รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 2564
ณ หองดาวสยามคอนเวนชั่นฮอลล โรงแรมสยามแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
.............................................................
สมาชิกผูมาประชุม จํานวน 168 คน จากสมาชิกทั้งหมด 5,404 คน
ผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยปรเมษฐ กิ่งโก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2. นายสุรพล
นรสิงหธาดา นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
3. นางสาววลัยพร
ปญญากุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
4. นายดํารง
ทองบุญ
ผูสอบบัญชีสหกรณ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายสาคร รอดขันเมือง ตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2564 ไดกลาวตอนรับผูเขาประชุม และแนะนําผูเขารวมประชุมใหที่ประชุมใหญรับทราบ กลาวเปดประชุม และนําเสนอ
วาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ตอไป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1. แนะนําผูมาประชุม และผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยปรเมษฐ กิ่งโก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2. นายสุรพล
นรสิงหธาดา นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
จากสํานักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี
3. นางสาววลัยพร
ปญญากุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธานี
4. นายดํารง
ทองบุญ
ผูสอบบัญชีสหกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
2. แจงจํานวนผูเขาประชุม
การประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันนี้เ ปนการประชุมโดยวิธี ประชุมโดยสมาชิกทั้งหมด
แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด
อุดรธานี โดยผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี ไดอนุญาตใหสหกรณจัดประชุมใหญสามัญประจําปไดโดยมีสมาชิกเขาประชุม
ผูเขารวมประชุม ไมเกิน 170 คน ดังนั้นจึงขอใหสมาชิกทุกทานไดอยูประชุมจนครบทุกวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
ตามที่ ส หกรณ ไ ด ส ง สํ า เนารายงานการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2563 วั น อาทิ ต ย ที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ใหสมาชิกที่เขาประชุมใหญสามัญฯ ในครั้งนี้ไดพิจารณา (ตามหนังสือ สอ.สธ.อด.ว.1/2564 ลงวันที่ 21
กันยายน 2564) โดยหากสมาชิกทานใดเห็นวารายงานการประชุมไมถูกตอง หรือมีคําทักทวง/แกไขประการใด ขอใหแจง
กลับสหกรณ
โดยไดอัพโหลดรายงานประจําป 2563 ไวที่เว็บไชต www.udcoop.com
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง รับทราบจํานวนสมาชิกเขาใหม ลาออก ประจําป 2564
รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมาตนป (ต.ค.63)
4,689
717
บวก เขาใหม
809
55
หัก ลาออก
76
137
โอนออก
6
0
ใหออก
2
0
เสียชีวิต
10
1
สมาชิกคงเหลือ (30 ก.ย.64)
5,404
634
เพิ่ม (ลด)
715
(83)
เพิ่ม (ลด) รอยละ
15.25
(13.10)

รวมสมาชิกทั้งสิ้น
5,406
864
213
6
2
11
6,038
632
10.47

ที่มา : ทะเบียนสมาชิกสหกรณ ณ 30 กันยายน 2564

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564
ประธานไดมอบหมายใหผูจัดการสหกรณ รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2564
ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานประจําป 2564 ตั้งแตหนา 6 ถึงหนา 17
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ
ประจําป 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานประจําป 2564 ตั้งแตหนา 18 ถึงหนา 24
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 เรื่องรายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผูจัดการ
ประจําป 2564
รายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผูจัดการ ประจํา ป 2564
(1 ตุลาคม 2563- 30กันยายน 2564) อางถึงกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ขอ 14(1) และ (4) ใหแจงผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูจัดการ
ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ไดรับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญชีที่ผานมา และใหแสดงรายละเอียด
คาตอบแทนดังกลาวเปนรายบุคคล โดยแจงใหที่ประชุมใหญทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานประจําป 2564 หนา 25
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 เรื่องรายงานการรองเรียนสหกรณและการแกไขขอรองเรียน
สืบ เนื่ องจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ไดอนุมัติให สหกรณ จัดซื้อที่ ดิน วงเงิน ไม เกิ น
30,000,000 บาท (สามสิบลานบาทถวน) เพื่อกอสรางสํานักงาน สหกรณไดดําเนินการ ใหผูสนใจจะขายที่ดิน ยื่นเสนอขาย
ตอสหกรณแลวคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินไดทําการตรวจสอบที่ดินและคัดเลือกที่ดินที่มีความเหมาะสมที่สุดไว 4 แปลง นั้น
ตอมาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นายสุริยา พิมพิลา ประธานเครือขายตรวจสอบปราบทุจริตภาค
อี ส าน หนั งสื อ พิ ม พไ ทยสยามหัว หน า ข า วภาคอี ส าน สมาคมนั กข า วนัก หนั ง สื อ พิม พ ภู มิ ภ าคแห ง ประเทศไทย 231
ยื่นหนังสือคัดคานการทําสัญญาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานประจําป 2564 ตั้งแตหนา 27
ถึงหนา 28
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2562 ขอ 72 กําหนด
“ใหสหกรณ มีคณะกรรมการดํา เนินการประกอบดว ยประธานกรรมการหนึ่ง คน และกรรมการดํา เนิน การอีก สิบ สี่ค น
ซึ่งที่ป ระชุ มใหญเลือกตั้ งจากสมาชิก ใหก รรมการดํา เนิน การเลือกตั้งในระหวา งกัน เองขึ้น ดํ ารงตํา แหน งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศให
ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ”
ใหสหกรณดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันประชุม
ใหญภายใน 30 วัน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูที่ไดรับสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ป 2564 กรรมการดําเนินการ พนจากตําแหนงตามขอบังคับ ขอ 74 จํานวน 7 คน ดังนี้
เขต 1 นางพัชรี
ฤทธิ์ศร
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 2 นางสาวศิวาการ จันทะไทย
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 3 นายเชวง
ยอดยศ
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 4 นายนกเทศ
วงศกระโทก พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 5 นายอูด
พลนามอินทร พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 6 นายสุรัตน
กัณหา
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 7 นางเทพี
รอดขันเมือง พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 สหกรณไ ดจัดใหมีการสรรหากรรมการดํา เนิน การ ผลการสรรหา
กรรมการดําเนินการ เปนดังนี้
ผูไดรับการสรรหาเปน กรรมการดําเนินการ
เขต 1 นายสุรัตน
กัณหา
เขต 2 นางสาวศิวาการ จันทะไทย
เขต 3 นางพรพรรณ
พิมพวาป
เขต 4 นายนกเทศ
วงศกระโทก
เขต 5 นางนิตยรดี
อนุสามิ
เขต 6 นายบุญโฮม
ผิวฝาย
เขต 7 นางสุชีวา
ศรีภิรมย
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูมีรายชื่อขา งตนเปนกรรมการดําเนินการแทนตํา แหนงที่
วางลง และ มีวาระ 2 ป
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทเลือกตั้งผูที่ไดรบั การสรรหาเปนกรรมการดําเนินการ แทนตําแหนงที่วางลง
และ มีวาระ 2 ป
4.2 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ตามขอ บังคั บของสหกรณ อ อมทรั พ ย สาธารณสุ ขจัง หวั ด อุ ด รธานี จํา กั ด พ.ศ. 2562 ข อ 102
กํา หนด “ให ที่ป ระชุมใหญ เลือ กตั้ง สมาชิกหรือบุค คลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดา นธุ รกิจ การเงิ น
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ เปนการประจําป จํานวนสามคน ที่ประชุมใหญ
จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซ่งึ ดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการไมได”
ใหสหกรณดําเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการ ใหแลวเสร็จกอนวัน ประชุ มใหญภายใน 30 วั น
เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูที่ไดรับสรรหาเปนผูตรวจสอบกิจการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

4
ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2564 หมดวาระลง 3 คน ดังนี้
1.นางสาววิไลรัตน
จิตตโคตร
2.นายชัยสิทธิ์
ทาปลัด
3.นางสาวพรพิมล
พงษไทย
จึง เสนอที่ป ระชุมเลื อกตั้งผูตรวจสอบกิจ การ จากผูที่ได รับ การสรรหาเป น ผูตรวจสอบกิ จ การ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ตามลําดับคะแนนสูงสุด จํานวน 3 คน และเลือกผูตรวจสอบกิจการไวอีก 2 คน เพื่อทดแทน
ผูตรวจสอบกิจการที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับสหกรณได
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทเลือกตั้งผูที่ไดรบั การสรรหาเปนผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. นายชาญณรงค
พงษไทย
2. นางสาววิไลรัตน
จิตตโคตร
3. นางอมราภรณ
พุทโธ
ใหมีวาระดํารงตําแหนง 1 ป และเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการอีก 2 คนไวเพื่อทดแทนในกรณีที่ผู
ตรวจสอบกิจการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับสหกรณได ดังนี้
1.นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
2.นายนิทัศน นอยจันอัด
4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจําป 2564
ประธานไดมอบหมายให นายดํารง ทองบุญ ผูสอบบัญชีสหกรณฯ รายงานการสอบบัญชีสหกรณฯ
ประจําป 2564
นายดํารง ทองบุญ ไดรายงานการสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2564 มีรายละเอียดตามรายงาน
ประจําป 2564 ตั้งแตหนาที่ 33 ถึงหนาที่ 52 สรุปไดดังตอไปนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (อยางยอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ป 2564
ป 2563
สินทรัพย
บาท
บาท
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
89,782,569.52
94,605,011.87
เงินใหกูยืมระยะสั้น
376,152,907.77
331,791,713.74
ดอกเบี้ยเงินกูคางรับ
3,243,912.75
2,321,278.75
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
576,373.76
2,681,874.76
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
469,755,763.80 431,399,879.12
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
18,546,500.00
18,546,500.00
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ
4,559,546,440.59 3,932,511,736.28
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
1,672,253.56
1,036,679.74
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
761,351.00
843,833.15
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
4,580,526,545.15 3,952,938,749.17
รวมสินทรัพย
5,050,282,308.95 4,384,338,628.29
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หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบอื่น ๆ
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

230,000,000.00
313,154,796.57
74,088,000.00
19,000,000.00
1,620,911,726.97 1,399,424,000.57
1,003,086.59
1,729,666.64
1,926,002,813.56 1,733,308,463.78
162,694,000.00
0.00
10,525,814.31
10,838,827.80
173,219,814.31
10,838,827.80
2,099,222,627.87 1,744,147,291.58
2,520,391,850.00 2,259,008,270.00
196,589,606.93
177,539,128.23
15,683,775.44
13,715,120.93
218,394,448.71
189,928,817.55
2,951,059,681.08 2,640,191,336.71
5,050,282,308.95 4,384,338,628.29

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกําไรขาดทุน (อยางยอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ป 2564
ป 2563
บาท
%
บาท
%
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
295,699,970.71
100.00
268,149,507.32
100.00
หัก คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
62,261,579.03
21.06
58,433,998.29
21.81
(2,670,441.37)
(0.90)
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
3,310,786.60
1.23
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
236,108,833.05
79.84
206,404,722.43
76.95
บวก รายไดอื่น
500,714.89
0.17
703,316.85
0.26
หัก คาใชจา ยในการดําเนินงาน
18,215,099.23
6.16
17,179,221.73
6.41
กําไรสุทธิ
218,394,448.71
73.85
189,928,817.55
70.80
เมื่อนายดํารง ทองบุญ ผูสอบบัญชีสหกรณ รายงานงบการเงินเสร็จแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุม
อนุมัติงบการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2564 ตามที่ผูสอบบัญชีสหกรณรายงาน
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสหกรณ ประจําป 2564
4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
ตามที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ไดดําเนินงานครบรอบปบัญชี ประจําป
2564 ผลการดํ าเนินกิจ การ มีกําไรสุทธิ ทั้งสิ้น 218,394,448.71 บาท คณะกรรมการดําเนินการจึงเสนอที่ประชุ ม
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 ดังนี้
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รายละเอียด
1. ทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000 บาท
3. เงินปนผลตามหุน รอยละ 6.20 ตอปของคาหุนที่ชําระแลว
4. เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยที่ชําระแลว
(สวัสดิการ รอยละ 5.90, สามัญ/ฉุกเฉิน รอยละ 11.50, พัฒนาคุณภาพชีวิต รอยละ14.50)
5. โบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6. ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
7. กองทุนชวยเหลือสมาชิก (5,404 คน x 650 บาท)
8. กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
9. กองทุนสวัสดิการสมาชิก
10. จัดสรรเพื่อเปนทุน สะสมจัดหาสํานักงานแหงใหม
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
รวมกําไรสุทธิ ป 2564

จํานวนเงิน
22,482,800.29
30,000.00

รอยละ
10.29
0.01

148,097,916.63
40,441,131.79

67.81
18.52

1,600,000.00
130,000.00
3,512,600.00
100,000.00
1,800,000.00
100,000.00
100,000.00
218,394,448.71

0.73
0.06
1.61
0.05
0.82
0.05
0.05
100.00

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 20/2564เมื่อวันที่
16 ตุลาคม 2564

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564 ตามที่เสนอมีดังนี้
1. เปนของสมาชิก
รอยละ 86.33 ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน 188,539,048.42 บาท
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก
รอยละ 12.93 ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน 28,225,400.29 บาท
3. เปนของกรรมการดําเนินการ
รอยละ 0.73 ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน
1,600,000.00 บาท
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 0.01 ของกําไรสุทธิ
เปนเงิน
30,000.00 บาท
218,394,448.71 บาท
รวม
4.5 เรื่องพิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พกั และคาเบี้ยประชุม
ประจําป 2565
อา งถึงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด พ.ศ. 2562 ขอ 71 (5)
และ (9) กําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจํา ป มีอํา นาจหนา ที่พิจารณาวินิจฉั ยเกี่ยวกับ พิจารณากําหนดบํา เหน็ จ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ และกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของ
กรรมการดําเนินการกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณ หรือบุคคลที่
ปฏิบัติงานใหกับสหกรณนั้น
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติกําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา เบี้ยประชุม
ประจําป 2565
1. กําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 3 คน เปนเงิน 126,000.00 บาท
(3 คน x 3,500.00 บาท x 12 เดือน = 126,000.00 บาท)
2. คาตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ จํานวน 40,000.00 บาท
3. คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม
3.1 คาเบี้ยเลี้ยง
3.1.1 คาเบี้ยเลี้ยงในจังหวัดอุดรธานี วันละ 500.00 บาท
3.1.2 คาเบี้ยเลี้ยงในตางจังหวัด
วันละ 700.00 บาท
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3.2 คาพาหนะ
3.2.1 คาพาหนะวันสรรหา กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป
2565 จํานวน 500.00 บาท (สําหรับสมาชิก กรรมการ ผูตรวจสอบ เจาหนาที่)
3.2.2 คา พาหนะวันประชุมใหญสามัญประจําป 2564 จายเปนเงินสด จํานวน
1,500.00 บาท (สําหรับสมาชิกที่มาประชุมใหญ)
3.2.3 คาพาหนะเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต อัตรา 4.00 บาท ตอระยะทาง
1 กิโลเมตร กรณีใชรถยนตสวนตัวในการปฏิบัติงานของสหกรณโดยคํานึงถึงความประหยัด
3.3 คาเชาที่พัก ใหจายตามที่จายจริง แตไมเกินคืนละ 2,000.00 บาท โดยคํานึงถึง
ความประหยัด
4. คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 500.00 บาท
4.6 เรื่องจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงานสหกรณ
สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติ
ใหสหกรณจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน โดยกําหนดราคาไรละไมเกิน 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน)และให
แตงตั้งคณะกรรมการ สมาชิก เจาหนาที่ รวมดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ใหเปนไปตามสภาพที่เปนจริง พรอมกับอนุมัติให
สหกรณกูยืมเงินธนาคารเพื่อจัดซื้อที่ดินตามราคาซื้อที่ดินได
ตอมาสหกรณไดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เพื่อเสนอ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 จึงไดบรรจุวาระการประชุมเปนระเบียบวาระ
การประชุ มที่ 3 เรื่องพิ จารณาขั้นตอนการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรา งสํา นักงาน โดยวัตถุป ระสงคเ พื่ อนํา เสนอขั้ น ตอน
กระบวนการจัดซื้อที่มีความโปรงใส สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของที่ดิน คุณสมบัติผู
เสนอขายที่ดิน ตลอดจนการแตงตั้งสมาชิกรวมเปนคณะทํางานตรวจสอบ คัดเลือกที่ดิน
เมื่อสมาชิกไดอภิปรายกันอยางกวางขวางแลว และมีความเห็นวาที่ตั้งอาคารสํานักงานสหกรณฯ
จะไมถูกเวนคืน เพื่อปรับปรุงพื้นที่รอบตึกกาชาด พัฒนาเปนพิพิธภัณฑของจังหวัดอุดรธานี ดังนั้นสหกรณฯ ยังสามารถใช
ประโยชนในสํานักงานสหกรณฯ ไดตอไป แลวที่ประชุมจึงมีมติใหชะลอการจัดซื้อที่ดิน โดยใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2560 เพื่อพิจารณาทบทวนการจัดซื้อที่ดินอีก
การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ไดพิจารณาทบทวนการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน มีมติให “ชะลอการจัดซื้อที่ดิน”
บัดนี้สหกรณฯ ไดดําเนินงานมาครบ 30 ป มีทุนดําเนินงาน 5,050,282,308.95 บาท มีสมาชิก
เพิ่มขึ้นทุกป การดําเนินงานมีปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น กําไรเพิ่มขึ้น สหกรณฯ มีความจําเปนในการใชพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร
และพื้นที่สําหรับการปฏิบัติงานของเจา หนาที่ และพื้นที่สํา หรับใหบริการสมาชิก เชน พื้นที่สําหรับนั่งรอใชบริการ พื้นที่
จอดรถ เปนตน
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาใหสหกรณฯ จัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน ดังนี้
1. วงเงินจัดซื้อที่ดิน ไมเกิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาทถวน)
2. แตงตั้งคณะกรรมการ สมาชิก เจาหนาที่ รวมดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ใหเปนไป ตามสภาพที่
เปนจริง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจัดซื้อที่ดิน โดยมีวงเงินไมเกิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน)
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4.7 เรื่องพิจารณากําหนดแผนงานและประมาณการรายรับ – รายจาย ประจําป 2565
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอเสนอเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําป 2565 เพื่อใหเกิดการพัฒนาสหกรณ อยาง
มีเสถียรภาพและยั่งยืน เกิดประโยชนตอ มวลสมาชิก โดยสรุปดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานบริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน เงินฝาก สินเชื่อโดยการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขาย (Service Excellence)
เปาประสงค (Goals) 1. สมาชิกที่รับบริการของสหกรณ เขาถึงบริการ เงินฝาก สินเชื่อ อยางเปนธรรม
2. ความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด ใหสามารถใหบริการไดอยางมีมาตรฐาน
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
แผนงานที่ 2 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2566- 2570 และแผนปฏิบัติการประจําป 2565
แผนงานที่ 3 โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงิน
อยางมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เปาประสงค (Goals) : 1. บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความสุขในการปฏิบัตงิ าน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง และ
การเปนสมาชิกขององคกร วัฒนธรรม และคานิยมรวมขององคกรเขมแข็ง
2. ความสําเร็จจากการผานการรับรองคุณภาพของสหกรณ สรางคุณคาเพิ่มตอสมาชิก
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 4 โครงการอบรมวิชาการสมาชิกใหม
แผนงานที่ 5 โครงการประชุมเจาหนาที่การเงิน
แผนงานที่ 6 โครงการประชาสัมพันธและผลิตสื่อ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกอยางทั่วถึงและเปนธรรม (people
Excellence)
เปาประสงค (Goals) สมาชิกมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางดานการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 7 โครงการบริหารการเงินสวนบุคคล
แผนงานที่ 8 โครงการวางแผนการเงินกอนเกษียณ
แผนงานที่ 9 โครงการสมทบกองทุนชวยเหลือสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการเชื่อมโยงภาคีเครือขายสหกรณและองคกรตาง ๆ ในการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม (Network Excellence)
เปาประสงค (Goals) : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด มีความเขมแข็งทางการบริหารบนฐาน
ธรรมาภิบาล และการเงินกับภาคีเครือขาย
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 10 โครงการรวมจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ
แผนงานที่ 11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณ
แผนงานที่ 12โครงการทําบุญครบรอบกอตั้งสหกรณ
เปาหมายการดําเนินงาน ประจําป 2565
1. กําหนดเปาหมายการรับสมาชิกใหม
หนวย : คน
ประเภท
ป 2564
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ป2565
สมาชิก
200
809
200
สมาชิกสมทบ
50
55
50
รวม
250
864
250
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2. กําหนดเปาหมายระดมทุนในสหกรณ
ประเภท
ป 2564
ออมทรัพย
150,000,000.00
ออมทรัพยพิเศษ
500,000,000.00
ฝากประจํา
20,000,000.00
รวม
670,000,000.00
3. กําหนดเปาหมายการเพิ่มเงินทุนเรือนหุน
ประเภท
หุนประจําเดือน
หุนพิเศษ
รวม

ป 2564
108,000,000.00
160,000,000.00
268,000,000.00

ผลการดําเนินงาน
152,769,894.71
529,010,080.96
26,346,735.59
708,126,711.26

หนวย : บาท
เปาหมาย ป2565
160,000,000.00
615,000,000.00
25,000,000.00
800,000,000.00

หนวย : บาท
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ป 2565
106,855,430.00
120,000,000.00
183,767,450.00
200,000,000.00
290,622,880.00
320,000,000.00

4. กําหนดเปาหมายการใหสินเชื่อ
หนวย : บาท

เปาหมายการใหสินเชื่อ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกูสามัญสภาพคลอง
เงินกูสามัญสวัสดิการ
เงินกูสามัญมั่นคง
เงินกูสามัญรวมหนี้
รวม

ประจําป 2564
ผลการดําเนินงาน เปาหมายป 2565
130,000,000.00 117,172,981.84 130,000,000.00
510,000,000.00 691,983,014.00 940,000,000.00
1,820,000,000.00 1,988,210,000.00 2,300,000,000.00
200,000,000.00 162,812,000.00 200,000,000.00
40,000,000.00
34,324,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
500,000,000.00 400,660,000.00 500,000,000.00
3,230,000,000.00 3,395,161,995.84 4,140,000,000.00

5. การเบิกและการชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน ประจําป 2565
หนวย : บาท
แหลงเงินกูยืม
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอน เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
รวม

ยกมา
176,620,000.00
60,162,000.00
0.00
80,000,000.00
150,000,000.00
0.00
0.00

กูระหวางป
0.00
150,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
600,000,000.00
600,000,000.00
240,000,000.00

ชําระระหวางป
86,000,000.00
110,000,000.00
100,000,000.00
280,000,000.00
550,000,000.00
500,000,000.00
160,000,000.00

คงเหลือสิ้นป
90,620,000.00
100,162,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00

466,782,000.00 2,090,000,000.00 1,786,000,000.00 770,782,000.00
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6. การลงทุนในทรัพยสิน
5.1 ตูนิรภัย
5.2 เครื่องนับเงิน
5.3 โตะบริการเงินรับฝาก
5.4 เครื่องสแกนความเร็วสูง
5.5 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร (IPAD)
5.6 ที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน
รวม

จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 3 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง

เปนเงิน
40,000.00
เปนเงิน
65,000.00
เปนเงิน
45,000.00
เปนเงิน
75,000.00
เปนเงิน
34,000.00
เปนเงิน 20,000,000.00
เปนเงิน 20,259,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. แผนงบประมาณรายรับ - รายจาย ป 2565
7.1 แผนประมาณการรายไดป 2565

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุน

งบประมาณ
315,000,000.00
100,000.00
1,000,000.00
150,000.00
20,000.00
200,000.00
60,000.00
100,000.00
0.00
316,630,000.00

เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกูยืม

คาธรรมเนียมแรกเขา
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
คาธรรมเนียมตรวจแปลงที่ดิน
รายไดเบ็ดเตล็ด
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
รวม

7.2 แผนงบประมาณรายจาย ประจําป 2565
คณะกรรมการดํา เนินการขอแสดงงบประมาณรายจ ายประจํา ป 2565 ตอที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณ จํานวนเงิน 119,473,300.00 บาท เปนงบเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 20,259,000.00 บาท และงบคาใชจาย 99,214,300.00บาท ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ที่

หมวดรายจาย

งบประมาณ

1 หมวดดอกเบี้ยจาย
2 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
3 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
4 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
5 หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น
รวมรายจาย หมวดที่ 1-5
6 หมวดครุภัณฑ, ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
รวม
หมายเหตุ : งบประมาณรายจายสามารถถัวเฉลี่ยจายไดในหมวดเดียวกัน

74,500,000.00
7,337,600.00
1,545,600.00
9,137,300.00
6,693,800.00
99,214,300.00
20,259,000.00
119,473,300.00
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ที่

หมวดรายจาย

งบประมาณ

รายละเอียด

1 หมวดดอกเบี้ยจาย
1.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
56,000,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท
1.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
18,500,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
รวมหมวดอกเบี้ยจาย
74,500,000.00
2 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.1 เงินเดือน
5,175,000.00 เพือ่ จายเงินเดือนเจาหนาที่ 13 อัตรา
2.2 เงินประกันสังคม
116,000.00 เพือ่ จายสมทบเงินประกันสังคม
(สวนของนายจาง) อัตรารอยละ 5 ของคาจางที่จายใหลูกจาง
2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
10,400.00 เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตรารอยละ 0.02 ของ
คาจางที่จา ยใหลูกจาง
2.4 สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตราเทากับเงินสะสมของ
เจาหนาที่
258,800.00 เจาหนาที่
2.5 สํารองจายบําเหน็จเจาหนาที่
1,118,500.00 เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จเจาหนาที่สหกรณไวสําหรับจายใหกับ
เจาหนาที่ที่ลาออกจากสหกรณ โดยมีอายุงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป
2.6 ดอกเบี้ยจายเงินสะสม
80,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินสะสมเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบวา
เจาหนาที่
ดวยเจาหนาที่สหกรณพ.ศ. 2554
2.7 คาลวงเวลา
370,000.00 เพื่อเปนคาลวงเวลาสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน เรงดวน
และเขารวมประชุมในวันหยุด หรือนอกเวลาปฏิบัติงาน จัดทํา
หนังสือสอบทาน หุนหนี้ ปดบัญชีสิ้นป เตรียมจัดงานวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป ปรับปรุงระบบโปรแกรมงานสหกรณ
2.8 คาสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณ
63,500.00 เพื่อเปนคาประกันอุบัติเหตุ, คาสงเสริมการศึกษาบุตรเจาหนาที่
และคารักษาพยาบาลสวนที่เบิกจากประกันสังคมไมได
2.9 โครงการประชุมใหญชมรม
145,400.00 เพื่อเปนคาใชจายใหเจาหนาที่ไดเขาประชุมใหญชมรมเจาหนาที่
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาค
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1.คาลงทะเบียน 13 คนx 4,000บาท= 52,000 บาท
2.คาเบี้ยเลี้ยง 13 คนx700บาทx4วัน= 36,400 บาท
3. คาพาหนะและคาน้าํ มันเชื้อเพลิง 12,000 บาท
4.ชมรม ผจก. (3 คน x15,000 บาท) =45,000 บาท
รวมหมวดคาใชจายเกี่ยวกับ จนท. 7,337,600.00
3 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ
3.1 คาเสื่อมราคาทรัพยสิน
675,000.00 หักคาเสื่อมราคาครุภัณฑสาํ นักงาน
3.2 คาตัดจายสิทธิประโยชน
หักคาสิทธิประโยชน 5% ของราคาสิ่งปลูกสราง
ในการใชอาคาร
130,000.00
3.3 คาดูแลระบบโปรแกรม/
เพื่อเปนคาธรรมเนียมบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรม
คาพัฒนาระบบงานสหกรณ
83,000.00
3.4 คาซอมแซมบํารุงรักษา
232,000.00 เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการซอมแซมทรัพยสินสหกรณ และ
ปรับปรุงหองประชุม
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ที่

หมวดรายจาย
3.5 คาวัสดุคอมพิวเตอร

3.6 คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน

3.7 คาไฟฟา
3.8 คาน้ําประปา
รวมคาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และอุปกรณ
4 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
4.1 คาสมทบกองทุนชวยเหลือ
4.2 โครงการอบรมสมาชิกใหม

งบประมาณ

รายละเอียด

167,000.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
1.วัสดุคอมพิวเตอรทั่วไป =60,000บาท
2.โปรแกรมWindow ลิขสิทธิ์
(จํานวน 14 หมายเลขx6,570 บาท =91,980บาท)
3.เครื่องสํารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร
(6 เครื่องx2,500 บาท = 15,000 บาท)
รวม 166,980 บาท
ขอตั้งงบประมาณ 167,000 บาท
103,800.00 เพื่อเปนคาเบี้ยประกันภัย
1.รถยนต 3 คัน
2.รถจักรยานยนต 2 คัน
3.คาเบี้ยประกันภัยอาคารและทรัพยสินอื่น ๆ
4.การขนเงินและเก็บรักษาเงิน
150,000.00 คาไฟฟา (12,500 บาท x12เดือน = 150,000 บาท)
4,800.00 คาน้ําประปา (400บาท x12เดือน = 4,800 บาท)
1,545,600.00
130,000.00 เพื่อสมทบกองทุนชวยเหลือสมาชิกตามจํานวนที่สมัคร
สมาชิกใหม ประมาณ 200 คน ๆละ 650 บาท
383,800.00 เปาหมายเพื่อเปนคาอบรมสมาชิกใหม 300 คน ดังนี้
1. คาเบี้ยเลี้ยง (328 คนx500บาท = 164,000 บาท)
2. คาอาหารวาง (328 คนx2 มื้อx60บาท = 39,360 บาท)
3. อาหารกลางวัน (328 คนx1 มื้อx250บาท = 82,000 บาท)

4.3 โครงการอบรมสมาชิกกอน
เกษียณราชการ

4. คาถายเอกสาร (328 คนx100บาท) = 32,800 บาท)
5. คาวัสดุอุปกรณ (328 คนx200 บาท = 65,600 บาท)
รวมเปนเงิน 383,760 บาท
ขอตั้งงบประมาณ 383,800 บาท
139,800.00 เปาหมายสมาชิกเกษียณ 121 คน
1. คาเบี้ยเลี้ยง (121 คนx500บาท x1วัน= 60,500บาท)
2. คาอาหารกลางวัน (121 คนx100บาท=12,100บาท)
3. คาอาหารวาง (121 คนx2 มื้อx30บาท=7,260บาท)
4. คาวัสดุ/เอกสาร (121 คนx100บาท=12,100 บาท)
5. คาของที่ระลึกสมาชิกผูเกษียณ (93 ชุดx500บาท=46,500 บาท)

7. คาดูแลหองประชุม 1,000 บาท
8. คาปายโครงการ 300 บาท
รวมเปนเงิน 139,760 บาท
ขอตั้งงบประมาณ 139,800.00 บาท
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4.4 โครงการวางแผนการเงิน
สวนบุคคล

4.5 โครงการประชุมเจาหนาที่
การเงิน

4.6 โครงการอบรมเตรียม
ผูตรวจสอบกิจการ

4.7 โครงการสนับสนุนคาครองชีพ
สมาชิกในสถานการณโควิด-19
รวมคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก
5 หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น
5.1 คาใชจายวันประชุมใหญ
5.1.1 คาใชจายวันประชุมใหญ
สามัญประจําป
5.1.2 คาใชจายในการสรรหา
5.2 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

งบประมาณ

รายละเอียด

206,400.00 1. คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน (31 คนx500 บาท =15,500 บาท)
2. คาเบี้ยเลี้ยงผูเขาอบรม (150 คนx500 บาท=75,000 บาท)
3. คาอาหารวาง (182 คนx2 มื้อx60 บาท = 21,840 บาท)
4. คาอาหารกลางวัน (182 คนx250 = 45,500 บาท)
5. คาวิทยากร 30,000 บาท
6. คาวัสดุ/เอกสาร (182 ชุดx100 บาท=18,200 บาท)
7. คาปายโครงการ 300 บาท
รวมเปนเงิน 206,340 บาท ขอตั้งงบ 206,400.00 บาท
79,400.00 เพื่อจัดประชุมเจาหนาที่การเงินทําหนาที่หักเงินใหสหกรณ
1.คาเบี้ยเลี้ยง (70 คนx500บาท= 35,000 บาท)
2.คาอาหารวาง (70 คนx30บาท=2,100บาท)
3.คาอาหารกลางวัน(70 คนx100บาท=7,000 บาท)
4.คาของที่ระลึก (70 คนx400บาท=28,000บาท)
5.คาจัดทําเอกสารประชุม (70 คนx100บาท=7,000บาท)
6.คาปาย=300บาท
91,900.00 1. คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน
(10 คนx2 วัน x 500 บาท = 10,000.00 บาท)
2. คาวัสดุ (80 คน x 100 บาท= 8,000.00 บาท)
3. คาอาหารวาง (80 คน x 60 บาทx 4 มื้อ= 19,200.00 บาท)
4. คาอาหารกลางวัน
(80 คน x 250 บาท x 2 มื้อ = 40,000.00 บาท)
5. คาวิทยากร (2 คน x 6ชั่วโมงx1,200 บาท= 14,400.00 บาท)
6.คาปาย=300บาท
8,106,000.00 มาตรการชวยเหลือเยียวยาสมาชิก โดยใชฐานขอมูลสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
( 5,404 คน x 1,500 บาท= 8,106,000 บาท)
9,137,300.00
500,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการประชุมใหญสามัญประจําป มีดังนี้
คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารวาง คาพิมพรายงานประจําป คาตอบแทน
เจาหนาที่ คาวัสดุอื่น
2,900,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการสรรหาประธานและกรรมการ
ประกอบดวยคาใชจายเปนคาพาหนะ , คาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา,คาอาหารวาง, คาวัสดุ
330,000.00 1.คณะกรรมการดําเนินการ(15คนx500 บาทx16ครั้ง=120,000บาท)
2. คณะกรรมการอํานวยการ(5 คนx500 บาทx12ครั้ง=30,000บาท)
3. คณะกรรมการศึกษาฯ (5 คนx500 บาทx12ครั้ง=30,000บาท)
4. คณะกรรมการเงินกู (5 คนx500 บาทx24ครั้ง=60,000บาท)
5. ผูตรวจสอบกิจการ (5 คนx500 บาทx12ครั้ง=30,000บาท)
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6. คณะกรรมการความเสี่ยง(5 คนx500 บาทx12ครั้ง=30,000 บาท)

5.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก

350,000.00

5.4 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน

270,000.00

5.5 คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ

40,000.00

5.6 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

126,000.00

5.7 คารับรอง

150,000.00

5.8 คาโทรศัพทและคาเชาสัญญาณ
อินเตอรเน็ต
5.9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/มันหลอลื่น
5.10 คาธรรมเนียมไปรษณีย
5.11 คาธรรมเนียมธนาคาร
และอากรเช็ค
5.12 คาภาษีโรงเรือนและภาษีปาย
5.13 คาใชจายในการดําเนินคดี
5.14 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
5.15 คาวัสดุงานบานงานครัว
5.16 คาวัสดุสาํ นักงาน (สิ้นเปลือง)
5.17 คาถายเอกสาร
5.18 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
5.19 คาธรรมเนียมสอบบัญชี
5.20 คาอบรมกรรมการ ผูตรวจสอบ
กิจการและเจาหนาที่

56,400.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
8,000.00
250,000.00
180,000.00
40,000.00
60,000.00
42,000.00
20,000.00
100,000.00
522,000.00

7. ผูเขารวมประชุมคณะกรรมการเงินกู
(5 คนx500 บาทx12ครั้ง=30,000บาท)
8. ผูเขารวมประชุม (500 บาทx3คนx16ครั้ง=24,000บาท)
เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เชน การ
ติดตอประสานงานเฉพาะกิจ การมาตอนรับคณะศึกษาดูงานและ
ออกประเมินหลักทรัพยการติดตามหนี้คางชําระ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทําหนาที่หักเงินรายเดือน
หนวยงานที่มีสมาชิกตั้งแต
1. สมาชิกนอยกวา 10 คน จาย 100 บาท/เดือน
2. สมาชิก10-50 คน จาย200 บาท/เดือน
3. สมาชิก 51-100 คน จาย 300 บาท/เดือน
4. สมาชิก 101-150 คนขึ้นไป จาย 400 บาท/เดือน
5. สมาชิก 151 คนขึ้นไป จาย 500 บาท/เดือน
6. คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน สสจ. จาย 1,500 บาท/เดือน
เพื่อเปนคาตอบแทนที่ปรึกษาดานการบริหาร
1.นายแพทย สสจ.อด.
2.หัวหนางานการเงิน สสจ.อด
3.หัวหนางานการเจาหนาที่ สสจ.อด.
4.ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร
5.คาตอบแทนที่ปรึกษาดานกฎหมาย
เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
(3 คนx3,500บาทX12 เดือน)
เพื่อรับรองสมาชิก คณะกรรมการ คณะศึกษาดูงาน
ตลอดจนผูมาติดตอสหกรณ
1.คาโทรศัพท (3,500บาทx12เดือน= 42,000บาท)
2.คาอินเตอรเน็ต (1,200 บาท x12เดือน=14,400บาท)
คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้าํ มันหลอลื่น รถยนต รถจักรยานยนต
เพื่อสงหนังสือถึงสมาชิกและหนวยงานทั่วไป
เพื่อเปนคาอากรเช็คและคาธรรมเนียมโอนเงิน
เพื่อเปนคาบํารุงภาษีทอ งที่ ภาษีอาคาร และภาษีปาย
เพื่อสํารองเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตาง ๆ
เพื่อซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพใชในสหกรณ
เพื่อซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับงานบานงานครัว
เพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุที่มีมูลคา ต่ํากวา 5,000 บาท
เพื่อเปนคาจางถายเอกสารรายเดือน (3,500 บาทx12เดือน)
เพื่อเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา
เพื่อเปนคาจางสอบบัญชีสหกรณ ภาคเอกชน
เพื่อเปนคาอบรมสําหรับกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และ
เจาหนาที่สหกรณ ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประธาน เหรัญญิก
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5.21 โครงการทําบุญครบรอบ
กอตั้งสหกรณ
5.22 โครงการกิจกรรมวันสหกรณ
แหงชาติ
5.23 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสหกรณ

5.24 โครงการประชาสัมพันธ
5.25 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ

งบประมาณ

รายละเอียด

และ ผช.ผจก.อบรมหลักสูตรบริหารการเงิน
20,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมในวันครบรอบ 31 ป แหงการกอตั้งสหกรณ
20,000.00 เพื่อรวมงานวันสหกรณแหงชาติ
228,300.00 1.คาเบี้ยเลี้ยง (31 คนx700บาทx3วัน=65,100บาท)
2.คาพาหนะเหมาจาย (1 คันx15,000 บาทx 4วัน=60,000บาท)
3.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(31 คนx50บาทx6มื้อ=9,300บาท)
4.คาอาหารกลางวัน(31 คนx250บาทx2มื้อ=15,500บาท)
5.คาอาหารเย็น(31คนx200บาทx2มื้อ=12,400บาท)
6.คาที่พัก(16หองx2 คืน x 2,000 บาท= 64,000 บาท)
7.คาของที่ระลึก(1 ชิ้น x 2,000บาท=2,000บาท)
32,100.00 เพื่อเปนคาจัดซื้อ SMS (ขอความ)
77,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ดังนี้
1. คณะทํางานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
1.1คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน (5คนx 500บาทx4วัน=10,000 บาท)
1.2 คาอาหารวาง (9คนx4 มื้อx30 บาท =1,080บาท)
2. คณะทํางานควบคุมภายใน
2.1 คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน (5คนx 500บาทx6วัน=15,000 บาท)

2.2 คาอาหารวาง (9คนx6 มื้อx30 บาท =1,620บาท)
3. กิจกรรมจัดประชุม
3.1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและเจาหนาที่
(31คนx500บาทx1วัน=15,500บาท)
3.2 คาวัสดุ (32 ชุด x100บาท =3,200บาท)
3.3 คาอาหารวาง (32 คนx2 มื้อ x 60 บาท =3,840บาท)
3.4 คาอาหารกลางวัน (32 คนx 1 มื้อx 250 บาท =8,000 บาท)

5.26 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจําป

3.5 คาวิทยากร (1 คนx 6 ช.ม x 1,200บาท =7,200บาท)
4. กิจกรรมการประเมิน
4.1 คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง
(5 คนx 500บาทx 3วัน= 7,500บาท)
4.2 คาอาหารวาง (9คนx3 มื้อ 30 บาท =810บาท)
4.3 คาเอกสารสรุป (32 ชุด x100บาท =3,200บาท)
รวมทั้งสิ้น 76,950 บาท
ขอตั้งงบประมาณ 77,000 บาท
242,000.00 เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ ในป 2565
กิจกรรมคณะทํางานจัดทํารางทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565
1.คาเบี้ยเลี้ยงคณะทํางาน(7คนx500บาทx3วัน=10,500บาท)
2.คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม(7คนx30บาทx6มื้อ=1,260 บาท)

16
ที่

หมวดรายจาย

งบประมาณ

รายละเอียด
กิจกรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2565
1.คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่
(31คนx500บาทx2วัน=31,000บาท)
2. คาเชาพาหนะพรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
(2คันx2,800 บาท x2วัน=11,200บาท)
3.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(31คนx60บาทx4มื้อ=7,440บาท)
4.คาอาหารกลางวัน (31คนx250บาทx2มื้อ= 15,500บาท)
5.คาอาหารเย็น(31คนx200บาทx1มื้อ=6,200บาท)
6.คาที่พัก (16หองx2,000บาทx1คืน =32,000บาท)
7.คาวัสดุ/เอกสาร(31ชุดx100บาทx=3,100บาท)
8.คาปายโครงการ 300 บาท
กิจกรรมจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 66 - ป 70
1.คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่
(31คนx500บาทx1วัน=15,500บาท)
2.คาเบี้ยเลี้ยงผูแทน สมาชิกและที่ปรึกษา
(60คนx500บาทx1วัน=30,000บาท)
3. คาพาหนะเหมาจายตามระยะทาง ( = 35,200บาท)
4.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(91คนx60บาทx2มื้อ=10,920บาท)
5.คาอาหารกลางวัน (91คนx250บาทx1มื้อ= 22,750บาท)
6.คาวัสดุ/เอกสาร(91ชุดx100บาทx=9,100บาท)
รวมทั้งสิ้น 241,970 บาท
ขอตั้งงบประมาณ 242,000 บาท

รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น
6,693,800.00
6 หมวดครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง
6.1 ที่ดิน
20,000,000.00 เพื่อจัดซื้อที่ดินกอสรางสํานักงาน
6.2 ตูนิรภัย
40,000.00 เพื่อทดแทนที่ชํารุด
6.3 เครื่องนับเงิน
65,000.00 เพื่อทดแทนที่ชํารุด
6.4 โตะเคานเตอรการเงิน
45,000.00 เพื่อทดแทนที่ชํารุด
6.5 เครื่องสแกนความเร็วสูง
75,000.00 เพื่อใชในการสแกนเอกสารจัดเก็บในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกส
6.6 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร (Ipad)
34,000.00 เพื่อใชในกิจการของสหกรณ จํานวน 2 เครื่อง
รวมหมวดครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง 20,259,000.00
รวมคาใชจายหมวดที่ 1-5
99,214,300.00
รวมคาใชจายหมวดที่ 1-6
119,473,300.00
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
1.อนุมัติแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรสหกรณ จํานวน 12 โครงการ
2. อนุมัติเปาหมายการดําเนินงานประจําป 2565
3. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 ดังตารางขางตน
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4.8 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2565
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาด วยหลั กเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผูสอบบัญ ชี
ภาคเอกชน เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2546 ขอ 4 หลักเกณฑการพิจารณาเสนอชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ดังนี้
4.1 มีคุณสมบัติของผูสอบบัญชีตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขึ้น
ทะเบียนผูสอบบัญชีสหกรณภาคเอกชน และระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนยังไมขาดอายุ
4.2 ไมอยูในสังกัดเดียวกับผูตรวจสอบกิจการ หรือนิติบุคคลที่รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณนั้น
4.3 ไดรับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
4.4 รับงานสอบบัญชีสหกรณที่มีปบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไมเกิน 5 สหกรณ
4.5 เป น ผูส อบบั ญ ชีสหกรณ เ ดีย วกั นไมเ กิน 3 ป บัญ ชี ติ ดต อ กั น ทั้ ง นี้ นับ แต ปทางบัญ ชีสิ้ นสุ ดวั นที่ 30
มิถุนายน 2546 เปนตนไป
ฯลฯ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 มีมติคัดเลือก นายดํารง ทองบุญ
ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ประจําป 2564 นั้น
สําหรับในป 2565 นี้ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ไดประกาศเชิญผูสอบบัญชี
สหกรณ ภาคเอกชน เสนอบริการสอบบัญชีประจําป 2565 มีผูเสนอ จํานวน 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลว
จึงคัดเลือกผูสอบบัญชีมานําเสนอที่ประชุม 2 ราย ดังนี้
รายการ

1.เลขทะเบียน
2.เขาปฏิบัติงานสอบบัญชี (ครั้ง/ป)

ชื่อผูเสนอบริการ
สํานักบัญชีทองเอก จํากัด
นางวรพินดา สาระศรี
(นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง)
ผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณ
7856
2 ครั้ง
3 ครั้ง
(ครั้งละ 2-3 วัน)
(ครั้งละ 2-3 วัน)
3-4 คน
3 คน
-

3.จํานวนผูเขาสอบบัญชีระหวางป
4.จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางป
5.คาธรรมเนียม
100,000.00 บาท
89/1 หมู1 ตําบลธนู อําเภออุทยั
6.ที่อยู

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

7.เบอรโทร

081-9752852

100,000.00 บาท
สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด
414/199 ชั้น12 อาคารสําราญแมนชั่น
ซอยประชาราษฏบําเพ็ญ 20
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
094-9255993 ,081-3489854

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.คัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2565 และคัดเลือกผูสอบบัญชีอันดับสํารองไว 1 ราย เพื่อ
สํารองไวในกรณีที่ผูสอบบัญชีไมสามารถทําการสอบบัญชีของสหกรณได
2.อนุมัติคาธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2565
มติที่ประชุม อนุมัติเปนเอกฉันทเลือกนางวรพินดา สาระศรี ผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณเปน ผูสอบบัญ ชี
สหกรณฯ ประจําป 2565 อนุมัติคาธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2565 จํานวน 100,000.00 (หนึ่งแสนบาท
ถวน)
และคัดเลือกสํานักบัญชีทองเอก จํากัด (นายศักดิ์ชาย จันทรเรือง) เปนอันดับสํารอง เพื่อสํารองไวใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีไมสามารถทําการสอบบัญชีของสหกรณได
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4.9 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2565
อางถึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมเงิน
หรือการค้ําประกัน พ.ศ. 2561 ขอ 7.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันเงินกู จะพิจารณาจากทุน
เรือนหุน ที่ชําระแลวรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ และตามขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2554 ขอ 18 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ํา
ประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ํา
ประกันสําหรับในปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
ในป 2564 สหกรณไดกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน จํานวน 3,000,000,000.00
บาท (สามพันลานบาทถวน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมดังกลาว
ในป 2565 นี้ เพื่อรองรับการดําเนินธุร กิจตามแผนงาน และรั กษาสภาพคลองอย างพอเพีย ง
จึงเสนอ ที่ประชุมกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2565 จํานวน 3,100,000,000.00 บาท (สามพัน
หนึ่งรอยลานบาทถวน) เพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงาน และรักษาสภาพคลองอยางพอเพียง จึงเสนอที่ประชุม
กําหนดวงเงินทีส่ หกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2565 โดยพิจารณาจาก
ทุนเรือนหุน
2,520,391,850.00 บาท
ทุนสํารอง
196,589,606.93 บาท
รวมทุนเรือนหุนและทุนสํารอง
2,716,981,456.93 บาท
ขอวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน 1.5 เทา
4,075,472,185.39 บาท
ขอเสนอ
เห็นสมควรกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันไว จํานวน 3,100,000,000.00 บาท
(สามพันหนึ่งรอยลานบาทถวน) เพื่อใหการบริการเงินกูแกสมาชิกและเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความคลองตัว
สํารองสภาพคลองเงินรับฝาก
1,700,000,000.00 บาท
หนี้เงินกู ณ 30 ก.ย. 2564
466,782,000.00 บาท
เพื่อใหกูแกสมาชิก และรักษาสภาพคลอง
933,218,000.00 บาท
รวมเงินขอกูยืมหรือค้ําประกัน
3,100,000,000.00 บาท
มติ ที่ ป ระชุม มติ เป นเอกฉัน ท กํา หนดวงเงิน ที่ส หกรณฯ อาจกู ยืมหรื อค้ํ า ประกัน ประจํา ป 2565
3,100,000,000.00 บาท (สามพันหนึ่งรอยลานบาทถวน)

จํ า นวน
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4.10 เรื่องกําหนดขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2564

เนื่องดวยกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2564 และมีผลบังคับใชในวันเดียวกัน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงมีความจําเปนตองแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ใหสอดคลองกับ ขนาด
ของสหกรณและเกณฑการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน พ.ศ.2564 ดังตอไปนี้
ขอความเดิม
ขอความใหม
เหตุผล
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามที่เห็นสมควร
ข อ 49. สมาชิ ก สมทบ สหกรณ อ าจรั บ สมาชิ ก สมทบได ต าม คําแนะนําของนาย
โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะ ที่ เ ห็น สมควร โดยผูส มั ครตอ งสมัค รเขา เป น สมาชิ กสมทบดว ยความ ทะเบียนสหกรณ
ใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา
สมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตางๆ ของสหกรณเปนการประจํา
ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
ข อ 50. คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบ สมาชิ ก สมทบต อ งมี เพื่อใหสอดคลองกับ
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
คุณสมบัติดังนี้
คําแนะนําของนาย
(2) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณและมีความสะดวก ทะเบียนสหกรณ
ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก ที่บรรลุนิตภิ าวะหรือ
ที่จะดําเนินธุรกิจกับสหกรณ
ข. เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน หรือ เปนลูกจาง
(2) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
ชั่วคราวสายสนับสนุน ที่บรรลุนติ ิภาวะ
ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือ
(3) ตั้งบานเรือนอยูทองที่จังหวัดอุดรธานี
ข. เปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน หรือ เปน
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
ลูกจางชั่วคราวสายสนับสนุน
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
(3) ตั้งบานเรือนอยูทองที่จังหวัดอุดรธานี
สหกรณ
(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพ ยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
กูยืมเงิน
คําสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น
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ขอ 51. การไดเขาเปน สมาชิกสมทบ ผูป ระสงคสมัครเข า เป นสมาชิ ก
สมทบตอ งยื่ นใบสมั ครถึ ง สหกรณ ตามแบบที่ กํา หนดไว โดยต องมี ส มาชิ ก
สหกรณนี้ไมนอยกวาสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปน
การสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบได และตองจัดใหผูสมั ครไดลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคา ธรรมเนียมแรกเขาและคา หุ น
ตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิก
สมทบ

ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและ
หนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุนแตไมเกินหนึ่งในหาของจํานวน
หุนที่ชําระแลวทั้งหมดที่สหกรณมีอยูในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงไมเกิน
จํานวนเงินคาหุนที่สงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณทุกประเภทเงินฝาก
(3) มีสิทธิไ ดรับเงินกูจ ากสหกรณรวมกันทุกประเภทไมเกิ น รอยละ
แปดสิบของมูลคาหุนและหรือ เงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูเวลานั้น
(4) มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและใหเปนไป
ตามระเบียบของสหกรณ

ขอ 51. วิธีรับสมัคร ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่น
ใบสมั ครถึง สหกรณ ต ามแบบที่ กํ า หนดไว โดยให ยื่น พร อมหลั กฐาน
แสดงความสัมพันธกับ ขอ50 (2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดในขอ 50
ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัด
ให ผู ส มั ค รได ล งลายมื อ ชื่ อ ในทะเบี ย นสมาชิ ก สมทบกั บ ชํ า ระ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ
ข อ 52/1 การถื อ หุ น สมาชิ ก สมทบแต ล ะรายจะตอ งถื อ หุ น ใน
สหกรณอยา งนอ ยกวา หนึ่ง รอยหุ น แตตองไมเ กิน หนึ่งในหา ของหุนที่
ชําระแลวทั้งหมด
การถือหุนแรกเขา การชําระคาหุน การแจงยอดจํานวนหุน และอื่น
ๆ ใหเ ปนไปตามความในขอบั งคับหมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุ โลม
สําหรับการถือหุนเพิ่มใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 53. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปนผลตามหุนไดในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจไดในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณทุกประเภทเงินฝากตามระเบียบ
สหกรณ
(4) มีสิ ท ธิ ไ ดรับ เงิน กู จ ากสหกรณ ร วมกัน ทุ ก ประเภทไม เ กิ น
รอยละแปดสิบของมูลคาหุนและหรือ เงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู
เวลานั้น
(5) มีสิทธิไดรับสวัสดิการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับ
คําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับ
คําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ

เพื่อใหสอดคลองกับ
คําแนะนําของนาย
ทะเบียนสหกรณ
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(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) ส งเสริ มสนับสนุ นกิ จ การของสหกรณเพื่ อใหสหกรณเ ป น
องคกรที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รว มมือกั บคณะกรรมการดํ า เนิ นการเพื่ อ พั ฒนาสหกรณ
ใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิ์ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(3) เปนกรรมการดําเนินการ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ คําแนะนําของนาย
ขอ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาด
ยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
ทะเบียนสหกรณ
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
(3) ตองคําพิพากษาใหลม ละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50
(5) ถูกใหออกจากสหกรณ
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจ เพื่อใหสอดคลองกับ
ขอ 56. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบสมาชิกสมทบอาจถูก
ถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้
ใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
คําแนะนําของนาย
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา
ทะเบียนสหกรณ
(2)
ไม
ล
งลายมื
อ
ชื
อ
่
ในทะเบี
ย
นสมาชิ
ก
สมทบ
(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม ป ฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ข อ บัง คั บ ระเบี ยบ มติ และคํ า สั่ ง ของ
(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ
(5) ไดรับเงินปนผลตามหุนและเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณเพื่อใหสหกรณเปนองคการที่
เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพัฒนาสหกรณ
ใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ
(2) สิทธิการออกเสียงในที่ประชุมใหญ
(3) สิทธิไดรับเลือกเขาเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

สหกรณ
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(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทํา ใหเสื่อมเสียตอสหกรณหรือขบวนการ
(4) แสดงตนเป น ปฏิป กษ หรื อ ทํา ใหเสื่อ มเสียต อสหกรณ หรื อ
สหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
ขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่ อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การได ส อบสวนพิ จ ารณาปรากฏว า
สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกลา วขางตนและไดลงมติใหสมาชิกสมทบ
ออกโดยคะแนนเสีย งไม น อ ยกว า สองในสามแห ง จํ า นวนกรรมการ
ดํ า เนิ น การที่ มี อ ยู ทั้ง หมดในการประชุ มครั้ งนั้ น แล ว ก็ เ ป น อัน ถือ ว า
สมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ขอ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ เพื่อใหสอดคลองกับ
คนใดมีการเปลี่ยน แปลงในเรื่องชื่อ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายใน สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู ตอง คําแนะนําของนาย
สิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
แจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนสหกรณ
ขอ 58. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจ
ขอ 58. การตั้ง ผูรั บ โอนประโยชน ข องสมาชิ ก สมทบ สมาชิ ก เพื่อใหสอดคลองกับ
ทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงิน สมทบอาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน คําแนะนําของนาย
ฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย ทะเบียนสหกรณ
เป น หลั ก ฐาน หนั ง สื อ ตั้ ง ผู รั บ โอนประโยชน ดั ง ว า นี้ ต อ งทํ า ตามลั ก ษณะ โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้
พินัยกรรม
ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่
ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับ
ไดทํา ไวแลว ตองทํา เปน หนังสือตามลักษณะดัง กลา วในวรรคก อนมอบให โอนประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอน
สหกรณถือไว
มอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความใน
เมื่ อสมาชิก สมทบตาย ให ส หกรณแ จ งใหผูรับ โอนประโยชน ตาม
วรรคกอนทราบ และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ย ความในวรรคกอนทราบและสหกรณจะจายเงินคา หุน เงินรับฝาก เงิน
คืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู ตายมี อยูใน ปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก
สหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนให แกบุคคลที่ สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้ งไว หรือถา
ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาท มิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดง ครบถวนและใหเปน
ของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 59 และ มติ ของคณะกรรมการดําเนินการวา เปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงิน
ขอ 60
จํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในขอ 59 และ ขอ 60
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน
ให ผู รั บ โอนประโยชน ต ามความในวรรคแรก ยื่ น คํ า ขอรั บ เงิ น
ตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจาก ผลประโยชนตอสหกรณภายในกํา หนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบ
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ส หก ร ณ โ ด ย ใ ห แ น บ สํ า เ นา ม รณ บั ต ร ป ร ะ ก อ บ กา ร พิ จ า ร ณ า ด ว ย
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงิน
ผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหา วัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไม
ยื่นคํา ขอรั บ เงิน ผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อ เปน ผูรับ โอนประโยชนที่ สมาชิ ก
สมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดี
ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ขอ 59. การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (1) (2) (4)
นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของ
สมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคาง
จายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะ
คาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชี
ที่ออก โดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ ปที่ออกนั้นด วย ในเมื่อที่
ประชุ ม ใหญ มี ม ติ ใ ห จั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป นั้ น แล ว ก็ ไ ด สุ ด แต จ ะเลื อ ก
สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถา ในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพจะเกิน รอยละสิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนป นั้น
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่ส มาชิก สมทบขาดจากสมาชิก ภาพเพราะเหตุ ตามขอ 54 (3)
สหกรณจะจาย คาหุน เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคาง
จายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคนื ใหตามกฎหมายลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (5)
นั้น สหกรณจ ะจา ยคา หุน เงิน ปน ผลและเงิน เฉลี่ ยคืน กับ ดอกเบี้ ย ค า งจ า ย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมี

ตายหรื อ ได รั บ แจ ง จากสหกรณ โ ดยให แ นบสํ า เนาใบมรณบั ต ร
ไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณา
และอนุมัติแ ล ว สหกรณจะจา ยเงินผลประโยชน ดังกลา วภายในสี่สิบ
หาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรบั เงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน
หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวตนอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอน
จํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น
ข อ 59. การจ า ยคื นจํ า นวนเงิ น ของสมาชิ ก สมทบที่ข าดจาก เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม คํ า แ น ะ นํ า ข อง น า ย
ขอ 54 (1) (2) (4) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูใน ทะเบียนสหกรณ
สหกรณ ใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอม
ดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูใน
สหกรณ คืน ใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุน นั้นผูมีสิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับ
ปที่ออกนั้นหรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดย
ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกิน รอ ยละสิบแหงทุน เรือนหุ นของสหกรณตามที่มีอยู
ในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืนคาหุน
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชี
ใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 54 (3)
สหกรณ จ ะจ า ย ค า หุ น เงิ น รั บ ฝาก เงิ น ป น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น กั บ
ดอกเบี้ ยคา งจ า ยบรรดาที่ สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย
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เงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณหรือหากสมาชิกสมทบ
ขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นป โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้น
ภายหลัง ที่ ป ระชุ มใหญไ ด พิ จ ารณาจัด สรรกํา ไรสุท ธิป ระจํา ป ก็ไ ด สว นเงิน
รับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการ
จายคืนคาหุนแกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปด
บัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิก
สมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจาํ นวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอๆ ไป
สหกรณตองคํ านวณมูล คา เงิ นคา หุนจ ายคืนตอ หุนให เปน ป จจุ บัน ทุ กป และ
มูล คา ดัง กลา วจะต องไมสูง กว ามูล คา ตอหุ นที่กํา หนดไว ใ นขอ 5 จนกว า
สหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม

ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุมกลุม
กอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธาน
กลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกใน
กลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวน
จํ า นวนสมาชิ ก ห า คนต อ ผู แ ทนสมาชิ ก หนึ่ ง คน ถ า เศษของอั ต ราส ว น
ดัง กลาวเกินกึ่ง ใหเลือกตั้ง ผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้ นอีกหนึ่งคน ในจํา นวนนี้ให

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ
54 (5) นั้น สหกรณจะจายคาหุนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
คางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม มีเงิน ปน ผลหรือเงิน เฉลี่ ยคืนตั้ งแตปที่ออกจากสหกรณ
หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดย
ขอรั บ เงิ น ปน ผลและเงิน เฉลี่ย คืน ในปนั้ นภายหลั ง ที่ ที่ป ระชุ มใหญไ ด
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ จะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณี ส หกรณ ข าดทุ น สะสมหรื อ มี แ นวโน ม จะขาดทุ น สะสม
ให ช ะลอการจ า ยคื น ค า หุ น แก ส มาชิ ก สมทบที่ พ น จากสมาชิ ก ภาพ
ในระหว างปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํา นวณเงินคาหุนจาย
คืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวย
ขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุน
ทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ
ๆ ไป สหกรณตองคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบัน
ทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูง กวามูลคาตอหุนที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 65. การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก
เพื่ อ ให ก ารจั ด ประชุ ม
(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรบั เลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก
ใหญมีประสิทธิภาพ
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุม
กลุมกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวา สามสิบวันและ
ใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจงรายชื่อ
ผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3)ให ที่ ป ระชุ ม กลุม ดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ง ผู แ ทนสมาชิ ก โดย
อัตราส วนจํา นวนสมาชิก ยี่สิบ คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่ง คน ถาเศษ
ของอัตราสวนดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

25
ประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยให
นับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ
ถ า ยั ง ไม มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู แ ทนสมาชิ ก ใหม ก็ ใ ห ผูแ ทนสมาชิ ก คนเดิ ม อยู ใ น
ตําแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการดํา เนิ น การอีก สิบ สี่คน
ซึ่งที่ประชุ มใหญ เลือกตั้งจากสมาชิก
ให ก รรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง ในระหว างกั น เองขึ้ น ดํ า รงตํ า แหน ง รอง
ประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก
คนหนึ่งนอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ โดยทั่วกัน ณ สํานักงาน
สหกรณ
ใหสหกรณดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการให
แลวเสร็จกอนวันประชุมใหญภายใน 30 วัน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูที่ไดรับ
สรรหาเปน ประธานกรรมการ และกรรมการดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี ้ใ ห เ ปน ไปตาม
ระเบี ยบของสหกรณ ที่ได รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมใหญ
หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได รับ โทษจํา คุ ก โดยคํา พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ดให จํา คุก เว น แต เ ป น
โทษสํา หรั บ ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรื อ ให อ อกจากราชการ องค ก าร
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพน
จากตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ ประชุ มใหญมีมติ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

คน ในจํานวนนี้ให ป ระธานกลุ ม (ถ ามี)หรือตัวแทนกลุ มเปนผูแทน
สมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุม
พึงเลือกตั้งได
อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
ให ผู แ ทนสมาชิ ก อยู ใ นตํ า แหน ง คราวละหนึ่ ง ป ทางบัญ ชี ข อง
สหกรณถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคน
เดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน
ข อ 72. คณะกรรมการดํ า เนิ นการ ให สหกรณ มี คณะกรรมการ
ดํ าเนิ น การประกอบด ว ยประธานกรรมการหนึ ่ ง คน และกรรมการ
ดําเนิ นการอี กสิบ สี่คน ซึ่งที่ ประชุ มใหญ เลือกตั้ งจากสมาชิก
สหกรณ ต อ งมีก รรมการซึ ่ ง เปน ผูท รงคุ ณ วุฒิ ท างดา นการเงิ น
การบั ญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรื อผานการฝ กอบรมตาม
หลัก สูต รในดา นดั งกล าว หรือ ดา นอื่ น ตามที่คณะกรรมการพั ฒนาการ
สหกรณแห งชาติกําหนด อยางน อยสามคน
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรอง
ประธานกรรมการ คนหนึ่ งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อ
เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง นอกนั้ น เป น กรรมการ และป ด ประกาศให ท ราบ
โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ
ให ส หกรณ ดํ า เนิ น การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญภายใน 30 วัน เพื่อใหที่ประชุม
ใหญ เ ลื อ กตั้ ง ผู ที่ ไ ด รั บ สรรหาเป น ประธานกรรมการ และกรรมการ
ดํ า เนิน การ ทั ้ง นี ้ใ หเ ป น ไปตามระเบีย บของสหกรณที ่ ไ ดร ับ ความ
เห็น ชอบจากที่ ประชุมใหญ
หามไม ใหบุคคลซึ่งมีลั กษณะดั งตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการ
ดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(5) เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3
วรรคสอง
(6) เปนกรรมการหรื อผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3
วรรคสอง
(7) เป น บุ ค คลที่ มีลั ก ษณะต อ งห ามตามระเบี ยบนายทะเบี ย นสหกรณ
กําหนด
(8) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย
ในระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(9) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
(10) ลักษณะตองหามอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด

(2) เคยถูกไล ออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุด
ใหพนจากตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุม ใหญ มี ม ติ ใ ห ถ อดถอนออกจากตํ าแหน ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูกสั่งใหพนจากตําแหนง
กรรมการหรือผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหงพระราชบั ญญั ติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณ ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา
89/3 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม
(7) เป น บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามระเบี ยบนายทะเบี ย น
สหกรณกําหนด
(8) สมาชิกซึ่งผิดนั ดการชําระเงินงวดชํ าระหนี้ ไมวาต นเงิน หรื อ
ดอกเบี้ ย ในระยะเวลาสองปท างบัญ ชีน ับ แตป ที่ผ ิด นัด ถึง ปที ่เ ลือ กตั ้ง
กรรมการดําเนินการ โดยมิไดรับการผอนผันการชําระจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(9) ผูซ่งึ เปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
(10) มีลักษณะตองหามอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด
ขอ 87 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้งกรรมการดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน
5 คน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเปนอนุกรรมการ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การอาจแต ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เ ป น
ผูทรงคุณวุฒิเปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให อ ยู ใ นตํ า แหน ง ได เ ท า กั บ

เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
กฎกระทรวงและรองรับ
การเป น สหกรณ ข นาด
ใหญ

27
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น
ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
หรื อ มี ก ารประชุ ม กั น เดื อ นละหนึ่ ง ครั้ ง เป น อย า งน อ ยและให ป ระธาน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการ
มาประชุมไมน อยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนอนุ กรรมการทั้งหมด จึงจะเป น
องคประชุม
ข อ วิ นิ จฉั ยทั้ ง ปวงของคณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งให เ สนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ขอ 88 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมี อํานาจและหนา ที่ดําเนินการ
ตามกฎหมาย ขอบั งคับ ระเบียบ มติ หรือคํา สั่งของสหกรณในสวนที่
เกี่ยวของซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เพื่ อ เสนอต อคณะกรรมการดํ า เนิ น การพิจ ารณา โดยครอบคลุ ม ถึ ง
ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน สภาพ
คล อ ง ปฏิ บั ติ ก ารและด า นอื่ น ๆ ให ส อดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ เ สนอ
คณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ
(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ ภายใต
ขอบเขตความรับผิดชอบ ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนดํ า เนิ น งานที่ ค วรปรั บ ปรุ ง แกไ ข ตลอดจน
ปจจั ยและปญหาที่มีนัยสํา คัญให แกคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
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ผูตรวจสอบกิจการ
ข อ 102. ผู ต รวจสอบกิ จ การ ให ที่ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณกฎหมายที่เกี่ยวของกั บ
สหกรณและมี คุณ สมบัติเป นผูผา นการอบรมการตรวจสอบกิจ การจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณจํานวนสามคนหรือ
คณะผูตรวจสอบกิจการไมเกินสามคน
ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากั ด
หรือบุคคลภายนอกที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ
(2) ผานการอบรมการตรวจสอบกิจ การ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(3) บุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้หามมิใหเปนหรือทําหนาที่ผูตรวจสอบ
กิจการ
(3.1) เปน ผูส อบบัญ ชี หรือ ผูชว ยผูส อบบั ญ ชี หรื อบุ คคลที่ อ ยูใ น
สังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ ในปบัญชีนั้น
(3.2) เปนกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เวนแตไดพนจากตํา แหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวา สองปบัญชีของ
สหกรณ
(3.3) เปนคูสมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือ ผูจัดการ
หรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและ
ตอที่ประชุมใหญทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป
(7) ปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 104. ผู ตรวจสอบกิจ การ ให ที่ ป ระชุ มใหญเ ลือกตั้ ง สมาชิ ก
เปนผู ที่มีคุ ณวุ ฒิ ความรู ค วามสามารถในด า นการเงิ น การบัญ ชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกั บ
สหกรณและมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบั ญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไ ดรั บการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณรวมทั้งไมมีลักษณะตองหา มตามระเบีย บ
นายทะเบียนสหกรณเปนคณะผู ตรวจสอบกิ จการของสหกรณจํานวน
สามคน
คณะผู ต รวจสอบกิ จ การ ต อ งมี อ ย า งน อ ยหนึ่ ง คนเป น ผู มี วุ ฒิ
การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร ให มี ป ระธานคณะหนึ่ ง คน มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการ
ปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการตรวจสอบกิ จ การ และให
ประกาศชื่อประธานคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญทราบดวย
ใหผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งกอนนายทะเบียนสหกรณรับ
จดทะเบียนขอบังคับฉบับนี้ ใหดํารงตําแหนงถึงการประชุมใหญสามัญ
คราวแรก แลวใหมีการเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการตามขอบังคับ
ฉบับนี้ และใหนับวาระดํารงตําแหนงเปนวาระแรก
กรณีผูตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ด
ให ค ณะผู ต รวจสอบกิ จ การพ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะ แล ว ให ค ณะผู
ตรวจสอบกิจการที่ไดรับการเลือกตั้งอันดับสํารองมีสิทธิ์และหนาที่ตาม
ขอบังคับทันที
กรณี ค ณะผู ต รวจสอบกิจ การขาดจากการเป น คณะผู ต รวจสอบ

เปนการกําหนดการ
เลื อ กตั้ ง ผู ต รว จสอบ
กิ จ การโดยที่ ป ระชุ ม
ใ ห ญ แ ล ะ เ ลื อ ก จ า ก
ส ม า ชิ ก ห รื อ
บุคคลภายนอก หรือนิติ
บุ ค คล ที่ มี คุ ณ สม บั ติ
แ ล ะ ไ ม มี ลั ก ษ ณ ะ
ต อ งห า มตามระเบี ย บ
นายทะเบี ย นสหกรณ
พรอมทั้งกําหนดจํานวน
ของผูตรวจสอบกิจการ
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(3.4) เป นผู จัดการหรือ เจ า หนา ที่ สหกรณออมทรั พ ย สาธารณสุ ข
จังหวัดอุด รธานี จํ ากัด หรือ สหกรณอื่ น หรื อเคยถู กให อ อกจากตํา แหน ง
ผูจั ดการหรื อเจา หนา ที่ ข องสหกรณออมทรัพ ยส าธารณสุ ขจั ง หวัดอุด รธานี
จํากัด หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
(3.5) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต
(3.6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3.7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
(3.8) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ
หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือสหกรณอื่น
(3.9) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ มี ม ติ ใ ห ถ อดถอนออกจากตํ า แหน ง
กรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือสหกรณอื่น
(3.10) เคยถูกใหออกจากเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือสหกรณอื่น
(3.11) เปนผูอยูระหวา งการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(3.12) เป นผู อ ยู ระหวา งการถู กสั่ ง พัก หรื อเพิ ก ถอนชื่อ ออกจาก
ทะเบี ยนผูส อบบั ญ ชีภ าคเอกชนตามระเบีย บนายทะเบี ย นสหกรณ ว า ด ว ย
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
(3.13) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริต
หรือ จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
กรณีเลือกคณะผูตรวจสอบกิจการ ตองมีหัวหนาคณะหนึ่งคน ซึ่ งตอง
เปนผูมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา ปริญญาตรีดานการเงิน การบัญชี การบริหาร

กิจการกอนครบวาระ และสหกรณไมไดเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการ
อันดับสํารองไว ใหกําหนดระเบียบวาระการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง
คณะผูตรวจสอบกิจการคณะใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจาก
คณะผู ตรวจสอบกิ จ การคณะนั้ น ขาดจากการเป น คณะผู ต รวจสอบ
กิจการ และนับวาระการดํารงตําแหนงของผูแทนตอเนื่องจากคณะที่ตน
มาดํารงตําแหนง
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จัดการ เศรษฐศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อหัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่
ประชุมใหญทราบดวย
ขอ 103. ขั้ นตอนและวิ ธี การเลือกตั้ ง ผูต รวจสอบกิจการ ให สหกรณ
ดําเนินการสรรหาผูตรวจสอบกิจการใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญภายใน 30
วัน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูที่ไดรับการสรรหาผูตรวจสอบกิจการ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ให คณะกรรมการดํา เนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจ การ และ
พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหา ม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดและนําเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการที่
ผานมาคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปดเผย
และใหผูที่ไ ดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิ จการ หากมีคะแนน
เทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลํา ดับ
คะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนสองคน
ก ร ณี ผู ต ร วจ ส อบ กิ จก า รไ ด พ น จ า ก ตํ าแ หน ง ด ว ย เหตุ ตา ม ข อ.
105.(2)(3)(4)(5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลา
ที่ผูตรวจสอบกิจ การคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวา จะมี การเลือกตั้งผูตรวจ
สอบกิจการใหม
ขอ 104. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูใน
ตําแหนงไดมีกําหนดเวลาสองปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้ง
ซ้ําได
กรณี ตํ า แหน ง ผู ต รวจสอบกิ จ การว า งลงก อ นถึ ง คราวออกตามวาระ
ใหผูตรวจสอบกิจการที่ยังดํารงตําแหนงอยูดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการ

ข อ 105. ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารรั บ สมั ค รและการเลื อ กตั้ ง คณะ
ผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดํา เนินการประกาศขั้นตอนและ
วิธีการเลือกตั้งเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ
และใหประกาศรับสมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนคณะผูตรวจสอบ
กิ จ การก อ นวั นประชุ มใหญ และพิ จ ารณาคั ดเลือ กคณะผู ต รวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนดเพื่อนําเสนอชื่อคณะที่ผานการคัดเลือกเสนอใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยคณะผูสมัครเขา รับการเลือกตั้งเปนคณะ
ผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวยและใหคณะที่ไดรับ
เลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนคณะผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากัน
ให ป ระธานออกเสี ยงเพิ่ มอีก หนึ่ ง เสี ย งเป น เสีย งชี้ ข าด ทั้ง นี้ ใหค ณะ
ที่ ไ ด รั บ เลือ กตั้ง ลํ า ดั บ คะแนนรองลงมาเป น คณะผูตรวจสอบกิ จ การ
สํารองตามลําดับ
กรณี มี ผู ต รวจสอบกิ จ การคณะใดขาดจากการเป น คณะ
ผูตรวจสอบกิจการตามขอ 105 (2) (3) (4) หรือ (5) ใหคณะผูตรวจสอบ
กิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่ง
ตนแทน หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม
ขอ 106. การดํา รงตําแหน ง คณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 2 ปบัญชีสหกรณเมื่อ
ครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการคณะ
ใหม ก็ใหคณะผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวา
ที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการคณะใหม
คณะผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

เ พื่ อ กํ า ห นด แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร
เลื อ กตั้ ง ผู ต รว จสอบ
กิ จ การให เ ป น ไปตาม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ

เ พื่ อ กํ า ห น ด ก า ร
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ผู
ตรว จสอบ กิ จการให
เปนไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ
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ประชุมใหญ แตถาในเวลาใดจํานวนผูตรวจสอบกิจการเหลือนอยกวาสองคน
ใหเ ลื่อนผูได รับเลือ กตั้ง ลํา ดับ คะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิ จ การแทน
ตําแหนงที่วางลง และหากไมมีผูไดคะแนนรองลงมา คณะกรรมการดําเนินการ
จะตองเรียกประชุมใหญวิสามัญขึ้นโดยเร็ว เพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
แทนตําแหนงที่วางลง เวนแตตําแหนงที่วางนั้นเหลือเวลาไมถึงสามเดือนนับถึง
วันสิ้นปบัญชี ใหผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งอยูใ นตําแหนงเทากับเวลาที่
เหลืออยูของผูที่ตนแทน
ขอ 105. การพนจากตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจ การ
ตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ ประธานคณะผู
ตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(4) ที่ป ระชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเป น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด

ขอ 106. อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจ
หนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บั ญชี ทะเบี ยนและการเงิน ตลอดจน
ทรั พยสิ นและหนี้สิ น ทั้ ง ปวงของสหกรณเ พื่ อ ทราบฐานะและขอ เท็จ จริง ของ
สหกรณที่เปนอยูจริง

กรณีค ณะผูตรวจสอบกิจ การขาดจากการเปน คณะผูตรวจสอบ
กิ จการก อ นครบวาระ ใหกํ า หนดระเบี ยบวาระการประชุ ม ใหญเพื่ อ
เลือกตั้ง คณะผูตรวจสอบกิจการคณะใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรก
หลั งจาก คณะผูต รวจสอบกิ จ การคณะนั้ นขาดจากการเป นคณะ
ผูตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องจาก คณะ
ที่มาดํารงตําแหนงแทน
คณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งแลว หลังจากนายทะเบียน
สหกรณ รั บ จดทะเบี ย นข อ บั ง คั บ ฉบับ นี้ ให นั บ ว า ดํ า รงตํ า แหน ง เป น
วาระแรก
ขอ 107. การพนจากตําแหนงคณะผูตรวจสอบกิจการ คณะผู
ตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปนคณะผูตรวจสอบกิจการเพราะ
เหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พนจากตําแหนงตามวาระ
(2) ตาย
(3)ลาออก โดยแสดงเหตุ ผ ลเป น หนั ง สื อ ยื่ น ต อ ประธาน
คณะกรรมการดํ า เนิ น การและให มี ผ ลวั น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณมีมติรับทราบ
(4) ที่ป ระชุ มใหญข องสหกรณลงมติถ อดถอนผูตรวจสอบ
กิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตํา แหนงทั้งคณะ
หรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด
ขอ 108. อํ า นาจหน า ที่ ข องคณะผู ต รวจสอบกิ จ การ คณะผู
ตรวจสอบกิ จ การมี อํ านาจหน า ที่ ตรวจสอบการดํ าเนิ น งานทั้ งปวงของ
สหกรณ ทั้ ง ด า นการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และด า น
ปฏิ บัติ ก ารในการดํ าเนิ น ธุรกิจตามที่กําหนดไวในข อบั งคั บของสหกรณ
รวมทั้งการประเมิ นผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของ

เพื่อกําหนดการขาด
จากการเปนผูตรวจสอบ
กิ จ การให เ ป น ไปตาม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ

เพื่อใหหนาที่ของ
ผู ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร
สหกรณ ให ค รบถ ว น
เปนไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ
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(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจแตละประเภท
ของสหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแก คณะกรรมการดําเนินการ
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือ
สัญญาจางและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งตางๆ ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ ง
ของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดําเนินกิจการของสหกรณ
(7) ตรวจสอบงานที่ใชระบบสารสนเทศในการดําเนินงาน เพื่อใหทราบถึง
ความนาเชื่อถือของขอมูลและความปลอดภัยของระบบ
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษาสินทรัพยและการใชทรัพยากรทุกประเภทของ
สหกรณ วาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
การตรวจสอบกิจ การและการดําเนิ นงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิ จการตอ ง
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ กําหนด

ขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนไปตาม
แบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณฯกําหนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการของ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุง การบริ ห ารงานของคณะกรรมการดํ า เนิ น การ ให เ ป น ไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(3) สอบทานระบบการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ เพื่ อ ให เ ป นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ข อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ รวมทั้ง คํา สั่ ง นายทะเบี ยนสหกรณ สํ านั ก งานสหกรณจั งหวั ด
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณกําหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสิน
ของสหกรณวิเคราะห และประเมินความมี ประสิ ทธิภาพการใชทรัพยสิ น
ของสหกรณเพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปอยางเหมาะสมและคุมคา
(5)ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณในการพิจารณา
แกไข ข อสั งเกตหรือขอบกพร องเกี่ ยวกั บการดําเนิ นงานที่ได รับแจงจาก
สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูสอบบัญชี
คณะผูตรวจสอบกิจการตองกําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดานเพิ่มเติมในเรือ่ งดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิ น ให คณะผู ตรวจสอบกิ จ การ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ย วกับ การเป ด เผย
รายการในงบการเงินของสหกรณเปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียน
สหกรณ กํา หนด ตรวจสอบการจั ดทํ า รายการยอ แสดงสิน ทรัพ ยและ
หนี้สินครบถวนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน
รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบการวางแผนกลยุทธดานการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง
กับนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยง
ดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความ
เสี่ยงดานปฏิบัติการ เปนตน เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ
เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว
(3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ ยวกับ การใหสิน เชื่ อ
ประเภทตางๆ ของสหกรณใหเปน ไปตามนโยบายดา นสินเชื่อที่วางไว
สามารถประเมิน ติ ดตามและดูแลความเสี่ย งที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการที่
ลู ก หนี้ ไ ม ส ามารถชํ า ระหนี้ ไ ด ตามกํ า หนดในสั ญ ญา ตรวจสอบการ
วางแผนกลยุทธและระบบปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อ
และหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
(4) ตรวจสอบการบริ หารดา นการลงทุน ให คณะผูตรวจสอบ
กิ จ การตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การ
กํ า หนดเป า หมายดา นการลงทุ น โดยการลงทุ น ของสหกรณ ต องอยู
ภายใต น โยบายที่ กํา หนดและเป น ไปตามกฎหมายสหกรณ และได
ดําเนินการภายใตเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การกํ า หนด
นโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงดา นสภาพ
คล อ งของสหกรณ การดํ า รงสิ น ทรั พ ย ส ภาพคล อ งให เ ป น ไปตามที่
กําหนด ในกฎกระทรวง
กรณีพ บการทุจ ริต การขั ดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิ ดปกติ
หรื อมี ความบกพร อ งที่สํา คัญ ในระบบการควบคุม ภายใน การฝ า ฝ น
กฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การฝาฝนระเบียบ คําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวในรายงาน
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ขอ 107. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผล
การตรวจสอบประจําเดือนและประจําปรวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลาย
ลักษณอักษร และเขารวมประชุมเพื่อแจ งผลการตรวจสอบประจําเดื อนต อ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจํา เดือนคราวถัดไป และรายงาน
ผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญของสหกรณ ดวย
กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกสมาชิกของสหกรณ อยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบี ยบ คํา สั่ ง ประกาศหรือ คํา แนะนํา ของทางราชการ รวมทั้ ง
ขอ บัง คั บ ระเบีย บ มติที่ ป ระชุ มหรือ คํา สั่ งของสหกรณ จนก อ ให เกิ ด ความ
เสี ย หายแก ส มาชิก และสหกรณ อ ยา งรา ยแรง ใหแ จ ง ผลการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนารายงาน
ดั ง กล า วต อ สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ และสํ า นั ก งานสหกรณ จั ง หวั ด
ที่กํากับดูแลโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และ
สํ า เนารายงานผลการแก ไ ขและผลการติ ดตามของผู ต รวจสอบกิ จ การต อ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณจังหวัด
ขอ 108. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการ
ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรอง
ของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดํา เนินการทราบโดยเร็ว ผู ตรวจสอบ
กิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติที่ประชุม

ผลการตรวจสอบกิ จ การและนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ และที่ประชุมใหญ
ขอ 109. การรายงานผลการตรวจสอบ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
มีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรประจําเดือนและ
ประจําป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจงผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา เขารวมประชุมใหญเพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
กรณีพ บวา มีเ หตุการณ ที่อ าจก อให เกิด ความเสี ย หายแกส หกรณ
หรือสมาชิก หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
สมาชิกหรือสหกรณ อยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการ ตอ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนา
รายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณและสํานักงานสหกรณ
จังหวัดโดยเร็ว
ใหคณะผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ขอสังเกต และให รายงานผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต
ของสหกรณฯไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย
ขอ 110. ความรับ ผิดของคณะผูตรวจสอบกิจการ กรณีคณะ
ผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับความ
เสียหาย คณะผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแก
สหกรณ ห รื อ หากตรวจพบข อ บกพร อ งของสหกรณ ต อ งแจ ง ให
คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และคณะผูตรวจสอบกิจการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิจารณาความรับผิดของคณะผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตาม

เพื่ อ ให ผู ตรวจสอบ
กิ จ การรายงานผลการ
ตรว จสอบ กิ จการให
ครบถ ว นเป นไปตาม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ

เพื่อเปนการกําหนด
ขอบเขตความรับผิดของ
ผูตรวจสอบกิ จการตาม
ระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ ขอ 24
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ใหญ

มติของที่ประชุมใหญ
ขอ 111. สหกรณมีหนาที่ตอคณะผูตรวจสอบกิจการดังนี้
(1) อํา นวยความสะดวก ใหความรว มมือแก คณะผูตรวจสอบ
กิจการ ในการใหคําชี้แจงตอบขอซักถามตาง ๆพรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ เพื่อประโยชนใน
การตรวจสอบกิจการ
(2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหคณะผูตรวจสอบกิจการ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญให
คณะผู ต รวจสอบกิ จ การเข า ร ว มประชุ มคณะกรรมการดํ า เนิ น การ
สหกรณ ทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะผู
ตรวจสอบกิ จ การ เพื่ อ ให การดํ า เนิ น กิ จ การของสหกรณเ ป น ไปโดย
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ

เพื่อใหสหกรณ
มีหนาที่ปฏิบัติตอ
ผูตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายะเบียน
สหกรณ

เนื่องจากขอบังคับที่แกไขเกินกวา 3 ขอ จึงเสนอยกเลิกขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2562 ทั้งหมด และกําหนดขอบังคับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2564
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ยกเลิกขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2562 และฉบับแกไขเพิ่มเติมทั้งหมด แลวกําหนดขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2564 เพื่อถือปฏิบัติตอไป
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4.11 เรื่อง กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจํากัด พ.ศ.2554
ขอ 72 ขอ 79 (8) และขอ 107 (12) และ ที่ป ระชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 18/2564 เมื่อวั นที่ 28
กันยายน พ.ศ. 2564 และที่ป ระชุมใหญสามัญเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหยกเลิกระเบี ยบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 แลว กํา หนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด ว าด วย
ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวย
ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2555 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติ และขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“การสรรหา” หมายถึง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด
“ประธานผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“คณะผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ”หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

“ประธานกรรมการสรรหา”หมายถึง ผูไดรับการเสนอชื่อจากกรรมการสรรหาใหเปนประธาน
กรรมการสรรหา และไดรบั การแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
“กรรมการสรรหา” หมายถึง สมาชิกที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดําเนินการ
“เจาหนาที่ประจําหนวยสรรหา” หมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากประธานกรรมการสรรหา
ใหเปนเจาหนาที่สรรหา
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด”
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หมวด 1
คณะกรรมการสรรหา
ขอ 5. ใหคณะกรรมการดําเนินการ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา จํานวนหาคน และใหกรรมการ
สรรหาคัดเลือกกันเองเปนประธานกรรมการสรรหาหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเปนกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา จะเปนผูสมัครเพื่อรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และหรือผูตรวจสอบกิจการในการประชุมใหญคราวเดียวกันนั้นมิได
ใหคณะกรรมการสรรหามีวาระดํา รงตําแหนงจนถึงวันประชุม ใหญ ที่ มีมติเลือกตั้ง ประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ จนเสร็จสิ้น
ขอ 6. ใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สรรหาและแตงตั้งเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาตามความเหมาะสม
(2) รั บสมัครผูสมั ครเพื่อรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดํ าเนิ นการ และหรื อผู
ตรวจสอบกิจการ
(3) ประกาศรายชื่อ และหมายเลขผู ส มั ครรับ การสรรหาเปน ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการ
(4) จั ด ทํ า บัญ ชี ร ายชื่อ ผู มีสิท ธิ ส รรหา ประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ และหรื อ ผู
ตรวจสอบกิจการ
(5) จัดพิมพบัตรสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผูตรวจสอบกิจการ
(6) จัดหาอุปกรณ และจัดเตรียมสถานที่ในการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และหรือผูตรวจสอบกิจการ
(7) ควบคุมการนับคะแนน เพื่อตรวจนับคะแนนจาก บัตรสรรหา
(8) กําหนดหนวยสรรหาและประกาศหนวยสรรหา
(9) ออกคําสั่งหรือประกาศที่ชอบดวยระเบียบนี้
(10) มีอํานาจกําหนดขอหามและบทลงโทษเกี่ยวกับการสรรหา โดยจัดทําเปนประกาศของสหกรณ

(11) มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด ในปญหาทั้งปวงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 2
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ขอ 7. คุณ สมบั ติข องผู ส มัค รเพื่อ รับ การสรรหาเปน ประธานกรรมการ กรรมการดํา เนิ น การ
มีดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(2) ตองปฏิบัติงานอยูในเขตพื้นที่ๆ ลงสมัครรับการสรรหา
กรณีสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ สมาชิกสังกัดสวนราชการอื่น ใหสมัครรับการสรรหาในเขต
ตามภูมิลําเนา
(3) เป น ผู มีคุณ วุ ฒิท างดานการเงิน การบัญ ชี การบริห ารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือ ผานการ
ฝก อบรมตามหลัก สูต รในดา นดัง กลาว หรือ ดา นอื่ น ตามที่ค ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแ หง ชาติกํา หนด อยา งนอ ย
สามคน
ให สหกรณ ดําเนิ นการใหก รรมการซึ่ง มีคุ ณ สมบัติ ตามที่กําหนดในขอ 7(3) ภายในหกเดือ นนับ
แต วันที่สหกรณมีกรรมการชุดใหม ทั้งนี้ ตอ งไมเกินสองปนับแตวั นที่ก ฎกระทรวงใชบังคับ
(4) หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(4.1) เคยไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4.2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
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(4.3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4.4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่
(4.5) เปน กรรมการหรือ ผูจัดการในสหกรณ ถู กสั่ งใหพนจากตํา แหนงกรรมการหรือ
ผูจัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4.6) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(4.7) เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด
(4.8) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ โดยมิไดรับการผอนผันการชําระจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(4.9) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
(4.10) มีลักษณะตองหามอื่นตามที่กฎกระทรวงกําหนด
หมวด 3
ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 8. คุณสมบัติของผูสมัครเปน ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ มีดังตอไปนี้
(1) เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือบุคคลภายนอก หรือ
นิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ปบัญชีที่
ผานมา
(2) เปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนคณะผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ มีจํานวนสามคน
คณะผูตรวจสอบกิจการ ตองมีอยางนอยหนึ่งคนเปนผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดา น
การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร
ให มี ป ระธานคณะผู ต รวจสอบกิ จ การหนึ่ ง คน มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อประธานคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญทราบดวย

(3) ไมเปนผูมีลักษณะตองหามเปนผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(3.1) เปน ผู ส อบบั ญ ชี หรื อ ผูช ว ยผูส อบบั ญ ชี หรือ บุ ค คลที่ อยูใ นสัง กั ด นิติ บุ ค คลที่รั บ
งานสอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีนั้น
(3.2) เปนกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวัดอุดรธานี จํ ากัด เวนแตไดพน
จากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวาสองปบัญชีของสหกรณ
(3.3) เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(3.4) เปนผูจัดการหรือเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากั ด
หรือ สหกรณอื่น หรือเคยถูกใหออกจากตําแหนงผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด หรือสหกรณอื่น ฐานทุจริตตอหนาที่
(3.5) เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต
(3.6) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3.7) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือ หนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
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(3.8) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวิ นิจฉัยเปน
ที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือ
สหกรณอื่น
(3.9) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให ถอดถอนออกจากตํา แหน งกรรมการ หรื อผู ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทจุ ริตตอหนาที่ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หรือสหกรณอื่น
(3.10) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หรือสหกรณอื่น
(3.11) เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
(3.12) เปนผูอยูระหวา งการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบีย นผูสอบบั ญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ
(3.13)เป น คนไร ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ
ขอ 9. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงได 2 ปบัญชี
สหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่
อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม
ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกไดแตตอง
ไมเกินสองวาระติดตอกัน
กรณีผูตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ใหผูตรวจสอบกิจการพน
จากตําแหนงทั้งคณะแลวใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งอันดับสํารองปฏิบัติหนาที่แทน
และนับวาระการดํารงตําแหนงตอเนื่องจากคณะผูตรวจสอบกิจการที่มาดํารงตําแหนงแทน
ผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งแลว หลังจากนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนขอบังคับฉบับนี้
ใหนับวาดํารงตําแหนงเปนวาระแรก
หมวด 4
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ขอ 10. การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ โดยกําหนดเขตการสรรหาดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหา โดยสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการดํา เนินการ กํา หนดเขตสรรหา เปน 7 เขต ให มีการสรรหาในเขตที่ สมาชิ ก
ปฏิบัติงาน ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบดวยโรงพยาบาลและสํา นักงานสาธารณสุขอํา เภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในเขตอําเภอนายูง อําเภอน้ําโสม อําเภอบานผือ ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 2 ประกอบดวยโรงพยาบาลและสํา นักงานสาธารณสุขอํา เภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในเขตอําเภอกุมภวาป อําเภอประจักษ อําเภอโนนสะอาด ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 3 ประกอบดวยโรงพยาบาลและสํา นักงานสาธารณสุขอํา เภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในเขตอําเภอศรีธาตุ อําเภอวังสามหมอ อําเภอไชยวาน ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 4 ประกอบดวยโรงพยาบาลและสํา นักงานสาธารณสุขอํา เภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในเขตอําเภอเพ็ญ อําเภอบานดุง อําเภอสรางคอม ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 5 ประกอบดวยโรงพยาบาลและสํา นักงานสาธารณสุขอํา เภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในเขตอําเภอหนองหาน อําเภอกูแกว อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอทุงฝน ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน
2 คน
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เขตที่ 6 ประกอบดวยโรงพยาบาลและสํา นักงานสาธารณสุขอํา เภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในเขตอําเภอกุดจับ อําเภอหนองวัวซอ อําเภอหนองแสง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ
อุดรธานี วิ ทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี ศูน ยสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 7 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
โรงพยาบาลอุดรธานี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํา กัด สํา นักงานปองกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่ 8 และหนวยงานอื่นที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี
ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ สมาชิกที่สังกัดสวนราชการอื่น และสมาชิกสังกัดพิเศษ 4 ใหมี
สิทธิ์สรรหาไดตามภูมิลําเนา
ขอ 11. สหกรณ จะประกาศใหมีการรับสมัครเพื่อการสรรหาลวงหนากอนวันประชุมใหญไมนอย
กวาสามสิบวัน
ให ส มาชิ ก ที่ ป ระสงค จ ะสมั ค รเพื่ อ รั บ การสรรหาเป น ประธานกรรมการหรื อ เป น กรรมการ
ดําเนินการ ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ กําหนด
ขอ 12. ในระหวางการเปดรับสมัคร เจาหนาที่ตองตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครให
เสร็จสิ้นในวันเปดรับสมัคร และใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีผูสมัครวันแรกกอนเวลา 08.30 น. ใหถือวามาพรอมกัน
(2) ถาผูสมัครมาพรอมกันถาตกลงกันไมไดใหจับสลาก โดยใหจับสลากลําดับการจับหมายเลข
กอนหลัง แลวใหจับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ผูมาสมัครหลังเวลา 08.30 น. ใหเรียงลําดับหมายเลขผูสมัครรับการสรรหา
ในเขตสรรหา นั้น ๆ
ขอ 13. เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครใหประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับการสรรหา
ประกอบดวย ชื่อ - นามสกุล รูปถาย และประวัติโดยสังเขปของผูสมัครรับการสรรหา โดยติดประกาศไวในที่เปดเผยอัน
เหมาะสมบริเวณสํานักงานของสหกรณ และแจงใหสมาชิกทราบดวย
ขอ 14. ในกรณีที่ผูสมัครคนใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา ตองทําเปนหนังสือยื่นตอประธาน
กรรมการสรรหา แลวใหประธานกรรมการสรรหาประกาศถอนการสมัครของผูสมัครรายนั้น และใหเจาหนาที่ถอนชื่อและ
เลขประจําตัวออกทันที โดยใหคงเลขประจําตัวผูสมัครรายอื่นไวตามเดิม
ขอ 15. ในระหวางการเปดรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาตองตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ของผูสมัครใหเสร็จสิ้นกอนเวลาปดรับสมัคร และจัดใหหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับสรรหาเรียงตามลําดับการสงใบสมัคร
กอนหรือหลังตอเนื่องกันไป
ขอ 16. ใหประธานกรรมการสรรหากํากับดูแลการสรรหาใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ 17. การกําหนดวันสรรหา ใหประธานกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดวันสรรหาลวงหนาและ
กําหนดวันสรรหาโดยจัดทําเปนประกาศสหกรณ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน
ขั้นตอนวิธีการสรรหาลวงหนาใหเปนไปตามประกาศสหกรณ
การประชุม คณะกรรมการสรรหา หรื อ การประชุ ม เจ า หน า ที่ ป ระจํ า หน ว ยสรรหาหรื อ การ
ดําเนินการสรรหาอาจเชิญคณะกรรมการดําเนินการ บุคคลภายนอก หรือผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
หรือ เปนสักขีพยานในการสรรหาได
ขอ 18. ใหคณะกรรมการสรรหาจัดหาอุปกรณเครื่องใชในการลงคะแนน และการตรวจนับคะแนน
ไวใหพรอมกอนดําเนินการสรรหา
ขอ 19. ใหคณะกรรมการสรรหาลงลายมือชื่อ หรือประทับตราเครื่องหมายของตนลงบนบัตรสรร
หาทุกเลม เมื่อไดตรวจนับจํานวนบัตรสรรหาในเลมครบถวนแลว
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ขอ 20. ใหคณะกรรมการสรรหา สงมอบบัตรสรรหาและวัสดุ อุปกรณอื่น ใหแกเจาหนาที่ประจํา
หนวยสรรหา
ขอ 21. ใหป ระธานกรรมการสรรหา แจงเวลาเริ่มตนลงคะแนน และเวลาสิ้นสุดการลงคะแนน
ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใชบัตรสรรหา และวิธีการตรวจนับคะแนน
ข อ 22. การลงคะแนนสรรหา ให ใ ชวิ ธี ก ารหย อ นบั ต รสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ และคณะผูตรวจสอบกิจการไดตามจํานวนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และคณะผูตรวจสอบกิจการ
ที่หมดวาระในปนั้นๆ โดยสามารถสรรหากรรมการไดเฉพาะในเขตของตน
ขอ 23. บัตรสรรหาตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมาย
(3) บัตรที่ไมทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครคนใด
(4) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําหนวยสรรหามอบให
(5) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(6) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเครื่องหมาย”
(7) บัตรที่ทําเครื่องหมายกากบาทเกินจํานวน ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และหรือผู
ตรวจสอบกิจการ ที่จะพึงสรรหาในคราวนั้น
(8) บัตรที่ปรากฏวามีการพับซอนกันมากกวาหนึ่งบัตร
(9) บัตรที่มีเครื่องหมายสังเกต หรือขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่มอี ยูตามปกติ
ขอ 24. เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหเปดหีบแสดงใหผูมีสิทธิ์สรรหา ซึ่งอยู ณ ที่สรรหาเห็นวา
หีบบัตรเปนหีบบัตรเปลา เปดการลงคะแนนตามวัน เวลา และสถานที่ ตามประกาศของสหกรณ
ข อ 25. ใหผูมีสิทธิ์ส รรหามาแสดงตนพรอ มบั ตรประจํ า ตั ว หรื อเอกสารที่ ทางราชการออกให
ยืนยันตัวบุคคลของ ผูมีสิทธิ์สรรหาแสดงตอเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหา เพื่อรับบัตรลงคะแนน
เมื่อเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาตรวจบัญชีรายชื่อและหลักฐานถูกตองแลว ใหผูมีสิทธิ์ลงคะแนน
ลงลายมือชื่อรับบัตรสรรหา เพื่อใชลงคะแนนตามวิธีการที่ประธานกรรมการสรรหาชี้แจง
ในกรณีท่ีมีผูทักท วง หรือกรณีเปน ที่สงสัยว าผูม าแสดงตนนี้ มิใชผูมีสิ ทธิ์ สรรหาตามบัญ ชี รายชื่อ
ผูมีสิทธิ์สรรหา เจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาจะขอใหผูนั้นแสดงหลักฐานประกอบการวินิจฉัยจนเปนที่นาพอใจ กอนที่จะ
มอบบัตรสรรหาใหแกผูนั้น และใหบันทึกคําวินจิ ฉัยพรอมดวยเหตุผลไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สรรหา ทั้งในกรณีที่มอบบัตร
สรรหา และไมมอบบัตรสรรหาให
ขอ 26. เมื่อผูมีสิทธิ์สรรหาไดรับบัตรสรรหาแลวใหทําเครื่องหมายกากบาท (X) ในบัตรสรรหาได
ตามจํานวน ที่จะสรรหาในคราวนั้น แลวนําบัตรสรรหาไปหยอนลงในหีบบัตรสรรหาที่จัดไว
การใชสิทธิ์สรรหาเปนสิทธิ์เฉพาะตัวของสมาชิก จะมอบหมายใหบุคคลอื่นใชสิทธิ์แทนตนไมได
ขอ 27. ในระหวา งเปดการลงคะแนน หา มมิใหเ ปดหีบบัตรสรรหา เวน แตเมื่อมีความจําเปนอัน
หลีกเลี่ยงไมได และตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสรรหา และการเปดหีบบัตรสรรหาจะตองกระทําโดยเปดเผย
ขอ 28. เมื่อหมดเวลาลงคะแนนสรรหา ใหประธานกรรมการสรรหา ประกาศปดการลงคะแนน
โดยใหสมาชิกที่เขาแถวอยูกอนใชสิทธิ์สรรหาจนครบทุกคน
ขอ 29. เมื่อปดการลงคะแนนแลว ใหเจาหนาที่ตรวจนับคะแนน โดยเปดเผย ณ สถานที่ดําเนินการ
สรรหาใหเสร็จในคราวเดียว จะเลื่อน หรือประวิงเวลาไมได
ขอ 30. ในการนับคะแนนใหเจาหนาที่ดําเนินการสรรหาปฏิบัติ ดังนี้
(1) ใหหยิบบัตรสรรหาออกจากหีบบัตรสรรหาออกมานับคะแนนทีละบัตรจนหมด แลวใหคว่ําหีบ
บัตรสรรหาตอหนาผูสมัคร และผูมีสิทธิ์สรรหา เพื่อแสดงวาไมมีบัตรสรรหาเหลืออยูในหีบบัตรสรรหาอีก หามมิใหเทบัตร
สรรหาออกจากหีบบัตรสรรหา
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(2) การวินิจฉัยวาเปนบัตรเสียหรือไม ใหเปนอํานาจของเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนเจาหนาที่สรรหาทั้งหมดในเขตสรรหานั้น ใหถือวาคําวินิจฉัยของเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาเปนอัน
สิ้นสุด
(3) บัตรเสียใหจัดแยกไวโดยใหเจาหนาที่ลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสองคน
(4) รวบรวมบัตรสรรหาที่ผานการตรวจนับคะแนน มอบใหคณะกรรมการสรรหา
(5) รายงานผลคะแนนการสรรหาใหประธานกรรมการสรรหา
ขอ 31. เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลง ใหเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหาทุกคนลงนามในใบแจงผลการ
นับคะแนน สงใหประธานกรรมการสรรหารายงานตอคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป
ผูไดคะแนนสูงสุดตามลําดับของเขต ถือวาเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการประจําเขต
ในกรณีที่ผูสมัครรับสรรหาไดคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลากเรียงลําดับจนครบจํานวนตามตําแหนง
ที่พึงมีในปนั้น ๆ
ในกรณีที่มีผูสมัครรับการสรรหาคนเดียวในเขตนั้น ใหถือวาผูสมัครรายนั้น ไดรับการสรรหาแตตอง
มีคะแนนในการสรรหาใหเจาหนาที่ประจําหนวยสรรหา สงมอบสิ่งตอไปนี้ใหแก คณะกรรมการสรรหา
(1) ประกาศผลการนับคะแนน
(2) รายงานผลการนับคะแนน
(3) แบบกรอกคะแนนการนับคะแนน
(4) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับสรรหาชุดที่ใชตรวจสอบการลงคะแนนสรรหา
(5) บัตรสรรหาที่ยังไมไดใช
(6) บัตรที่ใชแลว แยกเปน 4 สวน
(ก) บัตรดี
(ข) บัตรดีบางสวน
(ค) บัตรเสีย
(ง) บัตรไมประสงคลงคะแนน
(7) บันทึกเอกสาร และหรือหลักฐานอื่นใดที่ใชเกี่ยวกับการสรรหา
ใหประธานกรรมการสรรหาตรวจสอบความถูกตองของสิ่งของกอนมอบใหผูจัดการนําไปเก็บรักษาไว

ใหผูจัดการเก็บรักษาสิ่งของตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไวมีกําหนดสามสิบวันนับแตวันสรรหา เมื่อพน
กําหนดแลวใหทําลายเอกสารได และรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 32. ในกรณีผูสมัครรับสรรหาตองการใหมีการนับคะแนนใหม ใหทําเปนหนังสือโดยมีสมาชิกลง
ลายมือชื่อรับรองอยางนอย 10 คน สงถึงประธานกรรมการสรรหาภายใน 1 วันหลังการประกาศรวมผลการนับคะแนน
ใหประธานกรรมการสรรหาเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหาในทันทีเพื่อพิจารณาคํารองหากเห็น
วามีเหตุอันสมควร ใหเปดหีบบัตรสรรหานับคะแนนใหมได
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหถือเปนที่สุด
หมวด 5
การสรรหาผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 33. วิ ธีก ารรับ สมัค ร การลงคะแนน การนับ คะแนน และการประกาศผลการนับ คะแนน
ผูตรวจสอบกิจการ
ให ส รรหาผู ตรวจสอบกิ จ การ โดยสมาชิกทั้ง หมด และให นํา วิ ธี การสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดํา เนินการ ตามหมวด 4 มาบังคับใช โดยอนุโลม และแยกบัตรสรรหาเปน สีตา งกันกับบัตรสรรหาประธาน
กรรมการ และกรรมการดําเนินการ
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หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ขอ 34. ผูสมัครเพื่อรับการสรรหาจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และหรือ ผูตรวจสอบกิจการในคราวเดียวกันมิได
ขอ 35. กรรมการที่อยูในวาระกอนการสรรหากรรมการดําเนินการ ตามระเบียบนี้ใหมีสิทธิ์เลือกที่
จะอยูในเขต สรรหาใด แลวจึงพิจารณาสรรหาเพิ่มตามเขตที่กรรมการหมดวาระ
ขอ 36. กรรมการที่ยายไปปฏิบัติราชการในหนวยงานอื่นใหถือวาเปนกรรมการตามเขตที่ไดรับการ
สรรหาเดิม
ขอ 37. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวง เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้
ขอ 38. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมาก ใหคงวิธีการสรรหากรรมการ ตามขอ 10(2) ใหสรรหาโดย

สมาชิกทั้งหมด
แลว จึงมีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการ
สรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564

4.12 เรื่อง กําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564
เพื่ อ ให เกิด ความคล อ งตัว ในการบริห ารจั ดการกิจ การของสหกรณ อี ก ทั้ง เพื่ อ มิใ หเ กิ ด ป ญ หา
เรื่ององคประชุม และใหการประชุมมีประสิทธิผลจากความคิดเห็นขององคคณะที่สามารถเปดโอกาสแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ มีความยืดหยุนและคลองตัวมากขึ้นในการจัดการประชุม
อาศั ย อํ า นาจตามความในข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด
พ.ศ. 2562 ขอ 79 (8) และขอ 110(12) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่
27 สิงหาคม พ.ศ.2564 จึงกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดวย
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันที่สหกรณ ประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด
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“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
“กรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํา กัด และกรรมการในคณะกรรมการอํา นวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึ กษา และคณะอนุกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง
“การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” หมายถึง การประชุมที่สหกรณกําหนดใหตองมีการประชุมที่
กระทํ าผา นสื่ออิ เล็กทรอนิกส โดยผูรวมประชุมมิไดอยูในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือแสดงความ
คิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
“สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิกส” หมายถึง สื่อที่บัน ทึก ขอมูลหรื อ สารสนเทศใด ๆ ที่ ใชวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใช วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็ก หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล ายกัน และให
หมายความรวมถึงการประยุกตใช วิธีการทางแสง วิธีการแมเหล็กหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีการตาง ๆ
เชนวานั้น
“ระบบควบคุมการประชุม”หมายถึง ระบบเครือขา ยคอมพิ ว เตอร และหรื ออุ ป กรณสื่ อสาร
อิเล็กทรอนิกสใด ๆ ทั้งฮารดแวรและซอฟแวรที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายและมีการสื่อสารขอมูลกัน โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และหรือการโทรคมนาคมเพื่อใหผูเขารวมประชุมสามารถเขาถึง และ ใชงานสําหรับการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ไมวาจะเปนการประชุมดวยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ
“ผูควบคุมระบบ” หมายถึง เจา หนา ที่สหกรณ ผูทํา หนา ที่ ดูแลและบริหารจัดการระบบการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตั้งแตเริ่มทําการประชุม จนเสร็จสิ้นการประชุมแตละครั้ง
ขอ 4. การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะทําไดโดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการหรือ
ประธานคณะอนุกรรมการ กําหนดใหจัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได
ขอ 5. เมื่อผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ คณะใดกําหนดใหมี
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในการประชุมครั้งใดแลว ผูจัดการสหกรณ จะตองจัดใหมีผูควบคุมระบบที่สามารถบริหาร
จัดการระบบ เพื่อตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาใหผูรวมประชุมสามารถเขาถึงระบบกอนการเริ่มประชุม
ขอ 6. ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสผูมีหนาที่จัดการประชุม จะตองดําเนินการ ดังนี้
(1) แจงเชิญการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) จัดทํา เอกสารประกอบการประชุมและนํา ขอมูลเขา สูระบบเพื่อใหผูเขารวมประชุมทุกคน
สามารถอานเอกสารไดกอนการประชุม
(3) จัดใหผูเขารวมประชุมแสดงตนและนับองคประชุมกอนการประชุม
(4) จัดทํารายงานการประชุมเปนหนังสือ
(5) จั ด ให มี ก ารบั น ทึ ก เสี ย งหรื อ ทั้ ง เสี ย งและภาพ แล ว แต ก รณี ของผู ร ว มประชุ ม ทุ ก คน
ตลอดระยะเวลาที่มกี ารประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสเวนแตเปนการประชุมลับ และใหถือเปนสวนหนึ่งของการประชุม
ขอ 7. ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการดําเนินการ
หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 8. ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ มีหนาที่ดําเนินการ
ประชุม หากประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือ ไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหรองประธานทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานใหกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่เขารวมประชุม เลือกกรรมการ
หรืออนุกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
ขอ 9. การลงมติที่ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ และระเบียบที่เกี่ยวของในแตละกรณี

ขอ 10. ผูเ ขา ประชุม ผา นสื่ ออิเ ล็ กทรอนิก ส ต องมิใ หบุค คลอื่น ร ว มรั บ ฟ งหรื อบั นทึ กเสี ย งหรื อ
บันทึกภาพในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
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ขอ 11. ในการประชุมผา นสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีที่ตองจายเบี้ยประชุมใหแกผูเขาประชุม
และผูเขารวมประชุมไดตามระเบียบของสหกรณ ทั้งนี้ ใหจายเบี้ยประชุมใหแกผูเขาประชุมและผูเขารวมประชุม ซึ่งไดแสดง
ตนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเทานั้น
ขอ 12. ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและ
ใหถือเปนที่สุด
ขอ 13. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายเชวง ยอดยศ เสนอตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญประจําป 2565 สมาชิกผูเขาประชุมควร
ไดรับคาพาหนะเหมาจาย เพิ่มจากเดิน 1,500 บาท เปน 2,000 บาท
นางมยุ รี วงศิริ คา พาหนะเหมาจา ยวันประชุมใหญ 1,500 บาท เหมาะสมแลวไมควรเพิ่ม เงิน อี ก
เนื่องจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ไดอนุมัติใหจายในการประชุมครั้งนี้เปนปแรกที่ได 1,500 บาท
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันท ใหการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 จายคาพาหนะ 1,500 บาท
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกลาวขอบคุณผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุม แลวปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 15.55 น.
(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณพร ไชยสัตย)
เจาหนาที่ธุรการ/บันทึก

(นางชุลีพร แดนสุข)
เลขานุการ/ตรวจ
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