ :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดป้ระชุมพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษากติติมศกัดิ์   ประจาํปี 

2563 โดยกาํหนดให้ที่ปรึกษากติติมศกัดิ์   มีจาํนวน 2 ท่าน  ตามตาํแหน่ง คือ  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี   
และ  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอุทยัธานี   ให้ไดร้ับค่าตอบแทน เดือนละ 1,500.- บาท ต่อท่าน  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน และการกาํหนดตาํแหน่งของที่ปรึกษากติติมศกัดิ์  

ที่ประชุม : -           
มติที่ประชุม : -            

 5.5  พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ  ปี  2563  และอนุมตัิค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการ  :  เน่ืองจาก คุณรักชาติ จนัทร์ศรี และ คุณศรีนวล  แกวน่เชิงคา้ ทาํหนา้ที่เป็นผู้

ตรวจสอบกจิการ ประจาํปี  2562    ครบปีงบประมาณแลว้   และสหกรณ์ฯไดเ้ปิดรับสมคัรผูต้รวจสอบกจิการ 
ประจาํปี 2563 โดยมผีูส้มคัร 2 ท่าน ดงัน้ี 
 1.  นายธวชัชยั   ยศชยัพงศ ์   
 2.  นางศุภรินทร์  ภู่ระหงษ ์    
 ให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการ  2  ท่าน  และกาํหนดค่าตอบแทน  2,000.-  บาท  ตอ่เดือน/ต่อท่าน 

ที่ประชุม : -                                      
มติที่ประชุม : -           
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5.6  พจิารณาอนุมตัิแผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2563 
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอร่างแผนประมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2563 

ให้ที่ประชุมฯ  ไดพ้ิจารณา  ดงัน้ี 
 (ร่าง) 

แผนประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 

 

รายการ คดิเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2563
1. หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้าง

    1.1 ผูจ้ดัการ 512,520.00 512,520.00 100.00 563,280.00 เดือนละ   46,940   บาท

    1.2 รองผูจ้ดัการ 477,600.00 477,600.00 100.00 512,520.00 เดือนละ   42,710   บาท

    1.3 เจา้หนา้ท่ีบญัชี 319,200.00 319,200.00 100.00 342,720.00 เดือนละ   28,560   บาท

    1.4 เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย 1 297,480.00 297,480.00 100.00 319,200.00 เดือนละ   26,600   บาท

    1.5 เจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วย 2 283,560.00 283,560.00 100.00 311,880.00 เดือนละ   25,990   บาท

    1.6 เจา้หนา้ท่ีธุรการและพสัดุ 180,720.00 180,720.00 100.00 194,160.00 เดือนละ   16,180   บาท

    1.7 เจา้หนา้ท่ีธุรการและคอมพิวเตอร์ 142,560.00 142,560.00 100.00 153,240.00 เดือนละ   12,770   บาท

    1.8 เจา้หนา้ท่ีทัว่ไป 180,720.00 180,720.00 100.00 194,160.00 เดือนละ   16,180   บาท

    1.9 ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 จ่ายกรณีเจา้หนา้ท่ีลาออก

    1.10  เงินสมทบประกนัสงัคม 5% 72,000.00 72,772.00 101.07 75,000.00 ตาม พ.ร.บ.  ประกนัสงัคม

รวมหมวดเงนิเดอืน 3,366,360.00 2,467,132.00 73.29 3,566,160.00
2. หมวดค่าตอบแทน

    2.1 ประธานกรรมการ 1 ท่าน 24,000.00 24,000.00 100.00 24,000.00 เดือนละ 2,000.00 บาท

    2.2 เลขานุการ  1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.3 เหรัญญิก 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.4 ผูต้รวจสอบกิจการ 2 ท่าน 36,000.00 34,500.00 95.83 48,000.00 เดือนละ 2,000.00 บาท / ท่าน

    2.5 ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  2  ท่าน 36,000.00 36,000.00 100.00 36,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท / ท่าน

    2.6 ประธานกรรมการเงินกู ้ 1  ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.7 ประธานกรรมการศึกษาฯ 1 ท่าน 18,000.00 18,000.00 100.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

    2.8 ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 60,000.00 60,000.00 100.00 60,000.00 เดือนละ 5,000.00 บาท

    2.9 ท่ีปรึกษาดา้นสหกรณ์หรือดา้นอ่ืน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 เดือนละ 1,500.00 บาท

รวมหมวดค่าตอบแทน 228,000.00 226,500.00 99.34 258,000.00
3. หมวดเบีย้ประชุม 

    3.1 คณะกรรมการด าเนินการ 15 ท่าน 147,000.00 142,100.00 96.67 147,000.00 14 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.2 คณะกรรมการอ านวยการ 5 ท่าน 38,500.00 37,800.00 98.18 38,500.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.3 คณะกรรมการเงินกู ้ 5  ท่าน 42,000.00 40,600.00 96.67 42,000.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.4 คณะกรรมการศึกษาฯ  5  ท่าน 38,500.00 37,800.00 98.18 38,500.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.5 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3 ท่าน 23,100.00 23,100.00 100.00 23,100.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

    3.6 กรรมการใหค้  าปรึกษา / เฉพาะกิจ 10,000.00 2,100.00 21.00 10,000.00 กรณีประชุมเฉพาะกิจ

    3.7 ผูต้รวจสอบกิจการ  2  ท่าน 16,800.00 16,100.00 95.83 16,800.00 12 คร้ัง ๆ ละ  700  บาท / คน

รวมหมวดเบีย้ประชุม 315,900.00 299,600.00 94.84 315,900.00
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รายการ คดิเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2563

4. หมวดค่าใช้สอย 

    4.1 ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 2,950,000.00 2,726,550.00 92.43 2,998,000.00 หอ้งประชุม , เลือกตั้ง , ลงทะเบียน

ของรางวลั , ค่าอาหารและพาหนะ

    4.2 ค่าจดัพิมพร์ายงานกิจการ 126,000.00 126,000.00 100.00 144,900.00    จดัพิมพจ์  านวน 2,300 เล่มๆละ 63.- บาท

    4.3 ค่าสมนาคุณหน่วยงาน 68,000.00 64,025.00 94.15 70,000.00      สมมนาคุณหน่วยงานใน จ.อุทยัธานี

ของสมาชิกท่ีหกัเงินใหส้หกรณ์

20.- / รายสมาชิก ( 2,919คน)

    4.4 ค่าปฏิบติังานล่วงเวลา 90,000.00 79,413.50 88.24 90,000.00      จ่ายกรณีท างานล่วงเวลา

    4.5 ค่ารับรอง 35,000.00 40,590.00 115.97 50,000.00      แขกสหกรณ์/การประชุมต่าง ๆ

    4.6 ประชาสมัพนัธกิ์จการ 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00      ท าจดหมายข่าว / ส่ืออ่ืน ๆ

    4.7 ค่าซ่อมบ ารุงพสัดุ + Internet 20,000.00 18,236.00 91.18 20,000.00      กรณีซ่อมบ ารุงพสัดุ

    4.8 ค่าปรับปรุงส านกังาน 300,000.00 269,200.00 89.73 300,000.00    

    4.9 ค่าดูแลรักษาเคร่ืองพิมพ ์SEIKO 40,000.00 7,514.61 18.79 40,000.00      

          และเคร่ืองพิมพ ์Passbook 

    4.10 วสัดุงานบา้นงานครัว 12,000.00 12,122.00 101.02 18,000.00      เพ่ือใชใ้นส านกังาน

    4.11 ประกนัภยัส านกังาน 7,500.00 7,198.96 95.99 7,500.00        ประกนัภยัอาคารทรัพยสิ์นเงินสด

    4.12 ค่าภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 6,000.00 5,195.40      86.59 6,000.00        จ่ายภาษีป้าย , โรงเรือนให ้อบต.

    4.13 ค่าจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 65,000.00 65,000.00    100.00 65,000.00      จดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประจ าปี

    4.14 ค่าครองชีพเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 144,000.00 144,000.00  100.00 144,000.00 สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 8 ท่าน (1,500.-/คน)

    4.15 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต 1,000,000.00 424,000.00  42.40 1,000,000.00 เพ่ือจ่ายค่าช่วยการศพแก่สมาชิก

    4.16 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการสมาชิก 200,000.00 18,300.00    9.15 200,000.00    เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ี

    ประสบสาธารณภยั ประสบสาธารณภยัระหวา่งปี 2563

    4.17 ค่าใชจ่้ายเพ่ือบญัชีสวสัดิการ แต่งงาน , บวช 150,000.00 39,829.60    26.55 150,000.00    เพ่ือจ่ายค่าช่วยเหลือสมาชิกท่ีแต่งงาน

    วนัคลา้ยวนัเกิด (อาย ุ60,65,70,75,80,85, บวช,วนัคลา้ยวนัเกิด (อาย ุ60,65,70,75,80

    90,95,100 ปี) , โสด 85,90,95,100 ปี) , โสด

    4.18 ค่าใชจ่้ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 212,100.00 212,100.00  100.00 227,400.00    เพ่ือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

    4.21 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 28,550.00 15,392.00    53.91 30,000.00      ใหเ้ป็นค่าชดเชยการโอนเงินใหก้บั

สมาชิก 2,919 ราย ๆ ละ 10.- บาท

    4.20 ค่าติดต่อประสานงาน 54,000.00 54,000.00    100.00 54,000.00      ค่าน ้ามนัในการติดต่อประสานงาน

    4.21 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน 100,000.00 95,230.00    95.23 100,000.00    ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารงาน

            สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละค่าเช่าเวบ็ไซด์

    4.22 ค่าใชจ่้ายทนายความ 100,000.00 -               0.00 100,000.00    

    4.23 เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 100,000.00 -               0.00 100,000.00    

รวมหมวดค่าใช้สอย 5,818,150.00 4,423,897.07 76.04 5,924,800.00
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ท่ีประชุม : -           
มติท่ีประชุม : -           

รายการ คดิเป็น ขอตั้งปี เหตุผล / ความจ าเป็น

ตั้งไว้ จ่ายจริง ร้อยละ 2563

5. หมวดประชุม / อบรม / สัมมนา

    5.1 กลุ่มสมาชิก 260,000.00 238,890.00  91.88 260,000.00 ใหเ้ป็นงบประมาณพฒันา

สมาชิก 200 คน,พฒันาอาชีพสมาชิก

    5.2 ผูต้รวจสอบกิจการ 20,000.00 6,460.00      32.30 20,000.00 ใหเ้ป็นงบประมาณพฒันา

ผูต้รวจสอบกิจการ

    5.3 กลุ่มคณะกรรมการ 114,000.00 100,850.00  88.46 140,000.00 ใหเ้ป็นงบประมาณพฒันากรรมการ

    5.4 กลุ่มเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 130,000.00 81,041.88    62.34 130,000.00 ใหเ้ป็นงบประมาณพฒันาเจา้หนา้ท่ี

    5.5 ศึกษาดูงาน 50,000.00 50,000.00    100.00 70,000.00 ใหเ้ป็นงบศึกษาดูงาน

    5.6 จดัประชุม ชมรม สอ.ภาคเหนือ 20,000.00 17,590.00    87.95 50,000.00 ใหเ้ป็นงบประชุม ชมรม สอ.ภาคเหนือ

    5.7 โครงการสญัจรสหกรณ์ฯ พบสมาชิก 0.00 -               0.00 40,000.00 ให้เป็นงบในโครงการสญัจรสหกรณ์ฯ พบสมาชิก

รวมหมวดประชุม / อบรม / สัมมนา 594,000.00 494,831.88 83.31 710,000.00

6. หมวดวัสดุส านักงาน

    6.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุอ่ืนๆ 150,000.00 105,753.10  70.50 150,000.00    จดัซ้ือวสัดุส านกังาน / แบบพิมพ์

เพ่ือใชใ้นกิจการของสหกรณ์ฯ

    6.2 วสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) 60,000.00 45,660.00    76.10 60,000.00      จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ในกิจการของสหกรณ์ฯ

รวมหมวดวัสดุส านักงาน 210,000.00 151,413.10 72.10 210,000.00

7. หมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง

    7.1 ขยายส านกังาน 2,500,000.00 -               0.00 -                ครุภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีตอ้งการใชร้ะหวา่งปี

    7.2 เคร่ืองพิมพส์มุดเงินฝากและสมุดสมาชิก 60,000.00 -               0.00 60,000.00      หรือ ทดแทนกรณีช ารุด

    7.3 เคร่ืองนบัธนบตัร 40,000.00 -               0.00 40,000.00      

    7.4 ครุภณัฑอ่ื์น ๆ เช่น UPS Printer จอคอมฯลฯ 50,000.00 12,290.00    24.58 50,000.00      

รวมหมวดค่าครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง 2,650,000.00 12,290.00 0.46 150,000.00

8. หมวดค่าสาธารณูปโภค

    8.1 ค่าน ้าประปา 4,200.00 2,998.58 71.39 4,200.00        จ่ายค่าน ้าประปา

    8.2 ค่ากระแสไฟฟ้า 90,000.00 80,302.30 89.22 90,000.00      จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

    8.3 ค่าโทรศพัท์ 48,000.00 31,424.81 65.47 48,000.00      จ่ายค่าโทรศพัท์

    8.4 ค่าไปรษณีย์ 16,000.00 18,548.76 115.93 20,000.00      จ่ายค่าไปรษณีย์

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 158,200.00 133,274.45 84.24 162,200.00

9. หมวดเบ็ดเตลด็

    9.1 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 65,000.00 24,419.90 37.57 65,000.00      จ่ายรายการท่ีไม่สามารถจ่ายจากหมวดอ่ืนได้

รวมหมวดเบ็ดเตลด็ 65,000.00 24,419.90 37.57 65,000.00

รวมแผนรายจ่ายประจ าปี 13,405,610.00 8,233,358.40 61.42 11,362,060.00
หมายเหต ุ ใหท้กุหมวดถัวจ่ายกันได ้ยกเวน้ หมวดครภัุณฑแ์ละสิง่กอ่สรา้งและหมวดเงนิเดอืนและคา่จา้ง
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5.7 พจิารณาแผนการด าเนนิงาน  ประจ าปี 2563 
 ประธานกรรมการ  :  คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดก้าํหนดแผนการดาํเนินงาน  ประจาํปี 2563  เพือ่ให้ที่
ประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1.  ยอดสมาชิกสามญั ( จนถึง 31 ต.ค. 2563 )        1,800  คน ( ปี 2562  =  1,742 คน ) 
2.  ยอดสมาชิกสมทบ ( จนถึง 31 ต.ค. 2563 )       1,200 คน ( ปี 2562  =  1,177 คน ) 
3.  จ่ายเงินกูทุ้กประเภท  1,800           ลา้นบาท  (ปี 2562  =  1,584.57  ลา้นบาท) 
4.  ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท    900          ลา้นบาท  (ปี 2562  =     857.33  ลา้นบาท) 
5.  รับเงินค่าหุ้น      950          ลา้นบาท  (ปี 2562  =     902.72  ลา้นบาท) 
6.  ประมาณการรายได ้     110            ลา้นบาท  (ปี 2562  =     107.32  ลา้นบาท) 
7.  ประมาณการรายจ่าย      45        ลา้นบาท  (ปี 2562  =       43.37  ลา้นบาท) 
8.  ประมาณการกาํไรสุทธิ      65            ลา้นบาท  (ปี 2562  =       64.02  ลา้นบาท) 
ที่ประชุม : -            
มติที่ประชุม : -            
5.8 พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกัน  ปี 2563 
ประธานกรรมการ :   ในปี  2563 คณะกรรมการดาํเนินการ  ไดม้ีมติให้กาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือคํ้าประกนั  

ไวไ้ม่เกนิ 900 ลา้นบาท  (ปี 2562  วงเงิน  640 ลา้นบาท)  จึงขอให้ที่ประชุมฯ  พิจารณา 
ที่ประชุม : -            
มติที่ประชุม : -            

 5.9  พจิารณาอนุมตัิวงเงนิลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล หรือธนาคารและหุ้นชุมนุมสหกรณ์ 
 ประธานกรรมการ :   การบริหารการเงินของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมามีสมาชิกนาํเงินมาฝากเป็นจาํนวนมาก
เพื่อการบริหารการเงินให้เกดิประโยชนต์่อสหกรณ์และมวลสมาชิกจึงขออนุมตัิวงเงิน 50  ลา้นบาท ลงทุน      ใน
พนัธบตัรรัฐบาล หรือธนาคารอื่น ๆ   

ที่ประชุม : -            
มติที่ประชุม : -            

 5.10  พจิารณาการจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2563   ( ปีส้ินสุด 31 ตุลาคม  2563 )  
ประธานกรรมการ :   คณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาเสนอบริการสอบบญัชีของผูส้อบบญัช ี

ภาคเอกชน ซ่ึงมีผูเ้สนอบริการสอบบญัชีมา  2  ราย 
  ไดแ้ก ่ 1.  นายปรีดา   อุสาหะการี ผูช้าํนาญงานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
 2.  นายกติิพฒัน ์ วงศ์อกนิษฐ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 และคณะกรรมการดาํเนินการไดพ้ิจารณาจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตปี  2563   ประจาํปี  ส้ินสุด วนัที่  
31 ตุลาคม  2563  คอื  นายปรีดา  อุสาหะการี  เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ ปี 2563 

โดยมขีอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง และมอบหมายให้ผูช่้วยผูส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบบญัชี
อย่างนอ้ยปีละ 3 ครั้ ง ครั้ งละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัทาํการ โดยมีจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 
 2. รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปีใหส้หกรณ์ทราบ 
 3. รายงานการสอบบญัชีประจาํปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 4. ให้คาํแนะนาํในดา้นการบริหารการเงินการบญัชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพเิศษแต่อย่างใด 
 5. เขา้ร่วมประชุมใหญ่ฯ หรือประชุมคณะกรรมการดาํเนินการทุกครั้ งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 6. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัช ีเป็นเงิน 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพนับาทถว้น)   

ที่ประชุม : -            
มติที่ประชุม : -            
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5.11  พจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่  31  ประจ าปี 2563 
ประธานกรรมการ :   เน่ืองจากการดาํเนินงานของกจิการสหกรณ์ฯ  ไดค้รบรอบปีบญัชี ประจาํปี     2562  

เรียบร้อยแลว้  และสหกรณ์ฯ  มีการเปิดรับสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 31/2563 แทนตาํแหน่งที่หมดวาระ  
จาํนวน  8  ตาํแหน่ง  ดงัน้ี 
  1.  นางศิริเกษ   วงษว์กิยก์จิ ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี   วาระที่  1  ปีที่ 2 
  2.  นางสมพิศ   ปัญญาชนวฒัน ์ ประจาํหน่วย สสจ.อุทยัธานี  วาระที่  1  ปีที่ 2 
  3.  นายปริพฒัน ์ ทะแวนสาริกจิ ประจาํหน่วย อ.หนองฉาง   วาระที่  1  ปีที่ 2 
  4.  นางวมิล  แสงอุทยั  ประจาํหน่วย อ.ทพัทนั   วาระที่  1  ปีที่ 2 
  5   นางประไพ พวงช่ืน  ประจาํหน่วย อ.สวา่งอารมณ์  วาระที่  1  ปีที่ 2 
  6.  นายเอเธน วรพงศไ์ชย ประจาํหน่วย อ.ห้วยคต   วาระที่  1  ปีที่ 2 
  7.  นายววิฒัน ์ สุริยกานต ์ กรรมการกลาง     วาระที่  1  ปีที่ 2 
  8.  นายวเิชษฐ ์ ภู่พงษ ์  ประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี (ลาออกจากกรรมการ)  วาระที่  1  ปีที่ 1 

สหกรณ์ฯ  ไดท้าํการประกาศเปิดรับสมคัรสมาชิกผูส้นใจ โดยมีผูท้ี่สมคัรเขา้เป็นตวัแทนในการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ  ประจาํหน่วยต่าง ๆ   ดงัน้ี 

กรรมการประจาํหน่วย รพ.อุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร  2  ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  2  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางอรวรรณ   ทอดสนิท   วาระที ่1    ปีที่ 1 
 2.  นางณัฐกานต ์  แกว้ทบัทิม (แทน นายวเิชษฐ์ ภู่พงษ)์ วาระที ่1    ปีที่ 2 
มติที่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย สสจ.อุทยัธานี  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มผีูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางพนิดา  บุญม ี    วาระที่ 1   ปีที่ 1 
มติที่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.หนองฉาง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางสาวนทัธมนต ์ ฉิมสุข   วาระที่ 1   ปีที ่1 
มติที่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.ทพัทนั  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางสาวศรีนวล  แกวน่เชิงคา้   วาระที่ 1  ปีที่ 1    
มติที่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.สวา่งอารมณ์  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางวภิา   คาํแหงพล    วาระที่ 1   ปีที่ 1 
มติที่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย อ.ห้วยคต  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  1  ท่าน  ดงัน้ี 
 1.  นางสาวฐานทัร  สาเขตรการณ์   วาระที่ 1   ปีที่ 1 
มติที่ประชุม : -            
กรรมการประจาํหน่วย  กรรมการกลาง  ประกาศเปิดรับสมคัร 1 ตาํแหน่ง  มีผูส้มคัร  4  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายรักชาติ    จนัทร์ศรี      เบอร์  1  
 2.  นางวารุณี     ทอดสนิท       เบอร์  2  
 3.  นางศิริเกษ    วงษว์กิยก์จิ      เบอร์  3 
 4.  นายซาเวท     วราหะ    เบอร์  4 
มติที่ประชุม : -            
ผูต้รวจสอบกจิการ   ประกาศเปิดรับสมคัร 2 ตาํแหน่ง  มผีูส้มคัร  2  ท่าน   ดงัน้ี 
 1.  นายธวชัชยั     ยศชยัพงศ ์     
 2.  นางศุภรินทร์   ภู่ระหงษ ์ 
มติที่ประชุม : -            
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คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขอุทยัธานี จาํกดั ชุดที่ 31  ประจาํปี  2563 
มีรายนาม  ดงัต่อไปน้ี   

1.  นายเสรี  แสงคาํฉาย   วาระที่  1   ปีที่ 2 
2.  นางวรรณี  อมัระนนัท ์   วาระที่  1 ปีที่ 2 
3.  นายวรพจน ์  ประทีป    วาระที่  1 ปีที่ 2 
4.  นางเขมมว์ราลกัษณ์ บุตรนํ้าเพช็ร   วาระที่  1 ปีที่ 2 
5.  นายนพดล  ขยนัการนาวี   วาระที่  1   ปีที่ 2 
6   นายฉลอง  อนุบาลผล   วาระที่  1   ปีที่ 2 
7.  นายวเิวก  ระยบัแสงรุ้ง   วาระที่  2   ปีที่ 2 
8.         วาระที่    ปีที่    
9.         วาระที่    ปีที่    
10.        วาระที่    ปีที่    
11.        วาระที่    ปีที่    
12.        วาระที่    ปีที่    
13.        วาระที่    ปีที่    
14.        วาระที่    ปีที่    
15.        วาระที่    ปีที่    

 
ที่ประชุม : -                                                      
มติที่ประชุม: -            
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอืน่ ๆ 

6.3 ค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวัดอุทัยธานี 
ที่ประชุม            
มติที่ประชุม            

6.4 ค าแนะน าจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 
ที่ประชุม            
มติที่ประชุม            

6.3 ค าแนะน าจากสมาชิก 
ที่ประชุม            
มติที่ประชุม            

 
 
 
 
ประธานกล่าวปิดการประชุม 
เลิกประชุม  เวลา   น. 
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