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ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เรื่อง การประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2562
………………………………………
ด้วยสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ได้ดาํ เนินการมาครบรอบปี บัญชีสมาคม และได้จดั ทํางบการเงินประจําปี 2562 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
อาศัย อํา นาจตามข้อ บัง คับ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2547 ข้อ 33 และมติที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการสมาคม
กําหนดให้จดั ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็ นต้น
ไป ณ ห้อ งประชุ ม ร่ ม โพธิ์ ทอง สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี จึ ง ขอเชิ ญ สมาชิ ก สมาคมฯ
เข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

2

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องนายกสมาคมแจ้ งให้ ทราบ
1.1 เรื่องการจัดประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2562
อาศัยตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548
ข้ อ. 33 สมาคมจะต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้ นปี
ปฏิทินเพื่อ
(1) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
(3) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที่วา่ ง
(4) พิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ การประชุ มใหญ่สามัญหรื อวิสามัญ จะประชุ มโดย
สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้ จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกเท่าใดให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณาวาระอื่น ๆ
ข้ อ.36 การประชุ ม ใหญ่ ต้องมี สมาชิ ก มาร่ ว มประชุ มร่ ว มกัน ไม่ น้อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ งของจํา นวนสมาชิ ก
ทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงกําหนดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่ มโพธิ์ทอง สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน..................คน จึงถือว่าเป็ นองค์ประชุม
1.2 เรื่องแนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้แก่ผแู ้ ทนนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจําท้องที่เทศบาลนครอุดรธานี
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม คือ
นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน
1.3 เรื่องทีต่ ้งั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี จํา กัด ตั้ง อยู่ที่
สํา นัก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี จํา กัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิ บ ดี ตํา บลหมากแข้ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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1.4 เรื่องแนะนําคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. นายเสมอเทพ
ศรี ทาสร้อย
นายกสมาคมฯ
2. นายเชวง
ยอดยศ
อุปนายกคนที่ 1
3. นายปุรินทร์
จุนโกเศศ
อุปนายกคนที่ 2
4. นายพูลสิ นธุ์
พงษ์ประเทศ
นายทะเบียน
5. นายสุ รัตน์
กัณหา
กรรมการ
6. นางเทพี
รอดขันเมือง
กรรมการ
7. นายธนโชติ
คุยบุตร
กรรมการ
8. นางพัชริ นทร์
ชํานาญกิจ
กรรมการ
9. นายอุด๊
พลนามอินทร์
กรรมการ
10. นายนกเทศ
วงศ์กระโทก
กรรมการ
11. นางนพมาศ
ศรี ทุม
กรรมการ
12. นางพัชรี
ฤทธิ์ศร
กรรมการ
13. นางศิวาการ
จันทะไทย
กรรมการ
14. นางสาวปราณี
พระโรจน์
กรรมการ
15. นายกิตติพงษ์
บัวติก
กรรมการ และ เลขานุการ
1.5 เรื่องแนะนําเจ้ าหน้ าทีส่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1) นางสาวณัฐธพิมพ์ สุ มงั เกษตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
2) นางสาวสิ ริพร
แสงตา
เจ้าหน้าที่บญั ชี
1.6 เรื่องสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประเภทที่ 1 หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรื อ
คู่สมรสตามกฎหมาย หรื อบุตรของสมาชิก หรื อ พนักงานสมาคม หรื อคู่สมรสตามกฎหมายพนักงานสมาคม
มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ ยกเว้น บุตรของสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ประเภทที่ 2 หมายถึง ข้าราชการบํานาญที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด หรื อ บิดา มารดาของสมาชิกสหกรณ์ หรื อบิดา มารดาพนักงานสมาคม มีอายุในวันสมัครไม่เกิน
65 ปี บริ บูรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติทปี่ ระชุ ม ..........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2561
และการประชุ มใหญ่ วสิ ามัญครั้งที่ 1 ประจําปี 2562
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2561
รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562
ณ ห้ องประชุมร่ มโพธิ์ทอง สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
........................................................................
สมาชิกเข้าประชุม จํานวน 125 คน จากจํานวนสมาชิกสมาคมทั้งสิ้ น 5,244 คน
กรรมการผู้มาประชุ ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเสมอเทพ
นายเสกสรรค์
นางวันเพ็ญ
นางสาวปราณี
นายพูลสิ นธุ์
นายสาคร
นายชาญณรงค์
นางพัชริ นทร์
9. นายปุรินทร์
10. นายธนโชติ
11. นายกิตติพงษ์
12. นางนพมาศ
13. นายสุ พฒั น์

ศรี ทาสร้อย
สองจันทร์
ใจซื่อ
พระโรจน์
พงษ์ประเทศ
อําคา
พงษ์ไทย
ชํานาญกิจ
จุนโกเศศ
คุยบุตร
บัวติก
ศรี ทุม
กองศรี มา

นายกสมาคม
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เหรัญญิก
นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ เลขานุการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1) นายประเทือง
กลิ่นคล้าย
ผูต้ รวจบัญชี
2) นางสาวณัฐธพิมพ์
สุ มงั เกษตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
3) นางสาวสิ ริพร
แสงตา
เจ้าหน้าที่บญั ชี
เริ่มประชุ ม เวลา 09.30 น.
เมื่อครบองค์ประชุม นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องนายกสมาคมแจ้ งให้ ทราบ
1.2 เรื่อง การจัดประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2561
อาศัยตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548
ข้ อ. 33 สมาคมจะต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้นปี
ปฏิทิน เพื่อ
(6) รับทราบรายงานกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
(7) พิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
(8) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรื อทดแทนตําแหน่งที่วา่ ง
(9) พิจารณาแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อบังคับ การประชุ มใหญ่สามัญหรื อวิสามัญ จะประชุ มโดย
สมาชิก หรื อผูแ้ ทนสมาชิกก็ได้ จํานวนผูแ้ ทนสมาชิกเท่าใดให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
(10)พิจารณาวาระอื่น ๆ
ข้ อ.36 การประชุ ม ใหญ่ ต้องมี สมาชิ ก มาร่ ว มประชุ มร่ ว มกัน ไม่ น้อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ งของจํา นวนสมาชิ ก
ทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงกําหนดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมร่ มโพธิ์ทอง สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี
ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน 125 คน จึงถือว่าเป็ นองค์ประชุม
1.2 เรื่อง แนะนําผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
ผูต้ รวจบัญชีสมาคม คือ
นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน
1.3 เรื่องทีต่ ้งั สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี จํา กัด ตั้ง อยู่ที่
สํา นัก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด อุ ด รธานี จํา กัด เลขที่ 4/1 ถนนอธิ บ ดี ตํา บลหมากแข้ง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.7 เรื่องแนะนําคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
1. นายเสมอเทพ
ศรี ทาสร้อย
นายกสมาคม
2. นายเสกสรรค์
สองจันทร์
อุปนายกคนที่ 1
3. นางวันเพ็ญ
ใจซื่อ
อุปนายกคนที่ 2
4. นางสาวปราณี
พระโรจน์
เหรัญญิก
5. นายพูลสิ นธุ์
พงษ์ประเทศ
นายทะเบียน
6. นายสาคร
อําคา
กรรมการ
7. นายปุรินทร์
จุนโกเศศ
กรรมการ
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8. นายชาญณรงค์
พงษ์ไทย
กรรมการ
9. นางสมศรี
มะลาศรี
กรรมการ
10. นางพัชริ นทร์
ชํานาญกิจ
กรรมการ
11. นายธนโชติ
คุยบุตร
กรรมการ
12. นายกิตติพงษ์
บัวติก
กรรมการ
13. นางนพมาศ
ศรี ทุม
กรรมการ
14. นางสุ ชีวา
ศรี ภิรมย์
กรรมการ
15. นายสุ พฒั น์
กองศรี มา
กรรมการ และ เลขานุการ
1.8 เรื่องแนะนําเจ้ าหน้ าทีส่ มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1) นางสาวณัฐธพิมพ์ สุ มงั เกษตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
2) นางสาวสิ ริพร
แสงตา
เจ้าหน้าที่บญั ชี
1.9 เรื่องสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ประเภทที่ 1 หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรื อ
คู่สมรสตามกฎหมาย หรื อบุตรของสมาชิก หรื อ พนักงานสมาคม หรื อคู่สมรสตามกฎหมายพนักงานสมาคม
มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ ยกเว้น บุตรของสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี
ประเภทที่ 2 หมายถึง ข้าราชการบํานาญที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด หรื อ บิดา มารดาของสมาชิกสหกรณ์ หรื อบิดา มารดาพนักงานสมาคม มีอายุในวันสมัครไม่เกิน
65 ปี บริ บูรณ์
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2559 และการประชุ มใหญ่ วสิ ามัญครั้งที่ 1
ประจําปี 2560
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 และ รายงานการ
ประชุมใหญ่วสิ ามัญครั้งที่ 1 / 2561 ตามเอกสารวาระการประชุม หน้าที่ 4 ถึงหน้าที่ 37 ว่ามีขอ้ ความ มติที่ประชุม
ถูกต้องหรื อไม่ หากถูกต้องแล้วขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญประจําปี 2560 และ
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 / 2561 โดยไม่มีแก้ไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1. เรื่องรับทราบสมาชิกเข้ าใหม่ ลาออก เสี ยชีวติ ประจําปี 2561
สมาชิกเข้ าใหม่ และลาออก/เสี ยชีวติ ประจําปี 2561
รายการ

ประเภท 1
4,170
222
31
16
117
4,290
4,195
120

ยกมา ( 1 มกราคม 2561)
บวก เข้าใหม่
กลับเข้าเป็ นสมาชิก
หัก เสี ยชีวิต
ลาออก/ให้ออก
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561
สมาชิกคุม้ ครอง 180 วันแล้ว
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ประเภท 2
1,012
10
9
54
23
954
949
(58)

ยอดรวม
5,182
232
40
70
140
5,244
5,144
62

หมายเหตุ
-สมาชิกประเภท1 ที่ได้รับความคุม้ ครอง ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 4,195 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 4804)
-สมาชิกประเภท 2 ที่ได้รับความคุม้ ครอง ณ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 949 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 1733)
รายงานการจ่ ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกประเภทที่ 1 เสี ยชีวติ ระหว่ าง มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560
ศพที่

ชื่อ – สกุล

เสี ยชีวติ ปี 2560
1 นายสันต์ โคตรประดา
2 นางประพาส โยธะชัย
3 นางแสงทอง ศรี พรหม
4 นายวิชยั หล้าคอม
5 นายอภิชาติ พูลสวัสดิ์
6 นายเดชา วรบุตร
7 นายสมโภชน มโนรัตน์
8 นางศรี นวล ขุนพิลึก
9 นายสงวน มะลาศรี
10 นายบุญชู ไชยเชียงพิณ
11 นายพยุงศักดิ์ วรรณกุล
12 นายเกรี ยงศักดิ์ ทองแท้
รวมทั้งสิ้น

เลขที่

วันที่
เสี ยชีวติ

114
1968
955
1286
1357
1972
258
383
313
1225
1883
1876

31 มี.ค.60
24 พ.ค.60
8 มิ.ย.60
15 มิ.ย.60
29 มิ.ย.60
8 ก.ค.60
7 ก.ค.60
29 ก.ค.60
5 ส.ค. 60
27 ก.ค. 60
24 ส.ค.60
25 ก.ย.60

ค้ างเรียกเก็บ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์ สมาชิก
350.00
300.00
400.00
550.00
1,050.00
1,600.00
1,750.00
2,350.00
2,700.00
3,350.00
4,550.00
5,300.00
24,250.00

7
6
8
11
21
32
35
47
54
67
91
106

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์ พ้นสภาพ
ยังไม่ ได้
100.00
100.00
100.00
100.00
300.00
550.00
650.00
950.00
1,250.00
1,350.00
1,950.00
2,300.00
9,700.00

250.00
200.00
300.00
450.00
750.00
1,050.00
1,100.00
1,400.00
1,400.00
1,750.00
2,000.00
2,350.00
13,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
250.00
600.00
650.00
1,550.00
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รายงานสมาชิกประเภทที่ 1 เสี ยชีวติ ระหว่ าง มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561
เลขที่

วันที่
เสี ยชีวติ

นายสงวน กาลวิบูลย์
นายทองเลื่อน ศรี ภธู ร
นายเมืองเพชร บุญประคม
นายธวัชชัย อ่อนราช
นายสุ ทธี ขันธวิชยั
ด.ต.วุฒิไกร วรเจริ ญ

1760
1352
1701
3994
338
2252

16 ธ.ค. 60
22 ก.พ. 61
21 ม.ค. 61
23 ม.ค. 61
05 ก.พ. 61
18 ก.พ. 61

นายสําเนียง จันทรา
นางสาวบุษบา สาจําปา
นายกัมปนาท พลยศ
นายสุ รชัย วงษ์ชาํ นาญ
จิตประภา บํารุ งภักดี
นายวีนสั พรหมมาศ
นายวัชรากร โพธิ์ศรี
นางอัญชลี ระเริ งรัมย์
นางลักษณาวดี พูลสวัสดิ์
นางสาวอังคณา คําวิชา

405
207
1392
263
809
2926
778
385
1358
1596

22 มี.ค. 61
18 เม.ย. 61
09 พ.ค. 61
26 พ.ค. 61
02 มิ.ย. 61
19 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
23 ส.ค. 61
23 พ.ย. 61
13 ธ.ค. 61

ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ – สกุล

รวมทั้งสิ้น

ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์
สมาชิก
198,950.00 3,979
186,500.00 3,730
200,350.00 4,007
200,300.00 4,006
202,300.00 4,046
202,250.00 4,045
202,550.00 4,051
202,800.00 4,056
203,600.00 4,072
203,600.00 4,072
204,800.00 4,096
205,850.00 4,117
205,800.00 4,116
206,450.00 4,129
209,700.00 4,194
209,650.00 4,193

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์
พ้นสภาพ ยังไม่ ได้
196,500.00
2,400.00
50.00
184,700.00
1,750.00
50.00

3,245,450.00

3,225,650.00

198,500.00
198,450.00
200,450.00
200,150.00
201,350.00
202,450.00
203,300.00
203,050.00
203,900.00
204,900.00
204,700.00
205,850.00
208,450.00
208,950.00

1,800.00
50.00
1,800.00
50.00
1,800.00
50.00
2,050.00
50.00
1,150.00
50.00
300.00
50.00
250.00
50.00
500.00
50.00
850.00
50.00
900.00
50.00
1,050.00
50.00
550.00
50.00
50.00 1,200.00
0.00 700.00
17,200.00

2,600.00

หมายเหตุ .- ตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด กําหนดจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์เท่าที่เรี ยกเก็บเงินได้จริ ง
ศพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายงานสาเหตุการเสี ยชีวติ สมาชิกประเภทที่ 1 ระหว่ าง มกราคม – ธันวาคม 2561
เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสี ยชีวติ
1760 นายสงวน กาลวิบูลย์
55 มะเร็ งต่อมลูกหมาก
1352 นายทองเลื่อน ศรี ภูธร
57 ความดันโลหิตสูง
1701 นายเมืองเพชร บุญประคม 53 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
3994 นายธวัชชัย อ่อนราช
39 ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
338 นายสุ ทธี ขันธวิชยั
63 ความดันโลหิตสูง
2252 ด.ต.วุฒิไกร วรเจริ ญ
61 มะเร็ งตับ
405 นายสําเนียง จันทรา
62 มะเร็ งปอด
207 นางสาวบุษบา สาจําปา
48 ลิ้นหัวใจรั่ว
1392 นายกัมปนาท พลยศ
55 เลือดออกในสมอง
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ศพที่
10
11
12
13
14
15
16

เลขที่
263
809
2926
778
385
1358
1596

ชื่อ – สกุล
นายสุ รชัย วงษ์ชาํ นาญ
นางจิตประภา บํารุ งภักดี
นายวีนสั พรหมมาศ
นายวัชรากร โพธิ์ศรี
นางอัญชลี ระเริ งรัมย์
นางลักษณาวดี พูลสวัสดิ์
นางสาวอังคณา คําวิชา

อายุ
45
59
66
46
59
52
50

สาเหตุการเสี ยชีวติ
ภาวะช็อคจากการเสี ยเลือดเฉี ยบพลัน
มะเร็ งปอด
เกลือแร่ ในเลือดสู งผิดปกติ
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
เลือดออกในสมอง
ระบบไหลเวียนโลหิ ตและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

ค่าเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสี ยชีวติ อายุ 54 ปี
รายงานสมาชิกประเภทที่ 2 เสี ยชีวติ ระหว่ าง มกราคม – ธันวาคม 2561
ศพ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล

นายจํารัส สุ วรรณบุตร
นางโฮม สุ วะพงษ์

เลขที่

798
780
939
นางบัวผัน สุ นารักษ์
17
นางบุญน้อม สุ วรรณบุตร
330
นายทองปาน รอดแพง
53
นายสุ เมธ ผาผ่อง
1726
นายสุ รพล ศรี สาคร
838
นางวิง
บุญญะรัง
129
นางวันดี เสี ยงเหมาะ
1421
นายวิจิตร์ สมสี ดา
นางเตือนใจ แสงสุ ริยะมงคล 1174
614
นางวันดี ประทุมรัตน์
883
นางทองอินทร์ แก้วอุดร
1391
นางทองวัน อนุศรี
นางหม่อน อรทัย
565
นายหนู
บุญเลิศล้น 630
นางทองแท่ง เบิกบาน
800
นางสิ งห์
พันอินากุล
39
นางไสว
วิธิบูรณ์
820
นางบุญตา เสี ยงเลิศ
1296

วันที่
เสี ยชีวติ
03-ธ.ค.-60
28-ธ.ค.-60
10-ม.ค.-61
04-ม.ค.-61
09-ม.ค.-61
20-ม.ค.-61
16-ม.ค.-61
19-ม.ค.-61
29-ม.ค.-61
24-ม.ค.-61
04-ก.พ.-61
24-ม.ค.-61
01-ก.พ.-61
01-ก.พ.-61
05-ก.พ.-61
15-ก.พ.-61
04-ก.พ.-61
11-ก.พ.-61
09-ก.พ.-61
11-ก.พ.-61

ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์ สมาชิก

50,100.00 1,002
50,250.00 1,005
49,950.00 976
49,900.00 998
49,900.00 968
49,950.00 999
49,900.00 998
49,850.00 997
49,850.00 997
49,800.00 996
49,750.00 995
49,700.00 994
49,650.00 993
49,600.00 992
49,550.00 991
49,500.00 990
49,450.00 989
49,400.00 988
49,350.00 987
49,000.00 980

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์
พ้นสภาพ ยังไม่ ได้

50,050.00
50,100.00
49,750.00
49,700.00
49,700.00
49,750.00
49,700.00
49,650.00
49,650.00
49,600.00
49,550.00
49,500.00
49,350.00
49,300.00
49,250.00
49,200.00
49,150.00
49,100.00
49,050.00
48,900.00

50.00
150.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ศพ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

นางซ่อนกลิ่น ชิยางคบุตร
นายขาน
ผาสุ ก
นางหลงมา จันทาสี
นางอ่อนดี โฆสิ ต
นายเหมือน โพธิมา
นายปาน โซ่เงิน
นางวันคํา ฮวดชัย
นายเสาร์
อุปจันทร์โท
นายวีระพล อุดมพาณิ ชย์
นายดิลก คงศิลา
นายทองดี ศรี พิทกั ษ์
นายทองอยู่ จุลนิล
นางอ้วน
ศรี โยธี
นายบุญชู คําหงษา
นางเหลา
โกธา
นางจันทร์สมุทร อัมวรรณ
นายสุ วรรณ จันทะศรี
นางอ้ม จันทะศรี
นายสมาน บุตรน้อย
นางใบ มณี กุล
นางอังกาบ รอดชมภู
นางสังเวียน พิทกั ษ์วาปี
นายเต็ม
จินนาโด
นายพิทกั ษ์ บุตตะคุณ
นายทองสา พลงาม
นางเสี ยง นนทพันธ์
นายสมร แก่นสมบัติ
นางบุญทัน กันสี ชา
นางบุญมา จันโทพลัง
นางพลอย วงศ์กระโทก
รต.บุญธง คลื่นแก้ว
นางดี แซ่เล็ก

14
877
1349
847
787
243
244
844
540
427
198
1578
345
474
81
1323
109
110
655
802
191
223
1322
723
20
1363
432
1723
375
457
196
366

วันที่
เสี ยชีวติ
23-ก.พ.-61
25-มี.ค.-61
02-เม.ย.-61
08-เม.ย.-61
04-เม.ย.-61
14-เม.ย.-61
27-เม.ย.-61
20-เม.ย.-61
17-พ.ค.-61
04-มิ.ย.-61
14-มิ.ย.-61
14-มิ.ย.-61
17-มิ.ย.-61
01-ก.ค.-61
09-ก.ค.-61
06-ก.ค.-61
13-ก.ค.-61
15-ก.ค.-61
29-ก.ค.-61
01-ส.ค.-61
24-ส.ค.-61
30-ส.ค.-61
26-ส.ค.-61
24-ส.ค.-61
05-ก.ย.-61
12-ก.ย.-61
17-ก.ย.-61
07-ต.ค.-61
28-ก.ย.-61
12-ต.ค.-61
31-ต.ค.-61
30-ต.ค.-61

ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์ สมาชิก

48,950.00
49,250.00
49,100.00
48,950.00
48,900.00
48,850.00
48,900.00
48,800.00
48,800.00
48,900.00
48,850.00
48,800.00
48,750.00
48,600.00
48,550.00
48,500.00
48,450.00
48,400.00
48,400.00
48,350.00
48,250.00
48,250.00
48,150.00
48,100.00
48,100.00
48,050.00
48,000.00
48,100.00
47,900.00
48,000.00
47,800.00
47,750.00

979
985
982
979
978
977
978
976
976
978
977
976
975
972
971
970
969
968
968
967
965
965
963
962
962
961
960
962
958
960
956
955

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์
พ้นสภาพ ยังไม่ ได้

48,850.00
49,050.00
48,900.00
48,850.00
48,800.00
48,750.00
48,700.00
48,600.00
48,600.00
48,700.00
48,650.00
48,600.00
48,500.00
48,500.00
48,450.00
48,400.00
48,350.00
48,300.00
48,300.00
48,200.00
48,200.00
48,100.00
48,000.00
47,950.00
47,950.00
47,900.00
47,800.00
47,900.00
47,500.00
47,550.00
47,500.00
47,450.00

100.00
200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
250.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
150.00
50.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
200.00
200.00
200.00
200.00
50.00
50.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
250.00
250.00
250.00
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ศพ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่

53 นางจันทร์เพ็ญ ดีแสน
54 นายสุ บรรณ์ เตโชกิจ

วันที่
เสี ยชีวติ

490 19 พ.ย. 61
661 27-พ.ย.-61

รวม

ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์ สมาชิก

47,700.00
47,550.00
2,641,150.00

954
951

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์
พ้นสภาพ ยังไม่ ได้

47,400.00
47,150.00
2,630,400.00

50.00 250.00
50.00 350.00
9,200.00 1,550.00

หมายเหตุ .- ตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด กําหนดจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์เท่าที่เรี ยกเก็บเงินได้จริ ง
รายงานสาเหตุการเสี ยชีวติ สมาชิกประเภทที่ 2 ระหว่ าง มกราคม – ธันวาคม 2561
ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสี ยชีวติ
1
798 นายจํารัส สุ วรรณบุตร
80 โรคชรา
2
780 นางโฮม สุ วะพงษ์
83 โรคชรา
3
939 นางบัวผัน สุ นารักษ์
91 ไตวาย
4
17 นางบุญน้อม สุ วรรณบุตร
84 ติดเชื้อในกระแสเลือด
5
330 นายทองปาน รอดแพง
66 เส้นเลือดในสมองตีบ
6
53 นายสุ เมธ ผาผ่อง
75 โรคชรา
7
1726 นายสุ รพล ศรี สาคร
61 มะเร็ งปอด
8
838 นางวิง
บุญญะรัง
90 สมองฝ่ อวัยชรา
9
129 นางวันดี เสี ยงเหมาะ
81 เลือดออกในสมอง
10 1421 นายวิจิตร์ สมสี ดา
76 มะเร็ งเม็ดเลือดขาว
11 1174 นางเตือนใจ แสงสุ ริยะมงคล 90 ติดเชื้อในกระแสเลือด
12
614 นางวันดี ประทุมรัตน์
78 เส้นเลือดในสมองตีบ
13
883 นางทองอินทร์ แก้วอุดร
65 มะเร็ งท่อนํ้าดี
14 1391 นางทองวัน อนุศรี
79 มะเร็ งในช่องท้อง
15
565 นางหม่อน อรทัย
66 สมองขาดอากาศจากการเสี ยชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
16
630 นายหนู
บุญเลิศล้น
74 หัวใจล้มเหลว
17
800 นางทองแท่ง เบิกบาน
81 ติดเชื้อในกระแสเลือด
18
39 นางสิ งห์
พันอินากุล
82 โรคชรา
19
820 นางไสว
วิธิบูรณ์
64 มะเร็ งตับอ่อน
20 1296 นางบุญตา เสี ยงเลิศ
77 โรคชรา
21
14 นางซ่อนกลิ่น ชิยางคบุตร
85 สมองฝ่ อวัยชรา
22
877 นายขาน
ผาสุ ก
71 สมองฝ่ อวัยชรา
23

1349

นางหลงมา จันทาสี

84

หัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน
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ศพที่ เลขที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

847
787
243
244
844
540
427
198
1578
345
474
81
1323
109
110
655
802
191
223
1322
723
20
1363
432
1723
375
457
196
366
490
661

ชื่อ – สกุล
นางอ่อนดี โฆสิ ต
นายเหมือน โพธิมา
นายปาน โซ่เงิน
นางวันคํา ฮวดชัย
นายเสาร์
อุปจันทร์โท
นายวีระพล อุดมพาณิ ชย์
นายดิลก คงศิลา
นายทองดี ศรี พิทกั ษ์
นายทองอยู่ จุลนิล
นางอ้วน
ศรี โยธี
นายบุญชู
คําหงษา
นางเหลา
โกธา
นางจันทร์สมุทร อัมวรรณ
นายสุ วรรณ จันทะศรี
นางอ้ม จันทะศรี
นายสมาน บุตรน้อย
นางใบ มณี กลุ
นางอังกาบ รอดชมภู
นางสังเวียน พิทกั ษ์วาปี
นายเต็ม
จินนาโด
นายพิทกั ษ์ บุตตะคุณ
นายทองสา พลงาม
นางเสี ยง นนทพันธ์
นายสมร แก่นสมบัติ
นางบุญทัน กันสี ชา
นางบุญมา จันโทพลัง
นางพลอย วงศ์กระโทก
รต.บุญธง คลื่นแก้ว
นางดี แซ่เล็ก
นางจันทร์เพ็ญ ดีแสน
นายสุ บรรณ์ เตโชกิจ

ค่าเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสี ยชีวิต อายุ 78 ปี
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ

อายุ
88
66
76
85
92
88
83
81
76
72
72
81
71
76
77
81
73
79
88
74
78
83
88
72
65
72
72
68
90
78
64

สาเหตุการเสี ยชีวติ
เซลล์เนื้อเยื้ออักเสบ
โรคเบาหวาน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะหัวใจล้มเหลว
ภาวะเนื้อร้ายในตับ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะช็อค
มะเร็ งในตับ
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรคชรา
โรคชรา
โรคชรา
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็ งปอด
โรคชรา
สมองฝ่ อวัยชรา
สมองฝ่ อวัยชรา
มะเร็ งลําไส้
สมองฝ่ อวัยชรา
ถุงลมโป่ งพอง
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคหอบหื ด
ปอดติดเชื้อ ไตวาย ติดเชื้อในกระแสเลือด
หัวใจล้มเหลว
ปอดอักเสบ
ระบบไหลเวียนโลหิ ตล้มเหลว
เลือดออกในทางเดินอาหาร
มะเร็ งปอด
เส้นเลือดในสมองตีบ
มะเร็ งตับ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบรายได้ รายจ่ าย ประจําปี 2561
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ข้อ 33 กําหนดไว้วา่ “สมาคมต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้ นปี
ปฏิทิน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน”
สมาคมฯ จึงเสนอบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2561 ดังต่อไปนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสด
เงินฝากออมทรัพย์ 58
เงินฝากออมทรัพย์ 638
เงินฝากออมทรัพย์-ประจํา12 เดือน
เงินฝากธนาคารกรุ งไทย-ออมทรัพย์
เงินยืมทดรองจ่าย
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
เงินรอเรี ยกเก็บ
เงินรอเรี ยกคืน
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์ 58 ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์ 638 ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์-ประจํา 12 เดือนค้างรับ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ถาวร-สุ ทธิ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวมสิ นทรัพย์ถาวร-สุ ทธิ

รวมสิ นทรัพย์

บาท
65.00
591,323.39
344,451.63
3,569,965.82
955.46
20,000.00
47,585.00
277,100.00
30,000.00
2,891.99
3,826.07
107,459.67
4,995,624.03
31,690.05

หนีส้ ิ น และทุน
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ป.1
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ป.2
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอสิ ทธิ์ ป1
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอสิ ทธิ์ ป2
เงินรอตรวจสอบ
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชีคา้ งจ่าย

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
ทุน
ทุนสะสม

บาท
909,208.50
576,950.00
47,500.00
5,000.00
20,023.10
78,780.00
1,000.00

1,638,461.60
3,245,994.07

31,690.05

5,027,314.08

เสมอเทพ ศรี ทาสร้อย
(นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

รายได้สูงกว่ารายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีส้ ิ นและทุน

142,858.41
3,388,852.48
5,027,314.08

ปราณี พระโรจน์
(นางสาวปราณี พระโรจน์)
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
บัญชีรายได้ - รายจ่ าย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายได้
รายได้ค่าสมัคร

รายจ่ าย

บาท
11,600.00 เงินเดือน

บาท
338,701.00

รายได้ค่าบํารุ งรายปี

260,100.00 ค่าอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่

18,270.00

รายได้เงินหัก8% จากเงินสงเคราะห์

453,220.00 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

12,000.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

51,300.50 ค่าพิธีกรรมทางศาสนา

154,000.00

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก-ออมทรัพย์ 58

11,076.63 ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม

435.00

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก-ออมทรัพย์ 638

17,890.27 ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์

9,147.45

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์ – ประจํา 12 เดือน (84)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์- ธ.กรุ งไทย

136,113.42 ค่าภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
266.34 ค่ารับรอง

2,091.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคม

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
เงินสมทบประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา

15,860.00
7,134.00
16,189.00
89,875.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

50.00

ค่าภาษีจ่าย ธ.กรุ งไทย

26.63

ค่าตรวจสุ ขภาพประจําปี

3,000.00

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

3,200.00

บําเหน็จเจ้าหน้าที่

78,780.00

ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องใช้สาํ นักงาน

18,847.01

ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
941,567.16

50.00

2,592.00

ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่

รวมรายได้

23,790.66

รวมรายจ่าย
รายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย

941,567.16

มติทปี่ ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และงบรายได้ รายจ่าย สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

4,670.00
798,708.75
142,858.41
941,567.16
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4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บประมาณรายได้ รายจ่ ายประจําปี 2562
งบประมาณ รายได้ - รายจ่ าย ประจําปี 2562
งบประมาณรายได้
ปี 2561
ที่

รายการ
1.ค่าสมัคร

ตั้งไว้ (1)
10,000.00

2.ค่าบํารุ งรายปี
3.ดอกเบี้ยเงินฝาก
4.ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร
5.ค่าธรรมเนียมหักเงินสงเคราะห์

268,700.00
200,000.00
200.00
348,000.00

รับจริง (2)

ปี 2562
คงเหลือ (3)

(3) = (2)-(1)
11,600.00
1,600.00
260,100.00
165,080.32
266.34
453,220.00

(8,600.00)
(34,919.68)
66.34
153,220.00

รายละเอียด
5,000.00 รับสมัครสมาชิก
เพิ่ม 100 ราย
269,500.00 ค่าบํารุ งประจําปี 2562
160,000.00
500.00
450,000.00 ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเงิน
สงเคราะห์ 8%

6.รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้

1,000.00
827,900.00

51,300.50
941,567.16

50,300.50
113,667.16

81,000.00
966,000.00

งบประมาณ รายจ่ าย
ที่

รายการ

1 หมวดเงินเดือน
1.เงินเดือน
2.เงินประกันสังคม
3.เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที่
3.ค่าล่วงเวลา
4.ค่าเบี้ยเลี้ยง
5.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
6.ค่าตอบแทนผูต้ รวจบัญชี
7. ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
รวมหมวดเงินเดือนและค่ าตอบแทน

ตั้งไว้ (1)

ปี 2561
จ่ ายจริง (2)

370,000.00
18,000.00

338,701.00
16,189.00

31,299.00
1,811.00

45,000.00
5,000.00

78,780.00
2,592.00

(33,780.00)
2,408.00

5,000.00

7,134.00

(2,134.00)

24,000.00
12,000.00

0.00
12,000.00

24,000.00
0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

482,000.00

458,396.00

23,604.00

คงเหลือ (3)
(3) = (1)-(2)

ปี 2562

รายละเอียด

370,000.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2 คน
17,000.00 เพือ่ สมทบประกันสังคม
ส่ วนของนายจ้าง
32,000.00 สํารองบําเหน็จ จนท.
3,000.00 เพื่อจ่ายกรณี เร่ งด่วน
หรื อนอกเวลาทําการ
8,000.00 สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
18,000.00 การประชุมของสมาคม
12,000.00 ค่าตอบแทนในการตรวจ
บัญชีสมาคม
3,000.00 เพื่อตรวจสุ ขภาพประจําปี
ของเจ้าหน้าที่
463,000.00
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ที่

รายการ

2 หมวดค่ าใช้ จ่าย
1.ค่าอบรมสัมมนา
2.ค่ารับรอง
3.ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์
4.ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี
5.ค่าเสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์
6.ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8.ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
9.ภาษีจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
10.ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
11.ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก
เจ้าหน้าที่
รวมค่ าใช้ จ่าย
3 หมวดวัสดุ
1. ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
2. วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวมวัสดุ
4 หมวดครุภัณฑ์
1. ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 หลัง
รวมครุภัณฑ์
รวมค่ าใช้ จ่ายหมวด 1-3
รวมค่ าใช้ จ่ายหมวด 1-4
รายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย

ตั้งไว้ (1)

30,000.00
2,000.00

7,000.00
80,000.00

ปี 2561
จ่ ายจริง (2)

คงเหลือ (3)
(3) = (1)-(2)

18,270.00
2,091.00

11,730.00
(91.00)

9,147.45

(2,147.45)

89,875.00

(9,875.00)

20,000.00
120,000.00

18,847.01

1,152.99

154,000.00

(34,000.00)

1,000.00
5,000.00
20,000.00
500.00

100.00
0.00
23,817.29
435.00

900.00
5,000.00
(3,817.29)
65.00

285,500.00

15,860.00

(15,860.00)

332,442.75

(46,942.75)

25,000.00
12,000.00
37,000.00

4,670.00
3,200.00
7,870.00

20,330.00
8,800.00
29,130.00

20,000.00
20,000.00
804,500.00
824,500.00
23,400.00

798,708.75
798,708.75
142,858.41

20,000.00
20,000.00
5,791.25
25,791.25
(119,458.41)

ปี 2562

รายละเอียด

30,000.00 เพื่อการอบรมสัมมนา
2,000.00 เพือ่ รับรองผูม้ าติดต่อ
และมาปฏิบตั ิงาน
เพื่อส่ งจดหมายถึง
10,000.00 สมาชิก
แจ้งชําระเงิน
90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในวัน
ประชุมใหญ่
เป็ นค่าเสื่ อมราคา
20,000.00 ครุ ภณั ฑ์
150,000.00 เป็ นค่าพวงหรี ดและค่า
บริ จาคทําบุญกับสมาชิก
1,000.00
5,000.00 เป็ นค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์
20,000.00 ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาคม
500.00 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
328,500.00
15,000.00 จัดซื้ อวัสดุแบบพิมพ์
10,000.00 จัดซื้ อวัสดุคอมฯ
25,000.00
20,000.00
20,000.00
816,500.00
836,500.00
149,500.00

มติทปี่ ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจําปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการสมาคม
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ชุดที่ 9 หมดวาระลง ประกอบด้วย
1. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 1 คน
นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย
นายกสมาคม
2. กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 14 คน
1. นายเสกสรรค์ สองจันทร์
อุปนายกคนที่ 1
2. นางวันเพ็ญ
ใจซื่อ
อุปนายกคนที่ 2
3. นางสาวปราณี พระโรจน์
เหรัญญิก
4. นายพูลสิ นธุ์
พงษ์ประเทศ
นายทะเบียน
5. นายสาคร
อําคา
กรรมการ
6. นายปุรินทร์
จุนโกเศศ
กรรมการ
7. นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
กรรมการ
มะลาศรี
กรรมการ
8. นางสมศรี
9. นางพัชริ นทร์ ชํานาญกิจ
กรรมการ
10. นายธนโชติ คุยบุตร
กรรมการ
11. นางสุ ชีวา
ศรี ภิรมย์
กรรมการ
12. นางนพมาศ ศรี ทุม
กรรมการ
13. นายกิตติพงษ์ บัวติก
กรรมการ
14. นายสุ พฒั น์ กองศรี มา
กรรมการ และ เลขานุการ
อาศัยตามข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548 ข้ อ. 33 (13) เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการเมื่อครบวาระหรื อ
ทดแทนตําแหน่งที่วา่ ง จึงเสนอที่ประชุมเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 10 ประกอบด้วย
1. เลือกตั้งนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จํานวน 1 คน ให้มีวาระ 2 ปี
2. เลือกตั้งกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จํานวน 14 คน ให้มีวาระ 2 ปี
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการสมาคม มีวาระ 2 ปี ดังนี้
1. นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 1 คน
นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย
นายกสมาคม
2. กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ 14 คน
1. นายเสกสรรค์ สองจันทร์
อุปนายกคนที่ 1
2. นางวันเพ็ญ
ใจซื่อ
อุปนายกคนที่ 2
3. นางสาวปราณี พระโรจน์
เหรัญญิก
4. นายพูลสิ นธุ์
พงษ์ประเทศ
นายทะเบียน
5. นายสาคร
อําคา
กรรมการ
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6. นายปุรินทร์
7. นายชาญณรงค์
8. นางสมศรี
9. นางพัชริ นทร์
10. นายธนโชติ
11. นางสุ ชีวา
12. นางนพมาศ
13. นายกิตติพงษ์
14. นายสุ พฒั น์

จุนโกเศศ
พงษ์ไทย
มะลาศรี
ชํานาญกิจ
คุยบุตร
ศรี ภิรมย์
ศรี ทุม
บัวติก
กองศรี มา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจบัญชี
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ข้ อ. 31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่และต้อง
รายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูต้ รวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ในปี 2561 สมาคมได้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งผูต้ รวจบัญชีประจําปี 2561 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2560 ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เป็ นผูต้ รวจบัญชีโดยกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 12,000
บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
ในปี 2562 มีผสู ้ มัครเป็ นผูต้ รวจบัญชี ประจําปี 2562 ดังนี้
นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน โดยกําหนดค่าตอบแทน 12,000.00 บาท
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยกําหนดค่าตอบแทน
จํานวน 12,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
นายทักษิณ ชาวดร เสนอให้มีการประกาศคัดเลือกผูต้ รวจบัญชี สมาคมฯ เพื่อให้สมาชิ กมีตวั เลือกในการ
ตัดสิ นใจคัดเลือกผูต้ รวจบัญชีที่จะเข้ามาปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจบัญชีแก่สมาคมฯ
นายปริ นทร์ จุนโกเศศ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผูต้ รวจบัญชีปัจจุบนั มีค่าใช้จ่ายที่สูง ซึ่ งบัญชีสมาคมไม่มีอะไร
ซับซ้อน หากมีการจ้างผูอ้ ื่นเข้ามาตรวจสอบจะเป็ นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของสมาคม

มติทปี่ ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยกําหนด
ค่าตอบแทน จํานวน 12,000 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแก้ ไขข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
สื บเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ที่ประชุมได้เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับสมาคม เพื่อ
รวมสมาชิกเป็ นประเภทเดียวกัน และเป็ นไปตามคําแนะนําของนายทะเบียนประจําท้องที่ นั้น
บัดนี้คณะกรรมการสมาคม จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548 ต่อที่ประชุมดังนี้
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(ร่ าง)
แก้ ไขข้ อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
ข้ อความเดิม
ข้ อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรื อคู่สมรสตาม
กฎหมายของสมาชิก หรื อพนักงานสมาคมหรื อคู่
สมรสตามกฎหมายของพนักงาน หรื อบุตรของสมาชิก
สหกรณ์หรื อพนักงานสมาคม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1)ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่น
เฟื อนไม่สมประกอบ
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(4) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปี บริ บรู ณ์ ยกเว้น
บุตรของสมาชิกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์
(5) มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดอุดรธานี
(6)มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ประเภทที่ 2 เป็ นข้าราชการบํานาญที่เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ หรื อ บิดา มารดา ของสมาชิกสหกรณ์
หรื อบิดา มารดาพนักงานสมาคมต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1)ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่น
เฟื อนไม่สมประกอบ
(2) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(3) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 65 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวัน
สมัคร

(4) มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดอุดรธานี
(5) มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบตั ิตาม
ข้อบังคับ

ข้ อความใหม่
หมายเหตุ
ข้ อ 9. ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมาคมต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือ
(2) เป็ นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา
มารดาของสมาชิก หรือ
(3) เป็ นพนักงานสมาคมหรือคู่สมรส
หรือบุตร หรือบิดา มารดาของพนักงาน
สมาคม
(4) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(5)ไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเป็ นคน
ไร้ความสามารถหรื อไม่เป็ นคนวิกลจริ ต
หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
(6) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
(7) มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 65 ปี
บริ บูรณ์ ยกเว้น บุตรของสมาชิกต้องมีอายุ
ไม่เกิน 35 ปี บริ บูรณ์
(8) มีภูมิลาํ เนาในจังหวัดอุดรธานี
(9) มีความประพฤติดีและยินยอม
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
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ข้อ 16. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมาคม ต้องชําระเงินค่า
สมัครเป็ นเงินคนละ 50 บาท และเมื่อสมาคมมีมติ
รับเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 11 แล้ว จะต้องชําระเงิน
ให้แก่สมาคม ดังนี้
(1) เงินค่าบํารุ งปี ละ 50 บาท
(2) เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าเป็ นเงิน
(2.1) สมาชิกประเภทที่ 1 เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า
เป็ นเงิน 500 บาท (ห้ าร้ อยบาท)
(2.2) สมาชิกประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า
เป็ นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
ข้อ 20. สมาคมจะเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจาก
สมาชิกเพื่อสํารองจ่ายเป็ นค่าจัดการศพ และ
สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสี ยชีวติ ดังนี้
(1) สมาชิกประเภทที่ 1 เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า
จํานวน 500 บาท (ห้ าร้ อยบาท)
(2) สมาชิกประเภทที่ 2 เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ า
จํานวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)

ข้อ 16. ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสมาคม ต้อง
ชําระเงินค่าสมัครเป็ นเงินคนละ 30 บาท
และเมื่อสมาคมมีมติรับเข้าเป็ นสมาชิกตาม
ข้อ 11 แล้ว จะต้องชําระเงินให้แก่สมาคม
ดังนี้
(1) เงินค่าบํารุ งปี ละ 50 บาท
(2) เงินสงเคราะห์ ล่วงหน้ าเป็ นเงิน
1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้ อยบาท)

ข้อ 20. สมาคมจะเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ าจากสมาชิกเพือ่ สํ ารองจ่ ายเป็ นค่ า
จัดการศพ และสงเคราะห์ ศพล่วงหน้ า
จํานวน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้ อย
บาท)

ข้ อพิจารณา
1. เมื่อนําสมาชิกประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 รวมกันแล้ว จะมีสมาชิกเกิน 5,000 คน
ตามกฎกระทรวง กําหนดให้เรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ ตามจํานวนสมาชิก เกินกว่า 5,000 คนแต่ไม่
เกิน 10,000 คน ให้เก็บเงินสงเคราะห์ศพได้รายละไม่ เกิน 30 บาท
2. อัตรามรณะของสมาชิกสมาคม
สมาชิกประเภทที่ 1 อัตรามรณะ เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง จํานวน 13 คน ต่อปี
สมาชิกประเภทที่ 2 อัตรามรณะ เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง จํานวน 47 คน ต่อปี
อัตรามรณะของสมาชิกทั้ง 2 ประเภทรวมกันเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง จํานวน 60 คน ต่อปี
หมายเหตุ เมื่อนําสมาชิกมารวมกัน
สมาชิกประเภทที่1 (เดิม) จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ เพิม่ ขึ้นประมาณ 300 บาทต่อปี แต่ จะได้รับ
เงินสงเคราะห์ลดลง ประมาณ 60,000 บาท
สมาชิกประเภทที่ 2 (เดิม) จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ลดลง ประมาณ 900 บาทต่อปี แต่ จะได้รับ
เงินสงเคราะห์ลดลง ประมาณ 110,000 บาท
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การจ่ ายเงินสงเคราะห์
ประเภทสมาชิก
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
ประเภท 1 รวม ประเภท 2

คํานวณเงินสงเคราะห์
4,290 คนx 50 บาท
954 คนx 50 บาท
5,224 คนx 30 บาท

เงินสงเคราะห์ (บาท)
214,500.00
47,700.00
157,320.00

นายปัญญา คามะเชียงพิณ เสนอให้รอจํานวนสมาชิกประเภทที่ 1 มีจาํ นวนสมาชิกถึง 5,000 คน เนื่องจาก
กฎกระทรวงกําหนดอัตราการเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์ สําหรับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีสมาชิกเกินกว่า 5,000
คนแต่ไม่เกิน 10,000 คน อยูท่ ี่ 30 บาท เพื่อให้ไม่เป็ นการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่สมาชิกทั้ง 2 ประเภท
นายเลอพร ชู เทพ เสนอให้รวมสมาชิกทั้ง 2 ประเภท ให้เหลือ 1 ประเภท เนื่องจาก การสงเคราะห์ครอบครัว
หมายความรวมถึง พ่อ แม่ บุตร คู่สมรส
นางอาทิตยา ทีคาํ ไม่เห็นด้วยหากรวมสมาชิกทั้ง 2 ประเภท จะทําให้ประเภทที่ 1 ได้รับเงินสงเคราะห์ลดลง
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและหากสมาชิกประเภทที่ 1 ที่ไม่ได้สมัครสมาชิก สบทบ บิดา มารดา ก็เป็ นการเพิ่มภาระ
ในส่ วนนั้นให้แก่สมาชิกด้วย
นายสมคิด สิทธิโคตร ไม่เห็นด้วยกับการร่ วมสมาชิกทั้ง 2 ประเภท เป็ นไปได้หรื อไม่หากจะมีการช่วยเหลือ
สมาชิกสมทบ บิดา มารดา ด้วยวิธีการอื่น
มติทปี่ ระชุ ม มติเป็ นเอกฉันท์ให้คงสมาชิกทั้ง 2 ประเภทไว้จนกว่าสมาชิกประเภทที่ 1 จะมี
จํานวน 5,000 คน จากนั้นให้นาํ เข้าที่ประชุมเพื่อเสนอแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสงเคราะห์และรวม
สมาชิกทั้ง 2 ประเภท
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
8.1 เรื่องเงินรอตรวจสอบ ประจําปี 2561
เนื่องด้วยมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด บัญชีธนาคารกรุ งไทย เลขที่ 450-0-29397-3 ซึ่งไม่ได้แจ้งให้สมาคมทราบ
รายการดังต่อไปนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลําดับ
ที่
1
2
3
4

รายการ

วันทีโ่ อน

เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย

24 เม.ย. 58
12 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58
11 พ.ค. 58

จํานวน
1,050.00
300.00
300.00
300.00
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
8 ก.ค. 59
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
8 ก.ค. 59
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
15 ก.ค. 59
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
28 ก.ย. 59
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
30 ม.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
1 ก.พ. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
12 ก.พ. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
30 พ.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
31 พ.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
23 มิ.ย. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
23 มิ.ย. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
29 มิ.ย. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
17 ก.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
11 ส.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
16 ส.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
16 พ.ย. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
16 พ.ย. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
27 พ.ย. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
9 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
19 มี.ค. 61
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
19 มี.ค. 61
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
5 เม.ย. 61
รวมเงินรอตรวจสอบทั้งสิ้น

350.00
350.00
750.00
400.00
300.00
300.00
500.00
2,100.00
400.00
250.00
250.00
900.00
2,700.00
500.00
250.00
6.50
666.60
650.00
4,100.00
800.00
650.00
350.00
550.00
20,023.10

แนวทางแก้ ไขปัญหาการตรวจสอบเงินโอน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด อยูร่ ะหว่างขอเชื่อมระบบการทําธุรกรรมทางการเงินกับ
ธนาคารกรุ งไทย ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการโอนเงินเพื่อทําธุรกรรมกับสหกรณ์และสมาคมฯ หากดําเนินการเชื่อม
ระบบแล้วเสร็ จ สมาชิกจะสามารถชําระเงินได้หลายช่องทางซึ่งจะทําให้สามารถตรวจสอบยอดโอนเงินได้ เช่น
1. ระบบ Bill payment
2. ระบบโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต
3. ระบบโอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็ม
4. ระบบหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
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นายปัญญา คามะเชียงพิณ เสนอให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านเลขที่บญั ชีธนาคารโดย ขอ Statement
ย้อนหลังจากธนาคารและตรวจสอบเลขที่บญั ชีที่โอนว่าเป็ นของสมาชิกคนใด อาจมีค่าใช้จ่ายแต่เพือ่ เป็ นการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่อาจจะโอนเงินมาแล้วแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทาํ ให้พน้ สมาชิกภาพและเสี ยสิ ทธิประโยชน์
ที่ควรได้รับ
นายชาญณรงค์ พงษ์ ไทย เสนอให้ทาํ ประกาศเพื่อแจ้งสมาชิกติดไว้ที่สหกรณ์และเว็บไซด์สหกรณ์
ประกาศไว้ครบ 5 ปี ก่อนหากไม่มีสมาชิกมาติดต่อแสดงตนเป็ นเจ้าของเงินจํานวนดังกล่าวให้โอนเป็ นรายได้
ของสมาคมฯ ทั้งนี้เสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ เพิ่มเติมเรื่ องเงินรอตรวจสอบ เพื่อให้มีวิธีการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
นายปุรินทร์ จุนโกเศศ แจ้งให้สมาชิกที่โอนเงินชําระค่าฌาปนกิจผ่านบัญชีให้ส่งหลักฐานให้กรรมการ
หรื อแจ้งมายังเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ตรวจสอบและป้ องกันการเกิดข้อผิดพลาดพร้อมมีหลักฐานมายืนยันเพื่อเป็ นการ
รักษาสิ ทธิของตนเอง
นายเสมอเทพ ศรีทาสร้ อย หากสังเกตยอดเงินรอตรวจสอบของปี 2560 เปรี ยบเทียบกับ ปี 2561 จะ
เห็นว่ายอดเงินรอตรวจสอบลดลงจากเดิมและยอดเงินรอตรวจสอบของ ปี 2561 มีเพียง 3 รายการที่ยงั ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้และแต่ละรายการมีจาํ นวนเงินไม่มาก เรื่ องการตรวจสอบย้อนหลังคงเป็ นไปได้ยาก แต่หากหลังจาก
นี้จะพยายามตรวจสอบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเงินรอตรวจสอบให้นอ้ ยที่สุด
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่น ๆ อีก ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าประชุมและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
แล้วปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุ ม เวลา 12.30 น.
เสมอเทพ ศรี ทาสร้อย
(นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย)
นายกสมาคมฯ

ณัฐธพิมพ์ สุ มงั เกษตร
(นางสาวณัฐธพิมพ์ สุ มงั เกษตร)
เจ้าหน้าที่การเงิน/บันทึก

สุ พฒั น์ กองศรี มา
(นายสุ พฒั น์ กองศรี มา)
เลขานุการ/ตรวจ
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รับรองรายงานการประชุมใหญ่ วสิ ามัญ ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2562
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้ องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
..................................................
สมาชิกผูม้ าประชุม 4,003 คน จากสมาชิกทั้งหมด 4,344 คน
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางสาวทัศนีย ์ กําไรทอง

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

เริ่มประชุ มเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องนายกสมาคมฯ แจ้ งให้ ทราบ
การประชุมวันนี้เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญ เนื่องจากมีกรรมการสมาคมได้ลาออกจากการ
เป็ นกรรมการ เพื่อให้การบริ หารงานของสมาคมเป็ นไปตามข้อบังคับของสมาคม จึงจัดให้มีการประชุมขึ้น
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
เนื่องจากกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด จํานวน 7 คน ได้ขอลาออก ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายเสกสรรค์ สองจันทร์ 2) นางวันเพ็ญ ใจซื่อ 3) นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย
4) นายสุ พฒั น์ กองศรี มา
5) นางสุ ชีวา ศรี ภิรมย์ 6) นางสมศรี มะลาศรี
7) นายสาคร อําคา
เพื่อให้การบริ หารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ดําเนินการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการสมาคม
จํานวน 7 คน แทนตําแหน่งที่วา่ งลง และดํารงตําแหน่งตามวาระเท่าที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ลาออก คือ ถึง
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่วา่ งลง ดังนี้
1) นายเชวง ยอดยศ
4) นายสุ รัตน์ กัณหา
7) นางพัชรี ฤทธิ์ศร
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี –

2) นางเทพี รอดขันเมือง
5) นายอูด๊ พลนามอินทร์

3) นายนกเทศ วงศ์กระโทก
6) น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
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เมื่อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นๆ ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูม้ าประชุมและผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
แล้วปิ ดการกระชุม
เลิกประชุ ม เวลา 14.00 น.
เสมอเทพ ศรี ทาสร้อย
(นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย)
นายกสมาคม
สุ พฒั น์ กองศรี มา
(นายสุ พฒั น์ กองศรี มา)
เลขานุการ/ผูต้ รวจรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุ ม...........................................................................

ณัฐธพิมพ์ สุ มงั เกษตร
(นางสาวณัฐธพิมพ์ สุ มงั เกษตร)
เจ้าหน้าที่การเงิน /ผูจ้ ดรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ
3.1. เรื่องรับทราบสมาชิกเข้ าใหม่ ลาออก เสี ยชีวติ ประจําปี 2562
สมาชิกเข้ าใหม่ และลาออก/เสี ยชีวติ ประจําปี 2562
รายการ
ประเภท 1 ประเภท 2 ยอดรวม
ยกมา ( 1 มกราคม 2562)
4,290
954
5,244
159
16
175
บวก เข้าใหม่
กลับเข้าเป็ นสมาชิก
10
9
19
10
41
51
หัก เสี ยชีวิต
ลาออก/ให้ออก
42
6
48
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562
4,407
932
5,339
สมาชิกคุม้ ครอง 180 วันแล้ว
4,354
919
5,274
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
117
(22)
95
หมายเหตุ
-สมาชิกประเภท1 ที่ได้รับความคุม้ ครอง ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4,354 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 5067)
-สมาชิกประเภท 2 ที่ได้รับความคุม้ ครอง ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 919 ราย
(เลขทะเบียนที่ 1 – 1746)
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รายงานสมาชิกประเภทที่ 1 เสี ยชีวติ ระหว่ าง มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์
สมาชิก

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์
พ้นสภาพ ยังไม่ ได้

ศพที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่

วันที่
เสี ยชีวติ

1
2
3
4
5
6
7

นายพิทกั ษ์ พรหมกูล
นายบุญจันทร์ ขิระทาน
นายพงศกร หอมทรัพย์สิน
นางศรี พนม วังทะพันธ์
นายสุ ระศักดิ์ แสงแก้ว
นายสุ วรรณ ศรี เหลือง

0265
3023
3187
4542
2706
4096

04/01/62
04/04/62
11/05/62
02/07/62
02/09/62
16/09/62

210,850.00
213,050.00
213,750.00
214,450.00
216,650.00
216,700.00

4,217
4,261
4,275
4,289
4,333
4,334

210,350.00
212,450.00
213,100.00
213,750.00
216,050.00
215,400.00

นางวรรณภา วรรณกุล
นางอุบล สี ภาเสน
น.ส.ณัฐสุ รีย ์ พิมพาเรื อ
ว่าที่ ร.ต.สุ วชิร ไทยภักดี

0417
1360
1255
152

16/10/62
13/11/62
12/11/62
04/12/62

217,200.00
217,400.00
217,350.00
217,900.00

4,344
4,348
4,347
4,358

216,150.00
216,200.00
214,000.00
212,850.00

8
9
10

รวมทั้งสิ้น

2,155,300.00

2,140,300.00

500.00
0.00
600.00
0.00
650.00
0.00
700.00
0.00
600.00
0.00
1,050.00 250.00
750.00 300.00
550.00 650.00
400.00 2,950.00
400.00 4,650.00
6,200.00 8,800.00

หมายเหตุ .- ตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด กําหนดจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์เท่าที่เรี ยกเก็บเงินได้จริ ง
รายงานสาเหตุการเสี ยชีวติ สมาชิกประเภทที่ 1 ระหว่ าง มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสี ยชีวติ
1358 นางลักษณาวดี พูลสวัสดิ์
1
53 ระบบไหลเวียนโลหิ ตล้มเหลว
3023 นายบุญจันทร์ ขิระทาน
2
57 ระบบหายใจล้มเหลว
3187 นายพงศกร หอมทรัพย์สิน
3
49 ระบบไหลเวียนโลหิ ตล้มเหลว
4542 นางศรี พนม วังทะพันธ์
4
60 ติดเชื้อในกระแสเลือด
5 2706 นายสุ ระศักดิ์ แสงแก้ว
54 หัวใจวายเฉียบพลันจากโรคประจําตัว
6 4096 นายสุ วรรณ ศรี เหลือง
60 อุบตั ิเหตุจมนํ้า
7 0417 นางวรรณภา วรรณกุล
69 ปอดติดเชื้อ
8 1360 นางอุบล สี ภาเสน
76 ลิ้นหัวใจรั่ว
9
1255 น.ส.ณัฐสุ รีย ์ พิมพาเรื อ
43 ปอดติดเชื้อ
10
152 ว่าที่ ร.ต.สุ วชิร ไทยภักดี
57 ติดเชื้อในกระแสโลหิ ต
ค่าเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสี ยชีวติ อายุ 58 ปี
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รายงานสมาชิกประเภทที่ 2 เสี ยชีวติ ระหว่ าง มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
ศพ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นางประทุมพร บัวฮมบุรา
นายสาย ชัยนาม
นางบุญมี ศรี ไพรวัลย์
นางสายหยุด งามเกลี้ยง
นางบุ่น วรรณสัย
นางพูน เสี ยงเย็น
นางบัวใส ธาตุไพบูลย์
นายประพันธ์ บัวฮมบุรา
นายมัน่ นันทพล
นางอ่อนสี โภคชัย
นางนาง คํานาดี
นายจันที ธุระพันธ์
นางบัวทอง แสงสุ วรรณ
นางบุญล้อม ภาโนมัย
นายพวง สี ดาอ่อน
นางบุญเลี้ยง ประภาการ
นางบุญถม สว่างรุ่ ง
นายเสถียร สร้อยวิทยา
นางวิลยั ศรี จนั ทร์
นางก้าน บุญไชยศรี
นายบุญ พลเยีย่ ม
นางขั้ว กําเนิดกาลึม
นายบุญตา รู ปดี
นายก้านก่อง ใยรี อ่าง
นางดวงจันทร์ พูลพงษ์
นางพุด สุ่ มมาตร
นายศิริ จารุ นฎั
นายสมบูรณ์ ปรี แสน
นายถิน วิธิบูรณ์
นายเลิศ ผางสําเนียง
นายเภา ศรี พนั ดอน

เลขที่

วันที่
เสี ยชีวติ

1157
1297
387
1062
714
412
1515
698
677
943
318
539
1442
885
1040
871
687
1314
1489
599
368
1104
817
221
618
0071
1463
215
854
1115
645

27/01/62
24/01/62
28/01/62
26/01/62
31/01/62
12/02/62
24/01/62
28/01/62
20/03/62
24/03/62
29/03/62
20/03/62
05/04/62
25/04/62
21/03/62
06/05/62
29/03/62
06/05/62
17/05/62
18/05/62
10/05/62
25/04/62
25/05/62
10/06/62
05/06/62
12/07/62
24/07/62
01/08/62
06/08/62
28/07/62
14/09/62

ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์ สมาชิก
47,500.00 950
47,600.00 952
47,550.00 951
47,500.00 950
47,450.00 949
47,550.00 951
47,500.00 950
47,450.00 949
47,400.00 948
47,350.00 947
47,300.00 946
47,250.00 945
47,200.00 944
47,200.00 944
47,150.00 943
47,100.00 942
47,050.00 941
47,000.00 940
46,950.00 939
46,900.00 938
46,850.00 937
46,850.00 937
46,450.00 929
46,450.00 929
46,350.00 927
46,350.00 927
46,300.00 926
46,350.00 927
46,400.00 928
46,350.00 927
46,300.00 926

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์ พ้นสภาพ ยังไม่ ได้
50.00
0.00
47,450.00
50.00
0.00
47,550.00
50.00
0.00
47,500.00
50.00
0.00
47,450.00
50.00
0.00
47,400.00
50.00
0.00
47,500.00
100.00
0.00
47,400.00
100.00
0.00
47,350.00
100.00
0.00
47,300.00
100.00
0.00
47,250.00
100.00
0.00
47,200.00
100.00
0.00
47,150.00
100.00
0.00
47,100.00
100.00
0.00
47,100.00
100.00
0.00
47,050.00
100.00
0.00
47,000.00
100.00
0.00
46,950.00
100.00
0.00
46,900.00
100.00
0.00
46,850.00
100.00
0.00
46,800.00
150.00
0.00
46,700.00
100.00
0.00
46,750.00
50.00
0.00
46,400.00
50.00
0.00
46,400.00
0.00
0.00
46,350.00
46,350.00
0.00
0.00
46,300.00
0.00
0.00
46,350.00
0.00
0.00
46,400.00
0.00
0.00
46,350.00
0.00
0.00
46,300.00
0.00
0.00
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ศพ
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ – สกุล
นางบัวลี สนธิมูล
นายฉวี ฝ่ ายเพชร
นายแสวง บุญรักษา
นายสวน ผาสุ ข
นายพุทธ อินทร์ จนั ทร์
นางหมุน ปั ญญากุล
นางอนันต์ สุ ขดี
นางบ่อ ชัชวาลย์
นายประสาน สุ วรรณ
นายอ่อน วิชาชัย
รวม

เลขที่

วันที่
เสี ยชีวติ

273
478
0334
1464
0357
213
114
545
301
1357

15/09/62
26/09/62
19/09/62
07/10/62
05/10/62
30/10/62
05/11/62
05/10/62
27/11/62
24/11/62

ข้ อมูล ณ วันเสี ยชีวติ
สิ ทธิ์รับเงิน จํานวน
สงเคราะห์ สมาชิก
46,250.00 925
46,200.00 924
46,150.00 923
46,150.00 923
46,100.00 922
46,150.00 923
46,100.00 922
46,050.00 921
46,000.00 920
45,950.00 919

1,918,050.00

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์
มอบเงิน
หักสมาชิก เก็บเงิน
สงเคราะห์ พ้นสภาพ ยังไม่ ได้
46,250.00
0.00
0.00
46,200.00
0.00
0.00
46,150.00
0.00
0.00
46,150.00
0.00
0.00
46,100.00
0.00
0.00
46,150.00
0.00
0.00
46,100.00
0.00
0.00
46,050.00
0.00
0.00
46,000.00
0.00
0.00
45,800.00
0.00 150.00

1,915,850.00

2,050.00

150.00

หมายเหตุ .- ตามข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด กําหนดจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กบั ผูร้ ับผลประโยชน์เท่าที่เรี ยกเก็บเงินได้จริ ง
รายงานสาเหตุการเสี ยชีวติ สมาชิกประเภทที่ 2 ระหว่ าง มกราคม – ธันวาคม 2562
ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสี ยชีวติ
1
1157 นางประทุมพร บัวฮมบุรา
80 โรคชรา
1297 นายสาย ชัยนาม
2
75 มะเร็ งถุงนํ้าดี
387 นางบุญมี ศรี ไพรวัลย์
3
82 มะเร็ งปอด
1062 นางสายหยุด งามเกลี้ยง
4
86 เส้นเลือดในสมองตีบ
714 นางบุ่น วรรณสัย
5
87 สมองฝ่ อวัยชรา
412 นางพูน เสี ยงเย็น
6
79 โรคชรา
7
1515 นางบัวใส ธาตุไพบูลย์
99 มะเร็ งปากมดลูกระยะสุ ดท้าย
698 นายประพันธ์ บัวฮมบุรา
8
77 ภาวะสมองเสื่ อม
677 นายมัน่ นันทพล
9
79 ไตวาย
943 นางอ่อนสี โภคชัย
10
57 ติดเชื้อในกระแสเลือด
318 นางนาง คํานาดี
11
78 เบาหวานร่ วมกับนํ้าท่วมปอด
539 นายจันที ธุระพันธ์
12
80 ปอดติดเชื้อ
13 1442 นางบัวทอง แสงสุ วรรณ
88 โรคมะเร็ งท่อนํ้าดีระยะแพร่ กระจาย
885 นางบุญล้อม ภาโนมัย
14
81 สมองฝ่ อวัยชรา
15 1040 นายพวง สี ดาอ่อน
86 ส่ วนข้อกระดูกขาข้างซ้ายหัก
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ศพที่ เลขที่
ชื่อ – สกุล
อายุ
สาเหตุการเสี ยชีวติ
871 นางบุญเลี้ยง ประภาการ
16
79 ปอดติดเชื้อรุ นแรง
687 นางบุญถม สว่างรุ่ ง
17
68 เนื้องอกในปอด
18 1314 นายเสถียร สร้อยวิทยา
79 โรคชรา
19 1489 นางวิลยั ศรี จนั ทร์
69 โรคชรา
20
599 นางก้าน บุญไชยศรี
87 ไตวาย
21
368 นายบุญ พลเยีย่ ม
93 ไตวาย
22 1104 นางขั้ว กําเนิดกาลึม
63 มะเร็ งถุงนํ้าดี
23
79 โรคถุงลมโป่ งพอง
817 นายบุญตา รู ปดี
24
73 มะเร็ งตับ
221 นายก้านก่อง ใยรี อ่าง
25
76 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
618 นางดวงจันทร์ พูลพงษ์
26 0071 นางพุด สุ่ มมาตร
84 โรคชรา
27 1463 นายศิริ จารุ นฎั
61 สมองขาดเลือด
28
83 ไตวาย
215 นายสมบูรณ์ ปรี แสน
29
74 โรคชรา
854 นายถิน วิธิบูรณ์
30 1115 นายเลิศ ผางสําเนียง
68 มะเร็ งปอด
31
80 ปอดติดเชื้อ
645 นายเภา ศรี พนั ดอน
32
78 สมองฝ่อวัยชรา
273 นางบัวลี สนธิมูล
33
80 หัวใจวาย
478 นายฉวี ฝ่ ายเพชร
34 0334 นายแสวง บุญรักษา
80 ปอดติดเชื้อ
35 1464 นายสวน ผาสุ ข
83 สมองเสื่ อมจากวัยชรา
36 0357 นายพุทธ อินทร์ จนั ทร์
80 สมองฝ่อวัยชรา
37
74 ระบบหัวใจล้มเหลว
213 นางหมุน ปัญญากุล
38
78 โรคหลอดเลือดสมอง
114 นางอนันต์ สุ ขดี
39
64 สมองเสื่ อม
545 นางบ่อ ชัชวาลย์
40
88 ตายตามธรรมชาติไม่ทราบสาเหตุ
301 นายประสาน สุวรรณ
41 1357 นายอ่อน วิชาชัย
83 ปอดติดเชื้อ
ค่าเฉลี่ยอายุสมาชิกที่เสี ยชีวิต อายุ 77 ปี
มติทปี่ ระชุ ม.........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 รายการผลการตรวจสอบบัญชีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
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มติทปี่ ระชุ ม....................................................................
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4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบรายได้ รายจ่ าย ประจําปี 2562
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ข้อ 33 กําหนดไว้วา่ “สมาคมต้องเรี ยกประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้ นปี ปฏิทิน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิบญั ชีรายได้ รายจ่าย และบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน” สมาคมฯ จึงเสนอบัญชีรายได้ รายจ่ายและบัญชี
งบแสดงฐานะการเงินประจําปี 2562 ดังต่อไปนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์
หนีส้ ิ น และทุน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
บาท
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
บาท
เงินสด
518.26 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ป.1
1,319,390.45
เงินฝากออมทรัพย์ 58
528,137.81 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ป.2
325,400.00
เงินฝากออมทรัพย์ 638
542,357.60 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอสิ ทธิ์ ป 1
38,000.00
เงินฝากออมทรัพย์-ประจํา 12 เดือน
3,511,260.10 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารอสิ ทธิ์ ป 2
8,000.00
เงินฝากธนาคารกรุ งไทย-ออมทรัพย์
38,017.20 เงินรอตรวจสอบ
22,123.10
1,019.79 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีคา้ งจ่าย
1,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์ 58 ค้างรับ
1,409.14 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
117,480.00
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์ 638 ค้างรับ
107,459.67
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์-ประจํา 12 เดือนค้างรับ
เงินรอเรี ยกคืน
8,082.62
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
41,200.00
เงินรอเรี ยกเก็บ
588,750.00
5,368,212.19 รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
1,831,393.55
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ถาวร-สุ ทธิ
ทุน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
14,095.90 ทุนสะสม
3,388,852.48
162,062.06
รวมสิ นทรัพย์ ถาวร-สุ ทธิ
14,095.90 รายได้สูงกว่ารายจ่าย ปี 2562
รวมทุน
3,550,914.54
รวมสิ นทรัพย์
5,382,308.09 รวมหนีส้ ิ นและทุน
5,382,308.09
เสมอเทพ ศรี ทาสร้อย
พัชริ นทร์ ชํานาญกิจ
(นายเสมอเทพ ศรี ทาสร้อย)
(นางพัชริ นทร์ ชํานาญกิจ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เหรัญญิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบรายได้ - รายจ่ าย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายได้
บาท
ค่ าใช้ จ่าย
บาท
รายได้ค่าสมัคร
รายได้ค่าบํารุ งรายปี
รายได้เงินหัก 8% จากเงินสงเคราะห์
รายได้เบ็ดเตล็ด
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์(58)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์(638)
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์-ออมทรัพย์(84)
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ธ. กรุ งไทย-ออมทรัพย์

รวมรายได้

8,750.00 เงินเดือน
264,050.00 เงินสมทบประกันสังคม
341,256.00 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
80,000.48 ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
7,929.22 ค่ารับรอง
7,132.87 ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์
135,642.68 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
100.79 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่
ค่าภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
ค่าภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบบัญชี
บําเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเสื่ อมราคา- เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุสาํ นักงาน

365,700.00
15,185.00
702.00
120,000.00
300.00
8,536.00
50.00
74,155.00
3,900.00
5,600.00
7,142.75
10.08
12,000.00
38,700.00
14,294.94
5,940.00
300.00
6,985.00
3,299.21

844,862.04

682,799.98
162,062.06
844,862.04

844,862.04

มติทปี่ ระชุ ม....................................................................

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย
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4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บประมาณรายได้ รายจ่ ายประจําปี 2563
งบประมาณรายได้ - รายจ่ าย ประจําปี 2563
งบประมาณรายได้
ปี 2562
รายการ

ปี 2563

5.ค่าธรรมเนียมหักเงินสงเคราะห์

5,000.00 8,750.00
269,500.00 264,050.00
160,000.00 150,704.77
500.00
100.79
450,000.00 341,256.00

คงเหลือ (3)
(3)= (1)-(2)
(3,750.00)
5,450.00
9,295.23
399.21
108,744.00

6.รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายรับ

81,000.00 80,000.48
966,000.00 844,862.04

999.52
121,137.96

1.ค่าสมัคร
2.ค่าบํารุ งรายปี
3.ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
4.ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

ตั้งไว้ (1)

รับจริง (2)

ตั้งไว้
5,000.00
270,350.00
150,000.00
200.00
350,000.00

รายละเอียด
รับสมัครสมาชิกเพิ่ม 100 ราย
ค่าบํารุ งประจําปี 2563

รับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
รับดอกเบี้ยเงินฝากกรุ งไทย
ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเงิน
สงเคราะห์ 8%

100,000.00 เงินบริ จาค กองทุนฯ
875,550.00

งบประมาณรายจ่ าย
หมวด
ที่

ปี 2562
รายการ

ปี 2563

ตั้งไว้ (1)

จ่ ายจริง (2)

คงเหลือ (3)
(3) = (1)-(2)

370,000.00
17,000.00

365,700.00
15,185.00

4,300.00
1,815.00

-

702.00

(702.00)

32,000.00
3,000.00

38,700.00
0.00

(6,700.00)
3,000.00

8,000.00

3,900.00

4,100.00

7.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
8.ค่าตอบแทนผูต้ รวจบัญชี
9. ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

18,000.00
12,000.00
3,000.00

0.00
12,000.00
0.00

18,000.00
0.00
3,000.00

รวมหมวดเงินเดือนและค่ าตอบแทน

463,000.00

436,187.00

26,813.00

1

หมวดเงินเดือน
1.เงินเดือน
2.เงินประกันสังคม
3.เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
4.เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที่
5.ค่าล่วงเวลา
6.ค่าเบี้ยเลี้ยง

ตั้งไว้

รายละเอียด

402,780.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2 คน
18,000.00 เพือ่ สมทบประกันสังคม
ส่ วนของนายจ้าง
900.00 เพื่อสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
46,110.00 สํารองบําเหน็จ จนท.
3,000.00 กรณี งานเร่ งด่วนหรื อ
นอกเวลาทํางาน
8,000.00 สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
18,000.00 การประชุมสมาคม
12,000.00 การตรวจบัญชีสมาคม
0.00 ตรวจสุ ขภาพประจําปี
เจ้าหน้าที่สมาคม
508,790.00
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หมวด
ที่
2

ปี 2562
รายการ
หมวดค่ าใช้ จ่าย
1.ค่าอบรมสัมมนา
2.ค่ารับรอง
3.ค่าธรรมเนียมไปรษณี ย ์
4.ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
5.ค่าเสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์
6.ค่าพิธีกรรมทางศาสนา

3

7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8.ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
9.ภาษีจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
10.ค่าถ่ายเอกสาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
หมวดวัสดุ
1.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
2. วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

4

3.ค่าวัสดุสาํ นักงาน
รวมวัสดุ
หมวดครุ ภัณฑ์
1. ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 หลัง
รวมครุ ภัณฑ์
รวมค่ าใช้ จ่ายหมวด 1-3
รวมค่ าใช้ จ่ายหมวด 1-4
รายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย

ตั้งไว้ (1)

จ่ ายจริง (2)

ปี 2563
คงเหลือ (3)
(1) = (1)-(2)

ตั้งไว้

รายละเอียด

30,000.00
2,000.00
10,000.00

5,600.00
300.00
8,536.00

24,400.00
1,700.00
1,464.00

30,000.00 เพื่อการอมรมสัมมนา
0.00 10,000.00 เพือ่ จัดส่ งเอกสารแก่สมาชิก

90,000.00

74,155.00

15,845.00

20,000.00
150,000.00

14,294.94
120,000.00

5,705.06
30,000.00

1,000.00
5,000.00
20,000.00
500.00
328,500.00

50.00
0.00
7,152.83
300.00
230,388.77

950.00
5,000.00
12,847.17
200.00
98,111.23

99,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
15,000.00 เพื่อค่าเสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์
130,000.00 ค่าพวงหรี ดและเงินบริ จาค
ทําบุญแก่สมาชิก
1,000.00 ใช้จ่ายกรณี อื่นๆ
5,000.00 เป็ นค่าซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
10,000.00 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของสมาคม
1,000.00 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
301,000.00

15,000.00
10,000.00
25,000.00

6,985.00
5,940.00
3,299.21
16,224.21

8,015.00
4,060.00
(3,299.21)
8,775.79

20,000.00
20,000.00
816,500.00
836,500.00
129,500.00

0.00
0.00
682,799.98
682,799.98
162,062.06

20,000.00
20,000.00
133,700.02
153,700.02
(32,562.06)

มติทปี่ ระชุ ม...........................................................................

10,000.00 จัดซื้ อวัสดุแบบพิมพ์
6,000.00 จัดซื้ อวัสดุคอมฯ
0.00
16,000.00
0.00 0.00
825,790.00
825,790.00
49,760.00
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจบัญชี
ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ข้ อ. 31 สมาคมจะแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่และต้อง
รายงานผลให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน ผูต้ รวจบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนตามที่สมาคมกําหนด
ในปี 2562 สมาคมได้ดาํ เนิ นการแต่งตั้งผูต้ รวจบัญชีประจําปี 2562 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2561 ได้พิจารณาแต่งตั้ง นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เป็ นผูต้ รวจบัญชีโดยกําหนดค่าตอบแทน จํานวน 12,000
บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ในปี 2563 มีผสู ้ มัครเป็ นผูต้ รวจบัญชี ประจําปี 2563 ดังนี้
นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน โดยกําหนดค่าตอบแทน 12,000.00 บาท
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน เป็ นผูต้ รวจบัญชี โดยกําหนดค่าตอบแทน
จํานวน 12,000.00 บาท (ระยะเวลา 12 เดือน) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

มติทปี่ ระชุ ม........................................................

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
6.1 เรื่องเงินรอตรวจสอบ ประจําปี 2562
เนื่องด้วยมีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด บัญชีธนาคารกรุ งไทย เลขที่ 450-0-29397-3 ซึ่งไม่ได้แจ้งให้สมาคมทราบ ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิกได้ มีดงั รายการดังต่อไปนี้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายละเอียดเงินรอตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
วันทีโ่ อน
จํานวน
ลําดับที่
24 เม.ย. 58
1
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
1,050.00
2
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
12 พ.ค. 58
300.00
3
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
11 พ.ค. 58
300.00
4
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
11 พ.ค. 58
300.00
5
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
8 ก.ค. 59
350.00
6
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
8 ก.ค. 59
350.00
7
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
15 ก.ค. 59
750.00
8
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
28 ก.ย. 59
400.00
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ลําดับที่

รายการ

วันทีโ่ อน

จํานวน

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย
เงินรอตรวจสอบ จาก ธ.กรุ งไทย

30 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
12 ก.พ. 60
30 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
23 มิ.ย. 60
23 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
17 ก.ค. 60
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
16 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
9 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60
19 มี.ค. 61
19 มี.ค. 61
5 เม.ย. 61

300.00
300.00
500.00
2,100.00
400.00
250.00
250.00
900.00
2,700.00
500.00
250.00
6.50
666.60
650.00
4,100.00
800.00
650.00
350.00
550.00
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เงินรอตรวจสอบ จาก บัญชีเงินฝากสหกรณ์(638)

27 ธ.ค. 62

2,100.00

รวมเงินรอตรวจสอบทั้งสิ้น

22,123.10

จึงขอให้สมาชิกมาติดต่อรับเงินคืน หรื อ ชําระเงินให้สมาคม หากมีหลักฐานการส่ งเงินสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จะดําเนินการให้ตามความ
ประสงค์ของสมาชิกต่อไป
ทั้งนี้ อาศัยความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หมวด 2 กําหนดอายุความ มาตรา 193/30
อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรื อกฎหมายอื่น มิได้บญั ญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกาํ หนด 10 ปี

หมายเหตุ:
1. เงินรอตรวจสอบจาก บัญชีเงินฝากสหกรณ์ (638) จํานวน 2,100.00 บาท สมาคมฯสามารถ
ตรวจสอบยอดได้เรี ยบร้อยแล้วในเดือน มกราคม 2563
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6.2 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
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รายงานการดําเนินงานศูนย์ ประสานงาน
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขไทย (สสธท.)
2. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขไทย (กสธท.)
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
4. กองทุนสวัสดิการสาธารณสุ ขภาคอีสาน
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การดําเนินงานศูนย์ ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขไทย (สสธท.)
1.1 รายงานจํานวนสมาชิก ของศูนย์ ประสานงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายการ
สามัญ
สมทบ
รวม
ยอดยกมา มกราคม 2562
2,462
5,151
2,689
196
136
332
บวก เข้าใหม่
7
13
20
หัก เสี ยชีวิต
พ้นสมาชิกภาพ
0
1
1
ลาออก
0
0
0
2,878
2,584
5,462
รวมทั้งสิ้น 31 ธันวาคม 2562
189
122
311
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
1.2 เรื่องรายงานสมาชิกเสี ยชีวติ และได้ รับเงินสงเคราะห์
ที่
ชื่อ – สกุล
ประเภท
อายุ(ปี )
วันทีเ่ สี ยชีวติ
26 ธันวาคม 2561
สมทบ(บิดา)
61
1 นายรัศมี ไชยพร
23 มกราคม 2562
สมทบ(คู่สมรส)
63
2 นายพิทกั ษ์ พรหมกูล
5 มกราคม 2562
สมทบ(บิดา)
67
3 นายบริ บูรณ์ รัตนธริ นทร์
6 มกราคม 2562
สมทบ(มารดา)
67
4 นางประทุมพร บัวฮมบุรา
13 มกราคม 2562
สมทบ(คู่สมรส)
59
5 นายเพิ่มศักดิ์ เมฆวรรณ
9 กุมภาพันธ์ 2562
สามัญ
80
6 นายสุ โชค พลภักดี
4 เมษายน 2562
สามัญ
56
7 นายบุญจันทร์ ขิระทาน
29 เมษายน 2562
สมทบ(มารดา)
61
8 นางพิมพ์ใจ สุ ภาษร
15 เมษายน 2562
สมทบ(บิดา)
62
9 ร.ต.อภัย กงภูธร
4 พฤษภาคม 2562
สมทบ(คู่สมรส)
58
10 จ.ส.อ. คําไพ เบิกบานดี
11 พฤษภาคม 2562
สามัญ
48
11 นายพงศกร หอมทรัพย์สิน
12 นายสําราญ หน่ายโย
สมทบ(มารดา)
59
2 มิถุนายน 2561
13 นางศรี พนม วังทะพันธ์
สามัญ
59
2 กรกฎาคม 2562
3 กันยายน 2562
สามัญ
75
14 นายวรพจน์ สุ วรรณมาโจ
2 กันยายน 2562
สมทบ(คู่สมรส)
54
15 นายสุ ระศักดิ์ แสงแก้ว
5 กันยายน 2562
สมทบ(มารดา)
68
16 นางสมควร บุญวิเศษ
16 กันยายน 2562
สมทบ(คู่สมรส)
59
17 นายสุ วรรณ ศรี เหลือง
16 ตุลาคม 2562
สามัญ
67
18 นางวรรณภา วรรณกุล
12 พฤศจิกายน 2562
สามัญ
43
19 นางณัฐสุ รีย ์ พิมพาเรื อ
4 ธันวาคม 2562
สมทบ(คู่สมรส)
57
20 ว่าที่ร้อยตรี สุวชิร ไทยภักดี
รวม = (สิ บเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมืน่ สองพันสี่ ร้อยสามสิ บหกบาทสิ บสองสตางค์ )

สาเหตุการเสี ยชีวติ
ปอดติดเชื้อ
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

ติดเชื้อในกระแสเลือด
ชราภาพ
โรคเบาหวาน
มะเร็ งปอด
ระบบหัวใจล้มเหลว
ติดเชื้อในกระแสเลือด
มะเร็ งต่อมลูกหมาก
ปอดติดเชื้อรุ นแรง
ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

โรคเบาหวาน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
ภาวะการหายใจล้มเหลว
หัวใจวายจากโรคประจําตัว

มะเร็ งตับ
อุบตั ิเหตุจมนํ้า
ปอดติดเชื้อ
ปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อในกระแสโลหิต

เงินสงเคราะห์
1,023,297.62
1,025,803.24
1,026,325.04
1,026,443.62
1,026,285.00
1,031,264.26
1,011,676.12
1,011,066.37
1,011,202.23
ขาดคุณสมบัติ
1,014,925.08
1,019,075.34
1,003,586.55
1,010,288.06
1,010,267.48
1,010,174.87
1,010,917.83
1,019,837.41
รอการอนุมตั ิ
รอการอนุมตั ิ

17,292,436.12
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สมาชิกเสี ยชีวติ ราย นางวรรณภา วรรณกุล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขไทยอนุมตั ิจ่ายเงินแก่ทายาทในเดือน มกราคม 2563
หมายเหตุ:- ทุกคนมีหน้าที่ส่งเงินสงเคราะห์ 5.10 บาท/ราย เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป
1.3 ผู้สมัครสมาชิก สสธท. จะมีสิทธิ์ได้ รับเงินสงเคราะห์ ครอบครัวจากสมาคม ดังนี้
1. การเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุนบั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ น
สมาชิก
2. การเสี ยชีวิตทุกกรณี นบั ตั้งแต่ครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ นสมาชิก
(ยกเว้นการเสี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ ง)
3. การเสี ยชีวิตด้วยโรคมะเร็ งนับตั้งแต่ครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ น
สมาชิก
2. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขไทย (กสธท.)
2.1 รายงานจํานวนสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิก (กสธท.)
รายการ
สมาชิก
ยอดยกมา มกราคม 2562
2,294
294
บวก เข้าใหม่
12
หัก เสี ยชีวิต/ลาออก
ย้ายออก
8
รวมทั้งสิ้น 31 ธันวาคม 62
2,568
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
274
2.2 รายงานสมาชิกเสี ยชีวติ และลาออก ประจําปี 2562
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

เลขสมาชิก กสธท.
100691
038934
053309
051688
038598
038732
046245
027707
025406
038450
038650
038606

ชื่อ - สกุล
นายพิทกั ษ์ พรหมกูล
นางประทุมพร บัวฮมบุรา
นายเพิ่มศักดิ์ เมฆวรรณ
นายบุญจันทร์ ขิระทาน
นางพิมพ์ใจ สุ ภาษร
จ.ส.อ.คําไพ เบิกบานดี
นายสําราญ หน่ายโย
นางศรี พนม วังทะพันธ์
นางสมควร บุญวิเศษ
นายสุ ระศักดิ์ แสงแก้ว
นายสุ วรรณ ศรี เหลือง
ว่าที่ร้อยตรี สุวชิร ไทยภักดี

การอนุมัตเิ งิน
ขาดคุณสมบัติ
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
ขาดคุณสมบัติ
1,000,000.00
1,000,000.00
เสี ยชีวิต (คุม้ ครอง 1/9/60)
1,000,000.00
เสี ยชีวิต (คุม้ ครอง 1/3/61)
เสี ยชีวิต (คุม้ ครอง 1/3/61)
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หมายเหตุ

ลําดับที่ 1 นายพิทกั ษ์ พรหมกูล มีประวัติการฟอกไต
ลําดับที่ 7 จ.ส.อ.คําไพ เบิกบานดี มีประวัติเข้าเกณฑ์พิการด้านร่ างกาย

2.3 ผู้สมัครสมาชิก กสธท. จะมีสิทธิ์ได้ รับเงินสงเคราะห์ ครอบครัวจากกองทุนฯ ดังนี้
1. การเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุนบั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ น
สมาชิก
2. สมาชิกภาพสมบูรณ์จากการเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วยและการเสี ยชีวติ ด้วยโรคมะเร็ ง
เมื่อครบ 2 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่มีประวัติการรักษาตามใบรับรองแพทย์ที่ กสธท. กําหนด หรื อ โรคร้ายแรงตามที่
คณะกรรมการเห็นว่าอันตรายก่อนการสมัคร
3. การเสี ยชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย ต่อเมื่อสมาชิกภาพสมบูรณ์ตามข้อที่ 1 มาแล้ว 1 ปี
3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.)
3.1. เรื่องรายงานจํานวนสมาชิก
รายการ
สามัญ
สมทบ
รวม
ยกมา 1 ม.ค. 62
73
33
106
79
102
181
บวก เข้าใหม่
0
0
0
หัก เสี ยชีวิต
พ้นสมาชิกภาพ
1
1
2
คงเหลือ 31 ธ.ค. 62
151
134
285
3.2 ผู้สมัครสมาชิก สส.ชสอ. จะมีสิทธิ์ได้ รับเงินสงเคราะห์ ครอบครัวจากสมาคม ดังนี้
1. การเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วย นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไปเมื่อครบระยะเวลา
2 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ นสมาชิก
4. กองทุนสาธารณสุ ขภาคอีสาน (ล้านอีสาน)
4.1. เรื่องรายงานจํานวนสมาชิก กองทุนฯ
รายการ
ยกมา 1 ม.ค. 62
บวก เข้าใหม่
หัก เสี ยชีวิต
คงเหลือ 31 ธ.ค. 62

สามัญ
214
70
0

284

4.2 ผู้สมัครสมาชิกกองทุนสาธารณสุ ขภาคอีสานจะมีสิทธิ์ได้ รับเงินสงเคราะห์ ครอบครัวจากกองทุนฯ ดังนี้
1. การเสี ยชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุนบั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ นสมาชิก
2. การเสี ยชีวิตทุกกรณี นบั ตั้งแต่ครบระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติรับเป็ นสมาชิก
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สรุปข้ อมูลดูแลสมาชิกประจําปี 2562
ปี บัญชี
ปี 2561 (ยกมา)
ปี 2562 รับเข้าเป็ นสมาชิก
รวมสมาชิก ปี 2562

สสธท.
(ล้านที่ 1)
5,151
311
5,462

กสธท. สส.ชสอ. ล้าน
(ล้านที่ 2)
อีสาน
2,294
106
214
274
179
70
2,568
285
284

รวม

สฌ.สอ.

ยกมา

7,765
834
8,599

5,244
95
5,339

13,009
929
13,938

บันทึก
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

