
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
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 าหรับสมาชิกสหกรณ์ 
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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  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร 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. 8 /2565 

      9  ธันวาคม  พ.ศ.2564 

เรื่อง   ขอเชญิประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด   ทุกท่าน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564     

  ดว้ยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  ชุดที่  26   

ประจ าปี   2564   ได้ปฏิบัติหนา้ที่มาครบวาระตามข้อบังคับ    และระเบียบของสหกรณ์แล้ว   จึงสมควร

จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2564  ตั้งแต่เวลา  

07.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 9  อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  เพื่อพิจารณาและรับทราบเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระที่แนบมาพร้อมน้ี 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2564  ของสหกรณฯ์  

ตามวันเวลาและสถานที่ดังกลา่วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

            ขอแสดงความนับถอื 

 

 

            (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน)์ 

      ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด    

 

 

 

 



2           รายงานประจ าปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

จากใจประธานกรรมการ 
 
                                                                                     
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ที่เคารพทุกท่าน ในนามของ

ประธานและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ชุดที่ 26 ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้

ความให้ไว้วางใจท าหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ต่อเนื่องตลอดมา  คณะกรรมการฯ ด าเนินงานด้วยความ

รอบคอบ ระมัดระวังในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  ให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์ยึดมั่นใน

อุดมการณ์ของสหกรณ์ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

สมาชิก  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ท าให้เกดิผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ

สังคมในขณะนีเ้ป็นอย่างมาก  ส่งผลต่อสมาชิกในการด ารงชีวติประจ าวัน  

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการด าเนินงานฯ ได้มีการจัดโครงการพักช าระหนี้ 3 ช่วงระยะเวลา สูงสุด 6 

เดือน  ช่วงแรกตั้งแต่มีนาคม – พฤษภาคม  ช่วงที่ 2 เดือนมิถุนายน – สิงหาคม  ช่วงที่ 3 เดือนกันยายน – 

ตุลาคม  และมีการประกาศลดการส่งคา่หุ้นรายเดือนให้กับสมาชิก ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา  สมาชิกที่มี

เงินเดือน 20,000 บาท ขึน้ไป จะส่งคา่หุ้น 1,000 บาท ด้านสวัสดิการของสมาชิก คณะกรรมการฯ มีการเพิ่ม

สวัสดิการสงเคราะห์ศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก  อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไปเมื่อเสียชีวิต จะได้รับเงิน 

สงเคราะห์ จ านวน 100,000 บาท  เป็นต้น   

คณะกรรมการฯ ได้เปิดรับฟังข้อเสนอแนะในทุกๆ ประเด็นจากสมาชิกตลอดเวลา หาแนวทางการ

พัฒนาสหกรณ์หากเป็นประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวมและถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ฯ  

กฎกระทรวง พระราชบัญญัติสหกรณ์ ทางคณะกรรมการฯ ยินดีที่จะมาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์ของเราต่อไป 

 
 
 
 

(นายแพทย์ธัชพล  จนัทธ ารงวัฒน์) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นายวิวัฒน์  สุดาจติ นางสาวปภาสร  บุญเทยีม 



 
 
 
 
 
 

   1.1 แนะน ำผู้เข้ำร่วมประชุม 
   1.2 มอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิกประจ ำปี 2564 
   1.3 แจ้งรำยละเอียดกำรเป็นสมำชิกของสมำคม 
        - สมำคมฌำปนกิจสงเครำะหส์มำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                สำธำรณสุขไทย (สสธท.)  
        - กองทุนสวัสดิกำรสมำชิกของสหกรณอ์อมทรัพย ์
                                สำธำรณสุขไทย (กสธท.) (ล้ำนท่ี 2) 
        - กองทุนสวัสดิกำรสมำชิกของสหกรณอ์อมทรัพย ์
                                สำธำรณสุขไทย (กสธท.) (ล้ำนท่ี 3) 
         - สมำคมฌำปนกิจสงเครำะหส์หกรณส์มำชิกของชุมนุม 
                                สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
   

 
 
 
 
   เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 2563 

ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ 2 
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สมาชิกมาประชุม 

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

  สมาชิกสามัญ จ านวน ………. คน เป็น ชาย จ านวน ………… คน เป็นหญงิ จ านวน .......... คน  

และเป็นสมาชิกสมทบ จ านวน .......... คน เป็นชาย จ านวน ........  คน เป็นหญิง จ านวน ........... คน  

 (ตามรายชื่อในแฟม้ผู้เข้าประชุม) 

ผู้มาประชุม : คณะกรรมการและเจา้หน้าที ่

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

ผู้ไม่มาประชุม :   

 .................................................................................................................................................................................. 
ผู้เข้ารว่มประชุม : 

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

เริ่มประชุมเวลา         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.)  , กองทุน

สวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที ่2 , กองทุนสวัสดิการ

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ลา้นที่ 3 , สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

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

ที่ประชุม  ....................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

วันเสาร์ที่ 19  ธันวาคม 2563 

ณ ห้องประชุมภูรทิัตโต อาคารอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน ช้ัน 9 โรงพยาบาลสกลนคร 

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

สมาชิกมาประชุม  

  สมาชิกเข้าประชุม จ านวน 634 คน  (จากสมาชิกทั้งหมด 802 คน)     เป็นสมาชิกสามัญ 

จ านวน 497 คน เปน็ชาย จ านวน 94 คน เปน็หญิง จ านวน 403 คน และเป็นสมาชิกสมทบ จ านวน 103 คน 

เป็นชาย จ านวน 53 คน เปน็หญิง จ านวน 50 คน  (ตามรายชื่อในแฟม้ผู้เข้าประชุม) 

ผู้มาประชุม : คณะกรรมการและเจา้หน้าที ่

1. นายแพทย์ธัชพล จันทธ ารงวัฒน ์  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอรุณ ี สิทธิหงษ ์  รองประธาน 

3. นางลัดดา  อุปพงษ ์   กรรมการ 

4. นายชาตรี  ค าชมภู   กรรมการ 

5. นางสาวไพลิน นัดสนัเทียะ  กรรมการ 

6. แพทย์หญิงพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ ์  กรรมการ 

7. นางจรัสแสง  นวานุช   กรรมการและเหรัญญิก 

8. นางวิราภรณ ์ วราอัศวปต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

9. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

ผู้เข้ารว่มประชุม : 

1. นางสาวอมุาพร เจริญราช  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 

2. นางสาวสดุารัตน ์ จันทรน์ามวงศ ์  นักวชิาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

3. นางสาวธญัญวด ี สุรริมย ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 

4. นางสิรวิัศยา  มุสิกา   นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 

5. นายชาต ิ  ศรีชัย   ผู้สอบบัญช ี

6. นายณัฐพล  ภูผาศร ี   ตัวแทน บรษิัท เอ ไอ เอ จ ากดั 

7. นางสาวปภาสร บุญเทียม  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

8. นางประภากร นันตระกูล  ผู้จัดการ 

9. นางทฤฒมน  อ่อนชื่นชม  ผู้ช่วยผู้จัดการ 

10. นางสาวสภุาภรณ ์ พรมภาพ  เจา้หน้าที่การเงนิ 

11. นายธนากร  ตองตาส ี  เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ 

เริ่มประชุม     09.30   น. 
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เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุมแล้ว   นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์    ประธานกรรมการ

ด าเนินงาน  ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ  

1. แนะน าผูเ้ข้าร่วมประชุม  

1.1 นางสาวอุมาพร เจริญราช  หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร 

1.2 นางสาวสดุารัตน์ จันทรน์ามวงศ ์  นักวชิาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

1.3 นางสาวธัญญวด ีสุรริมย ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ 1 

1.4 นางสิรวิัศยา มุสิกา   นักวชิาการสหกรณ์ช านาญการ 

1.5 นายชาต ิ ศรีชัย   ผู้สอบบัญช ี

1.6 นายณัฐพล ภูผาศร ี   ตัวแทน บรษิัท เอ ไอ เอ จ ากดั 

1.7 นางสาวปภาสร บุญเทียม  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2. แนะน าคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 25 และเจา้หน้าที่สหกรณ์  

2.1 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวัฒน ์  ประธานกรรมการ 

2.2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ ์  รองประธาน 

2.3 นางลดัดา อุปพงษ ์   กรรมการ 

2.4 นายชาตรี ค าชมภู   กรรมการ 

2.5 นางสาวไพลนิ นัดสนัเทียะ  กรรมการ 

2.6 แพทย์หญิงพร้อมพร วงศว์ัฒนฤกษ์ กรรมการ 

2.7 นางจรัสแสง นวานุช   กรรมการและเหรัญญิก 

2.8 นางวิราภรณ ์ วราอัศวปต ิ  กรรมการและเลขานุการ 

2.9 นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

2.10 นางประภากร นันตระกูล  ผู้จัดการ 

2.11 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม  ผู้ช่วยผู้จัดการ 

2.12 นางสาวสุภาภรณ์ พรมภาพ  เจา้หน้าที่การเงนิ 

2.13  นายธนากร ตองตาส ี  เจา้หน้าทีส่ารสนเทศ 

3. การมอบทุนการศึกษาแก่บตุรสมาชิก 

1. ทุนระดับประถมศึกษา    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 เป็นเงิน    6,900  บาท 

5. ทุนระดับปรญิญาตร ี                จ านวน    9  ทุนๆ ละ  2,500  บาท เป็นเงิน  22,500  บาท 
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6.ทุนระดับปรญิญาโท    จ านวน     1  ทุนๆ ละ  2,500  บาท เป็นเงิน    2,500  บาท 

                               รวม  62 ทุน      เป็นเงินทั้งสิน้    จ านวน    112,500  บาท 

5. ตามทีส่หกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานของสมาคม 

ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) กองทนุสวสัดิการสมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย (กสธท.) และ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึง่ในปัจจบุันมีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

สกลนคร จ ากดั สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม ดังนี้ 

5.1 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) (ล้านที่ 1) 

จ านวน 426 ราย แยกเป็นสมาขิกประเภทสามัญ จ านวน 309 ราย และสมาชิกประเภทสมทบ  

จ านวน 120 ราย  ซึง่เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ในปี 2564 อยูท่ี่จ านวน 4,520.-บาท เมื่อสมาชิกเสียชวีิต ทายาท

หรอืผู้ประโยชน์จะได้รับเงิน จ านวน 1,000,000.-บาท  

5.2 กองทุนสวสัดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย (กสธท.)  (ล้านที่ 2)  

จ านวน 215 ราย แยกเป็นสมาขิกประเภทสามัญ จ านวน 173 ราย และสมาชิกประเภทสมทบ จ านวน 

142 ราย  ซึ่งอตัราเบีย้ประกันชีวติในปี 2564 อยู่ที่จ านวน 5,500.-บาท เมื่อสมาชิกเสียชวีิต ทายาทหรอืผู้

ประโยชน์จะได้รับเงนิจ านวน 1,000,000.-บาท  

      4.3 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) จ านวน 77 ราย แยกเป็นสมาชิกประเภทสามัญ จ านวน 76 ราย และสมาชิกประเภทสมทบ 

จ านวน 1 ราย เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าในปี 2564 อยู่ที ่จ านวน 4,820.-บาท เมือ่สมาชิกเสียชวีิต ทายาทหรอื

ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงิน จ านวน 600,000.-บาท  

      ในส่วนของ กองทุนสวัสดกิารสมาชิกของสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) (ล้านที่ 3) 

ซึ่งรับสมาชิกอายุไม่เกนิ 64 ป ีบรบิูรณน์ั้น รับเฉพาะสมาชิก สสธท. ที่เป็นสมาชิก กสธท. ล้านที ่2 เท่านัน้ 

อัตราคา่เบี้ยประกันชีวติ จ านวน 4,000.-บาท และค่าสมัครแรกเข้า จ านวน 100.-บาท หากสมาชิกท่านใด

สนใจสอบถามได้ที่เจา้หนา้ทีส่หกรณ์ฯ  

      ซึง่ในส่วนของ ล้านที่ 2 และ ล้านที่ 3 นัน้ เป็นการด าเนินการที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) ให้บริษัทประกันเป็นผู้บรหิารจัดการ จึงขอแจ้งให้กับ

สมาชิกทราบ เนือ่งจากสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากัด เป็นเพียงศูนย์ประสานงานเทา่นั้น 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

ประธานกรรมการ  ได้มอบให้ ผู้จัดการ นางประภากร นันตระกูล  น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่  

สามัญประจ าปี 2562  เมื่อเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2563  

หน้า 10-19)  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้พจิารณารับรอง 

มตทิี่ประชุม     ที่ประชุมมีมติรับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

ผู้จัดการ    น าเสนอรายงานแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2563  ในด้านต่าง ๆ ให้ที่ประชุม

ใหญ่รับทราบ  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2563 หน้า 21 – 43) 

ที่ประชุม    รับทราบ 

3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้น าเสนอผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 ให้ ที่ประชุมใหญ่ 

รับทราบ  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ าปี 2563 หน้า 44 - 47)  

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                         4.1 พิจารณา งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ประจ าปี 2563 

ประธานกรรมการ    มอบให้ผู้จัดการ เป็นผู้น าเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน และ

รายละเอียดต่าง ๆ ประกอบงบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติ  

(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกจิการประจ าปี 2563  หน้า 49 – 70) 

ประธาน  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถาม สมาชิกได้ซักถามและได้ตอบข้อซักถามแล้ว เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย 

จึงได้ขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม     อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 282 เสียง 

           4.2 พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 

ประธาน ได้น าเสนอ ข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการ ในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ดังนี้ 
รายการ ปี  2563 ปี 2562 

 

1.  เงนิส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

2.  ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไมเ่กิน ร้อยละ 1 ของ 

     ก าไรสทุธิแต่ไมเ่กินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 

     ก าหนด (30,000.00 บาท) 

3.  เงนิปันผลร้อยละ 5.30 แห่งค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน 

     โดยคดิใหต้ามส่วนระยะเวลา 

4. เงินเฉล่ียคนืร้อยละ 10.00  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 

2,450,705,78 

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 
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มติที่ประชุม มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 270 เสียง 

 4.3   พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปี 2564 

ประธานกรรมการ  มอบให้เลขานุการ เป็นผู้น าเสนอแผนงานประจ าปี 2564 และมอบให้ผูจ้ัดการเสนอ 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2564  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจ าปี  2563 

หน้า 73 - 84)  

มติที่ประชุม    มีมติอนุมัติ แผนงาน งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 284 เสียง 

4.4  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืค  าประกัน  ประจ าปี 2564 

     ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 18. ก าหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอื 

ค้ าประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  

      ถา้ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน

กูย้ืมหรอืการค้ าประกันส าหรับปใีด ก็ให้ใชว้งเงินกู้ยืมหรอืการค้ าประกันส าหรับปกีอ่นไปพลาง” 

      ส าหรับปี 2564 นี้ สหกรณ์มีความจ าเป็นที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจตามแผนงาน

ประจ าปีที่วางไว้  เพื่อให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและรักษาสภาพคล่องอย่างเพียงพอ            

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ืมหรอืการค้ าประกัน ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน 

300,000,000.- บาท (สามรอ้ยล้านบาทถ้วน)  

 ทุนเรือนหุ้น ณ วันสิน้ปี   จ านวน  320,076,100.00  บาท 

 เงินส ารอง ณ วันสิน้ปี   จ านวน    27,912,084.47  บาท 

 ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง  จ านวน  347,988,184.47  บาท 

 ในปี 2561 สหกรณ์ก าหนดวงเงินกูย้ืม จ านวน  521,982,276.70  บาท 

(การก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอืค้ าประกันของสหกรณ์เป็นจ านวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง) 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติให้ก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอืค้ าประกันประจ าปี  2564  จ านวน 300,000,000 บาท    

                   (สามรอ้ยล้านบาทถว้น)   ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จ านวน 228 เสียง 

          4.5 พิจารณาการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 26  ประจ าปี 2564 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมวา่ คณะกรรมการชุดที่ 25 กรรมการ จ านวน 4 คน ครบวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์

ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากัด พ.ศ.2554 ขอ้ 72 ของคณะกรรมการด าเนนิการประกอบด้วยประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการด าเนินการอีก 8 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกเป็นกรรมการ

ด าเนินการคณะหนึ่งไม่เกนิ 9 คน 

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

คณะกรรมการโดยให้เลือกประธานกรรมการด าเนนิการหนึง่คนและกรรมการอื่นอีกไม่เกนิสิบสี่คน ให้

คณะกรรมการด าเนินการเลอืกตั้งในระหว่างกนัเองขึน้ด ารงต าแหนง่รองประธานคนหนึง่หรอืหลายคน 
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เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ (ต าแหน่งประธานกรรมการให้พจิารณา

เลือกตั้งจากสมาชิก) 

 ในปี 2563 นี ้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ชุดที่ 25 พน้

จากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 4 คน  ดังนี้ 

1. นางลัดดา  อุปพงษ ์  กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2   

2. นางสาวกณฐิฌา ศักดิก์ุลชัยกิจ 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 ดงันี้ 

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  นางศิรพิร  สุพลธวณิชย์. สมาชิกสามัญเป็นประธานใน 

การเลือกตั้ง และกรรมการในการเลือกตั้ง จ านวน  4  คน  คอื 1. นายครรชิต  พาวนิิจ  

2. นางสาวปยินุช บุญกอง  3. นางรุง่รักษ์  ภิรมยล์าม  4. นางรัตติกาล อาชะวะบลู  

โดยเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 26  แทนกรรมการ  จ านวน 4 คน ทีอ่อกตามวาระ จงึขอเสนอ

หลักการ ดงันี ้

1. จ านวนคณะกรรมการตามข้อบังคับ สมควรใหม้ีคณะกรรมการ จ านวน  9  คน 

2. เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการที่ออกตามวาระ จ านวน 4 คน  

- ที่ประชุมมีมตใิห้เลอืกตั้งโดยวธิี  ลับ 

ประธานในการเลอืกตั้ง แนะน ากรรมการในการเลือกตัง้ จ านวน 4 คน ดูแลรับผดิชอบการหย่อน 

บัตรเลือกตั้งและนับคะแนน และได้แจ้งให้กับสมาชิกทราบว่า มีผูส้มัครรับการเลือกตั้ง หมายเลข 8  

นางอรัญญา  เครือเทยีน  ไดข้อถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากไม่สามารถมาร่วมประชุมได ้

หลังจากนั้นได้เชิญผูส้มัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแนะน าตัวเอง และหาเสยีงกับมวลสมาชิก ท่านละไม่

เกิน 3 นาทีเท่านั้น  

รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั ง ต าแหน่ง กรรมการ ประจ าปี 2564  จ านวน 7 คน ดังนี  

หมายเลข 1 นางสาวกณิฐฌา ศักดิ์กุลชัยกิจ สมาชิกเลขท่ี 0855      
หมายเลข 2 นางลัดดา อุปพงษ์  สมาชิกเลขท่ี 0339    
หมายเลข 3 นางพรทิพย์ หอมเพชร สมาชิกเลขท่ี 0346  
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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 

 เมื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งหาเสียงครบทุกท่านแล้ว ให้เวลามวลสมาชิกสามัญหย่อนบัตรได้ 
ก าหนดเวลารวม 30 นาที เมื่อสมาชิกหย่อนบัตรเลือกตั้งครบเวลาตามก าหนดแล้ว คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจ าหีบเลือกตั้งเริ่มนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 ผลการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ  จ านวน 4 คน  ตามล าดับคะแนน ดังนี้ 
 หมายเลข 1  นางสาวกณิฐฌา  ศักดิ์กุลชัยกิจ สมาชิกเลขที่ 0855 ได้ 303 คะแนนเสียง  (1) 
 หมายเลข 5 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ สมาชิกเลขที่ 0050 ได้ 222 คะแนนเสียง  (2) 
 หมายเลข 3 นางพรทิพย์ หอมเพชร สมาชิกเลขที่ 0346 ได้ 201 คะแนนเสียง  (3) 
 หมายเลข 6 นายชาตรี ค าชมภู  สมาชิกเลขที่ 1201 ได้ 193 คะแนนเสียง  (4) 
 หมายเลข 2 นางลัดดา อุปพงษ ์  สมาชิกเลขท่ี 0339 ได้ 190 คะแนนเสียง 
 หมายเลข 4 นางสาวมะลิวรรณ  สุนารักษ์ สมาชิกเลขท่ี 0068 ได้ 190 คะแนนเสียง 
 หมายเลข 7 นางสาววิไลลักษณ์ วิไลพันธ์ สมาชิกเลขท่ี 0956 ได้ 104 คะแนนเสียง  

 สรุปคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 26 ประจ าปี 2564 มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
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 

6. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 

7. นางจุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

8. นางพรทพิย ์  หอมเพชร กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

9. นายชาตรี  ค าชมภู  กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 

มติที่ประชุม       อนุมัต ิ

4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ ์ ประจ าปี 2564 

      เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบั ข้อ 25 บัญชขีองสหกรณน์ัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ

หนึ่งคร้ังตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด โดยผู้สอบ

บัญชซีึ่งนายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตั้ง  

      ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ได้เลอืก นายชาต ิ   ศรีชัย    เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 

2563  และในการประชุมใหญ่ในคร้ังนี ้จะตอ้งมีการเลือกผู้สอบบัญชปีระจ าป ี2564 
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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 

 

-รายงานประจ าปี 

 

 

-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 

-รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์ก าหนด 

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

 โดยแบ่งการรับออกเป็น 1-3 งวด 

ๆ งวดละ 15,000.-บาท และงวดท่ี 

4 จ านวน 25,000.-บาท หลังเสร็จ

สิ้นการสอบบัญชีประจ าปี 

- จ านวน 100,000.- บาท 

 โดยแบ่งการรับออกเป็น 

 งวด ๆ ละ 25,000.-บาท 

มติที่ประชุม    มมีติเป็นเอกฉันท์เลือก นายวิวัฒน์  สดุาจติ เป็นผูส้อบบัญชี ส าหรับปบีญัชสีิน้สดุวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2564 คา่ธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถว้น) และให ้ 

นายประสาน งามสม เป็นผู้สอบบัญชี ส ารอง 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ  

1. ข้อเสนอแนะจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  

โดยคุณธญัญวด ี สุรริมย ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ ์1 

จากผลการด าเนินงานที่ปรากฏจะเห็นได้วา่สหกรณ์เป็นมีการควบคุมภายในที่ด ีซึ่งผลการ 

ประเมินการควบคุมภายในอยูใ่นระดับดีมาก สหกรณ์มีความเข็มแข็ง ซึง่พิจารณาได้จากสหกรณ์บริหารโดย

ทุนของสหกรณ์เอง 100% และจากการประเมินมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศทุกปี คณะกรรมการมีการ

บรหิารที่ดี โปรง่ใส ซึ่งในป ี2564 สหกรณ์ได้เข้ารว่มโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งสหกรณ์

เตรียมการล่วงหนา้ เพื่อปฏิบตัิตามกฎกระทรวงที่จะบังคับใช้ในไม่ช้านี้ ตามที ่พ.ร.บ.สหกรณ์มีการปรับปรุง

แก้ไข พ.ศ.2562 จะมหีมวดการด าเนนิงานและการก ากับดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ซึ่งจะมีกฎกระทรวง มาก ากับดูแลในเรื่องตา่ง ๆ จ านวน 12 เรื่อง เช่น การให้เงินกู้แกส่มาชิก การก าหนดงวด 

การก ากับดูแลด้วยธรรมาภิบาล สหกรณ์จะประสบความส าเร็จได้ ประกอบด้วย สมาชิก คณะกรรมการ และ

ฝ่ายจัดการ โดยสมาชิกต้องมสี่วนร่วมให้ความรว่มมือกับสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินงานด้วยความ

โปรง่ใส ตรวจสอบได้ ฝา่ยจดัการด าเนินงานด้วยความซื่อสตัย์สุจริต การด าเนินงานของสหกรณ์จงึจะมีความ

เข็มแข็ง และจากกรณกีารตั้งคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสูญนัน้ สมาชิกต้องมีวนิัยในการช าระหนี ้ฝ่ายจดัการต้องมี

การติดตามหนีอ้ยา่งสม่ าเสมอ เพื่อสหกรณ์จะได้มีความมัน่คง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร  

โดยคุณสดุารัตน์  จันทรน์ามวงศ์ นักวชิาการตรวจสอบบญัชีช านาญการ 

       ในเรื่องของการออกเสียงในระเบยีบวาระเพื่อพิจารณานั้นควรไม่เกนิจ านวนผู้เขา้ร่วมประชุม 

และควรบันทึกให้ชัดเจน  

      ส่วนของงบการเงินทา่นผูส้อบบัญชีไดอ้ธิบายให้สมาชิกทุกทา่นรับทราบแล้ว สมาชิกทุกทา่น 

คงเข้าใจได้เปน็อย่างดี เพราะท่านได้ยกมอือนมุัติไปเรยีบรอ้ยแล้ว ว่าผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร ก าไร

ลดลงเพราะอะไร ที่นี้ในปีหนา้ในส่วนของการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญจะมีกฎหมายระเบียบนาย

ทะเบียนทีเปลีย่นแปลงไป ระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการบัญชขีองสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีผลบังคับใช้

เป็นกฎหมายที่สหกรณ์ต้องปฏิบัติตาม ส่วนคา่เผื่อหนีส้งสยัจะสูญบอกแล้วเป็นการประมาณการทางบัญชทีี่

สหกรณ์ต้องปฏิบัต ิถา้ไม่ปฏบิัติมีผลกระทบกับอะไร ผูส้อบก็จะแสดงความเห็นคดิที่เปลี่ยนไปแบบมีเงือ่นไข 

สหกรณ์ก็จะจัดสรรก าไรไม่ได ้เราจึงตอ้งเตรียมความพรอ้มรองรับเพราะปีนี้เราใช้นโยบายการบัญชวี่าด้วย

การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี ้พ.ศ.2544 แต่ปหีน้าก็จะมีระเบียบใหมอ่อกมา ประกาศกรมตรวจจะออกวิธี

ปฏิบัติการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญตามกฎกระทรวงที่ก าหนดเพราะตอนนีย้งัไมอ่อกจงึใช้ตัวเดิมไปกอ่น ซึ่ง

ในปีนี้ได้ตัง้คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสูญไว้ที่ 1.9 ล้านบาท ซึ่งเปน็ลูกหนีข้าดสมาชิกภาพที่ถูกพทิักษท์รัพย์ ส่วนที่

เหลืออีก 5 ราย จ านวน 5,058,675.00 บาท ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินนัน้ซึ่งเราได้ตั้งประมาณการค่า

เผื่อไว้ที่ 1 ลา้นบาท ถา้เกิดวา่นายทะเบียนออกประกาศมา การตั้งคา่เผื่อเราตอ้งปฏิบตัิตาม หากเราไมต่ั้ง งบ

การเงินเราเปลี่ยนไปแสดงงบไม่ถูก ถ้าสหกรณ์ไม่ปฏิบตัิจะไม่ตั้ง งบเราอาจถูกแสดงความเห็นเปลีย่นไปก็จะมี
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ผลกระทบ ซึ่งในอนาคตเรายงัไม่รู้ วา่เราจะตอ้งตั้งเท่าไหร ่แต่ถา้กฎกระทรวงก าหนดอาจต้องตัง้เต็มจ านวน 

หากในปีถัดไปก าไรลดลงก็ขอให้ทุกท่านได้ทราบไว้ตามนี ้  

ในฐานะผู้ก ากับดูแลก็มาก ากบัติดตาม ในปนีีถ้า้เกิดมีค าแนะน าก็ตอ้งเข้ามาตรวจมาตรฐาน ณ  

ที่ตั้งส านักงาน อยา่งผู้สอบบญัชทีี่รับงานเราก็ต้องเขา้มาตรวจสอบติดตามว่าปฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมาย ตาม

จรรยาบรรณที่เขาจะต้องเป็น ในฐานะส านักงานตรวจบัญชีก็จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลในส่วนตรงนี ้ และใน

การจัดช้ันคุณภาพมันไดไ้ด้การันตีวา่สหกรณจ์ะทุจรติหรอืวา่อยา่งไร เราไมไ่ด้การันตี ขอให้ทา่นไดดู้และได้

อ่านในรายงานของทา่น ตรงนีส้ าคัญมากซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิก และในเรื่องของสมาชกิปทีี่ผา่นมายังไม่

ชัดเจน ในปีนี้ได้พัฒนาชดัเจนได้มีการตดิป้ายแยกสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่ชัดเจนขึน้เพื่อความ

ชัดเจนในการยกมือ และในสว่นของการลงทะเบยีนได้มีการก าหนดเวลาลงทะเบียนที่ชัดเจนเมื่อหมดเวลา มา

สายมาไม่ทันในการลงทะเบียนได้ปดิประตไูม่ให้เข้าซึ่งถอืวา่เป็นเรื่องที่นา่ยนิดยีิ่ง  

วันนีท้ี่ได้มาก็เป็นเรื่องที่ยนิดยีิง่ ผ่านมาทั้งหมด 24 ป ีที่ได้ตัง้เป็นสหกรณ์เข้มแข็งยั่งยืน อย่าลมื 

นะคะจุดยืนของเรา คอื สหกรณ์ออมทรัพย ์วัตถุประสงคอ์อมทรัพย์ แต่ตอนหนีเ้ราเป็นอย่างไรขอฝากไวใ้ห้

สมาชิกไปส ารวจดูว่าเราเปน็อย่างไร หนีม้ากกวา่หุ้นมากว่าเงินฝาก หรอืว่าหุ้นเงนิฝากมากกว่าหนี ้ซึ่งเราจะ

เห็นได้จากตอนเกษียณ จงึขอให้สมาชิกเราตั้งใจ เมือ่สหกรณ์มาเป็นที่พึ่งของเราแล้วอยา่ลืมออมเพื่อมีเงินเก็บ

ไว้ใชต้อนชรา ก็ฝากไว้เป็นขอ้คดิเพียงเท่านี ้

ที่ประชุม      รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา   12.50    น. 

     (ลงชื่อ)        ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์ 

      (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์) 

                     ประธาน 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

     (ลงชื่อ)        วิราภรณ ์  วราอัศวปติ 

           (นางวิราภรณ ์ วราอัศวปติ) 

                    เลขานุการ 

      ผู้จดบันทึกการประชุม   

 

มติที่ประชุม  รับรอง 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

เรื่องที่  3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

 

 ปีนี้เป็นปีที่สหกรณ์ได้ด ำเนินงำนครบ 26 ปี หลงัจำกที่ได้ก่อตั้งมำตัง้แต่วันที ่22 มีนำคม 2539 

สินทรัพย์ของสหกรณ์ได้เติบโตมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับควำมรว่มมอืร่วมใจจำกทุกฝำ่ย  

ในรอบปีบัญช ี2564 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจ้ำหนำ้ที่ไดอุ้ทิศก ำลงักำยก ำลังใจ รว่มกัน

ท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจรติ บรหิำรงำนด้วยควำมระมดัระวังท ำให้สหกรณ์ประสบผลส ำเร็จในกำร

ด ำเนินงำน สรุปไดด้ังนี ้

ปรมิำณธุรกิจ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 

สมำชิกสำมัญคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน          634 รำย 

สมำชิกสำมัญเข้ำใหม่ป ี2564    จ ำนวน            43 รำย 

รับสมำชิกเปลี่ยนสถำนะจำกสมทบเป็นสำมัญ  จ ำนวน            15   รำย 

รับสมำชิกโอนย้ำย     จ ำนวน             0   รำย 

หักสมำชิกลำออกป ี25634    จ ำนวน           35 รำย 

หักสมำชิกเปลีย่นสถำนะจำกสำมัญเป็นสมทบ  จ ำนวน   2 รำย 

หักสมำชิกพ้นสภำพ (เสยีชีวติ)    จ ำนวน   1   รำย 

คงเหลือสมาชิกสามัญ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ านวน         654 ราย 

เป็นชำย       จ ำนวน          151    รำย 

เป็นหญิง      จ ำนวน         503   รำย   

จ านวนสมาชิกท่ีเปน็หนี ้    จ านวน         443    สัญญา 

จ านวนสมาชิกท่ีไม่เป็นหนี ้    จ านวน         211   สัญญา 

สมำชิกสมทบคงเหลอื ณ วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน          168 รำย  

รับสมำชิกสมทบเข้ำใหม่ ป ี2564    จ ำนวน          71     รำย 

รับสมำชิกเปลี่ยนสถำนะจำกสมทบเป็นสำมัญ  จ ำนวน           2    รำย 

หักสมำชิกสมทบลำออก ป ี2564    จ ำนวน         23    รำย 

หักสมำชิกเปลีย่นสถำนะจำกสมทบเป็นสมำชิกสำมัญ จ ำนวน         15     รำย 

หักสมำชิกพ้นสภำพ (เสยีชีวติ)    จ ำนวน          3    รำย 

คงเหลือสมาชิกสมทบ ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จ านวน       200      ราย 

เป็นชำย       จ ำนวน         74       รำย 

เป็นหญิง      จ ำนวน       126        รำย 

จ านวนสมาชิกสมทบที่เป็นหนี้    จ านวน        40        สัญญา 

จ านวนสมาชิกสมทบที่ไม่เป็นหนี้   จ านวน       160        สัญญา 
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ทุนเรอืนหุ้น 

1. สมำชิกสำมัญ    654 รำย เป็นเงิน          295,058,440.00  บำท 

2. สมำชิกสมทบ    200 รำย เป็นเงิน            34,262,010.00 บำท 

รวมสมาชิกและทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 854 ราย เป็นเงิน          329,471,950.00 บาท 

 

สมาชิกกู้เงนิฉุกเฉินเพื่อ 

1. ใช้จำ่ยส่วนตัว   จ ำนวน 281 สัญญำ เป็นเงิน    13,122,000.00  บำท 

2. เปน็ทุนกำรศึกษำ  จ ำนวน     9 สัญญำ เป็นเงิน        453,000.00  บำท 

3. ตอ่เติมบำ้น   จ ำนวน   18 สัญญำ เป็นเงิน        659,800.00  บำท 

4. ช ำระหนี ้   จ ำนวน    95 สัญญำ เป็นเงิน      4,106,000.00  บำท 

5. อืน่ ๆ    จ ำนวน   301 สัญญำ เป็นเงิน       8,931,500.00  บำท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน 704 สัญญา เป็นเงิน   27,272,300.00  บาท 

 

สมาชิกกู้เงนิสามญัเพื่อ 

1. ต่อเตมิและซอ่มแซมบ้ำน จ ำนวน 59  สัญญำ เป็นเงิน   77,424,000.00  บำท 

2. ซื้อที่ดิน   จ ำนวน   7  สัญญำ เป็นเงิน     7,400,000.00  บำท  

3. ช ำระหนี ้   จ ำนวน  19  สัญญำ เป็นเงิน   16,592,600.00  บำท 

4. เป็นทุนกำรศึกษำ  จ ำนวน  19  สัญญำ เป็นเงิน    11,416,000.00  บำท 

5. ซื้อยำนพำหนะ  จ ำนวน   3  สัญญำ เป็นเงิน     3,170,000.00  บำท 

6. ใช้จำ่ยส่วนตัว   จ ำนวน  60 สัญญำ เป็นเงิน             51,106,373.00  บำท 

7. ใช้จำ่ยส่วนตัว   จ ำนวน  50 สัญญำ เป็นเงิน             41,406,940.00  บำท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน 217 สญัญา เป็นเงิน           208,515,913.00 บาท  

 

สมาชิกกู้เงนิสามญั-โครงการบ ารุงสุข 

1. โครงกำรบ ำรุงสุข  จ ำนวน    2  สัญญำ เป็นเงิน      160,000.00  บำท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน   2  สัญญา เป็นเงิน                160,000.00  บาท 

 

สมาชิกกู้เงนิพิเศษ 

1. ต่อเตมิและซอ่มแซมบ้ำน จ ำนวน    4  สัญญำ เป็นเงิน   4,380,000.00  บำท 

2. ซื้อที่ดิน   จ ำนวน    1  สัญญำ เป็นเงิน      250,000.00  บำท 

 รวมท้ังสิ้น  จ านวน   5  สัญญา เป็นเงิน             4,630,000.00  บาท 
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เงินรับฝาก 

1. เงนิฝำกออมทรัพย ์   854 บัญช ี        854 รำย 12,399,219.31  บำท 

2. เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ            295 บัญช ี        231 รำย 35,554,046.77 บำท 

3. เงนิฝำกออมทรัพย์พิเศษ (ซุปเปอร)์         28  บัญช ี        28 รำย    127,377,776.09  บำท   

4. เงินฝำกออมทรัพย์พเิศษตอ่เนื่อง   47  บัญช ี        47 รำย     10,183,698,25  บำท 

5. เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษรุน่มั่งคั่งยั่งยืน่   41  บัญช ี         51 รำย  1,146,516.54  บำท 

 คงเหลือสิ้นป ี      จ านวน    1,265  บัญชี       854 ราย     136,894,247.59  บาท 

 

รายงานกิจการท่ัวไป 

 กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในรอบปีบัญช ี2564 สหกรณ์ด ำเนินงำนท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงที่

เผชิญอยู่ เช่น อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของสถำบันกำรเงิน เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะ

เทคโนโลยีทำงกำรเงิน พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรเปลี่ยนแปลงและกำรแก้ไขกฎหมำยแล้วออกกฎกระทรวงมำ

เป็นเกณฑ์ก ำกับดูแลสหกรณ์ ท ำให้บำงอย่ำงต้องปรับเปลี่ยนเข้ำสู่เกณฑ์ และประกอบด้วยสถำนกำรณ์

แพร่ระบำทของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 ถึงอย่ำงไรสมำชิกเรำได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อคณะกรรมกำร จึง

สำมำรถระทุนภำยในทั้งทุนเรอืนหุ้น เงินรับฝำกเข้ำมำ จึงส่งผลให้สหกรณ์มีต้นทุนทำงกำรเงินต่ ำลง และ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจ้ำหน้ำที่ได้อุทิศก ำลังกำยก ำลังใจ รว่มกันท ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

บรหิำรงำนด้วยควำมระมัดระวังท ำให้สหกรณ์ประสบผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ดังสรุปได้ดังนี้ 

      3.1.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์เปรยีบเทียบกับปีก่อน 

รำยกำร 30 พ.ย. 64 30 พ.ย. 63 + เพิ่ม – ลด รอ้ยละ 

จ ำนวนสมำชิก 

- สมำชิกสำมัญ                       (คน) 

- สมำชิกสมทบ                       (คน) 

854 

654 

200 

802 

634 

168 

+52 

-20 

+32 

+6.48 

-3.16 

+19.05 

ทุนเรอืนหุ้น                                (บำท) 329,471,950.00 320,076,100.00 +9,395,850.00 +2.93 

ทุนส ำรอง                                 (บำท) 30,362,790.25 27,912,084.47 +2,450,705.78 +8.78 

ทุนสะสมตำมข้อบังคับและระเบียบ    (บำท) 4,985,089.81 4,927,038.81 +58,051.00 +1.18 

เงินรับฝำก                                 (บำท) 185,661,256.96 136,894,247.59 +48,767,009.37 +35.62 

เงินให้กูร้ะหว่ำงป ี                        (บำท) 235,948,213.00 194,742.657.00 +41,205,556.00 +21.16 

ลูกหน้ีเงินกู้คงเหลอืสิ้นปี                 (บำท) 500,648,737.00 490,426,207.00 +10,222,560.00 +2.08 

สนิทรัพย์รวม                              (บำท) 578,496,491.10 515,154,283.83 +63,342,207.17 +10.35 

หน้ีสนิรวม                                 (บำท) 187,442,348.74 138,473,701.97 +48,968,646.77 +35.36 

ทุนของสหกรณ์รวม                      (บำท) 391,054,142.36 376,680,581.86 +14,373,560.50 +3.82 

รำยได้                                      (บำท) 33,890,430.35 33,990,263.99 -,99,833.64 -0.29 

ค่ำใชจ้ำ่ย                                   (บำท) 7,656,110.05 10,224,905.41 -2,568,795.36 -25.12 

ก ำไรสุทธิ                                  (บำท) 26,234,312.30 23,765,358.58 +2,468,953.72 +10.39 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

จำกตำรำงที ่3.1.1 กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ในปี 2564 เปรยีบเทียบกับปี 2563 พบว่ำ 

1. ด้ำนจ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ สิน้ปีบัญชี 2564 มสีมำชิก 854 คน เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น 52 คน  

แยกเป็นสมำชิกสำมัญ  654  คน ลดลง 20  คน สมำชิกสมทบ 200 คน เพิ่มขึน้ 32 คน 

2. ด้ำนทนุเรือนหุน้ สิน้ปีบัญชี 2564 มีทนุเรือนหุน้ 329,471,950 บำท เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น        

9,395,850.00 บำท คำ่เฉลี่ยทุนเรือนหุ้นต่อสมำชิก  385,798.54 บำทต่อคน 

3. ด้ำนทนุส ำรอง สิน้ปีบัญชี 2564 มีทุนส ำรอง 30,362,790.25 บำท เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น         

2,450,705.78 บำท 

4. ด้ำนทนุสะสมตำมขอ้บังคับและระเบียบของสหกรณ์ สิน้ปบีัญช ี2564 มีทุนสะสมฯ  

คงเหลือ 4,985,089.81 บำท เพิ่มขึน้ จำกปีกอ่น 58,051.00  บำท 

5. ด้ำนเงนิรับฝำก สิน้ปีบัญชี 2564 มีเงนิรับฝำก 185,661,256.96  บำท เพิม่ขึน้จำกปีกอ่น      

48,767,009.37 บำท  

6. ด้ำนเงนิให้กู้ระหว่ำงปี สิน้ปีบญัช ี2564 สมำชิกกู ้235,948,213 บำท เพิ่มขึน้ จำกปีกอ่น       

41,205,556.00 บำท 

7. ด้ำนลูกหนีเ้งนิกูค้งเหลอืสิน้ปบีัญช ี2564 ลูกหนีเ้งินให้กู้แกส่มำชิก 500,648,737.00 บำท  

เพิ่มขึน้ จำกปีกอ่น 10,222,560.00  บำท   

    8. ด้ำนสนิทรัพย์ สิน้ปีบัญชี 2564 สนิทรัพย์ 578,496,491.10 บำท เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น      

63,342,207.17 บำท 

    9. ดำ้นหนีส้นิ สิน้ปีบัญชี 2564 หนีส้ิน 187,442,348.74 บำท เพิ่มขึน้ จำกปีกอ่น 

48,968,646.77  บำท 

   10. ดำ้นทนุ สิน้ปีบัญช ี2564 ทุน 391,054,142.36 บำท เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น  

14,373,560.50 บำท 

   11. ด้ำนรำยได ้สิน้ปีบัญชี 2564 มีรำยได้ 33,890,430.35 บำท ลดลงจำกปีกอ่น  

99,833.64 บำท 

   12. ดำ้นคำ่ใช้จำ่ย สิน้ปีบัญชี 2564 มีค่ำใช้จำ่ย 7,656,110.05  บำท ลดลงจำกปีกอ่น 

2,568,795.36  บำท 

   13. ด้ำนก ำไรสุทธิ สิน้ปีบัญชี 2564 มีก ำไรสุทธ ิ26,234,312.30 บำท เพิ่มขึน้จำกปีกอ่น    

2,468,953.72 บำท  
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

จ ำนวนสมำชิกสหกรณ ์ปี 2564 

 

พ.ศ.  สมำชิกสำมัญ สมำชิกสมทบ 

ปี 2564   654 200  

 

            จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ตำมประเภท เปรียบเทียบปี 2560 - 2564

 
 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
สมาชิกสามัญ 385 391 608 634 854 
สมาชิกสมทบ 372 346 161 168 200    

 

สมาชิกสามญั

สมาชืกสมทบ
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สมาชิกสามญั

สมาชิกสมทบ

76.58% 

23.42% 

สมาชิกสามัญ 

สมาชิกสมทบ 

จ านวน (คน) ปี พ.ศ. 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 
 

แหล่งที่มำของเงินทุน 

 
 

 

 

 

รายการ ปี 2564 

ทุนเรือนหุ้น 329,471,950.00 

เงินรับฝำก 185,661,256.96 

ทุนส ำรอง 30,362,790.25 

ทุนสะสมตำมขอ้บังคับฯ 4,985,089.81 

ก ำไรสุทธ ิ 26,234,312.30 

อื่น ๆ 1,781,091.78 

รวม 578,496,491.10 

 

 

 

 

 

ทุนเรือนหุ้น

เงินรบัฝาก

ทุนส ารอง

ทุนสะสม

ก าไรสทุธิ

อ่ืน  ๆ

ทุนเรือนหุ้น 
     56.96% 

เงนิรับฝาก 
32.09% 

ก าไรสุทธิ  4.53% ทุนสะสม  0.86% 
ทุนส ารอง 5.25% อื่น ๆ 0.31% 

สมาชิกสามัญ 

สมาชิกสามัญ 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

แหล่งใช้ไปของเงนิทุน 

 
 

รายการ ปี 2564 

เงินใหส้มำชิกกู้ 500,648,737.00 

เงินลงทนุ 1,713,500.00 

เงินฝำกธนำคำร/สหกรณ์อื่น 75,133,752.28 

ที่ดิน, อำคำรและอุปกรณ์ 138,821.94 

อื่น ๆ 861,679.88 

รวม 578,496,491.10 

 

         หน่วย : ล้ำนบำท 

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 2564 1.376 1.456 1.602 1.566 0.954 1.253 0.943 0.873 0.800 0.742 0.783 0.912 

เงินให้สมาชิกู้

เงินลงทุน

เงินฝากธนาคาร

ท่ีดิน,อาคารและอปุกรณ์

อ่ืน ๆ 
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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.

ทุนเรอืนหุน้

ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2564 จ านวนหุ้น ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 

เดือน 

เงนิให้สมาชกิกู ้
86.54% 
 

เงนิฝากธนาคาร  12.99% 

เงนิลงทุน 0.30% 

ที่ดนิ,อาคารและอุปกรณ ์
           0.02% 

อื่นๆ 0.15% 
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                              ทุนเรือนหุ้น เปรียบเทยีบป ี2560 - 2564 

 
 

        หน่วย : ล้ำนบำท 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
ทุนเรือนหุ้น 261.13 275.32 296.76 320.07    329.47 

 

 

เงินใหส้มาชิกกู้ระหว่างป ี2564 
 

 
                                                                                         

                 หน่วย : ลำ้นบำท 

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 2564 14.892 17.955 17.955 23.928 31.631 22.942 20.285 17.423 18.471 16.801 14.095 16.506 
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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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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 

เงินให้กู้แก่สมาชกิเปรยีบเทียบ ปี 2560 - 2564 

 
 

                                                                                                          หนว่ย : ล้ำนบำท 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
เงินให้สมาชิกกู้ 501.19 598.21 499.43 490.42   500.54  

 

เงินรับฝากระหว่างปี 2564 

      
 

                                                                                                    หน่วย : ล้ำนบำท 

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 2564 42.388 4.144 7.438 8.633 2.585 1.603 3.734 1.608 2.165 1.670 1.639 7.343 
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เงินรบัฝาก

ปี พ.ศ. 

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 

เดือน 

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

เงินรับฝำกจ ำแนกตำมประเภท เปรียบเทียบปี 2560 - 2564 

                                                                                                                     
หนว่ย : ล้ำนบำท 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
ออมทรัพย์ 8.3722 9.5235 12.7500 7.1350 12.3992 
ออมทรัพย์พิเศษ  39.4531 42.1840 30.5300 33.4236 34.5540 
ออมทรัพย์พิเศษ (ซุปเปอร์) 79.5633 94.5698 99.6700 85.2024 127.3777 
ออมทรัพย์พิเศษต่อเนื่อง 8.0418 8.6425 9.7800 10.4992 10.1836 
ออมทรัพย์รุ่นมั่งคั่งฯ 0 0 0 0.6339 1.1465 

สนิทรัพย์ หนี้สนิ ทุน เปรียบเทยีบป ี2560 - 2564 

                                                                                                             
หนว่ย : ล้ำนบำท 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
สินทรัพย์ 544.6339 520.3371 515.7470  515.1542  578.4964  
หน้ีสิน 222.1098 194.1034 164.1238  138.4737  187.4423  
ทุนของสหกรณ์ 275.5725 326.2340 351.6231  376.6805  391.0541  
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หนีส้นิ

ทุนของสหกรณ์

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 

จ านวนเงนิ  (ล้านบาท) 

ปี พ.ศ. 
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

รายได้ ป ี2564 

 
 

รายการ ดอกเบี้ยจาก  

เงินให้สมาชิกกู ้

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารและรายได้อื่น ๆ 

ผลตอบแทน 

จากการลงทุน 

รวม 

รำยได ้ 32,313,829.00 1,483,215.60   93,385.75 33,890,430.35  

 

 

ค่าใช้จ่ายปี 2564 

 
 

รายการ ดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จา่ยบริหาร รวม 

คำ่ใช้จำ่ย  4,749,834.52 2,906,283.53  7,656,118.05  

ดอกเบีย้จากเงินให้สมาชิกกู้

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารและรายได้อ่ืน ๆ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบีย้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริหาร

ดอกเบีย้จากเงนิให้สมาชกิกู ้
95.35% 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
            0.28% 

ดอกเบีย้จ่าย 
   62.04% 

ค่าใช้จ่ายบริหาร 
     37.96% 

ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารและ
รายได้อื่น ๆ  4.37% 
            0.25% 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 

รายได้  รายจา่ย ก าไรสุทธิ เปรียบเทยีบป ี2560 - 2564 

 
                                                                                                            หนว่ย : ล้ำนบำท 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 
รำยได้ 33.6487 32.8611  32.8623  33.9926  33.8904  
รำยจ่ำย 10.3306 9.1997   8.1721   10.2249   7.6561  
ก ำไรสุทธ ิ 23.3181 23.6614   24.6901   23.7653   26.343  

 

3.1.2 รำยงำนกำรจำ่ยเงินใหกู้แ้ก่สมำชิก เปรียบเทียบกับป ี2564 และ 2563 

รายการใหเ้งินกู ้
ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม    - ลด 

สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 

เงินใหกู้ฉุ้กเฉนิ 

เงินใหกู้ส้ำมัญ 

เงินใหกู้ส้ำมัญ (บ ำรุงสุข) 
เงนิใหกู้ส้ำมัญ (ทุนศึกษำสมำชิก) 

เงินใหกู้พ้เิศษ 

 704 

217 

2 

0 

1 

27,272,300.00 

208,515,913.00 

160,000.00 

0 

4,630,000.00  

 639 

191 

0 

2 

2 

21,546,300.00 

170,696,357.00 

0.00 

400,000.00 

2,100,000.00   

+65 

+26 

+2 

-2 

-1   

+5,726,000.00 

+37,819,556.00 

+160,000.00 

-400,000.00 

+2,530,000.00  

 

3.1.3 อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท ในปี 2564 

ระยะเวลา ประเภทเงินกู้ ร้อยละต่อปี 

1 ธ.ค.63 – 31 มี.ค.64 - เงินกู้ฉุกเฉิน , เงินกู้สำมญัปกต ิ, เงินกู้สำมัญโครงกำรบ ำรุง

สุข , เงินกู้สำมัญโครงกำรทุนศึกษำบุตรสมำชิก , เงินกู้พเิศษ 

กรณใีชห้ลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

6.50% 
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ระยะเวลา ประเภทเงินกู้ ร้อยละต่อปี 

1 เม.ย.64 – 30 พ.ย.64 - เงินกู้ฉุกเฉิน , เงินกู้สำมญัปกต ิ, เงินกู้สำมัญโครงกำรบ ำรุง

สุข , เงินกู้สำมัญโครงกำรทุนศึกษำบุตรสมำชิก , เงินกู้สำมัญ

โครงกำรทุนศึกษำสมำชกิ 

- เงินกู้สำมัญโครงกำรพเิศษ กรณีสมำชกิประสบสำธำรณภัย 

- เงินกู้สำมัญ กรณใีชเ้งินฝำกค้ ำประกัน 

- เงินกู้สำมัญ กรณกีู้เท่ำกับมูลค่ำหุ้น 

- เงินกู้พเิศษ กรณีใชห้ลักทรัพย์ค้ ำประกัน 

6.50% 

 

 

4.00% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

 

3.1.3 จ ำนวนเงินฝำกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 

ปี 
ออมทรัพย ์ ออมทรัพย์พเิศษ 

ออมทรัพย์พเิศษ 

ซุปเปอร ์

ออมทรัพย์พเิศษ 

ต่อเนื่อง 
รวม 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

8,372,297.30 

9,523,560.83 

12,759,501.14 

7,135,020.00 

12,399,219.31  

39,453,109.05 

42,184,072.21 

30,536,976.57 

33,423,612.75 

34,554,046.77 

79,563,368.71 

94,569,882.48 

99,675,216.82 

85,202,406.62 

127,377,776.09 

8,041,889.43 

8,642,550.93 

9,782,941.78 

10,499,223.69 

1,146,516.54 

135,430,664.49 

154,920,066.45 

152,754,636.31 

136,894,247.59 

185,661,256.96 

 

3.1.4 อัตรำดอกเบีย้เงินรับฝำก ในปี 2564 

ระยะเวลา 
เงินฝาก

ออมทรัพย์ 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 

 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ  

ซุปเปอร์ 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 

 ต่อเนื่อง 

เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ 

 รุ่นมั่งคั่งยั่งยืน 

1 ธ.ค.63 – 31 มี.ค.64 1.25% 2.50% 3.25% 3.00% 3.25% 

1 เม.ย.64 – 30 พ.ย.64 1.25% 2.00% 2.75% 3.00% 3.25% 

 

3.1.5 อัตรำดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท ในปี 2564 

ระยะเวลา เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ 
เงินกู้สามัญ 

(บ ารุงสุข) 

เงินกู้สามัญ 

(ทุนศึกษา) 
เงินกู้พิเศษ 

1 ธ.ค.63 – 31 มี.ค.64 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.25% 

1 เม.ย.64 – 30 พ.ย.64 6.50% 4.00 – 6.50% 6.50% 6.50% 5.00% 
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3.1.6 จ ำนวนทนุเรือนหุน้เปรียบเทียบกับปีที่ผำ่นมำและเฉลี่ยตอ่สมำชิก 

ป ี จ านวนทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น จ านวนสมาชกิ เฉลี่ยต่อสมาชิก 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

261,136,450.00 

275,325,940.00 

296,761,700.00 

320,076,100.00 

329,471,950.00 

25,519,000.00 

14,189,490.00 

21,435,760.00 

23,314,440.00 

9,395,850.00 

757 

737 

769 

802 

854 

344,962.29 

373,576.58 

385,905.98 

399,097.00 

385,798.54 

 

3.1.7 รำยงำนกำรใช้ทุนสวัสดกิำรเพื่อช่วยเหลือสมำชิกและครอบครัว    

 ในระหวำ่งปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ไดใ้ช้เงินทุนดังนี้ 

 ยอดคงเหลือจำกปี 2563             1,158,261.00  บำท 

 ได้รับกำรจัดสรรก ำไรสุทธ ิ 2563    500,000.00  บำท 

  รวมเงินทุน             1,658,261.00  บาท 

 หัก  จ่ำยระหว่ำงปี 2564      670,650,00  บำท 

  คงเหลือเงนิทุนท้ังสิ้นปี 2564              987,611.00  บาท 

รายละเอียดการจ่ายทุนสวสัดกิารเพื่อช่วยเหลือสมาชกิและครอบครัว ปี 2564   

  ประเภทสวัสดกิาร  จ านวนราย  จ านวนเงนิ 

*สวัสดิกำรเพื่อกำรส่งเสรมิกำรศึกษำของบตุรสมำชิก     62 ทนุ            112,500.00  บำท  

*รับขวัญทำยำทใหม ่           10 รำย   10,000.00  บำท 

*สวัสดิกำรวนัเกิดสมำชิก         619 รำย             74,700.00  บำท    

*สวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก          13 รำย                  93,250.00  บำท 

*สงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพบคุคลในครอบครัวสมำชิก     24 รำย           335,000.00  บำท 

*สวัสดิกำรกรณปีระสบภัยธรรมชำติ          1  รำย                    5,000.00  บำท 

*สวัสดิกำรเกี่ยวกับสมำชิกแต่งงำน          3 รำย                    3,000.00  บำท 

*สวัสดิกำรเกี่ยวกับสมำชิกส ำเร็จกำรศึกษำ          1 รำย                    2,000.00  บำท 

*สวัสดิกำรเพื่อกำรรักษำพยำบำล         49 รำย   35,200.00  บำท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                        670,750.00 บาท 

(ตำมเอกสำรแนบท้ำยภำคผนวก)  
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3.1.8 รำยงำนกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์ 

ในระหวำ่งปี 2564  สหกรณอ์อมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ได้ใชเ้งินทนุดงันี้ 

 ยอดคงเหลือจำกปี 2563               643,459.00  บำท 

 ได้รับกำรจัดสรรก ำไรสุทธ ิ 2563              100,000.00  บำท 

  รวมเงินทุน              743,459.00  บาท 

 หัก  จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ระหวำ่งป ี2564             64,159.00   บำท 

  คงเหลือเงนิทุนท้ังสิ้นปี 2564            679,300.00  บาท 

 

รายละเอียดการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2564 

*สนับสนุนรำ้นมัจฉำกำชำดประจ ำปี 2564      1,000.00  บำท 

*สนับสนุนวันสหกรณ์แห่งชำติปี 2564       1,350.00  บำท 

*สนับสนุนกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่โรงพยำบำลศนูยส์กลนคร       18,150.00  บำท 

*สนับสนุนโครงกำรดืม่นมวำรชิเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร             1,445.00  บำท 

*สนับสนุนโครงกำรแดน่้อง สอ.ครูแพร่                 500.00  บำท 

*สนับสนุนโครงกำรร่วมน้ ำใจขบวนกำรสหกรณ์จังหวดัสกลนคร            

  สูภ่ัย Covid-19                 10,000.00  บำท 

*บรจิำคโรงพยำบำลศูนย์สกลนคร สู้ภยั Covid-19                 20,000.00  บำท 

*กระเช้ำต้อนรับ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศนูยส์กลนคร    2,214.00  บำท 

*ร่วมท ำบุญครบรอบ 41 ป ีสอ.ข้ำรำชกำรสงักัดกระทรวงศึกษำธิกำร     

  จังหวัดสกลนคร จ ำกัด        1,000.00  บำท 

*ร่วมท ำบุญครบรอบ 40 ปี สอ.สำธำรณสุขสกลนคร จ ำกดั     1,000.00  บำท   

*บรจิำคกฐินพระรำชทำนกรมส่งเสรมิสหกรณ์      1,000.00  บำท 

*บรจิำคกฐินพระรำชทำนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์               1,000.00  บำท 

*บรจิำคกฐินชำวสหกรณ์จังหวัดสกลนคร      2,000.00  บำท 

*บรจิำคกฐินพระรำชทำน สส.ชสอ.        500.00  บำท 

*บริจำคกฐินสันนิบำตสหกรณ์         500.00  บำท 

*บริจำคกฐิน สอ.ครูยโสธร         500.00  บำท 

*บริจำคกฐิน พระรำชทำน สอ.มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์      500.00  บำท 

*บริจำคกฐิน สอ.หนองคำย จ ำกัด                   500.00  บำท 

*บริจำคผำ้ป่ำ สหกรณ์บริกำรคนตำบอดแห่งประเทศไทย    1,000.00  บำท 

*บริจำคสมทบจัดซื้อเครื่องมอืแพทย์ สอ.สำธำรณสุขกระปี่      500.00  บำท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                  64,159.00  บาท  
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3.1.9 รำยงำนกำรใช้ทุนศึกษำอบรม 

ในระหวำ่งปี 2564  สหกรณอ์อมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ได้ใชเ้งินทนุดงันี้ 

 ยอดคงเหลือจำกปี 2563           1,215,818.81  บำท 

 ได้รับกำรจัดสรรก ำไรสุทธ ิ 2563            100,000.00  บำท 

  รวมเงินทุน           1,315,818.81  บาท  

 หัก  จ่ำยทนุศึกษำอบรมระหว่ำงปี 2564                         7,140.00  บำท 

  คงเหลือเงนิทุนท้ังสิ้นปี 2564         1,308,678.81 บาท 

รายละเอียดการจ่ายทุนศึกษาอบรม ในปี 2564 

วัน เดอืน ปี รำยชื่อผู้เข้ำรว่มประชุมสัมมนำ หัวข้อเรื่อง ผู้จัด/สถำนท่ี จ ำนวนเงิน

(บำท) 

12 ม.ีค.2564 1.น.ส.อรุณี  สิทธิหงษ์ รองประธำน 
2.น.ส.กณิฐฌำ ศักด์ิกุลชัยกจิ กรรมกำร 

3.นำงประภำกร นันตระกูล ผจก. 

4.นำงทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผช.ผจก. 

กฎกระทรวงว่ำดว้ยกำร

ด ำเนินงำนและกำรก ำกับ

ดูแลสหกรณ์ 

สอ.สำธำรณสุข

สกลนคร จ ำกัด 

ไม่มีค่ำใช้จำ่ย 

17 มี.ค.2564 1.นำยชำตร ี ค ำชมภู กรรมกำร 

2.นำงพรทิพย์ หอมเพชร กรรมกำร 

กลยุทธก์ำรบรหิำรงำน

สหกรณ์ออมทรัพย์ไดส้ ำเร็จ

ภำยใต้กฎกระทรวง 

โรงแรมเจรญิธำนี

ปริ๊นเซส 

จ.ขอนแก่น 

5,000.-   

25 มี.ค.264 1.นำงจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมกำร 

2.นำงจรัสแสง นวำนุช  กรรมกำร 
แนวทำงปฏบัิติตำม

กฎกระทรวงกำรด ำเนินงำน

และกำรก ำกับดูแลสหกรณ์

ออมทรัพย์และเครดติยู

เน่ียน 

ส ำนักงำนสหกรณ์

จังหวัดสกลนคร 

ไม่มีค่ำใช้จำ่ย 

8 ม.ิย.2564 1.นำงประภำกร นันตระกูล ผจก. 

2.นำงทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผช.ผจก. 
3.น.ส.สุภำภรณ์ พรมภำพ จนท.กำรเงนิ 

4.นำยธนำกร  ตองตำสี จนท.สำรสนเทศ 

อบรม หลักสูตร กฎหมำย

ฟอกเงิน Online 

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยำบำล

สกลนคร จ ำกัด 

2,140.- 

6 – 9 

ก.ย.2564 

1.นำงพรทิพย์ หอมเพชร  กรรมกำร กำรเงินกำรบัญชีและกำร

บรหิำรงำนส ำหรับกรรมกำร

สหกรณ์ 

อบรมผ่ำนระบบ 

Zoom Meeting 

ท่ี สนง.สหกรณ์ฯ 

ไม่มีค่ำใช้จำ่ย 

4 - 7 

ต.ค.2564 

1.นำยแพทย์ธัชพล จันทธ ำรงวัฒน์ 

   ประธำนกรรมกำร 
2.น.ส.กณิฐฌำ ศักด์ิกุลชัยกจิ กรรมกำร 

กำรเงินกำรบัญชีและกำร

บรหิำรงำนส ำหรับกรรมกำร

สหกรณ์ 

อบรมผ่ำนระบบ 

Zoom Meeting 

ท่ี สนง.สหกรณ์ฯ 

ไม่มีค่ำใช้จำ่ย 
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3.1.10  ในระหว่ำงปสีหกรณ์ได้ก ำหนดระเบียบ จ ำนวน 6 ระเบียบ ดังนี ้ 

 3.1.10.1 ระเบียบวำ่ด้วย กำรเรง่รัดติดตำมหนีค้ำ้งช ำระสหกรณ์ พ.ศ.2564 

ระเบียบสหกรณ์ออมโรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

ว่าด้วย การเรง่รัดติดตามหนี้ค้างช าระสหกรณ์ พ.ศ.2564 

**************************** 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในขอ้ 79 (8) และ ขอ้ 107 (11)  ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด พ.ศ.2554  และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณอ์อมทรัพย์

โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด คร้ังที่ 3/2564 เมือ่วันที ่23 กมุภำพันธ์ 2564 จึงก ำหนดระเบียบสหกรณ์

ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วยกำรเรง่รัดตดิตำมหนีค้ำ้งช ำระสหกรณ์ พ.ศ.2564 ไว้

ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกวำ่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด วำ่ด้วย กำร

เร่งรัดติดตำมหนีค้ำ้งช ำระสหกรณ์ พ.ศ.2564” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มนีำคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบยีบนี ้

  “สหกรณ์” หมำยควำมว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

  “ข้อบังคับ” หมำยควำมว่ำ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล 

                                                                  สกลนคร จ ำกัด พ.ศ.2554                                                    

“คณะกรรมกำรด ำเนินกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร   

                                                                  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำล  

                                                                  สกลนคร จ ำกัด 

“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย ์

   โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด                                                              

  “สมำชิก”  หมำยควำมว่ำ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำล 

                                                                             สกลนคร จ ำกัด 

  “ลูกหนี”้   หมำยควำมว่ำ สมำชิกที่มีหนีเ้งินกูก้ับสหกรณ์หรอืผู้ที่รับ 

ช ำระหนีแ้ทน หรอืผู้ที่มภีำระช ำระหนีแ้ทน 

สมำชิกที่มีหนีเ้งินกูทุ้กประเภทกับสหกรณ์ 

 ข้อ 4 วัตถุประสงคข์องกำรเร่งรัดติดตำมหนีค้ำ้งช ำระสหกรณ์มีดังนี้ 

(1) เพื่อให้สมำชิกไมม่ีหนีค้ำ้งช ำระกับสหกรณ์ 

(2) เพื่อให้สมำชิกเกิดควำมรับผดิชอบในกำรช ำระหนี้ 

(3) เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรติดตำมหนีใ้ห้มีประสิทธิภำพ 
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(4) เพื่อให้สหกรณ์เกดิควำมมัน่คง 

(5) เพื่อไม่ให้เกดิหนีสู้ญ 

(6) เพื่อให้เกดิแนวทำงปฏิบตัิงำนที่ชัดเจนแกส่หกรณ์ 

หมวด 1 

มาตรการเร่งรัดและติดตามหนี้ค้างช าระ 

 ข้อ 5 เมื่อเกดิกรณีที่ลูกหนีม้กีำรผดินัดช ำระหนีแ้ก่สหกรณ์ให้ด ำเนินกำรเร่งรัดติดตำมหนี ้ดังนี้ 

1. กรณีผูกู้ผ้ิดนัดช ำระหนี ้โดยมใิช่เหตุที่เกดิจำกกำรออกจำกรำชกำรให้ด ำเนนิกำร  

ดังนี ้

1.1 เมื่อผู้กูผ้ิดนดัช ำระเงินงวดช ำระหนีไ้ม่วำ่ตน้เงินและ/หรอืดอกเบี้ย ให้สหกรณ์มี 

หนังสือบอกกลำ่วกำรผดินดัช ำระหนีไ้ปยังผู้กู้และผู้ค้ ำประกนัภำยใน 30 วนั นับ 

แต่วันที่ผูกู้ผ้ิดนดั โดยในหนังสือบอกกลำ่วให้แจง้ไปด้วยว่ำให้ผูกู้ต้ิดต่อเพื่อน ำเงนิมำช ำระหนีภ้ำยใน 7 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับหนงัสอืนี ้

   1.2  เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำให้ผูกู้ช้ ำระหนีต้ำมขอ้ 1.1 แล้ว ผู้กูย้ังไม่ช ำระหนีภ้ำยใน

ก ำหนด และหำกผู้กู้ผดินัดช ำระเงินงวดช ำระหนี ้2 งวดตดิต่อกันหรอืผดินดักำรส่งเงินงวดช ำระหนีถ้งึสำม

ครำว ให้สหกรณ์มีหนงัสอืบอกกล่ำวกำรผดินดัช ำระหนีไ้ปยังผู้กู้และผู้ค้ ำประกนั โดยใหผู้้กู้ช ำระหนี้

ภำยใน 7 วนั นับแต่วันทีไ่ด้รับหนังสือ หำกสหกรณ์เห็นว่ำผูกู้ร้ำยดังกลำ่วยงัมีควำมสำมำรถที่จะช ำระหนี้

ได้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้กู้ หรอืหำก

สหกรณ์เห็นว่ำผู้กู้รำยดงักล่ำวมีเหตุสมควรที่จะใหอ้อกจำกสมำชิกตำมขอ้บังคับของสหกรณ์ ให้น ำเสนอ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพือ่พิจำรณำลงมต ิ

  หำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีมติให้ผูกู้อ้อกจำกสมำชิกสหกรณ์ ใหส้หกรณ์น ำทนุ

เรือนหุ้น เงินฝำก หรอืเงินอืน่ใดที่ผูกู้ม้ีสิทธิได้รับจำกสหกรณ์มำช ำระหนี ้หำกยังมีหนีข้องผู้กู้เหลืออยู ่ให้

สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ค้ ำประกันทรำบว่ำผู้ค้ ำประกันจะต้องช ำระหนีแ้ทนผู้กู้ตำมจ ำนวนที่

สหกรณ์ได้แจ้งไป ทัง้นี ้ต้องให้เวลำผู้ค้ ำประกันไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน นับแต่วนัที่ได้รับแจง้เป็นหนังสือ หรอื

ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร 

2. กรณีผูกู้อ้อกจำกรำชกำร โดยไมไ่ด้รับบ ำนำญ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน ให้ด ำเนินกำร  

ดังนี ้

2.1 เมื่อผู้กูผ้ิดนดัช ำระเงินงวดช ำระหนีไ้ม่วำ่ตน้เงินและ/หรอืดอกเบี้ยใหส้หกรณ์มี 

หนังสือบอกกลำ่วกำรผดินดัช ำระหนีไ้ปยังผู้กู้และผู้ค้ ำประกนัภำยใน 30 วนั นับ 

แต่วันที่ผูกู้ผ้ิดนดัโดยในหนังสอืบอกกล่ำวให้แจ้งไปด้วยวำ่ให้ผูกู้ต้ิดตอ่เพื่อน ำเงินมำช ำระหนีภ้ำยใน 7 วนั 

นับแต่วันที่ได้รับหนงัสอืบอกลำ่ว 

2.2 ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนงัสอืถึงผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรอืนำยจ้ำงใน

สถำนประกอบกำร หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีส่มำชิกปฏิบตัิหนำ้ที่อยูโ่ดยเร็ว เพื่อ 
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ด ำเนินกำรให้มีกำรน ำเงนิบ ำเหน็จปกติ หรอืเงินอื่นใดทีส่มำชิกผู้กู้มีสิทธิได้รับมำช ำระหนีใ้ห้สหกรณ์ ตำม

ข้อสัญญำในหนังสือสัญญำกูเ้งิน 

2.3 เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำใหผู้้กู้ช ำระหนีต้ำม ขอ้ 2.1 แล้ว ผู้กู้ยังไม่ช ำระหนี้ 

ภำยในก ำหนดและหำกผูกู้ผ้ิดนัดช ำระเงนิงวดช ำระหนี ้2 งวดติดต่อกัน หรอืผดิ 

นัดกำรสง่เงินงวดช ำระหนีถ้งึสำมครำว ใหส้หกรณ์มีหนังสอืบอกกล่ำวกำรผดินัดช ำระหนีไ้ปยงัผู้กู้และผู้

ค้ ำประกัน โดยให้ผูกู้ช้ ำระหนีโ้ดยเร็ว ทัง้นี ้ให้ผูกู้ช้ ำระหนีภ้ำยใน 7 วนั นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืบอกกล่ำว 

กรณีดังกล่ำวหำกสหกรณ์เหน็ว่ำผู้กู้รำยดังกลำ่วมีทำงที่จะช ำระหนีไ้ด้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรเพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีข้องผู้กู้ หรอืหำกสหกรณ์เห็นวำ่ผูกู้ร้ำยดังกลำ่วมี

เหตุสมควรที่จะให้ออกจำกสมำชิกตำมขอ้บังคับของสหกรณ์ ให้รำยงำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อ

พิจำรณำลงมต ิ

         หำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีมติให้ผูกู้อ้อกจำกสมำชิกสหกรณ์ให้สหกรณ์น ำ

ทุนเรือนหุ้นเงินฝำก หรอืเงนิอืน่ใดที่ผูกู้ม้สีิทธไิด้รับจำกสหกรณน์ ำมำช ำระหนี ้หำกยังมหีนีข้องผู้กู้

เหลืออยู่ ใหส้หกรณ์แจ้งเป็นหนังสอืไปยงัผู้ค้ ำประกันทรำบว่ำผู้ค้ ำประกันจะตอ้งช ำระหนีแ้ทนผู้กูต้ำม

จ ำนวนทีส่หกรณ์ได้แจง้ไป ทัง้นีต้้องให้เวลำผู้ค้ ำประกันไม่นอ้ยกวำ่ 30 วัน นับแต่วนัที่ได้รับแจง้เป็น

หนังสือ หรอืตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเหน็สมควร 

3. กรณีผูกู้ถ้งึแก่ควำมตำย ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

เมื่อสหกรณ์ได้ทรำบว่ำผู้กู้ถึงแก่ควำมตำย ให้เสนอเรื่องตอ่คณะกรรมกำร 

ด ำเนินกำรเพื่อน ำทนุเรือนหุน้ เงินปันผล เงินเฉลีย่คนื เงนิทนุสวัสดิกำรสงเครำะห์ เงินคำ่สินไหมประกัน

กลุ่ม (ถำ้มี) หักช ำระหนีข้องผูกู้ต้ำมข้อ 39 ข้อ 45 และข้อ 46 แห่งขอ้บังคับของสหกรณ ์หำกเงนิดังกล่ำว

ไม่พอช ำระหนีใ้ห้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดงันี้ 

    3.1 ใหส้หกรณ์แจ้งให้ทำยำท หรอืบุคคลซึ่งสมำชิกผู้กู้ที่ถงึแก่ควำมตำยได้แสดงเจตนำ

ให้เป็นผู้มสีิทธไิด้รับเงนิบ ำเหน็จตกทอดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรอืบ ำเหน็จตก

ทอดตำมระเบียบวำ่ด้วยบ ำเหน็จลูกจำ้ง แล้วแต่กรณ ีและเงินอื่นใด ที่ทำยำทมสีิทธไิด้รับจำกทำงรำชกำร 

ยินยอมให้น ำเงินดังกลำ่วช ำระหนีใ้ห้สหกรณ์ 

    3.2 เมื่อด ำเนนิกำรตำมข้อ 3.1 แล้ว ยังมีหนีข้องผู้กู้เหลืออยู่ ถ้ำผู้กูถ้งึแก่ควำมตำย มี

เงินฝำกและดอกเบีย้ไว้กับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักเงินดงักลำ่วช ำระหนี้ 

    หำกสมำชิกผู้กู้ที่ถงึแก่ควำมตำยเป็นสมำชิก กบข. หรอื กสจ. ใหส้หกรณ์ด ำเนินกำร

ให้ทำยำทหรอืบุคคลซึ่งสมำชิกผู้กู้ที่ถึงแก่ควำมตำยได้แสดงเจตนำให้เป็นผูม้ีสิทธิได้รับเงนิดังกลำ่ว ตกลง

ยินยอมให้น ำเงินทีไ่ด้รับจำก กบข. หรอื กสจ. มำช ำระหนีใ้ห้กับสหกรณ์ 

    3.3 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงนิดังกล่ำวข้ำงต้นช ำระแล้ว หำกยงัมีหนีส้ินคงเหลือใหส้หกรณ์

ตกลงกับทำยำทเพื่อให้ช ำระหนีท้ี่เหลือแทนสมำชิกผูกู้ท้ี่ถึงแกค่วำมตำยทัง้จ ำนวน กรณีทำยำทมีเหตุ

จ ำเป็นขอช ำระหนีบ้ำงส่วนหรอืขอผ่อนช ำระหนีเ้ปน็รำยงวด ใหส้หกรณ์รำยงำนคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร

เพื่อพิจำรณำต่อไป 
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    3.4 เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีมติอนมุัติแล้ว ให้สหกรณ์แจ้งให้ทำยำทมำท ำ

สัญญำรับสภำพหนีผ้่อนช ำระไว้ต่อสหกรณ์ โดยให้ผูค้้ ำประกันรำยเดิมตกลงด้วยในกำรผอ่นเวลำช ำระหนี้

นั้น 

    3.5 เมื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.1 และขอ้ 3.2 แล้ว ยังมีหนีค้ำ้งคงเหลืออยู ่หรอืกรณี

ทำยำทเพิกเฉยปฏิเสธกำรช ำระหนีแ้ทนสมำชิกผู้กู้ที่ถงึแก่ควำมตำย ใหส้หกรณ์มีหนังสือเรียกให้ทำยำท

ของผู้กู้ที่ถงึแก่ควำมตำยช ำระหนีค้นืให้แกส่หกรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบใุนหนังสอืดังกลำ่ว 

              3.6 เมือ่พ้นระยะเวลำตำม ขอ้ 3.5 แล้ว ทำยำทเพิกเฉยปฏิเสธไม่ช ำระหนี ้ใหส้หกรณ์

แจ้งให้ผูค้้ ำประกันช ำระหนีแ้ทนสมำชิกผู้กู้ ที่ถงึแก่ควำมตำยตำมจ ำนวนหนีค้งเหลอืและไม่เกินวงเงินที่

ระบุในหนังสอืสัญญำค้ ำประกัน 

    3.7 กรณีผูค้้ ำประกันยินยอมช ำระหนีแ้ทนผู้กู ้ใหส้หกรณร์ับช ำระหนีท้ั้งจ ำนวนตำม

วงเงินค้ ำประกัน หรอืด ำเนนิกำรเพื่อหักเงินเดอืนของผู้ค้ ำประกันมำผ่อนช ำระหนีต้ำมหนงัสือสัญญำค้ ำ

ประกัน หำกผู้ค้ ำประกันไมย่ินยอมช ำระหนีแ้ทน ให้สหกรณด์ ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดีตำมกฎหมำยกับผูค้้ ำ

ประกัน และทำยำทสมำชิกผู้กู้ที่ถงึแก่ควำมตำยภำยในอำยุควำมมรดก 1 ปี นับแต่วันทีส่มำชิกผู้กู้ถึงแก่

ควำมตำย 

    3.8 เมื่อคดีขึน้สู่ศำล หำกศำลให้โจทก์และจ ำเลยเจรจำไกล่เกลี่ยท ำสัญญำ

ประนีประนอมยอมควำม ซึ่งถำ้ตกลงกันได้ ศำลจะมีค ำพพิำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำม 

หำกไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรเจรจำไกล่เกลี่ยกันได ้ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สดุเป็นประกำรใดก็ใหด้ ำเนนิกำร

ตำมค ำพิพำกษำต่อไป 

    เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์เรื่องอำยุควำม แม้ผู้ค้ ำประกันจะยินยอม

ผ่อนช ำระหนีก้ับสหกรณ์แทนผู้กู้ที่ถงึแก่ควำมตำยอยู่ก็ตำม หำกใกล้ครบก ำหนดอำยุควำม 1 ปี นับแต่

วันที่สมำชิกผู้กู้ถึงแกค่วำมตำย ให้สหกรณ์ด ำเนนิกำรตั้งฐำนสิทธิฟอ้งทำยำทของสมำชิกผู้กู้ที่ถงึแก่ควำม

ตำยและผู้ค้ ำประกัน เพื่อป้องกันมิใหห้นีข้ำดอำยุควำมและเพื่อมิให้ผูค้้ ำประกันยกอำยุควำมำเป็นเหตุ

ปฏิเสธควำมรับผดิชอบตำมขอ้สัญญำในหนังสือค้ ำประกัน เว้นแต่กอ่นมีกำรฟอ้งคดีถำ้ผูค้้ ำประกันรำยใด

ได้ยนิยอมท ำสัญญำรับสภำพหนีผ้่อนช ำระไว้เป็นหลักฐำนกบัสหกรณ์แล้ว ก็มติ้องฟอ้งคดีกับผู้ค้ ำประกัน

นั้น  

    กำรสง่หนงัสอืเตือนนั้น ให้น ำส่งโดยทำงไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับ หรอืจะให้

เจำ้หน้ำทีน่ ำไปส่งด้วยตนเองก็ได้ 

    เมือ่สิน้ปีทำงบัญช ีสมำชิกที่เป็นลูกหนีผ้ดินดัช ำระหนีส้หกรณไ์ม่วำ่ตน้เงินและ/หรอื

ดอกเบีย้ สหกรณ์มสีิทธิจะหักเงินปันผล เงนิเฉลี่ยคนื หรอืเงนิอื่นใดที่สมำชิกมีสิทธิได้รับเพื่อช ำระหนี้

ให้กับสหกรณ ์

  เมือ่ผู้กู้ผดินดัช ำระหนีไ้ม่วำ่กรณีใด ๆ หำกหน่วยงำนของรัฐ หรอืนำยจำ้งในสถำน 

ประกอบกำรหรอืหน่วยงำนอืน่ใด หรอืเจ้ำหนำ้ที่ผู้มีหน้ำที่จำ่ยเงิน แจ้งวำ่ผู้กูท้ี่มีสิทธิได้รับจำกหน่วยงำน

ของรัฐ หรอืนำยจ้ำง หรอืหนว่ยงำนอื่นใด และจะจ่ำยใหส้หกรณ์ ใหส้หกรณ์ชะลอกำรเรยีกเก็บหนีจ้ำกผู้ 
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ค้ ำประกันไว้ก่อน แต่ทั้งนีไ้ม่เกนิ 60 วนั นับแต่วันที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรถอนชื่อสมำชิกออกจำก

ทะเบียนสมำชิก หรอืตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเหน็สมควร 

หมวด 2 

การโอนหนีแ้ละปรับโครงสร้างหนี ้

 ข้อ 6 ลูกหนีท้ี่ผดินัดช ำระหนีเ้งินต้นและดอกเบีย้เกิน 2 งวดรำยเดือน สหกรณ์จะพิจำรณำ

ด ำเนินกำรให้ขำดจำกสมำชิกภำพ  

 ข้อ 7 ในกรณีที่ลูกหนีไ้ดย้ื่นขอปรับโครงสรำ้งหนี ้ตำมระเบยีบว่ำด้วยกำรปรับโครงสรำ้งหนีข้อง

สมำชิก สหกรณ์ พ.ศ.2563 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพจิำรณำเหตุผลของกำรทีต่้องมำรับสภำพหนี้

โอน และภำระหนีข้องตนเองที่มีต่อสหกรณ์ ภำระหนีใ้นฐำนะผู้ค้ ำประกัน อำยุรำชกำรที่เหลืออยู่ของ

ลูกหนี ้ระยะเวลำกำรช ำระหนีค้นื และเงนิได้รำยเดือนคงเหลือ ใช้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

         หำกภำยในก ำหนดระยะเวลำ 2 เดือน  นับแต่วนัที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำไม่

อนุมัตใิห้ปรับโครงสรำ้งหนี ้ลกูหนี้ในฐำนะผู้ค้ ำประกันตอ้งยินยอมเข้ำเปน็ผู้รับสภำพหนีโ้อนโดยทันท ีแต่

สหกรณ์จะพิจำรณำเรียกเก็บหนีใ้นฐำนะที่ลูกหนีเ้ป็นผู้กูใ้นอันดับแรก และเรียกเก็บหนีใ้นฐำนะที่ลูกหนี้

เป็นผู้ค้ ำประกันในอันดับถดัไป จนกวำ่จะช ำระหนีเ้สร็จสิ้น 

หมวด 3 

ข้อจ ากัดสิทธิ 

 ข้อ 8 สมำชิกที่ผดิเงื่อนไขกำรช ำระหนีจ้ะเสียสิทธิประโยชนด์ังตอ่ไปนี้ 

(1) สิทธิได้รับเงินเฉลีย่คนืกรณีผดินัดช ำระหนีไ้ม่วำ่ต้นเงนิหรอืดอกเบีย้ในปีนั้น ๆ  

(2) สิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรต่ำง ๆ กรณีขำดส่งตั้งแต ่6 งวดขึน้ไป 

(3) สิทธิกูเ้งินและสิทธิค้ ำประกันใด ๆ จนกวำ่จะช ำระหนีเ้ป็นปกติ 6 งวดขึน้ไป 

ข้อ 9 บุคคลใดถูกเพิกถอนจำกกำรเป็นสมำชิกเพรำะกำรผดินัดช ำระหนี ้บุคคลนั้นจะขอเข้ำมำ 

เป็นสมำชิกอีกไม่ได้ เว้นแต่สมำชิกได้มีกำรชดใช้หนีเ้ดมิใหก้ับสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว 

   ประกำศ ณ วนัที่   24 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 

                                                     

              (ลงชื่อ)          ธัชพล  จนัทธ ำรงวัฒน์                                         

                                         (นำยแพทย์ธัชพล  จนัทธ ำรงวัฒน์) 

                                      ประธำนกรรมกำร 

                                  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
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3.1.10.2 ระเบียบวำ่ด้วย ทนุสวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก พ.ศ.2564 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

ว่าด้วย ทุนสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

******************* 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ข้อ ๗๙ (๘) 

และ ข้อ ๑๐๗ (๑๑ )  ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ ๒๖ คร้ังที่ ๔ เมื่อวันที่  ๒๕ มีนำคม พ.ศ.

๒๕๖๔  ได้มีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด  ว่ำด้วย ทุนสวัสดิกำร

บ ำเหน็จสมำชิก พ.ศ.๒๕๖๔  ดังต่อไปนี ้ 

 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัดว่ำด้วย ทุน

สวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก พ.ศ.๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วย ทุนสวัสดิกำร

บ ำเหน็จสมำชิก พ.ศ.๒๕๕๗ และบรรดำระเบยีบ ประกำศ ค ำสั่ง  มติ หรอืข้อตกลงอืน่ใดซึ่งขัดหรอืแย้ง

กับระเบียบนี ้และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ ๔.  ในระเบียบนี้ 

            “สหกรณ์”หมำยถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

            “บ ำเหน็จ”หมำยถงึ  เงินตอบแทนควำมชอบที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

            “สมำชิก”  หมำยถงึ  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกดั 

            “คณะกรรมกำร” หมำยถงึ คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล

สกลนคร จ ำกดั 

  “ประธำนกรรมกำร” หมำยถงึ ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำล

สกลนคร จ ำกดั 

 ข้อ ๕. สหกรณ์ฯ จะจ่ำยเงินสวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก ให้แกส่มำชิกที่พน้จำกหน้ำที่รำชกำรหรอื

งำนประจ ำและมีอำยุกำรเป็นสมำชิกติดต่อกันมำไม่นอ้ยกวำ่ ๑๐ ปี บรบิูรณ ์นับตัง้แต่วันที่สหกรณ์รับเข้ำ

เป็นสมำชิก ยกเว้นผู้ที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ ตำมข้อ ๔๒  ไมม่ีสิทธิไ์ด้รับเงนิ

สวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิกตำมระเบียบนี้ 

 ข้อ ๖. กำรจำ่ยเงินสวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิกตำมระเบียบนีใ้ห้จำ่ยจำกเงินทนุสวสัดิกำรหรอืกำร

สงเครำะหต์ำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว ซึ่งที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี จดัสรรจำกก ำไรสุทธิ

ประจ ำปี โดยให้ใชห้ลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณกำรจำ่ยเงินดังต่อไปนี้ 
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(๑) ค ำนวณตำมอำยุกำรเป็นสมำชิก ให้เริ่มนับตัง้แต่สหกรณ์รับเข้ำเป็นสมำชิกโดย 

นับอำยุของสมำชิกเป็นปี เศษของปีถ้ำเกนิ ๖ เดือน ให้นับเป็น ๑ ป ีถำ้ไม่ถึง ๖ เดอืนใหป้ัดเศษทิง้ 

ก. อำยุกำรเป็นสมำชิก ๑๐ ปีแรก จ่ำยให้ปีละ ๒๐๐ บำท  

ข. อำยุกำรเป็นสมำชิกเกินกว่ำ ๑๐ ปีขึน้ไป ในส่วนอำยสุมำชกิ ๑๐ ปีแรก ให ้

จ่ำยตำมข้อ (ก) และส่วนที่เกนิจำก ๑๐ ป ีให้จำ่ยเพิ่มปลีะ ๑๐๐ บำท  

(๒) ค ำนวณตำมจ ำนวนเงินหุ้นที่มอียู่ในสหกรณ์ โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก. จ ำนวนเงนิหุ้นตั้งแต ่๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐   บำท  จ่ำยให้  ๓,๐๐๐ บำท  

ข. จ ำนวนเงนิหุ้นตั้งแต ่๑๐๐,๐๐๑ – ๒๕๐,๐๐๐ บำท  จ่ำยให้  ๔,๐๐๐ บำท 

ค. จ ำนวนเงนิหุ้นตั้งแต ่๒๕๐,๐๐๑ – ๔๐๐,๐๐๐ บำท  จ่ำยให้  ๕,๐๐๐ บำท 

ง. จ ำนวนเงนิหุ้นตั้งแต ่๔๐๐,๐๐๑ ขึน้ไป   จ่ำยให้  ๖,๐๐๐ บำท  

ทั้งนีส้หกรณ์จะจ่ำยเงินสวสัดกิำรบ ำเหน็จสมำชิกที่ค ำนวณได้ตำม ขอ้ ๖ (๑) และ 

ข้อ ๖ (๒) รวมกัน 

 ข้อ ๗. หลักฐำนเอกสำรที่ต้องยื่นเพื่อขอรับเงินสวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิก ประกอบด้วย 

(๑) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวขำ้รำชกำร / พนักงำนของรัฐ /ลูกจำ้งประจ ำ หรอื ส ำเนำ 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

(๒) ส ำเนำค ำสั่งหรอืหนังสอืที่แสดงว่ำได้พน้จำกหนำ้ที่รำชกำรหรอืงำนประจ ำ 

ข้อ ๘. กรณีมสีมำชิกผู้มสีิทธไิด้รับเงินบ ำเหน็จสมำชิก ยงัมหีนีส้นิคำ้งช ำระอยู่กับสหกรณ์ ให้ 

สหกรณ์น ำเงนิที่จะจ่ำยตำมทีไ่ด้ก ำหนดไว้ในขอ้ ๖. มำหักช ำระหนีข้องสมำชิกที่ค้ำงช ำระอยู่ทัง้หมดกอ่น

ยกเว้นแต่กรณทีี่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นคณะกรรมกำรอำจพิจำรณำผ่อนผันได้ตำมควรแกก่รณีและใน

กำรจำ่ยเงินบ ำเหน็จสมำชิกให้โอนเขำ้บัญชีเงินฝำกของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ 

ข้อ ๙. ให้ประธำนกรรมกำรพิจำรณำจ่ำย เงินสวัสดิกำรบ ำเหน็จสมำชิกให้เป็นไปตำมระเบียบ 

นีแ้ละตอ้งให้ผูร้ับเงินท ำหลักฐำนกำรรับเงินไวใ้ห้แกส่หกรณ์แล้วเสนอคณะกรรมกำรเพื่อทรำบในกำร

ประชุมครำวต่อไป 

ข้อ ๑๐. ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี ้ให้คณะกรรมกำรเป็นผู้มีอ ำนำจ 

วินิจฉัยชีข้ำดให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบยีบนี ้

   ประกำศ  ณ วันที ่   ๒๖   เดอืน  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 (ลงชื่อ)        ธัชพล  จันทธ ำรงวัฒน์ 

(นำยแพทย์ธัชพล จันทธ ำรงวฒัน์) 

          ประธำนกรรมกำร 

  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
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3.1.10.3 ระเบียบว่ำด้วย  ทนุสวัสดิกำรเพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิกและครอบครัว 

พ.ศ.2564 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

ว่าด้วย  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัว 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

******************* 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ข้อ ๗๙ (๘) 

และ ข้อ ๑๐๗ (๑๑ )  ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ ๒๖ คร้ังที่ ๔ เมื่อวันที่  ๒๕มีนำคม  พ.ศ.

๒๕๖๔  ได้มีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วย ทุนสวัสดิกำรเพื่อ

สงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิกและครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๔  ดังต่อไปนี ้ 

 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัดว่ำด้วย ทุน

สวัสดิกำรเพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิกและครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๔” 

 ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่  ๒๖ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วย กำรสงเครำะห์

เก่ียวกับศพของสมำชิกและครอบครัว พ.ศ.๒๕๖๐ และบรรดำระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง มติ หรอืข้อตกลง

อื่นใดซึ่งขัดหรอืแยง้กับระเบียบนี ้และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ ๔. ระเบยีบนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือสมำชิกและครอบครัวเกี่ยวกับกำรศพ เมื่อสมำชิก

หรอืคู่สมรสหรอืบุตรที่ชอบโดยกฎหมำยรวมทัง้บิดำมำรดำของสมำชิกที่ถึงแกก่รรม 

 ข้อ ๕.  ในระเบียบนี้ 

           “กำรสงเครำะห์เกี่ยวกับศพ”หมำยถึง กำรใช้เงินทุนสวัสดิกำรเพื่อสงเครำะห์บ ำเพ็ญ

กุศลศพของสมำชิกและครอบครัว 

           “สมำชิก”หมำยถงึ  สมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

           “ครอบครัว” หมำยถงึ บุคคลที่เป็นบิดำ มำรดำที่ให้ก ำเนิดสมำชิก หรอื คูส่มรสที่ถูกต้อง

ตำมกฎหมำย หรอืบุตรของสมำชิกที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

 ข้อ ๖. สมำชิกผู้ใดถงึแก่กรรมในขณะที่เป็นสมำชิกอยู่ในสหกรณ์ให้มีสิทธิ์ได้รับเงนิสงเครำะห์

เก่ียวกับศพตำมเกณฑ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นสมำชิกในสหกรณ์ตดิตอ่กันไม่เกนิ ๕ ป ีให้ได้รับเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับ 

ศพ จ ำนวน ๒๐,๐๐๐.- บำท   

(๒) เป็นสมำชิกในสหกรณ์ตดิตอ่กันเกนิกวำ่ ๕ ปี ถงึ ๑๐ ป ีใหไ้ด้รับเงินสงเครำะห์

เก่ียวกับศพ จ ำนวน ๔๐,๐๐๐.- บำท   

(๓) เป็นสมำชิกในสหกรณ์ตดิตอ่กันเกนิกวำ่ ๑๐ ปี ถงึ ๑๕ ปี ให้ได้รับเงินสงเครำะห์

เก่ียวกับศพ จ ำนวน ๖๐,๐๐๐.- บำท   
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(๔) เป็นสมำชิกในสหกรณ์ตดิตอ่กันเกนิกวำ่ ๑๕ ปี ขึน้ไป ใหไ้ด้รับเงินสงเครำะห์

เก่ียวกับศพ จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บำท   

 ข้อ ๗. บดิำ  มำรดำ  คู่สมรส หรอืบุตรของสมำชิกผู้ใดถงึแกก่รรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์

เก่ียวกับศพจ ำนวน ๕,๐๐๐.-บำท (หำ้พันบำทถ้วน) เมื่อสมำชิกเป็นสมำชิกสหกรณ์ตัง้แต ่๑ ปี แต่ไม่เกนิ 

๕ ป ี

 ข้อ ๘. บดิำ  มำรดำ  คู่สมรส  หรอืบตุรของสมำชิกผู้ใดถงึแก่กรรม ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์

เก่ียวกับศพจ ำนวน ๑๐,๐๐๐.-บำท (หนึง่หมืน่บำทถ้วน) เมือ่สมำชิกเป็นสมำชิกสหกรณ์ตั้งแต่ ตั้งแต ่ ๕  

ปีขึน้ไป 

 ข้อ ๙. สหกรณ์จะจ่ำยเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับศพให้แกบุ่คคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีสมำชิกถงึแก่กรรม ใหจ้่ำยแก่ผูม้ีรำยชื่อระบุให้เปน็ผูร้ับโอนประโยชน์ตำม 

หนังสือผู้รับโอนประโยชน์หรอืคู่สมรส หรอืบุตรหรอืบิดำหรือมำรดำเปน็ผู้รับตำมล ำดับส ำคัญ 

(๒) ในกรณีบดิำ หรอืมำรดำ หรอืคูส่มรส หรอืบุตรของสมำชิกถงึแก่กรรม ให้จำ่ยแก่ 

สมำชิกเป็นผู้รับ 

 ข้อ ๑๐. กำรขอรับเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับศพของสมำชิกและครอบครัว ผู้ขอรับเงินต้องยืน่เรื่อง

ขอรับเงินภำยในก ำหนดเก้ำสบิวัน นับแต่วนัถงึแก่กรรม เมือ่พ้นก ำหนดนีแ้ล้วถือว่ำสละสิทธิ์ 

 ข้อ ๑๑. ผูม้ีสิทธิรับเงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพนี ้ตอ้งยื่นหนังสือขอรับเงนิสวสัดิกำร พรอ้ม

หลักฐำนประกอบกำรตำมที่สหกรณ์ก ำหนด โดยให้แสดงพรอ้มหลักฐำนฉบับจริง ดังนี้ 

(๑) ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้ถึงแกก่รรม 

(๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ถึงแกก่รรม 

(๓) ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรอืพนักงำนของรัฐของผู้มี 

สิทธิรับเงินสวัสดิกำร 

 ข้อ ๑๒. เงินสวัสดิกำรตำมระเบียบนี ้ไม่ถือเป็นมรดก สหกรณย์่อมทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะงดจ่ำยหรอื

ลดจ ำนวนลงนอ้ยกวำ่หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในขอ้ ๖. ถงึ ขอ้ ๘. ได ้หำกปรำกฏวำ่ 

(๑) สมำชิก หรอืบุคคลในครอบครัวของสมำชิกถงึแก่กรรมเนื่องจำกตนกระท ำ 

ควำมผิดทำงอำญำ 

(๒) เงินทุนสวสัดิกำรสมำชิกซึ่งที่ประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตำมควำมในขอ้บังคับของ 

สหกรณ์หมดลง หรอืมีจ ำนวนน้อยกวำ่เกณฑท์ี่ก ำหนดในข้อ ๖. ถงึ ขอ้ ๘. ซึ่งผู้มสีิทธิพงึได้รับกำร

สงเครำะห ์

ให้ประธำนกรรมกำรพิจำรณำจ่ำยเงนิสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพ ให้เป็นไปตำมระเบยีบนีโ้ดย

พิจำรณำจ่ำยตำมล ำดับค ำร้องที่ยื่นขอรับกำรสงเครำะห ์และตอ้งจัดให้ผูร้ับท ำหลักฐำนกำรรับเงินไว้

ให้แกส่หกรณ์ทุกรำย แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เพื่อรับทรำบทุกรำยในกำรประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในครำวถัดไป 
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 ให้ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 

   ประกำศ  ณ วันที ่  ๒๖  เดอืน  มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                     

(ลงชื่อ)        ธัชพล  จนัทธ ำรงวัฒน์ 

         (นำยแพทยธ์ัชพล  จันทธ ำรงวัฒน์) 

       ประธำนกรรมกำร 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

 

3.1.10.4 ระเบียบว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แกส่มำชิกสหกรณ์ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๔) พ.ศ.2564 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด      

ข้อ ๗๙ (๘) และ ข้อ ๑๐๗ (๓) ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที ่๒๖  คร้ังที่ ๕  เมื่อวันที ่๒๗ 

เมษำยน ๒๕๖๔  ไดม้ีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้

เงินกูแ้ก่สมำชิกสหกรณ์  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๔) พ.ศ.๒๕๖๔  ดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ ๑. ระเบียบนีเ้รียกวำ่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำ

ด้วยกำรให้เงินกู้แกส่มำชิกสหกรณ์  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บังคับตัง้แต่วันที่ ๑ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓. ใหย้กเลิกควำมในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร 

จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้เงนิกูแ้ก่สมำชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ใหใ้ช้

ข้อควำมต่อไปนีแ้ทน 

           “ข้อ ๒๒ หลักประกันส ำหรับเงนิกูส้ำมัญ ถำ้เงินกู้สำมัญรำยนั้นโดยเฉพำะรำย

เดียวก็ดีหรอืเมื่อรวมกับเงนิกูส้ำมัญรำยกอ่นของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ำมี) ก็ด ีมีจ ำนวนไม่เกนิกวำ่ค่ำหุ้นที่ผู้

กูม้ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้งมีหลักประกันอยำ่งอืน่อีก  

   ถำ้เงินกู้สำมัญรำยนั้น โดยเฉพำะรำยเดียวก็ดหีรอืเมือ่รวมกับเงินกู้สำมัญรำย

กอ่นของผู้กู้ (ถำ้มี) กด็ีมีจ ำนวนเกินกว่ำค่ำหุ้นซึ่งผู้กูม้ีอยูใ่นสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่ำงหนี่งอยำ่งใด 

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) มีสมำชิกที่มิได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร หรอื 

คณะกรรมกำรเงินกู้เห็นสมควรอย่ำงน้อยคนหนึง่ค้ ำประกนัอยำ่งไม่จ ำกัด เพื่อหนี้สนิเก่ียวกับเงินกูส้ำมัญ

รำยนั้นในส่วนที่เกินกว่ำค่ำหุน้ของผู้กู้ แต่ถ้ำผู้กู้มีเงินกู้สำมญัรำยกอ่นเหลืออยูด่้วย ก็ต้องให้ค้ ำประกันเพือ่

หนีส้นิเก่ียวกับเงินกู้สำมัญรำยใหม่ทัง้หมด 
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   เพื่อควำมมั่นคงในกำรให้เงินกูส้ำมัญ คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร หรอื

คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจวินิจฉัยเรยีกใหม้ีผูค้้ ำประกันมำกกวำ่คนหนึง่ได้ และสมำชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้

ค้ ำประกันส ำหรับผูกู้ม้ำกกวำ่ สิบคน ในเวลำเดียวกันไม่ได้ 

   เมื่อผู้ค้ ำประกันคนใดตำย หรอืออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่เพระเหตุใด ๆ หรอืมีเหตุ

ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรอืคณะกรรมกำรเงินกู ้เห็นว่ำไมส่มควรที่จะเป็นผู้ค้ ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้อง

จัดใหส้มำชิกอืน่ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรอืคณะกรรมกำรเงินกูเ้ห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทน

คนเดิมให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรหรอืคณะกรรมกำรเงินกูก้ ำหนด 

   กำรให้สมำชิกผู้ค้ ำประกันออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตใุห้ผูน้ัน้

หลุดพน้จำกกำรค้ ำประกันจนกวำ่ผู้กูไ้ด้จัดให้สมำชิกอื่น  ซึง่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรอืคณะกรรมกำร

เงินกูเ้ห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทน 

   อนึ่ง ภำยหลังกำรท ำหนังสือค้ ำประกันแล้ว ถ้ำสมำชิกผู้ค้ ำประกันได้เป็นคู่

สมรสของผู้กู้ ผู้กูจ้ะต้องจดัใหม้ีสมำชิกอื่น ซึ่งมีคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรหรือคณะกรรมกำรเงินกู้

เห็นสมควรเป็นผู้ค้ ำประกันเงนิกูใ้นส่วนที่เกนิกวำ่ค่ำหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วด้วย 

(๑) มีอสงัหำริมทรัพย์อันปลอดจำกกำรจ ำนองรำยอืน่จ ำนองเป็นประกันเต็ม 

จ ำนวนเงนิกูร้ำยนัน้ โดยต้องเป็นที่พงึพอใจคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรอืคณะกรรมกำรเงินกู้วำ่

อสังหำริมทรัพยน์ั้นตอ้งไม่เกนิรำคำประเมินแหง่รำคำของอสังหำริมทรัพย์ที่จ ำนองเป็นประกันเงินกู้นั้น  

(๒) มีหลักทรัพย์รัฐบำลหรอืเอกสำรกำรฝำกเงินในธนำคำร หรอืในสหกรณ์  

ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรอืคณะกรรมกำรเงินกูเ้ห็นสมควรจ ำน ำเปน็ประกัน โดยจ ำนวนเงนิกูส้่วนที่

เกินกว่ำค่ำหุ้นของผู้กู้ต้องอยูภ่ำยในรอ้ยละ ๑๐๐ แห่งคำ่ของหลักทรัพย์นั้น 

  ให้ประธำนกรรมกำร เป็นผู้รกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 

   ประกำศ ณ วนัที่  ๒๘  เดือน เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                  (ลงชื่อ)        ธัชพล  จันทธ ำรงวัฒน์                                    

                 (นำยแพทย์ธัชพล  จนัทธ ำรงวัฒน์) 

         ประธำนกรรมกำร 

                      สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด   
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3.1.10.5 ระเบียบว่ำด้วย กำรให้เงินกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก พ.ศ.2564 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้สามญัโครงการบ ารุงสุขแก่สมาชิก 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด   

ข้อ ๗๙ (๘) และ ข้อ ๑๐๗ (๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ ๒๖  คร้ังที่ ๖  เมื่อวันที ่๒๕ 

พฤษภำคม ๒๕๖๔  ไดม้ีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วย กำร

ให้เงินกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก พ.ศ.๒๕๖๔  ดงัต่อไปนี ้

  ข้อ ๑. ระเบียบนีเ้รียกวำ่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำ

ด้วยกำรให้เงินกู้สำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก พ.ศ.๒๕๖๔ 

  ข้อ ๒. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บังคับตัง้แต่วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วยกำรให้

เงินกูส้ำมัญโครงกำรพเิศษเพือ่บ ำรุงสุขแก่สมำชิก พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดำประกำศ มตทิี่ประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรที่มอียู่ก่อนวนัใช้ระเบียบนี ้ซึ่งขดัแย้งกับระเบียบนีท้ัง้สิน้ 

  ข้อ ๔. ในระเบยีบนี ้

          สหกรณ์  หมำยถงึ   สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

          ประธำน  หมำยถงึ   ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด   

          คณะกรรมกำร หมำยถงึ   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

          ผู้จัดกำร  หมำยถงึ   ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำล 

                                                                    สกลนคร จ ำกัด 

          สมำชิก  หมำยถงึ   สมำชิกสำมัญและสมำชิกสมทบสหกรณ์ 

                                                                    ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

          ผู้บังคับบัญชำ หมำยถงึ   ผู้บังคับบัญชำของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

       โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

          เงนิได้รำยเดอืน หมำยถงึ   เงนิเดือนและเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือน หรอื 

                                                                    คำ่จำ้งประจ ำ หรอืเงนิประจ ำต ำแหน่ง ซึ่ง        

                                                                    สมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และ 

                                                                    หมำยถงึ บ ำนำญตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบ ำเหน็จ  

                                                                    บ ำนำญ ซึ่งสมำชิกได้รับจำกทำงรำชกำร 
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หมวดท่ี ๑ 

ข้อก าหนดท่ัวไป 

  ข้อ ๕. สมำชิกที่มีควำมประสงคจ์ะขอกู้เงินสำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก ต้องเป็น

สมำชิกในสหกรณ์นี้ตดิตอ่กันมำเป็นเวลำไมน่้อยกวำ่ 6 เดอืน 

  ข้อ ๖. สมำชิกผู้กู้จะตอ้งมีเงินได้รำยเดือนคงเหลอืหลังจำกหักหนีเ้งินกูทุ้กประเภท ได้แก ่

เงินกูฉุ้กเฉิน เงินกูส้ำมัญ และเงินกูพ้ิเศษ ที่สมำชิกมีอยู่กับสหกรณ์  ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 25 

  กรณีที่สมำชิกยังมหีนีเ้งนิกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิกอยู่ แต่มีควำมจ ำเป็นต้อง

กูเ้งินสำมัญหรอืเงนิกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉินหรอืเงินกู้อื่นอีก และสหกรณ์มีฐำนะกำรเงินพอ คณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรอำจพิจำรณำให้กู้ได้ ทั้งนีใ้ห้เปน็ไปตำมระเบยีบวำ่ด้วยกำรให้เงนิกูแ้ก่สมำชิกและดอกเบี้ยเงินกู ้ 

  ข้อ ๗. สมำชิกผู้ประสงคจ์ะขอกู้เงินสำมัญโครงกำรบ ำรงุสขุแก่สมำชิก ต้องเสนอค ำขอ

กูต้่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนดไว้ รวมทั้งรำยละเอียดอื่นอีก เช่น ควำมจ ำเป็นที่

จะต้องมี หรอื คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจจดัใหม้ีเพิ่มขึน้  

  ข้อ ๘. กำรให้เงนิกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก ตอ้งได้รับกำรพจิำรณำอนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ทัง้หมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่้อยกวำ่ ๒ ใน ๓ 

หมวดท่ี ๒ 

จ านวนเงนิกู้และเงินงวดช าระหนี้ 

  ข้อ ๙. จ ำนวนเงนิกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก ให้วงเงินสูงสุดไม่เกนิ ๓๐๐,๐๐๐ 

บำท (สำมแสนบำทถ้วน) หรอืขึ้นกับมติของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  ข้อ ๑๐. จ ำนวนเงินกู้สำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก ซึง่ให้แกผู่้กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ย่อม

สุดแต่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำเห็นสมควร โดยค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นและควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนีข้องสมำชิกนั้น แต่ตอ้งไม่เกนิวงเงินที่ก ำหนดไวใ้นข้อ ๙ 

  ข้อ ๑๑. เงินงวดช ำระหนีเ้งินกูส้ ำหรับเงนิกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิก ใหม้ี

ก ำหนดช ำระไม่เกนิ ๑๒๐ งวด นับตั้งแตง่วันที่ได้รับเงินกูส้ง่ช ำระตั้งแต่เดือนที่คดิดอกเบีย้เดือนแรก และ

ต้องช ำระให้เสร็จสิน้ไม่เกนิอำยุ  ๖๐ ป ี  

  ข้อ ๑๒. ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร พิจำรณำก ำหนดให้ผูกู้ส้่งคนืเงินกูส้ำมัญโครงกำร

บ ำรุงสุขแก่สมำชิกเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกันพรอ้มด้วยดอกเบีย้ (เวน้แตง่วดสุดทำ้ยซึ่งต้องน้อยกวำ่งวด

อื่น)  เป็นจ ำนวนกี่งวดก็สุดแตจ่ะเห็นเป็นกำรสมควรตำมฐำนะของผู้กู้แตต่้องไม่เกนิที่ก ำหนดไวใ้น ขอ้ ๑๑  

หมวดท่ี ๓ 

ดอกเบี้ยเงนิกู ้

  ข้อ ๑๓. ให้เรยีกเก็บดอกเบีย้เงินให้กู้สำมญัโครงกำรบ ำรุงสขุแก่สมำชิกในอตัรำไม่เกนิ

รอ้ยละ ๑๕ ตอ่ปี ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมทีส่หกรณ์จะประกำศให้ทรำบเป็นครำว ๆ ไป 

  ข้อ ๑๔. ดอกเบีย้เงนิกูใ้ห้คิดเป็นรำยวันตำมจ ำนวนต้นเงินคงเหลือ 
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หมวดท่ี ๔ 

การควบคุมหลักประกนัและการเรียกคนืเงินกู้ 

  ข้อ ๑๕. ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำควบคุมให้เงินกู้ทุกรำยมหีลักประกันโดย

ถูกต้องและเมื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเหน็ว่ำหลักประกนัส ำหรับเงินกูร้ำยใดเกิดบกพรอ่งผู้กู้จะต้อง

จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรก ำหนด 

  ข้อ ๑๖. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ให้ถือว่ำเงนิกูส้ำมัญโครงกำรบ ำรุงสุขแก่สมำชิกเป็นอัน

ถงึก ำหนดส่งคนืโดยสิน้เชิงพรอ้มดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพักค ำนึงถงึก ำหนดเวลำที่ให้ไว ้และให้

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียกคืนโดยมิชักช้ำ 

(๑) เมื่อสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไม่วำ่เพรำะเหตุใด ๆ 

(๒) เมื่อปรำกฏตอ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำ ผู้กู้น ำเงินไปใช้ผดิควำม 

มุ่งหมำยหรอืผิดเงื่อนไขที่ระบไุว้ในค ำขอกู ้

(๓) เมื่อคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรเห็นว่ำ หลักประกันส ำหรับเงนิกูเ้กิด 

บกพร่องและผู้กู้มิได้จัดกำรแกไ้ขให้คืนดภีำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

(๔) เมื่อคำ้งสง่เงินงวดช ำระหนี ้ไม่วำ่ต้นเงินหรอืดอกเบีย้เป็นเวลำถึง ๒  
เดือนหรอืผิดนดักำรสง่เงินงวดช ำระหนีด้ังกลำ่วนัน้ถงึ ๓ ครำว ส ำหรับเงินกู้รำยหนึง่ ๆ 

   ทั้งนี ้ในกรณีที่เกิดขึ้นตำม (๑) – (๔) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำ

ผ่อนผันกำรเรียกเงินกูค้นืเป็นกรณีพเิศษตำมแต่ละเห็นสมควรได้ โดยผู้กู้และผู้ค้ ำประกันต้องท ำหนงัสือ

ขอผ่อนผันถงึคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

  ข้อ ๑๗. ในกรณีผูค้้ ำประกันในสัญญำกูต้้องรับผดิชอบในหนีส้ินที่ผู้กู้ผดินัดช ำระหนี ้

โดยสหกรณ์จะแจ้งผู้ค้ ำประกนัทรำบ ภำยใน ๔๕ วัน นับจำกวันที่ผูกู้ผ้ิดนดัช ำระหนี ้

   ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันจะตอ้งรบัผิดช ำระหนีแ้ทนผู้กู้ และไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้

โดยสิน้เชิง เมื่อผู้ค้ ำประกันมหีนังสือรอ้งขอ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจผ่อนผันให้เรยีกเก็บจำกผูค้้ ำ

ประกันเป็นงวดช ำระหนีร้ำยเดือนจนหมดหนี ้ทั้งนีส้ดุแต่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะพจิำรณำเห็นสมควร 

  ข้อ ๑๘. ผู้กู้ก็ด ีผู้ค้ ำประกันกด็ี ตอ้งรับผูกพันว่ำ ถำ้ตนประสงคจ์ะขอลำออกจำก

สหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสอืใหส้หกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น

เสียก่อนแล้ว จงึจะขอลำออกได้ 

หมวดท่ี ๕ 

ข้อเบ็ดเสร็จ 

  ข้อ ๑๙. กำรก ำหนดหลักเกณฑ์หรอืเงื่อนไขเพิ่มเตมิเก่ียวกับกำรให้เงินกู้แกส่มำชิกที่มิได้

ก ำหนดไว้ในระเบียบนี ้หรอือตัรำดอกเบีย้ กำรระงับกำรใหเ้งินกู ้หรอืกำรด ำเนนิกำรอื่น ๆ เกี่ยวกับกำรให้

เงินกูแ้ก่สมำชิกให้เปน็ไปตำมมติคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร โดยออกเป็นประกำศสหกรณ์ 
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  ข้อ ๒๐. กำรใดที่มไิด้เปน็ไปตำมระเบียบนี ้ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมอี ำนำจ

พิจำรณำและวนิิจฉัยกำรให้เงนิกูเ้ป็นกรณพีิเศษเฉพำะเรื่องนั้น ๆ ได ้ทั้งนีต้้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

ไม่ต่ ำกวำ่ ๒ ใน ๓  

ของจ ำนวนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผู้เข้ำรว่มประชุมเพื่อกำรนั้น 

  ข้อ ๒๑. ในกำรด ำเนนิกำรทุกอย่ำงในสัญญำเงินกู้สำมัญโครงกำรนี้ นัน้ใหน้ ำเอำ

ระเบียบว่ำด้วยเงินกูส้ำมญัเท่ำที่ไม่ขดักับระเบียบนีม้ำใช้โดยอนโุลม 

  ข้อ ๒๒. ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรักษำกำรณต์ำมระเบยีบนี ้และในกรณทีี่มีปัญหำ

เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมระเบียบนีใ้ห้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจวินิจฉัยชีข้ำดค ำวนิิจฉัยทั้งปวงของ

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรใหถ้อืเป็นที่สุด 

ประกำศ ณ วนัที่  ๒๘ เดอืน พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                      (ลงชื่อ)          ธัชพล  จันทธ ำรงวัฒน์                       

                                             (นำยแพทย์ธัชพล  จนัทธ ำรงวัฒน์) 

                                                                         ประธำนกรรมกำร  

              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

 

3.1.10.6 ระเบียบวำ่ด้วย กำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำหรอืข้อรอ้งเรียนของสมำชิก พ.ศ.2564 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปญัหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 

พ.ศ.2564 

************************************ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในขอ้บังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และขอ้ 107 (11) และมติที่ประชุม 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 26 คร้ังที่ 9  วนัที่ 26 สงิหำคม 2564 ได้ก ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำร

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำหรอืข้อรอ้งเรียนของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่ำ  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ว่ำด้วยกำร 

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำหรอืข้อรอ้งเรียนของสหกรณ์  พ.ศ. 2564 ” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้หใ้ช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 สงิหำคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในระเบยีบนี ้

        “สหกรณ์” หมำยถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

        “คณะกรรมกำร” หมำยถงึ คณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล 

สกลนคร จ ำกดั 

        “กรรมกำร” หมำยถงึ กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกดั 

        “ผู้จัดกำร” หมำยถงึ ผูจ้ัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

        “เจำ้หน้ำที่” หมำยถงึ เจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
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        “สมำชิก” หมำยถงึ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

        “ปัญหำหรอืข้องรอ้งเรียน” หมำยถงึ กำรทีส่มำชิกแจง้เรื่องรำวตอ่สหกรณ์ เพือ่ขอให้

ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทำควำมเดือดรอ้น หรอืตรวจสอบขอ้เท็จจริง อนัเนื่องมำจำกกำรได้รับควำม

เดือดรอ้น ควำมไม่เปน็ธรรม หรอืพบเห็นกำรกระท ำผดิกฎหมำย ข้อบงัคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 4 คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีช่องทำงให้สมำชิกสำมำรถแจ้งปัญหำหรอืขอ้ร้องเรียนได้อยำ่ง

สะดวก โดยออกประกำศสหกรณ์แจ้งให้สมำชิกทรำบโดยทั่วกัน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้ 

        (1) Web site : skncoop.com 

        (2) E – mail : skn0637.coop@gamil.com 

       (3) ID line : skn.coop 

        (4) สง่ทำงไปรษณยี์ตำมที่อยู่ของสหกรณ์  

        (5) ยื่นเรื่องด้วยตนเองทีส่ ำนักงำนสหกรณ์ 

 ข้อ 5 คณะกรรมกำรต้องมีค ำสั่งมอบหมำยกรรมกำรหรอืผูจ้ัดกำรรับผิดชอบในกำรควบคุมกำร

รับแจ้งปัญหำหรอืขอ้ร้องเรียนของสมำชิก 

ข้อ 6 สมำชิกแจ้งปัญหำหรอืข้อรอ้งเรียนผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมประกำศสหกรณ์ก ำหนด โดย

อย่ำงน้อยตอ้งมีรำยละเอยีด ดังตอ่ไปนี้ 

        (1) ชื่อ – สกุล 

        (2) หมำยเลขประจ ำตัวสมำชิก 

        (3) ทีอ่ยู่ของสมำชิก 

        (4) วันที่แจ้งปัญหำหรอืข้อรอ้งเรียน 

        (5) เรื่องอันเปน็เหตุของปัญหำหรอืขอ้ร้องเรียน พรอ้มทั้งข้อเท็จจรงิ หรอืพฤติกำรณ์ตำม

สมควรเก่ียวกับเรื่องดังกล่ำว โดยใช้ถ้อยค ำสภุำพ 

        (6) ต้องให้ควำมรว่มมือกับสหกรณ์ในกำรให้ขอ้เท็จจรงิหรอืเอกสำรที่เก่ียวขอ้งเมือ่ได้รับ

กำรร้องขอจำกสหกรณ์ 

 ข้อ 7 กรรมกำรหรอืผู้จัดกำรที่ได้รับมอบหมำยตำมข้อ 5 ลงทะเบียนรับแจ้งปัญหำหรอืขอ้

รอ้งเรียนของสมำชิกแต่ละรำย ภำยใน 7 วนัท ำกำรของสหกรณ์ นับแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเรื่องจำก

สมำชิกแล้วสง่เรื่องให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ พรอ้มแจง้ตอบเป็นหนงัสอืใหส้มำชิกทรำบในเบื้องต้นว่ำ

สหกรณ์ได้รับแจง้ปัญหำหรอืข้อรอ้งเรียนของสมำชิกแล้ว 

 ข้อ 8 คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขปญัหำหรอืขอ้ร้องเรียนของสมำชิกให้

แล้วเสร็จภำยใน 15 วันท ำกำรของสหกรณ์ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในก ำหนดดังกลำ่ว

ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือให้สมำชิกทรำบตำมสมควรจนกวำ่จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

 หำกปรำกฏข้อเท็จจรงิว่ำมีกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรอืเจำ้หน้ำที่เป็นผูม้ีส่วนได้เสียในเรือ่งที่

สมำชิกแจ้งปัญหำหรอืขอ้ร้องเรียน หำ้มมใิห้กรรมกำร หรอืผู้จัดกำร หรอืเจำ้หนำ้ที่ผู้นั้นรว่มอยูใ่น

กระบวนกำรตรวจสอบละพิจำรณำทุกขัน้ตอน รวมถงึเขำ้ร่วมประชุมพิจำรณำในเรื่องดังกล่ำว 

mailto:skn0637.coop@gamil.com


                                             รายงานประจ าปี 2564 51 

 

  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 ข้อ 9 คณะกรรมกำรพจิำรณำเรื่องอันเปน็เหตุของปัญหำหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งขอ้เท็จจรงิ

หรอืพฤติกำรณ์ตำมที่ได้รับแจ้งจำกสมำชิก แล้วให้ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

        (1) กรณีเป็นเรื่องขอให้ช่วยเหลอื แก้ไข บรรเทำควำมเดือดรอ้นของสมำชิก หำกอยู่ใน

อ ำนำจกำรกระท ำของสหกรณ์ ให้พจิำรณำช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทำควำมเดือดรอ้นให้กับสมำชิกตำม

ข้อบังคับและระเบยีบสหกรณก์ ำหนด และหำกไม่อยู่ในอ ำนำจกระท ำกำรของสหกรณ์ ใหท้ ำควำมเข้ำใจ

กับสมำชิก 

        (2) กรณีเป็นเรื่อขอ้ร้องเรยีน ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรสอบสวนเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจรงิ

เก่ียวกับข้อรอ้งเรียน โดยตรวจสอบกำรปฏิบัตติำมกฎหมำย ข้อบงัคับ และระเบียบของสหกรณ์ พร้อม

สรุปผลกำรสอบสวนขอ้เท็จจรงิและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ 

หำกเป็นกำรร้องเรียนกรรมกำรหรอืเจ้ำหน้ำที่ ห้ำมมิให้กรรมกำรหรือเจำ้หนำ้ที่ผู้นัน้รว่มอยูใ่น

กระบวนกำรตรวจสอบและพจิำรณำทุกขัน้ตอน รวมถงึเขำ้รว่มประชุมพิจำรณำในเรื่องดงักล่ำวและ

สหกรณ์ต้องเก็บรักษำพยำนหลักฐำนทั้งหมดเป็นควำมลับ 

ข้อ 10 คณะกรรมกำรประชุมเพื่อพิจำรณำผลกำรสอบสวนข้อเท็จจรงิและแนวทำงกำรแกไ้ข

ปัญหำของคณะอนุกรรมกำรสอบสวนตำมข้อ 9(2) แล้วใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

  (1) กรณีผลกำรตรวจสอบแลว้พบว่ำไม่มีกำรกระท ำผิดกฎหมำย ข้อบงัคับ และระเบียบ

ของสหกรณ์ ให้ช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับสมำชกิ 

 (2) กรณีผลกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรกระท ำผิดกฎหมำย ขอ้บังคับ และระเบียบของ

สหกรณ์ใหส้ั่งสำรให้แกไ้ขหรอืร้องทุกขด์ ำเนินคดตีำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบยีบของสหกรณ์

ก ำหนด 

 ขอ้ 11 คณะกรรมกำรแจง้ผลกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 9(1) แล้ขอ้ 10(1) (2) เปน็หนงัสอืใหส้มำชิก

ทรำบ 

 ข้อ 12 คณะกรรมกำรต้องใหค้วำมคุม้ครองสมำชิกอย่ำใหต้้องรับภยัหรอืควำมไม่ชอบธรรมอัน

เนื่องมำจำกกำรแกป้ัญหำหรอืข้อรอ้งเรียน เนือ่งจำกเป็นสทิธิ์ในกำรตรวจสอบกำรริหำรกจิกำรหรือกำร

ปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที ่ว่ำมีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บังคับ 

และระเบียบของสหกรณ์ก ำหนด 

   ประกำศ ณ วนัที ่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2564 

          (ลงชื่อ)         ธัชพล   จันทธ ำรงวัฒน์ 

   (นำยแพทย์ธัชพล  จนัทธ ำรงวัฒน์) 

                ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 

     สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
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3.1.11  สหกรณ์ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรสื่อสำรเพื่อกำรบรกิำรที่เป็นเลิศ 

         3.1.11.1 ระบบสมำชิกสหกรณ์ออนไลน์   
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      3.1.11.2  เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสมำชิก Line offical  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม     .............................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

เรื่องที่ 3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ าปี  2564 

****************************** 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน  2564 

 

เรียน     ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด 

 

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

ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด  ส าหรบัปีสิน้สดุวันที ่ 

 30 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกจิการและแจ้งการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสต่อ

คณะกรรมการด าเนินการแลว้นั้น ในการนี ้ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าป ี 2564  โดย

สรุปดังนี ้

 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  เปน็ต้น 
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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 าหนดไว้ในที่ประชุมใหญ่ 

    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 2564  และตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนีแ้ละการติดตาม

หนีท้ี่ค้างช าระ 

     5. ผลการด าเนินงาน 

          5.1  สหกรณ์มีสมาชกิเมื่อวันต้นป ี  802 คน  แยกเป็นสมาชิก 634 คน  สมาชิกสมทบ 

168 คน ระหว่างปมีีสมาชิกเพิ่มขึน้  114  คน  ลดลงระหวา่งปี  62 คน  สมาชิกคงเหลอืวันสิน้ปี  854 คน 

แยกเป็นสมาชิก 654 คน และสมาชิกสมทบ 200 คน ในวันสิน้ปสีหกรณ์มทีุนด าเนนิงานทั้งสิน้  

578,496,491.10 บาท  และในรอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ั้งสิน้  33,890,430.35 บาท คา่ใช้จา่ย 

7,656,118.05  บาท  มีก าไรสุทธิ  26,234,312.30  บาท   หรอืร้อยละ  77.55  ของรายได้ทัง้สิน้ 



56           รายงานประจ าปี 2564 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

   

            5.2  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลอื  ณ  วนัสิน้ป ี จ านวน  23,976.38  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 854  บัญช ี  854 ราย 

      เป็นเงนิ    12,399,219.31   บาท 

(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     จ านวน  295  บัญช ี 231 ราย 

      เป็นเงนิ  34,554,046.77   บาท 

(3)  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ซุปเปอร)์ จ านวน   28  บัญชี    28 ราย 

เป็นเงิน  127,377,776.09 บาท 

(4)  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษต่อเนือ่ง  จ านวน   47  บัญชี    47 ราย 

      เป็นเงนิ    10,183,698.25   บาท 

(5) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรุ่นมัง่คั่งยั่งยืน จ านวน  41   บัญช ี   41  ราย 

เป็นเงิน       1,146,516.54  บาท 

     คงเหลือสิ้นปี จ านวน 1,265 บัญชี 854 ราย เปน็เงนิ  185,661,256.96   บาท 

การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินมีความรัดกุม ปลอดภัยและถูกตอ้งเป็นไปตาม 

ระเบียบของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ 

            5.4 ทุนเรือนหุน้  ณ วันต้นปี สหกรณ์มีทนุเรือนหุน้ยกมา จ านวน 320,076,100.00 บาท 

ระหว่างป ีสหกรณ์ระดมทุนโดยให้สมาชิกเพิ่มหุ้น จ านวน 13,227,600.00 บาท ลดลงระหว่างป ีจ านวน 

3,831,750.00 บาท และคงเหลือ ณ วันสิน้ป ีจ านวน   329,471,950.00  บาท 

            5.5 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ด าเนินธุรกิจให้เงนิกูแ้ก่สมาชิกโดยเอือ้อ านวยประโยชน์แก่

สมาชิกระหว่างปี ดังนี ้

      (1) เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน จ านวน  704  สัญญา เป็นเงิน     27,272,300.00  บาท 

                (2) เงินกูส้ามัญ จ านวน    217  สัญญา   เป็นเงิน  208,515,913.00  บาท 

      (3) เงินกูส้ามัญบ ารุงสุข  จ านวน    2  สัญญา  เป็นเงนิ         160,000.00  บาท 

      (4) เงินกู้พิเศษ             จ านวน     5  สัญญา  เป็นเงนิ      4,630,000.00  บาท 

         รวม    จ านวน  928 สัญญา เป็นเงิน    240,578,213.00   บาท 
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  ณ วันสิน้ปีบัญช ี สหกรณ์มลีกูหนีเ้งินกูใ้ห้แกส่มาชิก คงเหลือ จ านวน 490,426,207.00 

บาท     ซึ่งลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม แยกเป็น 

  (1) ลูกหนีร้ะยะสัน้  จ านวน      36,502,495.00     บาท 

  (2) ลูกหนีร้ะยะยาว  จ านวน     464,146,242.00     บาท 

  (3) ลูกหนีข้าดสมาชิกภาพ  จ านวน        4,841,073.00    บาท 

 ส าหรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ  จ านวน 6 ราย  เป็นเงิน 4,841,073.00  บาท  มี

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2 ราย จ านวนเงิน 1,857,252.00 บาท ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดีล้มละลาย

ต่อศาลล้มละลายกลางและศาลได้มีค 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     491,422.00  บาท 

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

  

  จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                        

               (นางสาวปภาสร บุญเทยีม) 

                    ผู้ตรวจสอบกิจการ 

              วันที ่   8   ธันวาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม       ……………………………………………………………………………………………………………… 



58           รายงานประจ าปี 2564 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

เรื่องที่  3.3  รายงานผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ และเจา้หน้าที ่

****************************** 

          ตามกฎกระทรวงมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 วา่ด้วยการด าเนินงานและ

การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณเ์ครดิตยูเนีย่น ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วนัที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2564 โดยในหมวดที่ 4 เรื่อง การก ากับดูแลดา้นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ขอ้ 14 (1) และ (4) 

ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผูม้ีอ านาจในการจัดการ และทีป่รกึษาของ

สหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียดคา่ตอบแทนดงักล่าว เปน็

รายบุคคล  

          ดงันัน้ คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 26/2564  จึงขอรายงานผลประโยชน์และคา่ตอบแทนของ

คณะกรรมการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหนา้ที่  ชุดที่ 25/2563  ดังนี ้

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหนง่ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการ / บาท 

ค่าเบี้ย

ประชุม 

ค่า

พาหนะ 
ค่าเบี้ย

เลี้ยง 

ค่า

ล่วงเวลา 
เงินเดือน

/ค่าจา้ง 

โบนัส 
รวม 

1 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน ์ ประธาน 13,000 - - - - 103,000 116,000 

2 นางสาวอรุณี  สิทธิหงษ ์ รองประธาน 11,000 - 2,250 - - 93,000 106,250 

3 นางจรัสแสง  นวานุช กรรมการ/

เหรัญญกิ 

18,000 - - - - 93,000 111,000 

4 นางวิราภรณ์  วราอัศวปติ กรรมการ/

เลขานุการ 

12,000 - - - - 93,000 105,000 

5 นางกณิษฐฌา  ศักดิ์กลุชัยกิจ กรรมการ/ผช.

เลขานุการ 

12,000 - - - - 83,000 95,000 

6 นางลัดดา  อุปงพงษ ์ กรรมการ 18,000 - - - - 76,000 94,000 

7 นายชาตรี  ค าชมภ ู กรรมการ 18,500 - - - - 76,000 94,500 

8 นางสาวไพลิน  นัดสนัเทียะ กรรมการ 16,500 - - - - 76,000 92,500 

9 แพทยห์ญิงพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมการ 11,500 - - - - 76,000 87,500 

10 นางประภากร  นันตระกูล ผู้จัดการ - 1,272 1,500 3,640 516,720 99,200 622,332 

11 นางทฤทฒมน  ออ่นชื่นชม ผช.ผู้จัดการ - - 250 3,640 337,440 64,800 406,130 

12 นางสาวสุภาภรณ์  พรมภาพ จนท.การเงิน - - - 3,635 182,280 35,100 221,015 

13 นายธนากร  ตองตาส ี จนท.สารสนเทศ - - - 3,635 165,840 31,900 201,375 
 รวม  130,500 1,272 4,000 14,550 1,202,280 1,000,000 2,352,602 

 

 

 

 

ที่ประชุม       ……………………………………………………………………………………………………………… 



          
 
 
 
 
 
 
 

 4.1 พิจารณา งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน 
      งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
            ประจ าปี 2564 
 4.2 พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 
 4.3 พิจารณาแผนงาน ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  
      ประจ าปี 2565 
 4.4 พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2565 
 4.5 พิจารณาการเลือกตั งประธานและกรรมการด าเนินการ  
            ประจ าปี 2565 
 4.6 พิจารณาการเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
 4.7 พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าธรรมเนียม 
            การสอบบัญชี  ประจ าปี 2565 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

                                                     
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 พิจารณา งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด  

                 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจ าปี  2564 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 

  

 

                           (นายแพทย์ธัชพล  จันทธ ารงวัฒน์) 

       ประธานกรรมการ 

 

 

                               (นางประภากร    นันตระกลู) 

                                                               ผู้จัดการ 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ลงคะแนน    อนมุัติ ....................คะแนน ไม่อนุมตัิ ...................คะแนน ไมอ่อกเสยีง ............... คะแนน      
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  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 4.2 พิจารณาร่างการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 

 

คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดท่ี 26 ขอน าเสนอร่างการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี2564 ตามขอ้บังคับ ดังนี้ 

รายการ ปี  2564 ปี 2563 

 

1.  เงินส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

2.  ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกิน ร้อยละ 1 ของ 

     ก าไรสิทธิแต่ไมเ่กินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 

     ก าหนด (30,000.00 บาท) 

3.  เงินปันผลร้อยละ 5.50 แห่งค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน 

     โดยคิดให้ตามสว่นระยะเวลา 

4. เงินเฉลี่ยคืนรอ้ยละ 11.00  ของดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภท  

5. ทุนสาธารณประโยชนไ์มเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

6. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

     ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

7. ทุนศึกษาอบรมไมเ่กินร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 

8. ทุนเพื่อจัดต้ังส านักงานสหกรณ์หรอืทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสรา้งความมั่นคง  

9. เงินโบนัสกรรมการและพนักงานไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

บาท 

2,779,018.30 

30,000.00 

 

 

17,781,721.00 

 

3,503,573.00 

100,000.00 

700,000.00 

 

100,000.00 

140,000.00 

1,100,000.00 

% 

10.59 

0.12 

 

 

67.78 

 

13.36 

0.38 

2.67 

 

0.38 

0.53 

4.19 

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 

รวม 26,234,312.30 100.00  23,765,353.78 100.00 

หมายเหต ุ ป ี2564  อัตราปันผล  รอ้ยละ  5.30 

   อัตราเงินเฉลี่ยคนื รอ้ยละ 10.00     

 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2564 ตามท่ีเสนอจะมผีลดังนี้ 

ผลการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี 2564 ปี 2563 

บาท % บาท % 

1. กลับมาเป็นของสมาชิก 

2. เป็นประโยชน์แกส่มาชิก 

3. เป็นของกรรมการและพนักงาน 

4. เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ 

21,285,294.00 

3,819,018.30 

1,100,000.00 

30,000.00 

81.14 

14.55 

4.19 

0.12 

19,484,648.00 

3,250,705.78 

1,000,000.00 

30,000.00 

81.99 

13.67 

4.21 

0.13 

รวมจัดสรรก าไรสุทธิ 26,234,312.30 100.00 23,765,353.78 100.00 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ตลอดป ี2564 

 

อัตราดอกเบีย้เงินกูทุ้กประเภทในปี 2564 = 6.50 

 สหกรณ์คิดอัตราดอกเบีย้เงินกู ้6.50 ต่อป ี

 สมาชิกจ่ายดอกเบีย้ 100 บาท รับเฉลี่ยคนื  11.00  บาท 

 เงิน  100  บาท  รับเฉลี่ยคนื  11.00  บาท 

 เงิน  11 บาท  รับเฉลีย่คนื  11.00 x 6.50  =  0.71  บาท   

                                                     100   

ดอกเบี้ยจ่ายตลอดปี =  ดอกเบี้ยจ่าย – ดอกเบี้ยรับคืน 

        6.50  -  0.71  =  5.79 

 

สรุปตลอดป ี    สมาชิกเสียดอกเบีย้เงนิกูส้ามัญปกติ , สามัญบ ารุงสุข , สามัญทนุศึกษาบุตร  

                      และเงินกู้ฉุกเฉนิ อัตราดอกเบีย้ 6.50  ดอกเบีย้รับคืน 11.00  สมาชิกเสียดอกเบี้ย 

                      เพียงรอ้ยละ 5.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ลงคะแนน  อนมุัติ ................คะแนน ไม่อนุมัต ิ................ คะแนน ไม่ออกเสียง ................ คะแนน 
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    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

   ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา                                          
เร่ืองที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าป ี2565 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  
 

วิสัยทัศน์   
 “สหกรณ์ได้มาตรฐาน  มุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักการ วิธีการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ สู่สมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์”  
พันธกิจ 

1. สร้างแนวทางการบูรณาการความรู้  ความเข้าใจ ในหลักการ วิธีการและอุดมการณ์ของสหกรณ์แก่สมาชิก 
2. เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสไปสู่วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี และสมาชิกสหกรณ ์
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงของสหกรณ์ 
4. ช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงินภายใต้ขบวนการสหกรณ์ 
5. สร้างเครือข่ายในการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการเงินของสหกรณ์ 

เป้าประสงค์  
สหกรณ์บูรณาการการบริหารจัดการสู่ความเข้มแข็งและมั่นคง เป็นกลไกส าคัญในการดูแลด้านการเงินของสมาชิกอย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ด าเนินงานภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
2. เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีเจตคติท่ีดีต่อขบวนการสหกรณ์ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
5. เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์มีความมั่นคงและยั่งยืน 
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เป้าหมาย 
1. สหกรณ์ผ่านการประเมินมาตรฐานสหกรณ์ 
2. สหกรณ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสามารถด าเนินการทางธุรกิจได้เพิ่มข้ึน 
3. สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์การดูแลก ากับและด าเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย 
4. สมาชิกมีความพึงพอใจและมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในขบวนการสหกรณ์ 

 
การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2565 – 2567 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ช้ีให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้ง ภายในและภายนอกสหกรณ์ ท้ังในส่วนท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว และแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการ เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีต่อสหกรณ์ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อจะได้ทราบว่าในปัจจุบันสหกรณ์มีสถานการณ์เป็นอย่างไร และอยู่จุดใด โดยพิจารณาว่า 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และ อุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการขององค์กร โดยการน าข้อมูลผลการด าเนินงานของปีท่ี
ผ่านมา ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) ปี พ.ศ.2562 รวมท้ังค าแนะน าของนายทะเบียน มาวิเคราะห์เช่ือมโยงกัน พบว่า  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
 สภาพแวดล้อมภายในท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่ ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานและ การควบคุมภายใน คณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
เทคโนโลยี ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการและ ด าเนินธุรกิจสหกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในด้านใดบ้าง และน าเอาจุดแข็งท่ีมี ไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงาน ส าหรับส่ิงท่ีเป็นจุดอ่อนจะสามารถน าไปด าเนินการแก้ไข หรือหลีกเล่ียงเพื่อให้เกิดผลดี ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ในระยะยาว ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths)  

1. สหกรณ์มีความมั่นคง ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์  
2. การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับหรือ ระเบียบสหกรณ์ 
3. คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ และปรึกษาหารือ ตลอดจนประสานงานในการท างานเป็นอย่างดี 
4. ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์ ฯอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป  
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5. สหกรณ์ฯมีสวัสดิการให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวหลากหลาย เช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สมาชิก และสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื่นๆ  
6. ดอกเบ้ียเงินกู้ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ ต่ ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ  
7. สหกรณ์มีการให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง  
8. สหกรณ์การเปิดรับสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา ท าให้สหกรณ์มีความมั่นคงมากขึ้น มีโอกาสในการประกอบธุรกิจมาก ขึ้น 
จุดอ่อน (Weakness)  
1. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ของสมาชิกยังไมท่ั่วถึง  
2. สมาชิกบางส่วนยังไม่เข้าใจในหลักการ วิธีการและอุดมการณ์ รวมถึงระเบียบ และข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ระยะเวลาในการช าระคืนเงินกู้ระยะยาว ส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนไม่คล่องตัว  
4. เงินทุนส ารองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับท่ีไม่สูงมากนัก  (อยากให้ลงว่าอยู่ในระดับใด) 
5. คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบางคนยังขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. สมาชิกบางคนขอลาออกจากทางราชการอาจท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามสัญญา 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีน ามาพิจารณา ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย นโยบายรัฐ เทคโนโลยี หน่วยงานสนับสนุน คู่แข่งทางการค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งสหกรณ์ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อสหกรณ์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 โอกาส (Opportunity) 

1. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์สามารถท่ีจะให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้หรือน าเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น 
2. สหกรณ์สามารถรณรงค์ให้สมาชิกมีการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด ารัสในหลวงรัชการท่ี 9 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
3. ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ท าให้สหกรณ์มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการปล่อยสินเช่ือให้กับสมาชิก 
4. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบ้ียจากเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทรวมถึงเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนก็ไม่ต้องเสียภาษีเช่นกัน 
5. หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ให้ค าแนะน า และก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
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อุปสรรค (Threats) 
1. สถาบันการเงินอื่นๆปล่อยเงินกู้โดยมีวงเงนิสูงกว่าสหกรณ์ฯ ท าให้สมาชิกไปกู้สถาบันการเงินอื่นมากขึ้น 
2. สถาบันการเงินอื่นมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกว่าสหกรณ์ 
3. สถาบันการเงินอื่นรับสมาชิกได้หลากหลาย  
4. สถาบันการเงินอื่นสามารถเข้าถึงกลุ่มชุมชนได้หลากหลายและโดยตรง 
5. สถาบันการเงินอื่นมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย และให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าสหกรณ์ 
6. สภาวะเศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศมีผลกระทบต่อสมาชิก และสหกรณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่นการเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
7. วาระในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการไม่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจท่ีต่อเนื่องของสหกรณ์ 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ มีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงกว่าสหกรณ์ฯ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาแนวทางด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างเสถียรภาพทางการเงินเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิก 
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) และเอื้ออาทรต่อสังคม 
6. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของสหกรณ์และจัดการสภาพแวดล้อม 
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วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ 
1. สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินท่ีมั่นคง มีเสถียรภาพทางการเงิน และมีทุนท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้เพิ่มขึ้น โดยมีเงินหุ้นและเงินฝากรับฝากจากสมาชิกท่ีเพิ่มขึ้น 
2. สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นท่ีเช่ือมั่นศรัทธาจากสมาชิกและสังคม 
3. สหกรณ์มีระบบควบคุมบริหารจัดการและวิธีการในการป้องความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้ท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอก 
4. สมาชิกมีวินัยและมีความมั่นคงทางการเงิน มีผลตอบแทน และสวัสดิการท่ีพึงพอใจ ท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
5. สหกรณ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ 
6. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ท่ีดี และได้รับการยอมรับทางสังคม จากการมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายและการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
7. สหกรณ์มีส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรเอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้บริการแก่สมาชิก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาแนวทางด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินการตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ  

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร 

เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการ 

- จ านวนกรรมการเข้า
ร่วมประชุมอบรมใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง  

- จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมประชุมอบรมใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 

25% 
 
 

50% 

50% 
 
 

75% 

75% 
 
 

100% 

25,000 บาท คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 
2. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เรื่อง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
1. เพิ่มองค์ความรู้เรื่อง

กฎหมายสหกรณ์ 
2. บริหารจัดการและ

ด าเนินการภายใต้กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง 

- จ านวนคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมอบรม  

- จ านวนเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุม
อบรม 

25% 
 

50% 

50% 
 

75% 

75% 
 

100% 

25,000 บาท คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 

3. สนับสนุนคณะกรรมการศึกษาอบรม
ในหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์” 
ส าหรับกรรมการสหกรณ์ 

1. ส่งเสริมคณะกรรมการมี
คุณสมบัติครบตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

2. เพื่อใช้องค์ความรู้ในการ
ด าเนินงานสหกรณ์ 

สหกรณ์มีกรรมการซึ่งมี
คุณวุฒิผ่านการอบรม 

1 คน 1 คน 1 คน 10,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

4. สนับสนุนเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดการศึกษา
อบรมในหลักสูตร  
“นักบริหารสหกรณ”์ 

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ในการด าเนินงาน
สหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุม
อบรม 

- 1 คน - 10,000 คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

5. โครงการพัฒนาสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล 

เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.
สกลนครบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์สี
ขาวอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ผลการประเมินสหกรณ์สี
ขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่มี คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปี 2565 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 
6. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ
ดีมากถึงดีเย่ียม 

เพื่อศึกษาแนวทางการ
ด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิภาพของสหกรณ์
ท่ีมีผลการด าเนิน การ
ระดับดีมากถึงดีเย่ียม 

จ านวนครั้งของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 50,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ 

เพื่อพัฒนาการให้บริการ    
แก่สมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อัตราความพึงพอใจ 
ในการเข้ารับบริการของ

สมาชิก 

80% 85% 90% 10,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสถียรภาพทางการเงินเพื่อความม่ันคงของสหกรณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์การเพิ่มจ านวนสมาชิกและเพิ่มเงินทุนจากสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 2 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกโดยชอบด้วยระเบียบและข้อก าหนด 
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารความเส่ียงด้านการเงินและการบัญชี 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการให้บริการสหกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปี 2565 ผูรั้บผิดชอบ 
2565 2566 2567 

1. โครงการรณรงค์การฝากเงินและการ
สะสมทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 

1. เพิ่มเงินทุนจากสมาชิก 
2. ลดการกู้ยืมจากสถาบัน

การเงิน 
3. ส่งเสริมการออมของ

สมาชิก 

อัตราส่วนเงินทุน
ด าเนินการจากการกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน 
 

<30% 
 
 

<20% 
 
 

<10% 
 
 

50,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปี 2565 
ผูรั้บผิดชอบ 

2565 2566 2567 
2. โครงการรับสมาชิกใหม่โดยสมัครใจ เพิ่มจ านวนสมาชิก จ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 

 
> 5% > 5% > 5% 50,000 บาท คณะกรรมการ

ด าเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 

3. โครงการพัฒนากระบวนการควบคุม
ภายในด้านการให้กู้ของสหกรณ์ 

1. เพื่อพัฒนาขั้นตอนการให้กู้
แก่สมาชิกท่ีมีผลต่อหนี้เสีย
ของสหกรณ์ 

 
2. เพื่อก าหนดขั้นตอน

ด าเนินการหลังการให้กู้ท่ีมี
ผลต่อหนี้เสีย 

1. อัตราการให้กู้ตามสิทธิ์ 
2. อุบัติการณ์การให้กู้แก่

บุคคลไม่มีสิทธ์กู้ 
 

3. อุบัติการณ์การอนุมัติ
เงินกู้หลังสมาชิกถูก
พิทักษ์ทรัพย์ 

4. อุบัติการณ์ลูกหนี้ท า
สัญญาเงินกู้โดยปลอม
แปลงเอกสาร
ประกอบการกู ้

5. จ านวนหนี้เสียท่ีได้รับ
การติดตาม 

100% 
0 
 
 
0 

 
 
0 
 
 

 
100% 

100% 
0 
 
 
0 

 
 
0 
 
 

 
100% 

100% 
0 
 
 
0 

 
 
0 
 
 

 
100% 

ไม่มี คณะกรรมการ
ด าเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 
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4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติ
เงินกู้แก่สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การช าระหนี้ของสมาชิก
ภายใต้ระเบียบและ
ข้อก าหนด 

2. เพื่อเป็นท่ีปรึกษาด้าน
การเงินแก่สมาชิกเพื่อการ
มีคุณภาพชีวิตหลังการกู้ 

จ านวนหนี้สงสัยจะสูญ 
 

0 0 0 ไม่มี คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ 

5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ความเส่ียงด้านการเงินของสมาชิก  
ด้วยการจัดท าบัญชีรายช่ือสมาชิก
กลุ่มเส่ียงท่ีง่ายต่อการติดตามโดยเร็ว 

1. เพื่อศึกษาและทบทวน
ระเบียบ/ข้อก าหนดของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

2. เพื่อป้องกันความเส่ียงด้าน
การเงินและบัญชี 

3. เพื่อให้สามารถติดตาม
สมาชิกกลุ่มเส่ียงได้อย่าง
รวดเร็ว 

- ร้อยละของสมาชิกกลุ่ม
เส่ียงได้รับการติดตาม
และแก้ไข 

- จ านวนข้อทักทวงของ  
ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับ
การด าเนินการ 

100% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

ไม่มี คณะกรรมการ
ด าเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1  เพื่อการส่ือสารท่ีเข้าถึงง่ายและท่ัวถึงข้อมูลข่าวสารของสมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 2  จัดท าฐานข้อมูลส าคัญจ าเป็นตามระเบียบ ข้อบังคับ 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ต่อปี ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
สารสนเทศส่ือสารเพื่อการบริการท่ี
เป็นเลิศ 
 

เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์กิจการของ
สหกรณ์ไปสู่สมาชิกอย่าง
ท่ัวถึง 

1. จ านวนครั้งของการ
จัดท าส่ือ 

2. จ านวนครั้งท่ีมีผู้เย่ียม
ชม Web / LINE 

1 
ครั้ง 

เพิ่มขึ้น 
50% 

1 
ครั้ง

เพิ่มขึ้น 
75% 

1 
ครั้ง

เพิ่มขึ้น 
80% 

ไม่มี คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
และเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ 

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
โปรแกรมสหกรณ ์

สามารถใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ฐานข้อมูลเป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับ 

100% 100% 100% 200,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ
และผู้จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามผลก าไรของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมให้สมาชิกใหม่มีความรู้ในการวางแผนด้านการเงินต้ังแต่แรกสมัครเป็นสมาชิก 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ต่อปี ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 

1. โครงการเพิ่มสวัสดิการแก่สมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

จ านวนเงินท่ีใช้ในการจัด
สวัสดิการแก่สมาชิก 

ไม่เกิน 
3% ของ
ประมาณ
ก าไรใน
แต่ละปี 

ไม่เกิน 
3% ของ
ประมาณ
ก าไรใน
แต่ละปี 

ไม่เกิน 
3% ของ
ประมาณ
ก าไรใน
แต่ละปี 

จัดสรรตามผล
ก าไร 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 
2. โครงการจัดให้ความรู้แก่สมาชิก

เพื่อการวางแผนด้านการเงิน 
สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่านิยม อุดมการณ์ 
หลักการสหกรณ์ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล
และการออม 

จ านวนสมาชิกใหม่ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

80% 80% 80% 25,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

3. โครงการจัดอบรมอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได้แก่สมาชิก 

ส่งเสริมให้สมาชิกมีอาชีพ
เสริมเพื่อเพิ่มรายได้และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

จ านวนเงินสมาชิกท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

10% 20% 20% 50,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและเอื้ออาทรต่อสังคม(Corporate Social Responsibility: CSR)  
กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามเหตุอันควร 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 
1. โครงการสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์เพื่อบุคลากร
โรงพยาบาลสกลนคร เช่น  

- กิจกรรมวันปีใหม่  
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมวันพยาบาล 
- อื่นๆ 

เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ
สหกรณ์ 

จ านวนครั้งของการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่าง
น้อย 2 
ครั้ง/ปี 

อย่าง
น้อย 2 
ครั้ง/ปี 

อย่าง
น้อย 2 
ครั้ง/ป ี

50,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ต่อปี 
ผู้รับผิดชอบ 

2565 2566 2567 
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา / องค์กรภายนอก และ 
บรรเทาทุกข์สมาชิก เช่น 

- กฐิน/ ผ้าป่า 
- กีฬา / บริจาคช่วยเหลือ  

สาธารณภัยต่างๆ 
- อื่นๆ 

1. เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ
สหกรณ์ 
2. ส่งเสริมให้เกิดความเอื้อ
อาทรต่อกัน 

จ านวนเงินท่ีใช้ในการ 
บริจาค / ช่วยเหลือ 

ไม่เกิน 
0.40% 
ของ

ประมาณ
ก าไรใน
แต่ละปี 

ไม่เกิน 
0.40% 
ของ

ประมาณ
ก าไรใน
แต่ละปี 

ไม่เกิน 
0.40% 
ของ

ประมาณ
ก าไรใน
แต่ละปี 

จัดสรรตามผล
ก าไร 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์และจัดการสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  น าหลักการ 5 ส. มาใช้ในการจัดส่ิงแวดล้อมหน่วยงาน 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ต่อปี ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 

1. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ส านักงาน 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกส านักงาน  

ผลการประเมิน 5 ส. ผ่าน ผ่าน ผ่าน 20,000 บาท คณะกรรมการ
ด าเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี 
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    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 

1.เสนอประมาณการรายรับ ประจ าป ี2565 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2565 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกิดขึ้นจริง 

1. รายไดด้อกเบี้ย/เงินลงทุน 

    1.1 เงินให้กู้และเงินฝาก 

    - ดอกเบีย้เงินใหส้มาชิกกู ้

               

 

 

 

 

 

 

 

 - ดอกเบีย้รับเงินฝาก 

ธนาคาร  

       -ผลตอบแทนหุ้น ชสอ. 

  

      - เงินเฉลี่ยคืน ชสอ.     

 

 

36,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000.00 

 

100,000.00 

 

0.00 

 

 

32,209,829.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,472730.66  

 

93,385.75  

 

0.00 

 

 

38,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000.00 

 

100,000.00 

 

0.00  

 

 

1. ยอดลูกหนีป้กต ิ ณ วันสิน้ปีรวม 

500,000,000.- ดอกเบ้ีย 6.50%  รวม

ดอกเบ้ียท้ังสิน้ 32,500,000.- บาท  

2. ปริมาณธุรกิจระหว่างปีคาดวา่จะ

ปล่อยเงินกู้ประมาณเดอืนละ 

8,000,000.-บาท รวม 96,000,000.-

บาท อัตราดอกเบ้ีย 6.50%  ประมาณ

การรายได้เงินใหส้มาชกิกู้ตลอดป ี2565 

เป็นเงิน 38,000,000.- บาท  

-ดอกเบ้ียท่ีได้รับจากเงินน าฝาก

ธนาคาร  

-เป็นผลตอบแทนท่ีได้รับจากชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

-เป็นผลตอบแทนท่ีได้รับจากการกู้

ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

รวมรายได้ดอกเบีย้และ

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 

37,100,000.00 

 

33,775,944.81 39,100,000.00  

2. รายได้อื่น ๆ 

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

 

 

-ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝาก  

 

- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

 

 

6,000.00 

 

 

10,000.00 

 

10,000.00 

 

3,420.00  

 

 

3,627.66  

 

 3,437.88 

 

6,000.00 

 

 

10,000.00 

 

10,000.00  

 

- คาดว่าจะรับสมาชิกเขา้ใหม่ในปี 

2565  ประมาณ  200 ราย ค่าสมัคร

รายละ  30  บาท 

-รับจากค่าธรรมเนียมในการถอน  

 

- รับจากค่าธรรมเนียมสมดุคู่ฝากสูญ

หาย และรายไดอ้ื่น ๆ 

รวมรายได้อืน่ ๆ  26,000.00 10,485.54  26,000.00  

รวมรายรบัท้ังส้ิน 37,126,000.00 33,786,430.35  39,126,0000  
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2. เสนอประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2565 

 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2565 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกิดขึ้นจริง 

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

    - เงินรับฝาก 

    - เงินกู้ยืม  

      

 

6,000,000.00 

2,000,000.00 

  

 

4,695,587.94  

54,246.58  

 

6,000,000.00 

2,000,000.00 

 

- ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 

- ดอกเบ้ียเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น 

  

รวม 8,000,000.00 4,749,834.52  8,000.000.00  

2. ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 

    2.1 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับ

เจ้าหนา้ท่ี 

         - เงินเดือน 

 

 

 

 

 

      

        - ค่าลว่งเวลา 

 

- ค่าเบีย้เลี้ยงพาหนะ 

 

 

- บ าเหน็จพนักงาน 

 

 

-  ค่าเคร่ืองแบบ จนท. 

 

- เงินสมทบกองทุน   

  ทดแทน 

- เงินสมทบกองทุน  

    ประกนัสังคม 

 

 

 

1,386,000.00 

 

 

 

 

 

 

40,000.00 

 

20,000.00 

 

 

300,000.00 

 

 

8,000.00 

 

1,500.00 

 

40,000.00 

 

 

 

1,326,480.00  

 

 

 

 

 

 

33,902.81 

 

9,790.00 

 

 

247,600.00  

 

  

8,000.00 

 

1,313.00  

 

23,400.00 

  

 

 

 

1,500,000.00 

 

 

  

 

 

 

40,000.00 

 

20,000.00 

 

 

300,000.00 

  

 

8,000.00 

 

2,000.00 

 

40,000.00 

 

 

 

1. ส าหรับเงินเดือนเจ้าหนา้ท่ี 4 อัตรา 

คือ เงินเดือนเจ้าหนา้ท่ีเดิมขั้นปกติ

จ านวน 4 อัตรา เดอืนละ 115,900.- 

บาท เป็นเงิน 1,390,800.- บาท  

2. เงินเลื่อนขั้นพิเศษประจ าปี และ

ส ารองปรับอัตราเงินเดือนประมาณ 

10% เป็นเงิน 139,080.- บาท 

- ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา

ท าการและวันหยุด 

- ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีและคณะกรรมการ

ปฏิบัติงานนอกสถานที่และการประชมุ

อบรมสัมมนาตา่ง ๆ  

- เพ่ือกันเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับตั้งส ารอง

บ าเหน็จพนักงานตามระเบียบท่ีก าหนด

ไว ้

- ส าหรับชุดฟอร์มเจ้าหน้าท่ี จ านวน 

 4 คน ๆ ละ 2,000.- บาท 

- เป็นเงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนโดย

คิดจากค่าจ้างเจ้าหนา้ท่ีอัตรา 0.2% 

- จ่ายสมทบเงินประกันสังคม เจ้าหน้าท่ี 

4 อตัรา อัตราร้อยละ 5 

       - ค่ารักษาพยาบาล 

 

       - เงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรเจ้าหนา้ท่ี     

 

20,000.00 

 

20,000.00 

0.00  

 

5,200.00  

20,000.00 

 

20,000.00 

- ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์และบุคคลที่

มีสทิธ์ิเบิกค่ารักษาตามระเบียบสหกรณ์ 

- ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 

รวม 1,835,500.00 1,655,685.81   1,950,000.00    
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    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2565 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกิดขึ้นจริง 

  2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร

สถานท่ีและอุปกรณ์ 

  - ค่าเสือ่มราคา  

 

  - ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใช้ สนง.  

  - ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

  - ค่าบ ารุงโรงพยาบาลศูนย์ 

สกลนคร 

  - ค่าปรับปรุงส านักงานตดั

จ่าย 

- ค่าสทิธิการใชซ้อฟท์แวร์ 

ตัดจ่าย 

- ค่าดูแลรักษาโปรแกรม 

 

- ค่าดูแล website 

 

 

 

150,000.00 

 

20,000.00 

5,000.00 

60,000.00 

 

20,000.00 

 

50,000.00 

 

15,000.00 

 

18,000.00 

 

 

 

111,542.14 

 

6,870.00  

0.00  

60,000.00  

 

0.00  

 

79,780.14  

 

15,000.00  

 

18,000.00  

 

 

150,000.00 

 

20,000.00 

5,000.00 

60,000.00 

 

20,000.00 

 

100,000.00 

 

20,000.00 

 

20,000.00 

 

 

- ส าหรับสินทรัพย์ถาวรและครุภัณฑ์

ต่างๆ  

- ส าหรับซอ่มแซมเคร่ืองใช้ส านักงาน 

- ส าหรับซอ่มแซมยานพาหนะ 

- ส าหรับจ่ายเป็นค่าเช่าส านักงาน 

 

- ส าหรับปรับปรุงส านักงาน 

 

- ส าหรับการตดัจา่ยค่าซอฟท์เวร์ 

 

- เป็นค่าดูแลรักษาโปรแกรมระบบ

สหกรณ์รายปี 

- เป็นค่าดูแลรักษาโปรแกรมระบบ 

website สหกรณ์และค่าเช่าพืน้ท่ีโดเมน 

รวม 388,000.00 291,192.28   395,000.00    

    2.3 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการ

ด าเนนิงานอื่น  

   - ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

 

 

 

 

   - ค่าเคร่ืองแบบกรรมการ 

 

   - ค่ารับรอง 

 

 

   - ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ท่ี

การเงินหักเงิน 

  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ

กิจการ    

 

 

200,000.00 

 

 

 

 

18,000.00 

 

60,000.00 

 

 

20,000.00 

 

24,000.00  

 

 

132,000.00  

 

 

 

 

18,000.00 

 

19,057.00  

 

  

20,000.00 

 

24,000.00  

 

  

 

 

200,000.00 

 

 

 

 

18,000.00  

 

50,000.00 

 

 

20,000.00 

 

30,000.00 

 

 

-เป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการซึ่งมา

ประชุมแต่ละคร้ัง ๆ ละ 1,000 บาท 15 

คร้ัง 9 คน = 135,000.00 บาท 

คณะกรรมการเงินกู ้5 คน ๆ ละ 500 x 

5 x 20= 50,000.00 บาท 

-เป็นค่าแบบฟอร์มคณะกรรมการ 

จ านวน 9 คน ๆ ละ 2,000.- บาท 

-เป็นค่ารับรองคณะท างานการรับรอง   

ผู้มาติดตอ่ธุรกิจเย่ียมชมกิจกรรมและ

ศกึษาดูงานของสหกรณ์ 

-เพ่ือให้เจ้าหนา้ท่ีการเงิน รพ.หัก

เงินเดือนเพ่ือช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ฯ 

-เป็นค่าจ้างสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก

ตรวจสอบกิจการ (เดอืนละ 2,500 

บาท) 

  - ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญช ี   70,000.00 60,000.00  70,000.00  

 

-ค่าจ้างผู้สอบบัญชีเอกชนให้ตรวจสอบ

บัญชีและรับรองงบการเงินปี 2565 

 



96           รายงานประจ าปี 2564 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

รายการ 
ปี 2564 

ปี 2565 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกิดขึ้นจริง 

 - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 

 - ค่าน้ า  

 - ค่าไฟฟ้า 

 - ค่าโทรศัพท์   

 

 - ค่าของใช้ส านกังาน 

 - ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

20,000.00 

8,000.00 

30,000.00 

8,000.00 

 

20,000.00 

60,000.00 

0.00 

6,000.00 

22,267.00 

2,854.50 

 

6,456.00 

24,317.37  

20,000.00 

6,000.00 

30,000.00 

8,000.00 

 

20,000.00 

60,000.00 

-เป็นค่าตอบแทนท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 

- ส าหรับจ่ายสมทบให้กับ รพ.สน. 

- ส าหรับจ่ายสมทบให้กับ รพ.สน. 

-ส าหรับค่าโทรศัพท์ของใช้ในกิจการ

สหกรณ์ 

- เป็นค่าวัสดขุองใช้ในกิจการสหกรณ์ 

- ใช้ส าหรับบริหารงานและขยายงาน

ให้บริการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 

 - ค่าใช้จ่ายในการประชมุใหญ ่

 

 - ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

 

   

 - ค่าระบบอินเตอร์เน็ต 

 

 - ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 

 

- ค่าถ่ายเอกสาร   

550,000.00 

 

30,000.00 

 

 

9,000.00 

 

4,000.00 

 

15,000.00 

528,015.00 

 

12,674.00 

 

 

7,575.05 

 

740.09 

 

8,647.00 

 

550,000.00 

 

30,000.00 

 

 

10,000.00 

 

4,000.00 

 

15,000.00 

-ใช้ส าหรับจัดท ารายงานกิจการ ค่าเบ้ีย

เลี้ยงพาหนะสมาชิกและการประชมุ 

- ค่าซือ้เช็ค ค่าตัดโอนเช็ค ค่าใช้จา่ย

เกี่ยวกับธนาคารต่าง ๆ 

เดอืนละ 1,500.-บาท 

- เป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารทาง

อินเตอร์เน็ต 

-ส าหรับเป็นค่าน้ ามันยานพาหนะในการ

ติดตอ่กับส่วนราชการภายนอก 

 -เป็นค่าถ่ายเอกสารในการด าเนินงาน 

ต่าง ๆ  

- ค่าจ้างท าความสะอาด   

 

- ค่าใช้จ่ายโครงการระดมทุน     

    

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีและ

ติดตามหนี ้

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ        

15,000.00 

 

50,000.00 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

14,400.00 

 

0.00 

 

35,000.00 

 

17,402.43 

15,000.00 

 

50,000.00 

 

100,000.00 

 

30,000.00 

-ค่าจ้างคนงานท าความสะอาด สนง. 

เป็นรายเดอืน ๆ ละ 1,200.- บาท 

-เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตา่ง ๆ  

ส าหรับสมาชิก 

-เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีและ

ติดตามหนี ้

- เป็นค่าไปรษณีย์อากรและอื่น ๆ 

รวม 1,261,000.00 959,405.44 1,336,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,484,500.00 2,906,283.53 3,681,000.00  

รวมประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 11,484,500.00 7,656,118.05 11,681,000.00  
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 

ปี 2565 เหตุผลและความจ าเป็น 
งบประมาณ เกิดขึ้นจริง 

3. หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน 

    - ค่าสิทธิการใชซ้อฟท์แวร์ 

ระบบสหกรณ์และเงินฝาก 

      - ค่าสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ 

ระบบ Krungthai corporate 

online 

    - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

    - โน๊ดบรุ๊ค  1  เคร่ือง 

    - CPU จ านวน 2 เคร่ือง 

    - เคร่ืองส ารองไฟ 5 ตัว 

    - เคร่ืองปร้ินเตอร์พร้อมถ่าย

เอกสารและสแกนด ์

    - เคร่ืองนับและตรวจธนบัตร

ปลอม   

    - เก้าอีพ้นักงานจ านวน 6 ตวั  

    - ตู้เย็น        

    - มู่ลี ่
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-ค่าปรับปรุงโปรแกรม 

  

-ค่าโปรมแกรมท าธุรกรรมทาง

ธนาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รวม 405,000.00 152,500.00 405,000.00  

สรุปงบประมาณ     - ประมาณการรายจ่าย                    11,681,000.00  (หมวดค่าใช้จ่ายถัวจ่ายได้ทุกหมวด) 

    - งบจัดซือ้ครุภัณฑส์ านักงาน/ยานพาหนะ         405,000.00  (หมวดค่าใช้จา่ยถัว่จ่ายได้ในหมวด) 
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3.  สรุปประมาณการรายไดแ้ละประมาณการค่าใช้จ่ายประจ าปี 2565 

      ประมาณการรายได้ 

      1. รายได้ดอกเบี้ย / เงินลงทุน 

          - ดอกเบีย้รับจากเงนิให้สมาชิกกู้                       38,000,000.00 บาท 

          - ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร      1,000,000.00   บาท 

          - ผลตอบแทนเงนิลงทุน - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ                 100,000.00 บาท 

      2. รายได้อ่ืน                       26,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายรับ             39,126,000.00 บาท 

        ประมาณการค่าใช้จ่าย 

    1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย                         8,000,000.00 บาท 

    2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      

        - คา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่               1,950,000.00 บาท 

        - ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ ์     395,000.00 บาท 

        - ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับการด าเนนิงานอื่น              1,336,000.00 บาท 

        - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงนิกูไ้ม่กอ่ให้เกิดรายได้           1,000,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายจ่าย            12,681,000.00 บาท 

        ประมาณการก าไรสุทธิประจ าปี 2565           26,445,000.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม      

ลงคะแนน อนุมัต ิ.................. คะแนน  ไม่อนุมัต ิ............. คะแนน ไม่ออกเสยีง ................ คะแนน  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่  4.4 พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืค  าประกนั  ประจ าป ี 2565 

 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 18. ก าหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมหรอืการค  าประกัน

ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถา้ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรอืนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ

การค  าประกันส าหรับปใีด ก็ให้ใชว้งเงินกูย้ืมหรอืการค  าประกันส าหรับปกีอ่นไปพลาง” 

 ในปี 2564  ที่ประชุมใหญ่ได้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน จ านวน 300,000,000.- บาท 

(สามรอ้ยล้านบาทถ้วน)  และนายทะเบียนสหกรณ์ได้อนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

 ส าหรับปี  2565 นี   สหกรณ์มีความจ าเป็นที่จะรองรับการด าเนินธุรกิจตามแผนงานประจ าปีที่

วางไว้ เพื่อให้สามารถบรกิารสมาชิกได้อยา่งทั่วถึงและรักษาสภาพคลอ่งอย่างเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอ

ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค  าประกัน ประจ าปี  2565 เป็นจ านวน 

300,000,000 บาท (สามรอ้ยล้านบาทถ้วน)      

           ทนุเรือนหุ้น ณ วันสิ นปี                    จ านวน    320,471,950.00 บาท 

           เงินส ารอง ณ วนัสิ นปี                      จ านวน     30,362,790.25 บาท 

           ทนุเรือนหุ้นรวมกับทนุส ารอง             จ านวน    359,834,740.25 บาท 

           ในป ี2565 สหกรณก์ าหนดวงเงินกูย้ืม  จ านวน   300,000,000.00 บาท 

 

    การก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค  าประกันของสหกรณ์เป็นจ านวน 0.84 เทา่ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับ 

ทุนส ารอง (302,261,181.81 บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม    ......................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 4.5  พิจารณาการเลือกตั้งประธานและกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 27  ประจ าป ี2565 

  

 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 26  ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน และกรรมการ 

จ านวน 4 คน ครบวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด พ.ศ.2554 ขอ้ 72 ให้

สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนนิการอีก 8 คน 

ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหวา่งกันเองขึน้ด ารงต าแหนง่รอง

ประธานกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคน เลขานุการคนหนึง่ และ/หรอืเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 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 ในระยะเวลาสองปีทางบัญชนีับแต่ปีท่ีผดิ

นัดถงึปีที่เลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่การผดินัดนัน้มิได้เกดิขึน้จากการกระท าของตนเอง 

(6) ผู้ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ที่ในสหกรณน์ี้ 
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 ในปี 2564 นี ้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ชุดที่ 26 

พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 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 (เวน้วรรค 1 ปี) 

          * ล าดับท่ี  1 , 2 , 3 และ 4  สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได ้* 

 รายชื่อคณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 26 ด ารงต าแหนง่อยู่ตามวาระในปี 2565 จ านวน 4 คน ดังนี ้

1. นางจุไรพร  วงศ์วัฒนฤกษ ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

2. นางพรทพิย ์  หอมเพชร กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 

3. นายชาตรี  ค าชมภู  กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 

4. นางสาวกณฐิฌา ศักดิ์กุลชัยกจิ กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 

มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่26 คร้ังที่ 11 เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2564  ไดป้ระกาศ 

รับสมัครสมาชิกเพื่อปฏิบตัิหน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ าปี 2565 ซึ่งมสีมาชิกสมัครเป็นกรรมการ

เลือกตั้ง ดงันี ้  

1. นางสุกาญจนา จุลโนนยาง    ประธานกรรมการเลอืกตั้ง  

2. นายครรชิต  พาวินิจ  กรรมการการเลือกตั้ง 

3. นางวลิาวัลย ์ วัจนะพันธ ์ กรรมการเลือกตั้ง 

4. นางสาวเมธาว ี พลกล้า  กรรมการเลือกตั้ง   

โดยเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 27  แทน ประธาน จ านวน 1 คน และกรรมการ  

จ านวน 4 คน ทีอ่อกตามวาระ จึงขอเสนอหลักการ ดงันี ้

1. จ านวนคณะกรรมการตามข้อบังคับ สมควรใหม้ีคณะกรรมการ จ านวน  9  คน 

2. เลือกตั้งประธานกรรมการ ทีอ่อกตามวาระ จ านวน 1 คน  

3. เลือกตั้งกรรมการด าเนินการที่ออกตามวาระ จ านวน 4 คน  

4. เลือกโดยวิธลีับ  

รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ต าแหน่ง ประธาน และ กรรมการ ประจ าปี 2565   ดังนี ้

1. ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

หมายเลข 1  นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ สมาชิกเลขที่ 0050 

2. ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ต าแหน่ง กรรมการ 

หมายเลข  1  นางสาวไพลิน นัดสนัเทียะ สมาชิกเลขที่  0510 

หมายเลข 2  นางภัชราพร วันทองสุข สมาชิกเลขที่ 0744    

Admin
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Admin
Typewriter
2

Admin
Typewriter
2

Admin
Typewriter
2

Admin
Typewriter
2
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หมายเลข 3 นางสาวมะลิวรรณ สุนารักษ์ สมาชิกเลขที่ 0068  

หมายเลข 4 นางสาวจรัสพร  นวานุช  สมาชิกเลขที่ 0146   

หมายเลข 5 นางสาวอรุณี  สิทธิหงษ์ สมาชิกเลขที่ 0017  

หมายเลข 6 นายกิตตชัิย  พาระแพง สมาชิกเลขที่ 1588 

หมายเลข 7 นางรุง่รักษ์  ภริมย์ลาภ สมาชิกเลขที่ 0992 

หมายเลข 8 นางสาวธนตพร  อ่อนช่ืนชม สมาชิกเลขที่ 0159 

หมายเลข 9 นายแพทย์ธัชพล จันทธ ารงวัฒน ์ สมาชิกเลขที่ 0990 

 

 

 

 

 

 

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

ลงคะแนน อนุมัต ิ......................คะแนน ไม่อนมุัต ิ...................คะแนน ไม่ออกเสียง ..................คะแนน 



                                       รายงานประจ าปี 2564 103 

 

  สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 4.6 พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2565 

 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2559  

ข้อ 7. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรอืบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 2. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรอืหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ข้อ 8. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี

ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

 2. เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

บัญชขีองสหกรณ์ 

 3. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรอืผู้จัดการ หรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 

4. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากต าแหน่ง

ผู้จัดการหรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 

5. เป็นบุคคลล้มละลายหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

6. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

7. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจรติต่อหน้าที่ 

8. เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น

จากต าแหน่งกรรมการ หรอืผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น 

9. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ

เพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณ์อื่น 

10. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรอืสหกรณอ์ื่น 

11. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรอืเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่ออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชสีหกรณ์ 

13. เป็นคนไรความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ 

ข้อ 9. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบรหิารจัดการ และเศรษฐศาสตร ์เป็นต้น 
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ข้อ 10. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมายระเบียบและ

การตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด  พ.ศ.2554  แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 ข้อ 102 และ 103 ผู้ ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิหรือ

บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ

เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ

ตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรอืหน่วยงานอืน่ที่ไดร้ับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

จ านวน 1 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  

 ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้

ตรวจสอบกจิการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนก าหนดแล้วน าเสนอชื่อ

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผู้ได้รับ

เลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง 

และให้ผูท้ี่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวน 1 คน  

การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาสองปี

ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้

ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางกอ่น   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ

เลือกตั้งซ้ า 

 

 **ในปีนี้มีผูส้มัครเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ  จ านวน   1   คน   ดังนี ้  

รายละเอียดการ

เสนอการตรวจสอบ

กจิการ 

ชื่อผู้เสนอ 

นางสาวปภาสร  บุญเทียม 

ข้าราชการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

1.การเข้าปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญชี 

  -จ านวนครัง้ท่ีเข้า

ตรวจสอบ   

- เข้าตรวจด้วยตนเองพร้อมผู้ชว่ย จ านวน 1  คน เป็นประจ าทุกเดือน  

 

2.การจัดท ารายงานผล

การตรวจสอบ 

  -รายงานระหว่างปี 

  -รายงานประจ าปี 

-รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดอืนต่อคณะกรรมการด าเนินการ   

-รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ 
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รายละเอียดการ

เสนอการตรวจสอบ

กจิการ 

ชื่อผู้เสนอ 

นางสาวปภาสร  บุญเทียม 

ข้าราชการ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม 

3.บรกิารอ่ืน ๆ -เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการประจ าเดอืน และเข้ารว่มประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  หรอื

การประชุมอ่ืนใดตามที่สหกรณ์เห็นสมควรให้เข้ารว่มประชุม 

 

4.ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 

  -จ านวนเงิน 

 

 

- 30,000.- บาท    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม     ............................................................................................................................. . 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 4.7  พิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  ประจ าป ี2565 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ขอ้ 25 บัญชขีองสหกรณ์นัน้ตอ้งได้รับการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ

หนึ่งคร้ังตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด โดย

ผู้สอบบัญชซีึ่งนายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตั้ง  

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ได้เลือก นายวิวัฒน ์ สดุาจิต    เป็นผูส้อบบัญชี ประจ าปี 

2564  และในการประชุมใหญ่ในคร้ังนี ้จะตอ้งมีการเลือกผู้สอบบัญชปีระจ าป ี2565 

 คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 26  ขอเสนอรายชื่อผูส้อบบัญชทีี่ขึน้ทะเบียนกับกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ ที่ยืน่ความจ านงขอรับบรกิารเป็นผู้สอบบัญชีทั้งสิน้  จ านวน 3 ราย  ดังนี ้

 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พจิารณาคัดเลือก จ านวน 1 ราย โดยมีขอ้มลูประกอบการพิจารณาดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ

บริการสอบบัญช ี

ชื่อผู้เสนอ ชื่อผู้เสนอ ชื่อผู้เสนอ 

 นายววิัฒน์  สุดาจติ นายประสาน  งามสม บริษัททีเค แอคเค้า แอนด์ 

แอสโซซเิดท จ ากัด 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

ปฏบัิติงานตรวจสอบงบการเงิน

ของสหกรณ์ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีและตามระเบียบท่ี

อธิบดกีรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ก าหนด 

ปฏบัิติงานตรวจสอบงบ

การเงินของสหกรณ์ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและ

ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

ปฏบัิติงานตรวจสอบงบ

การเงินของสหกรณ์ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีและ

ตามระเบียบท่ีอธิบดีกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

ค่าธรรมเนียมการ 

สอบบัญชี 

 

เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

เป็นจ านวนเงิน 70,000.-บาท 

โดยแบ่งจ่าย 1 – 3 งวด งวดละ 

15,000.-บาท งวดท่ี 4 จ านวน 

25,000.- บาท 

เสนอค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชีเป็นจ านวนเงิน  

100,000.-บาท โดยแบ่งจ่าย 

งวดละ 25,000.-บาท    

เสนอค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชีเป็นจ านวนเงิน

70,000.- บาท โดยแบ่งจ่าย 

2 งวด  

การเข้าปฏบิัติงาน

ตรวจสอบ 

 

 

 

ข้าพเจา้จะเข้าตรวจสอบดว้ย

ตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ครั้ง

ละไม่น้อยกว่า 2 – 3 วันท าการ 

โดยมจี านวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่

น้อยกว่า 3 คน  

ข้าพเจา้จะเข้าตรวจสอบดว้ย

ตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 

ครัง้ละไมน้่อยกว่า 2 – 3 วัน

ท าการ โดยมีจ านวนผู้ช่วย

ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน 

ข้าพเจา้จะเข้าตรวจสอบดว้ย

ตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และมอบหมายให้ผู้ชว่ย

ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ

บัญชีอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

ครัง้ละ 2-4 วันท าการ โดยมี

จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่

น้อยกว่า 3-5 คน 

การรายงานผลการ

ตรวจสอบ 

 

 

1.รายงานการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างปใีห้สหกรณ์ทราบ 

2.รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 

ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ก าหนด 

1.รายงานการตรวจสอบบัญชี

ระหว่างปใีห้สหกรณ์ทราบ 

2.รายงานการสอบบัญชี

ประจ าปี ตามระเบียบกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

1.รายงานการตรวจสอบ

บัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์

ทราบ 
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รายละเอยีดการเสนอ

บริการสอบบัญชี 

ชื่อผู้เสนอ 

นายวิวัฒน์  สุดาจิต 

ชื่อผู้เสนอ 

นายประสาน  งามสม 

ชื่อผู้เสนอ 

บริษัททีแค แอคเค้า 

แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

   

 3.ข้าพเจา้จะให้ค าแนะน าในการ

บรหิารการเงินการบัญชีตามท่ี

เห็นสมควร โดยไมถ่อืเป็น

ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณี

ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีท่ี

ส าคัญท่ีพบในระหว่างการ

ตรวจสอบ ข้าพเจา้จะแจง้ให้

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร 

4.ข้าพเจา้ยินดจีะเข้ารว่มประชุม

ใหญ่หรอืประชุมคณะกรรมการ 

ด าเนินการทุกครัง้ตามท่ีสหกรณ์

รอ้งขอ 

3.ข้าพเจา้จะให้ค าแนะน าใน

การบริหารการเงินการบัญชี

ตามที่เห็นสมควร โดยไมถ่ือ

เป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 

กรณีข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีท่ีส าคัญท่ีพบในระหว่าง

การตรวจสอบ ข้าพเจา้จะแจง้

ให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร 

4.ข้าพเจา้ยินดจีะเข้ารว่ม

ประชุมใหญ่หรือประชุม 

คณะกรรมการด าเนินการทุก

ครัง้ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

2.รายงานการสอบบัญชี

ประจ าปี ตามระเบียบกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 

3.ข้าพเจา้จะให้ค าแนะน าใน

การบริหารการเงินการบัญชี

ตามที่เห็นสมควร โดยไมถ่ือ

เป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่าง

ใด กรณีข้อสังเกตทาง

การเงินการบัญชีท่ีส าคัญท่ี

พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้าพเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

หรอืเมื่อไดร้ับแจ้งข้อสังเกต 

จะด าเนินการตรวจสอบ

เพิ่มเตมิตามท่ีได้รับแจ้งจาก 

หน่วยงานราชการน้ัน แลว้

แจง้ผลการตรวจสอบให้

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  

5.ข้าพเจา้ยินดจีะเข้ารว่ม

ประชุมใหญ่หรือประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ

ทุกครัง้ตามท่ีสหกรณ์รอ้ง

ขอ 

 

 

 

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



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

ปิดประชุมเวลา            น. 

 

 

 

       (นายแพทย์ธัชพล  จนัทธ ารงวัฒน์) 

                ประธานกรรมการ 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

             (นางพรทพิย์   หอมเพชร) 

            เลขานุการ 

               ผู้จดบันทึกการประชุม 



          
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

- ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ และท าเนียบคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์ 

- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา 
บุตรสมาชิก ประจ าปี 2564 

- รายละเอียดการจ่ายทุนสวัสดิการต่าง ๆ   

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 าเนินการจัดตั้งและขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 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 ฤทธิสิทธิ ์ รองประธาน 

3 นางอมรา แกว้บุญเรือง กรรมการ  3 นายสุรพล ฉากครบุร ี รองประธาน 

4 นางสุรพล ฉากครบุร ี กรรมการ  4 นางสาวณัฐนี สินทรัพย ์ กรรมการ 

5 นางสาวณัฐนี สินทรัพย์ กรรมการ  5 นางสุพัตรา สุวรรณปากแพรก กรรมการ 

6 นางอรวรรณ สุวรดี กรรมการ  6 นางศิริพร สุพลธวณิชย์ กรรมการ 

7 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ  7 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ ์ 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 ฤทธิสิทธิ ์ 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 สุพลธวณิชย์ กรรมการ  7 นางจรัสแสง นวานุช กรรมการ 

8 นางจันทร์เพ็ญ คุปตะบุตร กรรมการ/เหรญัญิก  8 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ ์ 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 ออ่นโยน 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 สิทธิหงษ ์ กรรมการ/เหรญัญิก 

9 

 

1 

2 

นายก าชัย 

ฝ่ายจัดการ 

น.ส. ประภากร 
น.ส.กรรณญาภรณ์ 

ต้ังเคหะนาม 

 

ค าเรืองศร ี

ภูมวิัฒนะ 

กรรมการ/เลขานุการ 

 

เจ้าหน้าที่บัญช ี

เจ้าหน้าท่ีการเงนิ 

 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 สิทธิหงษ ์ 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 ฤทธิสิทธิ ์ รองประธาน 

4 นางอรพรรณ ปริญญาพล กรรมการ  4 นางพศิจุไร ออ่นโยน 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 สิทธิหงษ ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล เจ้าหน้าที่บัญช ี  1 นางประภากร นันตระกูล เจ้าหน้าที่บัญช ี

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม เจา้หน้าที่การเงนิ  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 ฤทธิสิทธิ ์ 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 สิทธิหงษ ์ 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 สิทธิหงษ ์ 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 สิทธิหงษ ์ 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 สิทธิหงษ ์ 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 

 ฝา่ยจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 

3 

4 

นางสาวสุภาภรณ์ 

นางสาวอัฉราภรณ์ 

พรมภาพ 

บุญกอง 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าที่ธรุการ 

 3 

4 

นางสาวสุภาภรณ์ 

นายธนากร 

พรมภาพ 

ตองตาสี 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าทีส่ารสนเทศ 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 25 (พ.ศ.2563)                            รายช่ือคณะกรรมการด าเนนิการชุดท่ี 26 (พ.ศ.2564) 

1 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน์ ประธานกรรมการ  1 นายแพทยธ์ัชพล จันทธ ารงวฒัน์ ประธานกรรมการ 

2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ์ รองประธาน  2 นางสาวอรุณี สิทธิหงษ ์ รองประธาน 

3 นางลัดดา อุปพงษ์ กรรมการ  3 นางจุไรพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมการ 

4 นายชาตรี ค าชมภู กรรมการ  4 นายชาตรี ค าชมภู กรรมการ 

5 แพทหญิงพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมการ  5 แพทหญิงพรอ้มพร วงศ์วัฒนฤกษ์ กรรมการ 

6 นางสาวไพลิน นัดสันเทียะ กรรมการ  6 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ 

7 นางจรันแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก  7 นางจรันแสง นวานุช กรรมการ/เหรญัญิก 

8 นางวริาภรณ์ วราอศัวปติ กรรมการ/เลขานุการ  8 นางพรทิพย ์ หอมเพชร กรรมการ/เลขานุการ 

9 นางสาวกณิฐฌา ศักด์ิกุลชัยกจิ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  9 นางสาวกณิฐฌา ศักด์ิกุลชัยกจิ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ฝ่ายจัดการ     ฝ่ายจัดการ   

1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ  1 นางประภากร นันตระกูล ผู้จัดการ 

2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ  2 นางทฤฒมน อ่อนชื่นชม ผู้ช่วยผูจ้ัดการ 

3 

4 

นางสาวสุภาภรณ์ 

นายธนากร 

พรมภาพ 

ตองตาสี 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 

 3 

4 

นางสาวสุภาภรณ์ 

นายธนากร 

พรมภาพ 

ตองตาสี 

เจ้าหน้าที่การเงนิ 

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 
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รายช่ือผู้ได้รับทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ   ประจ าปี 2564 

1. ทุนระดับประถมศกึษา    จ านวน   33  ทุนๆ ละ  1,500 บาท เป็นเงิน   49,500   บาท 

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

3. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน   17  ทุนๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน   34,000   บาท 

4. ทุนระดับอาชีวะศึกษา      จ านวน    4   ทุนๆ ละ  2,300 บาท เป็นเงิน     9,200    บาท 

5. ทุนระดับปริญญาตร ี                จ านวน  20  ทุนๆ ละ  2,500 บาท เป็นเงิน    50,000   บาท 

                                  รวม  92  ทุน              เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  173,300  บาท 

1. ทุนระดับประถมศกึษา   จ านวน   33   ทุน  ๆ  ละ   1,500  บาท  เป็นเงิน     49,500   บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

  1 เด็กหญิงสุชัญญา  เกิดโภคา รร.เทศบาล 1 ป.3 นางสาวนุชจร ี สุขใจ 

2 เด็กหญิงกวนิธิดา  ศรีวิไล รร.อนุบาลสกลนคร ป.3 นางสาวศิริพร  ประมวลเจรญิกจิ 

3 เด็กชายปพัฒพงษ์  รทิาสี รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.4 นางองุน่  บุราคร 

4 เด็กชายธนวัฒน ์ ทายะนอ้ย รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.5 นางสาวนุชรารถ  นนท์ภายวัน 

5 เด็กหญิงธนัทชา  ศิริขันธ์ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.4 นายเอกพล  ศริิขันธ์ 

6 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มิ่งวงคย์าง รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.1 นางสาวกุลศรี  ศรีแพง 

7 เด็กหญิงปวณี์ธิดา กรงโพธิ์สอน รร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางสุรีรัตน์  กรงโพธ์ิสอน 

8 เด็กหญิงณัฐธดิา  ค าตอบ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.4 นางสาววลิาวรรณ จันทรังษี 

9 เด็กหญิงปพชิญช์ฎาพร โยธาไพร รร.บ้านหนองปลาน้อย ป.3 นายวัชระ  โยธาไพร 

10 เด็กชายกฤษณพัฒน ์ โถชัยค า รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.6 นายยงชัย  โถชัยค า 

11 เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนค ามา รร.เทศบาล 2 ป.4 นางสาวมลดิา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

12 เด็กชายชัยชนะ  อาภรณ์แกว้ รร.หนองบัวกลาง ป.3 นางสาวธีวรา  บุญยืน 

13 เด็กหญิงกานดา  ก้อนกงไกว รร.อนุบาลสกลนคร ป.5 นางเจรญิจิตร  ก้อนกงไกว 

14 เด็กชายปฏภิาน  หลานเศรษฐา รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.6 นางสาวจันทรา  จูมสีสงิห ์

15 เด็กชายเธียรวชิญ ์ ออ่นชื่นชม รร.อนุบาลสกลนคร ป.2 นางกาญจนา  ออ่นชื่นชม 

16 เด็กชายนันทฉัตร  ศุกรนันทน์ รร.เชงิชุมราษฎร์นุกูล ป.5 นางสาวสุนันทา  ประดิษฐสาร 

17 เด็กชายวริีศ  สีคราม รร.บ้านนาดอกไมผ้ดุงวทิยา ป.3 นางสาวเสาวนยี ์ จันทะพรม 

18 เด็กหญิงณัฐรุจา  เก็งโทน รร.เทศบาล 4  ป.6 นางสาวมันทะนา  ผาสีดา 

19 เด็กชายภูมิรม ี ซอหนองบัว รร.อนุบาลสกลนคร ป.4 นางสาวนิ่มนภา  ภูทอง 

20 เด็กหญิงสุภาวิณ ี พรหมโคตร รร.เทศบาล 1 ป.1 นางสาวสุกัญญา  อาญาสูน 

21 เด็กหญิงปัณนพ์ัฒน์  ศักดิ์ปรีชากุล รร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางกัญจนว์ราห ์ ศริิรักษ์ 

22 เด็กชายชนาเมธ  ใยพันธ์ รร.เทศบาล 1 ป.4 นายสายัณห ์ ใยพันธ์ 

23 เด็กหญิงปิยะพัชร์  นิ่มมุกดา รร.อนุบาลสกลนคร ป.6 นางณัฐสิน ี นิ่มมุกดา 

24 เด็กหญิงจิดาภา  จงอยู ่ รร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ป.1 นางพรทิพย ์ จงอยู่ 
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ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

เด็กหญิงภัทรศยา  วัฒนสุระ 

เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  พังแสงสุ 

เด็กชายภาสกร  แสนบรรดิษฐ์  

เด็กหญิงพัทธวรรณ  สุนารักษ์ 

เด็กชายปุณภัทร  เชื้อขาวพิมพ์ 

เด็กชายรัชพงศ ์พะโคนิราช 

เด็กหญิงอุสุมา อินทรสิทธ์ิ 

เด็กหญิงณัฐธดิา งิว้สุภา 

เด็กชายพัฒนทรัพย์ พรหมสาขาฯ 

รร.เซนต์ยอแซฟสกลนคร 

รร.อนุบาลสกลนคร 

รร.อนุบาลสกลนคร 

รร.อนุบาลวานรนวิาส 

รร.เทศบาล 1 

รร.เทศบาล 1 

รร.บ้านดงหลวง 

รร.เทศบาล 1 

รร.อนุบาลสกลนคร 

ป.3 

ป.3 

ป.5 

ป.5 

ป.4 

ป.5 

ป.4 

ป.2 

ป.3 

นายเฉลิมพล  วัฒนสุระ 

นางสาวพชิาพร ศรีนุต 

นางธนาภรณ์  แสนบรรดิษฐ์ 

นางสาวมะลวิรรณ  สุนารักษ์ 

นางทัศนีย์  เชือ้ขาวพิมพ ์

นางสาวรัตติยา ภูวงศษ์า 

นางสาวรุ่งทิพย ์ หาดทวายกาญจน ์

นางสุภาวดี นามเพ็ง 

นางสาวภาวนิันท์ พรหมสาขาฯ 

 

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

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 เด็กหญิงปทิตตา  ออ่นชื่นชม รร.ธาตุนารายวทิยา ม.1 นางทฤฒมน  ออ่นชื่นชม 

2 เด็กหญิงภคนันท์  อุปพงศ์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางสาวระพีพร ดาโอภา 

3 เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมภาพ รร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.1 นายพุทธิชัย  พรมภาพ 

4 เด็กหญิงอนุรดี  ใหมค า รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางขวัญใจ  ใหมค า 

5 นางสาวอนัญญา  ปินตา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นายบุญส่ง  ปินตา 

6 เด็กชายพลาธิป  การช่างท า รร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.3 นางดุษฎ ี การช่างท า 

7 เด็กหญิงวริศรา  ชะชาตย์ รร.เทศบาล 3  ม.3 นางดวงมาลา  ชะชาตย์ 

8 เด็กหญิงธนารัตน์  ต้นมูล รร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.1 นางพรทิพย ์ ตน้มูล 

9 เด็กชายภูริทัต ิรอดภัย รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางศันสุนีย์  รอดภัย 

10 เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์  มะโนรัตน์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางรัชดาภรณ์  มะโนรัตน์ 

11 เด็กชายพงศทัต  ถิ่นตองโขบ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางสาวณัฏฐนันท์ จันทร์พิชัยกุล 

12 เด็กหญิงปริยากร  นนท์ค าวาศ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 ร.ต.อ.สุริยา  นนท์ค าวาศ 

13 เด็กหญิงกวนิธิดา  เพยีสา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นายอดิศักดิ์  เพยีสา 

14 เด็กชายรตศิาสตร์  บัวดี รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางรุ่งฤด ี บัวด ี

15 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.2 นางจิตรา  จันทร์ธานี 

16 เด็กชายธนกร  ศรีนา รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.1 นางสาวนันทิยา  ศรีนา 

17 นายนภสนิธ์  จารศรีเพ็ง รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.3 นางนุษรา  จารศรีเพ็ง 

18 เด็กชายพลกฤต นันตระกูล รร.ธาตุนารายวทิยา ม.3 นางประภากร นันตระกูล 
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3.  ทุนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน   17   ทนุ ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 นายศิวพงศ์  ไกรยะสา รร.สกลนครพัฒนศกึษา ม.4 นางสาวรุ่งทิวาพร  ประกิ่ง 

2 นางสาวจิณหน์ถิา ประมวลเจรญิกิจ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางอลิษลา  ประมวลเจรญิกิจ 

3 นายภิป  เกษมสานต ์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นายเซอร์วิทย ์ เกษมสานต์ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

นายสิทธิศักดิ์  ไกยะสา 

นายกติติธีช  พมิพส์มแดง 

นางสาวมิ่งมาตา  กงลีมา 

นางสาวฐิตพิร  วงเวยีน 

นายภูพาน  ภูจอมจิตร 

นายภูธนดล  แก้วแสนค า 

นางสาวนฤฌา  นามโยธา 

นางสาวณัฐณิชา  ไพรเตี้ย 

นางสาวฐิตรัิตน์ มูลทองสุก 

นางสาวพรกนก เครอืเทียน 

นางสาวพรธีรา สิงห์สุพรรณ 

นายธนากร สมนอก 

นางสาวณฤด ี ชากจิด ี

รร.สกลนครพัฒนศกึษา 

รร.สกลนครพัฒนศกึษา 

รร.สกลนครพัฒนศกึษา 

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

รร.ธาตุนารายวทิยา 

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

รร.ธาตุนารายวทิยา 

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

รร.เทศบาล 3  

รร.สกลราชวทิยานุกูล 

ม.4 

ม.6 

ม.5 

ม.4 

ม.6 

ม.4 
ม.5 

ม.6 

ม.4 

ม.4 

ม.6 

ม.5 

ม.4 

นางสาวสุพรรณษา นาอุดม 

นางรองรัตน์  พิมพ์สมแดง 

นางใฝ่ทอง  นามวงศช์ัย 

นางใจญา  วงเวียน 

นางพัชรินทร์  ภูจอมจิตร 

นางจรยิาภรณ์  แก้วแสนค า 

นางสาวพทิาภัค เลศิวิริยะกิตตกิุล 

นางนันทวรรณ  ไพรเตี้ย 

นางพุทธรักษ ์มูลทองสุก 

นางอรัญญา เครอืเทียน 

นางอาวด ีสิงหส์ุพรรณ 

นางไพรัตน ์ ค าประสงค ์

นางวลิาพร  ชากจิด ี

17 นางสาวเบญญา นนท์ค าวงศ์ รร.สกลราชวทิยานุกูล ม.5 นางอามี่ นนท์ค าวงศ์ 

 

4.  ทุนระดับอาชวีะศึกษา   จ านวน   4  ทุน ๆ ละ  2,300  บาท  เป็นเงิน  9,200  บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 

2 

3 

4 

นายอัษฎาวุธ  นดิสลีาย 

นายบุริศร์  ปินตา 

นางสาวธีราพร พรหมจันทร์ 

นางสาวศิริวิมล  กลยนี 

วทิยาลัยเทคโนโลยพีุทธรักษา 

วทิยาลัยสารพัดช่าง สกลนคร 

วทิยาลัยเทคโนโลยเีทคนิควชิาชีพ 

วทิยาลัยเทคนิคสกลนคร 

ปวช. 

ปวส. 

ปวช. 

ปวส. 

นางเดอืน  นิดสลีาย 

นางนพัฐสุดา  ปินตา 

นางวลิัยวรรณ มาตราช 

นางนติยา  กลยนี 
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5.  ทุนระดบั ปริญญาตร ี  จ านวน   20 ทุน  ๆ ละ  2,500 .- บาท  เป็นเงิน  50,000.- บาท 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่อโรงเรียน ระดับชัน้ ชื่อบดิา – มารดา 

1 นายเชวิชส์  เกษมสานต์ ม.ราชภัฏสกลนคร ป.ตรี นางประไพ  เกษมสานต ์

2 นายนรุตมช์ัย สุวรรณเจรญิ ม.ราชภัฏสกลนคร ป.ตรี นางสุวรรณี  สุวรรณเจรญิ 

3 นายฤทธิชัย สุรินราช ม.ราชภัฏสกลนคร ป.ตรี นายศิริวุฒ ิ สุรินราช 

4 นางสาวณัฏฐณิชา พรหมเชษฐา ม.บูรพา ป.ตรี นางกัญญาภคั  พรหมเชษฐา 

5 นายบดินทร์  นนท์ค าวงศ์ ม.มหาสารคาม ป.ตรี นางเพลนิใจ  โอภานุมาศ 

6 นายธนชัย  แตงรัตนา  ม.ราชภัฏสกลนคร ป.ตรี นางจิตติมา  แก้วอุดร 

7 นางสาวมุกดา  กจิด ี ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด ป.ตรี นางชื่นจิตร  กิจด ี

8 นางาวฉันทพร  วชิาทัพ ม.บูรพา ป.ตรี นางฉวีวรรณ วิชาทัพ 

9 นางสาวเบนจามินพร บุตรโพธ์ิ ม.ธรรมศาสตร์ ป.ตรี นางสาวจุฬาพร  ไตรธิเลน 

10 

11 

12 

นายณภัทร  ศักดิ์ศรีบุญดี 

นางสาวปิยะวรรณ  ยางธิสาร 

นางสาวปารยา  ชาศรี 

ม.มหาสารคาม 

ม.ราชภัฏสกลนคร 

ม.ขอนแก่น 

ป.ตรี 

ป.ตรี 

ป.ตรี 

นางจินลดา  ศักดิ์ศรีบุญดี 

นายประภัสน ์ ยางธิสาร 

นางปวริศา  ชาศรี 

13 นางสาวอุษา  มอญด ี ม.มหิดล ป.ตรี นางนงคราญ  มอญด ี

14 นายกติติธัช  สุวรรณเจรญิ ม.ขอนแก่น ป.ตรี นางทรงลักษ์  ศรีหาราช 

15 นางสาวอรณิช   จุงอินทะ ม.พะเยา ป.ตรี นางสาวอรอุมา  ศรีช่วย 

16 นายอภสิิทธ์ิ  พระกัตติยะ ม.เกษตรศาสตร์ ป.ตรี นายอรุณ  พระกัตติยะ 

17 นางสาวพัทธ์ทิวากรณ ์พงษม์ะณีศิลป์ ม.ราชภัฏอุดรธานี ป.ตรี นางวไิลลักษณ์ พงษ์มะณีศิลป์ 

18 นางสาวณัฐิชา ทัศคร ม.ราชภัฏสกลนคร ป.ตรี นางนพรัตน์ แสงทอง 

19 นายเอกองค์ ค าสวาท ม.เทคโนโลยสีุรินทร์ ป.ตรี นางสาวอัจฉรียา แก้วพิลา 

20 นางสาวพมิพว์ลัญษ์ ทิพยส์กุลอนันต ์ ม.รังสิต ป.ตรี นางพรพศิ มั่นใจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



120               รายงานประจ าปี 2564  

 

สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

 
1. รายละเอียดการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว 

ที ่
เลข

สมาชิก 
ชื่อ – สกุล ชื่อบดิา – มารดา-บุตร-คู่สมรส จ านวน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

0523 

1321 

0406 

1363 

0933 

1359 

0781 

1445 

0951 

1045 

1690 

0604 

1337 

1778 

0989 

0078 

0096 

1959 

2072 

0184 

1888 

2007 

1916 

2008 

นางพรรณราย เจริญสุข 

นางพรทิพย ์ไชยงาม 

นางสุวรรณมาลี พมิพด์รซ้าย 

นางศิริทร แก้วมะ 

นางอาวด ีสิงหส์พรรณ 

นายลือชัย ลีลาชัย 

นางทองมา สิงห์โสด 

นายชัยพร นวานุช 

นางรพพีัทธ วัฒนาธนะวัฒน ์

นางสาวอุไรวรรณ ศรีดามา 

นางสาวศิริรัตน์ ศรีดามา 

นางประภากร นันตระกูล 

นายโกศล ค าเรืองศรี 

นางสาวภัคจิรา ใหญ่คณุ 

นางภามณ ีสายเหมย 

นางนจิวรรณ หนองขุน่สาร 

นางใจภักดิ ์นาคกระโทก 

นางกาญจนา ออ่นชื่นชม 

นายวัทธิกร อ่อนช่ืนชม 

นางสาววราภรณ์ อนิธิแสง 

นางสาวสุพชิญา สิรชัยพงศ์กุล 

นายค าผอง ทองมณีสใีส 

นางสาวสุภาภรณ์ พรมภาพ 

นางล้ า ทองมณีสใีส 

นางตอ้ย ยาวโนนลาว 

นายเจรญิ ไชยงาม 

นางพนิ พิมพด์รซ้าย 

นางพนิ พิมพด์รซ้าย 

นางดวงตา ธนะค าด ี

สุรศักดิ์ ลีลาชัย 

สมาชิกเสียชวีติ 

นางกรองแก้ว นวานุช 

นายมานพ วัฒนานนท์ 

นางศิริพร ศรีดามา 

นางศิริพร ศรีดามา 

นายโกศล ค าเรืองศรี 

สมาชิกเสียชวีติ 

นายไพรัตน์ ใหญคุ่ณ 

นางลาวัณย ์ธรีะวัฒนสุข 

นายสหัส หนองขุ่นสาร 

นางบุญเรือน สิงห์ขวา 

นายวัทธิกร อ่อนช่ืนชม 

สมาชิกเสียชวีติ 

นายจันทะลัย เจรญิไชย 

นางวภิา บุญมาสัตย ์

สมาชิกเสียชวีติ 

นายค าผอง ทองมณีสใีส 

นายค าผอง ทองมณสีใีส(คู่สมรส) 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

5,000.- 

100,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

40,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

5,000.- 

20,000.- 

10,000.- 

5,000.- 

20,000.- 

10,000.- 

5,000.- 

 
2. รายละเอียดจ่ายทุนสวัสดิการส าเร็จการศึกษา 

ที ่
เลข

สมาชิก 
ชื่อ – สกุล วุฒิการศกึษา จ านวน 

1  นางสาวภนารัตน ์อวนพล ปริญญาโท 2,000.- 
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3. รายละเอียดจ่ายทุนสวัสดิการแต่งงาน 

ที ่
เลขสมาชิก 

ชื่อ – สกุล จ านวน 

1 
2 
3 

2027 
1939 
2069 

นายอัครพล ยงด ี
นางสาวสกุณา ใจปัดชา 
นายจักราวุธ สวา่งวัฒนา 

1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 

 
4. รายละเอียดจ่ายทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 

ท่ี เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ านวน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1354 

0134 

1121 

1821 

1981 

1218 

2022 

1139 

1760 

1709 

นางหทัยทิพย ์บุญพร้อม 

นายวินรัตน์ ล้านจ๊ะ 

นางสาวอรอุมา ภูรัพพา 

นายธวัชชัย พุทธจง 

นางสาวประภาพร พรหมพนิจิ 

นางสาวปิยะรัตน ์สาระรัตน์ 

นางสาวนารถอนงค ์โตะ๊ชาล ี

นางสาวพรีญา พพิัฒธนากร 

นางสาววนาลี นามปากด ี

นางสาวภัคธิดา ยิ่งเจรญิลาภ 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

 
5. รายละเอียดจ่ายทุนสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ านวน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1797 

1274 

1378 

1927 

0809 

0692 

1967 

1717 

นายพัฒนยุทธ เสงี่ยมงาม 

นางสาวรัตนา จอมไธสง 

นายณรงค์ศักดิ์ ชายกวาด 

พ.ต.อ.ชูชพี หัตถกรรม 

นางออ้มใจ มงคล 

นางดรุณีย์ ภูโอบ 

นางน้ าฝน พิมพโ์ยธา 

นายรชยุตม ์ศรีมหาวงษ์ 

200.- 

1,000.- 

800.- 

600.- 

1,000.- 

400.- 

400.- 

1,000.- 
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ท่ี เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ านวน 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

0521 

1800 

1429 

0497 

0580 

0098 

0986 

0173 

1444 

0670 

2091 

185 

0692 

1329 

0693 

0611 

0032 

0965 

2100 

1972 

0170 

0379 

1144 

1672 

0680 

1139 

1046 

2034 

2080 

0346 

1097 

1927 

1606 

นางกรสิริ ชื่นสงวนสัตย ์

นายสุบินธ์ุ เกิดโภคา 

นายธนภพ หอมเพชร 

นางสาวปิยนุช บุญกอง 

นางศันสุนีย์ รอดภัย 

นางสาวประเธียร วงศแ์พงสอน 

นางสุวรรณี วิรงค์ 

นางมะลิวัลย ์จีนเส่ง 

นางสาวสมใจ อุดมลักขณา 

นางกิ่งแก้ว จูมสีสงิห ์

นางสาวจินตนา ลามค า 

นายจิระศักดิ์ ค าชมภู 

นางดรุณีย์ ภูโอบ 

นายสุขสันต์ ตนิอาษา 

นางละมัยศลิป์ เหมะธุรินทร์ 

นางวริาภรณ์ วราอัศวปต ิ

นางมันทนา ทพิย์สุวรรณ 

นางสาววชิรา จันทาม ี

นางเจรญิศรี บุญกอง 

นายจรูญ แก้วแสนค า 

นางศรีสุพรรณ อาษากิจ 

นางไพรทอง บึงสุวรรณ 

นางศุภจิรา บุญฤทธ์ิ 

นางสา่วนภาพร ชาทองยศ 

นายประภัสน ์ยางธสิาร 

นางสาวจีรวรรณ ตรีโอษฐ ์

นางสาวจรัสพร นวานุช 

นายธนากร ตองตาส ี

นางสาวทัศดาว พรสวัสดิ ์

นางพรทิพย ์หอมเพชร 

นางสุกัญญา กินนะรแีซ 

พ.ต.อ.ชูชพี   หัตกรรม 

นางสาววันทนา  เพชรอนิทร์ 

800.- 

1,000.- 

600.- 

1,000.- 

400.- 

200.- 

200.- 

200.- 

1,000.- 

600.- 

1000.- 

400.- 

600.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

800.- 

400.- 

1,000.- 

200.- 

1,000.- 

800.- 

800.- 

800.- 

1,000.- 

400.- 

800.- 

1,000.- 

1,000.- 

400.- 

400.- 

400.- 

1,000.- 
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สหกรณอ์อมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

 

ท่ี เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ านวน 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

0310 

0068 

2007 

1985 

0227 

1308 

2181 

1018 

นางสาวพงศ์ลดา รักษาขันธ์ 

นางมะลิวรรณ สุนารักษ์ 

นายค าผอง ทองมณีสใีส 

นายจิระศักดิ์ ค าชมภู 

นายส าราญ พรหมโคตร 

นางสาวจันทรา จูมสีสงิห ์

นายพนมไชย พุทธศรี 

นางสาวสมร นนท์สะเกต ุ

400.- 

600.- 

1,000.- 

600.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

1,000.- 

 
6. รายละเอียดจ่ายทุนสวัสดิการประสบภัยธรรมชาติ 

ที ่ เลขสมาชิก ชื่อ – สกุล จ านวน 

1 0467 

 

นางสาวปิยนุช บุญกอง 5,000.- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


