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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

ี้
นําเลมุมนดวย
เขาประช

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565
วันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 2565
ณ หองสยามมนตรา โรงแรมสยามแกรนด
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

หลักการสหกรณ์สากล
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจ เปิดรับบุคคลทุกคนซึง่ สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำ�หนดนโยบาย
และ การตัดสินใจของสหกรณ์ ชายและหญิงผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนจากการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อบรรดา
สมาชิก ในสหกรณ์ปฐมสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่ากัน (คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง) และในสหกรณ์ระดับอื่นก็จัดให้ดำ�เนิน
การตามแนวทางประชาธิปไตยด้วย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกพึงมีสว่ นให้ทนุ แก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรม และควบคุมการใช้ทนุ ของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย
ตามปกติส่วนหนึ่งของทุนนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของสหกรณ์ และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน
ในอัตราจำ�กัด (ถ้ามี) จากการลงทุนในสหกรณ์ตามเงื่อนไขแห่งการเป็นสมาชิก บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกิน
เพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ก็ได้คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์โดยอาจก่อตั้งเงินสำ�รอง
ซึ่งอย่างน้อยที่สุดส่วนหนึ่งของเงินสำ�รองนี้จะแบ่งแยกมิได้หรือจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจที่
ได้ทำ�กับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่บรรดาสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
สหกรณ์เป็นองค์การช่วยเหลือตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถ้าสหกรณ์เข้าทำ�ข้อตกลง
กับองค์การอื่น ๆ รวมทั้งรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์พึงทำ�ข้อตกลงเช่นนั้นภายใต้เงื่อนไข
อันมั่นใจได้ว่า บรรดาสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และจะต้องธำ�รงไว้ซึ่งสภาพการ
ปกครองตนเอง ของสหกรณ์
หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการและพนักงาน
เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์อย่างมีประสิทธิผล และพึงให้ข่าวสารความรู้ในเรือ่ งลักษณะ
และประโยชน์ของการสหกรณ์แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและผูน้ �ำ ด้านความคิดเห็น
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและทำ�ให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โดยการทำ�งานด้วยกัน
ภายใต้โครงสร้างอันประกอบด้วยสหกรณ์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
สหกรณ์พึงทำ�งานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ทั้งนี้ตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสมาชิก

ทรงพระเจริญ

ด้ ว ยเกล้ า ด้ ว ยกระหม่ อ มขอเดชะ
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า คณะกรรมการดำ�เนิ น การและเจ้ า หน้ า ที่
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จำ � กั ด

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำ�กัด
ฉบับที่  51 / 2565
เรื่อง   การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี  2565
………………………………………
		
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
พ.ศ.2564 ข้อ 63 วรรค 2 ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีทางบัญชี นั้น  
ที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 29 ครั้งที่ 15/2565 จึงกำ�หนดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสยามมนตรา โรงแรมสยามแกรนด์
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป จึงขอให้สมาชิกที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานเข้าประชุมตามวันเวลาดังกล่าว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

(นายสาคร  รอดขันเมือง)

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำ�กัด

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ข

สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
กราบเรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ที่เคารพทุกท่าน
   ตามที่พี่น้องสมาชิกได้ให้ความไว้วางใจในคณะกรรมการชุดที่ 29 ให้เข้ามาบริหารจัดการ
องค์กรสหกรณ์ซึ่งดำ�เนินการมาเป็นเวลานานถึง 31 ปี และได้ยกระดับเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ แล้วนั้น
คณะกรรมการจึงต้องพิจารณาดำ�เนินการในหลายๆ โครงการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก อย่างละเอียด
รอบคอบมากขึ้น เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้ดำ�เนินการมาอย่างมั่นคง พัฒนาก้าวหน้า
เป็นลำ�ดับ
   นับเป็นอีกปีที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที ่ ก ่ อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและเศรษฐกิจทั่วโลก แต่สหกรณ์ก็ได้พยายามปรับปรุ ง ระบบ
บริการเป็นแบบออนไลน์ ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำ�ระหนี้เงินต้นและส่งหุ้น
รายเดือนขั้นต่ำ�  100 บาท ผลการดำ�เนินงานในปี 2565 มีจำ�นวนสมาชิก ณ 30 กันยายน 2565
จำ�นวน 6,352 คน มีทุนดำ�เนินงานจำ�นวน 5,651,960,921.97 บาท รายได้จำ�นวน 319,203,696.89 บาท
ค่าใช้จ่าย จำ�นวน 93,720,939.56 บาท กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี จำ�นวน  225,482,757.33 บาท
  คณะกรรมการชุดที่ 29 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมลงทุนและพัฒนากิจการสหกรณ์ร่วมกันด้วยดีเสมอมา เรายังคงขอ
สัญญาว่าจะยึดมั่นในผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นสำ�คัญ

(นายสาคร  รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จำ�กัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด ชุดที่ 29
คณะกรรมการอำ�นวยการ

นายเสกสรรค์  สองจันทร์ นายสุนันท์  สุวรรณ
รองประธานกรรมการ 1 รองประธานกรรมการ 2

นายสาคร  รอดขันเมือง
ประธานกรรมการ

ดร.ฐนกร  คำ�หารพล
เหรัญญิก

นางชุลีพร  แดนสุข
เลขานุการ

นายถนัด  ธุระพันธ์
กรรมการเงินกู้

น.ส.นพพร  จันทรเสนา
เลขานุการ กรรมการเงินกู้

คณะกรรมการเงินกู้

นายนกเทศ  วงศ์กระโทก นางพรพรรณ  พิมพ์วาปี
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้

นายประเสริฐ  สุภภูมิ
ประธานกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางนิตย์รดี อนุสามิ
กรรมการศึกษาฯ

นางสุชีวา  ศรีภิรมย์
กรรมการศึกษาฯ

นายบุญโฮม  ผิวฝ้าย
น.ส.ศิวาการ  จันทะไทย
นายสุรัตน์  กัณหา
ประธานกรรมการศึกษาฯ
กรรมการศึกษาฯ เลขานุการ กรรมการศึกษาฯ

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

นายชาญณรงค์  พงษ์ไทย
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาววิไลรัตน์  จิตตโคตร
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอมราภรณ์  พุทโธ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางชญาดา  วงษา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

นางอัญชุล  ี เสงี่ยมศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายกันย์ชัชชัย  โพธิหล้า
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวทัศนีย์  กำ�ไรทอง
ผู้จัดการ

นายอมเรศ  อุปพงศ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวศิรดา  เสืออุดม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาววรรณพร  ไชยสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายจารุวัฒน์  โคตรประดา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวศศิภรณ์  เทพนวน
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์  วลัยทวีสิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวอำ�พร  ราชชะ
พนักงานบริการ

นางสาวภัทธราวดี  ยศสงคราม
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายศราวุธ  สืบอินทร์
พนักงานขับรถ
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ที่ปรึกษา

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายศานติวัฒน์  ศรีสุวอ

นายมรกต  พิมพาเลีย

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวศุมัญญา บุตตะหึงษ์

นางสาวอุทุมพร  อภัยโส

ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษาด้านบุคลากร

คณะกรรมการสรรหา

นายณัษฐพงษ์  วงษา
กรรมการสรรหา

นายพัฒนากร อุดมภัย
กรรมการสรรหา

นายปุรินทร์ จุนโกเศศ
ประธานกรรมการสรรหา

นางวันเพ็ญ  ใจซื่อ
กรรมการสรรหา

นายนรากร  สารีแหล้
กรรมการและเลขานุการสรรหา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 2565
ณ หองสยามมนตตรา โรงแรมสยามแกรนด อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
.............................................................
สมาชิกมาประชุม จํานวน 246 คน จากสมาชิกทั้งหมด 5,677 คน
ผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยปรเมษฐ กิ่งโก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2. นายสมชิตร
มณีสาร
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
3. นางสาวน้าํ ฝน
แกวศิลา
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
4. นางสาววลัยพร
ปญญากุล
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
5. นางสาวนัทชหทัย ศิริสุวรรณ
ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ
6. นางวาสนา
กนกพินิต
ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ
7. นายปุรนิ ทร
จุนโกเศศ
คณะกรรมการสรรหา
8. นายณัษฐพงษ
วงษา
คณะกรรมการสรรหา
9. นางวันเพ็ญ
ใจซื่อ
คณะกรรมการสรรหา
10. นายพัฒนากร
อุดมภัย
คณะกรรมการสรรหา
11. นายสําราญ
แดนสุข
เลขานุการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จํากัด
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายสาคร รอดขันเมือง ตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมใหญสามัญประจําป
2565 ไดกลาวตอนรับผูเขาประชุม และแนะนําผูเขารวมประชุมใหที่ประชุมใหญรับทราบ กลาวเปดประชุม และนําเสนอ
วาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ตอไป ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ
1. แนะนําผูมาประชุม และผูเขารวมประชุม
1. นายแพทยปรเมษฐ กิ่งโก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
2. นายสมชิตร
มณีสาร
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
3. นางสาวน้าํ ฝน
แกวศิลา
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
4. นางสาววลัยพร
ปญญากุล
5. นางสาวนัทชหทัย ศิริสุวรรณ
ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ
6. นางวาสนา
กนกพินิต
ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ
7. นายปุรนิ ทร
จุนโกเศศ
คณะกรรมการสรรหา
8. นายณัษฐพงษ
วงษา
คณะกรรมการสรรหา
9. นางวันเพ็ญ
ใจซื่อ
คณะกรรมการสรรหา
10. นายพัฒนากร
อุดมภัย
คณะกรรมการสรรหา
11. นายสําราญ
แดนสุข
เลขานุการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จํากัด
2. แจงสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องดวยขณะนี้การระบาดของโรคโควิด 19 ยังคง
ระบาดอยู วันนี้ผูจัดการและหัวหนาฝายการเงินปวยติดโควิด ทําใหไมไดเขารวมประชุมในวันนี้ และขอใหสมาชิกทุกทาน
ที่มาประชุมไดเวนระยะหาง สวมใสหนากากตลอดเวลาและตลอดการประชุมในวันนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564
ตามที่สหกรณไดสงสําเนารายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม 2564
ใหสมาชิกที่เขาประชุมใหญสามัญฯ ในครั้งนี้ไดพิจารณา (ตามหนังสือ สอ.สธ.อด.ว.1/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565)
โดยหากสมาชิกทานใดเห็นวา รายงานการประชุ มไมถูกตอ ง หรือมีคําทักท วง/แก ไขประการใด ขอใหแจงกลับ สหกรณ
โดยสหกรณไดอัพโหลดรายงานประจําป 2564 ไวที่เว็บไชต www.udcoop.com
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 แบบมีเงื่อนไข โดยให
สหกรณไปดําเนินการปรับแกตารางคาใชจายดานการอบรมสัมมนาใหเปนไปตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สมาชิกเขาใหม ลาออก ประจําป 2565
ตารางที่ 1 ขอมูลจํานวนสมาชิกเขาใหม ลาออก ป 2565
รายการ
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิกยกมาตนป (ต.ค.64)
5,404
634
บวก เขาใหม
377
57
หัก ลาออก
77
14
โอนออก
11
0
ใหออก
6
0
เสียชีวิต
10
2
สมาชิกคงเหลือ (30 ก.ย.65)
5,677
675
เพิ่ม (ลด)
273
41
รอยละ
5.05
6.47

(หนวย : คน)
รวมสมาชิกทั้งสิ้น
6,038
434
91
11
6
12
6,352
314
5.20

ที่มา : ทะเบียนสมาชิกสหกรณ ณ 30 กันยายน 2565

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ ไดรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2565 วาเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามแผนยุทธศาสตรสหกรณ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) นโยบายและแผนงานที่ไดรับ
อนุมัติจ ากที่ป ระชุมใหญสามัญประจํา ป 2564 โดยมีรายละเอียดตาม รายงานประจําป 2565 สหกรณออมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ตั้งแตหนา 7 ถึงหนา 20 ตอที่ประชุมเพื่อทราบ
นางอมรพรรณ พิมพใจพงศ สมาชิกเลขที่ 00089 ไดตั้งขอสังเกตวา เรื่องเปาหมายการใหบริการ
เงินกูยืมแกสมาชิกในตารางที่ 5 ไดตั้งเปาหมายไวที่ 4,140,000,000.00 บาท (สี่พันหนึ่งรอยสี่สิบลานบาท) และไดมาปรับ
ลดลงเหลือ 2,850,000,000.00 บาท (สองพันแปดรอยหาสิบลานบาทถวน) เมื่อไดขออนุมัติจากที่ประชุมใหญไปแลว
ไมตองมาปรับลดใหเขียนหมายเหตุไววาที่ผลงานไมไดตามเปาหมายคือสาเหตุมาจากอะไร และการลดเปาหมายใชสถิติใด
ในการปรับลดเปาหมาย
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ แจงวาคณะกรรมการชุดที่ 29 ไดมีการประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการ มีนโยบายเกี่ยวกับการอนุมัติเงินกูยืมที่เนนความมั่นคงของสหกรณ กับวิเคราะหเงินไดรายเดือนสมาชิก เงิน
กูยืมเดิม ที่มีผลตอการขอกูยืมใหม จึงไดปรับเปาหมายการใหเงินกูยืมแกสมาชิกเพื่อวางแผนดานการจัดหาเงินทุนเพื่อใหกู
แกสมาชิกอยางเพียงพอ และการประมาณการรายไดของสหกรณ ตลอดจนการควบคุมคาใชจายของสหกรณ ดวย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
นายปญญา คามะเชียงพิณ สมาชิกเลขที่ 00502 ไดสอบถามดังนี้
1.จํานวนผูแทนสมาชิกในการเขาประชุมใหญ เนื่องจากขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2564 กําหนดไววา
ผูแทนสมาชิก 1 คน ตอ สมาชิก 20 คน สมาชิกเมื่อ 30 กันยายน 2565 มีสมาชิก 5,677 คน ตองมีสมาชิกมาประชุม
ประมาณ 280 คน ทานไดดําเนินการจัดประชุมตามระเบียบขอบังคับหรือไม หรือใชเหตุผลประการใดเปนเกณฑ
2.ขอทราบรายละเอียด หลักฐาน เกี่ยวกับคาใชจายการไปอบรมหลักสูตร กฎหมายสินเชื่อและการ
ประนอมหนี้โดยไมฟองศาล
3. โครงการการประชาสัม พันธจัดหาและผลิ ตสื่อไดดํา เนินการอะไร อยางไรบาง และโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณไดไปดูงานสหกรณขนาดเล็กไดขอคิดอะไรจากสหกรณขนาดเล็ก
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ แจงวาการประชุมวันนี้เปนการประชุมใหญโดยสมาชิก
ทั้งหมด แตเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด19 ยังไมหมดไป จึงยังคงมีมาตรการควบคุมของทางราชการ ใหจัดประชุมได
ไมเกิ น 2,000 คน สหกรณจึง ไดทําการสํา รวจความคิ ดเห็น จากสมาชิ กทั้ง หมด ถึ งแนวทางการจั ดประชุ ม ใหญสามัญ
ประจําป 2565 จึงไดขอสรุปวาใหแตละหนวยงานสงตัวแทนเขาประชุม วันนี้มีสมาชิกแตละหนวยงานเขาประชุมจํานวน
208 คน รวมกับกรรมการและเจาหนาที่ แลว เปน 246 คน ดังนั้นตามขอบังคับสหกรณขอ 70 องคประชุมในการประชุม
ใหญในวันนี้ คือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งรอยคน และขอใหสมาชิกทุกทานไดอยูประชุมจนครบทุกระเบียบวาระการประชุม
และในวันนี้กรรมการและเจาหนาที่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งจะงดการออกเสียงลงมติทุกวาระการประชุม
อบรมหลักสูตร กฎหมายสินเชื่อและการประนอมหนี้โดยไมฟองศาล เนื่องจากชวงที่สหกรณสง
กรรมการและเจาหนาที่เขารับการอบรมการเดินทางมีคาใชจายสูง ซึ่งทั้งหมดเปนการเบิกจายที่ถูกตอง ตรวจสอบไดที่
สหกรณ
โครงการการประชาสัมพันธจัดหาและผลิตสื่อไดดําเนินการอะไร ไดสง SMS แจงขาวสมาชิกใน
กิจการสหกรณ และแจงภาระการค้ําประกันเงินกูยืมของสมาชิกในแตละรอบที่มีการอนุมัติจายเงินกูยืม
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณไดไปดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนาน จํากัด
ซึ่งเปนสหกรณขนาดเล็ก มีจุดเดน คือ สหกรณมีที่ ดิน อาคารสํา นักงานเป นของตัว เอง การนํ าเทคโนโลยี มาใชในการ
บริหารจัดการการใหบริการสมาชิกที่อยูในสภาพพื้นที่เปนภูเขาการเดินทางลําบาก การจัดการหลักประกันความมั่นคงให
สมาชิกที่กูยืมเงิน ก็ไดนํามาปรับเขากับการบริหารจัดการในแบบของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ของเรา
นางชลกนก คู สกุ ล สมาชิ ก เลขที่ 00073 ได ตั้ ง ข อ สั ง เกตและเสนอแนะ ดั ง นี้ ตารางที่ 22
วัตถุประสงค ตัวชี้วัดโครงการและผลการดําเนินงาน ไมสอดคลองกันตอบไมตรงวัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่ตั้งไวทุกโครงการ
อยากใหแกไขใหดี
นางมยุรี วงศศิริ สมาชิกเลขที่ 00048 ไดตั้งขอสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้ ดานการบริหารกองทุน
และสวัสดิการเรื่องระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560 จากที่สหกรณไดแกไข
อายุการเปนสมาชิกจาก 5 ป ลดเหลือ 1 ป อยากใหเปน 5 ป เทาเดิม และจําเปนตองใหถึงบิดามารดา หรือไม เนื่องจาก
เปนหวงความมั่นคงของเงินกองทุนที่มีอยู จะยั่งยืนหรือไม
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ ขอหารือที่ประชุมวาเห็นควรปรับอายุการเปนสมาชิก
จาก 1 ป เปน 5 ป หรือไม จึงจะมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการ
นางอมรพรรณ พิมพใจพงศ สมาชิ กเลขที่ 00089 ไดให ความเห็น ดั งนี้ หลั กสู ตรผูตรวจสอบ
กิจการขั้นพื้นฐาน เจาหนาที่สหกรณไมมีสิทธิเขาอบรมหลักสูตรนี้ เพราะเจาหนาที่สหกรณไมไดทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
กิจการ ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ
โครงการอบรมสมาชิกใหมไดตั้งเปาหมายผูเขาอบรมไวที่ 300 คน แตมีผูเขา อบรม จํานวน 187
คน แสดงใหเห็นวามีเปาหมายลดลงเรื่อย ๆ การตั้งเปาหมายในงบประมาณคาใชจายควรลดลงเพราะมีคาใชจายคาวัสดุ
อุปกรณและคาเอกสารที่ผันแปรตามจํานวนผูเขาอบรม
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ขอใหผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบโครงการตางๆ ที่ไดรับอนุมัติ 100 % ไมใชการสุมตรวจตองดู
ดวยวาแตละโครงการไดผลลัพธจริงหรือไม
นางสุนีรัตน ศรีนันทะ สมาชิกเลขที่ 01583 ไดใหความเห็น ดังนี้ อยากใหสหกรณแจงรายละเอียด
เรื่องหนี้สูญ หนี้เผื่อสูญ วามีกี่สัญญา จํานวนเงินเทาใด และใชหนี้มาแลวเทาไหรและคงเหลือเทาไหร ณ ปจจุบัน ขอให
เพิ่มเติม
เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้แทนมีจํา นวนสัญญาเพิ่มขึ้นสหกรณมีการบริหารความเสี่ยงอยางไรไมให
เกิดการชําระหนี้แทน
นายสมคิ ด สิ ท ธิ โ คตร สมาชิกเลขที่ 01090 ไดใ ห ค วามเห็ น ดั ง นี้ อยากทราบจํ า นวนหนี้ สู ญ
หนี้เผื่อสูญ วามีจํานวนลดลงจากปกอนๆ หรือไม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ตามรายงานประจําป 2565 สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หนา 7 ถึงหนา 20 และมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขระเบียบสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิก
และบุคคลในครอบครัวพิการ พ.ศ. 2560 แกไขอายุการเปนสมาชิกสหกรณใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการเมื่อเปนสมาชิกครบ
จาก 1 ป เพิ่มขึ้นเปน 5 ป
3.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
นางอมราภรณ พุทโธ ผูตรวจสอบกิ จการสหกรณ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป
2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามรายงานประจําป 2565 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ตั้งแตหนา 21
ถึงหนา 26
นายชาญณรงค พงษไทย ผูตรวจสอบกิจการ ไดรายงานผลการตรวจสอบกิจการเพิ่ม เติม เรื่องการรับ
สมัครลู กจา งชั่ว คราวรายวัน เขา มาเป นสมาชิ ก จากการตรวจสอบมี ป ระมาณ 47 ราย ตรวจสอบใบสมั ครมี การผา น
คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอบังคับขอ 33 แตมีผูสมัครบางรายไมถูกตองตามขอบังคับขอ 33 คือใหคณะกรรมการ
ลงลายมือชื่อรับรอง ซึ่งในสวนนี้ผูตรวจสอบถือวาเปนใบสมัครที่ไมสมบูรณไมตรงตามขอบังคับ และมีสมาชิกลงลายมือชื่อ
รับรองตนเองซึ่งเปนลูกจางชั่วคราว ตามหลักแลวใบสมัครถือวาเปนโมฆะไมสามารถมีมติรับเปนสมาชิกได และมีสมาชิกได
กูเงินจากสหกรณ 2 ราย และสมาชิกกลุมนี้ไดไปใชสิทธิ์ในการสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ
ผูตรวจสอบกิจการไปแลวเมื่อเดือนกันยายน และไดรับเงินคาพาหนะจากสหกรณไปแลว
ผูตรวจสอบกิจการไดใหขอเสนอแนะวาควรชะลอการรับสมัครลูกจางชั่วคราวไวเพื่อที่จะใหแกไขขอบังคับ
ใหถูกตองตามวัตถุประสงคของสหกรณในการรับสมัคร
และได ตรวจสอบใบสมัค รของสมาชิ ก ย อ นหลัง ว า มี ก ารลงลายมื อชื่ อของผู บั ง คั บ บั ญ ชาถู กต อ งตาม
ขอบังคับขอ 33 หรือไมไดทําการตรวจสอบยอนหลัง 1 ป พบวามีใบสมัครที่ไมถูกตอง
ถือวา เกิดขอบกพรอ งและความเสี ยหายตอ สหกรณ แลว ทํา ให เสี ย หายทางด า นการเงิน ซึ่งเปนความ
รับ ผิดชอบของคณะกรรมการดํา เนินการโดยตรง และยั งไมมีหนั ง สือแจ งต อผูต รวจสอบกิ จการว า ไดดํ าเนิ นการแกไ ข
ขอบกพรองอยางไร
ไดเสนอแนะใหสหกรณควรทําหนังสือหารือไปยังรองนายทะเบียนสหกรณหรือสํานักตรวจบัญชีสหกรณ
และผูตรวจสอบกิจการจะดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ตอไปในกรรมการชุดที่ 30
2 ประเด็น ดังนี้

นายสุรัตน กัณหา เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ไดรายงานการรับสมัครลูกจางชั่วคราวมี

1.กรณีลูกจางชั่วคราว 3 รายของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบา นดุง ที่คณะกรรมการไมมีมติรับเปน
สมาชิก แตไ ดมีก ารชํา ระคา สมัค รเงินคา หุน และไดมี สิ ท ธิ ส รรหาได รั บ เงิ น ค า พาหนะในการสรรหา คณะกรรมการ
ไดตรวจสอบแลว จึงมีมติไมรับเปนสมาชิกสหกรณ พรอมกับใหคัดชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก คืนเงินคาหุน ใหกับลูกจาง
ทั้ง 3 รายแลว พรอมกับไดรับเงินคืนคาพาหนะในวันสรรหา รายละ 500 บาท เปนที่เรียบรอยแลว

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
2. ในการรับสมัครสมาชิกลูกจางชั่วคราวในการแกไขระเบียบซึ่งเห็นตางจากผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งตาม
ระเบียบเขียนวา ก. เปนขา ราชการ หรือ พนักงานของรัฐ หรื อ ลูกจ างประจํ า หรือขา ราชการบํานาญ หรื อ พนักงาน
ราชการ หรือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจา งชั่วคราว ซึ่งไดรับเงินเดือน หรือคาจางจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอุดรธานี ซึ่งในปกติในการรับสมัครเปนการรับลูกจางชั่วคราวรายเดือน ซึ่งขอบกพรองนี้
ไดนําเรียนผูแทนสหกรณจังหวัด และผูแทนสหกรณจังหวัดไดแจงวา ระเบียบสหกรณกํากวม เพราะฉะนั้นตองเขียนลงไป
ดว ยวา รับ เฉพาะลูกจา งชั่ว คราวรายเดือนเทา นั้ น และอยากให ผูต รวจสอบกิ จการทํ าหนั งสื อ ไปยั งสหกรณ จังหวัดวา
คณะกรรมการไดทําผิดขอบังคับหรือไม
3.คณะกรรมการไดทบทวนขั้นตอนการรับสมาชิกเขาใหม เพื่อปองกันการเกิดความบกพรองที่จะเกิดขึ้น
โดย พิจารณาแกไขใบสมัครสมาชิก การตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัคร การกลั่นกรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการ
อํานวยการ กอนนําเสนอที่ประชุมที่คณะกรรมการดําเนินการ เมื่อมีมติรับเปนสมาชิกแลวจึงใหเรียกเก็บเงินคาสมัครและ
เงินคา หุนในเดือ นถั ดไป และเมื่อมี การแก ไ ขข อบั ง คับ สหกรณ เสร็ จเรีย บรอยแล ว จะมีก ารทบทวนประกาศเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของสมาชิกกลุมลูกจางใหม
นายปญ ญา คามะเชีย งพิณ สมาชิ กเลขที่ 00502 ได ให ความเห็ น ดั งนี้ การตีค วามตามตั วอั กษร คือ
พนักงานราชการ หรือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือ ลูกจางชั่วคราว ซึ่งไดรับเงินเดือน ไมไดรับเงินรายวัน ไดเขียน
ระเบียบไวชัดเจนวาไดรับเงินเดือน ไมใชเงินรายวัน
นายสุรัตน กัณหา เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ระเบียบเขียนวา หรือไดรับเงินคาจาง
อยากทราบวาเงินรายวันรายคาบ เปนคาจางหรือไม
นายปญ ญา คามะเชียงพิณ สมาชิกเลขที่ 00502 ไดให ความเห็ น ดังนี้ ขา ราชการซึ่งไดรับเงินเดือนมี
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเงินเดือนที่เกี่ยวของ แตถาอยู ในตําแหนงลูกจางชั่วคราว ลูกจา งประจํา จะไดเงินคาจาง ถารับ
สมัครลูกจางชั่วคราวรายวันจะเกิดความเสี่ยงสูงตอสหกรณ
ที่ประชุมไดอภิปรายกันและใหขอเสนอแนะแลว จากนั้นประธานจึงขอมติที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ

5

นายสาคร รอดขันเมือง

นายเสกสรรค สองจันทร
นายเชวง ยอดยศ
ดร.ฐนกร คําหารพล
นางชุลีพร แดนสุข
นายสุนันท สุวรรณ
นายประเสริฐ สุภภูมิ
นายถนัด ธุระพันธ
นางสาวนพพร จันทรเสนา
นางเทพี รอดขันเมือง
นายสุรัตน กัณหา
นายนกเทศ วงศกระโทก
นายอูด พลนามอินทร
นางพัชรี ฤทธิ์ศร
น.ส.ศิวาการ จันทะไทย
นายบุญโฮม ผิวฝาย
นางนิตยรดี อนุสามิ
นางสุชีวา ศรีภิรมย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ-สกุล

1

ที่

ประธานกรรมการ
ชุดที่ 28 ชุดที่ 29
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตําแหนง

21,500.00
1,500.00
12,000.00
19,500.00
16,000.00
21,000.00
22,000.00
21,000.00
2,500.00
21,000.00
28,500.00
1,500.00
2,000.00
16,000.00
13,500.00
20,000.00
11,500.00

คาเบี้ย
ประชุม
15,500.00
3,260.00
2,544.00
11,248.00
15,992.00
20,584.00
4,736.00
13,608.00
11,248.00
660.00
19,216.00
33,220.00
912.00
1,552.00
8,532.00
1,472.00
9,768.00
-

1,120.00

คาพาหนะ

ตารางที่ 2 รายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผูจัดการ ประจําป 2565

1,500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
500.00
9,200.00
6,400.00
4,500.00
500.00
3,500.00
6,200.00
500.00
1,000.00
2,500.00
1,500.00

13,800.00

คาเบี้ยเลี้ยง

ที่พัก

90,133.33
90,133.33
90,133.33
90,133.34
81,933.34
81,933.33
81,933.33
81,933.33
81,933.34
81,933.34
81,933.33
81,933.33
81,933.33
81,933.34

100,133.33

โบนัส

คาตอบแทน
คาตอบแทนที่
ปรึกษา

13,080.68
11,727.20

22,250.88

19,099.82
6,606.43

6,606.43
14,793.63
12,267.00

13,080.68
15,471.68

21,369.30

คาลงทะเบียน
อบรม
50,601.00

137,762.63
95,177.33
127,462.01
141,597.02
119,017.34
123,475.76
138,734.96
130,948.33
85,593.34
144,749.16
156,459.76
84,345.33
85,985.33
129,716.22
17,472.00
42,848.68
24,727.20

181,154.33

รวม

อางถึงกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ขอ 14 (1) และ (4) ใหแจงผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูจัดการ
ผูมีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ ได รับจากสหกรณนั้นในรอบปบัญ ชี ท่ีผานมา และใหแสดงรายละเอียดคาตอบแทนดังกลา วเปน รายบุคคล โดยแจงใหที่ป ระชุม ใหญท ราบ

3.4 เรื่องรายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผูจัดการ ประจําป 2565
รายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและผูจัดการ ประจําป 2565
(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

6
รายงานประจำ�ปี 2565

นางพรพรรณ พิมพวาป
นางสาวทัศนีย กําไรทอง
นายแพทยปรเมษฐ กิ่งโก
น.ส.ศุมญ
ั ญา บุตตะหึงษ
นางสาวอุทุมพร อภัยโส
นายมรกต พิมพาเลีย
น.ส.กรรณิกา สตารัตน
รวม

19
20
21
22
23
24
25

มติที่ประชุม รับทราบ

ชื่อ-สกุล

ที่

กรรมการ
ผูจัดการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หัวหนางานการเงิน
หัวหนางานการเจาหนาที่
กลุมงานอนามัยฯ
กลุมงานนิติกร

ตําแหนง

76,100.00

284,500.00 181,048.00

คาเบี้ยเลี้ยง
3,000.00
19,000.00

คาพาหนะ
20,544.00
832.00
-

คาเบี้ย
ประชุม
15,000.00
3,000.00
ที่พัก

- 1,337,766.61

57,766.61

โบนัส

คาตอบแทน

40,000.00

24,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00

คาตอบแทนที่
ปรึกษา

51,624.68
101,649.49
24,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00

รวม

241,086.29 2,160,500.90

คาลงทะเบียน
อบรม
13,080.68
21,050.88

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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3.5 เรื่อง รายงานการรองขอคัดคานการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน

สืบเนื่อ งจากสมาชิก สหกรณเ ลขที่ 00502 ได มี หนัง สื อขอคัดคา นการจั ดซื้อที่ ดิ น เพื่ อ ก อสร า งอาคาร
สํานักงานสหกรณ ตามประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขที่29/2565 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2565 นั้น
ประเด็นที่สมาชิกรองคัดคาน คือ
“ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 อนุมัติใหจัดซื้อที่ดินตามหลักการเดิมโดยเปนการดําเนินงานตอเนื่อง
เพียงแตตัดลดงบประมาณจาก 30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาท) เปน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาท) แตมี
การแกไขหลักเกณฑ การจัดซื้อที่ดินเดิมในหลายประเด็น ซึ่งไมตรงตามเจตนารมณของมติที่ประชุม ใหญ อัน อาจทําให
สหกรณเกิดความเสียหาย”
การแกไขขอรองเรียน
สหกรณจึง ไดแตงตั้งคณะกรรมการประนี ป ระนอมการคัดคา นการจั ดซื้อ ที่ดิน เพื่ อก อ สรา งสํ านักงาน
สหกรณ ใหสืบหาขอเท็จจริงและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใหเกิดความโปรงใส จากนั้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 สหกรณได
ประกาศชะลอการจัดซื้อที่ดินในปงบประมาณ 2565 และเห็นชอบใหเสนอดําเนินการจัดซื้อที่ดินใหมในป 2566 พรอมกับ
เสนอหลักเกณฑคุณสมบัติที่ดินที่สําคัญเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 พิจารณาอนุมัติตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยงสหกรณ
เนื่องจากสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุ ขจังหวั ดอุดรธานี จํ ากั ด เป น สหกรณขนาดใหญ จึง ตองมีการ
รายงานบริหารความเสี่ยงตอที่ประชุมใหญ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ป 2565 ตระหนักและ ใหความสําคัญ
การบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่ม และสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว รวมทั้งชวยยกระดับการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล จึงกําหนดนโยบายหลักในการบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดังนี้
1) ใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและเกณฑของหนวยงานกํากับดูแล เพือ่ ใชประโยชน
สูงสุดจาก ความเสี่ยงในการสรางโอกาสทางธุรกิจ
2) นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
3) สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเปนวัฒนธรรมองคกร
4) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเปนมืออาชีพ เพือ่ ลดความเสี่ยงองคกรโดยกําหนดแนวทาง
นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง จําแนกเปน 5 ดาน มีดังตอไปนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ ระบุ วิเคราะห และประเมินปจจัยเสี่ยงที่กระทบตอการดําเนินงาน พิจารณา
ตัดสินใจเชิงกลยุทธจาก ความคุมคาความสมดุลระหวางผลตอบแทน ตนทุนการจัดการความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได บูรณาการงานบริหารความเสี่ยงและการจัดการงานคุณภาพ ทั้งในภาพรวมและระดับสวนงานสงสัญญาณเชิง
ความเสี่ย งที่ จ ะกระทบต อ เป า หมายและการดํ า เนิ น งาน ของสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั งหวั ดอุ ด รธานี จํ า กั ด
ทดสอบยอนกลับเครื่องมือขอสมมติที่ใชในการกํ า หนดเป าหมาย และเปรียบเที ยบผลการดํา เนิ นงานกับเปา หมายเชิ ง
ยุทธศาสตร เพื่อทบทวนเปาหมายและแนวทางการจัดการยุทธศาสตรของสหกรณใหเหมาะสม
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2. ความเสี่ยงดานเครดิต ประกอบดวย
1) นโยบายดานการใหสินเชื่อ กําหนดใหมีการใหสินเชื่ออยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ
และสภาพแวดลอม กําหนดเพดานความเสี่ยงเพื่อใหมั่นใจวาพอรตสินเชื่อของสหกรณมีการกระจายตัวที่ เหมาะสม มีการ
สอบทานเงินใหสินเชื่อ ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งตรวจสอบความถูกตองและความนาเชื่อถือของเครื่องมือ
2) นโยบายดานการลงทุนในหลักทรัพย กําหนดใหมีการกําหนดเพดานความเสี่ยง ทบทวนหลักเกณฑ
การวิเคราะห แหลงลงทุนเพื่อกําหนดวงเงินลงทุน ติดตามสถานะทางการเงิน ของคูคาอยางสม่ําเสมอ และติดตามการ
ลงทุนใหเปนไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ
3. ความเสี่ยงดานตลาด ประกอบดวย
1) นโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการสหกรณ ไดแก ดานอัตราดอกเบี้ย
4.ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ใหความสําคัญในการจัดหาแหลงเงินทุนที่เนนเงินฝากจากผูฝากรายยอย
และแหลงที่ใชไปของเงินทุน กําหนดเปาหมายการบริหารสินทรัพยสภาพคลองใหอยูในระดับที่มีประสิทธิภาพและตนทุนที่
เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ ติดตามและรายงานสถานะสภาพคลองอยางตอเนื่องและจัดทําแผนสํารอง
ฉุกเฉินดานสภาพคลอง รวมทั้งมีการทดสอบภาวะวิกฤตและทดสอบยอนกลับอยางสม่ําเสมอ
5.ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ กําหนดนโยบายใหครอบคลุมประเภทความเสี่ยงดา นปฏิบัติการที่สําคัญ
ไดแก ดานทรัพยากรมนุษย ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานระบบงาน ดานการจัดซื้อ
จัดจาง และการบริหารพัสดุ
ตารางที่ 3 ความเสี่ยงประจําป 2565
ประเด็นปญหา
1.ความเสี่ยงดานกลยุทธ
1.1 นโยบายการให กู ยื ม แก
สมาชิก กํ าหนดระยะเวลาสง
ชํา ระหนี้ และรายไดคงเหลือ
ไม ส อดคล อ งตามคํ า แนะนํ า
ของนายทะเบียน
1.2 นโยบายการรั บ สมาชิ ก
ลู ก จ า ง พ ก ส . / ลู ก จ า ง
ชั่ ว คราวรายเดื อ น รพ.สต.
เปนสมาชิก

ความเสี่ยงประจําป 2565

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การแกไข

ผลการแกไข

1.สหกรณขาดสภาพคลอง
2.ความสามารถในการชําระหนี้
ของสมาชิกลดลง

1.กําหนดแผนการปรับลดระยะเวลาการชําระ อยูระหวางการ
หนี้และกําหนดรายไดคงเหลือใหสอดคลองกับ ดําเนินการ
คําแนะนํานายทะเบียน

1.ระบบสงหักเงินรายเดือนตามตน
สังกัดมีความยุงยาก
2.มีคาใชจายในการปฏิบัติงานสูง
เช น เรี ย กเก็ บ เงิ น การติ ด ตาม
เรงรัดหนี้

1.แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะหความ
เปนไปไดในการรับสมาชิก
นําหลักการตางๆมาวิเคราะหความคุมคา ผลดี
- ผลเสีย

1.แจงใหสมาชิกมา
ลาออกและสมัครเขา
เปนสมาชิกสมทบ
ตามความสมัครใจ
2.ปรับขั้นตอนและ
วิธีการรับสมัคร
3.เพิ่มเติมเอกสาร
ประกอบการสมัคร
สมาชิก
4.ปรับขั้นตอนการ
อนุมตั ิรับเปนสมาชิก
5.เสนอแกไข
ขอบังคับและ
ระเบียบเกี่ยวกับการ
รับสมัครสมาชิกให
สอดคลอง
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ประเด็นปญหา
1.3สมาชิกรองคัดคานการ
จัดซือ้ ที่ดินเพื่อกอสราง
สํานักงานสหกรณ
1.4 บุคลากรไมไดรบั การพัฒนา
อยางตอเนื่อง สาเหตุจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19
2.ความเสี่ยงดานปฏิบตั กิ าร
2.1 เอกสารสูญหาย

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1.ความเชือ่ มั่นในการบริหารงาน
สหกรณ
2.อาจจะถูกดําเนินคดีฟองรอง
1.ขาดความรูความสามารถที่
ทันสมัยเพียงพอตอการบริหาร
สหกรณ
1.ดําเนินการใหสมาชิกไมทันเวลา

2.2 สมาชิกเขียนเลขสมาชิก 1.บันทึกขอมูลผูกูและผูคา้ํ ประกัน
ผิด/สลับกัน
ไมถกู ตอง
2.3 การปลอมแปลงลายมื อ 1.สัญญาเงินกูเปนโมฆะ
ชื่ อ ผู กู ผู ค้ํ า ประกั น และ
พยาน

2.4 ขนยายเงินจํานวนมาก

2.5 สมาชิกกดเงินกูฉุกเฉิน
ระหวางกูสัญญาใหม
2.6 เจาหนาที่บันทึกจํานวน
การจายเงินกูในระบบ
โปรแกรมผิดพลาด
2.7 สมาชิกมีหนี้ 2 สหกรณ

2.8 ค้ําประกันเกินสิทธิ
2.9 จัดเก็บสัญญาเงินกู และ
เอกสารบัญชี ไมเปนปจจุบัน

การแกไข
ผลการแกไข
1.นําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อ อยูระหวางการ
พิจารณารวมกัน
ดําเนินการ
1.จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อนําเสนอตอที่
ประชุมใหญ

อยูระหวางการ
ดําเนินการ

1.จัดทําสมุดทะเบียนลงรับกรณีการฝากสง
เอกสาร
2.จัดทํา 5 ส
3.ไมรบั ฝากเอกสารจากสมาชิก
(กรณีเอกสารที่ยังไมสมบูรณ)
1.ตรวจสอบเลขที่สมาชิกกอนบันทึกขอมูล

ไมพบเอกสารสูญ
หาย

1.จั ด ทํา โปรแกรมส ง SMSแจ งผู กู และผู คํ้ า
ประกัน กอนจายเงินกู
2.กําหนดใหลงลายมือ ชื่อ ผูกูและผูคํ้า ประกัน
ตอหนาเจาหนาที่
3.จัดเก็บตัวอยางลายเซ็นชือ่ สมาชิกเพื่อ
เปรียบเทียบ
1.กําหนดการฝาก/ถอนเงินสดไมเกิน ครั้งละ 2
1. เสี่ยงตอการโดนปลนระหวาง
ลานบาท
ทาง
2.ทําประกันการขนเงิน
3.มีเจาหนาที่รวมปฏิบัติงานอยางนอย 2 คน
4.ใชพาหนะรถยนตในการขนเงิน
5.ใหเจาหนาที่เปลี่ยนเสนทางในการขนเงิน
1.รับเงินกูเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 1.แจงสมาชิกทําสัญญาเงินกูใหม
2.การยื่ นกู ฉุ ก เฉิ นใหม เจ า หน า ที่ต รวจสอบ
เงินกูเดิม ใหระงับสิทธิ์เดิมกอน และใหทําเรื่อง
กดเงินกูสัญญาเดิมในวันถัดไป
1.เจา หนาที่ สินเชื่อ ตรวจสอบรายการบันทึก
1.สมาชิกไดรับเงินกูไมถูกตอง
ขอ มูล ก อนจาย และหลังจาย ตามคูมือ การ
ทํางาน อยางเครงครัด
1.สอบถามขอ มูลสหกรณเครือ ขา ยที่สมาชิก
1.ผิดขอบังคับสหกรณ
2.ไม ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น จาก โอนยายมา
2.ตรวจสอบรายการหั ก เงิ น เดื อ นกั บ งาน
สมาชิกไดเต็มจํานวน
การเงิน อาจหักสหกรณอื่นดวย
3.สงรายการหักเงินเดือนสมาชิก ไปตนสังกัด
ใหมเพื่อปองการสมัครสมาชิกซ้ําซอน
1.ทําหนังสือแจงผูกูใหดําเนินการแกไข
1.ภาระค้ําประกันเกิน
เปลี่ยนแปลงผูค้ําโดยเรงดวน
ความสามารถสงผลใหเกิดหนี้
2.ตรวจสอบภาระค้ําประกันของสมาชิกทุกครั้ง
สงสัยจะสูญ
1.เอกสารไมพรอมใหผูตรวจสอบ 1.การจายเงินกู ใหบันทึกเลขสัญญาเงินกูในวัน
จายเงินกูใหแลวเสร็จ
กิจการตรวจ
2.เอกสารอาจสูญหายระหวางการ 2.หากพบเอกสารเงินกูไมครบถวน ไมใหนําเขา
ที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
จัดเก็บ
3.เอกสารดานบัญชี ทําใหเปนปจจุบัน และปด
3.สงผลตอความเชือ่ มั่น
บัญชีทุกวัน
4.พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร

ไมพบขอผิดพลาด
1.ผูกจู ัดหาผูค้ํา
ประกันใหมทดแทนผู
ค้ําประกันเดิม

ยังไมเกิดเหตุการณ

ไมพบสมาชิกกดเงินกู
เกินวงเงิน
ไมพบการบันทึก
ขอมูลผิดพลาด
ใหออกจากการเปน
สมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี
จํากัด
ไมเกิดเหตุการณซํา้
เอกสารเปนปจจุบัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ประเด็นปญหา
3.ความเสี่ยงดานเครดิต
3.1 สมาชิกมีสญ
ั ญาฉุกเฉิน 2
สัญญา
3.2 ตนสังกัดหักเงินสมาชิก
ไมไดตามจํานวนสงหัก
(มีรายการหัก กยศ. เพิ่ม)
3.3 การเฝาระวังการเกิดหนี้
สูญจากสมาชิกผูไ มมีสิทธิ์กู(ถูก
พิทักษทรัพยโดยเด็ดขาด)

3.4 สมาชิ ก ลู ก จ า ง พกส.
เกษีย ณอายุ ราชการ ไมมีเงิน
เพี ย งพอในการชํ า ระหุ น ราย
เดือน (8 ราย)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
1.วงเงินกูยืมเกินระเบียบและไม
สามารถหักเงินชําระรายเดือนได
ครบ
1.สหกรณไมไดรบั เงินตามที่เรียก
เก็บ
2.เปนภาระในการติดตามหนี้
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การแกไข

1.แจงสมาชิกทําสัญญาใหมรวมหนี้
2.หากสมาชิกยื่นกู ตรวจสอบเงินกูเดิม/ระงับ
สิทธ และจายเงินกูในวันถัดไป
1.ประชุมเจาหนาที่การเงินหนวยหักเปน
ประจําทุกป เพื่อการประสานที่ดี
2.จัดทําหนังสือติดตาม
3.แจงสมาชิกไกลเกลีย่ กยศ.
4.เสนอใหกูสหกรณเพื่อนําไปชําระหนี้
1.ไมส ามารถเรีย กเงิ นคืนจากผู กู 1.ตรวจสอบบุคคลลมละลายผานเว็บไชตกรม
และผูค้ําประกันได
บังคับคดี ทุกครั้ง
2.ผูอ นุมัติเงินกูอ าจได รับผิดชอบ 2.กําหนดระเบียบการตรวจสอบเครดิตบูโร
หากเรียกเก็บหนี้ไมได
สมาชิกที่กูตั้งแต 2,000,000 บาท เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
3.เจรจากับผูกูใหชําระหนี้ตามปกติ
1.สมาชิกไมสามารถชําระคาหุน
1.เสนอแกไขระเบียบสําหรับสมาชิกที่ เปน
รายเดือนได
ลูกจางพกส. เกษียณอายุราชการ และไมมีหนี้
2.ขาดสมาชิกภาพตามขอบังคับ
ใหหยุดสงหุนได
สหกรณ
2.ปรับโครงสรางหนี้

ผลการแกไข
ไมพบเหตุการณซ้ํา
ไมพบเหตุการณซ้ํา

สมาชิกถูกสั่งใหเปน
บุคคลลมละลายแต
สามารถสงชําระหนี้
ไดตามปกติ
สามารถชําระหุนราย
เดือนได

มติที่ประชุม รับทราบ

4.1 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ตามขอบั งคับ ของสหกรณอ อมทรั พย สาธารณสุ ข จั งหวั ดอุ ดรธานี จํา กั ด พ.ศ. 2564 ข อ 73 กํา หนด
“ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการ 14 คน
ซึ่งที่ป ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก ใหก รรมการดํ า เนิน การเลื อกตั้ งในระหวา งกั น เองขึ้ น ดํ ารงตํา แหน งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และ/หรื อ เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง นอกนั้ น เป น กรรมการ และ
ปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ”
ใหสหกรณดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญ
ภายใน 30 วัน เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งผูที่ไดรับสรรหาเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
ป 2565 มีประธานกรรมการ พนจากตําแหนง 1 คน และกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนง 7 คน
ดังนี้
ประธานกรรมการ
นายสาคร รอดขันเมือง
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
กรรมการดําเนินการ
เขต 1 นางชุลพี ร
แดนสุข
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 2 นายถนัด
ธุระพันธ
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 3 นายสุนันท
สุวรรณ
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 4 นายเสกสรรค สองจันทร
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 5 นางสาวนพพร จันทรเสนา
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
พนจากตําแหนง วาระที่ 1
เขต 6 นายประเสริฐ
สุภภูมิ
เขต 7 ดร.ฐนกร
คําหารพล
พนจากตําแหนง วาระที่ 1

12

รายงานประจำ�ปี 2565
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สหกรณไดจัดใหมีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ผลการสรรหา เปนดังนี้
ประธานกรรมการ
หมายเลข
ผูสมัครประธานกรรมการ
คะแนน
อันดับ
1
นายสาคร รอดขันเมือง
2,390
1
2
นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย
2,357
2
3
นายสมคิด แสงลี
173
3
กรรมการดําเนินการ
เขตสรรหา หมายเลข
ชื่อ- สกุล
คะแนนสรรหา ลําดับที่ไดรับการสรรหา
1
นางชุลพี ร แดนสุข
2,112
2
1
2
นางพัชรี ฤทธิ์ศร
2,125
1
1
นายถนัด ธุระพันธ
2,004
2
2
2
นางจารุณี ดวงศรี
2,254
1
1
ดร.ฐนกร คําหารพล
2,057
2
3
2
นางสาวชนัญชิดา ภูริศรี
2,121
1
1
นายสานิตย เหงาพรหมมินทร
1,725
2
4
2
นายณัฐวุธ แสงพรหม
1,823
1
3
นายไพรี ดุมรถ
754
3
1
นางสาวนพพร จันทรเสนา
1,942
2
5
2
นายนิทัศน นอยจันอัด
2,245
1
1
นายสมศักดิ์ อุนเกิด
1,363
2
6
2
นายประเสริฐ สุภภูมิ
1,660
1
3
นายคฑาวุธ นันทิกิตติราษฏร
1,230
3
1
นางอมราภรณ พุทโธ
1,547
2
7
2
นายสราวุฒิ ริดเขียว
2,082
1
3
นางสาวพรพิมล พงษไทย
581
3
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณา
1. เลือกตั้งผูที่ไดรับการสรรหาประธานกรรมการ ในลําดับที่ 1 คือ
นายสาคร รอดขันเมือง
ดํารงตําแหนงวาระที่ 2
โดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันไดรับเลือกตั้ง
2. เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ที่ไดรับการสรรหาในลําดับที่ 1 ของแตละเขต เปนกรรมการดําเนินการ
แทนตําแหนงที่วางลงโดยมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตวันไดรับเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
เขต 1 นางพัชรี
ฤทธิ์ศร
ดํารงตําแหนงวาระที่ 1
เขต 2 นางจารุณี
ดวงศรี
ดํารงตําแหนงวาระที่ 1
เขต 3 นางสาวชนัญชิดา ภูรศิ รี
ดํารงตําแหนงวาระที่ 1
เขต 4 นายณัฐวุธ
แสงพรหม
ดํารงตําแหนงวาระที่ 1
เขต 5 นายนิทัศน
นอยจันอัด
ดํารงตําแหนงวาระที่ 1
เขต 6 นายประเสริฐ สุภภูมิ
ดํารงตําแหนงวาระที่ 2
เขต 7 นายสราวุฒิ
ริดเขียว
ดํารงตําแหนงวาระที่ 1
มติ ที่ ป ระชุ ม มติ เ ป น เอกฉั น ท เ ลื อ กตั้ ง ผู ที่ ไ ด รั บ การสรรหาเป น ประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ
แทนตําแหนงที่วางลง และ มีวาระ 2 ป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

4.2 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะผูตรวจสอบกิจการ
ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2564 ขอ 105 กําหนด “ให
ที่ ป ระชุ ม ใหญ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก เป น ผู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู ค วามสามารถในด า นการเงิ น การบั ญ ชี การบริ ห ารธุ ร กิ จ
เศรษฐศาสตร การสหกรณหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณและมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณรวมทั้งไมมีลักษณะ
ตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณเปนคณะผูตรวจสอบกิจการของสหกรณจํานวนสามคน”
คณะผูตรวจสอบกิจการ ตองมีอยา งนอยหนึ่งคนเป นผูมีวุ ฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีดานการเงิน
การบั ญ ชี การบริ หารธุร กิ จ เศรษฐศาสตร ให มี ป ระธานคณะหนึ่ ง คน มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อคณะผูตรวจสอบกิจการใหที่ประชุมใหญทราบดวย
ในกรณีผูตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่งไมสามารถปฏิบัติ หน าที่ได ให คณะผูตรวจสอบกิจการพนจาก
ตําแหนง ทั้งคณะ แลวใหคณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดรับการเลือกตั้งอันดับสํารองมีสิทธิ์และหนาที่ตามขอบังคับทันที
ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2565 หมดวาระลง 3 คน ดังนี้
1.นางสาววิไลรัตน
จิตตโคตร
2.นายชาญณรงค
พงษไทย
3.นางอมราภรณ
พุทโธ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สหกรณไดจัดใหมีการสรรหาคณะผูตรวจสอบกิจการ และมีผลการสรรหาดังนี้
คณะผูตรวจสอบกิจการ
หมายเลข

ผูสมัครคณะผูตรวจสอบกิจการ
คะแนน
อันดับ
นางสาววิไลรัตน จิตตโคตร
1
นางพัชรินทร ชํานาญกิจ
2,132
2
นายปยะพงษ โพธิพ์ ุม
นายชาญณรงค พงษไทย
2
นางสาวเสาวคนธ ตั้งคณาทรัพย
2,734
1
นางยศพร ใจซื่อ
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งผูที่ไดรับการสรรหาคณะผูตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทเลือกตั้งผูที่ไดรับการสรรหาเปนคณะผูตรวจสอบกิจการ ที่ไดคะแนนสรรหา
ลําดับที่ 1เปนคณะผูตรวจสอบกิจการแทนตําแหนงที่วางลง ประจําป 2566-2567 ดํารงตําแหนง 2 ป จํานวน 3 คน ดังนี้
1.นายชาญณรงค
พงษไทย
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
2.นางสาวเสาวคนธ
ตั้งคณาทรัพย ผูตรวจสอบกิจการ
3.นางยศพร
ใจซื่อ
ผูตรวจสอบกิจการ (วุฒิปริญญาตรีดา นบัญชี)
และเลือกตั้งผูที่ไดรับการสรรหาคณะผูตรวจสอบกิจการที่ไดคะแนนสรรหา ลําดับที่ 2 ตามลําดับ ทดแทนคณะผู
ตรวจสอบกิจการที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับสหกรณได ดังตอไปนี้
1.นางสาววิไลรัตน
จิตตโคตร
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
2.นางพัชรินทร
ชํานาญกิจ
ผูตรวจสอบกิจการ
3.นายปยะพงษ
โพธิ์พุม
ผูตรวจสอบกิจการ (วุฒิปริญญาตรีดานบัญชี)
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4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (อยางยอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ป 2565
บาท
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
81,376,160.62
เงินใหกูยืมระยะสั้น
440,479,580.96
ดอกเบี้ยเงินกูคางรับ
3,504,804.00
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
715,547.55
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
526,076,093.13
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
18,746,500.00
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ
5,105,193,069.75
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
1,246,658.09
สิทธิการใชประโยชนในอาคาร
698,601.00
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
5,125,884,828.84
รวมสินทรัพย
5,651,960,921.97
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
250,000,000.00
สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
47,004,000.00
เงินรับฝาก
1,881,939,594.32
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,258,937.43
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2,180,202,531.75
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
193,577,000.00
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
12,099,193.98
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
205,676,193.98
รวมหนี้สิน
2,385,878,725.73
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
2,803,192,310.00
ทุนสํารอง
219,072,407.22
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบอื่น ๆ
18,334,721.69
กําไรสุทธิประจําป
225,482,757.33
รวมทุนของสหกรณ
3,266,082,196.24
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ
5,651,960,921.97

ป 2564
บาท
89,782,569.52
376,152,907.77

3,243,912.75
576,373.76
469,755,763.80
18,546,500.00
4,559,546,440.59
1,672,253.56
761,351.00
4,580,526,545.15
5,050,282,308.95
230,000,000.00
74,088,000.00
1,620,911,726.97
1,003,086.59
1,926,002,813.56
162,694,000.00
10,525,814.31
173,219,814.31
2,099,222,627.87
2,520,391,850.00
196,589,606.93
15,683,775.44
218,394,448.71
2,951,059,681.08
5,050,282,308.95
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกําไรขาดทุน (อยางยอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ป 2564
ป 2565
%
บาท
%
บาท
100.00
295,699,970.71
100.00
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
318,972,194.79
หัก คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
66,107,898.84
20.73
62,261,579.03
21.06
1.44
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
4,606,412.17
ผ2,670,441.37)
(0.90)
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
248,257,883.78
77.83
236,108,833.05
79.84
บวก รายไดอื่น
231,502.10
0.07
500,714.89
0.17
หัก คาใชจา ยในการดําเนินงาน
23,006,628.55
7.21
18,215,099.23
6.16
กําไรสุทธิ
225,482,757.33
70.69
218,394,448.71
73.85
เมื่อนางสาวนัทชหทัย ศิริสุวรรณ ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ รายงานงบการเงินเสร็จแลว ประธาน
จึงขอใหที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของสหกรณฯ ประจําป 2565 ตามที่ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณรายงาน
มติที่ประชุม มติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงินสหกรณ ประจําป 2565
4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ไดดาํ เนินงานครบรอบปบัญชีประจําป 2565 ผลการ
ดําเนินงาน มีกําไรสุทธิ ทั้งสิ้น 225,482,757.33 บาท คณะกรรมการดําเนินการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรร
กําไรสุทธิประจําป 2565 ดังนี้
ตารางที่ 4 เสนอรางจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565

รายละเอียด
1. ทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30,000 บาท
3. เงินปนผลตามหุน รอยละ 6.10 ตอปของคาหุนที่ชําระแลว
4. เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยที่ชําระแลว
(สวัสดิการ รอยละ 3.74, สามัญ/ฉุกเฉิน/สภาพคลอง/โควิด รอยละ 9.74,
พัฒนาคุณภาพชีวิต1,2/รวมหนี้ /มั่นคง รอยละ 12.74)
5. โบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6. ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
7. กองทุนชวยเหลือสมาชิก
8. กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
9. กองทุนสวัสดิการสมาชิก
10. จัดสรรเพื่อเปนทุน สะสมจัดหาสํานักงานแหงใหม
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
รวมกําไรสุทธิ ป 2565

จํานวนเงิน
22,649,084.45

รอยละ
10.04

30,000.00
162,360,722.15
38,042,950.73

0.01
72.01
16.87

1,500,000.00
30,000.00
100,000.00
10,000.00
650,000.00
10,000.00
100,000.00
225,482,757.33

0.67
0.01
0.04
0.00

0.29
0.00
0.04

100.00

ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ อมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ชุดที่ 29 ครั้งที่ 17/2565
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565
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การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 ตามที่เสนอมีดังนี้
1. เปนของสมาชิก รอยละ 88.88 ของกําไรสุทธิ
จํานวน 200,403,672.88 บาท
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก รอยละ 10.44 ของกําไรสุทธิ
จํานวน 23,549,084.45 บาท
3. เปนของคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ รอยละ 0.67 ของกําไรสุทธิ
จํานวน
1,500,000.00 บาท
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 0.01 ของกําไรสุทธิ
จํานวน
30,000.00 บาท
รวม
225,482,757.33 บาท
นายปญญา คามะเชียงพิณ สมาชิกเลขที่ 00502 ไดใหความเห็น ดังนี้ คณะกรรมการไดทําผิดขอบังคับ
ใน 2 ประเด็น คือ
1. เรื่องการรับสมัครสมาชิก ถือวาทําผิดขอบังคับถามีคนรอง มีคนแยง มีคนเอาเรื่องก็ถือวาผิด เพราะผล
การดําเนินการไดออกมาแลว มีแมกระทั่งสมาชิกไปใชสิทธิสรรหา และไดรับเงินไป นี้คือประเด็นที่คิดวาโบนัสกรรมการที่
เคยเพิ่มใหเมื่อปที่แลวนาจะตองลดลงเทาเดิมหรือลดลงกวาปกอน
2. เรื่องการจัดซื้อที่ดิน ถือวาคณะกรรมการไดทําผิดมติที่ประชุมใหญ เพราะที่ประชุมใหญกําหนดเฉพาะ
เรื่องของงบประมาณลดลงจาก 30,000,000.00 บาท เปน 20,000,000.00 บาท แตคณะกรรมการไปแกเงื่อนไขตางๆ
ซึ่งไมสอดคลองกับมติที่ประชุมใหญเมื่อปที่แลว
มติที่ป ระชุม ที่ประชุมมีมติเปน เอกฉัน ทอนุมัติการจัดสรรกํ าไรสุทธิ ประจํา ป 2565 โดยไดลดโบนัส
คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณคงเหลือ 1,500,000.00 บาท โดยนําเงินสวนตา ง 100,000.00 บาท
เขาเปนทุนสํารอง
ประจําป 2566

4.5 เรื่อง พิจารณากําหนดคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม

อางถึงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2564 ขอ 72 (5) และ (9)
กําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป มีอํานาจหน าที่พิจารณาวิ นิจฉัยเกี่ยวกั บ การกําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการ
ปฏิ บัติง านของผู ตรวจสอบกิจ การ และกํา หนดคา เบี้ย เลี้ย ง คา พาหนะ ค า เช า ที่พั ก และคา เบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณ หรือบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ใหกับสหกรณนั้น
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังตอไปนี้
1. กําหนดคาตอบแทนคณะผูตรวจสอบกิจการ เปนเงิน 126,000.00 บาท (เทากับป 2565)
(10,500 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 700.00 บาท
3.1.2 คาเบี้ยเลี้ยงในตางจังหวัด
วันละ 1,000.00 บาท
3.2 คาพาหนะ
3.2.1 คาพาหนะวันสรรหา กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2566
จํานวน 500.00 บาท (สําหรับสมาชิก กรรมการ ผูตรวจสอบ เจาหนาที)่
3.2.2 คาพาหนะวันประชุมใหญ จายเปนเงินสด
จํานวน 1,500.00 บาท (สําหรับสมาชิกที่มาประชุมใหญ)
3.2.3 คาพาหนะเบิกจายคาน้าํ มันเชื้อเพลิงรถยนต อัตรา 5.00 บาท ตอระยะทาง 1 กิโลเมตร
กรณีใชรถยนตสวนตัวในการปฏิบัติงานของสหกรณโดยคํานึงถึงความประหยัด
3.3 คาเชาที่พัก ใหจายตามที่จายจริง แตไมเกินคืนละ 2,000.00 บาท โดยคํานึงถึงความประหยัด
4. คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 700.00 บาท
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นางมยุรี วงศศิริ สมาชิกเลขที่ 00048 ไดใหความเห็น ดังนี้ คาน้ํา มันเชื้อเพลิงใหคงไว 4 บาทเทาเดิม
คาเบี้ยประชุมใหได ครั้งละ 500.00 บาท
นางอมรพรรณ พิมพใจพงศ สมาชิกเลขที่ 00089 ไดใหความเห็น ดังนี้ ควรเพิ่มคาตอบแทนคณะผู
ตรวจสอบกิจการจากเดิม 3,500.00 บาท เปน 4,000.00 บาท เนื่องจากมีภาระงานเพิ่มขึ้น
นายสาคร รอดขันเมือง ประธานกรรมการ แจ งคณะกรรมการไดเสนอคา ตอบแทนคณะผูตรวจสอบ
กิจ การกับ สหกรณออมทรัพ ยขนาดใหญ เชน สหกรณอ อมทรัพ ยส าธารณสุ ขขอนแก น จํา กั ด ซึ่ งมี ทุน การดํ า เนินงาน
15,500 ลานบาท ไดจายคาตอบแทน คณะผูตรวจสอบกิจการเดือนละ 10,500 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะผูตรวจสอบกิจการ คาตอบแทนที่
ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คาพาหนะวันสรรหา คาพาหนะวันประชุมใหญ คาพาหนะเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง
รถยนต ตามที่เสนอ
และอนุมัติ ขอ 3. คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุม
3.1 คาเบี้ยเลี้ยง
3.1.1 คาเบี้ยเลี้ยงในจังหวัดอุดรธานี วันละ 500.00 บาท
3.1.2 คาเบี้ยเลี้ยงในตางจังหวัด
วันละ 700.00 บาท
ขอ 4. คาเบี้ยประชุม ครั้งละ 500.00 บาท
4.6 เรื่อง พิจารณาจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงานสหกรณ
สืบเนือ่ งจากการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ไดอนุมัติใหสหกรณจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน และอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ จํานวน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบลานบาท) นั้ น
ในระหวางป 2565 สหกรณไดชะลอการซื้อที่ดินไว ดวยเหตุผลเนื่องจากมีผูยื่นหนังสือคัดคานการจัดซื้อ
ที่ดินเพื่อกอสรา งสํานักงาน คณะกรรมการดําเนินการจึงเห็นชอบใหเสนอดําเนินการจัดซื้อที่ดินใหมในป 2566 พรอมกับ
เสนอหลักเกณฑคุณสมบัติที่ดินที่สําคัญตอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหจัดซื้อที่ดินและอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ
จํานวน 30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาท) โดยมีหลักเกณฑสําคัญ ดังนี้
1. ที่ดินที่เสนอขายตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา 3 ไร
2. ตองมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดที่ดิน ตองไมติดการจดทะเบียนจํานอง ขายฝาก จํานํา หรือ ขายทอดตลาด
ไมผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ไมคางชําระภาษี และสามารถทํานิติกรรมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได
3. ที่ตั้งของที่ดินตองอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีและอยูหางจากถนนเลี่ยงเมืองไมเกินระยะทาง
10 กิโลเมตร
4. กรณีที่ดินที่อยูนอกเขตถนนเลี่ยงเมืองตองเปนที่ดินที่ติดกับวงแหวนหรือทางหลวงแผนดิน เสนใดเสน
หนึ่ง จาก 4 เสนคือถนนมิตรภาพ (ขอนแกน-อุดรธานี),ถนนนิตโย(อุดรธานี-สกลนคร),ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย),
ถนนบุญยาหาร (อุดรธานี–หนองบัวลําภู)
5. กรณีที่ดินที่ในเขตถนนเลี่ยงเมืองตองเปนที่ดินที่ติดกับถนนสายหลักหรือถนนสายรอง หรือ ถนนทอง
ถิ่นไมเปนที่ดินที่อยูในตรอก,ซอก,ซอย
6. ที่ดินที่จะเสนอขายจะตองมีหนากวางดานติดถนนไมนอยกวา 40 เมตร และไมมีพื้นที่ ที่มีลักษณะเปน
บอน้ํา คลอง หรือมีน้ําทวมขังตลอดเวลา
7. ที่ดินที่จะเสนอขายจะตองเปน ที่ดิ นแปลงเดี ยวกั น หรือ หลายแปลงรวมกั นก็ ได แตตอ งเป นพื้นที่
ตอเนื่องกัน เมื่อนํามารวมกันแลวจะตองไดลักษณะเปนรูปเหลี่ยม เหมาะที่จะสรางอาคารและสวนควบตางๆ และที่ดิน
สามารถใชประโยชนไดเต็มพื้นที่
8. ที่ดินที่เสนอขายตองมีขอบเขตของที่ดินชัดเจน โดยแสดงหลักเขตที่ดินครบทุกหมุด ไมรุกล้ําที่ดินผูอื่น
หรือสงผลกระทบตอการใชประโยชนท่ดี ินอื่น
9. ไมเปนที่ดินอยูในแนวเขตเวนคืนที่ดิน หรือคาดวาจะถูกเวนคืนที่ดินตามกฎหมาย ไมถูกอายัด ขาย
ทอดตลาด ติดภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และตองไมคางชําระคาภาษีบํารุงทองที่

18

รายงานประจำ�ปี 2565
10. มีระบบสาธารณูปโภคผานบริเวณหนาที่ดินเชนไฟฟา และหรือประปาเปนตน
11. ที่ดินที่เสนอขายตองเปนที่ดินวางเปลาปราศจากสิ่งปลูกสรางใดๆ หรือมีเสาไฟฟาแรงสูงพาดผาน
12. ผูเสนอขายที่ดินจะตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือทายาทโดยชอบดวยกฎหมาย
13. ที่ดินที่เสนอขายไมเปนที่ดินอยูในเขตหามทําการกอสรางตามกฎหมายอื่น
14. ที่ดินที่เสนอขายไมเปนที่ดินที่ตกอยูใตภาระจํายอม ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย สิทธิเก็บกิน สิทธิ
การเชา สิทธิอาศัย หรือสิทธิประโยชนอื่นใด ไมมีภาระผูกพันตามกฎหมายการจดจํานอง
15. ที่ดินที่เสนอขายไมอยูระหวางเปนคดีพิพาทอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิอื่นใดเกี่ยวกับที่ดิน
16. ที่ดินที่เสนอขายจะตองอยูในสภาพที่ดินเดิม หากมีการทําใหเปลี่ยนสภาพ เชนขุดหนาดินไปขาย ขุด
หนาดินเพื่อฝงขยะ เปนตน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอสงวนสิทธิ์หักคาใชจายในการถมดิน
หรือปรับสภาพที่ดินกลับคืนตามสัดสวนของราคาที่ตองใชไป
17. หากผูใดเห็นวารายละเอียดคุณลักษณะของที่ดนิ ตามประกาศมีลักษณะไมชอบดวยกฎหมาย
กอใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรมใหโตแยงคัดคานภายใน 15 วัน นับแตวันลงประกาศจัดซื้อที่ดิน
18. กอนการโอนกรรมสิทธิ์เจาของที่ดินรายที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ตกลง
ซื้อ ตองดําเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินและรังวัด และตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการโอน คาภาษีและคา
ฤาชาธรรมเนียมตางๆ ทั้งหมด
19. ในการทํานิติกรรมซื้อขายจะตองเปนเจาของที่ดิน หามมิใหมอบอํานาจใหนายหนาหรือผูใดทําการ
แทนเจาของที่ดินโดยเด็ดขาด
เหตุผลและความจําเปน
การดําเนินงานของสหกรณที่มีความมั่นคงทางการเงิน นอกจากมีสินทรัพยที่เปนลูกหนี้เงินใหกูยืมแลว ยังมีความ
จําเปนตองมีสินทรัพยที่เปนสินทรัพยถาวร ตามเหตุผล ดังนี้
1. เพื่อเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมเงินจากสถาบันการเงินตางๆ ได
2. เนื่องจากกิจการของสหกรณมีความเติบโตอยางตอเนื่องจึงจําเปนตองขยายพื้นที่เพื่อใหบริการแก
สมาชิกที่มาติดตอใหไดรับความสะดวกสบาย
2.1 ที่จอดรถมีไมเพียงพอสําหรับสมาชิกมาติดตอ
2.2 เพื่อมีพื้นที่กวางขวางรองรับการใหบริการสมาชิกใหไดรับความสะดวกสบาย
2.3 เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานสําคัญ ซึ่งเปนเอกสารเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
โฉนดที่ดินและอื่น ๆ ที่มีความจําเปนในการจัดเก็บระยะยาว รวมทั้งกรณีที่เอกสารมีความเกี่ยวของกับคดีความ
2.4 เพื่อใหการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ มีความปลอดภัย งายตอการสืบคน
2.5 อาคารมีอายุเกินกวา 20 ป ปจจุบันมีการชํารุด เกิดรอยแตกราวเปนแนวยาวบริเวณพื้นหองประชุม
ชั้น 2 จํานวนหลายจุดตองมีงบซอมแซมทุกป
นายปญญา คามะเชียงพิณ สมาชิกเลขที่ 00502 สืบเนื่องจากการจัดซื้อที่ดินในป 2564 ประเด็นที่คัดคาน
รองเรียนนักขาวเปนผูคัดคาน และในป 2565 เปนกระผมที่เปนผูคัดคาน ที่ประชุมใหญในป 2564 มีการแกไขเฉพาะเรื่อง
งบประมาณตัดลดงบประมาณจาก 30,000,000.00 บาท (สามสิบลานบาท) เปน 20,000,000.00 (ยี่สิบลานบาท) แต
ปรากฏวา TOR คณะกรรมการไดขยายขอบเขตของ TOR ซึ่งในป 2560 บอกวาที่ดินไมเกิน 2 ไรและมีระยะทางหางจาก
สหกรณไมเกิน 5 กิโลเมตร ที่ประชุมจํากัดไวเชนนั้นในเรื่องระยะทาง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหจัดซื้อที่ดนิ โดยกําหนด
1. ที่ดินจํานวนเนื้อที่ไมนอยกวา 2 ไร
2. ที่ตั้งของที่ดนิ ตองมีระยะหางจากสํานักงานสหกรณปจจุบันไมเกิน 10 กิโลเมตร
3. ไมระบุงบประมาณเนื่องจากใหผูที่ผานการคัดเลือกแลวใหนําเสนอราคาตอที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อตอไป
4. ใหนําเสนอที่ดินที่ผานการคัดเลือกอยางนอย 3 แปลงเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญ
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5. เสนอชื่อบุคคลดังตอไปนี้ เพื่ อแตงตั้งเปน คณะกรรมการกํา หนดคุณสมบั ติของที่ ดิน และ
คณะกรรมการคัดเลือกที่ดิน
1.นายปญญา คามะเชียงพิณ
2.นายภาณุ อดกลั้น
3.นางมยุรี วงศศริ ิ
4.นายศิรเิ ดช ผานจังหาร
5.นายสมจง โกมุทกลาง
6.นายเสมอเทพ ศรีทาสรอย
7.นายสาคร อําคา
8.นายสมคิด สิทธิโคตร
9.นายเชวง ยอดยศ
10.นายชัยสิทธิ์ ทาปลัด
11.นางสาวกรรณิกา สตารัตน
12.นางระนอง เกตุดาว
13.นายสุพัฒน กองศรีมา
14.นายธีระวัต เคนถาวร
15.นายสุนันท สุวรรณ
และ นายเสกสรรค สองจันทร ไวสาํ รอง
4.7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรสหกรณ ป 2566-2570
วิสัยทัศน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
มีศักยภาพสูง มั่นคง บริหารดวยธรรมาภิบาล
ใสใจสังคม สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะเพียงพอ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสหกรณใหมี
ศักยภาพที่สูงขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพดานการบริการทางการเงินที่มมี าตรฐาน
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรทางการเงินอยางมีธรรมาภิบาล
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู คุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรมแกบุคลากร
5. พัฒนาการเชื่อมโยงภาคีเครือขายสหกรณ เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน (Service Excellence)
เปาประสงค (Goals) 1. สมาชิกเขาถึงผลิตภัณฑทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด สรางคุณคาเพิ่มดวยความสําเร็จ
จากการผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
แผนงานที่ 2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ป 2566- 2570 และจัดประชุมแผนปฏิบัติการประจําป 2566
แผนงานที่ 3 โครงการประชุมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่กลุมบุคลากร
แผนงานที่ 4 โครงการระดมเงินรับฝาก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการเชื่อมโยงภาคีเครือขายสหกรณ (Network Excellence)
เปาประสงค (Goals) : 3. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด สรางคุณคาเพิ่มดานสังคม
และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมกับภาคีเครือขายสหกรณ
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 5 โครงการสหกรณสัญจรพบสมาชิก
แผนงานที่ 6 โครงการรวมจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ
แผนงานที่ 7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณ
แผนงานที่ 8 โครงการทําบุญครบรอบกอตั้งสหกรณ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารทรัพยากรทางการเงิน อยางมีธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
เปาประสงค (Goals) : 4. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด มีความเขมแข็งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน บนฐานธรรมาภิบาล
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 9 โครงการ UD-Coop Network Mobile
1.จัดซื้อแอพพลิเคชั่น Coopnet Work
2.จัดซื้อระบบ UD Conect แจงการทําธุรกรรมผานระบบไลน
3.จัดซื้อแพ็คเกจสงขอความ SMS
แผนงานที่ 10 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดวยนวัตกรรม
1. โปรแกรมบริหารจัดการการติดตามเรงรัดหนี้ DMS เริ่มพัฒนา ป 2566
2. โปรแกรมการตรวจสอบขอมูลบุคคลลมละลาย (ปรับปรุง)
3. โปรแกรมควบคุมหลักประกันความมั่นคงของสมาชิก (ปรับปรุง)
4. โปรแกรมจับเลขบัญชีเงินฝากสมาชิก (ปรับปรุง)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ (people Excellence)
เปาประสงค (Goals) 5.สมาชิกมีศักยภาพในการพึ่งตนเองทางดานการเงิน มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข
บุคลากรมีสมรรถนะ มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง และการ
เปนสมาชิกขององคกร วัฒนธรรม และคานิยมรวมขององคกรเขมแข็ง
แผนงานโครงการ
แผนงานที่ 11 โครงการอบรมวิชาการสมาชิกใหม
แผนงานที่ 12 โครงการบริหารการเงินสวนบุคคล
แผนงานที่ 13 โครงการวางแผนการเงินสมาชิกกอนวัยเกษียณ
แผนงานที่ 14 โครงการชวยเหลือคาครองชีพสมาชิก
แผนงานที่ 15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรมกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่สหกรณ )
แผนงานที่ 16 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณ
แผนงานที่ 17 โครงการประชุมสัมมนาเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนงานที่ 18 โครงการจัดซือ้ ที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนยุทธศาสตรสหกรณ ป 2566-2570 และอนุมัติ
แผนงานโครงการ จํานวน 12 แผนงานโครงการดังนี้
แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
แผนงานที่ 2 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร ป 2566- 2570 และจัดประชุมแผนปฏิบัติการ ประจําป 2566
แผนงานที่ 3 โครงการประชุมเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่กลุมบุคลากร
แผนงานที่ 4 โครงการรวมจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ
แผนงานที่ 5 โครงการ UD-Coop Network Mobile
1.จัดซื้อแอพพลิเคชั่น Coopnet Work
2.จัดซื้อระบบ UD Conect แจงการทําธุรกรรมผานระบบไลน
3.จัดซื้อแพ็คเกจสงขอความ SMS
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แผนงานที่ 6 โครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการ ดวยนวัตกรรม
1. โปรแกรมบริหารจัดการการติดตามเรงรัดหนี้ DMS เริ่มพัฒนา ป 2566
2. โปรแกรมการตรวจสอบขอมูลบุคคลลมละลาย (ปรับปรุง)
3. โปรแกรมควบคุมหลักประกันความมั่นคงของสมาชิก (ปรับปรุง)
4. โปรแกรมจับเลขบัญชีเงินฝากสมาชิก (ปรับปรุง)
แผนงานที่ 7 โครงการอบรมวิชาการสมาชิกใหม
แผนงานที่ 8 โครงการวางแผนการเงินสมาชิกกอนวัยเกษียณ
แผนงานที่ 9 โครงการชวยเหลือคาครองชีพสมาชิก
แผนงานที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรมกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่สหกรณ)
แผนงานที่ 11 โครงการประชุมสัมมนาเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนงานที่ 12 โครงการจัดซือ้ ที่ดินเพื่อกอสรางสํานักงาน
4.8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2566
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด ขอเสนอ
เปาหมายการดําเนินงานประจําป แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายรับ - รายจาย ประจําป 2566 เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาสหกรณ อยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน เกิดประโยชนตอมวลสมาชิก
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป
2566 ดังตอไปนี้
1. กําหนดเปาหมายการรับสมาชิกใหม
ตารางที่ 5 เปาหมายการรับสมาชิกใหม ประจําป 2566
หนวย : คน
เปาหมาย ป2566
ประเภท
ป 2565
ผลการดําเนินงาน
สมาชิก
200
377
200
สมาชิกสมทบ
50
57
60
รวม
250
434
260
2. กําหนดเปาหมายระดมทุนในสหกรณ
หนวย : บาท
ตารางที่ 6 เปาหมายระดมทุนในสหกรณ ประจําป 2566
ประเภท
ป 2565
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ป2566
ออมทรัพย
160,000,000.00
170,853,734.88
180,000,000.00
ออมทรัพยพิเศษ
615,000,000.00
594,193,497.74
650,000,000.00
ฝากประจํา
25,000,000.00
26,909,777.37
30,000,000.00
รวม
800,000,000.00
791,957,009.99
860,000,000.00
3. กําหนดเปาหมายการเพิ่มเงินทุนเรือนหุน
หนวย : บาท
ตารางที่ 7 เปาหมายการเพิ่มเงินทุนเรือนหุน ประจําป 2566
ประเภท
ป 2565
ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย ป 2566
หุนประจําเดือน
120,000,000.00
106,039,890.00
100,000,000.00
หุนพิเศษ
200,000,000.00
202,095,340.00
200,000,000.00
รวม
320,000,000.00
308,135,230.00
300,000,000.00
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4. กําหนดเปาหมายการใหสนิ เชื่อ

ตารางที่ 8 เปาหมายการใหสินเชื่อ ประจําป 2566
เปาหมายการใหสินเชื่อ
ประจําป 2565

ฉุกเฉินและฉุกเฉินผานระบบ ATM
สามัญทั่วไป
สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต
สามัญเสริมสภาพคลอง
สามัญสวัสดิการ
สามัญรวมหนี้
สามัญชําระหนี้แทน
สามัญไมเกินมูลคาหุน
สวัสดิการสูภัยโควิด
รวม

ผลการดําเนินงาน

90,000,000.00 112,463,074.44
500,000,000.00 509,245,000.00
1,350,000,000.00 1,435,304,000.00
90,000,000.00
80,690,000.00
40,000,000.00
26,063,500.00
400,000,000.00 494,090,000.00
0.00
1,791,892.29
80,000,000.00 100,532,900.00
300,000,000.00 265,296,940.00
2,850,000,000.00 3,025,477,306.73 3,655,000,000.00

5. การเบิกและการชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน ประจําป 2566
ตารางที่ 9 การเบิกและการชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน ประจําป 2566

แหลงเงินกูยืม
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
รวม

6. การลงทุนในทรัพยสิน
6.1 เครื่องพิมพเลเซอร
6.2 เกาอี้สํานักงาน
6.3 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก
6.4 เครื่องทําลายเอกสาร
6.5 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
6.6 เครื่องโปรเจคเตอร
6.7 เครื่องเสียงในหองประชุม
6.8 เครื่องคอมพิวเตอร CPU+SV
6.9 คอมพิวเตอรแมขาย
6.10 เครื่องสํารองไฟ
6.11 ตูเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
รวม

หนวย : บาท
เปาหมายป 2566
130,000,000.00
800,000,000.00
1,800,000,000.00
100,000,000.00
45,000,000.000
650,000,000.00
0.00
130,000,000.00
0.00

ยกมา

กูระหวางป

0.00
200,000,000.00
79,581,000.00
150,000,000.00
161,000,000.00
200,000,000.00
0.00
300,000,000.00
200,000,000.00
750,000,000.00
50,000,000.00
400,000,000.00
0.00
100,000,000.00
490,581,000.00 2,000,000,000.00

จํานวน 3 เครื่อง
จํานวน 15 ตัว
จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 4 เครื่อง
จํานวน1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 หลัง

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

ชําระระหวางป

150,000,000.00
130,000,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
750,000,000.00
400,000,000.00
100,000,000.00
1,930,000,000.00

45,000.00
30,000.00
60,000.00
35,000.00
70,000.00
38,000.00
20,000.00
120,000.00
65,000.00
47,000.00
26,000.00
556,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หนวย : บาท

คงเหลือสิ้นป

50,000,000.00
99,581,000.00
161,000,000.00
100,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
0.00
660,581,000.00
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7. แผนงบประมาณรายรับ - รายจาย ป 2566
7.1 แผนประมาณการรายไดป 2566
ตารางที่ 10 งบประมาณการรายได ป 2566

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกูยืม
คาธรรมเนียมแรกเขา
ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
คาธรรมเนียมตรวจแปลงที่ดิน
รายไดอื่นๆ
รวม
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ป 2565

ตั้งไว (1)
รับจริง (2)
315,000,000.00 317,687,285.76
100,000.00
80,999.99
1,000,000.00
1,038,877.79
150,000.00
4,260.00
20,000.00
56,450.00
200,000.00
165,031.25
60,000.00
93,000.00
100,000.00
77,792.10
316,630,000.00 319,203,696.89

ผลตาง(3)
ป 2566
(3) = (2) - (1)
(ตั้งไว)
2,687,285.76 346,000,000.00
(19,000.01)
100,000.00
38,877.79
1,000,000.00
(145,740.00)
150,000.00
36,450.00
20,000.00
(34,968.75)
150,000.00
33,000.00
90,000.00
(22,207.90)
100,000.00
2,573,696.89 347,610,000.00

7.2 แผนงบประมาณรายจาย ประจําป 2566
คณะกรรมการดําเนินการขอแสดงงบประมาณรายจายประจําป 2566 ตอที่ประชุมโดยอาศัยอํานาจตามความใน
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ขอ 72 (7) โดยมีแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป
2566 รวมจํานวนทั้งสิ้น 108,758,500.00บาท ซึ่งแยกเป นงบประมาณเพื่ อจั ดซื้ อครุ ภัณฑ และสิ่งปลู กสร าง จํานวน
556,000.00บาท และ งบประมาณคาใชจาย จํานวน 108,202,500.00บาท มีรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 11 สรุปงบประมาณการรายจาย ป 2565
ที่

ป 2565

หมวดตนทุนทางการเงิน

ตั้งไว (1)

จายจริง (2)

1 หมวดตนทุนทางการเงิน
74,500,000.00 66,107,898.84
2 หมวดคาใชจายดานบุคลากร
7,192,000.00
7,028,581.17
3 หมวดคาใชจายดานสํานักงาน
1,390,800.00
1,122,765.99
4 หมวดคาใชจายในการดําเนินงาน
6,229,200.00 10,111,076.56
5 หมวดคาใชจายดานแผนงานโครงการ
9,902,100.00
9,350,616.50
รวมรายจาย หมวดที่ 1-5
99,214,100.00 93,720,939.06
6 หมวดครุภัณฑ, ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
20,259,000.00
227,100.00
รวม
119,473,300.00
93,948,039.06
หมายเหตุ : งบประมาณรายจายสามารถถัวเฉลี่ยจายไดในหมวดเดียวกัน

ตารางที่ 12 รายละเอียดงบประมาณการรายจายป 2566
ที่
1

2

หมวดรายจาย
หมวดตนทุนทางการเงิน
1.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
1.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
รวมหมวดตนทุนทางการเงิน
หมวดคาใชจายดานบุคลากร
2.1 เงินเดือน
2.2 เงินประกันสังคม

ตั้งไว (1)

งบประมาณป 2565
จายจริง (2) คงเหลือ(1)-(2)

คงเหลือ
เพิ่ม/(ลดลง)
(3)=(1)-(2)
8,392,101.16
163,618.83
268,034.01
-3,881,876.56
551,483.50
5,493,360.94
20,031,900.00
25,525,260.94

ป 2566
ตั้งไว

ป 2566
(ตั้งไว)
82,779,000.00
8,201,900.00
1,552,600.00
6,289,800.00
9,499,200.00

108,322,500.00
556,000.00

108,878,500.00

รายละเอียด

56,000,000.00 50,414,687.11
18,500,000.00 15,693,211.73
74,500,000.00 66,107,898.84

5,585,312.89 59,239,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท
2,806,788.27 23,540,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
8,392,101.16 82,779,000.00

5,133,680.00
82,765.00

41,320.00 5,592,400.00 เพื่อจายเงินเดือนเจาหนาที่ 13 อัตรา
33,235.00 116,700.00 เพื่ อ จา ยสมทบเงิน ประกั นสั ง คม(สว น

5,175,000.00
116,000.00

ของนายจาง) อัตรารอยละ 5ของคาจาง
ที่จายใหลูกจาง
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ที่

หมวดรายจาย
2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
2.4 สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เจาหนาที่

2.5 สํารองจายบําเหน็จและเงิน
ชดเชย
2.6 ดอกเบี้ยจายเงินสะสม
เจาหนาที่
2.7 คาลวงเวลา

2.8 คาสวัสดิการเจาหนาที่
สหกรณ

3

รวมหมวดคาใชจายดานบุคลากร
หมวดคาใชจายดานสํานักงาน
3.1 คาเสื่อมราคาทรัพยสิน
3.2 ขาดทุนจากการเลิกใช
ทรัพยสิน

ตั้งไว (1)
10,400.00

งบประมาณป 2565
จายจริง (2) คงเหลือ(1)-(2)
8,657.00
1,743.00

ป 2566
ตั้งไว

11,200.00 เพื่ อจ า ยสมทบกองทุน เงิ น ทดแทนใน

258,800.00

255,442.00

3,358.00

280,000.00

1,118,500.00

989,350.00

129,150.00

1,597,900.00

80,000.00

73,145.67

6,854.33

78,200.00

370,000.00

417,991.50

(47,991.50)

420,000.00

63,500.00

67,550.00

(4,050.00)

105,500.00

7,192,200.00 7,028,581.17

รายละเอียด
อัตรารอยละ 0.02 ของคาจางที่จาย
ใหลูกจาง
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในอัตรา
เทากับเงินสะสมของเจาหนาที่
เพื่ อ สมทบกองทุ น บํ า เหน็ จเจ า หน า ที่
สหกรณไ ว สํ า หรั บ จ า ยใหกั บ เจ า หนา ที่
ที่ ล าออกจากสหกรณ โดยมี อ ายุ ง าน
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป
เพื่ อ จ า ยดอกเบี้ ย เงิ น สะสมเจ า หน า ที่
สหกรณ ตามระเบียบวา ดวยเจ าหนา ที่
สหกรณ พ.ศ. 2554
เพื่อเปนคาลวงเวลาสําหรับเจาหนาที่ใน
การปฏิ บั ติ ง านเร ง ด ว น และเข า ร ว ม
ป ร ะ ชุ ม ใ นวั นห ยุ ด ห รื อ นอ ก เ ว ล า
ปฏิ บั ติ ง าน จั ด ทํ า หนั ง สื อ สอบทาน
หุ น หนี้ ป ด บั ญ ชี ส้ิ น ป เตรี ย มจั ด งาน
วันประชุมใหญสามัญประจําป ปรับปรุง
ระบบโปรแกรมงานสหกรณ
เพื่อเปนคาประกันอุบัติเหตุ, คาสงเสริม
การศึกษาบุตรเจาหนาที่ และคา
รักษาพยาบาลสวนที่เบิกจาก
ประกันสังคมไมได

163,618.83 8,201,900.00

675,000.00
0.00

654,709.85
6,075.62

20,290.15
(6,075.62)

757,000.00 หักคาเสื่อมราคาครุภัณฑสํานักงาน
0.00

3.3 คาตัดจายสิทธิประโยชนในการใช

130,000.00

62,750.00

67,250.00

63,000.00 หักคาสิทธิประโยชน 5% ของราคา

3.4 คาดูแลระบบโปรแกรม/ลิขสิทธิ์/
คาพัฒนาระบบงานสหกรณ

83,000.00

90,328.00

(7,328.00)

378,700.00

3.5 คาซอมแซมบํารุงรักษา

232,000.00

137,461.59

94,538.41

150,000.00

3.6 คาวัสดุคอมพิวเตอร

167,000.00

81,625.00

85,375.00

100,000.00

3.7 คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน

103,800.00

89,815.93

13,984.07

103,900.00

1,390,800.00

1,122,765.99

268,034.01

1,552,600.00

500,000.00

547,613.00

(47,613.00)

อาคาร

รวมหมวดคาใชจายดานสํานักงาน
หมวดคาใชจายในการ
4
ดําเนินงาน
4.1 คาใชจายวันประชุมใหญ
4.1.1 คาใชจายวันประชุมใหญ
สามัญประจําป

สิ่งปลูกสราง
เพื่อเปนคาใชจายดังตอไปนี้
1.คาธรรมเนียมบํารุงรักษาและพัฒนา
ระบบโปรแกรม (โปรแกรมหลัก)
2.ซื้อระบบแอพพลิเคชั่น UD Co – op
2.1 คาดูแลรายป
2.2 คาบริการอินเตอรเน็ต
2.3 คาบริการ SMS แจง
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการซอมแซม
ทรัพยสินสหกรณ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เชน หมึกพิมพ เมาท คีบอรด แบตเตอรี่
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค และวัสดุ
คอมพิวเตอร อื่นๆ
เพื่อเปนคาเบี้ยประกันภัย รถยนต
รถจั ก รยานยนต ค า เบี้ ย ประกั น ภั ย
อาคารและทรัพยสินอื่น ๆ

756,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการประชุมใหญ
สามัญประจําป มีดังนี้
คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารวาง คาพิมพ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ที่

หมวดรายจาย

4.1.2 คาใชจายในการสรรหา

ตั้งไว (1)

25

งบประมาณป 2565
จายจริง (2) คงเหลือ(1)-(2)

ป 2566
ตั้งไว

2,900,000.00

2,896,089.50

3,910.50

3,000,000.00

4.2 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

330,000.00

332,500.00

(2,500.00)

330,000.00

4.3 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พัก

350,000.00

317,196.00

32,804.00

320,000.00

4.4 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน

270,000.00

213,500.00

56,500.00

230,000.00

4.5 คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ

40,000.00

40,000.00

0.00

4.6 คาตอบแทนผูตรวจสอบ
กิจการ

126,000.00

126,000.00

0.00

126,000.00

4.7 คารับรอง

150,000.00

107,800.50

42,199.50

150,000.00

4.8 คาโทรศัพทและคาเชา
สัญญาณอินเตอรเน็ต

56,400.00

50,093.85

6,306.15

56,400.00

4.9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/
น้ํามันหลอลื่น
4.10 คาธรรมเนียมไปรษณีย

50,000.00

57,035.20

(7,035.20)

60,000.00

50,000.00

50,197.00

(197.00)

60,000.00

รายละเอียด
รายงานประจําป คาตอบแทนเจาหนาที่
คาวัสดุอื่น
เพื่อเปนคาพาหนะ , คาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา,คาเบี้ยประชุม,
คาอาหารวาง, คาวัสดุ
เพื่อเปนคาใชจายในการประชุมขอ
1.คณะกรรมการดําเนินการ
2. คณะกรรมการอํานวยการ
3. คณะกรรมการศึกษาฯ
4. คณะกรรมการเงินกู
5. ผูตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการความเสี่ยง
6.ผูเขารวมประชุม
7.คณะกรรมการอื่นตามขอบังคับ
เพื่ อ เป น ค า ใช จา ยในการปฏิ บั ติ ง านที่
ได รั บ มอบ ห ม าย เ ช น การ ติ ดต อ
ประสานงานเฉพาะกิ จ การมาตอนรั บ
คณะศึกษาดูงานและอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับผูทาํ
หนาที่หักเงินรายเดือนหนวยงานที่มี
สมาชิกตั้งแต
1. สมาชิกนอยกวา 10 คน
จาย 100 บาท/เดือน
2.สมาชิก10-50 คน จาย200บาท/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.
1,500 บาท/เดือน

40,000.00 เพื่อเปนคาตอบแทนที่ปรึกษาดานการ

บริหาร
1.นายแพทย สสจ.อด.
2.หัวหนางานการเงิน สสจ.อด
3.หัวหนางานการเจาหนาที่ สสจ.อด.
4.ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร
5.คาตอบแทนที่ปรึกษาดานกฎหมาย
เปนคาตอบแทนคณะผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณ 1 คณะ x10,500บาทX12
เดือน
เพื่อรับรองสมาชิก คณะกรรมการ
คณะศึกษาดูงาน ตลอดจนผูมาติดตอ
สหกรณ
1.คาโทรศัพท
(3,500 บาทx12เดือน= 42,000บาท)
2.คาอินเตอรเน็ต
(1,200 บาท x12เดือน=14,400บาท)
คาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
รถยนต รถจักรยานยนต
เพื่อสงหนังสือถึงสมาชิกและหนวยงาน
ทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2565
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ที่

หมวดรายจาย
4.11 คาธรรมเนียมธนาคารและ
อากรเช็ค
4.12 คาภาษีโรงเรือนและภาษี
ปาย
4.13 คาใชจายในการดําเนินคดี

งบประมาณป 2565
จายจริง (2) คงเหลือ(1)-(2)
16,583.00
13,417.00

ป 2566
รายละเอียด
ตั้งไว
30,000.00 เพื่อเปนคาอากรเช็คและคาธรรมเนียม

โอนเงิน
เพื่อเปนคาบํารุงภาษีทองที่ ภาษีอาคาร
และภาษีปาย
เพื่อสํารองเปนคาใชจายในการ
ดําเนินคดีตาง ๆ
เพื่อซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพใชใน
สหกรณ
เพื่อซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับงานบานงานครัว

8,000.00

11,188.82

(3,188.82)

15,000.00

250,000.00

12,532.99

237,467.01

250,000.00

4.14 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

180,000.00

119,534.00

60,466.00

140,000.00

4.15 คาวัสดุงานบานงานครัว

40,000.00

26,472.00

13,528.00

30,000.00

4.16 คาวัสดุสํานักงาน
(สิ้นเปลือง)
4.17 คาถายเอกสาร

60,000.00

41,179.00

18,821.00

50,000.00 เพื่อซื้อวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุที่มีมูลคา

42,000.00

41,809.00

191.00

48,000.00

4.18 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

20,000.00

16,765.12

3,234.88

20,000.00

4.19 คาธรรมเนียมสอบบัญชี

100,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

4.20 คาอบรมกรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่

522,000.00

312,815.00

209,185.00

320,000.00

4.21 คาไฟฟา

150,000.00

61,903.22

88,096.78

150,000.00

4,800.00

5,857.19

(1,057.19)

8,400.00

4,606,412.17 (4,606,412.17)

0.00

4.22 คาน้ําประปา
4.23 หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจายดําเนินงานอื่น
5

ตั้งไว (1)
30,000.00

หมวดคาใชจายดานแผนงาน
โครงการ

0.00

6,229,200.00

10,111,076.56 (3,881,876.56)

ต่ํากวา 5,000 บาท
เพื่อเปนคาจางถายเอกสารรายเดือน
4,000 บาทx12เดือน
เพื่อเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่ไมเกิดขึ้นเปน
ประจําเปนจํานวนเงินไมมาก
เพื่อเปนคาจางสอบบัญชีสหกรณ
ภาคเอกชน
เพื่อเปนคาอบรมสําหรับกรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่
สหกรณ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
คาไฟฟา
(12,500บาทx12เดือน =150,000 บาท)
คาน้ําประปา
(700 บาท x12เดือน = 8,400 บาท)

6,289,800.00

130,000.00

245,050.00

(115,050.00)

0.00

77,000.00

33,055.00

43,945.00

40,000.00

242,000.00

151,663.00

90,337.00

160,000.00

5.4 โครงการประชุมเจาหนาที่
การเงินและเจาหนาที่บุคลากร
5.5 โครงการสนับสนุนการเลือก
ผูแทนสมาชิกสหกรณ

79,400.00

48,819.00

30,581.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

5.6 โครงการประชาสัมพันธจัดหา
และผลิตสื่อ
5.7 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สหกรณแหงชาติ
5.8 โครงการอบรมสมาชิกใหม
5.9 โครงการวางแผนการเงินกอน
เกษียณ

32,100.00

10,700.00

21,400.00

กลุมสมาชิก (5,700 คน x 50
บาท=285,000 บาท)
2.คาตอบแทนผูดําเนินการ
(1คน x 55 หนวย x 500 บาท
=27,500 บาท)
10,700.00 เพื่อเปนคาจัดซื้อสงขอความ

20,000.00

800.00

19,200.00

20,000.00 เพื่อรวมงานวันสหกรณแหงชาติ

383,800.00
139,800.00

189,350.00
97,685.00

194,450.00
42,115.00

5.1 โครงการสมทบ
กองทุนชวยเหลือสมาชิก

5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ
5.3 โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร และจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 2566

300,000.00 1.คาสนับสนุนอาหารวางการจัดประชุม

200,000.00
50,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
ที่

หมวดรายจาย
5.10 โครงการสนับสนุนคาครอง
ชีพสมาชิกในสถานการณโควิด
5.11 โครงการประชุมสัมมนาและ
ประชุมใหญชมรมเจาหนาที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมคาใชจายดานแผนงาน
โครงการ

6

หมวดครุภัณฑและสิ่งปลูกสราง
6.1 ตูนิรภัย
6.2 เครื่องนับเงิน
6.3 โตะบริการเจาหนาที่การเงิน
6.4 เครื่องสแกนความเร็วสูง
6.5 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร
6.6 ที่ดินกอสรางสํานักงาน
6.7 เครื่องปริ้นเลเซอร

ตั้งไว (1)
8,106,000.00

145,400.00

27

งบประมาณป 2565
จายจริง (2) คงเหลือ(1)-(2)
8,094,000.00
12,000.00

ป 2566
รายละเอียด
ตั้งไว
8,548,500.00 มาตรการชวยเหลือเยียวยาสมาชิก

(5,699 คนx1,500 บาท=8,548,500
บาท)

120,000.00 เพื่อเปนคาใชจายใหเจาหนาที่ไดเขา

112,944.00

32,456.00

9,902,100.00 9,350,616.50

551,483.50

9,499,200.00

20,100.00
11,000.00
0.00
12,300.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

40,000.00
65,000.00
45,000.00
75,000.00
34,000.00
20,000,000.00
0.00

19,900.00
54,000.00
45,000.00
62,700.00
34,000.00
0.00
11,500.00

20,000,000.00

(11,500.00)

6.8 เกาอี้สํานักงาน
6.9 เครื่องพิมพ passbook

6.10 เครื่องทําลายเอกสาร

ประชุมใหญชมรมเจาหนาที่สหกรณออม
ทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0.00

45,000.00 เพื่อทดแทนตัวเดิมที่ชําระรุด จํานวน
2 เครื่องและเพิ่มเติม
30,000.00 เพื่อทดแทนตัวเดิมที่ชําระรุด
60,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มจุด
บริการ จํานวน 2 เครื่อง
35,000.00 เพื่อใชในการทําลายเอกสารภายใน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

6.11 เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน

70,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด

6.12 เครื่องโปรเจกเตอร
6.13 เครื่องเสียงในหองประชุม
6.14 เครื่องคอมพิวเตอร

38,000.00

20,000.00
120,000.00

6.15 คอมพิวเตอรแมขา ย
สํารองขอมูล
6.16 เครื่องสํารองไฟสําหรับ
แมขายคอมพิวเตอร
6.17 ตูเก็บเครื่องแมขาย

รวมหมวดครุภณ
ั ฑ
และสิ่งปลูกสราง
รวมคาใชจายหมวดที่ 1-5
รวมคาใชจายหมวดที่ 1-6

65,000.00

จํานวน 2 เครื่อง ซึ่งจัดซื้อ
1.รหัสครุภัณฑ 1007-44-007
จัดซื้อเมื่อป 2544
2. รหัสครุภัณฑ 1007-49-019
จัดซื้อเมื่อป 2549
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
เพื่อใชในหองประชุม--เพื่อแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
ของฝายสินเชื่อเครื่อง และการเงิน
จํานวน 4 เครื่อง
เพื่อติดตั้งระบบ
Co-Op Network Mobile

47,000.00 เพื่อใชสนับสนุนการสํารองไฟเครื่องแม
ขายคอมพิวเตอร
26,000.00 เพื่อเก็บเครื่องแมขายคอมพิวเตอร
20,259,000.00
99,214,300.00
119,473,300.00

227,100.00
93,720,939.06
93,948,039.06

20,031,900.00
556,000.00
5,493,360.94 108,322,500.00
25,525,260.94 108,878,500.00

ทั้งนี้งบประมาณรายจายใหสามารถถัวเฉลี่ยจายในหมวดเดียวกันได

รายงานประจำ�ปี 2565
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4.9 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2566
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิ ธีการเสนอชื่อผูสอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ.2562 ขอ 13 ผูที่มีชื่อในทะเบียน และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 12 สามารถ
เสนอหนังสือบริการสอบบัญชีไปยังสหกรณได ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี ย นขนาดใหญ ต ามกฎกระทรวงกํ า หนดขนาดของสหกรณ
ต อ งพิ จ ารณาคั ด เลือ กจากผู สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตและต อ งมี ผู ช ว ยปฏิ บั ติ ง านสอบบั ญ ชี ที่มี วุ ฒิ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
สาขาบัญชี อยูในสังกัดสํานักงานเดียวกันไมนอยกวา 5 คน
(2) ตองสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเพียงแหงเดียวและไมอยูในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูตรวจสอบกิจการที่รับ
งานตรวจสอบกิจการของสหกรณในปบัญชีนั้น ทั้งนี้ สํานักงานสอบบัญชีหมายความวา ผูที่ปฏิบัติงานคนเดียว คณะบุคคล
หางหุนสวน หรือบริษัทของผูสอบบัญชี
(3) ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณนั้นแลวติดตอกันไมเกิน 3 ปบัญชี
(4) ไดรับการแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีสหกรณที่มีปบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไมเกิน 6 สหกรณ
(5) ตอ งมี ผูชว ยปฏิบั ติงานสอบบั ญชีที่มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาตรี สาขาบั ญ ชี อยู ใ นสัง กั ดสํ า นั กงานเดี ยวกั น
ตามขนาดสินทรัพยของสหกรณ ดังนี้
(5.1) กรณีเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ ที่มีขนาดสินทรัพยตั้งแต 5,000 ลานบาทขึ้นไป นอกเหนือจาก
ขอ 13 (1) ตองมีผูชวยปฏิบัติงานสอบบัญชีอยางนอย 4 คนฯลฯ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 มีมติคัดเลือก นางวรพินดา สาระศรี ผูชํานาญงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ประจําป 2565 นั้น
สําหรับในป 2565 นี้ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุ ดรธานี จํ ากัด ไดป ระกาศเชิญผูสอบบั ญชีสหกรณ
ภาคเอกชน เสนอบริการสอบบัญชีประจําป 2566 มีผูเสนอ จํานวน 3 ราย ดังนี้
ผูเสนอราคา
รายละเอียด
1.การเขาปฏิบตั ิงาน
-จํานวนครั้งที่เขาตรวจสอบ
-ผูชว ยสอบบัญชี
2.การจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบ -รายงาน
3.คาธรรมเนียม
4.ผูสอบบัญชีหลัก
/เลขทะเบียน
5.ที่อยู/โทรศัพท

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย จํากัด

บริษัท วรกรและสุชาดา
สอบบัญชี จํากัด

-เขาตรวจสอบ 4 ครั้ง
(ไมนอ ยกวา 2-3 วันทําการ)
-ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี
5 คน ขึ้นไป
-รายงานระหวางป
-รายงานประจําป

-เขาตรวจสอบ 4 ครั้ง
(ไมนอ ยกวา 2-3 วันทําการ)
-ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบ
บัญชี 5 คน ขึ้นไป
-รายงานระหวางป
-รายงานประจําป

นายชูศักดิ์ ชวยชู
8369
240/95-96 ซ.จรัญสนิทวงศ 28/7
ถ.จรัญสนิทวงศ แขวงบานชางหลอ
เขตบางกอกนอย กทม.10700
โทร.02-866-0278

นายสุรชา ศุภารักษสืบวงศ

100,000.00 บาท

120,000.00 บาท

บริษัท สํานักบัญชีทองเอก
จํากัด

-เขาตรวจสอบ 3 ครั้ง

(ไมนอยกวา 3 วันทําการ)

-ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบ
บัญชี ไมนอ ยกวา 5 คน
-รายงานระหวางป
-รายงานประจําป

100,000.00 บาท

นายศักดิช์ าย จันทรเรือง
6541
4446
54/84 ซ.บรมราชชนนี 101 414/199 อาคารสําราญ
ถ.บรมราชชนนี
แมนชั่น ซ.ประชาราษฏร
แขวงศาลาธรรมสพน
บําเพ็ญ 20 แขวงสามเสนนอก
เขตทวีวัฒนา กทม.10170 เขตหวยขวาง กทม.10310
โทร.02-8662538
โทร. 096-1451426

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.คัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2566 และคัดเลือกผูสอบบัญชีอันดับสํารองไว 1 ราย เพื่อสํารองไวใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีไมสามารถทําการสอบบัญชีของสหกรณได
2.อนุมัติคาธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกบริษัท มนตรีสอบบั ญชีและกฎหมาย จํา กัด (นายชูศักดิ์
ชวยชู เลขทะเบียนผูสอบบัญชี 8369) ผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณเปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2566 อนุมัติ
คาธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณฯ ประจําป 2566 จํานวน 100,000.00 (หนึ่งแสนบาทถวน)
และคัดเลือกบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จํากัด เปนอันดับสํารอง เพื่อสํารองไวในกรณีที่ผูสอบบัญชี
ไมสามารถทําการสอบบัญชีของสหกรณได
4.10 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ ประจําป 2566
อางถึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการ
ค้ําประกันของสหกรณ พ.ศ. 2561 ขอ 7.2.1 พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันเงินกู จะพิจารณาจากทุน
เรือนหุน ที่ชําระแลวรวมกับทุนสํา รองของสหกรณ ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ และตามขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2564 ขอ 18 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ํา
ประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
สําหรับในปใดก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
ในป 2565 สหกรณไดกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน จํานวน 3,100,000,000.00 บาท
(สามพันหนึ่งรอยลานบาทถวน) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมดังกลาว
ในป 2566 นี้ เพื่อรองรับ การดําเนินธุ รกิจตามแผนงาน และรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ จึงเสนอที่
ประชุมกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2566 จํานวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันหารอย
ลานบาทถวน) จึงเสนอที่ประชุมกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2566 โดยพิจารณาจาก
ทุนเรือนหุน
2,803,192,310.00 บาท
219,072,407.22 บาท
บวก ทุนสํารอง
3,022,264,717.22 บาท
รวม ทุนเรือนหุนและทุนสํารอง
รวมวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน 1.5 เทา
4,533,397,075.83 บาท
ขอเสนอ
เห็นสมควรกําหนดวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันไว จํานวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพัน
หารอยลานบาทถวน) เพื่อใหการบริการเงินกูแกสมาชิกและเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความคลองตัว
สํารองสภาพคลองเงินรับฝาก
1,881,939,594.32 บาท
สํารองจายหนี้แกเจาหนี้เงินกู ณ ปจจุบัน
490,581,000.00 บาท
ประมาณการรักษาสภาพคลองและการใหกูยืม
1,127,479,405.68 บาท
รวมวงเงินที่สหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกันไว
3,500,000,000.00 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทกําหนดวงเงินที่สหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2565 จํานวน
3,500,000,000.00 บาท (สามพันหารอยลานบาทถวน)

(4) ไมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอื่น ๆ

4.11 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2565 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565)
นายสาคร รอดขันเมื อง ประธานกรรมการ แจง ที่ ป ระชุ มวา ขอที่ ประชุมได พิ จารณารา งแกไ ขเพิ่ มเติมขอ บังคับสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุ ขจั งหวัดอุดรธานี จํา กัด
ตามเอกสารหนา 81-85 และเสนอที่ประชุมพิจารณาใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2564 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565)
นายปญญา คามะเชียงพิณ สมาชิกเลขที่ 00502 เห็นดวยที่จะแกไขขอบังคับสหกรณ ใหมีการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก จากบรรยากาศการประชุมจะเห็นไดวามีผูอยู
ประชุมครบจํานวน แตเสนอใหคงอัตราสวนผูแทนสมาชิกหนึ่งคนตอจํานวนสมาชิกยี่สิบคนคงเดิม สวนขออื่นเห็นชอบตามที่เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ. 2564 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565) ดังนี้
ขอความเดิม
ขอความใหม
เหตุผล
ขอ 6/1 การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก เมื่อสหกรณไดปด
บั ญ ชี เ ป น ป จ จุ บั น และไม มี ย อดขาดทุน สะสม สหกรณ จึ ง จะจ า ยคื น ค า หุ น เพื่อให
สอดคลอง
บางสวนใหแกสมาชิกในระหวางที่ยังเปนสมาชิกได
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการจัดทําแผนและวงเงินการจายคืน กับระเบียบ
นาย
คาหุนบางสวนระหวางการเปนสมาชิกในปถัดไป เสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
โดยใหคํา นวณวงเงินการจายในปถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุน 2 ป ทะเบียน
สหกรณ
บัญชีที่ผานมา ซึ่งใหจายไดไมเกินยอดทุนเรือนหุนที่เพิ่มขึ้น
เมื่อที่ประชุมใหญอนุมัติแผนการจายเงินคาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิก กําหนด
แลว สหกรณจะจายคาหุนใหสมาชิกไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่ผานมา
สมาชิกแตละรายจะไดรับคืนคาหุนไมเกินรอยละ 75 ของมูลคาหุนที่สมาชิก
รายนั้นถืออยู
ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาการจายคืนคาหุน ลําดับ
การจายและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 6/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนคาหุนบางสวน มีดังนี้
(1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ
(2) ตองพนจากงานประจํา
(3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
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(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจาก
คณะกรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจํา ป และจัดสรรกําไรสุทธิประจํ าปของ

ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา
หกพันคนใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 72. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื่อง ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณดังตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขา ใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การ
เลือกตั้ง ผูแ ทนสมาชิก และวินิจ ฉั ยขออุท ธรณข องผูสมัครซึ่ง มิไ ดรับ เลื อกเขา เปน
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ

ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย และบรรลุนติ ิภาวะ
ก. เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจางประจํา หรือ
ขาราชการ บํานาญ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสาย
วิชาชีพ หรือ ลูกจางชัว่ คราวสายวิชาชีพ ซึ่งไดรบั เงินเดือน หรือคาจางจากหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอุดรธานี หรือ
ข. เปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสหกรณนี้ หรือ เจาหนาที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทย และบรรลุนติ ิภาวะ
ก. เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจางประจํา หรือ
ขาราชการบํานาญ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
หรือ ลูกจางชั่วคราว ซึ่งไดรับ เงินเดือน หรือคาจา งจากหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขประจําจังหวัดอุดรธานี ยกเวน ลูกจางชั่วคราวรายวัน
และลูกจางชั่วคราวรายคาบ
ข. เปนเจาหนาทีห่ รือลูกจางของสหกรณนี้ หรือ เจาหนาที่สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด
(3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให
กูยืมเงิน
ขอ 64. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวา
หาพันหารอยคนใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 72. อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอํา นาจหนา ที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ
ดังตอไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปน
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการและผูตรวจ
สอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
ของสหกรณ
(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ

เนื่องจากคัด
ขอความจาก
ขอบังคับ
สหกรณ
พ.ศ. 2562
(แกไข
เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.
2563)
ไมครบถวน
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จากคณะกรรมการดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบ
กิจการ
(5) พิ จ ารณากํ า หนดบํ า เหน็ จ ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ หรือ
แผนปรั บ ปรุ งการดํ า เนิ น งานของสหกรณ หรือ แผนและวงเงิน การจ ายคื นค า หุ น
บางสวนระหวางเปนสมาชิก
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของ
กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก
และชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
ตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(12) พิเ คราะห และปฏิ บัติ ต ามบั น ทึ ก หรื อหนั ง สือ ของนายทะเบี ย น
สหกรณ รองนายทะเบี ยนสหกรณ ผูต รวจการสหกรณ ผูส อบบั ญชี หรือพนั ก งาน
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก
ตามวัตถุประสงคของสหกรณ

(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยมื หรือค้ําประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ
(9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา เบี้ยประชุมของ
กรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ
รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
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4.12 เรื่องกําหนดแผนการจายคืนคาหุนสมาชิก
อางถึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการกําหนดรายการในขอบังคับเกี่ยวกับการจายคืน
คาหุนบางสวนระหวางเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด พ.ศ.2564 (แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2565) กําหนดใหสหกรณจายคืนทุนเรือนหุนใหแกสมาชิกไดโดยการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณนั้น
เนื่องจากสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ที่พนจากงานประจําไดถือหุนใน
สหกรณมาเปนระยะเวลาหนึ่งและมีมูลคาหุนสะสมจํานวนมากซึ่งมีความประสงคท่จี ะนําคาหุนบางสวนไปใชจา ยเพื่อการ
ดํารงชีพและยังคงประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณฯ โดยไมตองการสรางภาระหนี้สิน ทั้งนี้คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถ
รับคืนคาหุนบางสวน มีดังนี้
(1) เปนสมาชิก โดยไมรวมสมาชิกสมทบ
(2) ตองพนจากงานประจํา
(3) ไมมีภาระผูกพันตอสหกรณทั้งในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน
(4) ไมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณและสถาบันการเงินอื่น ๆ

(5) สหกรณจะจายคาหุนใหสมาชิกไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มอี ยู ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่ผา นมา

(6) สมาชิกแตละรายจะไดคาหุนไมเกินรอยละ 75 ของมูลคาหุนของสมาชิก
ดังนั้น จึงควรใหโอกาสสมาชิกไดใชเงินคาหุนสวนนี้จํานวนหนึ่งอันจะเปนประโยชนตอ สมาชิกและการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ และเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอการบริหารจัดการดานทุนของสหกรณ จึงไดเสนอทําแผนการจาย
คืนทุนเรือนหุนใหแกสมาชิกในป 2566 จํานวนไมเกิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบลานบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหกําหนดแผนการจายคืนคาหุนสมาชิกตามที่เสนอ
4.13 เรื่ อ งซื้ อ หุ น ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข ไทย จํา กั ด
เนื่ อ งด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด เป น สมาชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ
ออมทรั พ ย สาธารณสุขไทย จํากัด มีหุนจํานวน 700 หุนๆ ละ 500.00 บาท รวมเปนเงิน 350,000.00 บาท (สามแสนหา
หมื่นบาทถวน)
เพื่อใหสหกรณไดมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมนุมฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอสหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขและสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล ตอไป
จึงขออนุมัติซื้อหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จํากัด จํานวน 1,300 หุนๆ ละ 500.00 บาท
รวมเปนเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหซื้อหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จํากัด จํานวน
1,300 หุนๆ ละ 500.00 บาท รวมเปนเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน)
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4.14 เรื่องสมัครเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด ไดจดทะเบียนกอตั้งขึ้นสํานักงานอยูที่สหกรณ
ออมทรัพยครูมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีสหกรณเขารวมเปนสมาชิก 6 สหกรณ ไดแก สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู จํากัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จํากัด สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม
จํากัด สหกรณออมทรัพ ยครูรอยเอ็ด จํากัด สหกรณออมทรัพยครู สกลนคร จํา กัด และสหกรณออมทรัพย ครูมุกดาหาร
จํากัด ทุนจดทะเบียนสหกรณ ละ 10,000,000.00 บาท (สิบลานบาทถวน) จุดประสงคในการจัดตั้งเพื่อที่จะชวยเหลือ
เกื้อกูลพี่นองสมาชิกสหกรณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อระดมทุนในการกูยืมในดอกเบี้ยที่ต่ํา
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญสมัครเปนสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด โดยขออนุมัติซื้อหุนที่ 500,000.00 บาท (หาแสนบาทถวน)
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท ใ ห ส มั ครเป น สมา ชิ ก ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํากัด และใหซื้อหุนจํานวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
4.15 เรื่องแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจั งหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565)
เนื่ อ งด ว ยสมาชิ ก สหกรณ ไ ด ยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง สหกรณ เ พื่ อ ร อ งขอให แ ก ไ ขระเบี ย บสหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
พ.ศ.2564 ขอ 10
ที่ป ระชุ มคณะกรรมการดํา เนิ น การจึ ง เสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาร า งแก ไ ขระเบี ย บสหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วาดวยขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ
พ.ศ.2564 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565) ดังนี้
ขอความเดิม
การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ
ขอ 10.การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ให
ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ โดย
กําหนดเขตการสรรหา ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหา โดยสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการดํา เนิ น การ ให มีก ารสรรหา โดยสมาชิ ก
ทั้งหมด แบงเปน 7 เขต ดังนี้
เขตที่ 1 ประกอบด ว ยโรงพยาบาลและสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
อํ า เภอนายูง อํ า เภอน้ํ า โสม อํ า เภอบา นผือ ให มี ก รรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 2 ประกอบด ว ยโรงพยาบาลและสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
อํา เภอกุ มภวาป อํ า เภอประจัก ษ อํ า เภอโนนสะอาด ใหมี
กรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 3 ประกอบด ว ยโรงพยาบาลและสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบล ใน
เขตอํา เภอศรีธ าตุ อํา เภอวังสามหมอ อํ า เภอไชยวาน ให มี
กรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 4 ประกอบด ว ยโรงพยาบาลและสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบล ใน
เขตอําเภอเพ็ญ อําเภอบานดุง อําเภอสรางคอม ใหมีกรรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 5 ประกอบด ว ยโรงพยาบาลและสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใน

ขอความใหม
การส รรหาประธานกรรมการ กรรมการดํ า เนิ น การ
ขอ 10.การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ให
ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ โดย
กําหนดเขตการสรรหา ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ ใหมีการสรรหา โดยสมาชิกทั้งหมด
(2) กรรมการดํ า เนิ น การ ให มี ก ารสรรหา โดยสมาชิ ก
ทั้งหมด แบงเปน 4 กลุม ดังนี้
กลุ ม ที่ 1 ประกอบด ว ยสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุ ด รธานี โรงพยาบาลอุ ด รธานี สํา นั ก งานเขตสุ ข ภาพที่ 8
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด หนวยงาน
ราชการสังกัดสวนกลาง ใหมีกรรมการดํา เนินการได จํา นวน
2 คน
กลุมที่ 2 ประกอบดวยโรงพยาบาลกุมภวาป โรงพยาบาล
ทุกแหง ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 8 คน
กลุมที่ 3 ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลทุ ก แห ง ให มี ก รรมการ
ดําเนินการได จํานวน 2 คน
กลุมที่ 4 ประกอบดวย ขาราชการบํานาญ พิเศษ 4 ทองถิ่น
และอื่นๆ ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
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เขตอําเภอหนองหาน อําเภอกูแกว อําเภอพิบูลยรักษ อําเภอ
ทุงฝน ใหมีกรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 6 ประกอบด ว ยโรงพยาบาลและสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุข ภาพตําบล ใน
เขตอํ า เภอกุ ด จั บ อํ า เภอหนองวั ว ซอ อํ า เภอหนองแสง
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลธัญ ญารักษอุดรธานี
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนีอุด รธานี ศูนย วิท ยาศาสตร
การแพทย อุ ด รธานี ศู น ย สุ ข ภาพจิ ต ที่ 8 อุ ด รธานี ให มี
กรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
เขตที่ 7 ประกอบด ว ย สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อุ ด รธานี สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอเมื อ ง โรงพยาบาล
อุดรธานี สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด อุ ด รธานี จํ า กั ด สํ า นัก งานป อ งกั นและ
ควบคุม โรคที่ 8 อุ ด รธานี ศู น ย อ นามัย ที่ 8 อุด รธานี ศู น ย
สนับสนุนระบบบริการสุข ภาพที่ 8 และหนวยงานอื่นที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีสํานักงานอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี ใหมี
กรรมการดําเนินการได จํานวน 2 คน
สมาชิ ก ที่ เ ป น ข า ราชการบํ า นาญ สมาชิ ก ที่ สั ง กั ด ส ว น
ราชการอื่น และสมาชิกสังกัดพิเศษ 4 ใหมีสิทธิ์สรรหาไดตาม
ภูมิลําเนา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหแกไขระเบียบสหกรณออมทรั พยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2565)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
-ไมมีมติที่ประชุม รับทราบ
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ประธานจึงกลาวขอบคุณผูเขาประชุม และผูเขารวมประชุม แลวปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา 17.00 น.

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
(นางสาววรรณพร ไชยสัตย)
เจาหนาที่ธุรการ/บันทึก

(นางชุลีพร แดนสุข)
เลขานุการ/ตรวจ
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สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
จำ�นวนสมาชิกแยกรายปี 2561-2565
+ 314

(คน)
7000

6,352

6,038

6000

4,980

5000

589

5,142
659

675

634

5,406

สมาชิกสมทบ +41

717

สามัญ +273

4000
3000
2000

4,391

4,483

4,689

2561

2562

2563

5,404

5,677

2564

2565

1000
0

ปี บัญช ี

ที่มา: ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน แยกรายปี 2561-2565
สินทรัพย์รวม +601.68

(ล้านบาท)

ิ
หนีส
� น

+286.66

ทุน

+315.02

5,651.96

5,050.28

3,888.63

4,031.70

2,403.44

2,206.30

1,681.16

1,628.26

4,384.34

2,640.19

1,744.15

2,951.06

2,099.22

3,266.08

2,385.88

ปี บ ัญช ี

ที่มา: งบการเงินสหกรณ์
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สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และหนี้สิน แยกรายปี 2561-2565

ทุนเรือนหุ ้น +282.80

จํานวนเงิน(ล ้านบาท)

เงินรับฝาก +261.03
ิ
หนีส
� น

+286.66

2,385.88
2,099.22
1,681.16

1,628.26

1,744.15

ปี บัญชี

ที่มา: งบการเงินสหกรณ์
รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำ�ไรสุทธิ แยกรายปี 2561-2565
(ลานบาท)
้

รายได ้

+23.00

กําไรสุทธิ +7.09
ค่าใชจ่้ าย

73.76

80.38

78.92

77.81

+15.91

93.72

ปี บัญชี

ที่มา: งบการเงินสหกรณ์
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สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
แหล่งที่มาของเงินทุน ปี 2565

ที่มา: งบการเงินสหกรณ์
ปี บัญชี

2560

เงินให้ สมาชิ กกู้คงเหลือ

3,439,868,378.76

เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือแยกรายปี 2561-2565
2561

3,744,134,457.42

2562

3,921,459,880.74

2563

2564

4,264,303,450.02

4,935,699,348.36

2565 เพิม
� ขึน
� (ล ้านบาท)

5,545,672,650.71

609.97

(ลูกหนีเ� งินกู)้

+609.97

(ล้านบาท)
6,000

5,545.67
4,935.70

5,000
4,000

3,744.13

3,921.46

4,264.30

3,000
2,000
1,000
0
2561

ที่มา: งบการเงินสหกรณ์

2562

2563

2564

2565

ปี บัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

สรุปผลการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
สัดส่วนกำ�ไรสุทธิต่อค่าใช้จ่าย ปี 2565
กําไรสุทธิ ต่อค่าใชจ่้ าย
ค่าใชจ่้ าย 29.36%
กําไร

ค่าใช ้จ่าย 29.36%
93,720,939.56

กําไร
70.64%
225,482,757.33

ที่มา: งบการเงินสหกรณ์

70.64%
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รายงานประจำ�ปี 2565

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
1. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
2. ด้านจัดการระบบบริหาร บริการที่มีประสิทธิภาพ
โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

41
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รายงานประจำ�ปี 2565

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
2. ด้านจัดการระบบบริหาร บริการที่มีประสิทธิภาพ
อบรมสมาชิกใหม่ประจำ�ปี 2565 รุ่นที่ 1

อบรมสมาชิกใหม่ประจำ�ปี 2565 รุ่นที่ 2

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

โครงการวางแผนบริหารการเงินสมาชิกก่อนเกษียณ

โครงการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
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รายงานประจำ�ปี 2565

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
4. ด้านการจัดระบบการบริหารการเงิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บเงิน

อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)
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รายงานประจำ�ปี 2565

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565

5. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกงาน

มอบเงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการสหกรณ์
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์
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รายงานประจำ�ปี 2565

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการสหกรณ์
โครงการจัดทำ�แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�กัด

ภาพกิจกรรมการดำ�เนินงาน ประจำ�ปี 2565
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการสหกรณ์

ต้อนรับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.)

49

วิสัยทัศน

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
มีศักยภาพสูง มั่นคง บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล
ใสใจสังคม สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
สแกน QR-CODE

เพื อดาวนโหลดเอกสาร

ตั้งอยูที่
โทรศัพท
Email
Website
Facebook

4/1 ถนนอธิบดี ตําบลหมากแขง
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
(042) 249 407, (042) 211561
udcoop_moph@hotmail.com
www.udcoop.com
www.facebook.com/udcoop

