
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 

“คุณค่าของสหกรณ์” 
(Cooperative Values) 

 “สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็น
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อม่ันในคุณค่า
ทางจริยธรรมแห่งความสุจริตความเปิดเผย และความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น โดย
สืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์” 

 “หลักการสหกรณ”์ 
(Cooperative Principles) 

หลักการสหกรณ์  คือ  “แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น
รูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ 7 ประการ กล่าวคือ 

หลักการที่ 1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open 
Membership) 

หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 
หลักการที่ 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 
หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 
หลักการที่ 5  การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information) 
หลักการที่ 6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 
หลักการที่ 7  การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 

“อุดมการสหกรณ”์ 
(Cooperative Ideology) 

อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามหลักการสหกรณ์ซ่ึงจะน าไปสู่การกินดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม” 

 

 “วิธีการสหกรณ”์ 
(Cooperative Practices) 

 วิธีการสหกรณ์ คือ  “การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และสังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”    
 
 
 



 

 

จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
1. มุ่งมั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ ์

ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริตโดยยึดมัน่ 
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 

2. พึ่งรักษาปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และ 
ตัดสินใจบนพืน้ฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเปน็ธรรม 

3. พึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบของสหกรณ์ 
อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของ 
สหกรณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานใน
สหกรณ์ 

5. ก ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธผิล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้าง
ความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

6. พึ่งรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของ 
สหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่น าเอาไปใช้เป็น
ประโยชน์สว่นตน 

7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่ง หน้าที่ ใน 
สหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติและพวกพ้อง 

8. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนทีม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
กับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชนส์่วนตนที่มีในองค์กรหรือ
ธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ 

9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร  
เพื่อให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง ผลประโยชน์ของตน 

10. ไม่น าเอาทรัพยส์ิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง และไม่กระท าการอันใด
เป็นปฏิปักษ์และเปน็คู่แข่งขันตอ่การด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

        จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. พึ่งปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคบั ระเบียบของสหกรณ์ 

และค าสัง่ของคณะกรรมการด าเนินการอย่างเคร่งครัดภายใต้
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

2.  พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใชบ้ริการด้วยความเต็มใจ  
และประทบัใจ 

3.  พึงรักษาข้อมูลส่วนตวัของสมาชิกเป็นความลับและไม่ 
น าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง 

4.  ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือก 
ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึง่เป็นการเฉพาะ 

5.  พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.  พึงรักษาและใชป้ระโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของ 
สหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่น าเอาไปใช้เป็น
ประโยชน์สว่นตน 

7.  พึงรักษาและเสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างเจ้าหนา้ที่ 
สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการ
กระท าอันเป็นการสร้างความแตกแยก 

8.  พึงให้ข่าวสารการด าเนนิงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์ 
แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอ้ืออ านวย ขณะเดียวกันก็รับฟงัปัญหา
ความต้องการของสมาชิกเพื่อพฒันาการด าเนนิงานในโอกาส
ต่อไป 

9.  พึงละเว้นการรับทรัพย์สนิ ประโยชน์อ่ืนใดจากสมาชิก  
หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
อย่างมีศักดิ์ศรี 

10. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน เป็นคู่ 
แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์ 
 

จรรยาบรรณสหกรณ์ 

                                  จรรยาบรรณส าหรับสมาชิกสหกรณ ์
1. มุ่งมั่นและอุทิศเพื่อพัฒนาใหส้หกรณ์ก้าวหนา้ โดยยึดมั่นอดุมการณห์ลักการและวิธีการสหกรณ์ 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเครง่ครัด 

3. สอดส่องดูแลและส่งเสรมิสนบัสนุนกจิการของสหกรณ์เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองคก์รที่เข็มแข็ง 

4. รว่มท าธุรกิจของสหกรณ์ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 

5. รว่มมือกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณใ์ห้เจรญิรุง่เรือง มั่นคง 

6. มุ่งมั่น ด ารงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

             สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
   1041 ถนนเจรญิเมอืง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 

     โทรศัพท์ 0-4271-4122 , 0-4217- 6000 ต่อ 5601  โทรสาร 0-4271-4122 

 

ที่  สอ.รพ.สน.5/2563 

      11  ธันวาคม  พ.ศ.2563 

เรื่อง   ขอเชญิประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด   ทุกท่าน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   รายงานประจ าปี 2563     จ านวน 1 เลม่ 

  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด  ชุดที่  

25   ประจ าปี   2563   ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบวาระตามข้อบังคับ    และระเบียบของสหกรณ์แล้ว        

จึงสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่  19 ธันวาคม พ.ศ.2563  

ตั้งแต่เวลา  08.00  น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9  อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและ

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระที่แนบ

มาพร้อมน้ี   

จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  ของสหกรณฯ์  

ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

            ขอแสดงความนับถอื 

 

 

            (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน)์ 

      ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด    

 

 

 

 



2 
            รายงานประจ าปี 2563 

สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

จากใจประธานกรรมการ 
 
                                                                                     
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจผมเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร 

จ ากัด อีกวาระหนึ่ง ร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25  และฝ่ายจัดการ   พวกเรายังคงยึดหลักการ

ท างานด้วยความซื่อสัตย์ โปรง่ใส ยึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ ์คอื ท าเพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่

เป็นส าคัญ โดยเน้นการมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการวางระบบงาน ป้องกันความเสี่ยง ควบคุมรายจ่ายตาม

แผนงานอย่างประหยัด การแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพวะเศรษฐกิจในช่วงการแพรร่ะบาด

ของโรคติดเชื้อ covid- 19 เช่น การพักต้นช าระหนี้และลดคา่หุ้นให้กับสมาชิก  การพัฒนาระบบสหกรณ์ จาก 

window xp เป็น windows 10  เพิ่มระบบฐานข้อมูลสมาชิกแบบออนไลน์ สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลของ

ตนเองได้  มีการระดมเงินฝากระยะยาวที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ในการนี้สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติ

ตามข้อแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร และผู้สอบบัญชี เป็นตาม

กฎกระทรวงฉบับใหม่  ที่ก าลังจะออกใหม่ 

ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ผมและคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 25 ตลอดจน

เจา้หน้าที่สหกรณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมี

สุขภาพรา่งกายแข็งแรง ขอให้มีเงินออมและเงินใช้จา่ยที่พอเพียง 

 
 
 
 
 
 

(นายแพทย์ธัชพล  จนัทธ ารงวัฒน์) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

 
                                                                
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 

                       
                                                                 
 
 
                                                                                                                            
                           
 
 
 
 
               
                                                                                                
 
 
 
                
               
  
                                                                                              
 
 
 
                                                                                           



4 
            รายงานประจ าปี 2563 

สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

                                                

             

 

 

  

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายชาติ  ศรชีัย นางสาวปภาสร  บุญเทยีม 



 
 
 
 
 
 

   1.1 แนะน ำท่ำนผู้มีเกียรติ  ที่ปรึกษำ 
   1.2 แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม 
   1.3 มอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิกประจ ำปี 2563 
   1.4 แจ้งรำยละเอียดกำรเป็นสมำชิกของสมำคม 
        - สมำคมฌำปนกิจสงเครำะหส์มำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                สำธำรณสุขไทย (สสธท.)  
        - กองทุนสวัสดิกำรสมำชิกของสหกรณอ์อมทรัพย ์
                                สำธำรณสุขไทย (กสธท.) 
         - สมำคมฌำปนกิจสงเครำะหส์หกรณส์มำชิกของชุมนุม 
                                สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
 
 
   

 
 
 
 
   เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2562 

ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 2 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

สมาชิกมาประชุม 

  สมาชิกเข้าประชุม  …………………………..  คน  (จากสมาชิกทั้งหมด  ........................  คน)   

  สมาชิกสามัญ จ านวน  .......... คน เปน็ ชาย จ านวน  .......  คน เป็นหญิง จ านวน  .......  คน  

และเป็นสมาชิกสมทบ จ านวน  ........ คน เปน็ชาย จ านวน  ........  คน เปน็หญงิ จ านวน ........ คน  

 (ตามรายชื่อในแฟม้ผู้เข้าประชุม) 

ผู้มาประชุม : คณะกรรมการ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้ไม่มาประชุม :   

 .................................................................................................................................................................. 

ผู้เข้ารว่มประชุม : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

เริ่มประชุม                       น. 

  เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์    ประธาน

กรรมการด าเนินงาน  ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ในรอบปีที่ผา่นมามีสมาชิกสหกรณ์ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวถงึแก่กรรม จึงใคร่ขอให้

สมาชิกไดย้ืนไว้อาลัย 

2. แนะน าผู้เขา้ร่วมประชุม / ส านักงานสหกรณ์จังหวดั /ส านกังานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร /   

ผูส้อบบัญชี  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

............................................................................................................................................  

4. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  / กองทนุ

สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.) / สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

............................................................................................................................. ................ 

 

ที่ประชุม  .................................................................................................................... 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

วันเสาร์ที่ 21  ธันวาคม 2562 

ณ ห้องประชุมภูรทิัตโต อาคารอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน ช้ัน 9 โรงพยาบาลสกลนคร 

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

สมาชิกมาประชุม  

  สมาชิกเข้าประชุม จ านวน 589 คน  (จากสมาชิกทั้งหมด 769 คน)   เป็นสมาชิกสามัญ 

จ านวน 475 คน เป็นชาย จ านวน 98 คน เป็นหญงิ จ านวน 377 คน และเป็นสมาชิกสมทบ จ านวน 114 คน 

เป็นชาย จ านวน 50 คน เป็นหญิง จ านวน 64 คน  (ตามรายชื่อในแฟม้ผู้เข้าประชุม) 

ผู้มาประชุม : คณะกรรมการ 

1. นางจุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ ์  ประธานกรรมการ 

2. นางลัดดา  อุปพงษ ์   รองประธาน 

3. นายชาตรี  อุปพงษ ์   กรรมการ 

4. นางรุง่รักษ ์  ภิรมย์ลาภ  กรรมการ 

5. นางสาวไพลิน นัดสนัเทียะ  กรรมการ 

6. นางสาวปิยนุช บุญกอง   กรรมการ 

7. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ  กรรมการ 

8. นางจรัสแสง  นวานุช   เหรัญญิก 

9. นางพรทพิย ์  หอมเพชร  เลขานุการ  

ผู้เข้ารว่มประชุม : 

1. นางสาวยุพาพร พลเวียง   หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 

2. นางสาวสดุารัตน ์ จันทรน์ามวงศ ์  นักวชิาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

3. นางสิรวิัศยา  มุสิกา   นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 

4. นายชาต ิ  ศรีชัย   ผู้สอบบัญช ี

5. นางสาวปภาสร บุญเทียม  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

6. นางประภากร นันตระกูล  ผู้จัดการ 

7. นางทฤฒมน  อ่อนชื่นชม  ผู้ช่วยผู้จัดการ 

8. นางสาวสภุาภรณ ์ พรหมภาพ  เจา้หน้าที่การเงนิ 

9. นายธนากร  ตองตาส ี  เจา้หน้าทีส่ารสนเทศ 

เริ่มประชุม      09.30    น. 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

  เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   นางจุไรพร   วงศ์วัฒนฤกษ์     ประธาน

กรรมการด าเนินงาน  ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ  

1. แนะน าผูเ้ข้าร่วมประชุม       

1.1 นางสาวยุพาพร พลเวียง   หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 

1.2 นางสาวสดุารัตน์ จันทรน์ามวงศ ์  นักวชิาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

1.3 นางสิริวัศยา มุสิกา   นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 

1.4 นายชาต ิ ศรีชัย   ผู้สอบบัญช ี

1.5 นางสาวปภาสร บุญเทียม  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2.   แนะน าคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 24 และเจา้หน้าที่สหกรณ์ 

2.1 นางจไุรพร วงศ์วัฒนฤกษ ์  ประธานกรรมการ 

2.2 นางลดัดา อุปพงษ ์   รองประธาน 

2.3 นายชาตร ี อุปพงษ ์   กรรมการ 

2.4 นางรุง่รักษ ์ ภิรมย์ลาภ  กรรมการ 

2.5 นางสาวไพลนิ นัดสนัเทียะ  กรรมการ 

2.6 นางสาวปิยนุช บุญกอง   กรรมการ 

2.7 นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ  กรรมการ 

2.8 นางจรัสแสง นวานุช   เหรัญญิก 

2.9 นางพรทพิย์ หอมเพชร  เลขานุการ        

 3.  ในรอบปีที่ผา่นมามสีมาชิกสหกรณ์ คู่สมรส และบุคคลในครอบครัวถึงแกก่รรม จึงใคร่ขอให้

สมาชิกไดย้ืนไว้อาลัย 

4. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 

1. ทุนระดับประถมศึกษา  จ านวน  37  ทุน ๆ ละ  1,500  บาท  เป็นเงิน   55,500  บาท 

2. ทนุระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  19  ทุน ๆ ละ  1,700  บาท  เปน็เงิน    32,300  บาท 

3. ทุนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  16 ทนุ ๆ ละ  2,000  บาท  เป็นเงิน    32,000  บาท 

4. ทุนระดับปรญิญาตร ี  จ านวน  16  ทุน ๆ ละ  2,500 บาท  เป็นเงิน    40,000  บาท 

    รวม      88 ทุน     เป็นเงนิ   159,800  บาท 

          5. ตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ได้เปน็ศูนย์ประสานงานของสมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) กองทนุสวสัดิการสมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย (กสธท.) และ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึง่ในปัจจบุันมีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

สกลนคร จ ากดั สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ดังนี้ 

  5.1 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.)  

จ านวน 415 ราย  เมื่อสมาชิกเสียชวีิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน 1,000,000.- บาท  

  5.2 กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.)  

จ านวน 201 ราย เมื่อสมาชิกเสียชวีิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน 1,000,000.- บาท  

            5.3 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกของชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

จ านวน  77 ราย เมือ่สมาชิกเสียชวีิต ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน 600,00.- บาท 

            ทั้ง ข้อ 5.1 5.2 และ 5.3 ทายาทจะได้รับหลังจากที่หักช าระหนีใ้ห้กับสหกรณ์เรยีบรอ้ยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

ประธานกรรมการ  ได้มอบให้ เลขานุการ นางพรทพิย์  หอมเพชร น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่  

สามัญประจ าปี 2561  เมื่อเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2561  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2562  

หน้า 10-17)  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้พจิารณารับรอง 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 

ประธาน    น าเสนอรายงานแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2562  ในด้านต่าง ๆ ให้ที่ประชุม

ใหญ่รับทราบ (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2562 หน้า 19 – 35) 

ที่ประชุม    รับทราบ 

3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 ให้ ที่ประชุมใหญ่ 

รับทราบ  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2562 หน้า 36 – 39)  

ที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                         4.1 พิจารณา งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมาย

เหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปี 2562 

ประธานกรรมการ    มอบให้ผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบการ าไรขาดทุน และ

รายละเอียดต่าง ๆ ประกอบงบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ  

(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกจิการประจ าปี  2562  หน้า 41 – 61) 

ประธาน  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม สมาชิกได้ซักถามและได้ตอบข้อซักถามแล้ว เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย 

จึงได้ขอมติที่ประชุม  
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มติที่ประชุม     อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ประจ าปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 337 เสียง 

           4.2 พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 

เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ก าไรสุทธิ จ านวน 24,690,150.82 บาท ดังนี้ 
รายการ ปี  2562 ปี 2561 

 

1.  เงนิส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

2.  ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไมเ่กิน ร้อยละ 1 ของ 

     ก าไรสทุธิแต่ไมเ่กินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 

     ก าหนด (10,000.00 บาท) 

3.  เงนิปันผลร้อยละ 6.00 แห่งค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน 

     โดยคดิใหต้ามส่วนระยะเวลา 

4. เงินเฉล่ียคนืร้อยละ 6.05  ของดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท   

5. ทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ

6. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแกส่มาชิกและครอบครัว 

     ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ

7. ทุนศึกษาอบรมไมเ่กินร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 

8. ทุนเพ่ือจัดต้ังส านักงานสหกรณ์หรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  

9. เงินโบนัสกรรมการและพนักงานไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ

 

บาท 

2,514,836.82 

30,000.00 

 

 

16,980,135.00 

 

3,195,179.00 

100,000.00 

500,000.00 

 

100,000.00 

100,000.00 

1,170,000.00 

 

% 

10.20 

0.12 

 

 

68.77 

 

12.94 

0.40 

2.02 

 

0.40 

0.40 

4.75 

 

บาท 

2,506,844.28 

30,000.00 

 

 

15,696,049.00 

 

3,138,567.00 

100,000.00 

800,000.00 

 

100,000.00 

100,000.00 

1,190,000.00 

 

% 

10.59 

0.13 

 

 

66.34 

 

13.28 

0.42 

3.37 

 

0.42 

0.42 

5.03 

 

รวม 23,661,460.28 100.00 23,661,460.28 100.00 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 353 เสียง 

 4.3   พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปี 2563 

ประธานกรรมการ  มอบให้เลขานุการ เป็นผู้น าเสนอแผนงานประจ าปี 2563 และมอบให้ผูจ้ัดการเสนอ 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2563  (ตามรายละเอียดในอกสารรายงานกิจการประจ าปี  2562  

หน้า 64 – 72)  

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ และรับทราบแผนงาน งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2563 ตามที่

คณะกรรมการด าเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 356 เสียง 

4.4  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืค  าประกัน  ประจ าปี 2563 

     ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 18. ก าหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอื 

ค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

      ถา้ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน

กูย้ืมหรอืการค้ าประกันส าหรับปใีด ก็ให้ใชว้งเงินกูย้ืมหรอืการค้ าประกันส าหรับปกีอ่นไปพลาง” 

      ส าหรับปี 2563 นี้ สหกรณ์มีความจ าเป็นที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจตามแผนงาน

ประจ าปีที่วางไว้  เพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรักษาสภาพคล่องอย่างเพียงพอ            
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จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรอืการค้ าประกัน ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 

300,000,000.- บาท (สามรอ้ยล้านบาทถ้วน)  

 ทุนเรือนหุ้น ณ วันสิน้ปี   จ านวน  296,761,700.00  บาท 

 เงินส ารอง ณ วันสิน้ปี   จ านวน   25,397,247.65  บาท 

 ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง  จ านวน  322,158,947.65  บาท 

 ในปี 2561 สหกรณ์ก าหนดวงเงินกูย้ืม จ านวน  483,238,421.47  บาท 

(การก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอืค้ าประกันของสหกรณ์เป็นจ านวน 1.15 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง) 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติให้ก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอืค้ าประกันประจ าปี  2563  จ านวน 300,000,000 บาท    

                   (สามรอ้ยล้านบาทถว้น)   ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 360 เสียง 

          4.5 พิจารณาการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 25  ประจ าปี 2563 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการชุดที่ 24  ประธาน จ านวน 1 คน กรรมการ จ านวน 4 คน ครบวาระ 

และกรรมการ จ านวน 1 คน ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการ ตามข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

สกลนคร จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 72 ของคณะกรรมการให้ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ

คณะหนึ่งไม่เกนิ 9 คน 

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ป ี2542 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้ง

คณะกรรมการโดยให้เลือกประธานกรรมการด าเนนิการหนึง่คนและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสิบสี่คน ให้

คณะกรรมการด าเนินการเลอืกตั้งในระหว่างกนัเองขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธานคนหนึง่หรอืหลายคน 

เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ (ต าแหน่งประธานกรรมการให้พจิารณา

เลือกตั้งจากสมาชิก) 

 ในปี 2562 นี ้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ชุดที่ 24 พ้น

จากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 5 คน  และขอลาออก จ านวน 1 คน ดังนี ้

1. นางจุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ ์ ประธาน  วาระที่ 2 ปีที่ 2 (เวน้วรรค 1 ปี) 

2. นางพรทพิย ์  หอมเพชร กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 (เวน้วรรค 1 ปี) 

3. นางจรัสแสง  นวานุช  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

4. นางรุง่รักษ ์  ภิรมย์ลาภ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

5. นางสาวไพลิน นัดสนัเทียะ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

6. นางสาวปิยนุช บุญกอง  กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 (ลาออก)  

***** ล าดับท่ี  3 , 4 และ 5  สามารถเลือกเขา้มาใหม่ได้***** 

 รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 24 ด ารงต าแหน่งอยู่ตามวาระในปี 2563 จ านวน 3 คน ดงันี้ 

1. นางลัดดา  อุปพงษ ์  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

2. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

3. นายชาตรี  ค าชมภู  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

และที่ประชุมใหญ่ ได้เลอืก  นางพรทพิย์  หอมเพชร สมาชิกสามัญเป็นประธานในการเลอืกตั้ง  
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และกรรมการในการเลอืกตั้ง จ านวน 3 คน โดยเลือกคณะกรรมการ ด าเนินการชุดที่ 25  แทนประธาน 

จ านวน 1 คน กรรมการ จ านวน 4 คน ที่ออกตามวาระ และกรรมการ จ านวน 1 คน ที่ขอลาออก จงึขอเสนอ

หลักการ ดงันี ้

1. จ านวนคณะกรรมการตามข้อบังคับ สมควรใหม้ีคณะกรรมการ จ านวน  9  คน 

2. เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการที่ออกตามวาระ จ านวน 5 คน และขอลาออก จ านวน 1 คน 

3. ที่ประชุมมีมตใิห้เลอืกตั้งโดยวธิี  ลับ 

           ประธานในการเลือกตั้ง แนะน ากรรมการในการเลอืกตั้ง จ านวน 3 คน ดูแลรับผดิชอบการหยอ่น

บัตรเลือกตั้งและนับคะแนน หลังจากนั้น ได้เชิญผูส้มัครรับการเลือกตั้งเป็นประธาน กรรมการ แนะน าตัวเอง

และหาเสียงกับมวลสมาชิก ท่านละไม่เกนิ 3 นาท ีเท่านัน้ 

***รายชื่อผู้สมคัรรับการเลือกตั ง ประจ าปี  2562  ดงันี  

1. ผู้สมัครรับการเลือกตั ง ต าแหน่ง ประธานกรรมการ  

หมายเลข  1 นายแพทย์ธัชพล   จันทธ ารงวัฒน ์

2. ผู้สมัครรับการเลือกตั ง ต าแหน่ง กรรมการ  จ านวน 6 คน 

หมายเลข 1 นางสาวอรุณ ี  สิทธิหงส ์

หมายเลข 2 นางสุกาญจนา  จุลโนนยาง 

หมายเลข 3 นางจรัสแสง  นวานุช 

หมายเลข 4 นางวิราภรณ ์  วราอัศวปต ิ

หมายเลข 5 แพทย์หญิงพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ ์

หมายเลข 6 นางรุง่รักษ ์  ภิรมย์ลาภ 

หมายเลข 7 นางสาวไพลิน  นัดสนัเทียะ 

**** ส าหรับสมาชิกท่ีได้รับคะแนนจากการเลือกตั งเปน็กรรมการ ล าดับท่ี 5 วาระการด ารงต าแหนง่

ต่อจากกรรมการที่ลาออก คือ ด ารงต าแหน่งวาระที่ 2 ปีท่ี 2 

 เมื่อผู้สมัครรับการเลือกตัง้หาเสียงครบทุกทา่นแล้ว ให้เวลาสมาชิกสามัญหย่อนบัตรได้ทัง้ 2 หีบ 

ก าหนดเวลารวม 30 นาที เมือ่สมาชิกหย่อนบัตรเลือกตั้งครบเวลาตามก าหนดเวลาแล้ว คณะกรรมการ

เลือกตั้งประจ าหีบเลอืกตั้งเริม่นับคะแนนเสียงเลือกตัง้  

 ผลการเลือกตัง้ประธาน กรรมการ  แทนประธานและกรรมการที่ออกตามวาระ และลาออก จ านวน 

6 คน ดังนี ้ 

 ผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นประธาน ดังนี ้

1. นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน ์   ได้  300 คะแนนเสยีง 

ผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ จ านวน 5 คน ตามล าดับคะแนน ดังนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวอรุณ ี  สิทธหิงส์ ได้  236 คะแนนเสียง  (4) 
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หมายเลข 2 นางสุกาญจนา  จุลโนนยาง ได้    96 คะแนนเสยีง 

หมายเลข 3 นางจรัสแสง  นวานชุ  ได้  266 คะแนนเสียง  (2) 

หมายเลข 4 นางวิราภรณ ์  วราอัศวปต ิ ได้  260 คะแนนเสียง  (3) 

หมายเลข 5 แพทย์หญิงพร้อมพร วงศ์วัฒนฤกษ ์ ได้  274  คะแนนเสียง  (1) 

หมายเลข 6 นางรุง่รักษ ์  ภิรมย์ลาภ ได้  173  คะแนนเสยีง 

หมายเลข 7 นางสาวไพลิน  นัดสันเทยีะ ได้  189  คะแนนเสียง  (5) 

 สรุปคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 25 ประจ าปี 2563 มีรายชื่อดังต่อไปนี  

1. นายแพทย์ธัชพล จันทธ ารงวัฒน ์ ประธาน  วาระที่ 1 ปีที่ 1 

2. นางลัดดา  อุปพงษ ์  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

3. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

4. นายชาตรี  ค าชมภู  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

5. แพทย์หญิงพรอ้มพร วงศวัฒนฤกษ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

6. นางจรัสแสง  จรัสแสง  กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 

7. นางสาวอรุณ ี สิทธิหงษ ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

8. นางวิราภรณ ์ วราอัศวปต ิ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

9. นางสาวไพลิน นัดสนัเทียะ กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 

มติที่ประชุม       อนุมัต ิ

4.6 พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2563 

     ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2559  

     ข้อ 7. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรอืบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 2. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

     ข้อ 8. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี  

 1. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ

สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

 2. เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชี

ของสหกรณ์ 

 3. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรอืผู้จัดการ หรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 

4. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง

ผู้จัดการหรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 

5. เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 
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6. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า

โดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

7. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจรติต่อหน้าที่ 

8. เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ต าแหน่งกรรมการ หรอืผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น 

9. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะ

เหตุทุจรติต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น 

10. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น 

11. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรอืเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่ออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชสีหกรณ์ 

13. เป็นคนไรค้วามสามารถ คนเสมือนไรค้วามสามารถ คนวิกลจรติหรอืจติฟั่นเฟือนไม ่สมประกอบ 

      ข้อ 9. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบรหิารจัดการ และเศรษฐศาสตร ์เป็นต้น 

      ข้อ 10. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมายระเบียบและ

การตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด  พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่  4) พ.ศ.2560 ข้อ 102 และ 103 ผู้ต รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิหรือ

บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ

เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ

ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ

บัญชสีหกรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ านวน 1 

คน เป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์  

 ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกจิการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

กจิการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนก าหนดแล้วน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบ

กจิการที่ผ่านการคัดเลือก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง

ล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน 1 คน  

การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปีทาง

บัญชขีองสหกรณ์ ถา้เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบ

กจิการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางกอ่น   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 
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     **ในปีนี้มีผูส้มัครเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ  จ านวน   1   คน   ดังนี ้  

รายละเอียดการ

เสนอการตรวจสอบ

กจิการ 

ชื่อผู้เสนอ 

นางสาวปภาสร  บุญเทียม 

ข้าราชการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

1.การเข้าปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญชี 

  -จ านวนครัง้ท่ีเข้า

ตรวจสอบ   

- เข้าตรวจด้วยตนเองและผู้ช่วย จ านวน 1-2  คน ทุก ๆ 2 เดอืน ๆ ละไมน้่อยกว่า 1 – 3  

วันท าการ  

2.การจัดท ารายงานผล

การตรวจสอบ 

  -รายงานระหว่างปี 

  -รายงานประจ าปี 

 

 

-รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดอืนหลังการเข้าตรวจสอบแลว้เสร็จในทุก 2 เดอืน  

-รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ 

 

3.บรกิารอ่ืน ๆ -เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการประจ าเดอืน และเข้ารว่มประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรอื

การประชุมอ่ืนใดตามที่สหกรณ์เห็นสมควรให้เข้ารว่มประชุม 

 

4.ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 

  -จ านวนเงิน 

 

 

- 24,000.- บาท 

-แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด  ๆ ละ 4,000.- บาท   

 

      ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการด้วยคะแนนเสียง 254 คะแนน 

 มติที่ประชุม     อนุมัติ 

      4.7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ ์ ประจ าปี 2562 

  ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท าการปรับปรุงระบบการตรวจบัญชีของสหกรณ์ โดยมี

วัตถุประสงคก์ระจายด้านการตรวจสอบบัญชีส าหรับสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีทุน

ด าเนินการสูง มีระบบการบริหารที่ดี และเพื่อให้การด าเนินก ารตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของทางราชการที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยการ

ตรวจสอบอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้องเป็นผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับรองโดย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เท่านั้น 

  ในปี  2563 คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาเบื้องต้นแล้ว น าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่

พิจารณา คัดเลือก 1 ราย โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. นายชาติ  ศรีชัย (ผู้สอบบัญชภีาคเอกชน เลขประจ าตัวที่ 20433) 

2. ส านักงานวิวัฒน์สอบบัญช ีจังหวัดขอนแก่น (โดย นายวิวัฒน์  สุดาจิต) 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก นายชาติ  ศรชัีย   เป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  เลข

ประจ าตัวที่ 20433 เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

จ านวน 60,000 บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) และให้ส านักงานวิวัฒน์สอบบัญชี โดยนายวิวัฒน์  สุดาจิต เป็น

ผู้สอบบัญช ีส ารอง 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ  

1. ข้อเสนอแนะจากสมาชิก การประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการด าเนินการ เสนอให้ 

ประชุมนอกเวลาราชการเนือ่งจากคณะกรรมการด าเนินการส่วนใหญ่เปน็ผู้บริหาร 

2. ข้อเสนอแนะจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์  

2.1 กรมตรวจบัญชีได้จัดท า Application เพื่อให้การบรหิารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย      

จึงขอประชาสมัพันธ์ให้ทราบ หากสหกรณ์สนใจใช้ Application ดังกล่าวสามารถเข้าไปศึกษาไดใ้น website 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2.2 เพื่อความมั่นคงและมัง่คั่งของสหกรณ์ สมาชิกควรเรียนรูเ้รื่องที่เกี่ยวกับสหกรณ์เพื่อช่วยกัน

ดูแลกระบวนการสหกรณ์ของเราให้มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้อันจะเกิดประโยชน์สงูสุด

ต่อมวลสมาชิก 

3. ข้อเสนอแนะจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

3.1 บทบาทและหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ มีหน้าที่ก ากับดแูลและส่งเสรมิใหส้หกรณ์ 

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบยีบที่เกี่ยวข้อง หากสหกรณ์ปฏิบตัิไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ นาย

ทะเบียนจะทักทว้งเพื่อให้คณะกรรมการด าเนินงานกลับมาทบทวนให้ถูกต้องและเหมาะสมตอ่ไป 

3.2 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก คอื สอดส่องดูแลการท างานของคณะกรรมการให้เป็นไป 

อย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 

ที่ประชุม      รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   12.30    น. 

     (ลงชื่อ)     จุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ์ 

      (นางจุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ์) 

                     ประธาน 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

     (ลงชื่อ)         พรทพิย์  หอมเพชร 

           (นางพรทพิย์  หอมเพชร) 

                    เลขานุการ 

     ผู้จดบันทึกการประชุม   

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



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  
                      ประจ าปี 2563 
       3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  
                        ประจ าปี 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

 ผู้จัดการ ได้น าเสนอผลการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ชุดที่ 

25 ประจ าปี 2563  ขอเสนอรายงานผลการด าเนนิงาน ของสหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญช ี2563 ดังนี ้

ปรมิาณธุรกิจ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

สมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จ านวน          608 ราย 

สมาชิกสามัญเข้าใหม่ป ี2563    จ านวน           65 ราย 

รับสมาชิกเปลี่ยนสถานะจากสมทบเป็นสามัญ  จ านวน            11  ราย 

รับสมาชิกโอนย้าย     จ านวน             1 ราย 

หักสมาชิกลาออกป ี2563     จ านวน           45 ราย 

หักสมาชิกเปลีย่นสถานะจากสามัญเป็นสมทบ  จ านวน   6 ราย 

คงเหลือสมาชิกสามัญ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน          634 ราย 

เป็นชาย       จ านวน          115   ราย 

เป็นหญิง      จ านวน          519  ราย   

จ านวนสมาชิกท่ีเปน็หนี ้    จ านวน          433  สัญญา 

จ านวนสมาชิกท่ีไม่เป็นหนี ้    จ านวน          201   สัญญา 

สมาชิกสมทบคงเหลอื ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จ านวน           161 ราย  

รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ ป ี2563    จ านวน            31 ราย 

รับสมาชิกเปลี่ยนสถานะจากสมทบเป็นสามัญ  จ านวน             6 ราย 

หักสมาชิกสมทบลาออก ป ี2563    จ านวน            18 ราย 

หักสมาชิกเปลีย่นสถานะจากสมทบเป็นสมาชิกสามัญ จ านวน            11 ราย 

หักสมาชิกพ้นสภาพ (เสยีชีวติ)    จ านวน   1  ราย 

คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  จ านวน           168  ราย 

เป็นชาย       จ านวน            70   ราย 

เป็นหญิง      จ านวน            98  ราย 

จ านวนสมาชิกท่ีเปน็หนี ้    จ านวน            39  สัญญา 

จ านวนสมาชิกท่ีไม่เป็นหนี ้    จ านวน           129   สัญญา 
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ทุนเรอืนหุ้น 

1. สมาชิกสามัญ    634 ราย เป็นเงิน          285,814,090.00  บาท 

2. สมาชิกสมทบ    168 ราย เป็นเงิน            34,262,010.00 บาท 

รวมสมาชิกและทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 802 ราย เป็นเงิน          320,076,100.00 บาท 

สมาชิกกู้เงนิฉุกเฉินเพื่อ 

1. ใช้จา่ยส่วนตัว   จ านวน 564 สัญญา เป็นเงิน    19,297,900.00  บาท 

2. เปน็ทุนการศึกษา  จ านวน    36 สัญญา เป็นเงิน     1,087,900.00  บาท 

3. ตอ่เติมบา้น   จ านวน   15 สัญญา เป็นเงิน        498,000.00  บาท 

4. ช าระหนี ้   จ านวน    24 สัญญา เป็นเงิน         662,500.00  บาท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน 639 สัญญา เป็นเงิน    21,546,300.00  บาท 

สมาชิกกู้เงนิสามญัเพื่อ 

1. ต่อเตมิและซอ่มแซมบ้าน จ านวน 29  สัญญา เป็นเงิน   39,683,000.00  บาท 

2. ซื้อที่ดิน   จ านวน   4  สัญญา เป็นเงิน     3,900,000.00  บาท  

3. ช าระหนี ้   จ านวน  37  สญัญา เป็นเงิน   30,573,000.00  บาท 

4. เป็นทุนการศึกษา  จ านวน  12  สญัญา เป็นเงิน     6,334,000.00  บาท 

5. ซื้อยานพาหนะ  จ านวน    2  สัญญา เป็นเงิน     2,500,000.00  บาท 

7. ใช้จา่ยส่วนตัว   จ านวน 107 สัญญา เป็นเงิน             87,706,357.00  บาท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน 191 สัญญา เป็นเงิน           170,696,357.00 บาท  

สมาชิกกู้เงนิสามญั-โครงการทุนศึกษาสมาชิก 

1. ทนุการศึกษา   จ านวน    2  สัญญา เป็นเงิน      400,000.00  บาท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน   2  สัญญา เป็นเงิน                400,000.00  บาท 

สมาชิกกู้เงนิพิเศษ 

1. ซื้อทีด่ิน   จ านวน    2  สัญญา เป็นเงิน   2,100,000.00  บาท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน   1  สัญญา เป็นเงิน             2,100,000.00  บาท 

เงินรับฝาก 

1. เงนิฝากออมทรัพย ์   876 บัญช ี       788 ราย   7,135,020.00  บาท 

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ            341  บัญช ี       266 ราย 33,423,612.75  บาท 

3. เงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ (ซุปเปอร)์         32  บัญช ี        31 ราย 85,202,406.62  บาท   

4. เงินฝากออมทรัพย์พเิศษตอ่เนื่อง   56  บัญช ี       56 ราย  10,499,223,69  บาท 

4. เงินฝากออมทรัพย์พเิศษรุน่มั่งคั่งยั่งยืน่   51  บัญช ี        51 ราย      633,984.53  บาท 

 รวมท้ังสิ้น      จ านวน     1,356  บัญช ี     789 ราย     136,894,247.59  บาท 
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รายงานกิจการท่ัวไป 

 ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ได้อุทิศก าลังกายก าลังใจ รว่มกัน

ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความระมัดระวังท าให้สหกรณ์ประสบผลส าเร็จในการ

ด าเนินงาน ดังสรุปได้ดังนี้ 

 

      3.1.1 สรุปผลการด าเนินงานของสหกรณ์เปรยีบเทียบกับปีก่อน 

รายการ 30 พ.ย. 63 30 พ.ย. 62 + เพิ่ม – ลด รอ้ยละ 

จ านวนสมาชิก 

- สมาชิกสามัญ                       (คน) 

- สมาชิกสมทบ                       (คน) 

802 

634 

168 

769 

608 

161 

+ 33 

+ 26 

+ 7 

+ 4.29 

+ 4.28 

+ 4.35 

ทุนเรอืนหุ้น                                (บาท) 320,076,100.00 296,761,700.00 + 23,314,400.00 + 7.86 

ทุนส ารอง                                 (บาท) 27,912,084.47 25,397,247.65 + 2,514,386.82 + 9.90 

ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ    (บาท) 4,927,038.81 4,774,033.81 + 153,005.00 + 3.20 

เงินรับฝาก                                 (บาท) 136,894,247.59 152,754,636.31 - 15,860,388.72 - 10.38 

เงินให้กูร้ะหว่างป ี                        (บาท) 194,742.657.00 241,806,500.00 - 47,063,843.00 - 19.46 

ลูกหน้ีเงินกู้คงเหลอืสิ้นปี                 (บาท) 490,426,207.00 499,432,545.00 - 9,006,338.00 - 1.80 

สนิทรัพย์รวม                              (บาท) 515,154,283.83 515,747,027.44 - 592,743.61 - 0.11 

หน้ีสนิรวม                                 (บาท) 138,473,701.97 164,123,895.49 - 25,650,193.52 - 15.63 

ทุนของสหกรณ์รวม                      (บาท) 376,680,581.86 351,623,132.28 + 25,057,449.58 + 7.13 

รายได้                                      (บาท) 33,990,263.99 32,862,303.00 + 1,127,960.99 + 3.43 

ค่าใชจ้า่ย                                   (บาท) 10,224,905.41 8,172,152.18 + 2,052,753.23 + 25.12 

ก าไรสุทธิ                                  (บาท) 23,765,358.58 24,690,150.82 - 924,492.24 - 3.74 

 
 
 
 



22 
         รายงานประจ าปี 2563 

 

สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 
 

จ ำนวนสมำชิกสหกรณ ์ปี 2563 

 
 
 

พ.ศ. / สมาชิก สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 

ปี 2563 634 168 

 

                                            จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์

 
 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
สมาชิกสามัญ 377 385 391 608  634  
สมาชิกสมทบ 400 372  346 161   168 

สมาชิกสามญั

สมาชืกสมทบ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2559 2560 2561 2562 2563

สมาชิกสามญั

สมาชิกสมทบ

79.05% 

20.95% 

สมาชิกสามัญ 

สมาชิกสมทบ 

จ านวน (คน) ปี พ.ศ. 
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แหล่งที่มำของเงินทุน 

 
 

 

 

รายการ ปี 2563 

ทุนเรือนหุ้น 320,076,100.00 

เงินรับฝาก 136,894,247.59 

ทุนส ารอง 27,912,084.47 

ทุนสะสมตามขอ้บังคับฯ 4,927,038.81 

ก าไรสุทธ ิ 23,765,358.58 

อื่น ๆ 1,579,454.38 

รวม 515,154,283.83 

 

 
 
 
 
 
 

ทุนเรือนหุ้น

เงินรบัฝาก

ทุนส ารอง

ทุนสะสม

ก าไรสทุธิ

อ่ืน  ๆ

ทุนเรือนหุ้น 
     62.13% 

เงนิรับฝาก 
26.57% 

ก าไรสุทธิ  4.61% ทุนสะสม  0.96% 
ทุนส ารอง 5.42% อื่น ๆ 0.31% 

สมาชิกสามัญ 

สมาชิกสามัญ 
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แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

 
 

รายการ ปี 2563 

เงินใหส้มาชิกกู้ 490,426,207.00 

เงินลงทนุ 1,713,500.00 

เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 21,979,926.83 

ที่ดิน, อาคารและอุปกรณ์ 225,584.08 

อื่น ๆ 809,065.92 

รวม 515,154,283.83 

 

         หน่วย : ล้านบาท 

พ.ศ./เดือน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ปี 2563 3.951 4.624 2.911 2.519 1.017 0.853 0.970 0.647 1.575 0.816 1.977 1.483 

เงินให้สมาชิกู้

เงินลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ท่ีดิน,อาคารและอปุกรณ์

อ่ืน ๆ 

0

1

2

3

4

5

6

7

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ทุนเรอืนหุน้

ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563 จ านวนหุ้น ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 

เดือน 

เงนิให้สมาชกิกู ้
95.20% 
 

เงนิฝากธนาคาร  4.27% 

เงนิลงทุน 0.33% 

ที่ดนิ,อาคารและอุปกรณ ์
           0.04% 

อื่นๆ 0.16% 
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                                                            ทุนเรือนหุ้น 

 
        หน่วย : ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
ทุนเรือนหุ้น 235.61 261.13 275.32 296.76 320.07   

 

 

เงินใหส้มาชิกกู้ระหว่างป ี2563 
 

 
                                                                                                         หน่วย : ล้านบาท 

พ.ศ./เดือน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ปี 2563 4.912  21.319 29.485 18.140 26.953 7.718 16.061 4.458 14.761 13.413 11.653 25.864 
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ทุนเรือนหุ้น
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เงินใหส้มาชกิกู ้

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 

เดือน 
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เงินใหส้มาชิกกู ้

 
 

                                                                                                           หนว่ย : ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
เงินให้สมาชิกกู้ 476.10 501.19 598.21 499.43   490.426 

 

 

เงินรับฝากระหว่างปี 2563 

                                                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 

พ.ศ./เดือน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

ปี 2563 8.416 0.00 3.540 0.00 1.068 10.217 3.058 1.312 0.00 3.284 4.122 0.163 
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เงินใหส้มาชกิกู ้
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ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

เงินรบัฝาก

ปี พ.ศ. 

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 

เดือน 

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 
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เงินรับฝำก 

                                                                                                                     
หนว่ย : ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
ออมทรัพย์ 7.5722 8.3722 9.5235 12.7500 7.1350 
ออมทรัพย์พิเศษ  36.1756 39.4531 42.1840 30.5300 33.4236 
ออมทรัพย์พิเศษ (ซุปเปอร์) 69.8797 79.5633 94.5698 99.6700 85.2024 
ออมทรัพย์พิเศษต่อเนื่อง 7.4065 8.0418 8.6425 9.7800 10.4992 
ออมทรัพย์รุ่นมั่งคั่งฯ 0 0 0 0 0.6339 

สนิทรัพย์ 

                                                                                                             
หนว่ย : ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
สินทรัพย์ 497.6823 544.6339 520.3371 515.7470 515.1542 
หน้ีสิน 221.9220 222.1098 194.1034 164.1238 138.4737 
ทุนของสหกรณ์ 227.7527 275.5725 326.2340 351.6231 376.6805 
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ปี พ.ศ. 
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รายได้ ป ี2563 

 
 

รายการ ดอกเบี้ยจาก  

เงินให้สมาชิกกู ้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารและรายได้อื่น ๆ 

ผลตอบแทน 

จากการลงทุน 

รวม 

รายได ้ 32,275,363.00 1,629,325.45 85,575.54 33,990,263.99 

 

ค่าใช้จ่ายปี 2563 

 
 

รายการ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จา่ยบริหาร รวม 

คา่ใช้จา่ย 5,675,405.83 4,549,499.58 10,224,905.41 

ดอกเบีย้จากเงินให้สมาชิกกู้

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารและรายได้อ่ืน ๆ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบีย้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริหาร

ดอกเบีย้จากเงนิให้สมาชกิกู ้
94.95% 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
            0.25% 

ดอกเบีย้จ่าย 
   55.51% 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 
     44.49% 

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารและ
รายได้อื่น ๆ  4.80% 
            0.25% 
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รายได้  รายจา่ย ก าไรสุทธิ 

 
                                                                                                             หนว่ย : ล้านบาท 

ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563 
รำยได้ 32.1164 33.6487  32.8611  32.8623  33.9926 
รำยจ่ำย 11.6433 10.3306  9.1997  8.1721  10.2249 
ก ำไรสุทธ ิ 20.4731 23.3181  23.6614  24.6901  23.7653 

3.1.2 รายงานการจา่ยเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก เปรียบเทียบกับป ี2562  

รายการใหเ้งินกู ้
ปี 2563 ปี 2562 + เพิ่ม    - ลด 

สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 

เงินใหกู้ฉุ้กเฉนิ 

เงินใหกู้ส้ามัญ 

เงินใหกู้ส้ามัญ (บ ารุงสุข) 
เงนิใหกู้ส้ามัญ (ทุนศึกษาสมาชิก) 

เงินใหกู้พ้เิศษ 

639 

191 

0 

2 

2 

21,546,300.00 

170,696,357.00 

0.00 

400,000.00 

2,100,000.00 

 629 

243 

1 

2 

1 

 16,160,300.00 

223,216,200.00 

30,000.00 

400,000.00 

2,000,000.00 

+ 10 

- 52 

- 1 

0.00 

+ 1 

+ 5,386,000.00 

- 52,519,843.00  

- 30,000.00 

0.00 

+ 100,000.00 

3.1.3 จ านวนเงินฝากเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ปี 
ออมทรัพย ์ ออมทรัพย์พเิศษ 

ออมทรัพย์พเิศษ 

ซุปเปอร ์

ออมทรัพย์พเิศษ 

ต่อเนื่อง 
รวม 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

7,572,294.88 

8,372,297.30 

9,523,560.83 

12,759,501.14 

7,135,020.00  

36,175,616.54 

39,453,109.05 

42,184,072.21 

30,536,976.57 

33,423,612.75 

69,879,703.13 

79,563,368.71 

94,569,882.48 

99,675,216.82 

85,202,406.62 

7,406,581.36 

8,041,889.43 

8,642,550.93 

9,782,941.78 

10,499,223.69 

121,034,195.91 

135,430,664.49 

154,920,066.45 

152,754,636.31 

136,894,247.59 
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จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 
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3.1.4 อัตราดอกเบีย้เงินรับฝาก ในปี 2563 

ระยะเวลา 
เงินฝาก

ออมทรัพย์ 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 

 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ  

ซุปเปอร์ 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 

 ต่อเนื่อง 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 

 รุ่นมั่งคั่งยั่งยืน 

1 ธ.ค.62 – 30 พ.ย.63 1.25% 2.50% 3.25% 3.00% 3.25% 

3.1.5 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท ในปี 2563 

ระยะเวลา เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ 
เงินกู้สามัญ 

(บ ารุงสุข) 

เงินกู้สามัญ 

(ทุนศึกษา) 
เงินกู้พิเศษ 

1 ธ.ค.62 – 30 พ.ย.63 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.25% 

3.1.6 จ านวนทนุเรือนหุน้เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาและเฉลี่ยตอ่สมาชิก 

ป ี จ านวนทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น จ านวนสมาชกิ เฉลี่ยต่อสมาชิก 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

235,617,450.00 

261,136,450.00 

275,325,940.00 

296,761,700.00 

320,076,100.00 

40,560,880.00 

25,519,000.00 

14,189,490.00 

21,435,760.00 

23,314,440.00 

777 

757 

737 

769 

802 

303,239.96 

344,962.29 

373,576.58 

385,905.98 

399,097.00 

3.1.7 รายงานการใช้ทุนสวัสดกิารเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว    

 ในระหวา่งปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ไดใ้ช้เงินทุนดังนี้ 

 ยอดคงเหลือจากปี 2562             1,037,361.00  บาท 

 ได้รับการจัดสรรก าไรสุทธ ิ 2562    500,000.00  บาท 

  รวมเงินทุน             1,537,361.00  บาท 

 หัก  จ่ายระหว่างปี 2563     379,100.00   บาท 

  คงเหลือเงนิทุนท้ังสิ้นปี 2563           1,158,261.00  บาท 

รายละเอียดการจ่ายทุนสวสัดกิารเพื่อช่วยเหลือสมาชกิและครอบครัว ปี 2563   

  ประเภทสวัสดกิาร  จ านวนราย  จ านวนเงนิ 

*รับขวัญทายาทใหม ่           10    10,000.00  บาท 

*สวัสดิการวนัเกิดสมาชิก         698              69,800.00  บาท   

*สวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก          18                       168,000.00  บาท 

*สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบคุคลในครอบครัวสมาชิก     14              76,500.00  บาท 

*สวัสดิการกรณปีระสบภัยธรรมชาติ          4                        25,000.00  บาท 

*สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกแต่งงาน          3                          3,000.00  บาท 

*สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกส าเร็จการศึกษา          2                          4,000.00  บาท 
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*สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล          30    22,800.00  บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                        379,100.00  บาท 

 

3.1.8 รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

ในระหวา่งปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ได้ใชเ้งินทนุดงันี้ 

 ยอดคงเหลือจากปี 2562              783,739.00  บาท 

 ได้รับการจัดสรรก าไรสุทธ ิ 2562              100,000.00  บาท 

  รวมเงินทุน              883,739.00  บาท 

 หัก  จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ระหวา่งป ี2563           240,280.00   บาท 

  คงเหลือเงนิทุนท้ังสิ้นปี 2563            643,459.00  บาท 

 

รายละเอียดการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2563 

*สนับสนุนทุนบตุรสมาชิก                             163,000.00  บาท 

*สนับสนุนงานปีใหมโ่รงพยาบาลศูนย์สกลนคร                            50,000.00   บาท 

*สนับสนุนวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2563       6,590.00  บาท 

*กระเช้ารว่มสวัสดีปใีหม ่หัวหน้าส านักงานสหกรณ์จังหวดั               500.00  บาท 

*กระเช้ารว่มสวัสดีปใีหม ่ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนยส์กลนคร  1,690.00  บาท 

*บริจาคหน้ากากอนามยั N95 ให้กับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร         10,000.00  บาท 

*ร่วมท าบุญครบรอบ 40 ปี สอ.ข้าราชการสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ    500.00  บาท 

  จังหวัดสกลนคร จ ากัด 

*ร่วมท าบุญครอบรอบ 40 ปี สอ.สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด   1,000.00  บาท 

*บรจิาคกฐินพระราชทานกรมส่งเสรมิสหกรณ์     1,000.00  บาท 

*บรจิาคกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์              1,000.00  บาท 

*บรจิาคกฐินชาวสหกรณ์จังหวัดสกลนคร     2,000.00  บาท 

*บรจิาคกฐินพระราชทาน สส.ชสอ.        500.00  บาท 

*บริจาคกฐินสันนิบาตสหกรณ์         500.00  บาท 

*บริจาคกฐินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด               500.00  บาท 

*บริจาคผา้ป่า สอ.สาธารณสขุหนองคาย จ ากัด       500.00  บาท 

*บริจาคผา้ป่า สอ.ครูยโสธร จ ากัด        500.00  บาท 

*บริจาคผา้ป่า โรงพยาบาลพล          500.00  บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                               240,280.00  บาท  
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3.1.9 รายงานการใช้ทุนศึกษาอบรม 

ในระหวา่งปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ได้ใชเ้งินทนุดงันี้ 

 ยอดคงเหลือจากปี 2562            1,143,433.81  บาท 

 ได้รับการจัดสรรก าไรสุทธ ิ 2562             100,000.00  บาท 

  รวมเงินทุน           1,243,433.81  บาท  

 หัก  จ่ายทนุศึกษาอบรมระหว่างปี 2563                       27,615.00  บาท 

  คงเหลือเงนิทุนท้ังสิ้นปี 2563         1,215,818.81   บาท 

รายละเอียดการจ่ายทุนศึกษาอบรม ในปี 2563 

1. เข้าสัมมนา  เรื่อง การบรหิารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวงและ

กฎหมายสหกรณ์  ระหว่างวนัที่ 5 - 7 กุมภาพนัธ ์2563 ณ โรงแรมเจรญิโฮเต็ล  

อ าเภอเมอืง จังหวดัอดุรธานี 

      ผู้เข้ารว่มประชุม   1. นางสาวอรุณี   สิทธิหงษ์    รองประธานกรรมการ 

   2. นางประภากร  นันตระกูล  ผู้จัดการ 

2.  เข้าอบรมสัมมนา เรื่อง ผูต้รวจสอบกจิการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1  ระหว่างวนัที่ 28 – 29  

     กนัยายน 2563 ณ โรงแรมพีซ ีแกรน์พาเลซ อ าเภอเมือ จังหวดัสกลนคร 

     ผู้เขา้ร่วมประชุม   1. นางสาวอรุณี   สิทธิหงษ์    รองประธานกรรมการ 

   2. นางสาวกณฐิฌา  ศักดิ์กุลชัยกจิ  กรรมการ 

3. ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จ ากัด  

    ระหวา่งวนัที่ 5 – 7 พฤศจกิายน 2563  

    ผู้เข้ารว่มประชุม   1. นางสาวอรุณี   สิทธิหงษ์    รองประธานกรรมการ 

   2. นายชาตร ี ค าชมภู    กรรมการ 

   3. นางสาวกณฐิฌา   ศักดิ์กุลชัยกจิ กรรมการ 

   4. นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม  ผู้ช่วยผู้จัดการ 

   5. นางสาวสุภาภรณ ์ พรมภาพ  เจา้หน้าที่การเงนิ 

   6. นายธนากร ตองตาส ี  เจา้หน้าทีส่ารสนเทศ 

 

3.1.10  ในระหว่างปสีหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบ จ านวน 2 ระเบียบ ดังนี ้ 

          3.1.10.1  ระเบยีบว่าดว้ย  การรับจา่ยและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2563 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
ว่ำด้วย กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงิน 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
******************* 
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 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗๙ (๘) และ ๑๐๗ (๗ )  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๒๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่  ๒๘ 
มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓     ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๕๓ และบรรดาประกาศ มติที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้ทัง้สิ้น 
 ข้อ ๔.  ในระเบียบนี้ 
           “สหกรณ์”         หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “ประธานกรรมการ”      หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “คณะกรรมการ”         หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “กรรมการ”         หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “ผู้จัดการ”         หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “เจ้าหน้าที่การเงิน”       หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ 
      รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
           “เงินสดในมือ”        หมายถึง เงินสดที่เปน็ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บ 
      รักษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน 
                                                                   ในทางธุรกิจของสหกรณ์ 

“เอกสารการเงิน”        หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋แลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์หรือ 
                                                                   สัญญาใช้เงิน  
 ข้อ ๕. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตัง้แต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ/ธนาคารและ
วันหยุดประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ ๖. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ ๗. ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการไม่อยู่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ตามข้อ ๖ ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าทีก่ารเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกับงาน
บัญชีเปน็ผูป้ฏิบัติหนา้ที่ตามข้อ ๖ แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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 ข้อ ๘. การรับจ่ายเงิน จะต้องจดัให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบนัทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการข้ึน และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็น
ประจ าวนั 

หมวด ๑ 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ข้อ ๙. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยให้มีส าเนาอยา่งน้อย ๑ ฉบบั เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 
 ข้อ ๑๐. ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขก ากับเล่ม และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดับกัน
ไปทุกฉบบั ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงนิไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นตาม
จ านวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้เมื่อไร 
  การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามล าดบัเลม่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและให้หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 
 ข้อ ๑๑. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จ านวนเงิน หรือชื่อผู้ช าระเงิน หากใบเสร็จรบัเงิน
ฉบับใดลงรายการเงินผดิพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจ านวนเงนิและเขียนใหม่ทั้งจ านวน แล้วให้ผู้รับเงนิลงลายมือชื่อก ากับ 
หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 
  ส าหรับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อก ากับไว้และให้เย็บ
ติดไว้ในเล่ม  โดยมีส าเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ 
 ข้อ ๑๒. ให้สหกรณ์เก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย 
อย่าให้สูญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 
 ข้อ ๑๓. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท าหน้าที่
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย 
 ข้อ ๑๔. ทุกงวด ๓ เดือน และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขึ้น ท าการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง โดยจัดท าหลักฐานการตรวจ
นับไว้ด้วย 

หมวดที่ ๒ 
กำรรับเงิน 

 ข้อ ๑๕. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกัน
ในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ าและมจี านวนมากมาย จะแยก
ใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นกไ็ด้ 
 ข้อ ๑๖. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเปน็กรณทีี่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ 
ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เชน่ ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้
เงินได ้
 ข้อ ๑๗. ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วใช้เงินที่ธนาคาร
รับรอง 
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  ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไมส่ามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจา่ยเงินในวันออกเช็ค 
และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผูส้ั่งจา่ยเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ 
 ข้อ ๑๘. ในกรณีที่มีการรับเช็คตามข้อ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็น
เช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวนัที่เท่าใด ทั้งให้ก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงนิว่า “ใบเสร็จรับเงินนี้
จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว” และให้จัดท าทะเบยีนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็ค
ดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงก าหนด ให้น าฝากธนาคารทนัท ี
 ข้อ ๑๙. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแตล่ะวนัตามข้อ ๑๖ ให้น าฝากธนาคารเมื่อสิ้น
เวลารับจ่ายเงินในวนันัน้  เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน าไปขึ้นเงนิสดก่อน ก็ให้ด าเนินการได้ทันที 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และ
แจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้รีบน าเข้าฝาก
ธนาคารในเวลาเร่ิมท าการของวนัท าการถัดไปทนัที 
  เงินสดและเอกสารการเงินซึง่ไมอ่าจน าฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ิรภัย
ของสหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย 
 ข้อ ๒๐. กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก หรือธนาคารอยูห่่างไกล หรือกรณีที่เห็นว่าจะไม่
ปลอดภัยแก่เงินที่จะน าฝากธนาคารให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้จัดการ
ควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยกไ็ด้ 

หมวดที่ ๓ 
กำรจ่ำยเงิน 

 ข้อ ๒๑. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคบัของสหกรณ์ 
 ข้อ ๒๒. การจ่ายเงินทุกคร้ัง ต้องมีหลักฐานการจา่ยที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
 ข้อ ๒๓. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด  
 ข้อ ๒๔. หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รบัเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี ้
  ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
  ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
  ค. รายการแสดงการรับเงินระบวุ่าเป็นคา่อะไร 
  ง. จ านวนเงินทัง้ตัวเลขและตัวอกัษร 
  จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
 ข้อ ๒๕. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อก ากับการจ่ายพร้อม วัน 
เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจา่ยเงินทุกฉบบัเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ข้อ ๒๖. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท าได้ดังนี้ 
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  ๒๖.๑ การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ของ     กรรมการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนสง่ ค่าไฟฟา้ ค่าน้ าประปา ค่าใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 
เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่ก าหนดให้เก็บรักษาไว้ไดไ้ม่เกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  ๒๖.๒ การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ
การจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธรุกิจอื่น ๆ  ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงนิประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือ
ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงนิสด โดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ข้อ ๒๗. ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง ผูม้ีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ และใบส าคัญ
ประกอบการจ่ายเงนิให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จา่ยเงินได้จึงจา่ยเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง 
 ข้อ ๒๘. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธริับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรบัเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ลง
ลายมือชื่อรับรอง หรือน าหลักฐาน เชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน แสดงประกอบการรับเงินด้วย 
 ข้อ ๒๙. การจ่ายเช็คตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๖.๒ ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงนิ โดย
ขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” ออก 
 ข้อ ๓๐. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบส าคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวันที่จา่ยเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อ
ธนาคาร วัตถปุระสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจ านวนเงิน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จัดท าเอกสารและ
ผู้อนุมัติไว้เปน็หลักฐาน ทั้งนี้สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจา่ยเช็คบันทึกรายละเอียดข้างตน้ เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบด้วย 
  เช็คที่มีการลงชื่อสัง่จ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มผีู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในทีป่ลอดภัยและควร
ติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วที่สดุ 
 ข้อ ๓๑. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่
ยกเลิกทุกฉบับส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและ
ลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบก ากบัไว้ด้วย 
 ข้อ ๓๒. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้จา่ยในธุรกิจของสหกรณ์ 
ให้ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าที่แทนท าบนัทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอ านาจอนุมัตกิารถอนเงิน 
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ และเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

หมวดที่ ๔ 
กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรส ำคัญ 

 ข้อ ๓๓. เมื่อสิ้นเวลาท าการตามข้อ ๕ ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ ๖ ตรวจสอบรายการ   
เงินสดในสมดุบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทกุวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือ
ชื่อก ากับไว้ในสมุดบญัชีด้วย 
 ข้อ ๓๔. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการและกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 ข้อ ๓๕. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินไว้ในตูน้ิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
 ข้อ ๓๖. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
คนใดคนหนึ่งท าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวเก่ียวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ให้ถูกต้อง 
 ข้อ ๓๗. ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการท าบัญชีรับจา่ย งบทดลอง งบเปรียบเทียบยอดเงนิฝากธนาคาร (กรณี
เงินฝากธนาคารในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 
 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
                    (ลงชื่อ)       ธัชพล   จันทธ ารงวัฒน์ 

(นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวฒัน์) 
           ประธานกรรมการด าเนินการ  

    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
          3.1.10.2  ระเบยีบว่าด้วย  การปรับโครงสรา้งหนีข้องสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2563 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
ว่าด้วย การปรบัโครงสรา้งหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
******************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗๙ (๘) และ ๑๐๗ (๑๑ )  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๒๕ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่  ๒๕ 
มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓     ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓.  ในระเบียบนี้ 
          “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
          “สมาชิก”   มายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
          “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
          “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “ผู้กู้”    หมายถึง สมาชิกซึ่งเปน็ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์  
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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           “ผู้ค้ าประกัน”  หมายถึง สมาชิกผู้ค้ าประกนัเงินกู้ให้กับผูกู้้เงินจากสหกรณ์ 
                                                                   ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “ภาระหนัก”  หมายถึง ภาระหนี้สินที่มีเป็นจ านวนมากจนสมาชิกไมส่ามารถ 
                                                                   ช าระหนี้ได้ตามปกต ิ
 ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 

(๑) ผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหนี้ของสมาชิก 
(๒) เพิ่มขีดความสามารถในการช าระหนี้และพฒันาคุณภาพชีวิตผู้กูห้รือผู้ค้ าประกัน 

ข้อ ๕. หนี้ที่เกิดจากการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์แห่งเงินกู้จะไมไ่ดร้ับการพพิจารณาให้ปรบัโครงสร้างหนี ้
ตามระเบียบนี ้
 ข้อ ๖. หนี้ที่จะสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดงันี้ 

(๑) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก โดยพิจารณาแล้วมีเงนิได้คงเหลือสุทธไิม่เพียงพอในการช าระหนี้
หรือไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพ 

(๒) หนี้ที่มีอยู่เป็นภาระหนัก อันเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุอันจ าเป็น ได้แก่ เหตุจากภัย
ธรรมชาติ  
ภัยพิบัติ ปัญหาด้านสุขภาพ หรือต้องรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกนั 

 ข้อ ๗. สมาชิกที่จะขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ ต้องมีลักษณะดังนี้ 
(๑) สมัครใจและยินยอมปฏบิัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนี้  
(๒) เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สินเป็นจ านวนมากจนไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ตามปกติ โดยให้พิจารณา

จากรายได้และรายจา่ยตามรายละเอียดบัญชีเงนิเดือนของสมาชิกและหลักฐานอื่นใดที่
เก่ียวข้อง และ 

(๓) ต้องปรากฏว่ามีรายได้คงเหลือสทุธิไม่เพียงพอในการช าระหนี้หรือไม่เพียงพอแก่การด ารง
ชีพ ต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ค้ าประกนั คือ  

(๔) เป็นผู้ค้ าประกันทีต่้องรับภาระการช าระหนี้แทนผู้กู้ โดยหนี้นัน้เป็นภาระหนักอันเกิดจาก
เหตุสุจริตหรือเหตุอันจ าเป็น 

(๕) เป็นผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ หรือถูก
กฎหมายบังคับคดีจากเจ้าพนักงานบงัคับคดีหรืออายัดทรัพย์ 

(๖) เป็นผู้กู้ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แก่ถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากผิดข้อบังคับ
สหกรณ์ 

(๗) เป็นผู้กู้ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขตาม ขอ้ ๗ (๑)-(๖) แต่คณะกรรมการด าเนินการ หรือ
คณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีความจ าเปน็ต้องได้รบัการปรับโครงสร้างหนี้ 

ข้อ ๘. สมาชิกที่ประสงค์จะปรบัโครงสร้างหนี้ ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตาม 
แบบที่สหกรณ์ก าหนด รวมทัง้เอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามีภาระหนัก 

ข้อ ๙. ให้คณะกรรมการเงินกู้สอบสวนเบื้องตน้ให้ได้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้ของสมาชิกที่ขอปรับ 
โครงสร้างหนี้ให้เป็นไปตามข้อ ๖ และข้อ ๗ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพจิารณา 
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ข้อ ๑๐. คณะกรรมการจะพิจารณาให้สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันปรับโครงสร้างหนีไ้ด้ตามวิธีการ  
ดังต่อไปนี ้

(๑) ให้น าต้นเงินกู้ที่คา้งช าระมาปรบังวดช าระหนี้ใหม่โดยขยายงวดช าระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน
จ านวนงวดที่ก าหนดไว้ตามระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก รวมทั้งการพิจารณาเงินได้
รายเดือนคงเหลือให้เป็นไปตามตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเช่นเดียวกนั 

ส าหรับดอกเบี้ยเงินกู้ที่ค้างช าระ (ถ้ามี) อาจตั้งพักช าระไว้ชัว่ระยะเวลาหนึ่งกไ็ด้ แต่ต้องช าระให้ 
เสร็จสิ้นภายในไม่เกิน ๖ งวด โดยไม่คิดดอกเบี้ย นับแต่มีการปรับโครงสร้างหนีต้ามวรรคแรกสมาชิกผู้ค้ าประกัน
ที่ต้องรับช าระหนี้แทนผู้กู้อาจร้องขอให้ปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะยอดเงินที่ต้องรับช าระหนี้แทนผู้กู้ได้ หรือจะ
รวมกับยอดต้นเงินกู้ของตนเองด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิกผู้ร้องขอปรับโครงสรา้งหนี้
และเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ ๖ และข้อ ๗  

   (๒) การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง ให้กระท าไดไ้ม่เกิน ๑ คร้ัง และยอดเงนิที่ปรับ
โครงสร้างหนนี้แต่ละคร้ังจะต้องไม่เกินต้นเงินกู้คงเหลือ 

ข้อ ๑๑. อัตราดอกเบี้ย ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ในอัตราตามประกาศของ 
สหกรณส์มาชิกรายใดทีไ่ม่ช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนให้สหกรณ์ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
สหกรณ์จะเรียกค่าปรับส าหรับเงินส่วนที่มิได้ช าระตามก าหนดในอัตราร้อยละ ๗ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย
ปกติ นับแต่วนัทีผ่ิดนัดช าระหนีเ้ป็นต้นไป จนกว่าจะช าระหนี้ดงักล่าวแล้วเสร็จ 

ข้อ ๑๒. หลักประกันเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ร่วมกันดังนี ้  

(๑) มีสมาชิกสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเปน็ผู้ค้ าประกนั ตามจ านวน    
ที่ก าหนด ไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก 

 (2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้ 
                          รายนั้นหรือหลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบวา่ด้วยการ  
                          ให้เงินกู้แก่สมาชิก    
           ข้อ ๑๓. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกรายใดปรับโครงสร้างหนี้แล้วให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) สมาชิกรายใดที่ผิดนัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้ไม่วา่ต้นเงนิหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนัน้ 

(๒) สมาชิกทีผ่ิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่วา่ต้นเงนิหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสอง
เดือน หรือผิดการส่งเงินงวดช าระหนี้ถึงสามคราวส าหรับเงนิกู้รายหนึ่ง ๆ ให้ถือว่าเงินกู้
นั้นเปน็อันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึง
ก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

ข้อ ๑๔. กรณีเรื่องใดไม่ได้ก าหนดไว้เป็นพิเศษตามระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติในการให้เงินกู้เป็นไปตาม 
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และให้คณะกรรมการมีอ านาจในการวินจิฉัยตีความเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี ้
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ข้อ ๑๕. ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
                 (ลงชื่อ)       ธชัพล  จันทธ ารงวัฒน์           

       (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์) 
           ประธานกรรมการด าเนินการ  

                                         สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

          3.1.10.3  ระเบยีบว่าด้วย  หุน้  พ.ศ.2563 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.๒๕๖๓ 
******************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ข้อ ๕ , ๗๙ (๘) และ ๑๐๗ (๑๑ )  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๒๕ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่  ๒๓ 
กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้   
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.
๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ว่าด้วยหุ้น 
พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ครัง้ที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๘ และบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการที่มี
อยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น 
 ข้อ ๔.  ในระเบียบนี้ 
          “สหกรณ์”      หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 
          “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                   โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
          “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

           โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
           “ผู้จัดการ” หมายถึง  สมาชิกซึ่งเปน็ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์  

โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 ข้อ ๕. สมาชิกทุกคน รวมถึงสมาชิกสมทบ ต้องส่งคา่หุ้นแรกเข้าตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกนั้น และต้องถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
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  เงินได้รำยเดือน (บำท)    ถือหุ้นรำยเดือน (หุ้น) 
 ต่ ากว่า   ๖,๐๐๐ บาท         ๓๐ หุ้น    
 เกินกว่า   ๖,๐๐๐ บาท ถึง   ๘,๐๐๐ บาท       ๔๐ หุ้น    
 เกินกว่า   ๘,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท       ๕๐ หุ้น    
 เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท       ๖๐ หุ้น    
 เกินกว่า ๑๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท       ๗๐ หุ้น    
 เกินกว่า ๑๔,๐๐๐ บาท ถึง ๑๖,๐๐๐ บาท       ๘๐ หุ้น    
 เกินกว่า ๑๖,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐,๐๐๐ บาท       ๙๐ หุ้น    
 เกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป      ๑๐๐ หุ้น    
 ข้อ ๖. ถ้าสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนก็ย่อมกระท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ข้อ ๕ 

ข้อ ๗. ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔ กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
    (ลงชื่อ)             ธชัพล  จนัทธ ารงวัฒน์ 

       (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์) 
           ประธานกรรมการด าเนินการ  

                                 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
 

 

 

 

ที่ประชุม     ........................................................................... 
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3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี  2563  

รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  2563 

 

เรียน     ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด 

 

 ตามที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี  2562  เมื่อวันที ่  21  ธันวาคม พ.ศ. 2562  ได้เลือกให้

ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด  ส าหรบัปีสิน้สดุวันที ่ 

 30 พฤศจิกายน 2563  ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกจิการและแจ้งการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสต่อ

คณะกรรมการด าเนินการแลว้นั้น ในการนี้ ขา้พเจา้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี  2563  

โดยสรุปดังนี ้

 1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

    1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิเกี่ยวกับการบัญชแีละการควบคุมการเงินตามหลักการ

บรหิารงานโดยทั่วไป 

    1.2  เพื่อตรวจสอบ  ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิธรุกิจ  เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินการ

เป็นไปตามแผนงาน  ข้อบงัคับ  และระเบียบ  ตลอดจนมตติ่างๆ  ของคณะกรรมการด าเนินการ 

1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงาน  และการใชจ้่ายเงนิตามงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา 

2.ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบดา้นการบรหิารงาน 

2.2 ตรวจสอบดา้นการปฏิบตัิงานการเงินและการบัญชี 

3.ตรวจสอบด้านการบริหารงาน 

3.1 การบรหิารงานทั่วไป 

        3.1.1  สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการฝา่ยตา่งๆ  เพื่อ

เสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน  ซึ่งเป็นไปตามขอ้บังคับ  และ 

พ.ร.บ. สหกรณ์  พ.ศ.2542  ทั้งนี ้  เพื่อรับทราบผลการด าเนินการ  การรายงานขอ้มูล  และความ

เคลื่อนไหวทางการเงนิให้ทนักับสภาวการณป์ัจจุบัน  ได้แก ่  รายงานการด าเนินกจิการประจ าเดือน  

รายงานการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด  การเสนอขออนมุัติสนิเช่ือให้แกส่มาชิก  เป็นต้น 
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3.1.2 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนนิการประจ าเดอืน  ได้ก าหนดวาระการ 

ประชุมไว้ล่วงหน้าและบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครัง้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม 

                      3.1.3 มีการปฏิบัติตามข้อบงัคับ  ระเบยีบและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งรวมทั้งตาม 

มติของที่ประชุมใหญม่ติคณะกรรมการด าเนินการอย่างเหมาะสม  ตลอดจนการสรา้งความเข้าใจและรับ

ฟังความคดิเห็นจากสมาชิก  อันเป็นผลประโยชน์ที่จะน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อไป 

            3.1.4 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน  ได้มีการติดตามเร่งรัดลูกหนีท้ี่ช าระ

ไม่ได้ตามก าหนด ทุกครัง้ 

   3.1.5  การบรหิารงานเปน็ไปตามโครงสรา้งการบรหิารงานที่ก าหนดไว้ชัดเจน 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ได้ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ก าหนดไว้  และตามที่ได้รับมอบหมาย 

                 3.2  การจัดการด้านการเงินและการบัญชี 

  3.2.1 ด้านการเงินการบัญช ี สหกรณ์บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงคา้ง  และการ 

บันทึกบัญชเีป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  และตามระเบียบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

    3.2.2 รายจ่ายของสหกรณ์โดยทั่วไป  เปน็ไปตามงบประมาณรายจ่ายซึ่งที่ประชุมใหญ่

ได้ให้ความเหน็ชอบและสอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในที่ประชุมใหญ ่

    3.2.3  สหกรณ์ได้น าเทคโนโลยีดา้นคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยใน

การปฏิบัติงานดา้นการบันทึกบัญชแีละรับฝากเงิน  ท าให้การด าเนนิงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึน้ 

              4. การตรวจสอบด้านการเงินและการบญัชแีละการควบคุมภายใน 

                  4.1 สหกรณ์ไดก้ าหนดระเบยีบดา้นการเงนิและการบัญชีไว้โดยเหมาะสม เป็นไปตาม 

ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี

                  4.2 สหกรณ์ไดก้ าหนดขอบเขตความรับผดิชอบของแตล่ะหน้าที่ของเจา้หน้าที่สหกรณ์ไว้

ชัดเจน 

                  4.3 การรับ – จ่าย  และเก็บรักษาเงินสดเปน็ไปตามระเบียบทีส่หกรณ์ก าหนดไว้ 

                  4.4 ได้ท าการตรวจสอบหนังสือกูเ้งินเพือ่เหตุฉุกเฉิน   สามญั   สามญัพิเศษ  ตลอดจน

หนังสือค้ าประกันการกูย้มืเงนิระหว่างปี  2563    และตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนีแ้ละการ

ติดตามหนีท้ี่ค้างช าระ 

     5. ผลการด าเนินงาน 

          5.1  สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อวันต้นป ี  769 คน  แยกเป็นสมาชิก 608 คน  สมาชิกสมทบ 

161 คน ระหวา่งปมีีสมาชิกเพิ่มขึน้  96  คน  ลดลงระหวา่งปี  63 คน  สมาชิกคงเหลอืวันสิน้ป ี 802 คน 

แยกเป็นสมาชิก  634 คน และสมาชิกสมทบ 168 คน   ในวนัสิน้ปสีหกรณ์มีทนุด าเนนิงานทั้งสิน้  

515,154,283.83 บาท  และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้  33,990,263.99   บาท คา่ใช้จา่ย 

10,224,905.41  บาท  มีก าไรสุทธิ  23,765,358.58  บาท   หรอืร้อยละ  71.00  ของรายได้ทัง้สิน้ 

   



44 
          รายงานประจ าปี 2563 

 

สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 
 

            5.2  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลอื  ณ  วนัสิน้ปี  จ านวน  35,161.99  บาท   ถูกต้องตรง

ตามบัญช ี  ซึง่อยูใ่นความรับผดิชอบของนางประภากร  นนัตระกูล   ต าแหนง่ผู้จัดการ  การรับ- จ่าย  

และเก็บรักษาเงินสดได้ปฏิบัตติามระเบยีบที่สหกรณ์ก าหนด  อนึ่งรายจ่ายของสหกรณ์ได้จา่ยไปเพื่อ

กจิการของสหกรณ์และเปน็ไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

            5.3  สหกรณ์ด าเนนิธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก แยกเป็น  5  ประเภท  ณ วันสิน้ปี

สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ ดังนี ้

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์             จ านวน 864  บัญช ี  787 ราย 

      เป็นเงนิ    7,135,020.00   บาท 

(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     จ านวน  310  บัญช ี 296 ราย 

      เป็นเงนิ  33,423,612.75   บาท 

(3)  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ซุปเปอร)์ จ านวน   29  บัญช ี   28 ราย 

เป็นเงิน  85,202,406.62 บาท 

(4)  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษต่อเนือ่ง  จ านวน   51  บัญช ี   51 ราย 

      เป็นเงนิ    10,499,223.69   บาท 

(5) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นมัง่คั่งยั่งยืน จ านวน  51   บัญช ี   51  ราย 

เป็นเงิน         633,984.53  บาท 

     รวมท้ังสิ้น จ านวน  1,356 บัญช ี 789 ราย  เป็นเงิน  136,894,247.59   บาท 

การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินมีความรัดกุม ปลอดภัยและถูกตอ้งเป็นไปตาม 

ระเบียบของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 

            5.4 ทุนเรือนหุ้น  ณ วันต้นปี สหกรณ์มีทุนเรอืนหุน้ยกมา จ านวน 296,761,700.00 บาท 

ระหว่างป ีสหกรณ์ระดมทุนโดยให้สมาชิกเพิ่มหุ้น จ านวน 29,842,100.00 บาท ลดลงระหว่างป ีจ านวน 

6,527,700.00 บาท และคงเหลือ ณ วันสิน้ป ีจ านวน   320,076,100.00  บาท 

            5.5 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ด าเนินธุรกิจให้เงนิกูแ้ก่สมาชิกโดยเอือ้อ านวยประโยชน์แก่

สมาชิกระหว่างปี ดังนี ้

      (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน จ านวน  639  สัญญา เป็นเงิน    21,546,300.00  บาท 

                (2) เงินกูส้ามัญ จ านวน    191  สัญญา   เป็นเงิน  170,696,357.00  บาท 

      (3) เงินกูส้ามัญทนุศึกษา  จ านวน   2  สัญญา  เป็นเงิน        400,000.00 บาท 

      (4) เงินกู้พิเศษ             จ านวน     2  สัญญา  เป็นเงิน      2,100,000.00 บาท 

         รวม    จ านวน  834 สัญญา เป็นเงิน    194,742,657.00   บาท 
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  ณ วันสิน้ปีบัญช ี สหกรณ์มลีกูหนีเ้งินกูใ้ห้แกส่มาชิก คงเหลือ จ านวน 490,426,207.00 

บาท     ซึ่งลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม แยกเป็น 

  (1) ลูกหนีร้ะยะสัน้  จ านวน      35,092,491.00     บาท 

  (2) ลูกหนีร้ะยะยาว  จ านวน     455,333,716.00     บาท 

  (3) ลูกหนีข้าดสมาชิกภาพ  จ านวน         4,966,027.00    บาท 

 ส าหรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  จ านวน 7 ราย  เป็นเงิน 4,966,027.00  บาท  มี

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2 ราย จ านวนเงิน 1,907,352 บาท ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลายต่อ

ศาลล้มละลายกลางและศาลได้มีค าสั่งลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตาม

พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ประกาศเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของลูกหนี้อื่น  ซึ่งสหกรณ์ฯในฐานะเจ้าหนี้ ได้ยื่นค า

ขอรับช าระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทั้ง 2 ราย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  

ประกอบด้วย 

1. นางชุลีพร   เพชรค า  หนีค้งเหลือ    จ านวน     541,522.00  บาท 

2. นางพิสมัย   สีทอง    หนี้คงเหลอื     จ านวน  1,365,830.00  บาท 

  

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

                     (ลงชื่อ)                  

               (นางสาวปภาสร บุญเทยีม) 

                    ผู้ตรวจสอบกิจการ 

              วันที ่   8   ธันวาคม  2563 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณา งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด  

                 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปี  2563 

 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 

วันที่  9  ธนัวาคม  2563 

 

เรียน   นายชาติ   ศรีชัย  ผู้สอบบัญชี  

หนังสือรับรองฉบับนีใ้ห้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด ส าหรับปสีิน้สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 เพื่อแสดงความเห็น

ว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่ 30  พฤศจิกายน  2563   ผลการด าเนินงานและ

กระแสเงินสด   ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร   จ ากัด  โดย

ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรอืไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบในการจัดให้มีการจดัการที่มีประสทิธิผล เพือ่ให้การด าเนนิงาน 

ของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ทา่นตรวจสอบตามที่ขา้พเจา้ทราบ 

และคิดว่าควรจะเป็น ดงัต่อไปนี้ 

1.งบการเงนิ 

                         1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่  14 มกราคม 2563 ข้าพเจ้าเป็น

ผู้รับผิดชอบในการจัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบยีบที่นายทะเบยีน

สหกรณ์ก าหนด 

   1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมลูที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งรวมถึง 

การเวน้การแสดงรายการและข้อมลูต่างๆ (ระบุแตล่ะรายการที่มีในงบการเงนิของสหกรณ)์ 

   1.3 ข้อสมมติที่ส าคัญที่สหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบัญชมีีความสมเหตุสมผล    

   1.4 รายการหรือขอ้มลูหรอืข้อมูลดังกลา่วต่อไปนีม้ีการบันทึกหรอืเปิดเผยไว้อย่าง 

เพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรอืบุคคลอื่น ขอ้ตกลง

กับสถาบันการเงินที่เก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรอืข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ทีใ่ช้เป็นหลักประกัน 

   1.5 เหตุการณภ์ายหลงัวันที่ในงบการเงนิที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ก าหนดให้ปรับปรุงหรอืเปดิเผยได้ปรับปรุงหรอืเปิดเผยแล้ว 
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   1.6 ผลของการไม่แกไ้ขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิไมม่ีสาระส าคัญ ขอ้สงัเกต ทัง้ต่อ 

เฉพาะรายการหรือโดยรวมตอ่งบการเงินรายการของขอ้มลูที่ขัดที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงที่ไมแ่ก้ไขได้จัดท าเป็น

เอกสารแนบของหนงัสอืรับรองนี ้

   1.7 ไม่มีรายการผดิปกติที่เก่ียวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรอื 

เจา้หน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมหีน้าทีส่ าคัญเกี่ยวกับระบบบญัชแีละระบบควบคุมภายใน หรอืรายการ

ผิดปกติที่มีผลกระทบอยา่งเปน็สาระส าคัญตอ่งบการเงนิ 

   1.8 ได้มีการลดราคาสินคา้คงเหลือลง ให้เท่ากับราคาที่คาดว่าจะจ าหน่ายไดห้รอื 

มูลคา่สุทธิที่จะได้รับส าหรับสนิคา้ล้าสมยัขายไมอ่อกหรอืช ารุด และไม่มีสนิคา้คงเหลือทีแ่สดงราคาไว้สงู

กวา่มูลคา่สุทธิที่จะได้รับ 

   1.9 สหกรณ์มีกรรมสิทธิใ์นสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและไมม่ีภาระ 

ผูกพันหรอืข้อผูกมดัใดๆ ในสนิทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   1.10 สหกรณไ์ด้บันทึกหรอืเปิดเผยรายการหนีส้ินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกดิขึน้แล้ว 

และอาจเกดิขึน้ในภายหน้าไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทัง้ได้มีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เก่ียวกับหลักประกันทั้งหมดทีส่หกรณ์ให้แกบุ่คคลที่สาม นอกจากนีส้หกรณ์ไม่มีคดีฟอ้งร้องอื่นและไม่มี

คดีที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

   1.11 นอกจากเรื่องทีอ่ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณใ์ด 

เกิดขึ้นหรอืไม่ปรากฏข้อเท็จจรงิใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งตอ้งน ามาปรับปรุง

งบการเงิน หรอืเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอีก 

2.การให้ขอ้มลู 

   ขา้พเจา้ได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมลูดงัตอ่ไปนีใ้ห้ทา่นตรวจสอบครบถ้วนแล้วคือ 

   2.1 บนัทึกรายการทุกรายการบัญช ีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และ 

ขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

                         2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

                         2.3 ข้อมลูอื่นที่ทา่นขอจากข้าพเจ้าเพือ่วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

   2.4 เข้าถงึบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี 

อย่างไม่จ ากัด 

   2.5 สหกรณ์ได้ปฏบิัติตามเงื่อนไขของสัญญาทัง้หมดซึ่งหากไม่ปฏบิัติตามอาจม ี

ผลกระทบอยา่งมสีาระส าคัญต่องบการเงนินอกจากนีส้หกรณไ์ด้ปฏิบัตติามระเบียบและข้อก าหนดของ

หน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏบิัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญตอ่

งบการเงิน 

   2.6 สหกรณ์ได้เปดิเผยขอ้มลูทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการ 

ทุจรติที่มีผลตอ่การแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส าคัญ 
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   2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยขอ้มลูทุกอย่าง ซึง่เก่ียวกับการทุจริตหรอืสงสัยวา่จะทุจริตที ่

สหกรณ์ทราบและทีม่ีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ที่มีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรอืบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคัญต่องบการเงิน 

  2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมไิด้ 

ปฏบิัติตามกฎหมายหรอืข้อบงัคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรอืถูกประเมนิภาษอีากร หรอืมีหนีส้ินที่

อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรอืใช้เป็น

หลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองคา่เสียหายทีอ่าจเกิดขึน้ 

ขอแสดงความนับถอื 

  

 

                           (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์) 

       ประธานกรรมการ 

 

 

                               (นางประภากร    นันตระกลู) 

                                                               ผู้จัดการ 
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4.2 พิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 

 

ขอน ำเสนอร่ำงกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำป ี2563  ต่อท่ีประชุมใหญ่ดังน้ี 

รายการ ปี  2563 ปี 2562 

 

1.  เงินส ำรองไมน้่อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 

2.  ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกิน ร้อยละ 1 ของ 

     ก ำไรสิทธิแต่ไมเ่กินอัตรำท่ีคณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ 

     ก ำหนด (30,000.00 บำท) 

3.  เงินปันผลร้อยละ 5.30 แห่งค่ำหุ้นท่ีช ำระแลว้ของสมำชิกแต่ละคน 

     โดยคิดให้ตำมสว่นระยะเวลำ 

4. เงินเฉลี่ยคืนรอ้ยละ 10.00  ของดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภท  

5. ทุนสำธำรณประโยชนไ์มเ่กินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 

6. ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 

     ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 

7. ทุนศึกษำอบรมไมเ่กินร้อยละ 10  ของก ำไรสุทธิ 

8. ทุนเพื่อจัดต้ังส ำนักงำนสหกรณ์หรอืทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสรำ้งควำมมั่นคง  

9. เงินโบนัสกรรมกำรและพนักงำนไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 

บาท 

2,450,705.78 

30,000.00 

 

 

16,327,517.00 

 

3,157,131.00 

100,000.00 

500,000.00 

 

100,000.00 

100,000.00 

1,000,000.00 

% 

10.31 

0.13 

 

 

68.70 

 

13.29 

0.42 

2.10 

 

0.42 

0.42 

4.21 

บาท 

2,514,836.82 

30,000.00 

 

 

16,980,135.00 

 

3,195,179.00 

100,000.00 

500,000.00 

 

100,000.00 

100,000.00 

1,170,000.00 

% 

10.20 

0.12 

 

 

68.77 

 

12.94 

0.40 

2.02 

 

0.40 

0.40 

4.75 

รวม 23,765,353.78   100.00  24,690,150.82 100.00 

หมำยเหต ุ ป ี2562  อัตรำปันผล  รอ้ยละ 6.00 

   อัตรำเงินเฉลี่ยคนื รอ้ยละ 10.00     

 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563 ตามท่ีเสนอจะมผีลดังนี้ 

ผลการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี 2563 ปี 2562 

บาท % บาท % 

1. กลับมำเป็นของสมำชิก 

2. เป็นประโยชน์แกส่มำชิก 

3. เป็นของกรรมกำรและพนักงำน 

4. เป็นของสนันิบำตสหกรณ์ 

19,484,648.00 

3,250,705.78 

1,000,000.00 

30,000.00 

81.99 

13.67 

4.21 

0.13 

20,175,314.00 

3,314,836.82 

1,170,000.00 

30,000.00 

81.71 

13.42 

4.75 

0.12 

รวมจัดสรรก าไรสุทธิ 23,765,353.78  100.00 24,690,150.82 100.00 
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อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ตลอดป ี2563 

 

อัตรำดอกเบีย้เงินกูทุ้กประเภทในปี 2563 = 6.50 

 สหกรณ์คิดอัตรำดอกเบีย้เงินกู ้6.50 ต่อป ี

 สมำชิกจ่ำยดอกเบีย้ 100 บำท รับเฉลี่ยคนื  10.00  บำท 

 เงิน  100  บำท  รับเฉลี่ยคนื  10.00  บำท 

 เงิน  10 บำท  รับเฉลี่ยคนื  10.00 x 6.50  =  0.65  บำท   

                                                     100   

ดอกเบี้ยจ่ายตลอดปี =  ดอกเบี้ยจ่าย – ดอกเบี้ยรับคืน 

        6.50  -  0.65  =  5.85 

 

สรุปตลอดป ี    สมำชิกเสียดอกเบีย้เงนิกูส้ำมัญปกติ , สำมัญบ ำรุงสุข , สำมัญทนุศึกษำบุตร  

                      และเงินกู้ฉุกเฉนิ อัตรำดอกเบีย้ 6.50  ดอกเบีย้รับคืน 10.00  สมำชิกเสียดอกเบีย้ 

                      เพียงรอ้ยละ 5.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม     ..................................................................................................................  
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2564 

 

  คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 25 ประจ าป ี2563 ขอเสนอแผนงาน ประมาณการ

รายรับและประมาณการรายจา่ย ประจ าปี  2564  ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพือ่พิจารณาอนุมัติ

โดยมีรายละเอยีด ดงันี ้ 

แผนงาน ประจ าป ี2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

ค่านิยม 
ซื่อสัตย์ โปรง่ใส บรกิารทุกระดับประทับใจ  

วสิัยทศัน์ (VISION) 
เป็นสหกรณ์ไดม้าตรฐาน บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล 

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชวีิต เพือ่สมาชิกและสงัคม 

พันธกจิ (MISSION) 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ (CQA) 

2. บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ด าเนินธุรกรรมทางการเงนิทีส่รา้งความเขม้แข็ง มั่นคง ใหก้ับสหกรณ์ 

4. ส่งเสรมิให้เกดิความเข้มแข็งดา้นการเงินแก ่สมาชิก การจัดสวัสดิการ ยกระดับคุณภาพชวีิตที่ดี

แก่สมาชิก 

5. ส่งเสรมิการสรา้งความรูค้วามเข้าใจและการมีส่วนรว่มในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุ 

6. ส่งเสรมิความรว่มมอืกับหน่วยงานภายนอกและสงัคมเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ (Objective) 

1. สหกรณ์และสมาชิกบรหิารการเงินไดอ้ย่างมัน่คงด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 

2. เป็นองคก์รที่มีการให้บริการอย่างดีเยีย่ม และมีการจัดสวสัดิการให้กับสมาชิกอยา่งครอบคลุม 

3. สมาชิกที่เจตคติที่ด ีเข้าใจในหลักการของสหกรณ์ และให้การสนับสนุนการด าเนนิงานของ

สหกรณ์ 
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4. เป็นองคก์รที่มุ่งสง่เสรมิและสนับสนนุใหส้มาชิกยึดการด าเนินชวีิตตามแนวพระราชด ารสัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง พึง่ตนเองให้มากที่สดุ 

 

5. สรา้งเครอืข่ายภายนอกที่ช่วยส่งเสรมิความเข้มแข็งทางการเงินให้แกส่หกรณ์ 

6. สหกรณ์มีส่วนรว่มสนับสนนุในการสรา้งคุณประโยชน์ตอ่สงัคม 

 

นโยบาย (Policy) 

ข้อ 1. ด าเนินการใหส้มาชิกมสี่วนร่วมในการบรหิารงานมากที่สดุ 

ข้อ 2. ส่งเสรมิการออมของสมาชิก เน้นการพึ่งพาตนเอง 

ข้อ 3. ให้เงินกู้แกส่มาชิกตามสมควรแก่ฐานะ และความสามารถในการส่งช าระของสมาชิก 

ข้อ 4. ส่งเสรมิการช่วยเหลือซึง่กันและกัน และช่วยเหลือตนเองในหมู่สมาชิก 

ข้อ 5. การบรหิารจัดการด้วยความรอบคอบ รอบดา้น เน้น 3 เพิ่ม 1 ลด เช่น การเพิ่มจ านวนสมาชิก  

เพิ่มทุนส ารอง เพิม่เงินฝาก และ ลดหนี ้

ข้อ 6. จัดใหม้ีสวสัดิการตา่ง ๆ แกส่มาชิก เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ตลอดจนปลดเปลื้องหนีส้นิได ้

ในที่สดุ 

ข้อ 7. ประชาสัมพันธ์ผา่นข่าวสารอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น ทางใบเสร็จรับเงนิ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  

และเอกสารแผน่พับ 

ข้อ 8.  กรรมการและเจ้าหนา้ที่ต้องยดึมั่นในคา่นยิม และภาษิตทีส่หกรณ์ประกาศ เพื่อแสดงถงึจุดยืนใน 

การบรหิารจัดการอยา่งมอือาชีพ สู่มาตรฐานสหกรณ์ระดับชาติ 

ข้อ 9. รว่มมือกับขบวนการสหกรณ์และองคก์รอื่น ๆ เพื่อส่งเสรมิและปรับปรุง กจิการสหกรณ์ให้บรรลุ 

เป้าประสงค ์

ข้อ 10. ด าเนินกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม แก่สมาชิก พรอ้มรว่มมือกจิกรรมที่เป็น 

ประโยชน์ตอ่ชุมชนและสังคม 
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1. เสนอแผนงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างความมั่นคงทางการเงนิของสหกรณ์ 

1.1 รณรงคท์ุนภายในด้วยการส่งเสรมิการออมในรูปทุนเรอืนหุ้นและเงนิฝาก 

1.2 รณรงคก์ารรับสมัครสมาชิกใหม่โดยความสมัครใจ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาแนวทางด าเนนิการตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสหกรณ์ 

2.1 จัดการเรียนรูเ้รื่องมาตรฐานระบบบริหารจัดการสหกรณ์ส าหรับคณะกรรมการและ

เจา้หน้าที ่

2.2 ส่งเสรมิความรูด้้านสหกรณ์ส าหรับสมาชิก 

2.3 ส่งเสรมิการใช้โปรแกรมสหกรณใ์นการด าเนนิงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธภิาพ 

 3.1 เพิม่ประสิทธิภาพในการคัดกรองสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 

 3.2 ให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกที่มีแนวโนม้ผิดนัดช าระหนีแ้ละการติดตามหนี้ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสรมิคุณภาพชีวติและจดัสวัสดิการแก่สมาชิก 

 4.1 พัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการสมาชิกในส่วนทีย่ังไม่ครอบคลุม 

 4.2 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่สมาชิกเพื่อวางแผนดา้นการเงนิ 

 4.2 จดัอบรมอาชีพเสรมิเพิ่มรายได้แกส่มาชิก 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 5.1 เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถงึสารสนเทศการสื่อสารเพื่อการบรกิารที่เป็นเลิศ 

 5.2 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส่งเสรมิความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมขององค์กร    

                                    (Corporate Social Responsibllity: CSR) และเอื้ออาทรต่อสังคม 

 6.1 สนับสนนุกจิกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร เช่น 

                - กจิกรรมวันปีใหม ่

      - กจิกรรมวันสงกรานต ์

      - กจิกรรมวันพยาบาล 

      - กจิกรรมอื่น ๆ 

 6.2 สง่เสรมิกจิกรรมทางศาสนา/องคก์รภายนอก และบรรเทาทุกขส์มาชิก เช่น 

       - กฐิน / ผ้าปา่ 

       - กฬีา / บรจิาคช่วยเหลอืสาธารณภยัต่าง ๆ 

        - อื่น ๆ  
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์และจัดการสภาพแวดล้อม 

 7.1 พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานสหกรณ์และสภาพแวดล้อม 

 7.2 พัฒนามาตรฐานการให้บรกิาร 
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  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 
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1.เสนอประมาณการรายรับ ประจ าปี 2564 

รายการ 
ปี 2563 

ปี 2564 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกดิข้ึนจรงิ 

1. รายได้ดอกเบี้ย/เงินลงทุน 

    1.1 เงินให้กู้และเงินฝาก 

    - ดอกเบีย้เงนิให้สมาชิกกู้ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 - ดอกเบีย้รับเงนิฝาก 

ธนาคาร  

       -ผลตอบแทนหุน้ ชสอ. 

  

      - เงินเฉลี่ยคนื ชสอ.     

 

 

36,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000.00 

 

100,000.00 

 

0.00 

 

 

32,275,363.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,583,611.32 

 

85,575.54 

 

0.00 

 

 

36,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000.00 

 

100,000.00 

 

0.00  

 

 

1. ยอดลูกหนีป้กต ิ ณ วันสิน้ปีรวม 

490,000,000.- ดอกเบีย้ 6.50%  รวม

ดอกเบีย้ทั้งสิน้ 31,850,000.- บาท  

2. ปริมาณธุรกจิระหว่างปีคาดวา่จะ

ปล่อยเงินกูป้ระมาณเดือนละ 

5,500,000.-บาท รวม 66,000,000.-

บาท อัตราดอกเบีย้ 6.50%  ประมาณ

การรายได้เงินให้สมาชิกกูต้ลอดปี 2564 

เป็นเงนิ 36,140,000.00 บาท  

-ดอกเบีย้ที่ได้รับจากเงินน าฝาก

ธนาคาร  

-เป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

-เป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการกู้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

รวมรายได้ดอกเบี้ยและ

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

36,600,000.00 

 

33,944,549.86 37,100,000.00  

2. รายได้อื่น ๆ 

 - คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 

 

 

-คา่ธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก  

 

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

 

 

6,000.00 

 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

2,910.00 

 

 

42,130.00 

 

674.13 

 

6,000.00 

 

 

10,000.00 

 

10,000.00  

 

- คาดว่าจะรับสมาชิกเข้าใหม่ในปี 

2564  ประมาณ  200 ราย คา่สมัคร

รายละ  30  บาท 

-รับจากคา่ธรรมเนียมในการถอน  

 

- รับจากคา่ธรรมเนียมสมุดคูฝ่ากสูญ

หาย และรายได้อื่น ๆ 

รวมรายได้อ่ืน ๆ  26,000.00 45,714.13 26,000.00  

รวมรายรับทั้งสิ้น 36,626,000.00 33,990,263.99 37,126,000.00  
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1. เสนอประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2564 

 

รายการ 
ปี 2563 

ปี 2564 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกดิข้ึนจรงิ 

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

    - เงินรับฝาก 

    - เงินกูย้มื  

      

 

6,000,000.00 

2,000,000.00 

  

 

4,469,511.46 

1,205,894.37 

 

6,000,000.00 

2,000,000.00 

 

- ดอกเบีย้จ่ายเงินรบัฝากจากสมาชิก 

- ดอกเบีย้เงินกูจ้ากสถาบันการเงินอื่น 

  

รวม 8,000,000.00 5,675,405.83 8,000.000.00  

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

    2.1 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ

เจ้าหน้าที่ 

         - เงินเดือน 

 

 

 

 

 

      

        - คา่ล่วงเวลา 

 

- คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 

 

 

- บ าเหน็จพนักงาน 

 

 

-  คา่เครื่องแบบ จนท. 

 

- เงินสมทบกองทนุ   

  ทดแทน 

- เงินสมทบกองทนุ  

    ประกันสังคม 

 

 

 

1,250,000.00 

 

 

 

 

 

 

20,000.00 

 

20,000.00 

 

 

320,000.00 

 

 

8,000.00 

 

2,000.00 

 

40,000.00 

 

 

 

 

1,202,280.00 

 

 

 

 

 

 

17,300.00 

 

5,472.00 

 

 

214,530.00 

 

 

8,000.00 

 

690.00 

 

28,233.00 

 

 

 

1,386,000.00 

 

 

  

 

 

 

40,000.00 

 

20,000.00 

 

 

300,000.00 

  

 

8,000.00 

 

1,500.00 

 

40,000.00 

 

 

 

1. ส าหรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 4 อตัรา 

คอื เงินเดือนเจ้าหน้าที่เดิมขั้นปกติ

จ านวน 4 อัตรา เดอืนละ 105,030.- 

บาท เป็นเงิน 1,260,360.- บาท  

2. เงินเลื่อนขัน้พิเศษประจ าปี และ

ส ารองปรับอตัราเงินเดือนประมาณ 

10% เป็นเงิน 126,036.- บาท 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานนอกเวลา

ท าการและวันหยุด 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานนอกสถานที่และการประชุม

อบรมสัมมนาต่าง ๆ  

- เพื่อกันเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับตั้งส ารอง

บ าเหน็จพนักงานตามระเบียบที่ก าหนด

ไว้ 

- ส าหรับชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ จ านวน 

 4 คน ๆ ละ 2,000.- บาท 

- เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนโดย

คดิจากคา่จ้างเจ้าหน้าที่อัตรา 0.2% 

- จ่ายสมทบเงินประกันสงัคม เจ้าหน้าที่ 

4 อัตรา อัตราร้อยละ 5 

       - คา่รักษาพยาบาล 

 

       - เงินชว่ยเหลือการศึกษา

บุตรเจ้าหน้าที่     

 

20,000.00 

 

20,000.00 

0.00 

 

5,200.00 

20,000.00 

 

20,000.00 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคคลที่

มีสิทธ์ิเบิกคา่รักษาตามระเบียบสหกรณ์ 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่เบิกคา่เล่าเรียนบุตร 

รวม 1,700,000.00 1,481,705.00  1,835,500.00    
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รายการ 
ปี 2563 

ปี 2564 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกดิข้ึนจรงิ 

  2.2 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่และอุปกรณ์ 

  - คา่เสื่อมราคา  

 

  - คา่ซ่อมแซมเครื่องใช้ สนง.  

  - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

  - คา่บ ารุงโรงพยาบาลศูนย์ 

สกลนคร 

  - คา่ปรับปรุงส านักงานตดั

จ่าย 

- คา่สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ 

ตัดจ่าย 

- คา่ดูแลรักษาโปรแกรม 

 

 

 

150,000.00 

 

30,000.00 

5,000.00 

60,000.00 

 

20,000.00 

 

50,000.00 

 

15,000.00 

 

 

 

113,772.64 

 

7,314.00 

0.00 

60,000.00 

 

3,200.00 

 

54,617.80 

 

15,000.00  

 

 

150,000.00 

 

20,000.00 

5,000.00 

60,000.00 

 

20,000.00 

 

100,000.00 

 

15,000.00 

 

 

- ส าหรับสินทรัพย์ถาวรและครุภัณฑ์

ต่างๆ  

- ส าหรับซอ่มแซมเครื่องใช้ส านักงาน 

- ส าหรับซอ่มแซมยานพาหนะ 

- ส าหรับจ่ายเป็นคา่เช่าส านักงาน 

 

- ส าหรับปรับปรุงส านักงาน 

 

- ส าหรับการตัดจ่ายคา่ซอฟท์เวร์ 

 

- เป็นคา่ดูแลรักษาโปรแกรมระบบ

สหกรณ์รายปี 

รวม 265,000.00 253,904.44  370,000.00    

    2.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานอื่น  

   - คา่เบีย้ประชุมกรรมการ 

 

 

 

 

   - คา่เครื่องแบบกรรมการ 

 

   - คา่รับรอง 

 

 

   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

การเงินหักเงิน 

  - คา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบ

กจิการ    

 

 

200,000.00 

 

 

 

 

18,000.00 

 

60,000.00 

 

 

20,000.00 

 

24,000.00  

 

 

145,500.00 

 

 

 

 

18,000.00 

 

25,067.00 

 

 

20,000.00 

 

24,000.00 

 

 

200,000.00 

 

 

 

 

18,000.00  

 

50,000.00 

 

 

20,000.00 

 

24,000.00 

 

 

-เป็นคา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการซ่ึงมา

ประชุมแต่ละครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท 15 

ครั้ง 9 คน = 135,000.00 บาท 

คณะกรรมการเงินกู ้5 คน ๆ ละ 500 x 

5 x 20= 50,000.00 บาท 

-เป็นคา่แบบฟอร์มคณะกรรมการ 

จ านวน 9 คน ๆ ละ 2,000.- บาท 

-เป็นคา่รับรองคณะท างานการรับรอง   

ผู้มาติดต่อธุรกจิเยี่ยมชมกจิกรรมและ

ศึกษาดูงานของสหกรณ์ 

-เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่การเงิน รพ.หัก

เงินเดือนเพื่อช าระหนี้ใหส้หกรณ์ฯ 

-เป็นคา่จ้างสมาชิกหรอืบุคคลภายนอก

ตรวจสอบกจิการ (เดอืนละ 2,000 

บาท) 

  - คา่ธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 

 

  - คา่ตอบแทนที่ปรึกษา 

  - คา่น้ า  

   

60,000.00 

 

20,000.00 

8,000.00 

 

60,000.00 

 

0.00 

6,000.00 

 

70,000.00 

 

20,000.00 

8,000.00 

 

-คา่จ้างผู้สอบบัญชีเอกชนให้ตรวจสอบ

บัญชีและรับรองงบการเงินป ี2564 

-เป็นคา่ตอบแทนที่ปรึกษาของสหกรณ์ 

- ส าหรับจ่ายสมทบให้กับ รพ.สน. 
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รายการ 
ปี 2563 

ปี 2564 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกดิข้ึนจรงิ 

 - คา่ไฟฟ้า 

 - คา่โทรศัพท์   

 

 - คา่ของใช้ส านักงาน 

 - คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 

35,000.00 

8,000.00 

 

20,000.00 

60,000.00 

21,857.00 

3,971.90 

 

2,903.00 

45,705.70 

30,000.00 

8,000.00 

 

20,000.00 

60,000.00 

- ส าหรับจ่ายสมทบให้กับ รพ.สน. 

-ส าหรับคา่โทรศัพท์ของใช้ในกจิการ

สหกรณ์ 

- เป็นคา่วัสดุของใช้ในกจิการสหกรณ์ 

- ใช้ส าหรับบริหารงานและขยายงาน

ให้บริการ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ ฯลฯ 

 - คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 

 

 - คา่ธรรมเนียมธนาคาร 

 

  - คา่ดูแล website 

 

 

 - คา่ระบบอินเตอร์เน็ต 

 

 - คา่น้ ามันเชื้อเพลิง 

 

- คา่ถ่ายเอกสาร   

550,000.00 

 

30,000.00 

 

18,000.00 

 

 

9,000.00 

 

4,000.00 

 

15,000.00 

447,121.53 

 

24,341.00 

 

0.00 

 

 

10,076.77 

 

1,230.00 

 

7,212.00 

550,000.00 

 

30,000.00 

 

18,000.00 

 

 

9,000.00 

 

4,000.00 

 

15,000.00 

-ใช้ส าหรับจัดท ารายงานกิจการ ค่าเบีย้

เลีย้งพาหนะสมาชิกและการประชุม 

- คา่ซ้ือเช็ค คา่ตัดโอนเช็ค ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับธนาคารต่าง ๆ 

- เป็นคา่ดูแลรักษาโปรแกรมระบบ 

website สหกรณ์และค่าเช่าพื้นที่โดเมน

เดือนละ 1,500.-บาท 

- เป็นคา่ใช้จ่ายในการสื่อสารทาง

อินเตอร์เน็ต 

-ส าหรับเป็นคา่น้ ามันยานพาหนะในการ

ติดต่อกับส่วนราชการภายนอก 

 -เป็นคา่ถ่ายเอกสารในการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ  

- คา่จ้างท าความสะอาด   

 

- คา่ใช้จ่ายโครงการระดมทุน     

    

- คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีและ

ติดตามหนี้ 

- คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ        

15,000.00 

 

50,000.00 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

14,400.00 

 

0.00 

 

9,391.62 

 

19,765.42 

15,000.00 

 

50,000.00 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

-คา่จ้างคนงานท าความสะอาด สนง. 

เป็นรายเดือน ๆ ละ 1,200.- บาท 

-เป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดโครงการต่าง ๆ  

ส าหรับสมาชิก 

-เป็นคา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีและ

ติดตามหนี้ 

- เป็นคา่ไปรษณียอ์ากรและอื่น ๆ 

รวม 1,349,000.00 906,542.94 1,2790,000  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,314,000.00 2,642,152.38 3,484,500.00  

รวมประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 11,314,000.00 8,317,558.21 11,484,500.00  
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2563 

ปี 2564 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกดิข้ึนจรงิ 

3. หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 

    - ค่าสิทธกิารใช้ซอฟท์แวร์ 

ระบบสหกรณ์และเงินฝาก 

   - ค่าสิทธกิารใช้ซอฟท์แวร์ 

ระบบ website 

   - ค่าสิทธกิารใช้ซอฟท์แวร์ 

ระบบ Krungthai corporate 

online 

    - เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

    - เครื่องคอมพิวเตอร์ (AIO) 

      จ านวน 1 เครื่อง 

    - โน๊ดบรุ๊ค  1  เครื่อง 

    - CPU จ านวน 1 เครื่อง 

    - เครื่องส ารองไฟ 5 ตัว 

    - เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมถา่ย

เอกสารและสแกนด ์

    - เครื่องนับและตรวจธนบัตร

ปลอม   

    - เก้าอี้พนักงานจ านวน 6 ตัว  

    - ตู้เย็น        

    - มู่ลี่ 

 

20,000.00 

 

120,000.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

20,000.00 

  

25,000.00 

0.00 

5,000.00 

0.00 

 

20,000.00 

0.00 

15,000.00 

10,000.00 

0.00 

 

17,000.00 

 

120,000.00 

 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

 

0.00 

15,500.00 

0.00 

0.00 

  

0.00 

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

50,000.00 

 

0.00 

 

200,000.00 

 

 

20,000.00 

0.00 

 

25,000.00 

20,000.00  

15,000.00 

15,000.00 

  

20,000.00 

 

15,000.00 

10,000.00 

15,000.00 

 

-คา่ปรับปรุงโปรแกรม 

  

-คา่โปรแกรม website 

 

-คา่โปรมแกรมท าธุรกรรมทาง

ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รวม 235,000.00 152,500.00 405,000.00  

สรุปงบประมาณ     - ประมาณการรายจ่าย                   12,484,500.00  (หมวดคา่ใช้จ่ายถัวจ่ายได้ทุกหมวด) 

    - งบจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน/ยานพาหนะ         405,000.00  (หมวดคา่ใช้จ่ายถ่ัวจ่ายได้ในหมวด) 
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4.  สรุปประมาณการรายไดแ้ละประมาณการคา่ใช้จา่ยประจ าปี 2564 

      ประมาณการรายได ้

      1. รายได้ดอกเบี้ย / เงนิลงทุน 

          - ดอกเบีย้รับจากเงนิให้สมาชิกกู้                       36,000,000.00 บาท 

          - ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร      1,000,000.00   บาท 

          - ผลตอบแทนเงินลงทุน - หุ้นชุมนมุสหกรณ์ฯ                 100,000.00 บาท 

      2. รายได้อื่น                       26,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายรับ             37,126,000.00 บาท 

     

    ประมาณการค่าใช้จ่าย 

    1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                         8,000,000.00 บาท 

    2. ค่าใช้จา่ยในการด าเนนิงาน      

        - คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับเจา้หน้าที ่               1,815,500.00 บาท 

        - คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์     370,000.00 บาท 

        - คา่ใช้จา่ยเก่ียวกับการด าเนินงานอื่น             1,279,000.00 บาท 

        - คา่เผื่อหนีส้งสัยจะสญู-ลูกหนีเ้งินกูไ้ม่ก่อให้เกดิรายได้           1,000,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายจ่าย            12,484,500.00 บาท 

        ประมาณการก าไรสุทธิประจ าปี 2564           24,641,500.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม    ............................................................................................................................. .... 
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4.4 พิจารณาก้าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืค ้าประกัน  ประจา้ป ี 2564 

 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 18. ก าหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  า

ประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ

การค  าประกันส าหรับปใีด ก็ให้ใชว้งเงินกูย้ืมหรอืการค  าประกันส าหรับปกีอ่นไปพลาง” 

 ในปี 2563  ที่ประชุมใหญ่ได้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน จ านวน 300,000,000.- บาท 

(สามรอ้ยล้านบาทถ้วน)  และนายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

 ส าหรับปี  2564 นี   สหกรณ์มีความจ าเป็นที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจตามแผนงานประจ าปีที่

วางไว้ เพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรักษาสภาพคล่องอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค  าประกัน ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 

300,000,000 บาท (สามรอ้ยล้านบาทถ้วน)      

           ทนุเรือนหุ้น ณ วันสิ นปี                    จ านวน    320,076,100.00 บาท 

           เงินส ารอง ณ วนัสิ นปี                      จ านวน     27,912,084.47 บาท 

           ทนุเรือนหุ้นรวมกับทนุส ารอง             จ านวน   347,988,184.47 บาท 

           ในป ี2564 สหกรณ์ก าหนดวงเงินกูย้ืม  จ านวน   521,982,276,70 บาท 

(การก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค  าประกันของสหกรณ์เป็นจ านวน 1.5 เทา่ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ...........    
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4.5  พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 26  ประจ าป ี2564 

  

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ป ี2542 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2553 มาตรา 50 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสบิสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งจากสมาชิก  

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปนีับแต่วันเลือกตัง้ ในวาระ

เร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วนัเลือกตัง้ ให้กรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ใน

สองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทัง้หมดโดยวธิีจับฉลาก และให้ถือวา่เป็นการพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกนิสองวาระ

ติดตอ่กัน 

 ในกรณีที่มีการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์แทนต าแหน่งที่วา่งให้กรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ที่ได้รับเลอืกตั้งอยู่ในต าแหนง่เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ทีต่นแทน 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการชุดที่ 25  กรรมการ จ านวน 4 คน ครบวาระ ตามข้อบงัคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด พ.ศ.2554 ข้อ 72 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนนิการ

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก 8 คน ซึง่ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้จาก

สมาชิกให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกันเองขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรอื

หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรอืเหรัญญิกคนหนึง่ นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว

กัน ณ ส านักงานสหกรณ์  

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอ่ไปนีเ้ปน็หรอืท าหนา้ที่กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถงึที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระโดย

ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออกจากราชการ องคก์าร หน่วยงานของรัฐ หรอืเอกชนฐาน

ทุจรติต่อหน้าที ่

(3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สดุให้พน้จากต าแหน่งกรรการตาม

ค าสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหนง่กรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี ้ไม่วา่ตน้เงินหรอืดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชนีับแต่ปีท่ีผิด

นัดถงึปีที่เลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่การผดินัดนัน้มิได้เกดิขึน้จากการกระท าของตนเอง 

(6) ผู้ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ที่ในสหกรณน์ี้ 
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 ในปี 2563 นี ้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ชุดที่ 25 

พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน  ดังนี ้

1. นางลัดดา  อุปพงษ ์  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2   

2. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2   

3. นายชาตรี  ค าชมภู  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

4. นางสาวไพลิน นัดสนัเทียะ กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 (เวน้วรรค 1 ปี) 

***** ล าดับท่ี  1 , 2 และ 3  สามารถเลือกเขา้มาใหม่ได้***** 

 รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 25 ด ารงต าแหน่งอยู่ตามวาระในปี 2564 จ านวน 5 คน ดงันี ้

1. นายแพทย์ธัชพล จันทธ ารงวัฒน ์ ประธาน  วาระที่ 1 ปีที่ 2 

2. นางสาวอรุณ ี สิทธิหงษ ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

3. นางวิราภรณ ์ วราอัศวปต ิ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

4. แพทย์หญิงพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

5. นางจรัสแสง  นวานุช  กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 

และที่ประชุมใหญ่ ได้เลอืก  ........................................................ สมาชิกสามัญเป็นประธานใน 

การเลือกตั้ง และกรรมการในการเลือกตั้ง จ านวน        คน โดยเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 26  

แทนกรรมการ  จ านวน 4 คน ที่ออกตามวาระ จึงขอเสนอหลักการ ดงันี ้

1. จ านวนคณะกรรมการตามข้อบังคับ สมควรใหม้ีคณะกรรมการ จ านวน  9  คน 

2. เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการที่ออกตามวาระ จ านวน 4 คน  

3. ที่ประชุมมีมตใิห้เลอืกตั้งโดยวธิี   

- ลับ 

- เปิดเผย 

รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ต าแหน่ง กรรมการ ประจ าปี 2564  จ านวน 8 คน ดังนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวกณิฐฌา ศักดิ์กุลชัยกิจ สมาชิกเลขท่ี 0855      
หมายเลข 2 นางลัดดา อุปพงษ์  สมาชิกเลขท่ี 0339    
หมายเลข 3 นางพรทิพย์ หอมเพชร สมาชิกเลขท่ี 0346  
หมายเลข 4 นางสาวมะลิวรรณ  สุนารักษ์ สมาชิกเลขท่ี 0068   
หมายเลข 5 นางจุไรพร วงศ์วัฒน์ฤกษ์ สมาชิกเลขท่ี 0050  
หมายเลข 6 นายชาตรี ค าชมภู  สมาชิกเลขท่ี 1201 
หมายเลข 7 นางวิไลลักษณ ์ วิไลพันธ์  สมาชิกเลขท่ี 0956 
หมายเลข 8 นางอรัญญา เครือเทียน สมาชิกเลขท่ี 1127 

มติที่ประชุม       .....................................................................................................................  
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4.7  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าป ี2564 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ขอ้ 25 บัญชขีองสหกรณ์นัน้ตอ้งได้รับการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ

หนึ่งคร้ังตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด โดย

ผู้สอบบัญชซีึ่งนายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตั้ง  

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ได้เลอืก นายชาติ    ศรชัีย    เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าป ี

2563  และในการประชุมใหญ่ในคร้ังนี ้จะตอ้งมีการเลือกผู้สอบบัญชปีระจ าป ี2564 

 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 25  ขอเสนอรายชื่อผูส้อบบัญชทีี่ขึน้ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ที่ยืน่ความจ านงขอรับบรกิารเป็นผู้สอบบัญชี  ดังนี้ 

 รายชื่อผู้สอบบญัชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยื่นความจ านงมาเป็นผูส้อบบญัชี  

รายละเอยีดการเสนอบริการสอบบัญชี 
ชื่อผู้เสนอ ชื่อผู้เสนอ 

 นายวิวัฒน์  สุดาจิต นายประสาน  งามสม 

1.การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

  -จ านวนครัง้ท่ีเข้าตรวจสอบ 

  -จ านวนผู้ช่วย 

 

-เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและ

ผู้ช่วยผู้สอบ ไมน้่อยกว่าปีละ 4 

ครัง้/ป ีครั้งละน้อยกว่า2-3 วัน โดย

มจี านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไมน้่อย

กว่า 3 คน 

 

-เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและ

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 

ครัง้ ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วัน

ท าการ โดยมีจ านวนผู้ช่วยผู้สอบ

ไม่น้อยกว่า 3 คน   

2.การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

  -รายงานระหว่างปี 

 

 

 

 

 

   

 

-รายงานผลการสอบระหว่างป ี

หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบบัญชีทุก

ครัง้ภายใน 10 วัน นับจากวันเสร็จ

สิ้นการสอบบัญชีระหว่างปีในแต่ละ

ครัง้  พร้อมท้ัง วิเคราะห์

สถานะการเงินและข้อเสนอแนะ 

กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีท่ีส าคัญท่ีพบระหว่างการ

ตรวจสอบ ข้าพเจา้จะแจง้ให้

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบเป็นลายลักอักษร 

 

 

-รายงานผลการสอบระหว่างป ี

หลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบบัญชี

ทุกครัง้ภายใน 15 วัน นับจากวัน

เสร็จส้ินการสอบบัญชีระหว่างปีใน

แต่ละครัง้  พร้อมท้ัง วิเคราะห์

สถานะการเงินและข้อเสนอแนะ 

กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีท่ีส าคัญท่ีพบระหว่างการ

ตรวจสอบ ข้าพเจา้จะแจง้ให้

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบเป็นลายลักอักษร 
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รายละเอยีดการเสนอบริการสอบ

บัญชี 

ชื่อผู้เสนอ ชื่อผู้เสนอ 

นายวิวัฒน์  สุดาจิต นายประสาน  งามสม 

-รายงานประจ าปี 

 

 

-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตาม

ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 

3.ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี - จ านวน 70,000.- บาท 

 โดยแบ่งการรับออกเป็น 1-3 งวด ๆ งวด

ละ 15,000.-บาท และงวดท่ี 4 จ านวน 

25,000.-บาท หลังเสร็จส้ินการสอบบัญชี

ประจ าปี 

- จ านวน 100,000.- บาท 

 โดยแบ่งการรับออกเป็น 

 งวด ๆ ละ 25,000.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอืน่ ๆ  

............................................................................................................................. ........... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

ที่ประชุม      .............................................................................................. ......................................... 

 

 

ปิดประชุมเวลา            น. 

 

 

 

       (นายแพทย์ธัชพล  จนัทธ ารงวัฒน์) 

                ประธานกรรมการ 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

             (นางวิราภรณ ์ วราอัศวปติ) 

            เลขานุการ 

               ผู้จดบันทึกการประชุม 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

- ประวตัิการก่อตั้งสหกรณ์ และท าเนียบคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์ 

- บัญชีรายช่ือผู้ได้รับพจิารณาได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา 
บุตรสมาชิก ประจ าปี 2563 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

ประวัติ 

การก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
  

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  ได้ด าเนินจัดตั้งและขอจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ

ด าเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีผู้จัดตั้งสหกรณ์ จ านวน 13  คน โดยมีนายแพทย์ วันชัย  

จ่ายเจริญ  เป็นประธาน โดยได้ด าเนินการจัดตั้งและขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ ์เพื่อด าเนินการ

ในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2539   และได้เร่ิมด าเนินกจิการตั้งแต่วันที่  

2  กรกฎาคม  พ.ศ.2539  มีสมาชิกขณะเริ่มด าเนินการ จ านวน 261 คน 

 

ท าเนียบ 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
                           

                        รายช่ือผู้ก่อตั้ง และ 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 1 (พ.ศ.2539)         รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 2 (พ.ศ.2540) 

1 นายวันชัย จ่ายเจรญิ ประธานกรรมการ  1 นายวันชัย จ่ายเจรญิ ประธานกรรมการ 

2 นางมัทนา ฤทธิสิทธ์ รองประธาน  2 นางมัทนา ฤทธิสิทธิ์ รองประธาน 

3 นางอมรา แกว้บุญเรือง กรรมการ  3 นายสุรพล ฉากครบุร ี รองประธาน 

4 นางสุรพล ฉากครบุร ี กรรมการ  4 นางสาวณัฐนี สินทรัพย์ กรรมการ 

5 นางสาวณัฐนี สินทรัพย์ กรรมการ  5 นางสุพัตรา สุวรรณปากแพรก กรรมการ 

6 นางอรวรรณ สุวรดี กรรมการ  6 นางศิริพร สุพลธวณิชย์ กรรมการ 

7 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ  7 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ 

8 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ  8 นางสาวอรวรรณ สุวรณดี กรรมการ 

9 นายวรีะชัย มาศฉมาดล กรรมการ  9 นางอัมรา แกว้บุญเรือง กรรมการ 

10 นางถาวรศักด์ิ บุญสทิธิ ์ กรรมการ  10 นางลัดดาวัลย์ เทพกมล กรรมการ 

11 นายสุพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน ์ กรรมการ  11 นางเรวดี อินทร์วงศ ์ กรรมการ 

12 นายกัมพล ต้ังเคหะนาม กรรมการ  12 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ/เหรัญญิก 

13 นางทวิชิติยา มาลัยกรอง กรรมการ/เลขานุการ  13 นางทวิชติยา มาลัยกรอง กรรมการ/เลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 3 (พ.ศ.2541)                                 รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 4 (พ.ศ.2542) 

1 นายวันชัย จ่ายเจรญิ ประธานกรรมการ  1 นายวันชัย จ่ายเจรญิ ประธานกรรมการ 

2 นางมัทนา ฤทธิสิทธ์ รองประธาน  2 นางมัทนา ฤทธิสิทธิ์ รองประธาน 

3 นางสุรพล ฉากครบุร ี กรรมการ  3 นางสุภาพร จิระวัฒนาสมกุล รองประธาน 

4 นางสุพัตรา สุวรรณปากแพรก กรรมการ  4 นางอุดมพร รัตนานิคม กรรมการ 

5 นางเรวดี อินทรวงศ ์ กรรมการ  5 นางอรวรรณ ศิริสายัณห ์ กรรมการ 

6 นางศิริพร สุพลธวณิชย์ กรรมการ  6 นางศิริพร สุพลธวณิชย์ กรรมการ 

7 นางลัดดาวัลย์ เทพกมล กรรมการ  7 นางลัดดาวัลย์ เทพกมล กรรมการ 

8 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางทวิชติยา มาลัยกรอง กรรมการ/เลขานุการ  9 นางทวิชติยา มาลัยกรอง กรรมการ/เลขานุการ 

         

 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 5 (พ.ศ.2543)                                 รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 6 (พ.ศ.2544) 

1 นายวันชัย จ่ายเจรญิ ประธานกรรมการ  1 นางถาวรศักด์ิ บุญสทิธิ ์ ประธานกรรมการ 

2 นางถาวรศักด์ิ บุญสทิธิ ์ รองประธาน  2 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ รองประธาน 

3 นางสุภาพร จิระวัฒนาสมกุล รองประธาน  3 นายก าชัย ต้ังเคหะนาม รองประธาน 

4 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมการ  4 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ 

5 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ  5 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ กรรมการ 

6 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ  6 นางลัดดา อุปพงษ ์ กรรมการ 

7 นางศิริพล สุพลธวณิชย ์ กรรมการ  7 นางจรัสแสง นวานุช กรรมการ 

8 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เลขานุการ  9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ 

      

1 

2 

ฝ่ายจัดการ 

น.ส.ประภากร 

น.ส.กรรณญาภรณ์ 

 

ค าเรืองศร ี

ภูมวิัฒนะ 

 

เจ้าหน้าที่บัญช ี

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 7 (พ.ศ.2545)                                  รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชดุท่ี 8 (พ.ศ.2546) 

1 นางถาวรศักด์ิ บุญสทิธิ ์ ประธานกรรมการ  1 นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก ประธานกรรมการ 

2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน  2 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ รองประธาน 

3 นางพศิจุไร อ่อนโยน รองประธาน  3 นางอรพรรณ ปริญญาพล รองประธาน 

4 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ  4 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ 

5 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ กรรมการ  5 นายประทปี พรมภาพ กรรมการ 

6 นายประทปี พรมภาพ กรรมการ  6 นางเพ็ญทพิย์ พรหมพิทักษ์กุล กรรมการ 

7 นางจรัสแสง นวานุช กรรมการ  7 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ 

8 นางลัดดา อุปพงษ์ กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เหรญัญิก 

9 

 

1 

2 

นายก าชัย 

ฝ่ายจัดการ 

น.ส. ประภากร 
น.ส.กรรณญาภรณ์ 

ต้ังเคหะนาม 

 

ค าเรืองศร ี

ภูมวิัฒนะ 

กรรมการ/เลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่บัญช ี

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 9 

 

1 

2 

นางพศิจุไร 

ฝ่ายจัดการ 

น.ส.ประภากร 

น.ส.กรรณญาภรณ์ 

อ่อนโยน 

 

ค าเรืองศร ี

ภูมวิัฒนะ 

กรรมการ/เลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่บัญช ี

เจ้าหน้าที่การเงนิ 
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 9 (พ.ศ.2547)                                รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 10 (พ.ศ.2548) 

1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ  1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2 นางรัตนา โทษาธรรม รองประธาน  2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน 

3 นางลัดา อุปพงษ์ รองประธาน  3 นางลัดา อุปพงษ ์ รองประธาน 

4 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ  4 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ 

5 นางวนิดา ชื่นสงวนสัตย์ กรรมการ  5 นางวนิดา ชื่นสงวนสัตย์ กรรมการ 

6 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ  6 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ 

7 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ กรรมการ  7 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ กรรมการ 

8 นางเพ็ญทพิย์ พรหมพิทักษกุล กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ/เหรญัญิก 

9 

 

1 

2 

นางศรีอัมพร 

ฝ่ายจัดการ 

น.ส. ประภากร 

น.ส.ทฤฒมน 

ไชยแสงราช 

 

ค าเรืองศร ี

เข็มขาว 

กรรมการ/เลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่บัญช ี

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 9 

 

1 

2 

นางพศิจุไร 

ฝ่ายจัดการ 

นางประภากร 

นางสาวทฤฒมน 

อ่อนโยน 

 

นันตระกูล 

เข็มขาว 

กรรมการ/เลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่บัญช ี

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

         

 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 11 (พ.ศ.2549)                                 รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชดุท่ี 12 (พ.ศ.2550) 

1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ  1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน  2 นางอรพรรณ ปริญญาพล รองประธาน 

3 น.ส. เพ็ญประภา ฤทธิสิทธิ์ รองประธาน  3 น.ส.เพ็ญประภา ฤทธิสิทธิ์ รองประธาน 

4 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ  4 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ 

5 นางลัดา อุปพงษ์ กรรมการ  5 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ 

6 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ  6 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ 

7 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ กรรมการ  7 นางกุสุมา เจริญโภคทรัพย์ กรรมการ 

8 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางลัดดา อุปพงษ ์ กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ  9 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล เจ้าหน้าที่บัญช ี  1 นางประภากร นันตระกูล เจ้าหน้าที่บัญช ี

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่การเงนิ  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 13 (พ.ศ.2551)                                 รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชดุท่ี 14 (พ.ศ.2552) 

1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ  1 นพ.เรืองศักด์ิ ใครบุตร ประธานกรรมการ 

2 นางอรพรรณ ปริญญาพล รองประธาน  2 นางอรพรรณ ปริญญาพล รองประธาน 

3 น.ส. เพ็ญประภา ฤทธิสิทธิ์ รองประธาน  3 นายบุญเติม บุญลน้ กรรมการ 

4 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ  4 น.ส. เพ็ญประภา ฤทธิสิทธิ์ กรรมการ 

5 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ  5 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ 

6 นางชนานุช พันธุ์เพยีง กรรมการ  6 นางชนานุช พันธุ์เพยีง กรรมการ 

7 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ  7 นางลัดดา อุปพงษ ์ กรรมการ 

8 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ  9 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล เจ้าหน้าที่บัญช ี  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่การเงนิ  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่การเงนิ 
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 15 (พ.ศ.2553)                                รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 16 (พ.ศ.2554)   

1 นพ.เรืองศักด์ิ ใครบุตร ประธานกรรมการ  1 นพ.เรืองศักด์ิ ใครบุตร ประธานกรรมการ 

2 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ รองประธาน  2 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ รองประธาน 

3 นายบุญเติม บุญลน้ กรรมการ  3 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ 

4 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ  4 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ 

5 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ  5 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ 

6 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ  6 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ 

7 นางลัดดา อุปพงษ์ กรรมการ  7 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ 

8 นางศรีอัมพร ไชยแสงราช กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางลัดดา อุปพงษ ์ กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ  9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่บัญช ี  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่บัญช ี

3 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา เจ้าหน้าที่การเงนิ  3 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 17 (พ.ศ.2555)                                รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 18 (พ.ศ.2556)   

1 นพ.เรืองศักด์ิ ใครบุตร ประธานกรรมการ  1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ รองประธาน  2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน 

3 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ  3 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ 

4 นางลัดดา อุปพงษ์ กรรมการ  4 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ 

5 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ  5 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ 

6 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ  6 นางรจนา โมราราช กรรมการ 

7 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ  7 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ 

8 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางจรัสแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ  9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่บัญช ี  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่บัญช ี

3 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา เจ้าหน้าที่การเงนิ  3 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 19 (พ.ศ.2557)                       รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 20 (พ.ศ.2558)   

1 นพ.เรืองศักด์ิ ใครบุตร ประธานกรรมการ  1 นพ.เรืองศักด์ิ ใครบุตร ประธานกรรมการ 

2 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน์ รองประธาน  2 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน์ รองประธาน 

3 นางลัดดา อุปงพงษ ์ กรรมการ  3 นางลัดดา อุปพงษ ์ กรรมการ 

4 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ  4 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ 

5 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ  5 นายวนิรัตน์ ล้านจ๊ะ กรรมการ 

6 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ  6 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ 

7 นางรจนา โมราราช กรรมการ  7 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ 

8 นางจรัสแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางจรัสแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ/เลขานุการ  9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่บัญช ี  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจ้าหน้าที่บัญช ี

3 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา เจ้าหน้าที่การเงนิ  3 นางสาวยุวดี ดวงกุลสา เจ้าหน้าที่การเงนิ 
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รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 21 (พ.ศ.2559)                       รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 22 (พ.ศ.2560)   

1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ  1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน์ รองประธาน  2 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน์ รองประธาน 

3 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ  3 นางลัดดา อุปพงษ ์ กรรมการ 

4 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ  4 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ 

5 นางรัตนา โทษาธรรม กรรมการ  5 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ 

6 นางลัดดา อุปพงษ์ กรรมการ  6 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ 

7 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ  7 นางสาวปิยนุช บุญกอง กรรมการ 

8 นางจรันแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพศิจุไร อ่อนโยน กรรมการ/เลขานุการ  9 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ/จนท.บญัช ี

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผช.ผจก./จนท.การเงนิ 

3 

4 

นางสาวยุวดี 

นางดุษฏี 

ดวงกุลสา 

การช่างท า 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 3 นางดุษฏี การช่างท า เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 23 (พ.ศ.2561)                          รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 24 (พ.ศ.2562)            

1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ  1 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน  2 นางลัดดา อุปพงษ ์ รองประธาน 

3 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ  3 นายชาตรี ค าชมภู กรรมการ 

4 นางสาวธนตพร อ่อนชื่นชม กรรมการ  4 นางสาวกณิฐฌา ศักด์ิกุลชัยกจิ กรรมการ 

5 นางสาวปิยนุช บุญกอง กรรมการ  5 นางสาวปิยนุช บุญกอง กรรมการ 

6 นางสาวรุ่งรักษ์ ภิรมยล์าภ กรรมการ  6 นางสาวรุ่งรักษ์ ภิรมยล์าภ กรรมการ 

7 นางสาวไพลิน นัดสันเทียะ กรรมการ  7 นางสาวไพลิน นัดสันเทียะ กรรมการ 

8 นางจรันแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางจรันแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก 

9 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ/เลขานุการ  9 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 

3 

4 

นางสาวสุภาภรณ์ 

นางสาวอัฉราภรณ์ 

พรมภาพ 

บุญกอง 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 3 

4 

นางสาวสุภาภรณ์ 

นายธนากร 

พรมภาพ 

ตองตาสี 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ 

 

                                                                  รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 25 (พ.ศ.2563)                           

 

1 

คณะกรรมการ 

นายแพทธ์ธัชพล 

 

จันทธ ารงวฒัน์ 

 

ประธานกรรมการ 

  

1 

ฝ่ายจัดการ 

นางประภากร 

 

นันตระกูล 

 

ผู้จัดการ 

2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 

3 นางลัดดา อุปพงษ์ กรรมการ  3 นางสาวสุภาภรณ์ พรมภาพ เจ้าหน้าที่การเงนิ 

4 นายชาตรี ค าชมภู กรรมการ  4 นายธนากร ตองตาสี เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

5 นางสาวไพลิน นัดสันเทียะ กรรมการ      

6 แพทย์หญงิพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมการ      

7 นางสาวกณิฐฌา ศักด์ิกุลชัยกจิ กรรมการ      

8 นางจรันแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก      

9 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ/เลขานุการ      
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รายช่ือผู้ขอรับทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ   ประจ าปี 2563 

1. ทุนระดับประถมศกึษา    จ านวน   24  ทุนๆ ละ  1,500  บาท เป็นเงิน   36,000  บาท 

2. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน   18  ทุนๆ ละ  1,700  บาท เป็นเงิน   30,600  บาท 

3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน    7  ทุนๆ ละ  2,000  บาท เป็นเงิน   14,000  บาท 

4. ทุนระดับอาชีวะศึกษา       จ านวน  3 ทุนๆ ละ 2,300 บาท เป็นเงนิ  6,900 บาท 

5. ทุนระดับปริญญาตร ี                จ านวน    9  ทุนๆ ละ   2,500  บาท เป็นเงิน  22,500  บาท 

6.ทุนระดับปริญญาโท    จ านวน  1  ทุนๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงนิ  2,500 บาท 

                                รวม  62 ทุน      เป็นเงินทั้งสิ้น       จ านวน  112,500  บาท 

 

1. ทุนระดับประถมศกึษา   จ านวน   24   ทนุ  ๆ  ละ   1,500  บาท  เป็นเงิน     36,000   บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

  1 เด็กชายกฤตธน  สายเหมย รร.วถิีธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ป.2 นายบรรยง สายเหมย 

2 เด็กชายไชยภพ  จันทร รร.เทศบาล 1 ป.1 นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร 

3 เด็กชายเอกวัฒน ์ เนตรนอ้ย รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.1 นางสาวนราวดี  แก้วเรือง 

4 เด็กหญิงบรินทร์ทิพย ์ถิ่นตองโขบ รร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นายเขตรรัตน์  ถิ่นตองโขบ 

5 เด็กหญิงอชริญาณ์  ดากาวงศ ์ รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร ป.3 นางสาวจารวยี ์ เลื่อนไชย 

6 เด็กหญิงอัจฉริยา พรมภาพ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.6 นางสาวสุภาภรณ์  พรมภาพ 

7 เด็กชายชนิกฤต  ดวงชาญ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.1 นางสาวกาญจนา  นนท์ภายวัน 

8 เด็กชายฐนกร  ก้องเวหา รร.อนุบาลสกลนคร ป.5 นางสาวณัฐธนิยี ์ วงศศ์รีจันทร์ 

9 เด็กชายณัฐพล  แพงเหนอื รร.ผักแพวบ ารุงวิทยา ป.3 นายชัยณรงค์  แพงเหนอื 

10 เด็กหญิงชนัญชิดา  แพงเหนอื รร.ผักแพวบ ารุงวิทยา ป.4 นางสาวขวัญดาว  หงษ์เกต ุ

11 เด็กหญิงเพ็ญพมิพ ์ จันทร์มุงคณุ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.6 นายธนากร  จันทร์มุงคุณ 

12 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา พังแสงส ุ รร.อนุบาลสกลนคร ป.2 นายสมหมาย พังแสงส ุ

13 เด็กหญิงธาราทิพย ์ ศรีสุทัศน์ รร.บ้านนาค าวทิยาคาร ป.2 นางสาวไข่มกุ วงค์สดีา 

14 เด็กชายชเยศ  ศรีเหรา รร.บ้านเหลา่พัฒนา ป.2 นางสาวจันจิรา ศรีเหรา 

15 เด็กหญิงธนัชชา  อินทร์ภูมี รร.บ้านกกปลาซิวนาโด ่ ป.6 นางสาวยุวรัตน์  นารถชมสา 

16 เด็กชายชาญชัย  ลีลาชัย รร.ศิริราษฏร์วิทยาคาร ป.5 นายลือชัย  ลีลาชัย 

17 เด็กชายยศวริศ  สังข์ทอง รร.บ้านพังขวา้งวัฒนศลิป์ ป.1 นางสาวฤทัยรัตน์  สังข์ทอง 

18 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์วิศิษฐ ์ รร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นางนัคมน  วงค์วิศิษฐ ์

19 เด็กหญิงพิชญธิดา มงคลศรีเกตุ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.5 นางสาวอภัทตญิา  ปาระคะ 

20 เด็กหญิงกรชนก  เจริญสุข รร.วถิีธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ป.3 นางพรรณราย  เจรญิสุข 
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ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

21 เด็กชายสรวชิญ ์ รักษาขันธ์ รร.อนุบาลสกลนคร ป.1 นางสังวร  รักษาขันธ์ 

22 เด็กชายนวมินทร์  มุงคุณ รร.อนุบาลเตา่งอย ป.6 นางสาวนาถยา  สีหาเพชร 

23 เด็กชายธนเชษฐ์  แก้วมา รร.เทศบาล 1 ป.1 นางจิรพร  แก้วมา 

24 เด็กชายธนพร  เชื้อตาตอ้ง รร.เซนซ์ยอเซฟนาแก ป.1 นางสาวนริมล  พรหมพนิจิ 

 

2.  ทุนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น    จ านวน   18   ทนุๆ ละ  1,700  บาท    เปน็เงนิ   30,600  บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 เด็กชายสิรายุ  ประมวลเจรญิกิจ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นายสุริยา  ประมวลเจรญิกิจ  

2 นางสาวพุดพิชญา กิตติวราฤทธ์ิ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางวชิชุดา  กิตตวิราฤทธ์ิ 

3 เด็กชายกฤษณพ  สายเหมย รร.วถิีธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร ม.1 นางภามนี  สายเหมย 

4 เด็กหญิงกฤตพร  ชัยยะ รร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.2 นางปัทมา  นลิมา้ย 

5 เด็กหญิงณัฐธชิา  แพงค าด ี รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางเทวารัตน์  แพงค าด ี

6 เด็กชายปฏภิาน  เสงี่ยมงาม รร.พรรณาวุฒาจารย์ ม.2 นายพัฒนยุทธ  เสงี่ยมงาม 

7 เด็กชายกฤตภาส  เจรญิสุขสบายดี รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางสาวเบญญทพิย์  จักกัด 

8 นางสาวภัคจิรา  พิมพ์โยธา รร.นิรมลวทิยา ม.3 นางน้ าฝน  พิมพ์โยธา 

9 เด็กหญิงกวนิธิดา  เพยีสา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางมัติกา  เพียสา 

10 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนล า รร.เทศบาล 3  ม.1 นายไพรัตน์  วัดแพนล า 

11 เด็กชายก่อสกุล  พศิุทธิคุณสัย รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางสาววรกัญญา  พลอาษา 

12 เด็กหญิงสพิชิญา  เกิดโภคร รร.สกลทวาปี ม.1 นายสุบินธ์ุ เกิดโภคา 

13 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุตะเวท รร.ร่มเกล้า สกลนคร ม.2 นางสาวนภิาพร  ตุตะเวท 

14 เด็กหญิงปาณิสรา โยธานกั รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางปาจรี  โยธานกั 

15 เด็กหญิงดุษฎ ี ฤทธ์ิศรีบุญ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นายพลเมอืง  ฤทธ์ิศรีบุญ 

16 เด็กญิงวรินทิราภา  พรหมภา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางสาวอารีรัตน์  น้อยค ายาง 

17 เด็กชายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางประคอง  นะคะอินทร์ 

18 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางวริิยา  พลแสน 

 

3.  ทุนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   7   ทุน ๆ ละ  2,000 บาท เปน็เงิน  14,000 บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวจิตรานุช  ค าชมภู รร.ธาตุนารายณ์วิทยา ม.5 นายจิระศักดิ์  ค าชมภู 

2 นายปณิธาน  วรรณทอง รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางนงพะงา  วรรณทอง 

3 นางสาวนริศรา  ดาบพลอ่อน รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางวชิราภรณ์  ดาบพลอ่อน 

4 นางสาววลัยลักษณ ์ มากเกสร รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.6 นางหทัยพร  มากเกษร 
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สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 
 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

5 

6 

7 

นายภรัณญู  ชูพันธ์ 

นางสาวพัชรพรรณ  มงคล 

นางสาวศุภากาญจน์  เพ็งจันทร์ 

ร.ร.เทศบาล 3 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ร.ร.สกลราชวทิยานุกูล 

ม.5 

ม.5 

ม.4 

นางสุกัญญา  ชูพันธ์ 

นายกติติศักดิ์  มงคล 

นางพลอยศิรัส  ชัยเลิศสุนทร 

 

4.  ทุนระดับอาชวีะศึกษา   จ านวน   3  ทุน ๆ ละ  2,300  บาท  เป็นเงิน  6,900  บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1. 

2. 

3. 

นายเจษฎา  พลลาภ 

นายพงศธร  ประทะมาตร์ 

นางสาวธมลวรรณ  เนาวศ์รีสอน 

วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 

วทิยาลัยสาธารณสุขศิรินธร 

ม.ขอนแก่น 

ปวส 

ปวส 
ผช.พยาบาล 

นางอารีรัตน์  พลลาภ 

นายปราโมทย ์ ประทะมาตร์ 

นางสาวอพรรณตรี  เนาว์ศรีสอน 

 

5.  ทุนระดบั ปริญญาตร ี  จ านวน   9 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  22,500.- บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวจิรัชญา  แก้วแสนค า ม.แมฟ่า้หลวงเชยีงราย ป.ตรี นายจรูญ  แก้วแสนค า 

2 นางสาวอนิทุอร  อาจพรม ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางฉัตรฤดี  อาจพรม 

3 นายภีมเดช  เหมะธุรินทร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ป.ตรี นางละมัยศลิป์  เหมะธุรินทร์ 

4 นางสาวปิตพิร  ยงบรรทม ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางสุนจิษา  ยงบรรทม 

5 นายสุริเยศ  ละราคี ม.ราชภัฏสกลนคร ป.ตรี นางพรทิพย ์ พรหมพิทักษก์ุล 

6 นายกานต์  โพธิดอกไม ้ ม.สวนดุสิต ป.ตรี นายพิพักตร์  โพธิดอกไม ้

7 นางสาวสุธาสิน ี ศรีสงคราม ม.ศรีนครนิทรริโรฒ ป.ตรี นางวลิาพร  ศรีสงคราม 

8 นางสาวนภัสวรรณ โคตรธรรม ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ป.ตรี นางคะนึงนิจ  โคตรธรรม 

9 นายพรรคนัย  มงคล ม.สารคาม ป.ตรี นางออ้มใจ  มงคล 

 

 6.  ทุนระดับ ปริญญาโท  จ านวน  1 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  2,500 บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 นางสาวณัฐณิชา  หล่อประดิษฐ ์ ม.ราชภัฏสกลนคร ป.โท นางมะลิวรรณ  หลอ่ประดิษฐ ์

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


