




พระราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเร�อน พระราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเร�อน พระราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเร�อน 

เนื่องในวันขาราชการพลเร�อน  วันเสารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐เนื่องในวันขาราชการพลเร�อน  วันเสารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐เนื่องในวันขาราชการพลเร�อน  วันเสารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

งานราชการนัน้ คอืงานของแผนดนิ มผีลเกีย่วเน� องโดยตรงถงึประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนทกุคน งานราชการนัน้ คอืงานของแผนดนิ มผีลเกีย่วเน� องโดยตรงถงึประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนทกุคน งานราชการนัน้ คอืงานของแผนดนิ มผีลเกีย่วเน� องโดยตรงถงึประโยชนของประเทศชาตแิละประชาชนทกุคน 

ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติงานของแผนดินจึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญในหนาที่และความรับผิดชอบของดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติงานของแผนดินจึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญในหนาที่และความรับผิดชอบของดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติงานของแผนดินจึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญในหนาที่และความรับผิดชอบของ

ตนใหถองแท แลวรวมกันคิด รวมกันทํา ดวยความอุตสาหะ เสียสละและดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชนตนใหถองแท แลวรวมกันคิด รวมกันทํา ดวยความอุตสาหะ เสียสละและดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชนตนใหถองแท แลวรวมกันคิด รวมกันทํา ดวยความอุตสาหะ เสียสละและดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน

ที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญงานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกันและสําเร็จประโยชนที่พึงที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญงานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกันและสําเร็จประโยชนที่พึงที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญงานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกันและสําเร็จประโยชนที่พึง

ประสงค คือยังความเจริญมั่นคงใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไปประสงค คือยังความเจริญมั่นคงใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไปประสงค คือยังความเจริญมั่นคงใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไป







 
หลักการ  อดุมการณ์สหกรณ์ 

"คุณค่าของสหกรณ์" 
(Cooperative Values) 

           “สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต 
ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์" 

 
 

"หลักการสหกรณ์" 
(Cooperative Principles) 

          หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธร รม"  
ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ 

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)  
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)  
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)  
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)  
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning and Information)  
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)  
หลักการที่ 7 การเอ้ืออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
 

 
"อุดมการณ์สหกรณ์"  

(Cooperative Ideology) 
 

          อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ์ซ่ึงจะน าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 

 
 

"วิธีการสหกรณ์"  
(Cooperative Practices) 

 
          วิธีการสหกรณ์ คือ “ การน าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี” 



 
จรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

******************************* 
1. มุ่งมั่น  และอุทิศ  เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า  ด้วยความเสียสละ  ซ่ือสัตย์  และสุจริตโดยยึดม่ัน  อุดมการณ์  

หลักการ  และวิธีการสหกรณ์ 
2. พึงรักษา  ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม  และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม 
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม 
4. มุ่งพัฒนาความรู้  ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
5. ก ากับ  ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
6. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่ง หน้าท่ี ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ส่วนตน ญาติและพวกพ้อง 
7. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์  และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในองค์กรหรือธุรกรรมใดท่ีขัดกับ

ประโยชน์ของสหกรณ์ 
8. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล  องค์กร  เพื่อให้ได้มาซ่ึงต าแหน่ง  ผลประโยชน์ของตน 
9. ไม่น าเอาทรัพย์สิน  อุปกรณ์  บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง  และไม่กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์  และ

เป็นคู่แข่งขันต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

จรรยาบรรณส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
******************************* 

1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย  ข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์และค าส่ังของคณะกรรมการด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ภายใต้อุดมการณ์  
หลักการและวิธีการสหกรณ์ 

2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ  และประทับใจ 
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่น าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง 
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด  ผู้หน่ึงเป็นการเฉพาะ 
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน  อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด  คุ้มค่ามากที่สุด  รวมถึงไม่น าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน 
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และหลีกเล่ียงการสร้างความขัดแย้ง  ปัญหาหรือการกระท าอันเป็นการ

สร้างความแตกแยก 
8. พึงให้ข่าวสารการด าเนินงานสหกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสท่ีเอื้ออ านวย  ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของ

สมาชิกเพื่อพัฒนาการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน  ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี 
10. หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นคู่แข่งขัน  หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์ 

 
จรรยาบรรณส าหรับสมาชิกสหกรณ์ 

******************************* 
1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดม่ัน อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ 
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 
3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
4. ร่วมท าธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง 
6. มุ่งมั่น ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรียน   ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
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  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด   ชุดที่   38  
ประจําป  2562   ไดปฏิบัติหนาที่มาครบวาระตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณแลว  จึงสมควรจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป  2562  ข้ึนในวันเสารที่   25   มกราคม   2563  โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา  
08.00 น. เปนตนไป และเริ่มการประชุมเวลา  09.00 น.  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล (หองหนองหารหลวง) 
ถนนสุขเกษม  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เพ่ือพิจารณาและรับทราบเร่ืองตาง ๆ ตาม
ระเบียบวาระที่แนบมาพรอมนี ้
 
  จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิผูแทนสมาชิกไปรวมประชุมใหญสามัญประจําป  2562  ของสหกรณ  
ตามวัน เวลา  และสถานทีด่ังกลาว  ขางตน  โดยพรอมเพรียงกัน 
 
 
                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                           (นายชวน  โทอ้ิง) 
                                    ประธานกรรมการ 
                             สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
 
 
 
 



รายงานประจําป 25622    รายงานประจําป 25622    

 
 

ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด ที่เคารพทุกทาน 

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณสมาชิกที่มอบความไววางใจใหบริหารสหกรณ ในฐานะประธาน

กรรมการชุดที่ 38 และใครถือโอกาสนี้สวัสดีปใหม 2563 ขออำนวยอวยพรใหสมาชิก

สหกรณพรอมครอบครัว จงประสบแตความสุข ความเจริญ คิดมุงหวังสิ่งใดขอใหได 

สมความปรารถนาทุกประการดวยคร ับป2563 สหกรณฯเราก็ย างเข าปท ี ่  39  

แลว ถาเปรียบกับคนก็เปนวัยผูใหญท่ีทำงานสรางสมประสบการณ สรางรากฐานมั่นคง

พอสมควร  

 ในรอบปที่ผ านมา สหกรณมีนโยบายทางดานการเงิน มุ งเนนการใชทุน

ภายใน  คือการระดมทุนจากสมาชิก ทั้งเรื่องการเพิ่มหุนและเพ่ิมเงินรับฝากใหมากท่ีสุด 

เพื ่อลดคาใชจายดานดอกเบี ้ยเงินกู จากสถาบันการเงินอื ่นก็ถ ือประสบผลสำเร็จ

พอสมควรไดรับการตอบรับจากสมาชิกเกินคาดหมาย แสดงถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก

ตอระบบสหกรณควบคู ไปกับมาตรการลดคาใชจายดานตางๆ ดวย จึงทำใหมีผล

ประกอบการในระดับที่นาพอใจ การใหเงินกูแกสมาชิก ปนี้สหกรณมีสภาพการเงิน

คลองตัวดีมาก  ระบบการกูออนไลน ยังตอบสนองสมาชิกไดเปนอยางดี ลดระยะเวลาในการสงเอกสารขอกู คณะกรรมการอนุมัติเงินกูได

เร็วขึ้น และสมาชิกก็ไดรับเงินไดเร็วขึ้นดวย ไดเพิ่มสวัสดิการใหคลอบคลุมมากขึ้นทั้งเรื่องอุปสมบท และการสมรส เพื่อรวมทำบุญ 

และแสดงความยินดีกับสมาชิก เรื่องของสวัสดิการที่ทำควบคูกันไปคือจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ใหเปนสวัสดิการ 

ภาคสมัครใจเพื่อเปนหลักประกันในชีวิต บรรเทาภาระคาใชจายการจัดการศพแกสมาชิกและญาติสายตรงเพิ่มเติมกับการฌาปนกิจ 

ท่ีมีอยูแลวในสวนกลาง ก็ไดรับความสนใจและตอบรับการเปนสมาชิกเกินกึงหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูท้ังหมดแลว 

สำหรับผลประกอบการในรอบป 2562 ของสหกรณมีดังนี้ 

1. จำนวนสมาชิก      5,973   คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 385  คน 

2. สินทรัพย  6,437,642,314.90  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 228,774,521.52  บาท 

3. ทุนเรือนหุน    2,442,197,030.00  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 352,325,360.00  บาท 

4. ทุนสำรอง       202,117,533.34  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 22,301,290.71  บาท 

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 932,323,285.15 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 163,318,547.66  บาท    

6. หน้ีสิน      3,580,007,642.68  บาท ลดลงจากปกอน  158,662,195.88  บาท 

7.  ทุน         2,857,634,672.22  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 387,436,717.40  บาท 

8.  กำไร       204,341,213.65  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 16,179,462.94  บาท 

ตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการชุดท่ี 38  ไดบริหารงานสหกรณ การดำเนินงานก็เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย 

ท่ีวางไว ตองขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจและทุมเทเวลาเอาใจใสดูแลดำเนินงานใหเปนไปเปาหมายท่ีวางไวคณะกรรมการ

ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต พรบ. สหกรณ ประกาศฯ ขอบังคับฯ ระเบียบฯ อยางเครงครัดพนักงานฝายจัดการ 

ท่ีปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นทุมเทตอภาระหนาท่ีและที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกผูเปนเจาของรวมกันที่เขาใจในอุดมการณและหลักการ

สหกรณ ปฏิบัติตามกรอบระเบียบและมีวินัยทางการเงินทุกฝายมีความเชื่อม่ันในระบบสหกรณทำใหสหกรณกาวหนามั่นคงยังยืนสืบไป 

 

 
นายชวน โทอ้ิง 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด 

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹  
 

ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด ที่เคารพทุกทาน 

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณสมาชิกที่มอบความไววางใจใหบริหารสหกรณ ในฐานะประธาน

กรรมการชุดที่ 38 และใครถือโอกาสนี้สวัสดีปใหม 2563 ขออำนวยอวยพรใหสมาชิก

สหกรณพรอมครอบครัว จงประสบแตความสุข ความเจริญ คิดมุงหวังสิ่งใดขอใหได 

สมความปรารถนาทุกประการดวยคร ับป2563 สหกรณฯเราก็ย างเข าปท ี ่  39  

แลว ถาเปรียบกับคนก็เปนวัยผูใหญท่ีทำงานสรางสมประสบการณ สรางรากฐานมั่นคง

พอสมควร  

 ในรอบปที่ผ านมา สหกรณมีนโยบายทางดานการเงิน มุ งเนนการใชทุน

ภายใน  คือการระดมทุนจากสมาชิก ทั้งเรื่องการเพิ่มหุนและเพ่ิมเงินรับฝากใหมากท่ีสุด 

เพื ่อลดคาใชจายดานดอกเบี ้ยเงินกู จากสถาบันการเงินอื ่นก็ถ ือประสบผลสำเร็จ

พอสมควรไดรับการตอบรับจากสมาชิกเกินคาดหมาย แสดงถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก

ตอระบบสหกรณควบคู ไปกับมาตรการลดคาใชจายดานตางๆ ดวย จึงทำใหมีผล

ประกอบการในระดับที่นาพอใจ การใหเงินกูแกสมาชิก ปนี้สหกรณมีสภาพการเงิน

คลองตัวดีมาก  ระบบการกูออนไลน ยังตอบสนองสมาชิกไดเปนอยางดี ลดระยะเวลาในการสงเอกสารขอกู คณะกรรมการอนุมัติเงินกูได

เร็วขึ้น และสมาชิกก็ไดรับเงินไดเร็วขึ้นดวย ไดเพิ่มสวัสดิการใหคลอบคลุมมากขึ้นทั้งเรื่องอุปสมบท และการสมรส เพื่อรวมทำบุญ 

และแสดงความยินดีกับสมาชิก เรื่องของสวัสดิการที่ทำควบคูกันไปคือจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ใหเปนสวัสดิการ 

ภาคสมัครใจเพื่อเปนหลักประกันในชีวิต บรรเทาภาระคาใชจายการจัดการศพแกสมาชิกและญาติสายตรงเพิ่มเติมกับการฌาปนกิจ 

ท่ีมีอยูแลวในสวนกลาง ก็ไดรับความสนใจและตอบรับการเปนสมาชิกเกินกึงหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูท้ังหมดแลว 

สำหรับผลประกอบการในรอบป 2562 ของสหกรณมีดังนี้ 

1. จำนวนสมาชิก      5,973   คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 385  คน 

2. สินทรัพย  6,437,642,314.90  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 228,774,521.52  บาท 

3. ทุนเรือนหุน    2,442,197,030.00  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 352,325,360.00  บาท 

4. ทุนสำรอง       202,117,533.34  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 22,301,290.71  บาท 

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 932,323,285.15 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 163,318,547.66  บาท    

6. หน้ีสิน      3,580,007,642.68  บาท ลดลงจากปกอน  158,662,195.88  บาท 

7.  ทุน         2,857,634,672.22  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 387,436,717.40  บาท 

8.  กำไร       204,341,213.65  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 16,179,462.94  บาท 

ตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการชุดท่ี 38  ไดบริหารงานสหกรณ การดำเนินงานก็เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย 

ท่ีวางไว ตองขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจและทุมเทเวลาเอาใจใสดูแลดำเนินงานใหเปนไปเปาหมายท่ีวางไวคณะกรรมการ

ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต พรบ. สหกรณ ประกาศฯ ขอบังคับฯ ระเบียบฯ อยางเครงครัดพนักงานฝายจัดการ 

ท่ีปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นทุมเทตอภาระหนาท่ีและที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกผูเปนเจาของรวมกันที่เขาใจในอุดมการณและหลักการ

สหกรณ ปฏิบัติตามกรอบระเบียบและมีวินัยทางการเงินทุกฝายมีความเชื่อม่ันในระบบสหกรณทำใหสหกรณกาวหนามั่นคงยังยืนสืบไป 

 

 
นายชวน โทอ้ิง 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด 

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹  
 

ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด ที่เคารพทุกทาน 

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณสมาชิกที่มอบความไววางใจใหบริหารสหกรณ ในฐานะประธาน

กรรมการชุดที่ 38 และใครถือโอกาสนี้สวัสดีปใหม 2563 ขออำนวยอวยพรใหสมาชิก

สหกรณพรอมครอบครัว จงประสบแตความสุข ความเจริญ คิดมุงหวังสิ่งใดขอใหได 

สมความปรารถนาทุกประการดวยคร ับป2563 สหกรณฯเราก็ย างเข าปท ี ่  39  

แลว ถาเปรียบกับคนก็เปนวัยผูใหญท่ีทำงานสรางสมประสบการณ สรางรากฐานมั่นคง

พอสมควร  

 ในรอบปที่ผ านมา สหกรณมีนโยบายทางดานการเงิน มุ งเนนการใชทุน

ภายใน  คือการระดมทุนจากสมาชิก ทั้งเรื่องการเพิ่มหุนและเพ่ิมเงินรับฝากใหมากท่ีสุด 

เพื ่อลดคาใชจายดานดอกเบี ้ยเงินกู จากสถาบันการเงินอื ่นก็ถ ือประสบผลสำเร็จ

พอสมควรไดรับการตอบรับจากสมาชิกเกินคาดหมาย แสดงถึงความเชื่อมั่นของสมาชิก

ตอระบบสหกรณควบคู ไปกับมาตรการลดคาใชจายดานตางๆ ดวย จึงทำใหมีผล

ประกอบการในระดับที่นาพอใจ การใหเงินกูแกสมาชิก ปนี้สหกรณมีสภาพการเงิน

คลองตัวดีมาก  ระบบการกูออนไลน ยังตอบสนองสมาชิกไดเปนอยางดี ลดระยะเวลาในการสงเอกสารขอกู คณะกรรมการอนุมัติเงินกูได

เร็วขึ้น และสมาชิกก็ไดรับเงินไดเร็วขึ้นดวย ไดเพิ่มสวัสดิการใหคลอบคลุมมากขึ้นทั้งเรื่องอุปสมบท และการสมรส เพื่อรวมทำบุญ 

และแสดงความยินดีกับสมาชิก เรื่องของสวัสดิการที่ทำควบคูกันไปคือจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ใหเปนสวัสดิการ 

ภาคสมัครใจเพื่อเปนหลักประกันในชีวิต บรรเทาภาระคาใชจายการจัดการศพแกสมาชิกและญาติสายตรงเพิ่มเติมกับการฌาปนกิจ 

ท่ีมีอยูแลวในสวนกลาง ก็ไดรับความสนใจและตอบรับการเปนสมาชิกเกินกึงหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูท้ังหมดแลว 

สำหรับผลประกอบการในรอบป 2562 ของสหกรณมีดังนี้ 

1. จำนวนสมาชิก      5,973   คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 385  คน 

2. สินทรัพย  6,437,642,314.90  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 228,774,521.52  บาท 

3. ทุนเรือนหุน    2,442,197,030.00  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 352,325,360.00  บาท 

4. ทุนสำรอง       202,117,533.34  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 22,301,290.71  บาท 

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 932,323,285.15 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 163,318,547.66  บาท    

6. หน้ีสิน      3,580,007,642.68  บาท ลดลงจากปกอน  158,662,195.88  บาท 

7.  ทุน         2,857,634,672.22  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 387,436,717.40  บาท 

8.  กำไร       204,341,213.65  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 16,179,462.94  บาท 

ตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการชุดท่ี 38  ไดบริหารงานสหกรณ การดำเนินงานก็เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย 

ท่ีวางไว ตองขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจและทุมเทเวลาเอาใจใสดูแลดำเนินงานใหเปนไปเปาหมายท่ีวางไวคณะกรรมการ

ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต พรบ. สหกรณ ประกาศฯ ขอบังคับฯ ระเบียบฯ อยางเครงครัดพนักงานฝายจัดการ 

ท่ีปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นทุมเทตอภาระหนาท่ีและที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกผูเปนเจาของรวมกันที่เขาใจในอุดมการณและหลักการ

สหกรณ ปฏิบัติตามกรอบระเบียบและมีวินัยทางการเงินทุกฝายมีความเชื่อม่ันในระบบสหกรณทำใหสหกรณกาวหนามั่นคงยังยืนสืบไป 
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ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด ที่เคารพทุกทาน 

กอนอ่ืนตองขอขอบคุณสมาชิกที่มอบความไววางใจใหบริหารสหกรณ ในฐานะประธาน

กรรมการชุดที่ 38 และใครถือโอกาสนี้สวัสดีปใหม 2563 ขออำนวยอวยพรใหสมาชิก

สหกรณพรอมครอบครัว จงประสบแตความสุข ความเจริญ คิดมุงหวังสิ่งใดขอใหได 

สมความปรารถนาทุกประการดวยคร ับป2563 สหกรณฯเราก็ย างเข าปท ี ่  39  

แลว ถาเปรียบกับคนก็เปนวัยผูใหญท่ีทำงานสรางสมประสบการณ สรางรากฐานมั่นคง

พอสมควร  

 ในรอบปที่ผ านมา สหกรณมีนโยบายทางดานการเงิน มุ งเนนการใชทุน
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ตอระบบสหกรณควบคู ไปกับมาตรการลดคาใชจายดานตางๆ ดวย จึงทำใหมีผล

ประกอบการในระดับที่นาพอใจ การใหเงินกูแกสมาชิก ปนี้สหกรณมีสภาพการเงิน

คลองตัวดีมาก  ระบบการกูออนไลน ยังตอบสนองสมาชิกไดเปนอยางดี ลดระยะเวลาในการสงเอกสารขอกู คณะกรรมการอนุมัติเงินกูได

เร็วขึ้น และสมาชิกก็ไดรับเงินไดเร็วขึ้นดวย ไดเพิ่มสวัสดิการใหคลอบคลุมมากขึ้นทั้งเรื่องอุปสมบท และการสมรส เพื่อรวมทำบุญ 
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ภาคสมัครใจเพื่อเปนหลักประกันในชีวิต บรรเทาภาระคาใชจายการจัดการศพแกสมาชิกและญาติสายตรงเพิ่มเติมกับการฌาปนกิจ 
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และแสดงความยินดีกับสมาชิก เรื่องของสวัสดิการที่ทำควบคูกันไปคือจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ใหเปนสวัสดิการ 

ภาคสมัครใจเพื่อเปนหลักประกันในชีวิต บรรเทาภาระคาใชจายการจัดการศพแกสมาชิกและญาติสายตรงเพิ่มเติมกับการฌาปนกิจ 

ท่ีมีอยูแลวในสวนกลาง ก็ไดรับความสนใจและตอบรับการเปนสมาชิกเกินกึงหนึ่งของสมาชิกที่มีอยูท้ังหมดแลว 

สำหรับผลประกอบการในรอบป 2562 ของสหกรณมีดังนี้ 

1. จำนวนสมาชิก      5,973   คน เพิ่มขึ้นจากปกอน 385  คน 

2. สินทรัพย  6,437,642,314.90  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 228,774,521.52  บาท 

3. ทุนเรือนหุน    2,442,197,030.00  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 352,325,360.00  บาท 

4. ทุนสำรอง       202,117,533.34  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 22,301,290.71  บาท 

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 932,323,285.15 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 163,318,547.66  บาท    

6. หน้ีสิน      3,580,007,642.68  บาท ลดลงจากปกอน  158,662,195.88  บาท 

7.  ทุน         2,857,634,672.22  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 387,436,717.40  บาท 

8.  กำไร       204,341,213.65  บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 16,179,462.94  บาท 

ตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมการชุดท่ี 38  ไดบริหารงานสหกรณ การดำเนินงานก็เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมาย 

ท่ีวางไว ตองขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือรวมใจและทุมเทเวลาเอาใจใสดูแลดำเนินงานใหเปนไปเปาหมายท่ีวางไวคณะกรรมการ

ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต พรบ. สหกรณ ประกาศฯ ขอบังคับฯ ระเบียบฯ อยางเครงครัดพนักงานฝายจัดการ 

ท่ีปฏิบัติงานดวยความมุงมั่นทุมเทตอภาระหนาท่ีและที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกผูเปนเจาของรวมกันที่เขาใจในอุดมการณและหลักการ

สหกรณ ปฏิบัติตามกรอบระเบียบและมีวินัยทางการเงินทุกฝายมีความเชื่อม่ันในระบบสหกรณทำใหสหกรณกาวหนามั่นคงยังยืนสืบไป 

 

 
นายชวน โทอ้ิง 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด 

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹ 
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

1.   ในรอบปที่ผานมามสีมาชกิสหกรณ  คูสมรส  และบคุคลในครอบครัว  ทีถ่ึงแกกรรม  จึงใครขอ 
      ใหสมาชิกไดยืนไวอาลยั   

 
 
 
 
 
 
 

2.    ประธานแนะนําผูเขารวมประชุม 
1……………………………………………………………. 
2…………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………….............................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  2.  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2561 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2561 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 

เมื่อวันที่   27  มกราคม  2562 
ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  (หองหนองหารหลวง )  จังหวัดสกลนคร 

--------------------------------------------- 
ผูมาประชุม   

1.  จํานวนผูแทนสมาชิกที่เขาประชุม          จํานวน  300  คน (ผูแทนสมาชิกทัง้หมด 300 คน) 
                     2.  สมาชิกสมทบเขารวมสังเกตการณ         จํานวน    33  คน 

3.  จํานวนกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม  จํานวน    15  คน 
4.  ฝายจัดการ      จํานวน    13  คน 
5.  ผูตรวจสอบกิจการ     จํานวน      4  คน 

ผูเขารวมประชุม    
 1.  นายรังพิมัรย  ภูกองไชย ผูอํานวยการตรวจการสหกรณจังหวัดสกลนคร 
 2.  น.ส. ยุวพาพร   พลเวียง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณสกลนคร 
 3.  นายวิเชยีร     ไชยพงศ รองประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด 
 4. นายอดศิักดิ์     ดาคํา กรรมการ/เลขานุการ  
  สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด 
 5. นายไมตรี       แกวมงคล ประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดัอํานาจเจริญ จํากัด 
 6. นายอิทธิพล    พิมพบตุร เหรัญญกิ 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดัอํานาจเจริญ จํากัด 
 7. นางวันเพ็ญ   ใจซ่ือ รองประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดัอดุรธานี จํากัด 
 8. น.ส. ทัศนีย    กําไรทอง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด 
 9. นางชญาดา  วงษา ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุจังหวัดอุดรธานี จํากัด 
 10. นายนรินทร   ผานะวงศ ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสกลนคร 
 11. นายดาบชยั   โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากดั 
 12. ดร.กมล ศรีลอม ประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดัขอนแกน จํากดั 
 13. นายสุทธิพงษ  ธรรมรักษ ผูสอบบญัช ี
 14. นายทวีศกัดิ์  อารีตระกูลเลศิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
 15. นายศกัรินทร  ซาเสน นิติกรปฏิบตักิาร สํานักงานสหกรณจังหวดัสกลนคร 
 16. นางสาวธัญญวด ี  สุริรมย  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 สํานักงานสหกรณจังหวัดสหกรณ 
 เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 

 เม่ือผูแทนสมาชกิมาครบองคประชุมแลว  ดร. ธานี  กอบุญ  ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานการประชุม 
และดําเนินการตามระเบยีบวาระการประชุม ดังนี ้  
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

1 ในรอบป  2561  ที่ผานมามสีมาชิกสหกรณ เสยีชีวิต  จํานวน   15   คน   และบคุคลในครอบครัวสมาชิก
เสยีชีวิต  จํานวน  103 คน  จึงใครขอใหสมาชกิทุกทานไดยนืไวอาลัย เปนเวลา  1  นาท ี

2. ประธานแนะนําผูเขารวมประชุม  ใหทีป่ระชุมทราบ 
3.  ประธานแจงองคประชุม  ตามขอบงัคับขอ 69 ขณะนี้มีผูแทนสมาชกิเขารวมประชุมจํานวน 299 คน  
     ซ่ึงถือวาครบองคประชุมแลว 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2560 
ประธานกรรมการ  ไดมอบให  เลขานุการ  นายวิทยา  นาคา    นําเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญ   

                                  ประจําป  2560   เม่ือวันที ่  21  มกราคม  2561 
                                  (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจําป  2561  หนา  8 - 17) 
                                  เพ่ือใหทีป่ระชุมไดพิจารณารับรอง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมมีติรับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3  รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ  ประจําป  2561 
ประธานกรรมการ  ไดมอบใหผูจัดการนําเสนอรายงานแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2561 

                        ในดานตาง ๆ ใหที่ประชุมทราบ  เมือ่วันที่  27  มกราคม  2562 
                        (ตามรายละเอยีดในเอกสารรายงานประจําป  2561    หนา 18 - 55) 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ  งบกระแสเงินสด   
                        และหมายเหตุประกอบงบการเงิน   ประจําป   2561 

ประธานกรรมการ  มอบใหผูจัดการ  เปนผูนําเสนอ  และงบกําไรขาดทุน และรายละเอยีดตาง ๆ ประกอบ   
                       งบการเงินใหทีป่ระชุมไดรับทราบและพิจารณารับรอง   
                       (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจําป 2561  หนา  56 – 86) 

ประธาน  ไดเปดโอกาสใหสมาชิกไดซักถาม สมาชิกไดซักถามและไดตอบขอซักถามแลว เม่ือไมมีผูใดสงสยั  
          จึงไดขอมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม  อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน  งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ   
การเงิน  ประจําป 2561  ดวยคะแนนเสยีงขางมาก  จํานวน  275  เสียง   

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ   ประจําป  2561 
ผูตรวจสอบกจิการ  ไดเสนอผลการตรวจสอบกิจการ สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม  2561 

                         ใหที่ประชุมใหญรับทราบ    
                         (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจําป  2561   หนา  87 – 91) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  พิจารณาจัดสรรกําไรสทุธิ  ประจําป  2561 
             เสนอแนะการจัดสรรกําไรสทุธิประจําป  2561   กําไรสุทธจิํานวน  187,621,750.71 บาท ดังน้ี 

รายการ ป 2561 
 บาท % 

1. เปนทุนสํารองไมนอยกวาอัตรารอยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 22,292,790.71 11.88 
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ 
แตไมเกิน  30,000.00   บาท 

30,000.00 0.02 

3. เปนเงินปนผลรอยละ 5.60 แหงคาหุนทีช่ําระแลวของสมาชิกแตละคน 
โดยคดิใหตามสวนระยะเวลาเปนรายวัน 

110,162,116.00 58.72 

4. เปนเงินเฉลีย่คืนรอยละ 11.00 ของดอกเบี้ยเงินกูทีส่มาชกิไดทําธุรกิจไวกับสหกรณ 36,723,692.00 19.58 
5. เปนเงินโบนสักรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ 5,000,000.00 2.66 
6. เปนทุนรักษาระดับอตัราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน      
ของสหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปน้ัน 

3,000.00 0.00 

7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ  10 ของกําไรสทุธ ิ 100,000.00 0.05 
8. เปนทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลอืสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ  6,000,000.00 3.20 
9. เปนทุนเพื่อเสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 1,000,000.00 0.53 
10. ชดเชยเงินปนผลคลาดเคลื่อน 6,310,152.00 3.36 

รวมทั้งส้ิน 187,621,750.71 100 
หมายเหต ุ 10. ชดเชยเงินปนผลคลาดเคลื่อน จํานวน 6,310,152.00 บาท เปนการจายเงินปนผลตามหุนที่จายเกินจากที่
ประชุมใหญประจําป 2560  อนุมัต ิ
มตทิี่ประชุม    มีมติอนุมตัิจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2561 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ  
                  ดวยคะแนนเสยีงขางมาก จํานวน  251  เสยีง     
 
ระเบียบวาระที่  7  เร่ือง พิจารณาการขอจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั 
ประธานกรรมการ มอบใหเลขานุการ เปนผูนําเสนอพิจารณาขอจดทะเบยีนแกไขเพิม่เติมขอบังคบั  
                      (ตามรายละเอยีดในเอกสารรายงานประจําป  2561  หนา  96 – 97)          

มตทิี่ประชุม   เม่ือที่ประชุมไดรับทราบประเด็นการแกไขขอบังคับ หมวด  6  สมาชิกสมทบ  ขอ 49.  ขอ 53. และ บท
เฉพาะกาล ขอ 129. ประธานไดขอมติทีป่ระชุม   ประธานแจงตอทีป่ระชุมวามีผูแทนสมาชิกเขาประชุมขณะน้ี จํานวน   
298  คน  ใหถือเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสมาชิกทีเ่ขาประชุม คือ  198  เสยีง 
ที่ประชุมมีมติใหแกไขขอบังคับ  ขอ  49. ขอ. 53  และ เพ่ิมบทเฉพาะกาลขอ 129. ดวยคะแนน 273  เสยีง     
               

ระเบียบวาระที่  8  เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงาน  ประมาณการรายรับ - รายจาย  ประจําป  2562 
ประธานกรรมการ  มอบใหเลขานุการ เปนผูนําเสนอแผนงานประจําป 2562  และมอบใหผูจัดการเสนอ 
                        ประมาณการรายรับประมาณการรายจาย ประจําป  2562 
                        (ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจําป  2561  หนา 98 – 105) 
มติที่ประชุม มีมติอนุมตั ิและรับทราบแผนงาน งบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป  2562  
                     ตามทีค่ณะกรรมการดําเนินการเสนอ ดวยคะแนนเสยีงขางมาก จํานวน  230  เสยีง 
 
   

 
 

 
 
 

ระเบียบวาระที่   9  เรื่อง การกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืม หรอืค้ําประกนัประจําป  2562 
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17.  กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยมืหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ 

ถาทีป่ระชุมใหญยงัมิไดกําหนด  หรือนายทะเบยีนสหกรณยงัมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยมืหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 

  ในป  2561   ทีป่ระชมุใหญไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน  จํานวน  3,500,000,000.00 บาท 
(สามพันหารอยลานบาทถวน) และนายทะเบยีนสหกรณ ไดอนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญอนุมตั ิ

สําหรับในป 2562  สหกรณมคีวามจําเปนที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานประจําปที่วางไว
เพื่อใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําป  2562  
 เปนจํานวนเงิน  3,400,000,000.00  บาท (สามพันสี่รอยลานบาทถวน)    

        ทุนเรือนหุน  ณ  วันสิ้นป           จํานวน 2,089,871,670.00 บาท 
        เงินสํารอง  ณ  วันสิ้นป             จํานวน 179,816,242.63 บาท   
        ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง      จํานวน 2,269,687,912.63 บาท 
ในป  2562  สหกรณกําหนดวงเงินกูยืม  จํานวน 3,400,000,000.00 บาท 

 
   1.  การกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณเปนจํานวน  1.50  เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุน 
       สํารอง  (3,404,531,868.94 บาท) 

2. หนี้สิน (ไมรวมเงินรับฝากจากสมาชิก) ตอ ทุน (ทุนเรือนหุนบวกเงินสํารอง)     1.31 : 1  
        (2,969,665,101.07 : 2,269,687,912.63) 

มติที่ประชุม  มีมตอินุมัติใหกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกัน ประจําป 2562   
จํานวน 3,400,000,000.00  บาท (สามพันสี่รอยลานบาทถวน)  ดวยคะแนนเสยีงขางมากจํานวน   250  เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่  10.   เรือ่งการพิจารณาจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  

                           และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญช ี ประจําป 2561   
เพื่อใหเปนไปตามขอบงัคับ  ขอ 24.  การตรวจสอบบัญชี  บัญชขีองสหกรณน้ันตองไดรับการ

ตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีน
สหกรณกําหนด  โดยผูสอบบญัชซ่ึีงนายทะเบยีนสหกรณแตงตัง้ 

                สําหรับปบัญชี  2562  มีผูสอบบญัชภีาคเอกชนทีข่ึ้นทะเบยีนกับกรมตรวจบัญชสีหกรณ 
 เสนอบริการตรวจสอบมายังสหกรณ ทั้งสิ้น  2  ราย  คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเบื้องตนแลว 
 1. นายดํารง ทองบญุ ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ เสนอคาธรรมเนียม 80,000 บาท 

2. บริษทั สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากดั โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                                                       
เลขทะเบยีน 4295 เสนอคาธรรมเนยีม 120,000 บาท 
จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาแตงตั้ง 

มตทิี่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมตเิลือก นายดํารง ทองบญุ  ผูชํานาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณใหเปนผูสอบบัญชี   
สหกรณ สําหรับปสิ้นสดุวันที ่ 31  ธันวาคม  2562  คาธรรมเนยีมสอบบัญช ีเปนเงิน 80,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระที่   9  เรื่อง การกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืม หรอืค้ําประกนัประจําป  2562 
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17.  กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยมืหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ 

ถาทีป่ระชุมใหญยงัมิไดกําหนด  หรือนายทะเบยีนสหกรณยงัมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยมืหรือการค้ํา
ประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 

  ในป  2561   ทีป่ระชมุใหญไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน  จํานวน  3,500,000,000.00 บาท 
(สามพันหารอยลานบาทถวน) และนายทะเบยีนสหกรณ ไดอนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญอนุมตั ิ

สําหรับในป 2562  สหกรณมคีวามจําเปนที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานประจําปที่วางไว
เพื่อใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ใหญกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือการค้ําประกัน ประจําป  2562  
 เปนจํานวนเงิน  3,400,000,000.00  บาท (สามพันสี่รอยลานบาทถวน)    

        ทุนเรือนหุน  ณ  วันสิ้นป           จํานวน 2,089,871,670.00 บาท 
        เงินสํารอง  ณ  วันสิ้นป             จํานวน 179,816,242.63 บาท   
        ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง      จํานวน 2,269,687,912.63 บาท 
ในป  2562  สหกรณกําหนดวงเงินกูยืม  จํานวน 3,400,000,000.00 บาท 

 
   1.  การกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณเปนจํานวน  1.50  เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุน 
       สํารอง  (3,404,531,868.94 บาท) 

2. หนี้สิน (ไมรวมเงินรับฝากจากสมาชิก) ตอ ทุน (ทุนเรือนหุนบวกเงินสํารอง)     1.31 : 1  
        (2,969,665,101.07 : 2,269,687,912.63) 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกัน ประจําป 2562   
จํานวน 3,400,000,000.00  บาท (สามพันสี่รอยลานบาทถวน)  ดวยคะแนนเสยีงขางมากจํานวน   250  เสยีง 
 
ระเบียบวาระที่  10.   เรือ่งการพิจารณาจัดจางผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  

                           และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญช ี ประจําป 2561   
เพื่อใหเปนไปตามขอบงัคับ  ขอ 24.  การตรวจสอบบัญช ี  บัญชขีองสหกรณน้ันตองไดรับการ

ตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีน
สหกรณกําหนด  โดยผูสอบบญัชซ่ึีงนายทะเบยีนสหกรณแตงตัง้ 

                สําหรับปบัญชี  2562  มีผูสอบบญัชภีาคเอกชนทีข่ึ้นทะเบยีนกับกรมตรวจบัญชสีหกรณ 
 เสนอบริการตรวจสอบมายังสหกรณ ทั้งสิ้น  2  ราย  คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเบื้องตนแลว 
 1. นายดํารง ทองบญุ ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ เสนอคาธรรมเนียม 80,000 บาท 

2. บริษทั สํานักงาน ไอ เอ แอนด เอ จํากดั โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต                                                       
เลขทะเบยีน 4295 เสนอคาธรรมเนยีม 120,000 บาท 
จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาแตงตั้ง 

มตทิี่ประชุม  ทีป่ระชุมมีมตเิลือก นายดํารง ทองบญุ  ผูชํานาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณใหเปนผูสอบบัญชี   
สหกรณ สําหรับปสิ้นสดุวันที ่ 31  ธันวาคม  2562  คาธรรมเนยีมสอบบัญช ีเปนเงิน 80,000.00 บาท 
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ระเบียบวาระที่  11.   เรือ่งการเลอืกตั้งคณะกรรมการ  ประจําป 2562 
 

-  ในป  2562  น้ี  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด  ชดุที ่ 37 
พนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน  8   คน  ดังนี ้

1. นายธานี กอบุญ วาระที่  2  ปที่  2 
2. นางเกษร สังขกฤษ วาระที่  2  ปที่  2 
3. 

  4. 
นายเมธี 
นายวิสทิธ์ิ 

ปญญารัตน 
งิ้วพรหม 

วาระที่  2  ปที่  2 
วาระที่  2  ปที่  2 

5. นายวิทยา นาคา วาระที่  1  ปที่  2 
6. นายเทอดศักดิ ์ จุลนีย วาระที่  1  ปที่  2 
7. นายศักดิช์าย ซองทมุมินทร วาระที่  1  ปที่  2 
8.  นายเพชรทว ี นวลมณี วาระที่  1  ปที่  2 

 รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชดุที่ 37  ดํารงตําแหนงอยูตามวาระในป  2562  จํานวน  7  คน ดังนี ้
1. นางสุรางค วนะภูติ วาระที่  2  ปที่  2 
2. นายพีรพงศ ทองอันตัง วาระที่  2  ปที่  2 
3. 

  4. 
นายมานติย 
นายพูลสมบตัิ 

ไชยพะยวน 
ติงมหาอินทร 

วาระที่  2  ปที่  2 
วาระที่  2  ปที่  2 

5. นายชวน โทอ้ิง วาระที่  1  ปที่  2 
6. นายแสวง พิมพสมแดง วาระที่  1  ปที่  2 
7. นางประภัสสร บุญอยู วาระที่  1  ปที่  2 

 

 ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตาม  มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.สหกรณ  พ.ศ. 2542  และขอบังคบัสหกรณ ขอ 72  และ
หมวด  12   การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
 ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป  2561   จึงตองมีการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการ  เพ่ือทดแทนกรรมการที่
พนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน  7  คน  ตามโควตาตาง  ๆ ดังน้ี 
   -  โควตาทั่วไป  จํานวน  3  คน 
   -  โควตา รพช.  จํานวน  2  คน 
   -  โควตา สสอ.             จํานวน   2  คน           
                               -  โควตา รพศ.สน.         จํานวน   1  คน 

2. แจงรายชื่อและหมายเลขผูสมัครกรรมการ  ประจําป  2562 
- โควตาทัว่ไป  จํานวน  3   คน       มีผูสมัคร   5    คน  ประกอบดวย 

หมายเลข 1 นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ     
หมายเลข 2 นายถาวร เมฆราช     
หมายเลข 3 นายสมพงษ พันธุคุมเกา     
หมายเลข 4 นายชาตชิาย วงศกาฬสินธุ     
หมายเลข 5 นายศักดิช์ยั จาพิมาย     

- โควตา รพช.   จํานวน   2   คน    มีผูสมัคร   3   คน  ประกอบดวย 
หมายเลข 1 นายวิทยา นาคา     
หมายเลข 2 นายสมเกยีรต ิ กันโฮมภ ู     
หมายเลข 3 จาเอกเชิดศกัดิ ์ เทศนเรียน 

 
 
 

   
  
 
 

 
  
   - โควตา  สสอ.  จํานวน   2   คน  มีผูสมัคร  2   คน   ประกอบดวย  

หมายเลข 
หมายเลข   

1 
2 

นายเทอดศักดิ ์
นายเพชรทวี 

จุลนีย 
นวลมณี 

 
 

   

   -  โควตา   รพศ.สน. จํานวน   1   คน  มผีูสมัคร  2   คน   ประกอบดวย  
หมายเลข 
หมายเลข 

1 
2 

      นางวิภา 
      นายเดชศร 

     แกวเคน 
     เลศิไธสงค 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดอนุมัตแิตงตัง้และรับรองรายชื่อผูแทนสมาชิกเปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
                           และกรรมการอ่ืนดังน้ี 

       1.  แตงตั้ง  นายเฉลยีว  สพัโส       เปนประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ   ดงันี ้

     1. นางพูลสขุ   ไชยศรี  หนวยงานทีส่ังกดั  รพศ.สกลนคร 
     2. นางชลดา    ใจเสรี         “   รพ. กุสุมาลย 
     3. นางกนกอร   ตุยไชย   “   รพ. คําตากลา 
     4. นางสุรัตนดา  การินไชย  “   รพ. เจริญศิลป 
     5. นางพิกุล       เผอืกขาว  “   รพ. พระอาจารยฝน 
     6. นางสุภาภรณ คําสราง   “   รพ. พังโคน 
     7. นางสุรวิมล      ไชยรบ   “   รพศ.สกลนคร 
     8. พ.อ.อ.วัชรพงษ   ธงศรี   “   สสจ. สกลนคร 
     9. นางจินตนา     คําสวัสดิ ์  “   สสอ. โพนนาแกว 
     10. น.ส พัชนี     ศรีคลัง   “    รพ. นิคมนํ้าอูน 
     11. นายเกียรตศิักดิ์     สพัโส  “   สสอ.พรรณานิคม 
     12. นายชยัยทุธ  พันธุชยั   “   สสอ.เมืองสกลนคร 

 
                    3.  แตงตัง้คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลอืกตัง้ลงคะแนน   ดงันี ้

           1. นางชดาภร     ศิริคุณ  หนวยงานทีส่ังกดั   บํานาญ สสจ.สกลนคร 
           2. นางอรวรรณ   พรหมสาขา ณ สกลนคร “   บํานาญ รพศ.สกลนคร 
           3. นางสารภ ี      พงษไพบลูย   “   ศตม. ที ่8.3 สกลนคร 
           4. นางปรัชพร     อินคํานอย   “   รพ.พระอาจารยฝนฯ 
           5. นางกมลวัลย    พรหมอุดม   “   รพศ.สกลนคร 
           6. นางใบออน  ปาปะเพ    “   รพ.อากาศอํานวย 

4. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  ดังน้ี 
 1. นายเอนกสรร  วงศสาย      นวยงานทีส่ังกดั โอนยายสวนทองถิ่น 
 2. นางสุภาพ  จองกัลยา            “ สสอ.พรรณานิคม  
 3. นายสดุสาคร    สังขกฤษ   “ สสอ.พังโคน 
 4. นางเมธาพร     อัครศักดิศ์รี   “ รพ.กุสุมาลย 
 5. นายเชษฐา      วงศกาฬสิน   “ รพ.กุดบาก 
 6. นางนภาพร      ศรีพิมพ   “ รพ. โคกศรีสุพรรณ 
 
 

รายงานประจําป 256212



  
 
 

 
  
   - โควตา  สสอ.  จํานวน   2   คน  มีผูสมัคร  2   คน   ประกอบดวย  

หมายเลข 
หมายเลข   

1 
2 

นายเทอดศักดิ ์
นายเพชรทวี 

จุลนีย 
นวลมณี 

 
 

   

   -  โควตา   รพศ.สน. จํานวน   1   คน  มผีูสมัคร  2   คน   ประกอบดวย  
หมายเลข 
หมายเลข 

1 
2 

      นางวิภา 
      นายเดชศร 

     แกวเคน 
     เลศิไธสงค 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดอนุมัตแิตงตัง้และรับรองรายชื่อผูแทนสมาชิกเปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
                           และกรรมการอ่ืนดังน้ี 

       1.  แตงตั้ง  นายเฉลยีว  สพัโส       เปนประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ 
2.  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ   ดงันี ้

     1. นางพูลสขุ   ไชยศรี  หนวยงานทีส่ังกดั  รพศ.สกลนคร 
     2. นางชลดา    ใจเสรี         “   รพ. กุสุมาลย 
     3. นางกนกอร   ตุยไชย   “   รพ. คําตากลา 
     4. นางสุรัตนดา  การินไชย  “   รพ. เจริญศิลป 
     5. นางพิกุล       เผอืกขาว  “   รพ. พระอาจารยฝน 
     6. นางสุภาภรณ คําสราง   “   รพ. พังโคน 
     7. นางสุรวิมล      ไชยรบ   “   รพศ.สกลนคร 
     8. พ.อ.อ.วัชรพงษ   ธงศรี   “   สสจ. สกลนคร 
     9. นางจินตนา     คําสวัสดิ ์  “   สสอ. โพนนาแกว 
     10. น.ส พัชนี     ศรีคลัง   “    รพ. นิคมนํ้าอูน 
     11. นายเกียรตศิักดิ์     สพัโส  “   สสอ.พรรณานิคม 
     12. นายชยัยทุธ  พันธุชยั   “   สสอ.เมืองสกลนคร 

 
                    3.  แตงตัง้คณะกรรมการควบคุมหีบบตัรเลอืกตัง้ลงคะแนน   ดงันี ้

           1. นางชดาภร     ศิริคุณ  หนวยงานทีส่ังกดั   บํานาญ สสจ.สกลนคร 
           2. นางอรวรรณ   พรหมสาขา ณ สกลนคร “   บํานาญ รพศ.สกลนคร 
           3. นางสารภ ี      พงษไพบลูย   “   ศตม. ที ่8.3 สกลนคร 
           4. นางปรัชพร     อินคํานอย   “   รพ.พระอาจารยฝนฯ 
           5. นางกมลวัลย    พรหมอุดม   “   รพศ.สกลนคร 
           6. นางใบออน  ปาปะเพ    “   รพ.อากาศอํานวย 

4. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  ดังน้ี 
 1. นายเอนกสรร  วงศสาย      นวยงานทีส่ังกดั โอนยายสวนทองถิ่น 
 2. นางสุภาพ  จองกัลยา            “ สสอ.พรรณานิคม  
 3. นายสดุสาคร    สังขกฤษ   “ สสอ.พังโคน 
 4. นางเมธาพร     อัครศักดิศ์รี   “ รพ.กุสุมาลย 
 5. นายเชษฐา      วงศกาฬสิน   “ รพ.กุดบาก 
 6. นางนภาพร      ศรีพิมพ   “ รพ. โคกศรีสุพรรณ 
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 7. นางดารุณี        จันฤาไชย   “ รพ. พระอาจารยฝน 
 8. นางอภิรดา       ศรีหา                          “          รพ.โพนนาแกว 
 9. นางกาญจนา ศรีจันทร   “ สสจ.สกลนคร 
 10. นายคเชนทร     ไขคํา   “ สสอ.อากาศอํานวย 
 11. นางรุงนภา  ขจรเพชร   “ รพ.อากาศอํานวย 
 12. นางมาลัย ทิพจร    “ สสอ.เมอืง 
 13. นางกนษิฐา จันทรแจมศรี   “ รพ.คําตากลา 
 14. น.ส.วิมลรัตน    คําสวสัดิ ์  “ รพ.เตางอย 
 15. นางเพ็ชรมะณี    จันทรออน                 “ รพร. สวางแดนดิน 
  

ประธานกรรมการเลือกตั้ง ได ใชอํานาจตามขอบังคบัของสหกรณ  
ขอ 119. ถามีผูสมัครเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการตามกลุมสมาชิกรวม ใหเสนอรายชื่อผูสมัครที่มี

คุณสมบัติใหที่ประชุมใหญพิจารณา  
          เน่ืองจากโควตา  สสอ. มีผูสมัครเทาจํานวน จํานวน   2   คน  คือ 1. นายเทิดศักดิ์  จุลนีย 

2. นายเพชรทวี  นวลมณี  จึงใหที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งดวยวิธีเปดเผย 
มตทิี่ประชุม   ไดลงคะแนนอนุมัตแิละรับรองผูสมคัร ทัง้  2  คน ดังนี ้

หมายเลข    1    นายเทอดศักดิ ์         จุลนีย              ได   275     คะแนน 
                     หมายเลข    2    นายเพชรทวี          นวลมณี            ได   271     คะแนน   
ประธานกรรมการเลอืกต้ังแจงผลการเลอืกตั้งกรรมการ 
              -  โควตาทัว่ไป  จํานวน  3   คน       มีผูสมัคร   5    คน  สรุปผลคะแนนดังน้ี 

หมายเลข 1 นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ                    ได  269 คะแนน  
หมายเลข 2 นายถาวร เมฆราช  ได  255 คะแนน 
หมายเลข 3 นายสมพงษ พันธคุมเกา  ได  243 คะแนน 
หมายเลข 4 นายชาตชิาย วงศกาฬสินธุ  ได   31 คะแนน 
หมายเลข 5 นายศักดิช์ยั จาพิมาย      ได   49 คะแนน 

         สรุปผูไดรบัการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  38  ในโควตา  ทั่วไป จํานวน  3  คน ดังน้ี    
    ลําดับที่ 1 นายยทุธนา     ทิพยสุวรรณ      ได  269  คะแนน 
    ลําดับที่ 2 นายถาวร        เมฆราช          ได  255  คะแนน 
    ลําดับที่ 3 นายสมพงษ    พันธคุมเกา    ได  243  คะแนน 
 

     -  โควตา รพช.   จํานวน   2   คน    มีผูสมัคร   3   คน  สรุปผลคะแนนดังน้ี 
 หมายเลข 1 นายวิทยา   นาคา     ได  259  คะแนน    
 หมายเลข 2 นายสมเกียรต ิ กันโฮมภ ู     ได  263  คะแนน    
 หมายเลข 3 จาเอกเชิดศกัดิ ์ เทศนเรียน     ได    47  คะแนน  

 
  

         สรุปผูไดรับการเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  38  ในโควตา รพช. จํานวน  2  คน ดังน้ี    
ลําดับที่ 1 นายสมเกียรติ       กันโฮมภ ู ได  263  คะแนน 
ลําดับที่ 2 นายวทิยา            นาคา ได  259  คะแนน 

  
 
 

 
 
 
 

- โควตา  รพศ.สน.  จํานวน   1   คน  มีผูสมัคร  2   คน   สรุปผลคะแนนดังน้ี 
หมายเลข 1 นางวิภา แกวเคน          ได  236   คะแนน 
หมายเลข 2 นายเดชศร เลศิไธสงค        ได   55    คะแนน 

         สรุปผูไดรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  38  ในโควตา รพศ.สน.. จํานวน  1  คน ดังน้ี    
ลําดับที่   1 นางวิภา แกวเคน            ได  236  คะแนน 

มตทิี่ประชุม   อนุมัต ิ
 
    3.  การเลอืกตั้งตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ 
 
            อางถึงขอบังคับของสหกรณ 

“ขอ 124.  การประกาศผลการเลือกตัง้  ใหคณะกรรมการนับคะแนนแจงผลการนับคะแนนแกประธาน
กรรมการจัดการเลือกตัง้เพ่ือประกาศผลการนับคะแนน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ตามกลุมสมาชิก
ทั่วไป  และ/หรือกลุมสมาชิกรวม  ในกรณีทีผู่สมัครมีคะแนนเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้จับสลาก
รายชื่อเพ่ือหาลําดบัในการเขาจับสลากกอน-หลงั  แลวจึงใหผูสมัครทีมี่คะแนนเทากันจับสลากเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณตอไป 
ขอ 125. เม่ือที่ประชุมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงตามจํานวนครบแลว  ถาตําแหนง
ประธานกรรมการวางลง  ใหคณะกรรมการดําเนินการทัง้สิบหาคนแสดงความจํานงสมคัรตําแหนง  ประธาน
กรรมการ เพ่ือใหทีป่ระชุมใหญลงมติเลือกตัง้เปนความลับ ผูไดรับคะแนนสงูสุดเปนผูไดดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ ถามีเสยีงเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งนําความในขอ  124  มาบังคับใชโดยอนุโลม” 
-  เน่ืองจากในป  2560  ตําแหนงประธานกรรมการไดวางลง  และขอใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการสหกรณชดุที ่ 36  จากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  15  คน  โดย 

1.  ใหกรรมการดําเนินการ  ชดุที่  36  ไดแสดงความจํานงสมคัรในตําแหนงประธานกรรมการ 
ดําเนินการ  ถามีผูสมัครเกิน  1  คน  ใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งแบบลับ  มติเลือกเอาเพียง  1  คน  ผูที่ไดคะแนน
สูงสดุถอืวาไดรับเลือกตัง้เปน    ประธานกรรมการดําเนินการ แตถามีผูสมัครเพียง  1  คน  ใหทีป่ระชุมรับรองให
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการเลย 

2. ในกรณีที่ไมมีกรรมการดําเนินการชดุที่  36   คนใด แจงความจํานงสมัครเปนประธาน 
กรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญลงมตเิลือกกรรมการ ในชดุที ่36  คนใดคนหน่ึง โดยใหผูที่ไดคะแนนสูงสดุ
เปนประธานกรรมการ 

3. ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสดุหลายคน  ใหประธานดําเนินการเลือกตัง้ใหผูที่ไดรับคะแนน    
สูงสดุนั้น ทําการจับสลากเพ่ือหาลําดบักอน หลงั  ในการจับสลาก เม่ือไดแลว ใหจับสลากหาผูที่ไดเปนประธาน
กรรมการดําเนินการตอไป 
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- โควตา  รพศ.สน.  จํานวน   1   คน  มีผูสมัคร  2   คน   สรุปผลคะแนนดังน้ี 
หมายเลข 1 นางวิภา แกวเคน          ได  236   คะแนน 
หมายเลข 2 นายเดชศร เลศิไธสงค        ได   55    คะแนน 

         สรุปผูไดรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  38  ในโควตา รพศ.สน.. จํานวน  1  คน ดังน้ี    
ลําดับที่   1 นางวิภา แกวเคน            ได  236  คะแนน 

มตทิี่ประชุม   อนุมัต ิ
 
    3.  การเลอืกตั้งตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ 
 
            อางถึงขอบังคับของสหกรณ 

“ขอ 124.  การประกาศผลการเลือกตัง้  ใหคณะกรรมการนับคะแนนแจงผลการนับคะแนนแกประธาน
กรรมการจัดการเลือกตัง้เพ่ือประกาศผลการนับคะแนน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ตามกลุมสมาชิก
ทั่วไป  และ/หรือกลุมสมาชิกรวม  ในกรณีทีผู่สมัครมีคะแนนเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้จับสลาก
รายชื่อเพ่ือหาลําดบัในการเขาจับสลากกอน-หลงั  แลวจึงใหผูสมัครทีมี่คะแนนเทากันจับสลากเพื่อเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณตอไป 
ขอ 125. เม่ือที่ประชุมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงตามจํานวนครบแลว  ถาตําแหนง
ประธานกรรมการวางลง  ใหคณะกรรมการดําเนินการทัง้สิบหาคนแสดงความจํานงสมคัรตําแหนง  ประธาน
กรรมการ เพ่ือใหทีป่ระชุมใหญลงมติเลือกตัง้เปนความลับ ผูไดรับคะแนนสงูสุดเปนผูไดดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ ถามีเสยีงเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งนําความในขอ  124  มาบังคับใชโดยอนุโลม” 
-  เน่ืองจากในป  2560  ตําแหนงประธานกรรมการไดวางลง  และขอใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการสหกรณชดุที ่ 36  จากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  15  คน  โดย 

1.  ใหกรรมการดําเนินการ  ชดุที่  36  ไดแสดงความจํานงสมคัรในตําแหนงประธานกรรมการ 
ดําเนินการ  ถามีผูสมัครเกิน  1  คน  ใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งแบบลับ  มติเลือกเอาเพียง  1  คน  ผูที่ไดคะแนน
สูงสดุถอืวาไดรับเลือกตัง้เปน    ประธานกรรมการดําเนินการ แตถามีผูสมัครเพียง  1  คน  ใหทีป่ระชุมรับรองให
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการเลย 

2. ในกรณีที่ไมมีกรรมการดําเนินการชดุที่  36   คนใด แจงความจํานงสมัครเปนประธาน 
กรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญลงมตเิลือกกรรมการ ในชดุที ่36  คนใดคนหน่ึง โดยใหผูที่ไดคะแนนสูงสดุ
เปนประธานกรรมการ 

3. ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสดุหลายคน  ใหประธานดําเนินการเลือกตัง้ใหผูที่ไดรับคะแนน    
สูงสดุนั้น ทําการจับสลากเพ่ือหาลําดบักอน หลงั  ในการจับสลาก เม่ือไดแลว ใหจับสลากหาผูที่ไดเปนประธาน
กรรมการดําเนินการตอไป 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป 2562 15



  
 
 

 
 

 
     3.1  ประธานกรรมการเลือกตั้งแจงรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  38  ประกอบดวย  

1 นายชวน  โทอิง้  
2 นางสุรางค  วนะภูต ิ  
3 นายแสวง  พิมพสมแดง  
4 นายพีรพงศ  ทองอันตงั  
5 นางประภัสสร  บุญอยู  
6 นายมานติย  ไชยพะยวน  
7 นายพูลสมบตั ิ ตงิมหาอินทร  
8 นายเพชรทว ี นวลมณี  
9 นายเทอดศักดิ ์ จุลนีย  
10 นายวิทยา  นาคา  
11 นายสมเกยีรต ิ กันโฮมภ ู  
12 นางวิภา  แกวเคน  
13 นายยุทธนา  ทพิยสุวรรณ  
14 นายถาวร  เมฆราช  
15 นายสมพงษ  พันธุคุมเกา  

 
 

3.2  ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจงใหกรรมการดําเนนิการ  ชดุที่  38  ไดแสดงความจํานงสมัครในตําแหนงประธาน
กรรมการดําเนินการ  และมีผูแสดงความจํานงสมัคร คอื นายชวน  โทอ้ิง 
      เนื่องจากมีผูสมัครเพียงคนเดยีว ประธานกรรมการเลือกตั้ง ไดใหที่ประชุมไดลงคะแนนอนุมัตแิละรับรองผูสมัคร
ประธานกรรมการ  คือ นายชวน  โทอ้ิง สมาชิกรับรองดวยคะแนนเสยีง  248  เสยีง 
 
มตทิี่ประชุม   อนุมัต ิ

 
ระเบียบวาระที่  12.   เรือ่งอื่น ๆ 
เร่ืองจากผูเขารวมประชุม 

1. รศ.พิเศษ ทพ. ดร. สุขสมัย สมพงษ  ปราชญสหกรณจังหวัดสกลนคร/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
          ไดเสนอแนะตอที่ประชุมดังนี้ 
           1. ในการดําเนินการในชุดตอไปจะตองมีกระบวนการศึกษาเร่ืองใหมๆเพ่ิมเติมขึ้นและการศึกษาพวกน้ีขอให
ผูแทนสมาชิกหรือสมาชิกไดมีสวนรวมในการศึกษา ตองศึกษาใหดีกอนที่จะตัดสินอะไรลงไป  
           2. บทบาทของการตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการ เพราะเทาที่ดูนี้ยังคงย่ําเทาอยูกับที่เดิมๆตลอดแลวก็ยังมี
ขอผิดพลาดอยู ในการตรวจบันทึก ถือเปนเร่ืองเล็กๆนอยๆ แตวาบทบาทควรจะมีความเขมขนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให
ไปศึกษาและก็กําหนดบทบาท  ใหชัดเจนวาจะตองทําอะไรที่เปนประโยชนตอสหกรณ 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
3. การเลือกตั้งตางๆ ควรที่จะตองมาศึกษาแลวก็ตองทบทวนกันวาจะทําอยางไร ขอใหการมีสวนรวมใน

กรณีน้ีใหมากขึ้นเชนเดียวกันก็ใหมองลึกไปดวยวาการเลือกตั้งของเรามันไมใชเฉพาะเลือกตั้งอยูที่ น่ี มันมี
กระบวนการเลือกตั้งผูแทนดวย เลือกตั้งผูแทน เลือกตั้งกรรมการ  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  และกรณีน้ีจะเห็น
วา เร่ืองที่สําคัญอีกเร่ืองคือ เรามัวแตคิดนูนคิดน่ีคิดสวัสดิการ ขณะเดียวกันแตคนทํางานชวยใหสหกรณเราควรที่
จะตอบแทน  อยางเชนในกรณีการเลือกตั้งวันน้ี การที่เราเตรียมคนไวกอน เตรียมกรรมการไวกอน นอกจากเร่ือง
นี้ใหชวยทําคูมือการบริการตางๆทุกเร่ืองใหเปนคูมือในการปฏิบัติก็เหมือนเราทําอะไรเราก็จะเปนไกดไลนเวลา
ทํางานของเราสหกรณเราก็จะมีไกดไลน จะใหสวัสดิการอะไรแลวก็ถาเปนหลายเร่ืองที่วาจะขอรับสวัสดิการตอง
ยื่นคํารองขอใบคํารองขอสหกรณเรายกเลิกโดยที่วาคนคนนั้นเร่ืองใดที่รูแลวละวาเขามีสิทธิ์พึงมีพึงไดไมตองให
เขาขอไป แกไขเสียขอรองขอขึ้นมาก็คือจัดการแจงขาวสารสวัสดิการทันที ยกเวนบางเร่ืองที่ไมจําเปนก็ไมตองให
เขารองขอเพราะฉะน้ันคําวารองขอใหลดลงนอยที่สุดถึงจะเปนการบริการที่ดี  

4. เร่ืองภายนอก การจัดการภายนอกจุดสงูสดุของสหกรณในการจัดการสหกรณก็คือการที่จะไปเอ้ืออาทรตอ
สังคม งานเพ่ืออาทรตอสังคมของเราตอนน้ีบางอยางมันยงัไมชดัเจน เราเร่ิมสวนแรกกค็ือเครือขายสหกรณตอนน้ี
เราเปนศูนยกลางในการที่จะกระจายทุนเพ่ือสนับสนุนสหกรณตางๆ ในจุดน้ีอยากจะฝากไว 
ลองยดึอุดมการณวาเราจะยึดเร่ืองใดทีเ่ปนปญหาของบานเมืองของเราของเมืองสกลเราที่เปนปญหาเร่ืองการทํา
เกษตรอินทรีย เปนเร่ืองที่สําคัญที่บานเราจะตองมี เพ่ือลดมลภาวะเร่ืองสิง่แวดลอม ควรสนับสนุนสหกรณที่เขามี
ทักษะ  ในเครือขายเราตองพยายามยกฐานะ มาตรฐานทีด่ี ในประเภทสหกรณการเกษตร และเครือขายตัวน้ีเปน
ตัวชวยก็จะเปนตนแบบทีด่ ีซ่ึงเปนอุดมการณของสหกรณขอสดุทายซ่ึงเรานาจะตองกระทํากันอยางเต็มที ่กข็อ
อนุญาตฝากประเด็นตอคณะกรรมการชุดที ่38 เพ่ือไปดําเนนิการดวย 
 
2. นางอรนงค สีหนาท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สมาชิกเลขที่ 05368   
       ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดทานประธาน ธานี ที่ดําเนินการใหมีผลกําไรแลวก็มีประสิทธิภาพ เปนสหกรณ
ดีเดนและเปนตนแบบ และมีหลายๆ หนวยงานมาศึกษาดูงาน และขอแสดงความดีใจกับคณะกรรมการชุดใหม
ทุกทาน และมีขอเสนอดังน้ี 
       1. เร่ืองของการปนผล ถาเปนไปไดอยากใหแกไขระเบียบ ปบัญชีของสหกรณ   การปดบัญชีไดอยากขอปน
ผลกอนปใหมถาปรับไดก็ขอเสนอกรรมการชุดตอไป 

           2. เนื่องจากวาตอไปนี้เราก็จะเปนสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุตอนนี้ทุกคนก็มีอายุมากขึ้นการที่เรามี 
ระเบียบการใหเงินกู วาอายุ 75 ปหรือ 300 งวดสําหรับผูสูงอายุถายังไงก็ฝากกรรมการชุดตอไปลองพิจารณาตรง
นี้ใหผูสูงอายุโดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็ใชใชสิทธิ์สมาชิกตรงน้ีอยู 
        3 เร่ืองทุนการศึกษาบุตร ขอเสนอในระเบียบทั้งสามีภรรยาที่มีสิทธ์ิที่จะยื่นขอทุนบุตรได อยากใหเพิ่มเติม 
ตรงที่วา สมาชิกบางทานที่เขาไมถึงทุนตรงนี้คือการที่ใชเกณฑเขามาจับสมมุติวาคนที่มีสิทธ์ิเขามาแตกรรมการ
พิจารณาอีกคร้ังวาใครที่ยังไมไดทุนเลย 5 ป 10 ปที่ไมเคยขอเลยนาจะไดเปนรายแรกๆ 
        4 ขอเสนอคณะกรรมการชุดตอไปวา อยากใหมีการเลือกตั้งแบบระบบออนไลนจะไดไหม จะไดประหยัด
กระดาษ ประหยัดเวลา ประหยัดหลายๆ อยางดวย  

         ประธาน   ขอขอบคุณขอเสนอ สวนปนผลก็ตองไปแกไขขอบังคับวันสิ้นสุดปบัญชี สวนผูสูงอายุ 75 ปไมใช
สหกรณเรากําหนดนะครับแตเปนนายทะเบียนประกาศออกมาวาอายุผูกูรวมกับงวดชําระรวมกันแลวตองไมเกิน  
75 ป นี่คือขอกฎหมายที่ใหพวกเราถือปฏิบัติ  สวนเร่ืองของทุนการศึกษาขอเสนอแนะก็เอาไปปรับวาถาไมไดเพราะ
เหตุอะไร จริงๆแลวก็ดูกันตลอดวาถาหลนไปตรงไหนก็จะดูวานํ้าหนักที่เราวางมันถูกตองไหม    สําหรับเร่ืองของการ
ออกเสียงเลือกตั้งออนไลน กฎหมายมาตรา 50 ใหที่ประชุมใหญเปนคนเลือกฉะน้ันถาเราจะเลือกตั้งแบบออนไลนก็คง
จะไมได แตมันก็มีวิธีอยูเดี๋ยวมอบใหคณะทํางานไดไปไปศึกษา แตทายที่สุดตองไดประชุมกันและก็มายกมือ
เหมือนเดิมนะครับ  
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3. การเลือกตั้งตางๆ ควรที่จะตองมาศึกษาแลวก็ตองทบทวนกันวาจะทําอยางไร ขอใหการมีสวนรวมใน

กรณีน้ีใหมากขึ้นเชนเดียวกันก็ใหมองลึกไปดวยวาการเลือกตั้งของเรามันไมใชเฉพาะเลือกตั้งอยูที่ น่ี มันมี
กระบวนการเลือกตั้งผูแทนดวย เลือกตั้งผูแทน เลือกตั้งกรรมการ  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  และกรณีน้ีจะเห็น
วา เร่ืองที่สําคัญอีกเร่ืองคือ เรามัวแตคิดนูนคิดน่ีคิดสวัสดิการ ขณะเดียวกันแตคนทํางานชวยใหสหกรณเราควรที่
จะตอบแทน  อยางเชนในกรณีการเลือกตั้งวันน้ี การที่เราเตรียมคนไวกอน เตรียมกรรมการไวกอน นอกจากเร่ือง
นี้ใหชวยทําคูมือการบริการตางๆทุกเร่ืองใหเปนคูมือในการปฏิบัติก็เหมือนเราทําอะไรเราก็จะเปนไกดไลนเวลา
ทํางานของเราสหกรณเราก็จะมีไกดไลน จะใหสวัสดิการอะไรแลวก็ถาเปนหลายเร่ืองที่วาจะขอรับสวัสดิการตอง
ยื่นคํารองขอใบคํารองขอสหกรณเรายกเลิกโดยที่วาคนคนนั้นเร่ืองใดที่รูแลวละวาเขามีสิทธิ์พึงมีพึงไดไมตองให
เขาขอไป แกไขเสียขอรองขอขึ้นมาก็คือจัดการแจงขาวสารสวัสดิการทันที ยกเวนบางเร่ืองที่ไมจําเปนก็ไมตองให
เขารองขอเพราะฉะน้ันคําวารองขอใหลดลงนอยที่สุดถึงจะเปนการบริการที่ดี  

4. เร่ืองภายนอก การจัดการภายนอกจุดสงูสดุของสหกรณในการจัดการสหกรณก็คือการที่จะไปเอ้ืออาทรตอ
สังคม งานเพ่ืออาทรตอสังคมของเราตอนน้ีบางอยางมันยงัไมชดัเจน เราเร่ิมสวนแรกกค็ือเครือขายสหกรณตอนน้ี
เราเปนศูนยกลางในการที่จะกระจายทุนเพ่ือสนับสนุนสหกรณตางๆ ในจุดน้ีอยากจะฝากไว 
ลองยดึอุดมการณวาเราจะยึดเร่ืองใดทีเ่ปนปญหาของบานเมืองของเราของเมืองสกลเราที่เปนปญหาเร่ืองการทํา
เกษตรอินทรีย เปนเร่ืองที่สําคัญที่บานเราจะตองมี เพ่ือลดมลภาวะเร่ืองสิง่แวดลอม ควรสนับสนุนสหกรณที่เขามี
ทักษะ  ในเครือขายเราตองพยายามยกฐานะ มาตรฐานทีด่ี ในประเภทสหกรณการเกษตร และเครือขายตัวน้ีเปน
ตัวชวยก็จะเปนตนแบบทีด่ ีซ่ึงเปนอุดมการณของสหกรณขอสดุทายซ่ึงเรานาจะตองกระทํากันอยางเต็มที ่กข็อ
อนุญาตฝากประเด็นตอคณะกรรมการชุดที ่38 เพ่ือไปดําเนนิการดวย 
 
2. นางอรนงค สีหนาท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ สมาชิกเลขที่ 05368   
       ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดทานประธาน ธานี ที่ดําเนินการใหมีผลกําไรแลวก็มีประสิทธิภาพ เปนสหกรณ
ดีเดนและเปนตนแบบ และมีหลายๆ หนวยงานมาศึกษาดูงาน และขอแสดงความดีใจกับคณะกรรมการชุดใหม
ทุกทาน และมีขอเสนอดังน้ี 
       1. เร่ืองของการปนผล ถาเปนไปไดอยากใหแกไขระเบียบ ปบัญชีของสหกรณ   การปดบัญชีไดอยากขอปน
ผลกอนปใหมถาปรับไดก็ขอเสนอกรรมการชุดตอไป 

           2. เนื่องจากวาตอไปนี้เราก็จะเปนสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุตอนนี้ทุกคนก็มีอายุมากขึ้นการที่เรามี 
ระเบียบการใหเงินกู วาอายุ 75 ปหรือ 300 งวดสําหรับผูสูงอายุถายังไงก็ฝากกรรมการชุดตอไปลองพิจารณาตรง
นี้ใหผูสูงอายุโดยเฉพาะตัวดิฉันเองก็ใชใชสิทธิ์สมาชิกตรงน้ีอยู 
        3 เร่ืองทุนการศึกษาบุตร ขอเสนอในระเบียบทั้งสามีภรรยาที่มีสิทธ์ิที่จะยื่นขอทุนบุตรได อยากใหเพิ่มเติม 
ตรงที่วา สมาชิกบางทานที่เขาไมถึงทุนตรงนี้คือการที่ใชเกณฑเขามาจับสมมุติวาคนที่มีสิทธ์ิเขามาแตกรรมการ
พิจารณาอีกคร้ังวาใครที่ยังไมไดทุนเลย 5 ป 10 ปที่ไมเคยขอเลยนาจะไดเปนรายแรกๆ 
        4 ขอเสนอคณะกรรมการชุดตอไปวา อยากใหมีการเลือกตั้งแบบระบบออนไลนจะไดไหม จะไดประหยัด
กระดาษ ประหยัดเวลา ประหยัดหลายๆ อยางดวย  

         ประธาน   ขอขอบคุณขอเสนอ สวนปนผลก็ตองไปแกไขขอบังคับวันสิ้นสุดปบัญชี สวนผูสูงอายุ 75 ปไมใช
สหกรณเรากําหนดนะครับแตเปนนายทะเบียนประกาศออกมาวาอายุผูกูรวมกับงวดชําระรวมกันแลวตองไมเกิน  
75 ป นี่คือขอกฎหมายที่ใหพวกเราถือปฏิบัติ  สวนเร่ืองของทุนการศึกษาขอเสนอแนะก็เอาไปปรับวาถาไมไดเพราะ
เหตุอะไร จริงๆแลวก็ดูกันตลอดวาถาหลนไปตรงไหนก็จะดูวานํ้าหนักที่เราวางมันถูกตองไหม    สําหรับเร่ืองของการ
ออกเสียงเลือกตั้งออนไลน กฎหมายมาตรา 50 ใหที่ประชุมใหญเปนคนเลือกฉะน้ันถาเราจะเลือกตั้งแบบออนไลนก็คง
จะไมได แตมันก็มีวิธีอยูเดี๋ยวมอบใหคณะทํางานไดไปไปศึกษา แตทายที่สุดตองไดประชุมกันและก็มายกมือ
เหมือนเดิมนะครับ  
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      3. นายเรืองยุทธ ภูวงศ  สมาชิกเลขที่ 02937  ขอเสนอเร่ืองการแกไขระเบียบการเลือกตั้งกรรมการและประธาน 
ผมอยากเสนอใหการเลือกตัวแทนสมาชิกใหมีระเบียบกฎเกณฑที่ตายตัวเพราะวาตามที่สังเกตมาบางอําเภอก็ทาน
สาธารณสุข เลือกเองหรือวา สสอ. เลือกมานะครับหรือวาบางแหงก็มีการคัดเลือก หรือบางแหงก็มีการเลือกตั้งแบบลับก็
อยากใหเปนแนวทางเดียวกันก็คือใหหนวยในแตละหนวยใหสมาชิกทั้งหมดใหมาเลือกวาหนวยของทานมีกี่คนก็ มีสิทธิ์
เลือกไดสมมุติวามี 4 คนก็เลือก 4 คน ซ่ึงคาใชจายที่เกิดขึ้นก็อาจจะเปนชองทางหน่ึง คณะกรรมการหลายทานวาจะเพ่ิม
สวัสดิการถือวาเพราะเราเลือกกอนปใหมก็จัดเปนสวัสดิการปใหมใหอาจจะเปนคนละพันสําหรับสมาชิกที่มาเลือกสวน
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจุดน้ันอาจจะเปน 3 ทานหรือ 4 ทานก็มีคาตอบแทนใหจะเปนขวัญกําลังใจใหพ่ีนองเราดวย 
    4. พ.อ.อ.วัชรพงษ  ธงศรี   เลขสมาชิก 4189  ขอเสนอดังน้ี 
              1. ตามที่เห็นในนโยบายของสหกรณที่กําหนดไวตามแผนยุทธศาสตรขอ 3.1 เร่ืองของการพัฒนาระเบียบและ
หลักเกณฑการจัดสรรการจัดสวัสดิการของสมาชิกในสวนที่เกี่ยวของใหเกี่ยวกับที่ยังไมครอบคลุมขอเสนอเร่ืองของ
ระเบียบที่ผมมีปญหาในเร่ืองของการขอรับทุน เนื่องจากวาระเบียบไมชัดเจนนะครับ วาการขอใชทุนของสมาชิกใน
ระเบียบบอกวาขอ 3.1.4 สมาชิกที่ขอรับทุนรวมถึงสามีหรือภรรยาที่เปนสมาชิกตองไมเคยไดรับทุนการศึกษาของสหกรณ
ในรอบปที่ 1 รอบ 1 ปที่ผานมาขอน้ีผมเขาใจวาคนที่ขอแลวก็คือปหนาขอไมไดรับ อันก็ชัดเจนแตขอที่ไมชัดเจนคือขอ 
3.1.5 ที่บอกวากรณีบิดาและมารดาตางเปนสมาชิกสหกรณ ขอรับทุนการศึกษาใหบุตรอีกคนไดตองไมเปนการขอซ้าํกันใน
ขอนี้ผมตีความไมวาถาสมาชิกมีสามีภรรยามีบุตร 2 คน บุตรสาว และ บุตรชาย  บิดาขอบุตรสาวแลวภรรยาจะขอไมได 
ในการขอรับตองขอบุตรชายหรือวาไมซ้ํากัน เอาใหชัดเจนเร่ืองของระเบียบไปขอเปดดูในเว็บของสหกรณนะครับใน
ประกาศตัวน้ีนะครับไมมีในเว็บของสหกรณเลยไมรูหาดูไดที่ไหนก็เลยอยากจะเสนอวาถามีการอัพเดตเร่ืองของประกาศ
ควรมีการเอาขึ้นในสหกรณเพ่ือใหสมาชิกไดตรวจสอบดู 
            2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเสนอเร่ืองของการตรวจสอบสิทธ์ิที่คุณหมอ
สุขสมัยไดเสนอไวเปนเร่ืองของโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์ เราสามารถคียขอมูลในโปรแกรมมาดูวาสิทธิ์น้ีเราสามารถมีสิทธิ์
อะไรไดบางนะครับคียเขาไปแลวเรามีสิทธ์ิอะไรไดบาง พิจารณายังไงครับผมวาคียโปรแกรมเขาไปแลวเขาจะบอกวาคนนีมี้
สิทธิ์ไดหรือเปลา ของปน้ีแลวอยากจะใหสมาชิกสามารถตรวจสอบกอนวากอนที่จะยื่นนะเขามีสิทธิ์ไหมเร่ืองของการ
พิจารณานาคุณสมบัติอ่ืนๆก็เปนเร่ืองที่จะตองประกาศอีกทีหน่ึงแตมันมีปญหาเร่ืองของตั้งแตการยื่นคร้ังแรกไมรูวาไดหรือ
ไมไดผมมีปญหาเร่ืองของการยื่นเพราะวาผมเขาใจวาปที่แลวภรรยายื่นได  ปน้ีผมยื่นแตไมรูสิทธ์ิของบุตรก็เลยเสยีสทิธิต์รง
นี้ไป 
  
    ประธาน   ก็จะนําไปปรับปรุงเร่ืองของสารสนเทศ สหกรณเราก็เพ่ิงที่จะปรับปรุงเร่ืองสารสนเทศที่มาสนับสนุนการ
บริหารจัดการหรือการบริการเปนเลิศ   การเขียนโปรแกรมรองรับนี่มันไมใชวาเขียนแลวมันจะจบเลย พอเขียนแลว
สวัสดิการทุนการศึกษาตอไปเราก็จะใหคียเขาผานทางเว็บเลยเจาตัวจะรูวาเงื่อนไขที่ประกาศออกมานั้นตัวเองอยูใน
เง่ือนไขอะไรยังไงก็จะไดรูเบื้องตนอยางที่ผูแทนเราลูกคนเดียวตางคนตางเปนสมาชิก เรานําเสนอนะครับน่ีก็คือสิ่งที่ตอง
ตองพัฒนาตอหรือบางอยางตัวขอความตัวหนังสือที่มันไมชัดก็ตองเขียนหรือวาอธิบายขยายความกันใหมันชัด เพราะวา
ทุนการศึกษาน่ีคนที่จะไดรับคือตัวสมาชิกแตเอาเหตุใดคือเอาลูกมาเปนเหตุเพ่ือที่จะรับลูกคนเดียวตางคนต างเปนก็จะ
เลือกไดสิทธิ์หน่ึงแตถาตางคนตางเปนมีลูกคนละคนก็จับคูกันเมียเอาลูกอีกคนนึงผัวคนนึงเราก็ใหสิทธิ์ตรงน้ีพอใหสทิธิต์รง
นี้ไมไดแปลวาไดโดยอัตโนมัติ น่ันก็คือมันจะตองมาสูการทําไมไดไปจายรอยเปอรเซ็นตของทุนนะครับเพ่ือใหเกิดการเวน 1 
ปอันนี้คือเวน 1 ปคือคุณสมบัติในการขอนะครับบางรายอาจจะอยูที่เวน 2 ป 3 ปนะครับแตสุดทายไมมีที่จะยาวไมไดสักที
นะครับอยางผูแทนเราที่ถามอยูในไลนเจาตัวก็ไดอยูแลวมาเปนมา 2 , 3 ปอยูแลวแตมารอบน้ียังไมถึง ฉะนั้นสิ่งเหลานี้ก็
นําไปสูการปรับปรุงการสื่อสารใหเขาใจและชัดเจนครับ 
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        5. นายคเชนทร ไขคํา เรียนทานประธานทั้งคณะกรรมการสหกรณชุดที่ 38 ขอเสนอดังน้ี 
            1. เสนอใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปในเดือนธันวาคม เปนการเสริมของพี่ผูแทนที่พูดกอนหนานี้เหตุผล
เนื่องจากในชวงปใหมหลายทานก็คงจะมีภาระคาใชจายแตถาเปนไปไดจริงๆถามีการประชุมในเดือนธันวาคมก็จะชวย
สมาชิกไดมากเลย เหตุผลก็คือจะมีสมาชิกหลายทานที่เปนสมาชิก สสธท. ลานที่ 1 ลานที่ 2 และลานที่ 3 ซ่ึงหลายทานก็
ไดทําหนังสือบันทึกขอความมายังสหกรณเพื่อที่จะรอเงินปนผลออกใหหักปนผลซึ่งถาเราออกในเดือนธนัวาคมปญหาตรงนี้
ก็จะไมมี ที่สําคัญ เพ่ือที่จะเปนของขวัญปใหมใหกับสมาชิก นาจะถูกใจกวากระเปาเดินทางอีก แลวตอนน้ีเขาฝากเสริม   
            2. ทุนการศึกษาไมอยากใหมีเวนวรรค เพราะวาปกอนของเราอาจเคยแกมาแลวคร้ังหนึ่งแตกอนจะขึ้นเปนปที่ 
2 แลวเราก็ขอมาคุยกันแกไขมา ก็จะเสนอวาใหทําทุกปเลยเพราะวาสมาชิกเราประมาณ 5,000 สวนหน่ึงก็เปนคู สวนหน่ึง
ก็คุณสมบัติไมได ในสวนของทุนเรียนดีซึ่งทุนเรียนดีเราไมมีมาตรฐานมากําหนดวาโรงเรียนแตละโรงเรียนมันมีการปลอย
เกรดกันยังไงใหไดมาตรฐานกันแคไหน ถามาวัดกันก็จะเกิดการพูดออกมาวาคนนี้ทําไมถึงไดคนน้ีทําไมถึงไมได  
           3. เชิญสมาชิกผูแทนเขามามีสวนรวมในการพูดคุยจัดสรรพิจารณาผลกําไรจะทําใหเขามาพูดในวันที่เราประชุม
ใหญกันก็คือเชิญเขามาประชุมลับกอนแลวก็มารับรูดวยกันกอนที่เราจะยกตัวน้ีเขามาในที่ประชุมอีกคร้ังหน่ึงนะเพ่ือที่จะ
เกิดเกิดความสงสัยแลวก็ถูกใจสมาชิกทุกทาน     
 
       ประธาน   ในเร่ือง สสธท. เดี๋ยวจะเขาใจผิดกันคือ สสธท. เขาจะเรียกเก็บในวันสิ้นป คือสิ้นปปฏิทินฉะนั้นมันจะมี
สหกรณบางที่ปนผลกอน บางที่ปนผลหลัง   ลาน 1  และลาน 2 อยาหวงนะครับขอใหสบายใจ  สวนเร่ืองทุนการศึกษา
ตั้งแตโนน จนมาถึงวันนี้ละคิดอยางน้ีตอไปขางหนาจะเดินยังไงคอยๆหาคอยดูกันเร่ืองของทุนการศึกษานี่คือสวนหน่ึงที่
เปนสวัสดิการซ่ึงเรามีเงินกองทุนสะสมอยูตอนนี้ 8 ลานกวาใน 8 ลานกวาเปนสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนที่จะไดรับไมวาจะ
เปนทั้งสามัญและสมทบฉะนั้นหนึ่งในน้ันคือทุนการศึกษาเปนเพียงสวนนอยก็เทใสทุนการศึกษาไดกันทุกปทุกป และคนที่
ไมมีลูกแลวจะตองเอาลูกมาจากไหนเพราะลูกบญุธรรมก็ไมมี เขาไมถึงสักอยางเลย เชนโสด 45 ปในวันที่สหกรณออก
ระเบียบวาดวยโสดตัวเองมีอายุเกิน 45 แตงงานก็ไมไดแตงสักทีก็ไมได ฉะน้ันก็ตองดูแลกันเพ่ือเปนการแบงปนเฉลี่ยทุกข
เฉลี่ยสุขใหกับทุกคนไดรับสวัสดิการในสวนน้ี นี่คือสิ่งที่หลักคิดวาคนที่ขอที่มีลูกจริงๆที่อยูเกณฑน้ีเดี๋ยวน่ีอยูที่ 600 คนก็
รายเดิมหนาเดิมขอทุกป  สวนสวัสดิการในเร่ืองของทุนเรียนดีอยาคิดมากครับเพราะเราไมไดไปไปดูวาโรงเรียนไหนให
เกรดใดสหกรณที่ไหนใหทุนการศึกษาแบบเรียนดีเขาก็เอาแคนั้นใหกันไปเลยครับอยาคิดมากสวนนี้ก็ดูแลกันไป 
 
      ขอเรียนเชิญทางสํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนครในฐานะที่เปนผูดูแลกํากับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
เรา  ขอเรียนเชิญครับ 
      นายรังภิมัรย  ภูกองไชย  ผูแทนจากสํานักงานสหกรณจังหวัด ตําแหนงผูอํานวยการตรวจการสหกรณ ซ่ึงวันน้ีไดรับ
มอบหมายจากทานสหกรณจังหวัด 
       ก็ขอแสดงความยินดีกับประธานคนใหมและคณะกรรมการที่จะเขามาบริหารงานในสหกรณ อีก 8 ทานแลวก็ให
กําลังใจสําหรับทานที่พลาดตําแหนงปหนาวากันใหม 
       ขอขอบคุณทานสมาชิกนะครับผูแทนสมาชิกนะครับที่ไดแสดงความคิดเห็นแลวก็อภิปรายในเร่ืองตางๆ ไมวาจะเปน
เร่ืองการจัดสรรกําไรสุทธิ  การตั้งงบประมาณของสหกรณ ทางทานผูแทนไดเสนอคือโปรแกรมตรวจสอบสินเชื่อ 
ยกตัวอยางปญหาเกิดท่ีท่ีในจังหวัดเราขอเสนอน้ีเปนเร่ืองดีเพราะวาเราตรวจดวยมือทําดวยมือมันก็อาจจะเกิดความ
ผิดพลาดไดตอนนี้ ฟองคดีกันแลวเพราะวาไมมีเคร่ืองตรวจ การกระทําในลักษณะน้ีมันจะมีอยู 2 ประเด็นคือ เกิดขึ้นแลวก็
คือกูเกินสิทธิ คือเงินเดือนของตนสังกัดที่มาสมมุติวา 10 บาท พอมาถึงสหกรณ เงินเดือนเพิ่มเปน 20 บาท พูดงายๆก็คือ
อัพ เงินเดือนแลวก็เขาที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติ  อีกประเด็นก็คือผูใหกูเกินระเบียบ หมายถึงวาเงินเดือนตนสังกัดมา
ถูกตองเงินเดือนกับทางสหกรณอนุมัติ ถูกตองแตจงใจที่จะอนุมัติสมมุติวา 65 เทาของเงินเดือนจงใจที่อยากจะอนุมัติ 
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 70 เทา เพราะวาท่ีมาท่ีไปก็คือการตรวจสอบที่ไมมีระบบตัวนี้ทางทานผูแทนสมาชิกไดไดเสนอก็พอดี ก็อยากฝาก
คณะกรรมการชุดตอไปใหใหศึกษาดวย แลวก็อีกอยางนะครับที่ไมเคยพบในการประชุมวาระเลือกตั้งคณะกรรมการที่เปน
ระเบียบมากที่สุดตองมาพบที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเราขอชื่นชมคณะผูแทนสมาชิกซ่ึงทําหนาทีไ่ดโดยสมบรูณตรง
นี้ถามีเทปบันทึกอยากจะไดเพราะวาเอาไปนําเสนอหนาประชาสัมพันธใหที่อ่ืนไดรับทราบแลวก็ถือปฏิบัติบางในสิ่งที่ดีเรา
ก็ตองประชาสัมพันธไป 
         อีกเร่ืองที่อยากฝาก ก็คือเร่ืองการปฏิบัติตามขอสังเกตของผูสอบบัญชี  สําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน คือ
กฎหมาย ปปง. ที่กําหนดนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหแกผูกอการรายและการเผยแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายสูงอันน้ีชื่อนากลัวเฉยๆหรอกครับเพราะวามันเปนกฎหมาย 2 ตัวอยูดวยกันนะครับซึ่งกําหนดโทษไว
รายงานดังนั้นสหกรณตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวเปนลายลักษณอักษรและปฏิบัติตามกฎหมาย
นั้นโดยเครงครัดโดยเฉพาะการที่ธุรกิจของสหกรณเก่ียวกับการใหกูและการรับฝากกับถอนเงินเปนสาํคญัซ่ึงผูสอบบญัชีเขา
ไดใหความเห็นไวแลวใหขอสังเกตไวก็คือหลักของกฎหมายตัวน้ีตรงนี้จะไมใชกฎหมายสหกรณ  สํานักงานสหกรณจังหวัด
ไมสามารถทําอันน้ีไดตรงน้ีจะเปนกฎหมายของ ปปง. นี่ก็คือการทําธุรกรรมโดยสุจริตหากกอใหเกิดความเสยีหายแกบคุคล
ใดผูรายงานไมตองรับผิดชอบอันน้ีคือหนาท่ีถาเรารายงานเราจะไมมีความผิด  ขอ 2 ผูรายงานแสดงขอโดยโดยแสดง
ขอเท็จจริงหรือปกปดความจริงที่ตองแจงและรายงานใหทราบตองระวางโทษซ่ึงจะมีทั้งอาญาและก็โทษอาญาในจะเปน
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับตั้งแต 50,000 - 500,000 บาท นะครับหรือทั้งจําทั้งปรับและอยูในอํานาจการจัดใจของของ 
ปปง. นะครับซ่ึงตามกฎหมายตัวน้ีหนาที่หลักของสหกรณเราตองปฏิบัติก็คือตองรายงานธุรกรรมรายงานธรุกรรมน้ีมนัจะมี
อยู 3 สวนที่ 1 ก็เปนรายงานธุรกรรมการที่เปนเงินสดที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาตางๆ ตั้งแต 2 ลานบาท ขึ้นไป หมายถึงวา
เราทํานิติกรรมตั้งแตเปนเงินสดนะ 2 ลานบาทขึ้นไปตองตองรายงาน ปปง. ก็จะมีแบบรายงานใหนะครับแตระบบอันน้ี
รายงานในระบบ สวนที่ 2 คือธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทรัพยทั้งอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่ทํานิติกรรมที่มี
มูลคาตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป ตัวรายงานตัวที่ 3 เปนรายงานที่มีเหตุอันควรสงสัยตัวที่ไมไดกําหนดตัวเงินความสงสัย
เกิดขึ้นใหรายงานเลยไมไดกําหนดตัวเงินในการรายงานเพียงแตวามีขอสงสัยอยางเชนที่มาของรายไดไมสมดุลกับรายจาย 
เอาไปลงเพจของสกลเรา ของรายไดไมเหมาะสม สวนที่ 3 คือแกมีเงินเดือนอยูเดือนละ 5 บาท แตจะมีเงินฝากในสหกรณ
เดือนละ 10 บาท อันน้ีเกิดที่สกลนครครับตองเขาเลยถาวางงานเรามีความผิดเพราะฉะน้ันแตถาเรารายงานแลวมันไมใช
เร่ืองของเราเปนเร่ืองของกฎหมาย ปปง. มาเขาจะนําตามเองจะถาเขาสุมเสี่ยงแลวสุมตรวจในการสืบเสาะแลววาตรงนี้ไม
ทําหรือวาตรงนี้ไมรายงานเอาลงเองแลวก็คาปรับตามที่ทางผูไอตนใหหนอยที่พูดออกมาจากความรับผิดชอบอกีตวันงึก็คือ
ตัวสถาบันสหกรณที่ที่ทางผูสอบบัญชีเขาเขาไดพูดไวเมื่อเชาน้ีก็คือปรับ 1 ลานบาทแลวก็ตอวัน วันละ 400,000 อันน้ีเปน
ความจริงเพราะฉะนั้นถาสหกรณเราดีแลวก็ฝากคณะกรรมการชุดใหม ก็ใหสานตอแลวก็รักษาความดีไวดวยไมวาจะเปน
หลักนิติธรรมกับนิติธรรมในการกําหนดระเบียบขอบังคับใหเปนไปตาม พรบ . โดยคํานึงถึงสิทธิแลวก็เสรีภาพความ
ยุติธรรมของทุกฝายในสหกรณประเด็นสําคัญก็อยูที่จัดระเบียบตางๆเวลาที่จะออกก็จะทําใหเกิดความยุติธรรมกับสมาชิก
ตรงนี้ทางคณะกรรมการชุดที่แลวไดนําหลักตรงน้ีมามามาใชแลวแนะนํามาสรางใหเกิดขึ้นในสหกรณเอาแลวไมวาจะเปน
หลักนิติธรรมที่ยึดม่ันในความถูกตองของทุกฝายแลวก็การปฏิบัติหนาที่ แปลวาอะไรที่ทําใหมีความสุขตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตยสุจริตความเสมอภาค ก็ขอขอบคุณทานคณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการทั้งคณะนะครับฝายจัดการแลว
ก็ที่สําคัญที่สุดก็คือผูแทนสมาชิกในวันน้ีที่ไดทําระบบสหกรณเปนสหกรณที่แทจริง    
    
         ประธาน   ขอบคุณ  ผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัด ซ่ึงในเร่ืองของ ปปง. เราก็ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.  
การรายงานธุรกรรมที่อยูในขาย 
 
 
   

 
 

 
 
      
       เม่ือไมมีผูใดเสนอขอคิดเห็นแลว ประธานในที่ประชุม ทาน ดร. ธานี  กอบุญ   กับคณะกรรมการ 
         ตองขอขอบคุณผูแทนสมาชิกและสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจตลอดเวลาที่ทํางานมารับใชมวลสมาชิก 

และคํานึงถึงประโยชนทั้งสมาชิกแลวก็องคกรเปนหลักซึ่งอยูภายใตกฎหมายระเบียบนายทะเบียนตางๆซึ่งก็จะ
เห็นวาการพัฒนาซึ่งเราก็รับความแนะนําความตองการจากมวลสมาชิกมาพัฒนาและการพัฒนานั้นไมหยดุยัง้ครับ
เพราะความตองการของคนก็ยังไมมีขอยุติฉะนั้นตลอดเวลาที่ทํางานมาก็ไดรับความไววางใจและกําลังใจและ
ขอขอบคุณทุกทานทั้งฝายจัดการ คณะกรรมการ มวลสมาชิกผูแทน และก็ฝายตรวจสอบ ไมวาจะเปนสํานักงาน
สหกรณจังหวัด  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ทายที่สุดน้ีก็ขอใหพวกเราไดเดินทางกลับบานโดย 
สวัสดิภาพและขอปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ณ บัดน้ี ขอบคุณครับ  
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       เม่ือไมมีผูใดเสนอขอคิดเห็นแลว ประธานในที่ประชุม ทาน ดร. ธานี  กอบุญ   กับคณะกรรมการ 
         ตองขอขอบคุณผูแทนสมาชิกและสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจตลอดเวลาที่ทํางานมารับใชมวลสมาชิก 

และคํานึงถึงประโยชนทั้งสมาชิกแลวก็องคกรเปนหลักซึ่งอยูภายใตกฎหมายระเบียบนายทะเบียนตางๆซึ่งก็จะ
เห็นวาการพัฒนาซึ่งเราก็รับความแนะนําความตองการจากมวลสมาชิกมาพัฒนาและการพัฒนานั้นไมหยดุยัง้ครับ
เพราะความตองการของคนก็ยังไมมีขอยุติฉะนั้นตลอดเวลาที่ทํางานมาก็ไดรับความไววางใจและกําลังใจและ
ขอขอบคุณทุกทานทั้งฝายจัดการ คณะกรรมการ มวลสมาชิกผูแทน และก็ฝายตรวจสอบ ไมวาจะเปนสํานักงาน
สหกรณจังหวัด  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ทายที่สุดน้ีก็ขอใหพวกเราไดเดินทางกลับบานโดย 
สวัสดิภาพและขอปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ณ บัดน้ี ขอบคุณครับ  

 
  เลิกประชุมเวลา  16.50 น.  

 

 (ลงชื่อ) ธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ 
 (นายธานี  กอบุญ) 

 
 

(ลงชื่อ) วิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายวิทยา  นาคา) 

 
 

(ลงชื่อ) นิลุบล  เทพล ผูจัดการ/ผูบันทกึรายงาน 
 (นางนิลบุล  เทพล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  .........................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2562 
 
3.1 รายงานกิจการท่ัวไป 
      การดําเนินงานของสหกรณในรอบป 2562 ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบมีหลายประการ  เชน ดอกเบีย้ขาลง  
เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไดประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลง  เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงอยาง
รวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยทีางการเงิน พฤติกรรมผูใชบริการเปลีย่นแปลงและการแกไขกฎหมายสหกรณแลวออก
กฎกระทรวงมาเปนเกณฑกํากับดแูลสหกรณทําใหบางอยางตองปรับเปลีย่นเขาสูเกณฑ ประกอบดวย 

1. ธนาคารแหงประเทศไทย ไดออกประกาศใหลดอตัราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป  
จากรอยละ 1.50 ตอป เปนรอยละ 1.25 ตอป เมื่อวันที ่ 6  พฤศจิกายน 2562  

2. การแกไขพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2562 ทําใหออกกฎกระทรวงเพ่ือมากํากับดแูลสหกรณ 
จํานวน 13 ขอ ซ่ึง 7 ขอคณะรัฐมนตรีไดอนุมตัหิลักการแลว เมือ่วันที ่19  พฤษภาคม 2562  ไดแก 
              2.1  กฎกระทรวงกําหนดขนาดของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยเูน่ียน พ.ศ. .... 
              2.2  กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบตัแิละลักษณะตองหามอ่ืนของกรรมการดําเนินการสหกรณและ
ผูจัดการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเน่ียน พ.ศ. .... 
              2.3  กฎกระทรวงกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดติยูเน่ียน พ.ศ. .... 
              2.4  กฎกระทรวงการดํารงเงินกองทุนของชมุนุมสหกรณออมทรัพยและชมุนุมสหกรณเครดติยเูน่ียน 
พ.ศ. .... 
              2.5  กฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยเูนีย่น พ.ศ. .... 
              2.6  กฎกระทรวงการจัดทําบัญชี การจัดทําและการเปดเผยงบการเงิน การสอบบญัชแีละ การแตงตั้ง
ผูสอบบญัช ีพ.ศ. .... 
              2.7 รางกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานขอมูลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยเูน่ียน 
พ.ศ. .... 

สวนอกี 5 ขออยูในระหวางการรออนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี ไดแก 
2.8 รางกฎกระทรวงการฝากเงินและการลงทุนของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนียน 
2.9 รางกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนียน 
2.10 รางกฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพยและการกันเงินสํารอง 
2.11 รางกฎกระทรวงการจัดทําบญัชแีละการเปดเผยงบการเงิน 
2.12 รางกฎกระทรวงการจัดเกบ็และการรายงานขอมลูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนียน 
2.13 รางกฎกระทรวงการกําหนดอัตราเงินปนผลของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดติยูเนยีน 
 
ทั้ง 13 ขอน้ีสหกรณตองปรับตวัเขาสูเกณฑกํากับดูแล 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

3.1.1 สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณเปรียบเทียบกับปกอน 
 

รายการ  31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 + เพ่ิม, - ลด รอยละ 
จํานวนสมาชิก                                
    - สมาชิก (คน) 3,374 3,231 + 143 4.42 
    - สมาชิกสมทบ (คน) 2,597 2,355 + 242 10.27 
    - สมาชิกสมทบกลุมบุคคล (กลุม) 

 
2 2 -  - 

ทุนเรือนหุน                              (บาท) 2,442,197,030.00 2,089,871,670.00 + 352,325,360.00 16.85 

ทุนสํารอง                                 (บาท) 202,117,533.34 179,816,242.63 + 22,301,290.71 12.40 
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบ   (บาท) 

 
5,758,240.23 9,667,636.48       - 3,909,396.25 - 40.43 

เงินรับฝาก                                     
   - รับฝากจากสมาชิก (บาท) 932,323,285.15 769,004,737.49 + 163,318,547.66 21.23 
   - รับฝากจากสหกรณอ่ืน (บาท) 

 
668,569,955.21 649,693,253.40     + 18,876,701.81 2.90 

เงินใหกูระหวางป      
    - สมาชิกกู                            (บาท) 2,737, 240,118.00 2,996,675,459.55 - 259,435,341.55 - 8.65 
          
ลูกหนี้เงินกูคงเหลือส้ินป      
    - ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก          (บาท) 6,298,136,947.00 6,064,007,908.00 + 234,129,039.00 3.86 
      
สินทรัพย                                 (บาท) 6,437,642,314.90 6,208,867,793.38 + 228,774,521.52 3.68 

หน้ีสิน            (บาท) 3,580,007,642.68 3,738,669,838.56 - 158,662,195.88 - 4.24 

ทุน                                         (บาท) 2,857,634,672.22 2,470,197,954.82 + 387,436,717.40 15.68 
รายได                (บาท) 359,921,221.82 343,804,826.34 + 16,116,395.48 4.68 
คาใชจาย                                  (บาท) 155,580,008.17 156,183,075.63          - 603,067.46 - 0.38 
กําไรสุทธิ                                 (บาท) 204,341,213.65 187,621,750.71 + 16,719,462.94 8.91 
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3.1.1 สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณเปรียบเทียบกับปกอน 
 

รายการ  31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 + เพ่ิม, - ลด รอยละ 
จํานวนสมาชิก                                
    - สมาชิก (คน) 3,374 3,231 + 143 4.42 
    - สมาชิกสมทบ (คน) 2,597 2,355 + 242 10.27 
    - สมาชิกสมทบกลุมบุคคล (กลุม) 

 
2 2 -  - 

ทุนเรือนหุน                              (บาท) 2,442,197,030.00 2,089,871,670.00 + 352,325,360.00 16.85 

ทุนสํารอง                                 (บาท) 202,117,533.34 179,816,242.63 + 22,301,290.71 12.40 
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบ   (บาท) 

 
5,758,240.23 9,667,636.48       - 3,909,396.25 - 40.43 

เงินรับฝาก                                     
   - รับฝากจากสมาชิก (บาท) 932,323,285.15 769,004,737.49 + 163,318,547.66 21.23 
   - รับฝากจากสหกรณอ่ืน (บาท) 

 
668,569,955.21 649,693,253.40     + 18,876,701.81 2.90 

เงินใหกูระหวางป      
    - สมาชิกกู                            (บาท) 2,737, 240,118.00 2,996,675,459.55 - 259,435,341.55 - 8.65 
          
ลูกหนี้เงินกูคงเหลือส้ินป      
    - ลูกหนี้เงินใหกูแกสมาชิก          (บาท) 6,298,136,947.00 6,064,007,908.00 + 234,129,039.00 3.86 
      
สินทรัพย                                 (บาท) 6,437,642,314.90 6,208,867,793.38 + 228,774,521.52 3.68 

หน้ีสิน            (บาท) 3,580,007,642.68 3,738,669,838.56 - 158,662,195.88 - 4.24 

ทุน                                         (บาท) 2,857,634,672.22 2,470,197,954.82 + 387,436,717.40 15.68 
รายได                (บาท) 359,921,221.82 343,804,826.34 + 16,116,395.48 4.68 
คาใชจาย                                  (บาท) 155,580,008.17 156,183,075.63          - 603,067.46 - 0.38 
กําไรสุทธิ                                 (บาท) 204,341,213.65 187,621,750.71 + 16,719,462.94 8.91 
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ตาราง 3.1.1 การดําเนินงานของสหกรณในป 2562 เปรียบเทยีบกับป 2561 พบวา 
 
1. ดานจํานวนสมาชกิสหกรณ สิน้ปบญัชี 2562 มีสมาชิก 5,971 คน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 385 คน แยกเปน

สมาชิกสามัญ 3,374 คน เพ่ิมขึ้น 143 คน สมาชิกสมทบ 2,597 คน เพ่ิมขึ้น 242 คน 
2. ดานทุนเรือนหุน สิ้นปบัญชี 2562 มีทุนเรือนหุน 2,442,197,030.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน  

352,325,360.00 บาท คาเฉลีย่ทุนเรือนหุนตอสมาชิก 408,872.77 บาทตอคน  
3. ดานทุนสํารอง สิ้นปบัญชี 2562 มีทุนสํารอง 202,117,533.34 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 22,301,290.71

บาท 
4. ดานทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ สิ้นปบัญช ี2562 มีทุนสะสมฯ คงเหลอื 5,758,240.23บาท 

ลดลงจากปกอน 3,909,396.25 บาท 
5. ดานเงินรับฝาก สิ้นปบญัช ี2562 มีเงินรับฝาก 1,600,893,240.36 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 

182,195,249.47 บาท  แยกเปนเงินรับฝากจากสมาชิก 932,323,285.15 บาท เพิ่มขึ้น 163,318,547.66 บาท เงิน
รับฝากจากสหกรณอื่น 668,569,955.21 บาท เพ่ิมขึ้น 18,876,701.81 บาท 

6. ดานเงินใหกูระหวางป สิ้นปบัญชี 2562 สมาชิกกู 2,737,240,118.00 บาท ลดลงจากปกอน 
259,435,341.55 บาท 

7. ดานลูกหน้ีเงินกูคงเหลือสิ้นปบัญชี 2562 ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก 6,298,136,947.00 บาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปกอน 234,129,039.00 บาท 

8. ดานสินทรัพย สิ้นปบัญช ี2562 สินทรัพย 6,437,642,314.90บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน  
228,774,521.52 บาท 

9. ดานหน้ีสิน สิ้นปบัญช ี2562 หน้ีสิน 3,580,007,642.68บาท ลดลงจากปกอน 158,662,195.88 บาท 
10. ดานทุน สิ้นปบัญช ี2562 ทุน 2,857,634,672.22บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 387,436,717.40 บาท 
11. ดานรายได สิ้นปบัญชี 2562 มีรายได 359,921,221.82 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 16,116,395.48 บาท 
12. ดานคาใชจาย สิ้นปบญัช ี2562 มีคาใชจาย 155,580,008.17 บาท ลดลงจากปกอน 603,067.46 บาท 
13. ดานกําไรสุทธิ  สิ้นปบญัช ี2562 มีกําไรสุทธิ 204,341,213.65 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 

16,719,462.94 บาท   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

สมาชิก
56.51%

สมาชิกสมทบ
43.49%

จํานวนสมาชิกสหกรณ ป 2562

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

 
 

พ.ศ. / สมาชิก สมาชิก สมาชิกสมทบ สมาชิกกลุม 

ป 2562 3,374 2,597 2 
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จํานวน (คน)

ป พ.ศ.

จํานวนสมาชิกสหกรณจําแนกตามประเภท เปรียบเทียบป2558-2562 

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

สมาชิกกลุม

 
พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

สมาชิก 2,818 2,992 3,088 3,231 3,374 

สมาชิกสมทบ 1,823 2,093 2,215 2,355 2,597 

สมาชิกกลุม 2 2 2 2 2 
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จํานวนสมาชิกสหกรณ ป 2562
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พ.ศ. / สมาชิก สมาชิก สมาชิกสมทบ สมาชิกกลุม 

ป 2562 3,374 2,597 2 
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จํานวนสมาชิกสหกรณจําแนกตามประเภท เปรียบเทียบป2558-2562 

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

สมาชิกกลุม

 
พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

สมาชิก 2,818 2,992 3,088 3,231 3,374 

สมาชิกสมทบ 1,823 2,093 2,215 2,355 2,597 

สมาชิกกลุม 2 2 2 2 2 
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ทุนเรือนหุน
37.94%

เงินรับฝาก
24.87%

เงินกูยืม
30.60%

ทุนสํารอง
3.14%

ทุนสะสม
0.09%

กําไรสุทธิ
3.17% อื่นๆ

0.19%

แหลงท่ีมาของเงินทุน ประจําป 2562

ทุนเรือนหุน เงินรับฝาก

เงินกูยืม ทุนสํารอง

ทุนสะสม กําไรสุทธิ

อื่นๆ

 
 

รายการ ป 2562 

ทุนเรือนหุน 2,442,197,030.00 

เงินรับฝาก 1,600,893,240.36 

เงินกูยืม 1,969,897,192.00 

ทุนสํารอง 202,117,533.34 

ทุนสะสม 5,758,240.23 

กําไรสุทธิ 204,341,213.65 

อ่ืนๆ 12,437,865.32 
รวม 6,437,642,314.90 

 

  
 
 

ลูกหนี้เงนิใหสมาชิกกู
97.83%

เงินลงทุน
0.71%

เงินฝากธนาคาร/สหกรณ
อ่ืน

1.07% ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ
0.30%

อื่นๆ
0.08%

แหลงใชไปของเงินทุน ประจําป 2562

ลูกหน้ีเงินใหสมาชิกกู

เงินลงทุน

เงินฝากธนาคาร/สหกรณอ่ืน

ท่ีดิน,อาคารและอุปกรณ

อ่ืนๆ

 
 

รายการ ป 2562 
ลูกหน้ีเงินใหสมาชกิกู 6,298,136,947.00 
เงินลงทุน 45,696,000.00 
เงินฝากธนาคาร/สหกรณอ่ืน 68,917,581.84 
ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ 19,542,094.52 
อื่นๆ 5,349,691.54 

รวม 6,437,642,314.90 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํานวนหุน (ลานบาท)

เดือน

ทุนเรือนหุนระหวางป 2562

ทุน… 

 
 

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

ป 2562 77.02 78.47 27.64 28.11 18.02 22.77 47.20 28.20 15.11 14.74 13.02 11.82 

 

หนวย : ลานบาท 

รายงานประจําป 256226   



  
 
 

ทุนเรือนหุน
37.94%

เงินรับฝาก
24.87%

เงินกูยืม
30.60%

ทุนสํารอง
3.14%

ทุนสะสม
0.09%

กําไรสุทธิ
3.17% อื่นๆ

0.19%

แหลงท่ีมาของเงินทุน ประจําป 2562

ทุนเรือนหุน เงินรับฝาก

เงินกูยืม ทุนสํารอง

ทุนสะสม กําไรสุทธิ

อื่นๆ

 
 

รายการ ป 2562 

ทุนเรือนหุน 2,442,197,030.00 

เงินรับฝาก 1,600,893,240.36 

เงินกูยืม 1,969,897,192.00 

ทุนสํารอง 202,117,533.34 

ทุนสะสม 5,758,240.23 

กําไรสุทธิ 204,341,213.65 

อ่ืนๆ 12,437,865.32 
รวม 6,437,642,314.90 

 

  
 
 

ลูกหนี้เงนิใหสมาชิกกู
97.83%

เงินลงทุน
0.71%

เงินฝากธนาคาร/สหกรณ
อ่ืน

1.07% ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ
0.30%

อื่นๆ
0.08%

แหลงใชไปของเงินทุน ประจําป 2562

ลูกหน้ีเงินใหสมาชิกกู

เงินลงทุน

เงินฝากธนาคาร/สหกรณอ่ืน

ท่ีดิน,อาคารและอุปกรณ

อ่ืนๆ

 
 

รายการ ป 2562 
ลูกหน้ีเงินใหสมาชกิกู 6,298,136,947.00 
เงินลงทุน 45,696,000.00 
เงินฝากธนาคาร/สหกรณอ่ืน 68,917,581.84 
ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ 19,542,094.52 
อื่นๆ 5,349,691.54 

รวม 6,437,642,314.90 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํานวนหุน (ลานบาท)

เดือน

ทุนเรือนหุนระหวางป 2562

ทุน… 

 
 

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

ป 2562 77.02 78.47 27.64 28.11 18.02 22.77 47.20 28.20 15.11 14.74 13.02 11.82 

 

หนวย : ลานบาท 
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จํานวนหุน(ลานบาท)

ป พ.ศ.

ทุนเรือนหุน เปรียบเทียบป 2558-2562

ทุนเรือนหุน

 
 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

ทุนเรือนหุน 1,338.05 1,554.20 1,821.17 2,089.87 2,442.19 

 
 

เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป  2562
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เดือน

ลูกหนี้กู

 
 

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

ป 2562 144.62 179.27 229.59 205.28 240.40 249.21 277.95 243.18 246.88 242.21 269.65 208.94 

 
 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

ป พ.ศ.

เงินใหกูแกสมาชิกเปรียบเทียบ ป2558-2562

เงินใหสมาชิกกู

 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินใหสมาชิกกู 4,087.90 3,540.37 3,120.35 2,996.67 2,737.24  
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํานวนเงิน (ลานบาท)

เดือน

เงินรับฝากระหวางป 2562

เงินรับฝาก

 
 
 

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

ป 2562 281.32 60.84 85.88 180.16 100.03 105.94 145.19 80.51 89.76 100.77 91.50 141.33 

 

หนวย : ลานบาท 

   หนวย : ลานบาท 

รายงานประจําป 256228   
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

ป พ.ศ.

เงินใหกูแกสมาชิกเปรียบเทียบ ป2558-2562

เงินใหสมาชิกกู

 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

เงินใหสมาชิกกู 4,087.90 3,540.37 3,120.35 2,996.67 2,737.24  
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จํานวนเงิน (ลานบาท)

เดือน

เงินรับฝากระหวางป 2562

เงินรับฝาก

 
 
 

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

ป 2562 281.32 60.84 85.88 180.16 100.03 105.94 145.19 80.51 89.76 100.77 91.50 141.33 

 

หนวย : ลานบาท 

   หนวย : ลานบาท 
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

ป พ.ศ.

เงินรับฝากจําแนกตามประเภท เปรียบเทียบป 2558-2562

ประจํา
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
สหกรณอื่น

 
 

                                                        

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

ประจํา 30.4539 30.9674 31.4061 30.3044 30.1593 

ออมทรัพย 100.0122 89.5415 91.5007 93.9544 87.1366 

ออมทรัพยพิเศษ 383.9139 439.7224 538.3593 644.7458 815.0273 

สหกรณอื่น 207.1313 490.3958 137.0538 649.6932 668.5699 
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

ป พ.ศ.

สินทรัพย หน้ีสิน ทุน เปรียบเทียบป 2558-2562

สินทรัพย

หนี้สิน

ทุนของสหกรณ

 
 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

สินทรัพย 4,518.7688 5,210.4724 5,727.9991 6,208.8677 6,437.6423 

หนี้สนิ 2,958.9623 3,389.0872 3,581.5975 3,738.6698 3,580.0076 

ทุนของสหกรณ 1,559.8064 1,821.3852 2,146.4016 2,470.1979 2,857.6346 

 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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จํานวนเงิน (ลานบาท)

ป พ.ศ.

รายได รายจาย กําไรสุทธิ เปรียบเทียบป 2558-2562

รายได

รายจาย

กําไรสุทธิ

 
 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได 231.9468 277.9095 313.5610 343.8048 359.9212 

รายจาย 130.4259 147.8030 145.6835 156.1830 155.5800 

กําไรสุทธิ 101.5209 130.1066 167.8774 187.6217 204.3412 

 

ดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกกู
98.47%

ผลตอบแทนจาการลงทุน
0.65%

ดอกเบ้ียเงินฝาก
0.34%

รายไดอ่ืน
0.54%

รายได ป2562

ดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกกู

ผลตอบแทนจาการลงทุน

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รายไดอื่น

 
 

รายการ ดอกเบ้ียจากเงินใหสมาชิกกู ผลตอบแทนจาการลงทุน ดอกเบ้ียเงินฝาก รายไดอ่ืน รวม 

รายได 354,418,842.39 2,342,605.81 1,213,237.71 1,946,535.91 359,921,221.82 

 

หนวย : ลานบาท 

รายงานประจําป 256230   
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ป พ.ศ.

เงินรับฝากจําแนกตามประเภท เปรียบเทียบป 2558-2562

ประจํา
ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
สหกรณอื่น

 
 

                                                        

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

ประจํา 30.4539 30.9674 31.4061 30.3044 30.1593 

ออมทรัพย 100.0122 89.5415 91.5007 93.9544 87.1366 

ออมทรัพยพิเศษ 383.9139 439.7224 538.3593 644.7458 815.0273 

สหกรณอื่น 207.1313 490.3958 137.0538 649.6932 668.5699 
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ป พ.ศ.

สินทรัพย หน้ีสิน ทุน เปรียบเทียบป 2558-2562

สินทรัพย

หนี้สิน

ทุนของสหกรณ

 
 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

สินทรัพย 4,518.7688 5,210.4724 5,727.9991 6,208.8677 6,437.6423 

หนี้สนิ 2,958.9623 3,389.0872 3,581.5975 3,738.6698 3,580.0076 

ทุนของสหกรณ 1,559.8064 1,821.3852 2,146.4016 2,470.1979 2,857.6346 

 

หนวย : ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 
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ป พ.ศ.

รายได รายจาย กําไรสุทธิ เปรียบเทียบป 2558-2562

รายได

รายจาย

กําไรสุทธิ

 
 
 

พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได 231.9468 277.9095 313.5610 343.8048 359.9212 

รายจาย 130.4259 147.8030 145.6835 156.1830 155.5800 

กําไรสุทธิ 101.5209 130.1066 167.8774 187.6217 204.3412 

 

ดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกกู
98.47%

ผลตอบแทนจาการลงทุน
0.65%

ดอกเบ้ียเงินฝาก
0.34%

รายไดอ่ืน
0.54%

รายได ป2562

ดอกเบี้ยจากเงินใหสมาชิกกู

ผลตอบแทนจาการลงทุน

ดอกเบี้ยเงินฝาก

รายไดอื่น

 
 

รายการ ดอกเบ้ียจากเงินใหสมาชิกกู ผลตอบแทนจาการลงทุน ดอกเบ้ียเงินฝาก รายไดอ่ืน รวม 

รายได 354,418,842.39 2,342,605.81 1,213,237.71 1,946,535.91 359,921,221.82 

 

หนวย : ลานบาท 
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ดอกเบี้ยจาย
93%

คาใชจายบริหาร
7%

คาใชจาย ปี 2562

ดอกเบ้ียจาย

คาใชจายบริหาร

 
 

รายการ ดอกเบี้ยจาย คาใชจายบริหาร รวม 

คาใชจาย 145,031,780.86 10,548,227.31         155,580,008.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

3.1.2  รายงานการจายเงินใหกูแกสมาชิกเปรียบเทียบ ป 2562 และ ป 2561 
 

 

รายการใหเงินกู 
 

ป 2562 ป 2561  + เพิม่ , - ลด 

สญัญา จํานวนเงนิ สญัญา จํานวนเงนิ สญัญา จํานวนเงนิ 

  เงินกูฉุกเฉิน 1,771 128,849,400.00 1,886 123,320,400.00 - 115 +5,529,000.00 

  เงินกูฉุกเฉิน-เอทีเอ็ม 163 30,773,964.00 190 28,803,916.55 - 27 +1,970,047.45 

  เงินกูสามญั          

  เงินกูสามญัปกติ    1,087 2,217,333,600.00 1,230 2,340,076,600.00 - 143 -122,743,000.00 

  แยกเปน - สมาชิกสามัญ 994 2,206,566,000.00 1,087 2,320,382,000.00 - 93 -113,816,000.00 

              - สมาชิกสมทบ 93 10,767,600.00 143   19,694,600.00 - 50 -8,927,000.00 

  เงินกูสามญัพิเศษ         

  เอนกประสงค 650 240,600,000.00  985 374,650,000.00 - 335 - 134,050,000.00 

    เพื่อการศึกษา - - 6 650,000.00 - 6 - 650,000.00 

  เงินกูพิเศษ   28 119,683,154.00 30 129,174,543.00 - 2 -9,491,389.00 

  รวมเงินกูทุกประเภท 3,699 2,737,240,118.00 4,327 2,996,675,459.55 - 628 - 259,435,341.55 
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท ในป  2562 

ประเภทเงินกู  รอยละตอป 

เงินกูฉุกเฉิน , เงินกูสามัญปกต ิ, เงินกูสามัญพิเศษโครงการ 5.75 
เงินกูสามัญพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ    
    -กรณีอายุการเปนสมาชิกต่ํากวา   10  ป 5.75 
    -กรณีอายุการเปนสมาชิกตัง้แต    10  ป ขึ้นไป 5.70 

    เงินกูสามญัโครงการพิเศษ 
                              เพ่ือชวยเหลือสมาชิกทีป่ระสบอุทกภยั ป 2560                    5.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

รายงานประจําป 256232   



  
 
 

3.1.2  รายงานการจายเงินใหกูแกสมาชิกเปรียบเทียบ ป 2562 และ ป 2561 
 

 

รายการใหเงินกู 
 

ป 2562 ป 2561  + เพิม่ , - ลด 

สญัญา จํานวนเงนิ สญัญา จํานวนเงนิ สญัญา จํานวนเงนิ 

  เงินกูฉุกเฉิน 1,771 128,849,400.00 1,886 123,320,400.00 - 115 +5,529,000.00 

  เงินกูฉุกเฉิน-เอทีเอ็ม 163 30,773,964.00 190 28,803,916.55 - 27 +1,970,047.45 

  เงินกูสามญั          

  เงินกูสามญัปกติ    1,087 2,217,333,600.00 1,230 2,340,076,600.00 - 143 -122,743,000.00 

  แยกเปน - สมาชิกสามัญ 994 2,206,566,000.00 1,087 2,320,382,000.00 - 93 -113,816,000.00 

              - สมาชิกสมทบ 93 10,767,600.00 143   19,694,600.00 - 50 -8,927,000.00 

  เงินกูสามญัพิเศษ         

  เอนกประสงค 650 240,600,000.00  985 374,650,000.00 - 335 - 134,050,000.00 

    เพื่อการศึกษา - - 6 650,000.00 - 6 - 650,000.00 

  เงินกูพิเศษ   28 119,683,154.00 30 129,174,543.00 - 2 -9,491,389.00 

  รวมเงินกูทุกประเภท 3,699 2,737,240,118.00 4,327 2,996,675,459.55 - 628 - 259,435,341.55 
 
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูทุกประเภท ในป  2562 

ประเภทเงินกู  รอยละตอป 

เงินกูฉุกเฉิน , เงินกูสามัญปกต ิ, เงินกูสามัญพิเศษโครงการ 5.75 
เงินกูสามัญพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ    
    -กรณีอายุการเปนสมาชิกต่ํากวา   10  ป 5.75 
    -กรณีอายุการเปนสมาชิกตัง้แต    10  ป ขึ้นไป 5.70 

    เงินกูสามญัโครงการพิเศษ 
                              เพ่ือชวยเหลือสมาชิกทีป่ระสบอุทกภยั ป 2560                    5.25 
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3.1.3  รายงานการใชทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว 
 

             ในระหวางป 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ไดใชเงินทุนดังนี้ 
ยอดคงเหลือจากป  2561 8,046,162.48 บาท 
ไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2561 6,000,000.00 บาท 

รวมเงินทุน 14,046,162.48 บาท 
จายระหวางป  2562 9,856,660.00 บาท 

คงเหลือเงินทุนสิน้ป  2562 4,189,502.48 บาท 
 

รายละเอียดการจายทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว  ป  2562 
ประเภทสวัสดิการ จํานวนราย จํานวนเงิน  

  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 452 964,600.00 บาท 

  รับขวัญทายาทใหม   89 89,000.00 บาท 

  สวัสดิการวันเกิดสมาชิก   5,177 1,553,100.00 บาท 

  สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 51 1,396,660.00 บาท 

  สวัสดิการเกื้อกูลผูอาวุโส 196 974,000.00 บาท 

  สงเคราะหเก่ียวกับการศพสมาชิก 21 3,890,000.00 บาท 

  สงเคราะหเก่ียวกับการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก 100 720,500.00 บาท 

  แสดงความยินดีกับสมาชิกที่สําเร็จการศึกษา 21 40,000.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล 208     171,800.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกผูเปนโสด                                                                                           6 6,000.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกผูสมรส                                                                                              1 1,000.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับสาธารณภัย 24 50,000.00 บาท 

รวม  9,856,660.00 บาท 
         

3.1.4  รายงานการใชทุนสาธารณประโยชน  
                       ในระหวางป 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ไดใชเงินทุนดังน้ี 

ยอดคงเหลือจากป  2561 226,620.12 บาท 
ไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2561  100,000.00 บาท 

รวมเงินทุน 326,620.12 บาท 
จายเงินทุนสาธารณประโยชนระหวางป  2562 109,899.00 บาท 

คงเหลือเงินทุนสิน้ป  2562 216,721.12 บาท 
รายละเอียดการจายทุนสาธารณประโยชนในป  2562 

  บริจาคชมรมสงเสริมคนดีเมืองสกลนคร 50,000.00 บาท 

  บริจาควันสหกรณแหงชาติ  ป  2562  10,000.00 บาท 

  บริจาคทุน โครงการทุนสหกรณ                          5,000.00 บาท 

  บริจาคกฐิน                          19,900.00 บาท 

  บริจาคผาปา                                    14,000.00 บาท 

  รวมทําบญุวันเปดตึก สํานักงานสาธารณสุข จ.สกลนคร 3,000.00 บาท 

  รวมทําบญุสหกรณจังหวัดสกลนคร                   2,000.00 บาท 

  บริจาคสมทบกิจกรรมสหกรณรวมใจคลายหนาวนองบนดอยสูง ครั้งที่ 8 1,000.00 บาท 

  บริจาคสนับสนุนการกุศลสภาวัฒนธรรม จ.สกลนคร 2,000.00 บาท 

  บริจาคสนับสนุนสมาคมทองเที่ยว จ.สกลนคร 2,000.00 บาท 

  บริจาคสนับสนุนกิจกรรมพิเศษสมาคมทหารตํารวจนอกราชการฯ 999.00 บาท 

                                           รวม 109,899.00 บาท   
 
 

 
3.2. รายงานการดําเนินงานตามแผนงานในป  2562 

       โดยมีผลการดําเนินงานดานตางๆ ตามแผนงานที่กาํหนด ดังตอไปน้ี 
        แผนงานของสหกรณ ประจําป  2562 

       ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารทุนที่เอื้อตอความมั่นคงของสหกรณ และการพัฒนา  
                                     คุณภาพชีวิตสมาชกิ 

      1.1. สรางความม่ันคงทางการเงินอยางเขมแข็งและยั่งยืนแกสหกรณ 
                         - รณรงคทุนภายในดวยการสงเสริมการออมในรูปทุนเรือนหุนและเงินฝาก  
กจิกรรม/ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําโครงการระดมทุน 

 1.1 โครงการสงเสริมการออมทรัพยของสมาชกิสหกรณ  สหกรณจัดสญัจรพบสมาชิก ประจําป 2562  
ชวง เดือนมถิุนายน ถงึ เดือนกรกฎาคม 2562  เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินของสหกรณ  และออกรณรงคโครงการ
ระดมทุนของสหกรณ  รับสมัครสมาชิกใหม เปดบัญชีเงินฝาก  รับฝากเงินและเพ่ิมคาหุนรายเดือน และบริการครบ
วงจร ซ่ึงจะม ีของชํารวยใหตามประเภทของการออม  จํานวน  14  แหง  

1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสมาชกิสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ในการวางแผน 
รายไดของสมาชิกสหกรณหลงัวัยเกษยีณ และใกลจะเกษยีณ เพ่ือรองรับชีวิตในวันขางหนา ดวยการวางแผนการ
ออม หรือการเตรียมความพรอมทางการเงินใหมากพอ เพราะชีวิตหลงัเกษยีณจะตามมาดวยการสญูเสยีรายได 
หรือไมมีรายได แตคาใชจายยังเกดิขึ้นทุกวัน เม่ือวันที ่  8 ตุลาคม 2562 ที่ หองประชุมสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากดั  มีสมาชิกเขารวมจํานวน  54  คน 
 

1) เงินรับฝาก 
            การดําเนินงานในรอบป  2562 สหกรณดําเนินการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนดังน้ี 
 

ประเภทเงินรับฝาก 
จํานวนเงินรับฝาก 

ณ 1 ม.ค. 62 
ฝากระหวางป ถอนระหวางป 

จํานวนเงินรับฝาก 
ณ  31 ธ.ค. 62 

ออมทรัพย 
ออมทรัพยสัจจะ   
ออมทรัพยเกษียณสุข                                        

92,181,896.81 
1,617,362.36 

155,190.26 

648,614,855.59 
1,632,928.06 
1,037,077.49 

657,892,982.21 
         229,691.50 

12,255.40 

82,903,770.19 
3,020,598.92 
1,180,012.35 

ออมทรัพยโครงการเพ่ือสมทบ
จายคาเบี้ยประกัน 

0.00 32,284.58 0.00 32,284.58 

ออมทรัพยพิเศษ 644,745,888.06 400,051,986.51 229,770,555.46 815,027,319.11 
          - พิเศษ 425,335,392.03 228,709,041.48 91,164,485.92 562,879,947.59 
          - พิเศษ เอนกประสงค 198,274,881.16 155,441,238.27 128,369,151.43 225,346,968.00 
          - พิเศษ เปยมสุข 6,546,608.00 4,667,748.44 2,223,642.07 8,990,714.37 
          - พิเศษ พอเพียง 9,355,898.31 7,247,549.68 3,782,857.83 12,820,590.16 
          - พิเศษ คุมครองชีวิต 5,233,108.56 3,986,408.64 4,230,418.21 4,989,098.99 
ประจํา 30,304,400.00 18,842,979.97 18,988,079.97 30,159,300.00 
สหกรณอื่น 649,693,253.40 393,093,997.05 374,217,295.24 668,569,955.21 

รวม 1,418,697,990.89 1,463,306,109.25 1,281,110,859.78 1,600,893,240.36 

 
 
 
 
 

รายงานประจําป 256234



  
 
 

3.1.3  รายงานการใชทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว 
 

             ในระหวางป 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ไดใชเงินทุนดังนี้ 
ยอดคงเหลือจากป  2561 8,046,162.48 บาท 
ไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2561 6,000,000.00 บาท 

รวมเงินทุน 14,046,162.48 บาท 
จายระหวางป  2562 9,856,660.00 บาท 

คงเหลือเงินทุนสิน้ป  2562 4,189,502.48 บาท 
 

รายละเอียดการจายทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว  ป  2562 
ประเภทสวัสดิการ จํานวนราย จํานวนเงิน  

  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 452 964,600.00 บาท 

  รับขวัญทายาทใหม   89 89,000.00 บาท 

  สวัสดิการวันเกิดสมาชิก   5,177 1,553,100.00 บาท 

  สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 51 1,396,660.00 บาท 

  สวัสดิการเกื้อกูลผูอาวุโส 196 974,000.00 บาท 

  สงเคราะหเก่ียวกับการศพสมาชิก 21 3,890,000.00 บาท 

  สงเคราะหเก่ียวกับการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก 100 720,500.00 บาท 

  แสดงความยินดีกับสมาชิกที่สําเร็จการศึกษา 21 40,000.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล 208     171,800.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกผูเปนโสด                                                                                           6 6,000.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกผูสมรส                                                                                              1 1,000.00 บาท 

  สวัสดิการเกี่ยวกับสาธารณภัย 24 50,000.00 บาท 

รวม  9,856,660.00 บาท 
         

3.1.4  รายงานการใชทุนสาธารณประโยชน  
                       ในระหวางป 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  ไดใชเงินทุนดังน้ี 

ยอดคงเหลือจากป  2561 226,620.12 บาท 
ไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2561  100,000.00 บาท 

รวมเงินทุน 326,620.12 บาท 
จายเงินทุนสาธารณประโยชนระหวางป  2562 109,899.00 บาท 

คงเหลือเงินทุนสิน้ป  2562 216,721.12 บาท 
รายละเอียดการจายทุนสาธารณประโยชนในป  2562 

  บริจาคชมรมสงเสริมคนดีเมืองสกลนคร 50,000.00 บาท 

  บริจาควันสหกรณแหงชาติ  ป  2562  10,000.00 บาท 

  บริจาคทุน โครงการทุนสหกรณ                          5,000.00 บาท 

  บริจาคกฐิน                          19,900.00 บาท 

  บริจาคผาปา                                    14,000.00 บาท 

  รวมทําบญุวันเปดตึก สํานักงานสาธารณสุข จ.สกลนคร 3,000.00 บาท 

  รวมทําบญุสหกรณจังหวัดสกลนคร                   2,000.00 บาท 

  บริจาคสมทบกิจกรรมสหกรณรวมใจคลายหนาวนองบนดอยสูง ครั้งที่ 8 1,000.00 บาท 

  บริจาคสนับสนุนการกุศลสภาวัฒนธรรม จ.สกลนคร 2,000.00 บาท 

  บริจาคสนับสนุนสมาคมทองเที่ยว จ.สกลนคร 2,000.00 บาท 

  บริจาคสนับสนุนกิจกรรมพิเศษสมาคมทหารตํารวจนอกราชการฯ 999.00 บาท 

                                           รวม 109,899.00 บาท   
 
 

 
3.2. รายงานการดําเนินงานตามแผนงานในป  2562 

       โดยมีผลการดําเนินงานดานตางๆ ตามแผนงานที่กาํหนด ดังตอไปน้ี 
        แผนงานของสหกรณ ประจําป  2562 

       ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารทุนที่เอื้อตอความมั่นคงของสหกรณ และการพัฒนา  
                                     คุณภาพชีวิตสมาชกิ 

      1.1. สรางความม่ันคงทางการเงินอยางเขมแข็งและยั่งยืนแกสหกรณ 
                         - รณรงคทุนภายในดวยการสงเสริมการออมในรูปทุนเรือนหุนและเงินฝาก  
กจิกรรม/ผลการดําเนินงาน 
1. จัดทําโครงการระดมทุน 

 1.1 โครงการสงเสริมการออมทรัพยของสมาชกิสหกรณ  สหกรณจัดสญัจรพบสมาชิก ประจําป 2562  
ชวง เดือนมถิุนายน ถงึ เดือนกรกฎาคม 2562  เพ่ือนําเสนอผลการดําเนินของสหกรณ  และออกรณรงคโครงการ
ระดมทุนของสหกรณ  รับสมัครสมาชิกใหม เปดบัญชีเงินฝาก  รับฝากเงินและเพ่ิมคาหุนรายเดือน และบริการครบ
วงจร ซ่ึงจะม ีของชํารวยใหตามประเภทของการออม  จํานวน  14  แหง  

1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการสมาชกิสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ในการวางแผน 
รายไดของสมาชิกสหกรณหลงัวัยเกษยีณ และใกลจะเกษยีณ เพ่ือรองรับชีวิตในวันขางหนา ดวยการวางแผนการ
ออม หรือการเตรียมความพรอมทางการเงินใหมากพอ เพราะชีวิตหลงัเกษยีณจะตามมาดวยการสญูเสยีรายได 
หรือไมมีรายได แตคาใชจายยังเกดิขึ้นทุกวัน เม่ือวันที ่  8 ตุลาคม 2562 ที่ หองประชุมสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากดั  มีสมาชิกเขารวมจํานวน  54  คน 
 

1) เงินรับฝาก 
            การดําเนินงานในรอบป  2562 สหกรณดําเนินการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณอ่ืนดังน้ี 
 

ประเภทเงินรับฝาก 
จํานวนเงินรับฝาก 

ณ 1 ม.ค. 62 
ฝากระหวางป ถอนระหวางป 

จํานวนเงินรับฝาก 
ณ  31 ธ.ค. 62 

ออมทรัพย 
ออมทรัพยสัจจะ   
ออมทรัพยเกษียณสุข                                        

92,181,896.81 
1,617,362.36 

155,190.26 

648,614,855.59 
1,632,928.06 
1,037,077.49 

657,892,982.21 
         229,691.50 

12,255.40 

82,903,770.19 
3,020,598.92 
1,180,012.35 

ออมทรัพยโครงการเพ่ือสมทบ
จายคาเบี้ยประกัน 

0.00 32,284.58 0.00 32,284.58 

ออมทรัพยพิเศษ 644,745,888.06 400,051,986.51 229,770,555.46 815,027,319.11 
          - พิเศษ 425,335,392.03 228,709,041.48 91,164,485.92 562,879,947.59 
          - พิเศษ เอนกประสงค 198,274,881.16 155,441,238.27 128,369,151.43 225,346,968.00 
          - พิเศษ เปยมสุข 6,546,608.00 4,667,748.44 2,223,642.07 8,990,714.37 
          - พิเศษ พอเพียง 9,355,898.31 7,247,549.68 3,782,857.83 12,820,590.16 
          - พิเศษ คุมครองชีวิต 5,233,108.56 3,986,408.64 4,230,418.21 4,989,098.99 
ประจํา 30,304,400.00 18,842,979.97 18,988,079.97 30,159,300.00 
สหกรณอื่น 649,693,253.40 393,093,997.05 374,217,295.24 668,569,955.21 

รวม 1,418,697,990.89 1,463,306,109.25 1,281,110,859.78 1,600,893,240.36 
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เปรียบเทียบเงินรับฝาก ป 2558 - 2562 

ป 

ออมทรัพย + สัจจะ 
+ เกษียณสุข +

โครงการเพ่ือสมทบ
จายคาเบี้ยประกัน 

ออมทรัพยพิเศษ เงินฝากประจํา 
เงินรับฝากจาก

สหกรณอื่น 
รวม 

2558 
2559 
2560 

100,012,234.71 
89,541,560.14 
91,500,747.65 

383,913,948.78 
439,722,401.68 
538,359,304.50 

30,453,900.00 
30,967,400.00 
31,406,100.00 

207,131,393.51 
490,395,888.56 
137,053,838.50 

    721,511,477.00 
1,050,627,250.38 
  798,319,990.65 

2561 93,954,449.43 644,745,888.06 30,304,400.00 649,693,253.40 1,418,697,990.89 
2562 87,136,666.04 815,027,319.11 30,159,300.00 668,569,955.21 1,600,893,240.36 

                                                                                   
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในป 2562 

ประเภทเงินฝาก เง่ือนไขการฝาก อัตราดอกเบ้ีย 
  รอยละตอป 

ออมทรัพย ไมจํากัดยอด 1.50 
ออมทรัพยพิเศษ ยอดในบัญชี      500  -  5,000,000 บาท 2.75 
              5,000,001 -  7,500,000 บาท 3.00 
              7,500,001 -10,000,000 บาท 3.25 
            10,000,001 - 15,000,000 บาท 4.00 
            15,000,001   บาท ข้ึนไป 5.00 
ประจําตอเน่ือง เดือนละ           500 -       25,000 บาท 4.00 
ออมทรัพยพิเศษเอนกประสงค เดือนละ           ไมนอยกวา   3,000 บาท 3.85 
ออมทรัพยพิเศษเปยมสุข เดือนละ           ไมนอยกวา   2,000 บาท 3.80 
ออมทรัพยพิเศษพอเพียง เดือนละ           ไมนอยกวา   1,000 บาท 3.75 
ออมทรัพยพิเศษคุมครองชีวิต เดือนละ           ไมนอยกวา     500 บาท 3.50 
ออมทรัพยสัจจะ ฝากรายเดือน ๆ 100 ไมเกิน 1,000 บาท 3.25 

ฝากรายเดือน ๆ 1,001 ไมเกิน 3,000 บาท 3.75 
ฝากรายเดือน ๆ 3,001 ไมเกิน 5,000 บาท 3.85 
ฝากรายเดือน ๆ 5,001 บาท ขึ้นไป 4.00 

ออมทรัพยเกษียณสุข  4.50 
ออมทรัพยโครงการเพื่อสมทบ
จายคาเบี้ยประกัน 

 4.50 

 
  1.3  โครงการรณรงคการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณ 
การเปดรับสมัครสมาชกิสมาคม 
ผูสมัครเขาเปนสมาชิก มี  2  ประเภท ดงัน้ี    
  1.  ประเภทสามัญ ตองมคีุณสมบตั ิ ดังตอไปน้ี 

  (1)  เปนสมาชกิ หรือเจาหนาทีส่หกรณออมทรัพย ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด   
  (2)  เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
  (3) ไมเปนบคุคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ  

               (4) มีสขุภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
  (5) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 80 ปบริบูรณ  
 

  
 
 

 
 2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปน้ี 
            (1) เปนเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร หรือ 
            (2) เปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย หรือบดิา มารดา หรือบตุรของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ   
                      สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร ตามขอ 1(1)หรือขอ 2(1)  
           (3) มีสัญชาติไทย 
           (4) เปนผูบรรลุนิตภิาวะ 
           (5) ไมเปนบคุคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 
           (6) มีสขุภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
           (7) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 80 ปบริบูรณ  
ปจจบุันน้ีมีสมาชิก 
      -  จํานวน  2,911 คน 
อัตราชําระเงินตอป 
       - คาสมัครสมาชิก  50  บาท คาบํารุง  50 บาท  เงินสงเคราะห  900 บาท  รวม 1,000 บาท 
อัตราจายเงินสงเคราะหศพสมาชิก 
       - จํานวน  291,100 บาท        
 

2) การรับสมาชิกใหม 
ผลการดําเนินงาน 
- รับสมาชิกสมคัรเขาใหม ในรอบป  2562          จํานวน    171  คน 
- รับสมาชิกสมทบสมัครเขาใหม ในรอบป 2562    จํานวน    550 คน       

         จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ณ  31  ธันวาคม  2562 

รายการ สมาชิก 
สมาชิก
สมทบ 

กลุมสมาชิก 
สมทบ 

รวม 

จํานวนสมาชิกตนป (คน) 3,231 2,355 2 5,588 
สมาชิกเขาใหมระหวางป (คน) 171 550 - 721 

                  รวม (คน) 3,402 2,905 2 6,309 
สมาชิกลดลงระหวางป 
ลาออก (คน) 11 194 - 205 
เสียชีวิต  (คน) 13 7 - 20 
โอนยายระหวางสหกรณ (คน) 1 - - 1 
โอนสถานภาพเปนสมาชิก (คน) - 97 - 97 
ใหออก 3 10 - 13 
                  รวม (คน) 28 308 - 336 
สมาชิกคงเหลือ 31 ธ.ค. 2562 (คน) 3,374 2,597 2 5,973 
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 2. ประเภทสมทบ ตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปน้ี 
            (1) เปนเจาหนาที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร หรือ 
            (2) เปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย หรือบดิา มารดา หรือบตุรของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ   
                      สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร ตามขอ 1(1)หรือขอ 2(1)  
           (3) มีสัญชาติไทย 
           (4) เปนผูบรรลุนิตภิาวะ 
           (5) ไมเปนบคุคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ 
           (6) มีสขุภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร 
           (7) มีอายุในวันสมัครไมเกิน 80 ปบริบูรณ  
ปจจบุันน้ีมีสมาชิก 
      -  จํานวน  2,911 คน 
อัตราชําระเงินตอป 
       - คาสมัครสมาชิก  50  บาท คาบํารุง  50 บาท  เงินสงเคราะห  900 บาท  รวม 1,000 บาท 
อัตราจายเงินสงเคราะหศพสมาชิก 
       - จํานวน  291,100 บาท        
 

2) การรับสมาชิกใหม 
ผลการดําเนินงาน 
- รับสมาชิกสมคัรเขาใหม ในรอบป  2562          จํานวน    171  คน 
- รับสมาชิกสมทบสมัครเขาใหม ในรอบป 2562    จํานวน    550 คน       

         จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ  ณ  31  ธันวาคม  2562 

รายการ สมาชิก 
สมาชิก
สมทบ 

กลุมสมาชิก 
สมทบ 

รวม 

จํานวนสมาชิกตนป (คน) 3,231 2,355 2 5,588 
สมาชิกเขาใหมระหวางป (คน) 171 550 - 721 

                  รวม (คน) 3,402 2,905 2 6,309 
สมาชิกลดลงระหวางป 
ลาออก (คน) 11 194 - 205 
เสียชีวิต  (คน) 13 7 - 20 
โอนยายระหวางสหกรณ (คน) 1 - - 1 
โอนสถานภาพเปนสมาชิก (คน) - 97 - 97 
ใหออก 3 10 - 13 
                  รวม (คน) 28 308 - 336 
สมาชิกคงเหลือ 31 ธ.ค. 2562 (คน) 3,374 2,597 2 5,973 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาองคกร โครงสรางและระบบบริหารงานสหกรณใหไดมาตรฐาน  
2.1. พัฒนาสหกรณสูเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ 

กจิกรรม/ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  

 ตามที่กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําโครงการสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2561 โดย
ในสวนของจังหวดัสกลนครไดคดัเลือกใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด เขารวมโครงการสหกรณสี
ขาวดวยธรรมาภิบาล ที่มีทุนดําเนินงานเกินกวา 1,000 ลานบาท เพ่ือแสดงเจตจํานงรวมกันขับเคลื่อนสหกรณให
เปนสหกรณสขีาว และบริหารจัดการดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏบิตัิอยางเครงครัด โดยยดึหลักดังนี ้
   1. หลักประสิทธิผล 
   2. หลักประสิทธิภาพ 
   3. หลักการตอบสนอง 
   4. หลักภาระรับผิดชอบ 
   5. หลักความโปรงใส 
   6. หลักการมสีวนรวม 
   7. หลักการมอบอํานาจ 
   8. หลักนติิธรรม 
   9. หลักความเสมอภาค 
           การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด ไดดําเนินงานตอเน่ือง 
ตั้งแตป 2561 – 2562  โดยผานขั้นตอนการประเมิน ดังนี ้

1. สมัครใจเขารวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑการประเมินสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล 
2. มีความพรอมและยินยอม ใหความรวมมือในการปฏบิตัิตามแนวทางการสงเสริมสหกรณส ี

ขาวดวยธรรมาภิบาล 
3. ไดรับการตรวจประเมินธรรมาภิบาลขั้นตน จากคณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือ 

ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณใหมีธรรมาภิบาล 
4. ผานเกณฑการประเมินธรรมาภิบาลในระดับสหกรณสขีาว จากคณะทํางานตรวจประเมิน 

ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 
5. ผานเกณฑการประเมินธรรมาภิบาลในระดับสหกรณสขีาว จากคณะทํางานตรวจประเมิน 

ธรรมาภิบาลระดับกรม 
             ตามประกาศของกรมสงเสริมสหกรณ เร่ือง เกยีรติบตัรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562   
             กรมสงเสริมสหกรณ ไดพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณตามหลักเกณการ
ประเมินสหกรณสขีาวดวยธรรมาภบิาล และระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยเกยีรติบตัรสหกรณสขีาวดวยธรร
มาภิบาล พ.ศ. 2562  แลว จึงขอประกาศเชดิชูเกียรตสิหกรณสีขาวดวยธรรมาภบิาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  จํานวน 68  สหกรณ ดังตอไปน้ี 

 ฯลฯ 
                          52.  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากดั  จังหวดัสกลนคร 
      ฯลฯ 
 สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนครไดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบตัรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาลขึ้น ใน
การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ วันที ่30 ตลุาคม 2562  ณ หองประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวดัสกลนคร เพ่ือใหเขารับใบประกาศเกียรตบิัตรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาองคกร โครงสรางและระบบบริหารงานสหกรณใหไดมาตรฐาน  
2.1. พัฒนาสหกรณสูเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ 

กจิกรรม/ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล  

 ตามที่กรมสงเสริมสหกรณไดจัดทําโครงการสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล ประจําปงบประมาณ 2561 โดย
ในสวนของจังหวดัสกลนครไดคดัเลือกใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด เขารวมโครงการสหกรณสี
ขาวดวยธรรมาภิบาล ที่มีทุนดําเนินงานเกินกวา 1,000 ลานบาท เพ่ือแสดงเจตจํานงรวมกันขับเคลื่อนสหกรณให
เปนสหกรณสขีาว และบริหารจัดการดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏบิตัิอยางเครงครัด โดยยดึหลักดังนี ้
   1. หลักประสิทธิผล 
   2. หลักประสิทธิภาพ 
   3. หลักการตอบสนอง 
   4. หลักภาระรับผิดชอบ 
   5. หลักความโปรงใส 
   6. หลักการมสีวนรวม 
   7. หลักการมอบอํานาจ 
   8. หลักนติิธรรม 
   9. หลักความเสมอภาค 
           การดําเนินงานตามโครงการดังกลาวสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด ไดดําเนินงานตอเน่ือง 
ตั้งแตป 2561 – 2562  โดยผานขั้นตอนการประเมิน ดังนี ้

1. สมัครใจเขารวมปฏบิตัติามหลกัเกณฑการประเมินสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล 
2. มีความพรอมและยินยอม ใหความรวมมือในการปฏบิตัิตามแนวทางการสงเสริมสหกรณส ี

ขาวดวยธรรมาภิบาล 
3. ไดรับการตรวจประเมินธรรมาภิบาลขั้นตน จากคณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาล เพ่ือ 

ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณใหมีธรรมาภิบาล 
4. ผานเกณฑการประเมินธรรมาภิบาลในระดับสหกรณสขีาว จากคณะทํางานตรวจประเมิน 

ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด 
5. ผานเกณฑการประเมินธรรมาภิบาลในระดับสหกรณสขีาว จากคณะทํางานตรวจประเมิน 

ธรรมาภิบาลระดับกรม 
             ตามประกาศของกรมสงเสริมสหกรณ เร่ือง เกยีรติบตัรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกาศ ณ วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2562   
             กรมสงเสริมสหกรณ ไดพิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมินธรรมาภิบาลสหกรณตามหลักเกณการ
ประเมินสหกรณสขีาวดวยธรรมาภบิาล และระเบียบกรมสงเสริมสหกรณ วาดวยเกยีรติบตัรสหกรณสขีาวดวยธรร
มาภิบาล พ.ศ. 2562  แลว จึงขอประกาศเชดิชูเกียรตสิหกรณสีขาวดวยธรรมาภบิาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561  จํานวน 68  สหกรณ ดังตอไปน้ี 

 ฯลฯ 
                          52.  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากดั  จังหวดัสกลนคร 
      ฯลฯ 
 สํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนครไดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบตัรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาลขึ้น ใน
การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ วันที ่30 ตลุาคม 2562  ณ หองประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวดัสกลนคร เพ่ือใหเขารับใบประกาศเกียรตบิัตรสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล 
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2. การจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2562  
กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2562 โดยใชตัวชี้วดัตามประกาศ

กรมสงเสริมสหกรณ เร่ืองกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2553 
ผลการวดัมาตรฐานสหกรณประจําป 2562  ประกาศ ณ วันที่ 22  ตุลาคม  2562 

ที่ ช่ือสหกรณ ประเภท อําเภอ 
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ 

ผาน(ระดับ) ไมผาน 
1 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนครจํากัด ออมทรัพย เมือง ดีเลิศ  
 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาจัดสวัสดิการใหแกสมาชกิ    
                     3.1. พัฒนาระเบยีบและหลักเกณฑการจัดสวัสดิการสมาชิกในสวนทีย่ังไมครอบคลุม 
 

กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 
  ในป 2562  คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่38  ไดแกไขระเบียบวาดวยสวัสดิการแกสมาชกิและ
บุคคลในครอบครัวดังน้ี 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
วาดวย การใชทุนสวสัดิการสมาชิกเพ่ือสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชกิ 

พ.ศ. 2562 
--------------------------------------- 

อาศยัอํานาจตามความในขอบังคบัของสหกรณขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ดําเนินการชดุที ่ 38  คร้ังที ่ 2/2562  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2562   ไดกําหนดระเบยีบวาดวย การใชทุนสวัสดกิาร
สมาชิกเพ่ือสงเสริมการศึกษาของบตุรสมาชิก  ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบยีบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวย การใชทุน 
สวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเสริมการศึกษาของบตุรสมาชิก  พ.ศ. 2562” 
 ขอ 2. ระเบยีบน้ีใชบงัคับตั้งแตวันที ่ 7  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2562  เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบยีบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด  วาดวย ทุนสงเสริมการศึกษาบตุร
สมาชิก  พ.ศ.  2555  และฉบบัทีแ่กไขเพิ่มเตมิ  บรรดาประกาศ มติทีป่ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ระเบยีบอ่ืน
ใด ที่มีอยูกอนวันใชระเบยีบนี ้ซ่ึงมขีอกําหนดขดัแยงกับระเบียบน้ี ทั้งสิ้น 
 ขอ 4. เงินทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก อาจไดมาจาก 
  (1) จากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปในแตละปหรือ 
  (2) เงินซึง่มีผูสนับสนุนไห 
 ขอ 5. ประเภททุนการศึกษา 
          5.1 ทุนสงเสริมการศกึษา 
          5.2 ทุนเรียนด ี
          โดยจําแนกทุนแตละประเภทเปน  5  ระดบั ดงัน้ี 
         (1) ระดับชั้นประถมศึกษา    
         (2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   
      (3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
          (4) ระดับอาชีวศึกษา   
          (5) ระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรปริญญาบัณฑติเทาน้ัน)  
  

  
 
 

 ขอ 6. จํานวนทั้งหมดและจํานวนเงินทุนในแตละระดับที่จัดเปนทุนสงเสริมการศกึษาบตุรสมาชิก  ที่จะจัด
ใหในแตละปน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูกําหนด 
 ขอ 7. คุณสมบตัขิองผูขอรับทุน มีดังตอไปน้ี 
          (1) สมาชิกผูมสีิทธ์ิขอรับทุน ตองเปนสมาชิกตดิตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป นับถงึวันปดรับ
สมคัร 
          (2) บตุรของสมาชกิทีข่อรับทุน  (ไมรวมถงึบตุรบญุธรรม)   ตองกําลังศึกษาอยูตัง้แตชั้น
ประถมศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษาของทางราชการหรือสถาบนัการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
          (3) สมาชิกทีข่อรับทุน (รวมถงึสามีหรือภรรยาที่เปนสมาชิก) ตองไมเคยไดรับทุนสงเสริมการศึกษา
ของ สหกรณในรอบหน่ึงปที ่ผานมา 
          (4) สมาชิกหนึ่งคน มสีิทธขิอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรไดเพียงหนึง่ทุน หากคูสมรสเปนสมาชิก ก็
สามารถขอรับทุนใหบตุรอีกคนไดโดยตองไมเปนการขอซํ้ากัน  
                   (5) บตุรของสมาชิกตองเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
 ขอ 8. ผูขอรับทุนจะตองยื่นเอกสาร ดงัตอไปนี ้

(1) ใบคํารองขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก  
(2) หนังสือรับรองการเปนนักเรียน นักศึกษา ของบตุรสมาชิก จากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษา 
(3) สําเนาทะเบยีนบานทีมี่ชื่อบตุรของสมาชกิผูขอรับทุน และบุตรที่อยูในความ อุปการะที่กําลัง

ศึกษาทุกคน                                                
ขอ 9. สมาชิกสหกรณคนหนึง่มีสิทธิสงบตุรยื่นคําขอรับทุนในแตละระดับ ไดเพียง หน่ึง ทุน ถาบดิาและ

มารดาตางเปนสมาชกิก็ใหมีสทิธิยื่นคําขอรับทุนไดเพียงระดบัละ หน่ึง ทุน ในกรณีที่สมาชิกสงบุตรขอรับทุนมากกวา
หนึ่งทุน และ ผานเกณฑมากกวาหน่ึงทุน จะจัดใหไดรับทุนในระดับชั้นที่สูงสดุเพียงหน่ึงทุนเทาน้ัน 

ขอ 10. ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เปนผูพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตาม
ระเบียบน้ี โดยคํานึงถึงความคลอบคลุมหนวยสมาชิกอยางเปนธรรม 

ขอ 11. ในการใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใช
หลักเกณฑในการพิจารณา ดงัตอไปนี ้

(1) เงินเดือนของสมาชิกผูขอรับทนุ    
(2) อายุการเปนสมาชิกของผูขอรับทุน      
(3) จํานวนหุนของสมาชิกผูขอรับทุน      
(4) จํานวนบุตรในอุปการะที่กําลังศึกษาอยูของสมาชิกผูขอรับทุน   
(5) สถานภาพของครอบครัวในกรณีดังตอไปนี้ บิดา มารดาอยูรวมกัน แยกกันอยู มาย หรือ หยา 
(6)  อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร       

ขอ 12. สมาชิกผูขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามขอ 7 ที่มีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกใหยื่นคําขอรับทุนและเอกสารตามขอ 8 ตอสหกรณ ภายในระยะเวลาที่ทางสหกรณกําหนด 
 ขอ 13. เม่ือคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติไดรับทุน แลวให
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับรองและอนุมัติใหจายเงินทุนสงเสริมการศึกษา ใหบิดาหรือมารดานํา
บุตรที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษา ไปรับทุนฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ทางสหกรณกําหนด 
 

กําหนดไว   ณ  วันที ่ 7   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2562 
           

                                                       (ลงชื่อ)     ชวน  โทอ้ิง 
                                      (นายชวน  โทอิ้ง) 

                               ประธานกรรมการ 
                                                      สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
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 ขอ 6. จํานวนทั้งหมดและจํานวนเงินทุนในแตละระดับที่จัดเปนทุนสงเสริมการศกึษาบตุรสมาชิก  ที่จะจัด
ใหในแตละปน้ัน ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูกําหนด 
 ขอ 7. คุณสมบตัขิองผูขอรับทุน มีดังตอไปน้ี 
          (1) สมาชิกผูมสีิทธ์ิขอรับทุน ตองเปนสมาชิกตดิตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป นับถงึวันปดรับ
สมคัร 
          (2) บตุรของสมาชกิทีข่อรับทุน  (ไมรวมถงึบตุรบญุธรรม)   ตองกําลังศึกษาอยูตัง้แตชั้น
ประถมศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษาของทางราชการหรือสถาบนัการศึกษาเอกชนที่ทางราชการรับรอง 
          (3) สมาชิกทีข่อรับทุน (รวมถงึสามีหรือภรรยาที่เปนสมาชิก) ตองไมเคยไดรับทุนสงเสริมการศึกษา
ของ สหกรณในรอบหน่ึงปที ่ผานมา 
          (4) สมาชิกหนึ่งคน มสีิทธขิอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรไดเพียงหนึง่ทุน หากคูสมรสเปนสมาชิก ก็
สามารถขอรับทุนใหบตุรอีกคนไดโดยตองไมเปนการขอซํ้ากัน  
                   (5) บตุรของสมาชิกตองเปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
 ขอ 8. ผูขอรับทุนจะตองยื่นเอกสาร ดงัตอไปนี ้

(1) ใบคํารองขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก  
(2) หนังสือรับรองการเปนนักเรียน นักศึกษา ของบตุรสมาชิก จากสถาบันการศึกษาที่กําลังศึกษา 
(3) สําเนาทะเบยีนบานทีมี่ชื่อบตุรของสมาชกิผูขอรับทุน และบุตรที่อยูในความ อุปการะที่กําลัง

ศึกษาทุกคน                                                
ขอ 9. สมาชิกสหกรณคนหนึง่มีสิทธิสงบตุรยื่นคําขอรับทุนในแตละระดับ ไดเพียง หน่ึง ทุน ถาบดิาและ

มารดาตางเปนสมาชกิก็ใหมีสทิธิยื่นคําขอรับทุนไดเพียงระดบัละ หน่ึง ทุน ในกรณีที่สมาชิกสงบุตรขอรับทุนมากกวา
หนึ่งทุน และ ผานเกณฑมากกวาหน่ึงทุน จะจัดใหไดรับทุนในระดับชั้นที่สูงสดุเพียงหน่ึงทุนเทาน้ัน 

ขอ 10. ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ เปนผูพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตาม
ระเบียบน้ี โดยคํานึงถึงความคลอบคลุมหนวยสมาชิกอยางเปนธรรม 

ขอ 11. ในการใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกน้ัน ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธใช
หลักเกณฑในการพิจารณา ดงัตอไปนี ้

(1) เงินเดือนของสมาชิกผูขอรับทนุ    
(2) อายุการเปนสมาชิกของผูขอรับทุน      
(3) จํานวนหุนของสมาชิกผูขอรับทุน      
(4) จํานวนบุตรในอุปการะที่กําลังศึกษาอยูของสมาชิกผูขอรับทุน   
(5) สถานภาพของครอบครัวในกรณีดังตอไปนี้ บิดา มารดาอยูรวมกัน แยกกันอยู มาย หรือ หยา 
(6)  อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร       

ขอ 12. สมาชิกผูขอรับทุนท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 7 ที่มีความประสงคจะขอรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกใหยื่นคําขอรับทุนและเอกสารตามขอ 8 ตอสหกรณ ภายในระยะเวลาที่ทางสหกรณกําหนด 
 ขอ 13. เม่ือคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธไดพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติไดรับทุน แลวให
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณารับรองและอนุมัติใหจายเงินทุนสงเสริมการศึกษา ใหบิดาหรือมารดานํา
บุตรที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษา ไปรับทุนฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ทางสหกรณกําหนด 
 

กําหนดไว   ณ  วันที ่ 7   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2562 
           

                                                       (ลงชื่อ)     ชวน  โทอ้ิง 
                                      (นายชวน  โทอิ้ง) 

                               ประธานกรรมการ 
                                                      สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
วาดวย การใชทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือการมงคลสมรส 

พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------- 

อาศยัอํานาจตามความในขอบังคบัสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ขอ 79 (8)  และขอ       
     107 (11) คณะกรรมการดําเนินการ ชดุที ่38  ในการประชุมคร้ังที ่6 เมื่อวันที ่ 28  มิถุนายน  2562  จึงมีมติให  
     กําหนด ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวย การใชทุนสวสัดิการสมาชิกเพ่ือการมงคล 

สมรส เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนทางดานสวัสดิการเพ่ิมขึน้  ไวดังตอไปน้ี 
ขอ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวย การใชทุน 

สวัสดิการสมาชิกเพ่ือการมงคลสมรส พ.ศ. 2562” 
ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคบัตัง้แต วันที ่ 1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  เปนตนไป 
ขอ 3. ในระเบียบน้ี 

 “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด 
 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
  “สมรส” หมายถงึ ผูที่จดทะเบยีนสมรสถูกตองตามกฎหมาย 

ขอ 4. สหกรณจะจายเงินสวัสดิการใหกบัสมาชกิสําหรับสมาชิกรายละ  1,000 บาท เพยีงคร้ังเดยีวสําหรับ
สมาชิกทีส่มรสและจดทะเบยีนสมรสถูกตองตามกฎหมาย  

ขอ 5.  ใหสมาชิกทีส่มรสและจดทะเบยีนแลว  แจงเปนหนังสือพรอมแนบหลักฐานเอกสาร(สําเนา)  
ทะเบียนสมรส 1  ฉบับ และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/บตัรเจาหนาทีข่องรัฐ  1  ฉบับ   
ถึงคณะกรรมการดําเนินการฯ  เพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 90  วัน  นับตั้งแตวันที่จดทะเบยีนสมรส  เม่ือพน
กําหนดนีแ้ลวถือวาสละสิทธ์ิ 
          ขอ 6. ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉยัชีข้าด 
 ขอ 7. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบยีบนี ้
 

      กําหนดไว   ณ  วันที่  28  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2562  
 
                                               (ลงชือ่)    ชวน  โทอ้ิง 

                             (นายชวน  โทอิ้ง) 
                             ประธานกรรมการ 

                                               สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด   
 

 
 

 
 
 
 
       
 

  
 
 

ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
    วาดวย การใชทุนสวสัดิการสมาชกิเพ่ือการอุปสมบท 

พ.ศ. 2562 
--------------------------- 

               อาศยัอํานาจตามความในขอบังคบั สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ขอ 79 (8)  
 และขอ 107 (11) คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่ 38   ในการประชุมคร้ังที ่6  เมื่อวันที2่8  กรกฎาคม 2562   
จึงมีมติใหกําหนด ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากดั วาดวย การใชทุนสวัสดกิารสมาชิกเพ่ือ 
การอุปสมบท เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนทางดานสวัสดิการเพ่ิมขึ้น   ไวดังตอไปน้ี 
              ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวย การใชทุน
สวัสดิการสมาชิกเพ่ือการอุปสมบท พ.ศ. 2562” 
              ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบงัคับตั้งแต วันที ่1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
              ขอ 3. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชกิหรือสมาชกิสมทบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
“อุปสมบท” หมายถงึ บวชเปนภิกษ ุในพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา 90 วัน 
              ขอ 4. สหกรณจะจายเงินสวัสดกิารเพ่ือการอุปสมบทใหแกสมาชกิรายละ 1,000 บาท เพียงคร้ังเดยีว 
              ขอ 5. ใหสมาชิกผูมสีิทธ์ิไดรับเงินสวัสดิการเพ่ือการอุปสมบท ยื่นหนังสอืตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร (สําเนา) บัตรประจําตัวสมาชกิ หรือบตัรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
และ (สําเนา) หลักฐานการอนุญาตใหลาอุปสมบทตามระเบยีบของทางราชการ และสําเนาหนังสือสุทธิทีแ่สดงวาได
อุปสมบท ถึงคณะกรรมการเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 90 วัน นับจากวันที่ลาสกิขาบท เมื่อพนกําหนดน้ีแลวเปน
อันหมดสิทธ์ิ 
             ขอ 6. ในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัตติามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชีข้าด 
             ขอ 7. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
  

      กําหนดไว   ณ  วันที่  28  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2562  
 

      (ลงชื่อ)    ชวน  โทอิ้ง 
                              (นายชวน  โทอิง้) 

                              ประธานกรรมการ 
                                               สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด   
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ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
    วาดวย การใชทุนสวสัดิการสมาชกิเพ่ือการอุปสมบท 

พ.ศ. 2562 
--------------------------- 

               อาศยัอํานาจตามความในขอบังคบั สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ขอ 79 (8)  
 และขอ 107 (11) คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่ 38   ในการประชุมคร้ังที ่6  เมื่อวันที2่8  กรกฎาคม 2562   
จึงมีมติใหกําหนด ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากดั วาดวย การใชทุนสวัสดกิารสมาชิกเพ่ือ 
การอุปสมบท เพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนทางดานสวัสดิการเพ่ิมขึ้น   ไวดังตอไปน้ี 
              ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด วาดวย การใชทุน
สวัสดิการสมาชิกเพ่ือการอุปสมบท พ.ศ. 2562” 
              ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบงัคับตั้งแต วันที ่1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เปนตนไป 
              ขอ 3. ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชกิหรือสมาชกิสมทบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
“อุปสมบท” หมายถงึ บวชเปนภิกษ ุในพระพุทธศาสนา ไมนอยกวา 90 วัน 
              ขอ 4. สหกรณจะจายเงินสวัสดกิารเพ่ือการอุปสมบทใหแกสมาชกิรายละ 1,000 บาท เพียงคร้ังเดยีว 
              ขอ 5. ใหสมาชิกผูมสีิทธ์ิไดรับเงินสวัสดิการเพ่ือการอุปสมบท ยื่นหนังสอืตามแบบพิมพที่สหกรณกําหนด
พรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร (สําเนา) บัตรประจําตัวสมาชกิ หรือบตัรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ 
และ (สําเนา) หลักฐานการอนุญาตใหลาอุปสมบทตามระเบยีบของทางราชการ และสําเนาหนังสือสุทธิทีแ่สดงวาได
อุปสมบท ถึงคณะกรรมการเพ่ือขอรับเงินภายในกําหนด 90 วัน นับจากวันที่ลาสกิขาบท เมื่อพนกําหนดน้ีแลวเปน
อันหมดสิทธ์ิ 
             ขอ 6. ในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัตติามระเบียบน้ี ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชีข้าด 
             ขอ 7. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
  

      กําหนดไว   ณ  วันที่  28  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  2562  
 

      (ลงชื่อ)    ชวน  โทอิ้ง 
                              (นายชวน  โทอิง้) 

                              ประธานกรรมการ 
                                               สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด   
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2.2. จัดอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดแกสมาชกิ 
กจิกรรม/ผลการดําเนินงาน 

 สหกรณไดจัดโครงการอบรมสงเสริมอาชีพแกสมาชิกสหกรณ ประจําป 2562 
1. ในวันที่  28 กันยายน 2562   ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(วิทยาเขตสกลนคร)

จํานวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 
1. หลกัสตูร การเลีย้งกบ  มีสมาชกิเขารวม 21  คน 
2. หลกัสตูร การเลีย้งปลานํ้าจืด  มีสมาชิกเขารวม 32  คน 
3. หลกัสตูร ขยายพันธุพืช   มีสมาชกิเขารวม 23  คน 

2. ในวันที ่ 29  กันยายน 2562   ที่มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร
- หลักสตูรสงเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนกิสออนไลน   มีสมาชิกเขารวม  29  คน

3. ในวันที่  26  ตุลาคม 2562   ทีส่หกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
- หลักสตูรสงเสริมอาชีพปกผาทอธรรมชาต ิ  มสีมาชิกเขารวม  32  คน

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการส่ือสารและระบบพัฒนาเพ่ือ
บริการที่เปนเลิศ   

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารเพ่ือการบริการที่เปนเลิศ 
กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน 

1. ระบบขอรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  edu.phsncoop.com

2.

3. เพ่ิมชองทางการติดตอสมาชิก Line official

ระบบแจงการโอนเงิน/ชําระหนี้   payment.phsncoop.com
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2.

3. เพ่ิมชองทางการติดตอสมาชิก Line official

ระบบแจงการโอนเงิน/ชําระหนี้   payment.phsncoop.com
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   4. ระบบโทรศพัทอตัโนมัต ิCall Center 

- ขอมูลเงินฝาก 

- ขอมูลหุน และหนี้คงเหลือ  

   5. ระบบสมาชิกสหกรณออนไลนและระบบเจาหนาที่สหกรณออนไลน  

- ขอมูลหุนหน้ีสมาชิก 

- ขอมูลเงินฝาก 

- ขอมูลสวนตัว/แกไข ตั้งคาความเปนสวนตัว และเปลีย่นรหัสผาน  

- ขอมูลการค้ําประกัน 

- ใบเสร็จรับเงินรายเดือน และใบเสร็จพิเศษ 

- ระบบคํานวณเงินแตละประเภท 

- ประวัติการกูยืม 

- ขอมูลการทําประกันและฌาปนกิจ 

- เงินปนผลและเฉลีย่คืน 

- ขอมูลการเขารวมโครงการอบรม 

- ขอมูลการรับสวสัดิการ 

  6. ระบบลงทะเบยีนเขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกออนไลน 

- สมคัรลงทะเบียนเขารวม 

- ตรวจสอบประวัติการเขารวมตามเงือ่นไขอัตโนมตั ิ

- ยืนยันและสละสิทธิ์เขารวมโครงการ 

- บันทึกและสรุปรายงานการสมคัรเขารวมโครงการ 

  7. ระบบเงินกูเงินสามัญเอนกประสงคออนไลน 

8. ระบบ SMS อตัโนมตั ิ  

- แจง SMS การค้ําประกันสมาชิกอัตโนมตั ิ

- แจง SMS การอนุมัติเงินอัตโนมัต ิ

9. ระบบบันทึกและตรวจสอบเงินกู  

10. ระบบลงทะเบยีนเขารวมโครงการสงเสริมอาชพิสมาชิกออนไลน 

- สมคัรลงทะเบียนเขารวม 

- ตรวจสอบประวัติการเขารวมตามเงือ่นไขอัตโนมตั ิ

- ยืนยันและสละสิทธิ์เขารวมโครงการ 

 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
1. การพัฒนาสมาชิกสหกรณ 

กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 
 - ในป 2562 สหกรณไดจัดโครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาศักยภาพสมาชกิ เพ่ือใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจ  

ในหลักการสหกรณ กระบวนการสหกรณ และในบทบาทหนาที่ของสมาชกิ การวางแผนทางการเงิน  โดยมีสมาชิกเขา
รวมสัมมนา เม่ือวันที ่ 21  กันยายน  2562  จํานวน 217 คน  

2. การพัฒนาคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ 
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 

  ในป 2562  สหกรณไดสงคณะกรรมการ  ฝายจัดการ  เขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6 ครั้ง  ดังน้ี 

วัน เดือน ป รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา หัวขอเรื่อง ผูจัด / สถานที ่

2 - 3 ก.พ. 62 1. นางนิลุบล เทพล เขารวมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ ชมรมสหกรณออมทรัพย 
 2. นางสาวรัตติยา แกวสุข ตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ออมทรัพย” จ.อุบลราชธานี 

15 -17 มี.ค. 62 1. นายพรรษา สุขชม เขารวมอบรมหลักสูตรกฎหมาย กับความ ชมรมสหกรณออมทรัพย 
  รับผิดชอบของเจาหนาที่สินเชื่อและการใหบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ทีป่ระทบัใจ จ.ขอนแกน 

30 เม.ย - 1. นางวิภา แกวเคน เขารวมอบรมหลักสูตร“กรรมการดําเนินการใหม” ชสอ. 
3 พ.ค. 62   จ.เพชรบรุ ี

13-14 พ.ค. 62 1. นายชวน โทอ้ิง เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น อนุบัญญัติที ่ สันนิบาตสหกรณแหง 
  เกี่ยวของกับสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดิต ประเทศไทย 
  ยูเนียน จ.กรุงเทพมหานคร 

27 -28 ส.ค. 62 1. นางสาวรัตติยา  แกวสุข เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานทาง กรมสงเสริมสหกรณ 

  การเงินของสหกรณออมทรพัยขนาดใหญ จ.กรุงเทพมหานคร 

20 - 21 ธ.ค.62 1. นายชวน โทอ้ิง ประชุมรบัฟงความคิดเห็นอนุบัญญัตทิีเ่ก่ียวของ สันนิบาตสหกรณแหง 

  

กับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน ประเทศไทย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  สรางภาคีเครือขายและเช่ือมโยงธุรกจิในขบวนการสหกรณ และเอือ้อาทรตอชุมชน 
1. การเช่ือมโยงธุรกจิ 

กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 
             ในรอบป 2562 สหกรณไดนําเงินไปฝากสหกรณอื่น ดังนี ้ 
 

ช่ือสหกรณ 
ยอดคงเหลือ  

ณ วันสิ้นป (บาท) 
อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) 

1. สหกรณเคหะสถานนารายณพทิักษม่ันคง จํากัด 1,603,619.05 5.50 
2. สหกรณการเกษตรเตางอย จํากัด 169,224.92 6.00 
3. สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.สกลนคร จํากัด 774,977.00 4.25 
4. สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นกาฬสินธุ จํากัด 15,000,000.00 5.25 

รวม 17,547,820.97  
 

รายงานประจําป 256246 รายงานประจําป 256246    



 
 
 
 

  

   

   4. ระบบโทรศพัทอตัโนมัต ิCall Center 

- ขอมูลเงินฝาก 

- ขอมูลหุน และหนี้คงเหลือ  

   5. ระบบสมาชิกสหกรณออนไลนและระบบเจาหนาที่สหกรณออนไลน  

- ขอมูลหุนหน้ีสมาชิก 

- ขอมูลเงินฝาก 

- ขอมูลสวนตัว/แกไข ตั้งคาความเปนสวนตัว และเปลีย่นรหัสผาน  

- ขอมูลการค้ําประกัน 

- ใบเสร็จรับเงินรายเดือน และใบเสร็จพิเศษ 

- ระบบคํานวณเงินแตละประเภท 

- ประวัติการกูยืม 

- ขอมูลการทําประกันและฌาปนกิจ 

- เงินปนผลและเฉลีย่คืน 

- ขอมูลการเขารวมโครงการอบรม 

- ขอมูลการรับสวสัดิการ 

  6. ระบบลงทะเบยีนเขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกออนไลน 

- สมคัรลงทะเบียนเขารวม 

- ตรวจสอบประวัติการเขารวมตามเงือ่นไขอัตโนมตั ิ

- ยืนยันและสละสิทธิ์เขารวมโครงการ 

- บันทึกและสรุปรายงานการสมคัรเขารวมโครงการ 

  7. ระบบเงินกูเงินสามัญเอนกประสงคออนไลน 

8. ระบบ SMS อตัโนมตั ิ  

- แจง SMS การค้ําประกันสมาชิกอัตโนมตั ิ

- แจง SMS การอนุมัติเงินอัตโนมัต ิ

9. ระบบบันทึกและตรวจสอบเงินกู  

10. ระบบลงทะเบยีนเขารวมโครงการสงเสริมอาชพิสมาชิกออนไลน 

- สมคัรลงทะเบียนเขารวม 

- ตรวจสอบประวัติการเขารวมตามเงือ่นไขอัตโนมตั ิ

- ยืนยันและสละสิทธิ์เขารวมโครงการ 

 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
1. การพัฒนาสมาชิกสหกรณ 

กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 
 - ในป 2562 สหกรณไดจัดโครงการสัมมนาเพือ่พัฒนาศักยภาพสมาชกิ เพ่ือใหสมาชิกมีความรู ความเขาใจ  

ในหลักการสหกรณ กระบวนการสหกรณ และในบทบาทหนาที่ของสมาชกิ การวางแผนทางการเงิน  โดยมีสมาชิกเขา
รวมสัมมนา เม่ือวันที ่ 21  กันยายน  2562  จํานวน 217 คน  

2. การพัฒนาคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ 
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 

  ในป 2562  สหกรณไดสงคณะกรรมการ  ฝายจัดการ  เขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6 ครั้ง  ดังน้ี 

วัน เดือน ป รายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา หัวขอเรื่อง ผูจัด / สถานที ่

2 - 3 ก.พ. 62 1. นางนิลุบล เทพล เขารวมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ ชมรมสหกรณออมทรัพย 
 2. นางสาวรัตติยา แกวสุข ตามเกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ออมทรัพย” จ.อุบลราชธานี 

15 -17 มี.ค. 62 1. นายพรรษา สุขชม เขารวมอบรมหลักสูตรกฎหมาย กับความ ชมรมสหกรณออมทรัพย 
  รับผิดชอบของเจาหนาที่สินเชื่อและการใหบริการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ทีป่ระทบัใจ จ.ขอนแกน 

30 เม.ย - 1. นางวิภา แกวเคน เขารวมอบรมหลักสูตร“กรรมการดําเนินการใหม” ชสอ. 
3 พ.ค. 62   จ.เพชรบรุ ี

13-14 พ.ค. 62 1. นายชวน โทอ้ิง เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็น อนุบัญญัติที ่ สันนิบาตสหกรณแหง 
  เกี่ยวของกับสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดิต ประเทศไทย 
  ยูเนียน จ.กรุงเทพมหานคร 

27 -28 ส.ค. 62 1. นางสาวรัตติยา  แกวสุข เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานทาง กรมสงเสริมสหกรณ 

  การเงินของสหกรณออมทรพัยขนาดใหญ จ.กรุงเทพมหานคร 

20 - 21 ธ.ค.62 1. นายชวน โทอ้ิง ประชุมรบัฟงความคิดเห็นอนุบัญญัตทิีเ่ก่ียวของ สันนิบาตสหกรณแหง 

  

กับสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน ประเทศไทย 
จ.กรุงเทพมหานคร 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  6  สรางภาคีเครือขายและเช่ือมโยงธุรกจิในขบวนการสหกรณ และเอือ้อาทรตอชุมชน 
1. การเช่ือมโยงธุรกจิ 

กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน 
             ในรอบป 2562 สหกรณไดนําเงินไปฝากสหกรณอื่น ดังนี ้ 
 

ช่ือสหกรณ 
ยอดคงเหลือ  

ณ วันสิ้นป (บาท) 
อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) 

1. สหกรณเคหะสถานนารายณพทิักษม่ันคง จํากัด 1,603,619.05 5.50 
2. สหกรณการเกษตรเตางอย จํากัด 169,224.92 6.00 
3. สหกรณการเกษตร กรป.กลาง นพค.สกลนคร จํากัด 774,977.00 4.25 
4. สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นกาฬสินธุ จํากัด 15,000,000.00 5.25 

รวม 17,547,820.97  
 

รายงานประจําป 2562 47



 
 
 
 

 ในรอบป 2562 สหกรณ รับฝากเงินจากสหกรณเครือขาย ดังน้ี 

ช่ือสหกรณ ยอดคงเหลือ  
ณ วันสิ้นป (บาท) 

1. สหกรณการเกษตรกุดบาก จํากัด 17,391,597.99 
2. สหกรณการเกษตรเขตจัดรูปทีด่ินพอกใหญ จํากัด 30,195,757.87 
3. สหกรณออมทรัพยตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จํากัด 37,976,649.50 
4. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 16,573,196.77 
5. สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากดั 38,405,279.75 
6. สหกรณออมทรัพยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที ่23  จํากัด 23,827,301.61 
7. สหกรณเครดติยเูนียนหวยหลัวสามัคคี จํากัด 4,400,953.85 
8. สหกรณเครดติยเูนียนทาแรพัฒนา จํากัด 31,804,608.16 
9. สหกรณการเกษตรวาริชภูมิ จํากัด 27,686,761.25 
10. สหกรณการเกษตรนิคมนํ้าอูน จํากัด 193,284.55 
11. สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จํากัด 20,512,399.93 
12. สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารทหารไทย จํากดั 82,279,464.82 
13. สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด 61,209,973.76 
14. สหกรณออมทรัพยกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํากัด 52,657,636.84 
15. สหกรณออมทรัพยการเกษตรสวางแดนดิน จํากัด 44,710,560.00 
16. สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถ ีจํากัด 30,630,253.93 
17. สหกรณออมทรัพยกรมควบคุมโรค จํากัด 93,857,423.96 
18. สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง จํากัด 51,183,719.63 
19. สหกรณการเกษตรคําตากลา จํากัด 3,073,131.04 

รวม 668,569,955.21 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณอ่ืน ดงัน้ี 
- จํานวนเงินฝากทีย่งัคงมีอยูในบัญชีไมเกิน          1,000,000 บาท   รอยละ 3.25 ตอป 
- ยอดเกินกวา                           1,000,000 -10,000,000 บาท   รอยละ 3.50 ตอป 
- ยอดเกินกวา                        10,000,000 - 20,000,000 บาท   รอยละ 3.75 ตอป 
- ยอดเกินกวา                        20,000,000   บาท ขึ้นไป           รอยละ 4.00 ตอป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.3  รายงานการดําเนินงานอื่นๆ    
3.3.1  ในระหวางป 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ไดบรกิารใหหนวยงานตางๆ ใช 

หองประชุม จํานวน 12 คร้ัง ดังนี ้
 

วัน เดือน ป หนวยงานทีใ่ชบริการ 
15 ก.พ.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมโครงการพัฒนาเมอืงสมุนไพรจังหวัดสกลนคร 

ปงบประมาณ 2562 
25 ก.พ.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 

1 ประจําปงบประมาณ 2562 
1 เม.ย.2562 ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมประจําเดือน 
10 พ.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนคร/จัดอบรมพัฒนาระบบขอมูลรานคาท่ีจําหนายบุหรี่ สุรา 

รอบสถานศึกษา เพ่ือปองกันและควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและติดตาม
ขอมูลการบําบัดรักษา การติดตาม ผูสูบบุหร่ีและผูด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

1 ม.ิย.2562 ชมรมสงเสริมคนดีเมืองสกล/จัดประชุมผูนําชุมชน แกนนําตระกูลด้ังเดิม เพื่อกําหนดแนวทางใน
การดําเนนิงาน การอนุรักษและพัฒนาบริเวณคุมกลางธงชัยและใกลเคียง  

28 ม.ิย.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ เพ่ือติดตามการดําเนินการจัดทําแผนงาน และดําเนนิการแกไขปญหา และ
ประเมนิผล ปงบประมาณ 2562 

11 ก.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทยแผนไทย/ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการใชหลักสูตร
สมุนไพรในโรงเรียน 

15 ก.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทยแผนไทย/ประชุมคณะทํางานพัฒนาเมืองสมุนไพร
และศูนยแปรรูปสมุนไพร 

13 ส.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทยแผนไทย/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมาตรฐานการ
แปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรและการทําตลาดออนไลน 

9 ก.ย.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนา
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

18 ก.ย.2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร/อบรมเตรียมความพรอมใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร
ในการรับการตรวจสอบบัญชี ตามโครงการ “3 ประสานเพ่ือการพัฒนาสหกรณ” 

19 ธ.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมเสนอผลงาน PNC MCH  

 
3.3.2  สหกรณใหการตอนรับแนะนําการดําเนินงานของสหกรณและเผยแพรใหแกสหกรณที่มาศึกษาดูงานและไดเปน
วิทยากรบรรยาย แกผูที่มาศึกษาดูงานจากทีต่างๆ จํานวน 5 คร้ัง 5 แหง ดังน้ี 
 

วัน เดือน ป หนวยงานที่มาศึกษาดูงาน 

8 ม.ีค. 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
23 เม.ย. 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ีจํากัด 
30 พ.ค. 2562 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 
19 ก.ย. 2562 สหกรณออมทรัพย รพช.ศรีสะเกษ จํากัด 
13 ธ.ค. 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 

            

ที่ประชุม   ................................................................................................................................................................................. 
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1.3 รายงานการดําเนินงานอื่นๆ
3.3.1  ในระหวางป 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ไดบรกิารใหหนวยงานตางๆ ใช 

หองประชุม จํานวน 12 คร้ัง ดังนี ้
 

วัน เดือน ป หนวยงานทีใ่ชบริการ 
15 ก.พ.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมโครงการพัฒนาเมอืงสมุนไพรจังหวัดสกลนคร 

ปงบประมาณ 2562 
25 ก.พ.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ครั้งท่ี 

1 ประจําปงบประมาณ 2562 
1 เม.ย.2562 ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมประจําเดือน 
10 พ.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสกลนคร/จัดอบรมพัฒนาระบบขอมูลรานคาท่ีจําหนายบุหรี่ สุรา 

รอบสถานศึกษา เพ่ือปองกันและควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและติดตาม
ขอมูลการบําบัดรักษา การติดตาม ผูสูบบุหร่ีและผูด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

1 ม.ิย.2562 ชมรมสงเสริมคนดีเมืองสกล/จัดประชุมผูนําชุมชน แกนนําตระกูลด้ังเดิม เพื่อกําหนดแนวทางใน
การดําเนนิงาน การอนุรักษและพัฒนาบริเวณคุมกลางธงชัยและใกลเคียง  

28 ม.ิย.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ เพ่ือติดตามการดําเนินการจัดทําแผนงาน และดําเนนิการแกไขปญหา และ
ประเมนิผล ปงบประมาณ 2562 

11 ก.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทยแผนไทย/ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูการใชหลักสูตร
สมุนไพรในโรงเรียน 

15 ก.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทยแผนไทย/ประชุมคณะทํางานพัฒนาเมืองสมุนไพร
และศูนยแปรรูปสมุนไพร 

13 ส.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แพทยแผนไทย/อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองมาตรฐานการ
แปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรและการทําตลาดออนไลน 

9 ก.ย.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนา
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

18 ก.ย.2562 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร/อบรมเตรียมความพรอมใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร
ในการรับการตรวจสอบบัญชี ตามโครงการ “3 ประสานเพ่ือการพัฒนาสหกรณ” 

19 ธ.ค.2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร/ประชุมเสนอผลงาน PNC MCH  

 
3.3.2  สหกรณใหการตอนรับแนะนําการดําเนินงานของสหกรณและเผยแพรใหแกสหกรณที่มาศึกษาดูงานและไดเปน
วิทยากรบรรยาย แกผูที่มาศึกษาดูงานจากทีต่างๆ จํานวน 5 คร้ัง 5 แหง ดังน้ี 
 

วัน เดือน ป หนวยงานที่มาศึกษาดูงาน

8 ม.ีค. 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย จํากัด 
23 เม.ย. 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธาน ีจํากัด 
30 พ.ค. 2562 สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด 
19 ก.ย. 2562 สหกรณออมทรัพย รพช.ศรีสะเกษ จํากัด 
13 ธ.ค. 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด 

            

ที่ประชุม .................................................................................................................................................................................
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ในมุมมองแตละมิติ
อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
แทนคาตามสูตร

คาที่วัดได
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด
ตัววัด

หนี้สินทั้งสิ้น
3,580,007,642.68

1.  การบริหารการเงิน  ( Financial m
anagem

ent )

ทุนของสหกรณ


2,857,634,672.22
    * เงินทุนดําเนินงาน  (Capital strength )

ทุนสํารอง
202,117,533.34

0.03
- ความเสี่ยงของเงินทุน

- การเปรียบเทียบ
- แหลงทุนภายใน

มิติ  1
สินทรัพยทั้งสิ้น

6,437,642,314.90
(0.10)

- เกราะปองกันการลงทุน
- การเติบโต

- แหลงทุนภายนอก

ความเพ
ียงพ

อของเงิน
ทุนของสหกรณ

ปปจจุบัน - ทุนของสหกรณ
ปกอน X 100

2,857,634,672.22 - 2,470,197,954.82X100
- การใหผลตอบแทน

- ประสิทธิภาพ
- สัดสวนหนี้สินตอทุน

ทุนตอความเสี่ยง
ทุนของสหกรณ

ปกอน
2,470,197,954.82

- สัดสวนทุนสํารองตอสินทรัพย

( C : Capital  Strength)
หนี้สินทั้งสิ้นปปจจุบัน - หนี้สินทั้งสิ้นปกอน X 100

3,580,007,642.68 - 3,738,669,838.56 X 100
- การเติบโตทุนของสหกรณ



หนี้สินทั้งสิ้นปกอน
3,738,669,838.56

- การเติบโตของหนี้

กําไรสุทธิ  X  100
204,341,213.65 X 100

- อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน

ทุนของสหกรณ
ถัวเฉลี่ย

2,663,916,313.52

ขาย/บริการ (รายไดธุรกิจหลัก)
359,921,221.82

      * คุณ
ภาพ

สินทรัพ
ย (Asset quality)

-เงินฝาก , ลูกหนี้ , ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ


มิติ 2
สินทรัพยทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย

6,323,255,054.14
- การลงทุนในสินทรัพย

- การเปรียบเทียบ
-หลักทรัพย/ตราสาร  , อื่น ๆ

คุณ
ภาพ

สินทรัพ
ย

กําไรจากการดําเนินงาน  X  100
212,942,905.05 X 100

-สินทรัพยนําไปสรางรายได
- การเติบโต

-NPL / อัตราการคางชําระ

( A : Asset quality)
สินทรัพยถัวเฉลี่ย

6,323,255,054.14
-การใหผลตอบแทน

- ประสิทธิภาพ
-อัตราการหมุนของสินทรัพย

สินทรัพยทั้งสิ้นปปจจุบัน - สินทรัพยทั้งสิ้นปกอน X 100
6,437,642,314.90 - 6,208,867,793.38 x100

-อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย

สินทรัพยทั้งสิ้นปกอน
6,208,867,793.38

- การเติบโตของสินทรัพย

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%
)

มูลคาธุรกิจรวมปปจจบัน - มูลคาธุรกิจรวมปกอน X 100
4,200,722,907.25 - 5,080,625,476.62 X 100

 มิติ  3
ธุรกิจสหกรณ

 : ยอดเพิ่มระหวางป
 มูลคาธุรกิจรวมปกอน 

5,080,625,476.62
2. การบริหารจัดการ  (M

anagem
ent  adility)

การบริหารจัดการ
แตละธุรกิจ (รับฝากเงิน ใหเงินกู)

   - ขีดความสามารถ / สมรรถนะ- การเปรียบเทียบ
โครงสรางธุรกิจ

( M
 : M

anagem
ent)

ของคณ
ะกรรมการและ

กับขอพึงปฏิบัติที่ดี  - จํานวนสมาชิก

เปนการพยากรณ
หรือการคาดการณ

จากขอมูลอดีต 
ฝายจัดการ

- การเติบโตของ
  - จํานวนพนักงาน

แนวโนมปหนา
(ขอมูลยอนหลังอยางนอย  5 ป มาทําการพยากรณ

)
ธุรกิจ

  - ขนาดสหกรณ


(สมาชิก  ทุน  ธุรกิจ  กําไร)
โดยใชโปรแกรมใน  Excel

- การพัฒ
นาองคกร

ทุน
กําไร

สมาชิก
ธุรกิจ

2558
1,559,806,447.70

101,520,925.76
4,643

5,880,617,637.36

2559
1,821,385,208.86

130,106,553.28
5,087

5,245,817,717.37

2560
2,146,401,647.26

167,877,479.15
5,305

4,464,330,136.30

2561
2,470,197,954.82

187,621,750.71
5,588

5,080,625,476.62

2562
2,857,634,672.22

204,341,213.65
5,973

4,200,722,907.25

คาเฉลี่ย 5 ป
2,171,085,186.17

158,293,584.51
5,319

4,974,422,774.98

-17.32

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%
)

3.37

อัตราการเติบโตของสินทรัพย (%
)

3.68

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%
)

7.67

อัตราหมุนของสินทรัพย (รอบ)
0.06

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

(CAM
ELS  AN

ALYSIS  RATIO
S)

ณ
  วันที่     31  ธันวาคม  2562

อัตราหนี้สินตอทุน (เทา)
1.25

อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย (เทา)

อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ
 (%

)
15.68

อัตราการเติบโตของหนี้ (%
)

-4.24

ในมุมมองแตละมิติ
อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
แทนคาตามสูตร

คาที่วัดได
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด
ตัววัด

-เงินรับฝาก

-ใหเงินกู

-ใหบริการอื่นๆ 

-การเติบโตของธุรกิจ

การบริหารงานและการควบคุมภายใน

-การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ

-จัดหาผูปฏิบัติงานที่มีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับงาน

-การแบงสวนงานและกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบ

-การบัญ
ชี และเอกสารหลักฐาน

-การตรวจสอบกิจการ

-การทําแผนและงบประมาณ

-การติดตามและประเมินผล

-ชั้นคุณ
ภาพการควบคุมภายใน

แนวโนมในปหนา

-สมาชิก

-ทุน

-ธุรกิจ

-กําไร

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

(CAM
ELS  AN

ALYSIS  RATIO
S)

ณ
  วันที่     31  ธันวาคม  2562

รายงานประจําป 256274



ในมุมมองแตละมิติ
อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
แทนคาตามสูตร

คาที่วัดได
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด
ตัววัด

-เงินรับฝาก

-ใหเงินกู

-ใหบริการอื่นๆ 

-การเติบโตของธุรกิจ

การบริหารงานและการควบคุมภายใน

-การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ

-จัดหาผูปฏิบัติงานที่มีความรู

ความสามารถเหมาะสมกับงาน

-การแบงสวนงานและกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบ

-การบัญ
ชี และเอกสารหลักฐาน

-การตรวจสอบกิจการ

-การทําแผนและงบประมาณ

-การติดตามและประเมินผล

-ชั้นคุณ
ภาพการควบคุมภายใน

แนวโนมในปหนา

-สมาชิก

-ทุน

-ธุรกิจ

-กําไร

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

(CAM
ELS  AN

ALYSIS  RATIO
S)

ณ
  วันที่     31  ธันวาคม  2562

รายงานประจําป 2562 75



ในมุมมองแตละมิติ
อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
แทนคาตามสูตร

คาที่วัดได
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด
ตัววัด

3. ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity)

- ผลกระทบของธุรกิจ
-ปจจัยของความ

Financial Risk ความเสี่ยงอันเกิด

(เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง)
เสี่ยง

จากความเสียหายทางดานการเงิน

ที่เกิดขึ้นตอปจจัยตาง ๆ ของ
    -อัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยง
   -ทุน

   -ตนทุน.

M
anagem

ent Risk  ความเสี่ยงอัน

เกิดจากการจัดการหรือการบริหาร

    - องคกร

    -อัตรากําลัง

    -การแขงขันระหวางสหกรณ


Legal&
Regulation Risk ความเสี่ยง

อันเกิดจากกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ  กติกาหรือหลักเกณ
ฑ

ตางๆ

     - กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

     - พ.ร.บ.

     - กฎหมายอื่น ๆ

Strategic Risk ความเสี่ยงอันเกิดจาก

แผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการทํางาน

   - นโยบายยกหนี้เกษตรกร

   - นโยบายกองทุนหมูบาน

   - นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการ

Business Risk  ความเสี่ยงอันเกิด

จากการทําธุรกิจ

   - ตลาด

   - ราคา

   - รสนิยม / คานิยม

   - เทคโนโลยี / วิทยาการใหม

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

(CAM
ELS  AN

ALYSIS  RATIO
S)

ณ
  วันที่     31  ธันวาคม  2562

ในมุมมองแตละมิติ
อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
แทนคาตามสูตร

คาที่วัดได
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด
ตัววัด

กําไรสุทธิ
204,341,213.65

1.  การบริหารการเงิน  ( Financial m
anagem

ent )

จํานวนสมาชิก
5,973

     * การทํากําไร ( Earm
ing Sufficiency)

อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท)
เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน

3,374,520,315.15
- สวนเหลี่ยมระหวางรายได

- การเปรียบเทียบ
- กําไร  ,  ขาดทุน

(เงินออม =  เงินฝากสิ้นปของสมาชิก
จํานวนสมาชิก

5,973
  และคาใชจาย

- การเติบโต
- รายไดหลัก , รายไดอื่น

    + เงินหุนสมาชิก)
-การบริหารคาใชจายดําเนินงาน

- ประสิทธิภาพ
- คาใชจายดําเนินงาน

มิติ  4
อัตราหนี้สินตอสมาชิก  (บาท)

ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้บริการอื่น
6,298,136,947.00

-การใหผลตอบแทน
-กําไรตอสมาชิก

การทํากําไร
(หนี้สินสมาชิกกอนหักหนี้สงสัยจะสูญ

 =
จํานวนสมาชิก

5,973
-คุณ

ภาพของการจัดสรรกําไร
- เงินออมตอสมาชิก

( E : Earm
ing Sufficiency)ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้บริการอื่นๆ)

- หนี้สินตอสมาชิก

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร
คาใชจายดําเนินงาน X 100

10,548,227.31 X 100
4.95

- คาใชจายดําเนินงานตอกําไร

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน (%
)

กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
212,942,905.05

(25%)
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน

ทุนสํารองปปจจุบัน- ทุนสํารองปกอน X 100
202,117,533.34 - 179,816,242.63 X 100

- การเติบโตของ

 ทุนสํารองปกอน 
179,816,242.63

        กําไร

ทุนสะสมอื่นปปจจุบัน - ทุนสะสมอื่นปกอน  X 100
5,758,240.23 - 9,667,636.48 X 100

        ทุนสํารอง

 ทุนสะสมอื่นปกอน 
9,667,636.48

        ทุนสะสม

กําไรสุทธิปปจจุบัน - กําไรสุทธิปกอน X 100
204,341,213.65 - 187,621,750.71 X 100

- อัตรากําไรสุทธิ

 กําไรสุทธิปกอน 
187,621,750.71

กําไรสุทธิ X 100
204,341,213.65 X 100

ขาย / บริการ (ธุรกิจหลัก)
359,921,221.82

สินทรัพยหมุนเวียน
838,978,407.38

มิติ 5
หนี้สินหมุนเวียน

2,976,124,786.68
-ความเพียงพอของสินทรัพยใน

- การเปรียบเทียบ
- เงินสด , เงินฝาก

สภาพ
คลอง

อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระ
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระตามกําหนด X 100

768,262,290.00 X 100
100

การแปลงสภาพเปนเงินสด
- ประสิทธิภาพ

-หลักทรัพย / ตราสาร /หุน

( L : Liquidity )
ไดตามกําหนด  (%

)
ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระ

768,262,290.00
(95%

)
-หลักทรัพยสภาพคลอง

- ลูกหนี้ระยะสั้น

- เงินกูระยะสั้น

-เงินรับฝาก

- ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชําระหนี้ได

ตามกําหนด

-อัตราสวนทุนหมุนเวียน

อัตรากําไรสุทธิ (%
)

56.77

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
0.28

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%
)

-40.44

อัตราการเติบโตของกําไร (%
)

8.91

564,962.38

1,054,434.45

อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%
)

12.40

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

(CAM
ELS  AN

ALYSIS  RATIO
S)

ณ
  วันที่     31  ธันวาคม  2562

อัตรากําไรตอสมาชิก (บาท)
34,210.82

รายงานประจําป 256276



ในมุมมองแตละมิติ
อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
แทนคาตามสูตร

คาที่วัดได
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด
ตัววัด

กําไรสุทธิ
204,341,213.65

1.  การบริหารการเงิน  ( Financial m
anagem

ent )

จํานวนสมาชิก
5,973

     * การทํากําไร ( Earm
ing Sufficiency)

อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท)
เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน

3,374,520,315.15
- สวนเหลี่ยมระหวางรายได

- การเปรียบเทียบ
- กําไร  ,  ขาดทุน

(เงินออม =  เงินฝากสิ้นปของสมาชิก
จํานวนสมาชิก

5,973
  และคาใชจาย

- การเติบโต
- รายไดหลัก , รายไดอื่น

    + เงินหุนสมาชิก)
-การบริหารคาใชจายดําเนินงาน

- ประสิทธิภาพ
- คาใชจายดําเนินงาน

มิติ  4
อัตราหนี้สินตอสมาชิก  (บาท)

ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้บริการอื่น
6,298,136,947.00

-การใหผลตอบแทน
-กําไรตอสมาชิก

การทํากําไร
(หนี้สินสมาชิกกอนหักหนี้สงสัยจะสูญ

 =
จํานวนสมาชิก

5,973
-คุณ

ภาพของการจัดสรรกําไร
- เงินออมตอสมาชิก

( E : Earm
ing Sufficiency)ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้บริการอื่นๆ)

- หนี้สินตอสมาชิก

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร
คาใชจายดําเนินงาน X 100

10,548,227.31 X 100
4.95

- คาใชจายดําเนินงานตอกําไร

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน (%
)

กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
212,942,905.05

(25%)
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน

ทุนสํารองปปจจุบัน- ทุนสํารองปกอน X 100
202,117,533.34 - 179,816,242.63 X 100

- การเติบโตของ

 ทุนสํารองปกอน 
179,816,242.63

        กําไร

ทุนสะสมอื่นปปจจุบัน - ทุนสะสมอื่นปกอน  X 100
5,758,240.23 - 9,667,636.48 X 100

        ทุนสํารอง

 ทุนสะสมอื่นปกอน 
9,667,636.48

        ทุนสะสม

กําไรสุทธิปปจจุบัน - กําไรสุทธิปกอน X 100
204,341,213.65 - 187,621,750.71 X 100

- อัตรากําไรสุทธิ

 กําไรสุทธิปกอน 
187,621,750.71

กําไรสุทธิ X 100
204,341,213.65 X 100

ขาย / บริการ (ธุรกิจหลัก)
359,921,221.82

สินทรัพยหมุนเวียน
838,978,407.38

มิติ 5
หนี้สินหมุนเวียน

2,976,124,786.68
-ความเพียงพอของสินทรัพยใน

- การเปรียบเทียบ
- เงินสด , เงินฝาก

สภาพ
คลอง

อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระ
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระตามกําหนด X 100

768,262,290.00 X 100
100

การแปลงสภาพเปนเงินสด
- ประสิทธิภาพ

-หลักทรัพย / ตราสาร /หุน

( L : Liquidity )
ไดตามกําหนด  (%

)
ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระ

768,262,290.00
(95%

)
-หลักทรัพยสภาพคลอง

- ลูกหนี้ระยะสั้น

- เงินกูระยะสั้น

-เงินรับฝาก

- ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชําระหนี้ได

ตามกําหนด

-อัตราสวนทุนหมุนเวียน

อัตรากําไรสุทธิ (%
)

56.77

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
0.28

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%
)

-40.44

อัตราการเติบโตของกําไร (%
)

8.91

564,962.38

1,054,434.45

อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%
)

12.40

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

(CAM
ELS  AN

ALYSIS  RATIO
S)

ณ
  วันที่     31  ธันวาคม  2562

อัตรากําไรตอสมาชิก (บาท)
34,210.82

รายงานประจําป 2562 77



ในมุมมองแตละมิติ อัตราสวนทางการเงิน ธ.ค. 62 ธ.ค. 61 ผลตาง ป 62 กับ 61

อัตราหน้ีสินตอทุน (เทา) 1.25 1.51 -0.26

มิติ  1 อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย (เทา) 0.03 0.03 0.00

ความเพียงพอของเงิน อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ (%) 15.68 15.09 0.59

ทุนตอความเส่ียง อัตราการเติบโตของหน้ี (%) -4.24 4.39 -8.63

( C : Capital  Strength) อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%) 7.67 8.13 -0.46

มิติ 2 อัตราหมุนของสินทรัพย (รอบ) 0.06 0.06 0.00

คุณภาพสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 3.37 3.26 0.11

( A : Asset quality) อัตราการเติบโตของสินทรัพย (%) 3.68 8.40 -4.72

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) -17.32 13.80 -31.12

 มิติ  3 ธุรกิจสหกรณ : ยอดเพิ่มระหวางป

การบริหารจัดการ แตละธุรกิจ (รับฝากเงิน ใหเงินกู)

( M : Management) แนวโนมปหนา

(สมาชิก  ทุน  ธุรกิจ  กําไร)

มิติ  4 อัตรากําไรตอสมาชิก (บาท) 34,210.82 33,587.85 622.97

การทํากําไร อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท) 564,962.38 511,793.13 53,169.25

( E : Earming Sufficiency) อัตราหน้ีสินตอสมาชิก  (บาท) 1,054,434.45 1,085,572.49 -31,138.04

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร 4.95 5.04 -0.09

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน (%)

อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%) 12.40 18.59 -6.19

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) -40.44 68.95 -109.39

อัตราการเติบโตของกําไร (%) 8.91 11.76 -2.85

อัตรากําไรสุทธิ (%) 56.77 54.57 2.20

มิติ 5 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 0.28 0.44 -0.16

สภาพคลอง อัตราลูกหน้ีระยะส้ันที่ชําระ 100 100 0.00

( L : Liquidity ) ไดตามกําหนด  (%)

สถิติอัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน  ในป  2562

(CAMELS  ANALYSIS  RATIOS)
ผลการคํานวณ คะแนน ถวงนํ้าหนัก ผลการคํานวณ

1.  หมวดโครงสรางทางการเงิน

    1.1 ทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 37.94 7 1.1458 8.02 33.66 8.02

    1.2 เงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก)ตอสินทรัพยรวม 14.48 2 1.1458 2.29 12.39 2.29

    1.3 ลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น)ตอสินทรัพยรวม 97.92 1 1.1458 1.15 97.67 1.15

    1.4 เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น 1.78 2 1.1458 2.29 1.82 2.29

         ต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอื่น ตอสินทรัพยรวม

    1.5 ทุนสํารองตอสินทรัพยรวม 3.14 1 1.1458 1.15 2.90 1.15

    1.6 เงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ 0.69 8 1.1458 9.17 1.29 9.17

2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน

    2.1 สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 0.28 3 1.0417 3.13 0.64 6.25

    2.2 ลกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด 100.00 8 1.0417 8.33 100.00 8.33

    2.3 สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น) 3.45 8 1.0417 8.33 4.68 8.33

3. หมวดประสิทธิภาพการทํารายได

    3.1  กําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย 7.67 7 0.625 4.38 8.13 4.38

    3.2  คาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 4.91 8 0.625 5.00 4.98 5.00

4. หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง

   4.1 หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น) 0.00 8 0.4167 3.33 0.00 3.33

   4.2  สินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง 0.11 8 0.4167 3.33 0.11 3.33
   4.3  ลูกหน้ีเงินกู (เฉพาะสมาชิก)ตอทุนเรือนหุนและรับเงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก) 1.87 1 4167 0.42 2.12 0.42

รวม

ช้ันคุณภาพ C C
หมายเหตุ

             (เขียว)  ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย, ดีเย่ียม, ดี, คอนขางดี

            (เหลือง)  สูงกวาคาที่ยอมรับได, คาที่ยอมรับได

            (แดง)  ตองใชความพยายามในการปรับปรุง, ตองใชความพยายามในการปรับปรุงอยางมาก

มติท่ีประชุม..............................................................................................................................................................................................................................

ลงคะแนน          อนุมัติ....................................คะแนน  ไมอนุมัติ................คะแนน  ไมออกเสียง…………........คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ขนาดใหญมาก

อัตราสวน
ป 2562

63.4460.31

คะแนนถวงนํ้าหนักคะแนนถวงนํ้าหนัก

ป 2561

รายงานประจําป 256278



ในมุมมองแตละมิติ อัตราสวนทางการเงิน ธ.ค. 62 ธ.ค. 61 ผลตาง ป 62 กับ 61

อัตราหน้ีสินตอทุน (เทา) 1.25 1.51 -0.26

มิติ  1 อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย (เทา) 0.03 0.03 0.00

ความเพียงพอของเงิน อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ (%) 15.68 15.09 0.59

ทุนตอความเส่ียง อัตราการเติบโตของหน้ี (%) -4.24 4.39 -8.63

( C : Capital  Strength) อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%) 7.67 8.13 -0.46

มิติ 2 อัตราหมุนของสินทรัพย (รอบ) 0.06 0.06 0.00

คุณภาพสินทรัพย อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) 3.37 3.26 0.11

( A : Asset quality) อัตราการเติบโตของสินทรัพย (%) 3.68 8.40 -4.72

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) -17.32 13.80 -31.12

 มิติ  3 ธุรกิจสหกรณ : ยอดเพิ่มระหวางป

การบริหารจัดการ แตละธุรกิจ (รับฝากเงิน ใหเงินกู)

( M : Management) แนวโนมปหนา

(สมาชิก  ทุน  ธุรกิจ  กําไร)

มิติ  4 อัตรากําไรตอสมาชิก (บาท) 34,210.82 33,587.85 622.97

การทํากําไร อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท) 564,962.38 511,793.13 53,169.25

( E : Earming Sufficiency) อัตราหน้ีสินตอสมาชิก  (บาท) 1,054,434.45 1,085,572.49 -31,138.04

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร 4.95 5.04 -0.09

กอนหักคาใชจายดําเนินงาน (%)

อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%) 12.40 18.59 -6.19

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) -40.44 68.95 -109.39

อัตราการเติบโตของกําไร (%) 8.91 11.76 -2.85

อัตรากําไรสุทธิ (%) 56.77 54.57 2.20

มิติ 5 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) 0.28 0.44 -0.16

สภาพคลอง อัตราลูกหน้ีระยะส้ันที่ชําระ 100 100 0.00

( L : Liquidity ) ไดตามกําหนด  (%)

สถิติอัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน  ในป  2562

(CAMELS  ANALYSIS  RATIOS)
ผลการคํานวณ คะแนน ถวงนํ้าหนัก ผลการคํานวณ

1.  หมวดโครงสรางทางการเงิน

    1.1 ทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม 37.94 7 1.1458 8.02 33.66 8.02

    1.2 เงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก)ตอสินทรัพยรวม 14.48 2 1.1458 2.29 12.39 2.29

    1.3 ลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น)ตอสินทรัพยรวม 97.92 1 1.1458 1.15 97.67 1.15

    1.4 เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น 1.78 2 1.1458 2.29 1.82 2.29

         ต๋ัวสัญญาใชเงินสหกรณอื่น ตอสินทรัพยรวม

    1.5 ทุนสํารองตอสินทรัพยรวม 3.14 1 1.1458 1.15 2.90 1.15

    1.6 เงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ 0.69 8 1.1458 9.17 1.29 9.17

2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน

    2.1 สินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมุนเวียน 0.28 3 1.0417 3.13 0.64 6.25

    2.2 ลกหน้ีเงินกูที่ชําระไดตามกําหนด 100.00 8 1.0417 8.33 100.00 8.33

    2.3 สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น) 3.45 8 1.0417 8.33 4.68 8.33

3. หมวดประสิทธิภาพการทํารายได

    3.1  กําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย 7.67 7 0.625 4.38 8.13 4.38

    3.2  คาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน 4.91 8 0.625 5.00 4.98 5.00

4. หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง

   4.1 หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหน้ีเงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น) 0.00 8 0.4167 3.33 0.00 3.33

   4.2  สินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง 0.11 8 0.4167 3.33 0.11 3.33
   4.3  ลูกหน้ีเงินกู (เฉพาะสมาชิก)ตอทุนเรือนหุนและรับเงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก) 1.87 1 4167 0.42 2.12 0.42

รวม

ช้ันคุณภาพ C C
หมายเหตุ

             (เขียว)  ดีเย่ียมเกินความคาดหมาย, ดีเย่ียม, ดี, คอนขางดี

            (เหลือง)  สูงกวาคาที่ยอมรับได, คาที่ยอมรับได

            (แดง)  ตองใชความพยายามในการปรับปรุง, ตองใชความพยายามในการปรับปรุงอยางมาก

มติท่ีประชุม..............................................................................................................................................................................................................................

ลงคะแนน          อนุมัติ....................................คะแนน  ไมอนุมัติ................คะแนน  ไมออกเสียง…………........คะแนน

ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ขนาดใหญมาก

อัตราสวน
ป 2562

63.4460.31

คะแนนถวงนํ้าหนักคะแนนถวงนํ้าหนัก

ป 2561

รายงานประจําป 2562 79



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.   เร่ืองพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 
เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2562  กําไรสทุธิจํานวน  204,341,213.65  บาท  ดังน้ี 

รายการ ป  2562 ป  2561 

  บาท % บาท % 

 1. เปนทุนสํารองไมนอยกวาอตัรารอยละ  10  ของกําไรสทุธ ิ 22,314,832.65 10.92 22,292,790.71 11.88 

กฎหมายบังคับไว         

 2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

      รอยละ 1  ของกําไรสุทธ ิ แตไมเกิน  30,000.00  บาท         

กฎหมายบังคับไว         

 3. เปนเงินปนผลรอยละ   5.60    แหงคาหุนที่ชําระแลวของ 129,294,177.00 63.27 110,162,116.00 58.72 

   สมาชิกแตละคน  โดยคดิใหตามสวนระยะเวลาเปนรายวนั         

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (1)          

 4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 11.00  ของดอกเบีย้เงินกูที่สมาชิก 38,699,204.00 18.94 36,723,692.00 19.58 

   ไดทําธุรกิจไวกับสหกรณ         

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (2)          

 5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาทีข่องสหกรณ 5,000,000.00 2.45 5,000,000.00 2.66 

     ไมเกินรอยละ  10  ของกําไรสุทธิ         

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (3)          

 6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2   3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 

      แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามทีมี่อยูในวันสิ้นปนั้น         

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (4)          

 7.  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ  10  ของกําไรสุทธ ิ 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05 

     ตามระเบยีบของสหกรณ         

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (6)          

 8.  เปนทุนสวัสดิการ เพ่ือชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว 8,000,000.00 3.91 6,000,000.00 3.20 

     ไมเกินรอยละ  10  ของกําไรสุทธิ  ตามระเบยีบของสหกรณ         

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (7)          

 9.  เปนทุนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 900,000.00 0.44 1,000,000.00 0.53 

จัดสรรตามขอบังคับขอ  27 (8)          

10. ชดเชยเงินปนผลคลาดเคล่ือน 0.00 0.00 6,310,152.00 3.36 
          

รวมทั้งส้ิน 204,341,213.65 100 187,621,750.71 100 

 

หมายเหต ุ ป  2561   อัตราปนผล          รอยละ  5.60 

                          อัตราเงินเฉลี่ยคืน     รอยละ  11.00 
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ป   พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉล่ีย 5.88 5.95 5.80 5.75 5.75 5.75 

อัตราเงินปนผล 5.35 5.40 5.50 5.60 5.60 5.60 

อัตราเงินเฉล่ียคืน 4.00 4.30 6.00 10.50 11.00 11.00 

อัตราดอกเบี้ยจายจริง 5.64 5.69 5.45 5.15 5.12 5.12 

รายงานประจําป 256280
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ป   พ.ศ. 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉล่ีย 5.88 5.95 5.80 5.75 5.75 5.75 

อัตราเงินปนผล 5.35 5.40 5.50 5.60 5.60 5.60 

อัตราเงินเฉล่ียคืน 4.00 4.30 6.00 10.50 11.00 11.00 

อัตราดอกเบี้ยจายจริง 5.64 5.69 5.45 5.15 5.12 5.12 

รายงานประจําป 2562       81



 
 
 
 

 

จัดสรรกําไรสุทธิประจําป   2562   ตามที่เสนอจะมีผลดังน้ี 
 

ผลการจัดสรรกําไรสุทธิ 
ป 2562 ป 2561 

บาท % บาท % 
 1.  กลับมาเปนของสมาชิก 167,993,381.00  82.21   146,885,808.00  78.30 

2. เปนประโยชนแกสมาชิก 31,317,832.65  15.32 29,395,790.71  15.66 

3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ       5,000,000.00  2.45 5,000,000.00  2.66 

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ           30,000.00  0.02 30,000.00  0.02 

5. ชดเชยเงินปนผลคลาดเคล่ือน 0.00  0.00 6,310,152.00  3.36 

รวมจัดสรรกําไรสุทธิ    204,341,213.65  100 187,621,750.71  100 

ป  2562  สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยเงนิใหกูแกสมาชิกทุกประเภทดังนี ้

1. เงินกูสามัญปกติ , เงินกูฉุกเฉิน, เงินกูสามัญพิเศษ                                                               รอยละ    5.75  ตอป 

2. เงินกูสามัญพเิศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ  (กรณีอายุการเปนสมาชิกตํ่ากวา  10 ป)      รอยละ    5.75  ตอป 

3. เงินกูสามัญพเิศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ  (กรณีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต  10 ปข้ึนไป) รอยละ   5.70  ตอป 

สหกรณคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู     5.75  ตอป 

  
สมาชิกจายดอกเบ้ีย  100  บาท  รับเฉล่ียคืน   11.00   บาท 

  เงิน    100  บาท  รับเฉล่ียคืน  11.00  บาท 

  
เงิน  5.75   บาท  รับเฉล่ียคืน   11.00 x 5.75/100 = 0.63   บาท 

  ดอกเบ้ียจายตลอดป  =  ดอกเบี้ยจาย   -  ดอกเบี้ยรับคืน 

                    5.75 - 0.63  =  5.12 

สรุปตลอดป   2562 

   สมาชิกจายดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5.75 บาทตอป  ดอกเบี้ยรับคืน 0.63  สมาชิกจายดอกเบี้ยเพียงรอยละ 5.12 บาทตอป   

   สมาชิกจายดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5.70 บาทตอป ดอกเบี้ยรับคืน  0.63  สมาชิกจายดอกเบีย้เพียงรอยละ 5.07 บาทตอป   

   สมาชิกจายดอกเบ้ียอัตรารอยละ 5.25 บาทตอป ดอกเบี้ยรับคืน  0.58  สมาชิกจายดอกเบี้ยเพียงรอยละ 4.67 บาทตอป   

 
 
 
 

 
แผนภูมิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 

 

63.27%

18.94%

15.32%

2.45%

0.02%

กําไรสุทธิ

เงินปนผล (รอยละ  5.60)

เงินเฉลี่ยคืน (รอยละ 11.00)

เปนประโยชนแกสมาชิก

เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ

เปนของสันนิบาตสหกรณ

 
 
 

ผลการจัดสรรกําไรสุทธ ิ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

1.  กลบัมาเปนของสมาชิก     

     1.1 เงินปนผล (รอยละ  5.60) 129,294,177.00 63.27 

     1.2 เงินเฉลีย่คืน (รอยละ 11.00) 38,699,204.00 18.94 

2. เปนประโยชนแกสมาชกิ 31,317,832.65  15.32  

3. เปนของกรรมการและเจาหนาทีข่องสหกรณ     5,000,000.00       2.45  

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ         30,000.00       0.02  

รวมจัดสรรกําไรสุทธิ    204,341,213.65  100  
 

 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  ..……….................................................................................................................................................. 
การลงคะแนน อนุมัต.ิ................ คะแนน ไมอนุมัติ................. คะแนน ไมออกเสียง................ คะแนน 
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แผนภูมิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 

 

63.27%

18.94%

15.32%

2.45%

0.02%

กําไรสุทธิ

เงินปนผล (รอยละ  5.60)

เงินเฉลี่ยคืน (รอยละ 11.00)

เปนประโยชนแกสมาชิก

เปนของกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ

เปนของสันนิบาตสหกรณ

 
 
 

ผลการจัดสรรกําไรสุทธ ิ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ 

1.  กลบัมาเปนของสมาชิก     

     1.1 เงินปนผล (รอยละ  5.60) 129,294,177.00 63.27 

     1.2 เงินเฉลีย่คืน (รอยละ 11.00) 38,699,204.00 18.94 

2. เปนประโยชนแกสมาชกิ 31,317,832.65  15.32  

3. เปนของกรรมการและเจาหนาทีข่องสหกรณ     5,000,000.00       2.45  

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ         30,000.00       0.02  

รวมจัดสรรกําไรสุทธิ    204,341,213.65  100  
 

 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม  ..……….................................................................................................................................................. 
การลงคะแนน อนุมัต.ิ................ คะแนน ไมอนุมัติ................. คะแนน ไมออกเสียง................ คะแนน 
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ระเบียบวาระที่  6.   เร่ืองการเลือกต้ังคณะกรรมการ  ประจําป 2563 
 

1.  การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ   ประจําป  2562 
 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  มาตรา 50 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสบิสี่คนซึ่งทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนบัแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรก
เม่ือครบหน่ึงปนบัแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงใน
สองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ   
ตดิตอกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่
ไดรับเลือกตัง้อยูในตําแหนงเทากบัวาระที่เหลืออยูของผูทีต่นแทน 
 ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด  พ.ศ. 2556  หมวด 8  คณะกรรมการ
ดําเนินการ ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย  
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่น  ซ่ึงทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชกิ การเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามหมวด  12  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด     
 ใหกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนง  รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ   
หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญกิคนหนึ่ง  นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบโดยทั่ว
กัน   ณ  สํานักงาน สหกรณ 
 หามไมใหบคุคลซึง่มลีักษณะดังตอไปน้ี  เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีส่ดุ  ใหจําคุกในความผดิเก่ียวกับทรัพยทีก่ระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต  

ตอหนาที ่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉยัเปนที่สดุ  ใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม คําสั่ง  

นายทะเบยีนสหกรณ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่
(5) สมาชิกซึง่ผดินัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองป ทางบัญช ี  

นับแต ปที่ผดินดั  ถงึปทีเ่ลอืกตั้งกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผดินั้นมิไดเกดิขึ้นจากการกระทําของตนเอง 
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

 
-  ในป  2563  น้ี  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด  ชดุที ่ 38 
พนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน  7   คน  ดงันี ้

1. นายชวน โทอิ้ง วาระที่  1  ปที่  2 
2. นายแสวง พิมพสมแดง วาระที่  1  ปที่  2 
3. นางประภัสสร บุญอยู วาระที่  1  ปที่  2 
4. นางสุรางค วนะภูติ วาระที่  2  ปที่  2 
5. นายพีรพงศ ทองอันตัง วาระที่  2  ปที่  2 
6. 

  7. 
นายมานติย 
นายพูลสมบตั ิ

ไชยพะยวน 
ติงมหาอินทร 

วาระที่  2  ปที่  2 
วาระที่  2  ปที่  2 

     
 
 
 

    
    

    
                   รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชดุที ่38  ดํารงตําแหนงอยูตามวาระในป  2563   จํานวน  8  คน ดงัน้ี 

1. นายสมพงษ พันธุคุมเกา วาระที่  1  ปที่  2 
2. นายสมเกยีรต ิ กันโฮมภ ู วาระที่  1  ปที่  2 
3. 

  4. 
นางวิภา 
นายยุทธนา 

แกวเคน 
ทิพยสุวรรณ 

วาระที่  1  ปที่  2 
วาระที่  1  ปที่  2 

5. นายถาวร เมฆราช วาระที่  1  ปที่  2 
6. นายวิทยา นาคา วาระที่  2  ปที่  2 
7. 

  8. 
นายเพชรทว ี
นายเทอดศักดิ ์

นวลมณี 
จุลนีย 

วาระที่  2  ปที่  2 
วาระที่  2  ปที่  2 
 

 ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตาม  มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.สหกรณ  พ.ศ. 2542  และขอบังคบัสหกรณ ขอ 72  
และหมวด  12   การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
 ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป  2562   จึงตองมีการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการ  เพ่ือทดแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน  7  คน  ตามโควตาตาง  ๆ ดังนี ้
   -  โควตาทั่วไป  จํานวน  4  คน 
   -  โควตา รพช.  จํานวน  2  คน 
   -  โควตา สสจ.สน.         จํานวน  1  คน      
      

2. แจงรายช่ือและหมายเลขผูสมัครกรรมการ  ประจําป  2563 
 

               2.1  โควตาทั่วไป  จํานวน   4   คน       มีผูสมัคร   6    คน  ประกอบดวย 
หมายเลข 1 ดร. ธานี กอบุญ    
หมายเลข 2 นายชวน โทอ้ิง    
หมายเลข 3 นายวิรัตน จําปาวัน    
หมายเลข 
หมายเลข  
หมายเลข     

4 
5 
6 

นายวิสทิธิ ์
นายวัฒชยั 
นายวรวุฒ ิ

ง้ิวพรหม 
พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ทิพยสุวรรณ 

   

                 2.2  โควตา รพช.   จํานวน   2   คน    มีผูสมัคร   5   คน  ประกอบดวย 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข     

1 
2 
3 
4 
5 

นางสาวราณี 
นางประภัสสร 
นายประจักร 
นายพนา 
จาเอกเชิดศกัดิ ์

วิริยะเจริญกิจ 
บุญอยู 
เหิกขุนทด 
สุทธศรี 
เทศนเรียน 

    

                  2.3 โควตา   สสจ.สน. จํานวน   1   คน  มีผูสมัคร  2   คน   ประกอบดวย  
หมายเลข 1 นายแสวง พิมพสมแดง 
หมายเลข 2 นายประมวลศิลป บุพศิริ 

 
 

รายงานประจําป 256284   



 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่  6.   เร่ืองการเลือกต้ังคณะกรรมการ  ประจําป 2563 
 

1.  การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ   ประจําป  2562 
 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ. 2542  มาตรา 50 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสบิสี่คนซึ่งทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนบัแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรก
เม่ือครบหน่ึงปนบัแตวันเลือกตั้ง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงใน
สองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ  ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองวาระ   
ตดิตอกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่
ไดรับเลือกตัง้อยูในตําแหนงเทากบัวาระที่เหลืออยูของผูทีต่นแทน 
 ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด  พ.ศ. 2556  หมวด 8  คณะกรรมการ
ดําเนินการ ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ  ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย  
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่น  ซ่ึงทีป่ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชกิ การเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามหมวด  12  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด     
 ใหกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนง  รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ   
หลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญกิคนหนึ่ง  นอกน้ันเปนกรรมการ  และปดประกาศใหทราบโดยทั่ว
กัน   ณ  สํานักงาน สหกรณ 
 หามไมใหบคุคลซึง่มลีักษณะดังตอไปน้ี  เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีส่ดุ  ใหจําคุกในความผดิเก่ียวกับทรัพยทีก่ระทําโดยทุจริต 
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต  

ตอหนาที ่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉยัเปนที่สดุ  ใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม คําสั่ง  

นายทะเบยีนสหกรณ 
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่
(5) สมาชิกซึง่ผดินัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี  ไมวาตนเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองป ทางบัญช ี  

นับแต ปที่ผดินดั  ถงึปทีเ่ลอืกตั้งกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผดินั้นมิไดเกดิขึ้นจากการกระทําของตนเอง 
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

 
-  ในป  2563  น้ี  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด  ชดุที ่ 38 
พนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน  7   คน  ดงันี ้

1. นายชวน โทอิ้ง วาระที่  1  ปที่  2 
2. นายแสวง พิมพสมแดง วาระที่  1  ปที่  2 
3. นางประภัสสร บุญอยู วาระที่  1  ปที่  2 
4. นางสุรางค วนะภูติ วาระที่  2  ปที่  2 
5. นายพีรพงศ ทองอันตัง วาระที่  2  ปที่  2 
6. 

  7. 
นายมานติย 
นายพูลสมบตั ิ

ไชยพะยวน 
ติงมหาอินทร 

วาระที่  2  ปที่  2 
วาระที่  2  ปที่  2 

     
 
 
 

    
    

    
                   รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชดุที ่38  ดํารงตําแหนงอยูตามวาระในป  2563   จํานวน  8  คน ดงัน้ี 

1. นายสมพงษ พันธุคุมเกา วาระที่  1  ปที่  2 
2. นายสมเกยีรต ิ กันโฮมภ ู วาระที่  1  ปที่  2 
3. 

  4. 
นางวิภา 
นายยุทธนา 

แกวเคน 
ทิพยสุวรรณ 

วาระที่  1  ปที่  2 
วาระที่  1  ปที่  2 

5. นายถาวร เมฆราช วาระที่  1  ปที่  2 
6. นายวิทยา นาคา วาระที่  2  ปที่  2 
7. 

  8. 
นายเพชรทว ี
นายเทอดศักดิ ์

นวลมณี 
จุลนีย 

วาระที่  2  ปที่  2 
วาระที่  2  ปที่  2 
 

 ดังน้ัน  เพ่ือใหเปนไปตาม  มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.สหกรณ  พ.ศ. 2542  และขอบังคบัสหกรณ ขอ 72  
และหมวด  12   การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
 ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป  2562   จึงตองมีการดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการ  เพ่ือทดแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน  7  คน  ตามโควตาตาง  ๆ ดังนี ้
   -  โควตาทั่วไป  จํานวน  4  คน 
   -  โควตา รพช.  จํานวน  2  คน 
   -  โควตา สสจ.สน.         จํานวน  1  คน      
      

2. แจงรายช่ือและหมายเลขผูสมัครกรรมการ  ประจําป  2563 
 

               2.1  โควตาทั่วไป  จํานวน   4   คน       มีผูสมัคร   6    คน  ประกอบดวย 
หมายเลข 1 ดร. ธานี กอบุญ    
หมายเลข 2 นายชวน โทอ้ิง    
หมายเลข 3 นายวิรัตน จําปาวัน    
หมายเลข 
หมายเลข  
หมายเลข     

4 
5 
6 

นายวิสทิธิ ์
นายวัฒชยั 
นายวรวุฒ ิ

ง้ิวพรหม 
พรหมสาขา ณ สกลนคร 
ทิพยสุวรรณ 

   

                 2.2  โควตา รพช.   จํานวน   2   คน    มีผูสมัคร   5   คน  ประกอบดวย 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข     

1 
2 
3 
4 
5 

นางสาวราณี 
นางประภัสสร 
นายประจักร 
นายพนา 
จาเอกเชิดศกัดิ ์

วิริยะเจริญกิจ 
บุญอยู 
เหิกขุนทด 
สุทธศรี 
เทศนเรียน 

    

                  2.3 โควตา   สสจ.สน. จํานวน   1   คน  มีผูสมัคร  2   คน   ประกอบดวย  
หมายเลข 1 นายแสวง พิมพสมแดง 
หมายเลข 2 นายประมวลศิลป บุพศิริ 
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  3.  รายช่ือและหมายเลขผูสมัครผูตรวจสอบกิจการประจําป  2563 
     ประกาศรับสมคัร จํานวน  4  คน  มีผูสมัคร  4   คน ดังน้ี 

หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข  

1 
2 
3 
4 

นางวัชราภรณ 
นางสภุาดา 
นางสาวคําหยาด 
นางสาวสุทชัชา 
 

พอคุณตรง 
ตามัย 
ใจสูศึก 
วิทยพาณิชกร 

มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................................... 
  1.  แตงตัง้....................................................................... เปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
            2. แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ   ดงัน้ี 

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

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

2. แตงตัง้คณะกรรมการควบคุมหบีบตัรเลือกตัง้ (ลงคะแนน)   ดงัน้ี 
       ............................................................................. 
       ............................................................................. 
       ............................................................................. 
        
3. แตงตัง้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน  ดังนี ้

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

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

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

ผลการเลือกตั้งกรรมการ    -  โควตาทั่วไป  จํานวน   4   คน  ประกอบดวย 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3.....................................................................  
4.....................................................................  
 

 

     -  โควตา รพช.  จํานวน  2  คน  ประกอบดวย 
             1......................................................................... 
             2......................................................................... 
 
 

    -  โควตา   สสจ.สน.  จํานวน  1  คน ประกอบดวย 
          1........................................................................ 

     
 

 
 
 
 

 
 

 
4.  การเลือกต้ังตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ 
 
           อางถึงขอบังคับของสหกรณ 

“ขอ 124.  การประกาศผลการเลือกตัง้  ใหคณะกรรมการนับคะแนนแจงผลการนับคะแนนแกประธาน
กรรมการจัดการเลือกตัง้เพื่อประกาศผลการนับคะแนน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ตามกลุมสมาชิกทั่วไป  
และ/หรือกลุมสมาชิกรวม  ในกรณีที่ผูสมัครมคีะแนนเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้จับสลากรายชือ่
เพ่ือหาลําดับในการเขาจับสลากกอน-หลัง  แลวจึงใหผูสมคัรที่มีคะแนนเทากันจับสลากเพ่ือเขาดํารงตําแหนง
กรรมการดําเนินการสหกรณตอไป 
 ขอ 125. เม่ือทีป่ระชมุไดดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงตามจํานวนครบแลว   
ถาตําแหนงประธานกรรมการวางลงใหคณะกรรมการดําเนินการทั้งสิบหาคนแสดงความจํานงสมัครตําแหนง  
ประธานกรรมการ เพื่อใหทีป่ระชมุใหญลงมติเลือกตั้งเปนความลบั ผูไดรับคะแนนสงูสดุเปนผูไดดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ ถามีเสยีงเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้นําความในขอ  124  มาบังคับใชโดย
อนุโลม” 
 

-  เนื่องจากในป  2563  ตําแหนงประธานกรรมการไดวางลง  และขอใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการสหกรณชดุที ่ 39  จากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  15  คน  โดย 

1.  ใหกรรมการดําเนินการ  ชดุที่  39  ไดแสดงความจํานงสมคัรในตําแหนงประธานกรรมการ 
ดําเนินการ  ถามีผูสมัครเกิน  1  คน  ใหทีป่ระชุมใหญลงเลอืกตัง้แบบลบั  มตเิลือกเอาเพียง  1  คน  ผูที่ได
คะแนนสงูสุดถือวาไดรับเลือกตัง้เปน    ประธานกรรมการดําเนินการ แตถามีผูสมัครเพยีง  1  คน  ใหที่ประชุม
รับรองใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการเลย 

2. ในกรณีที่ไมมีกรรมการดําเนินการชดุที่  39   คนใด แจงความจํานงสมัครเปนประธาน 
กรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญลงมตเิลือกกรรมการ ในชดุที ่39  คนใดคนหน่ึง โดยใหผูที่ไดคะแนนสงูสดุ
เปนประธานกรรมการ 

3. ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสดุหลายคน  ใหประธานดําเนินการเลือกตัง้ใหผูที่ไดรับคะแนน    
สูงสดุน้ัน ทําการจับสลากเพื่อหาลําดบักอน หลงั  ในการจับสลาก เม่ือไดแลว ใหจับสลากหาผูที่ไดเปนประธาน
กรรมการดําเนินการตอไป 
 
รายช่ือผูสมัครตําแหนงประธานกรรมการ    
 

1....................................................................... 
    2....................................................................... 
     
ผลการเลือกประธานกรรมการ............................................................................................... 
 
 
 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................... 
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  3.  รายช่ือและหมายเลขผูสมัครผูตรวจสอบกิจการประจําป  2563 
     ประกาศรับสมคัร จํานวน  4  คน  มีผูสมัคร  4   คน ดังน้ี 

หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข 
หมายเลข  

1 
2 
3 
4 

นางวัชราภรณ 
นางสภุาดา 
นางสาวคําหยาด 
นางสาวสุทชัชา 
 

พอคุณตรง 
ตามัย 
ใจสูศึก 
วิทยพาณิชกร 

มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................................... 
  1.  แตงตัง้....................................................................... เปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง 
            2. แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ   ดงัน้ี 

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

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

2. แตงตัง้คณะกรรมการควบคุมหบีบตัรเลือกตัง้ (ลงคะแนน)   ดงัน้ี 
       ............................................................................. 
       ............................................................................. 
       ............................................................................. 
        
3. แตงตัง้คณะกรรมการตรวจนับคะแนน  ดังนี ้

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

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

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

ผลการเลือกตั้งกรรมการ    -  โควตาทั่วไป  จํานวน   4   คน  ประกอบดวย 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3.....................................................................  
4.....................................................................  
 

 

     -  โควตา รพช.  จํานวน  2  คน  ประกอบดวย 
             1......................................................................... 
             2......................................................................... 
 
 

    -  โควตา   สสจ.สน.  จํานวน  1  คน ประกอบดวย 
          1........................................................................ 

     
 

 
 
 
 

 
 

 
4.  การเลือกต้ังตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ 
 
           อางถึงขอบังคับของสหกรณ 

“ขอ 124.  การประกาศผลการเลือกตัง้  ใหคณะกรรมการนับคะแนนแจงผลการนับคะแนนแกประธาน
กรรมการจัดการเลือกตัง้เพื่อประกาศผลการนับคะแนน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ตามกลุมสมาชิกทั่วไป  
และ/หรือกลุมสมาชิกรวม  ในกรณีที่ผูสมัครมคีะแนนเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้จับสลากรายชือ่
เพ่ือหาลําดับในการเขาจับสลากกอน-หลัง  แลวจึงใหผูสมคัรที่มีคะแนนเทากันจับสลากเพ่ือเขาดํารงตําแหนง
กรรมการดําเนินการสหกรณตอไป 
 ขอ 125. เม่ือทีป่ระชมุไดดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงตามจํานวนครบแลว   
ถาตําแหนงประธานกรรมการวางลงใหคณะกรรมการดําเนินการทั้งสิบหาคนแสดงความจํานงสมัครตําแหนง  
ประธานกรรมการ เพื่อใหทีป่ระชมุใหญลงมติเลือกตั้งเปนความลบั ผูไดรับคะแนนสงูสดุเปนผูไดดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ ถามีเสยีงเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้นําความในขอ  124  มาบังคับใชโดย
อนุโลม” 
 

-  เนื่องจากในป  2563  ตําแหนงประธานกรรมการไดวางลง  และขอใหทีป่ระชุมใหญเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการสหกรณชดุที ่ 39  จากคณะกรรมการดําเนินการ  จํานวน  15  คน  โดย 

1.  ใหกรรมการดําเนินการ  ชดุที่  39  ไดแสดงความจํานงสมคัรในตําแหนงประธานกรรมการ 
ดําเนินการ  ถามีผูสมัครเกิน  1  คน  ใหทีป่ระชุมใหญลงเลอืกตัง้แบบลบั  มตเิลือกเอาเพียง  1  คน  ผูที่ได
คะแนนสงูสุดถือวาไดรับเลือกตัง้เปน    ประธานกรรมการดําเนินการ แตถามีผูสมัครเพยีง  1  คน  ใหที่ประชุม
รับรองใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการเลย 

2. ในกรณีที่ไมมีกรรมการดําเนินการชดุที่  39   คนใด แจงความจํานงสมัครเปนประธาน 
กรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญลงมตเิลือกกรรมการ ในชดุที ่39  คนใดคนหน่ึง โดยใหผูที่ไดคะแนนสงูสดุ
เปนประธานกรรมการ 

3. ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสดุหลายคน  ใหประธานดําเนินการเลือกตัง้ใหผูที่ไดรับคะแนน    
สูงสดุน้ัน ทําการจับสลากเพื่อหาลําดบักอน หลงั  ในการจับสลาก เม่ือไดแลว ใหจับสลากหาผูที่ไดเปนประธาน
กรรมการดําเนินการตอไป 
 
รายช่ือผูสมัครตําแหนงประธานกรรมการ    
 

1....................................................................... 
    2....................................................................... 
     
ผลการเลือกประธานกรรมการ............................................................................................... 
 
 
 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 7. เรือ่งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ ประจําป 2562 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 

 

เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากดั 

 ตามมติที่ประชุมใหญ ประจําป 2560 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2561 ไดเลือกตั้งใหขาพเจา และคณะเปนผู

ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ขอ 104 

อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ 

 1. คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร ประกอบดวย 

  1.1 นางสาวคําหยาด     ใจสูศึก  ประธานผูตรวจสอบกิจการ 

  1.2 นางวัชราภรณ        พอคุณตรง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

  1.3 นางสาวสุทชัชา       วิทยพาณิชกร ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

  1.4 นางสภุาดา           ตามัย  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 2. วัตถปุระสงคการตรวจสอบ 

  2.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

  2.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการทําบญัชีเอกสาร 

  2.3 เพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ  เพ่ือใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

          เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิตัิงาน 

 3. ขอบเขตของการตรวจสอบ 

  3.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารหลกัฐานการบัญช ี

  3.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามทะเบียนและขอกําหนดของสหกรณ 

  3.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวตัถุประสงค ขอบังคับ ทะเบียน และมตขิองทีป่ระชุม 

  3.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานการตามแผนงานและ   

     งบประมาณที่กําหนดไว 

3.5 ตรวจสอบการจัดทํางบทดลองประจําเดือนทุกเดือน 

3.6 ตรวจสอบการรับ จายเงินโดยเปรียบเทยีบกับรายได รายจาย 

3.7 ตรวจสอบการจัดทํางบการเงินของสหกรณ 

 

 

 

 

 

 
 

 4. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

  4.1 ดานการบริหารงานทั่วไป 

       4.1.1 ตรวจสอบการจัดทําผังการจัดองคกรและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

   - มีการจัดทําผังโครงสรางองคกรไวเปนลายลักษณอักษร เหมาะสมและชัดเจน  

มีการแบงงาน การกําหนดสายการปฏิบัติงานและการบังคับบัญชา มีการควบคุมการดําเนินงานตามสาย

การปฏิบัติงาน ทั้งไดมีการปฏิบัติงานตามโครงสรางที่กําหนด 

       4.1.2 มีขอบงัคับและระเบียบตางๆ ที่สหกรณกําหนดขึน้ ถอืใหเปนแนวทางปฏบิตัิงาน 

ครบถวนและเหมาะสม 

                4.1.3 การดําเนินงานของสหกรณ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ ตามขอบังคบั ระเบยีบ มต ิ

ที่ประชุมและคําแนะนําของนายทะเบยีน 

  4.2 การปฏบิตัดิานบญัช ี

   4.2.1 สหกรณใชระบบบัญช ีเปนไปตามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนดและใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจะทํารายงานการเงินและบัญชีอยางเหมาะสม และเพียงพอกับ 

ปริมาณธุรกิจ 

   4.2.2 การบันทึกบัญชขีองสหกรณครบถวน และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการ 

บัญชี เพียงพอที่จะใชเปนหลกัฐานทางบัญชีโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามระเบยีบนาย

ทะเบียนสหกรณ 

4.2.3 การจัดทําบัญชยีอยและทะเบยีนตางๆ เชน เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน และ 

ลูกหน้ีเงินกู ดวยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร ซึ่งการประมวลผลขอมลูเรียบรอย และตรงกบั 

บัญชีคมุยอด และบัญชแียกประเภท 

  4.3 ผลการดําเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด มีสมาชิก 

ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป2562 
(คน) 

ป 2561 
(คน) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

(คน) (รอยละ) 
สมาชิกสามัญ 
สมาชิกสมทบ 

3,374 
2,597 

3,231 
2,355 

143 
242 

4.43 
10.28 

รวม 5,971 5,586 385 6.89 
 

การรับเขาเปนสมาชกิ และใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติ

ถูกตอง ตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ 
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 4. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

  4.1 ดานการบริหารงานทั่วไป 

       4.1.1 ตรวจสอบการจัดทําผังการจัดองคกรและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 

   - มีการจัดทําผังโครงสรางองคกรไวเปนลายลักษณอักษร เหมาะสมและชัดเจน  

มีการแบงงาน การกําหนดสายการปฏิบัติงานและการบังคับบัญชา มีการควบคุมการดําเนินงานตามสาย

การปฏิบัติงาน ทั้งไดมีการปฏิบัติงานตามโครงสรางที่กําหนด 

       4.1.2 มีขอบงัคับและระเบียบตางๆ ที่สหกรณกําหนดขึน้ ถอืใหเปนแนวทางปฏบิตัิงาน 

ครบถวนและเหมาะสม 

                4.1.3 การดําเนินงานของสหกรณ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ ตามขอบังคบั ระเบยีบ มต ิ

ที่ประชุมและคําแนะนําของนายทะเบยีน 

  4.2 การปฏบิตัดิานบญัช ี

   4.2.1 สหกรณใชระบบบัญช ีเปนไปตามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนดและใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจะทํารายงานการเงินและบัญชีอยางเหมาะสม และเพียงพอกับ 

ปริมาณธุรกิจ 

   4.2.2 การบันทึกบัญชขีองสหกรณครบถวน และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการ 

บัญชี เพียงพอที่จะใชเปนหลกัฐานทางบัญชีโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามระเบยีบนาย

ทะเบียนสหกรณ 

4.2.3 การจัดทําบัญชยีอยและทะเบยีนตางๆ เชน เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน และ 

ลูกหน้ีเงินกู ดวยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร ซึ่งการประมวลผลขอมลูเรียบรอย และตรงกบั 

บัญชีคมุยอด และบัญชแียกประเภท 

  4.3 ผลการดําเนินงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด มีสมาชิก 

ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป2562 
(คน) 

ป 2561 
(คน) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

(คน) (รอยละ) 
สมาชิกสามัญ 
สมาชิกสมทบ 

3,374 
2,597 

3,231 
2,355 

143 
242 

4.43 
10.28 

รวม 5,971 5,586 385 6.89 
 

การรับเขาเปนสมาชกิ และใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการอนุมัติ

ถูกตอง ตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ 
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4.4 ดานสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  เงินใหกูแกสมาชกิของสหกรณประกอบดวย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินใหกูแกสมาชิกทุก

ประเภทรวม  2,737,240,118  บาท ลดลงจากปกอน 259,435,341.55  บาท หรือลดลงรอยละ 8.66 

 การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานแสดงการเปนหน้ี 

การค้ําประกัน และเอกสารประกอบครบถวน การจัดทําทะเบียนลูกหน้ีเงินกู การประมวลผลขอมูลรายละเอียด

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ถูกตองตรงกับบัญชีคุมยอด 

  4.5 ดานการเงิน 

  4.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินสด เงิน

ฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) รอยละ 

1.เงินสด 
2. เงินฝากธนาคาร 
   - กระแสรายวัน 
   - ออมทรัพย 
   - ออมทรัพยพิเศษ 
3. เงินฝากสหกรณอ่ืน 

16,656.61 
 

88,431.00 
51,424,533.57 

6,139.69 
17,547,820.97 

2,684.13 
 

72,600.00 
37,084,696.67 

4,863.96 
30,222,840.21 

13,972.48 
 

15,831.00 
14,339,836.90 

1,275.73 
-12,675,019.24 

520.56 
 

21.81 
38.67 
26.23 
-41.94 

รวม 69,083,581.84 67,387,684.97 1,695,896.87 2.52 
 

 การดําเนินงานในระหวางปสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ดําเนินการตรวจนับเงิน

คงเหลือเปนประจําทุกวัน ที่เปดทําการ เงินสดคงเหลือ จํานวน  16,656.61 บาท ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ

ประจําวัน และเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสด ซ่ึงกําหนดไวไมเกิน 30,000 บาท 

 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (รอยละ) 

1. เงินกูสมาชกิสามัญ 
2. เงินกูสมาชกิสมทบ 
3. เงินกูฉุกเฉิน 
4. เงินกูฉุกเฉิน ATM 
5. เงินกูพิเศษ 
6. เงินกูเอนกประสงค 
7. เงินกูเพ่ือการศกึษา 

2,206,566,000.00 
10,767,600.00 

128,849,400.00 
30,773,964.00 

119,683,154.00 
240,600,000.00 

- 

2,320,382,000.00 
19,694,600.00 

123,320,400.00 
28,803,916.55 

129,174,543.00 
374,650,000.00 

650,000.00 

-113,816,000.00 
-8,927,000.00 
5,529,000.00 
1,970,047.45 

-9,491,389.00 
-134,050,000.00 

-650,000.00 

-4.91 
-45.33 
4.48 
6.84 
-7.35 
-35.78 
-100 

รวม 2,737,240,118.00 2,996,675,459.55 -259,435,341.55 -8.66 

 
 

 

 เงินฝากธนาคาร รวม  51,519,104.26 บาท แยกเปนบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน 2 บัญชี บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย  6  บัญชี และบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1  บัญชี สําหรับสํารองหมุนเวียนการดําเนินงานใน

ระหวางป  

 เงินฝากสหกรณอ่ืนรวม 17,547,820.97 บาท แยกเปนเงินฝากกับ 4 สหกรณ ลดลงจากปกอน 

12,675,019.24 บาท หรือ ลดลงรอยละ 41.94 

4.5.2 การรับ – จายเงิน เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ และอยูภายใตกรอบ 

งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 รายการรับและจายเงินของสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร มีการลงนามอนุมัติโดยผูมีอํานาจอนุมัติ เอกสารประกอบการรับ-จายครบถวน 

ถูกตอง เพียงพอตามหลักเกณฑทั่วไป และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการรับจายไวในที่ปลอดภัย   

      4.6 ดานการลงทุนทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีการลงทุนประกอบดวย 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
(บาท) รอยละ 

1.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
2.หุนบริษัทประกันชีวิตสหกรณ 

44,696,000 
1,000,000 

44,196,000 
1,000,000 

500,000 
- 

1.13 
- 

รวม 45,696,000 45,196,000 500,000 1.11 
                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 

45,696,000  บาท เพ่ิมขึ้น จากปกอน จํานวน  500,000  บาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.11 

การลงทุนดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และ ประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 

  4.7 ดานเงินรับฝาก 

4.7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

มีเงินรับฝากจากสมาชิกและเงินรับฝากจากสหกรณอื่น ประกอบดวย 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (รอยละ) 

1.เงินรับฝากจากสมาชิก 
2.เงินรับฝากจากสหกรณ 

932,323,285.15 
668,569,955.21 

769,004,737.49 
649,693,253.40 

163,318,547.66 
18,876,701.81 

21.24 
2.91 

รวม 1,600,893,240.36 1,418,697,990.89 182,195,249.47 12.84 
 

- เงินรับฝากจากสมาชิก รวม 932,323,285.15 บาท แยกเปนประเภทเงินฝาก 10 

ประเภท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 163,318,547.66  บาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.24 

- เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน รวม 668,569,955.21บาท โดยรับฝากกับ19 สหกรณ 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 18,876,701.81  บาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.91 
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4.4 ดานสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  เงินใหกูแกสมาชกิของสหกรณประกอบดวย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินใหกูแกสมาชิกทุก

ประเภทรวม  2,737,240,118  บาท ลดลงจากปกอน 259,435,341.55  บาท หรือลดลงรอยละ 8.66 

 การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานแสดงการเปนหน้ี 

การค้ําประกัน และเอกสารประกอบครบถวน การจัดทําทะเบียนลูกหน้ีเงินกู การประมวลผลขอมูลรายละเอียด

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ถูกตองตรงกับบัญชีคุมยอด 

  4.5 ดานการเงิน 

  4.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินสด เงิน

ฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) รอยละ 

1.เงินสด 
2. เงินฝากธนาคาร 
   - กระแสรายวัน 
   - ออมทรัพย 
   - ออมทรัพยพิเศษ 
3. เงินฝากสหกรณอ่ืน 

16,656.61 
 

88,431.00 
51,424,533.57 

6,139.69 
17,547,820.97 

2,684.13 
 

72,600.00 
37,084,696.67 

4,863.96 
30,222,840.21 

13,972.48 
 

15,831.00 
14,339,836.90 

1,275.73 
-12,675,019.24 

520.56 
 

21.81 
38.67 
26.23 
-41.94 

รวม 69,083,581.84 67,387,684.97 1,695,896.87 2.52 
 

 การดําเนินงานในระหวางปสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ดําเนินการตรวจนับเงิน

คงเหลือเปนประจําทุกวัน ที่เปดทําการ เงินสดคงเหลือ จํานวน  16,656.61 บาท ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ

ประจําวัน และเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสด ซ่ึงกําหนดไวไมเกิน 30,000 บาท 

 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (รอยละ) 

1. เงินกูสมาชกิสามัญ 
2. เงินกูสมาชกิสมทบ 
3. เงินกูฉุกเฉิน 
4. เงินกูฉุกเฉิน ATM 
5. เงินกูพิเศษ 
6. เงินกูเอนกประสงค 
7. เงินกูเพ่ือการศกึษา 

2,206,566,000.00 
10,767,600.00 

128,849,400.00 
30,773,964.00 

119,683,154.00 
240,600,000.00 

- 

2,320,382,000.00 
19,694,600.00 

123,320,400.00 
28,803,916.55 

129,174,543.00 
374,650,000.00 

650,000.00 

-113,816,000.00 
-8,927,000.00 
5,529,000.00 
1,970,047.45 

-9,491,389.00 
-134,050,000.00 

-650,000.00 

-4.91 
-45.33 
4.48 
6.84 
-7.35 
-35.78 
-100 

รวม 2,737,240,118.00 2,996,675,459.55 -259,435,341.55 -8.66 

 
 

 

 เงินฝากธนาคาร รวม  51,519,104.26 บาท แยกเปนบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน 2 บัญชี บัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย  6  บัญชี และบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1  บัญชี สําหรับสํารองหมุนเวียนการดําเนินงานใน

ระหวางป  

 เงินฝากสหกรณอ่ืนรวม 17,547,820.97 บาท แยกเปนเงินฝากกับ 4 สหกรณ ลดลงจากปกอน 

12,675,019.24 บาท หรือ ลดลงรอยละ 41.94 

4.5.2 การรับ – จายเงิน เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ และอยูภายใตกรอบ 

งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 รายการรับและจายเงินของสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร มีการลงนามอนุมัติโดยผูมีอํานาจอนุมัติ เอกสารประกอบการรับ-จายครบถวน 

ถูกตอง เพียงพอตามหลักเกณฑทั่วไป และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการรับจายไวในที่ปลอดภัย   

      4.6 ดานการลงทุนทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีการลงทุนประกอบดวย 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
(บาท) รอยละ 

1.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
2.หุนบริษัทประกันชีวิตสหกรณ 

44,696,000 
1,000,000 

44,196,000 
1,000,000 

500,000 
- 

1.13 
- 

รวม 45,696,000 45,196,000 500,000 1.11 
                 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 

45,696,000  บาท เพ่ิมขึ้น จากปกอน จํานวน  500,000  บาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.11 

การลงทุนดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และ ประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 

  4.7 ดานเงินรับฝาก 

4.7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

มีเงินรับฝากจากสมาชิกและเงินรับฝากจากสหกรณอื่น ประกอบดวย 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) (รอยละ) 

1.เงินรับฝากจากสมาชิก 
2.เงินรับฝากจากสหกรณ 

932,323,285.15 
668,569,955.21 

769,004,737.49 
649,693,253.40 

163,318,547.66 
18,876,701.81 

21.24 
2.91 

รวม 1,600,893,240.36 1,418,697,990.89 182,195,249.47 12.84 
 

- เงินรับฝากจากสมาชิก รวม 932,323,285.15 บาท แยกเปนประเภทเงินฝาก 10 

ประเภท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 163,318,547.66  บาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.24 

- เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน รวม 668,569,955.21บาท โดยรับฝากกับ19 สหกรณ 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 18,876,701.81  บาท หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.91 
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การรับฝากเงินและจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เอกสาร 

หลักฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

  4.8 ดานทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ทุนตางๆของสหกรณ ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) รอยละ 

ทุนเรือนหุน 
ทุนสํารอง 
ทุนสาธารณประโยชน 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 
ทุนสวัสดิการ เ พ่ือช วย เหลือ
สมาชิกและครอบครัว 
ทุนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ 

2,442,197,030.00 
202,117,533.34 

216,721.12 
323,000.00 

 
4,189,502.48 

 
1,029,016.63 

2,089,871,670 
179,816,242.63 

226,620.12 
320,000.00 

 
8,046,162.48 

 
1,074,853.88 

352,325,360 
22,301,290.71 

-9,899 
3,000 

 
-3,856,660 

 
-45,837.25 

16.86 
12.40 
-4.37 
0.94 

 
-47.93 

 
-4.26 

รวม 2,650,072,803.57 2,279,355,549.11 370,717,254.46 16.26 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีทุน 

ทั้งสิ้นรวม  2,650,072,803.57 บาท เปรียบเทียบกับปกอนเพ่ิมขึ้น 370,717,254.46  บาท หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 16.26  รายการที่เพ่ิมระหวางป สวนใหญเปนรายการรับทุนเรือนหุนจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น 

- การใชจายทุนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว เปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่สหกรณกําหนด 

                4.9 รายไดและคาใชจาย 
 

              รายการ 

   

เดอืน ธ.ค.62 เดอืน ธ.ค.61 + เพ่ิม,-ลด 
 

1. รายได 
    -รายไดดอกเบีย้ 
    -รายไดอ่ืน 
รวมรายได 
2. คาใชจาย 
    -คาใชจายดอกเบีย้ 
    -คาใชจายดําเนินงาน 
รวมคาใชจาย 
3. กําไรสุทธิ 

 

 

 
357,974,685.91 

1,946,535.91 
359,921,221.82 

 
145,031,780.86 
10,548,227.31 

155,580,008.17 
204,341,213.65 

 

 
 
 
 

341,109,444.25 
2,695,382.09 

343,804,826.34 
 

146,359,669.02 
9,823,406.61 

156,183,075.63 
187,621,750.71 

 

 
 
 
 

+16,865,241.66 
-748,846.18 

+16,116,395.48 
 

-1,327,888.16 
+724,820.70 
-603,067.46 

+16,719,462.94       
 

           

 
 

 

 

 5. ตรวจสอบการใชจายเงิน ตามแผนงบประมาณรายจายประจําป 

 

                 หมวดรายจาย 
 

 คาใชจายตามแผน  รวมจายสะสมทั้งป 
     

    รอยละ 

-คาเบีย้ประชุมกรรมการ 
-คาเบีย้เลีย้งพาหนะกรรมการ 
-คารับรอง 
-คาของใชสํานักงาน 
-คาซอมแซมบํารุงรถ/ จยย./
เคร่ืองปรับอากาศ/คอมพิวเตอร/ปรับปรุง
อาคาร/พัฒนาโปรแกรม 
คาสาธารณูปโภค 
-คาไฟฟา 
-คาน้ําประปา 
-คาโทรศัพท 
-คาบริการระบบโทรศัพท อตัโนมัต ิ
-คาไปรษณีย 
-คาใชจายอ่ืน 
 

600,000.00 
650,000.00 
150,000.00 
200,000.00 
300,000.00 

 
 
 

200,000.00 
30,000.00 
50,000.00 
20,000.00 
50,000.00 
700,000.00 

 

493,700.00 
389,750.00 
88,869.00 
177,152.34 
169,020.00 

 
 
 

187,337.06 
21,833.59 
49,017.54 
56,035.26 
27,316.00 
358,108.30 

82.28 
59.96 
59.25 
88.58 
56.34 

 
 
 

93.67 
72.78 
98.04 
280.18 
54.63 
51.16 

                  รวม 2,950,000.00 2,018,139.09 68.41 
 
 

 

สรุปการบริหารงานของสหกรณ 

พิจารณาผลประกอบการในรอบปการเงิน 2562 สหกรณสามารถบริหารการเงินกอใหเกิดผลกําไรสุทธิ 

จํานวน  204,341,213.65 บาท สูงกวารอบปการเงิน 2561 จํานวน 16,719,462.94 บาท หรือสูงกวารอยละ 

8.91 

ในระหวางปคณะกรรมการ ไดทําหนาที่พิจารณารายการคาใชจายงบดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสม 

และเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจในภาวะปจจุบัน 
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การรับฝากเงินและจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เอกสาร 

หลักฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

  4.8 ดานทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ทุนตางๆของสหกรณ ประกอบดวย 
 

รายการ 
ป 2562 
(บาท) 

ป 2561 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
(บาท) รอยละ 

ทุนเรือนหุน 
ทุนสํารอง 
ทุนสาธารณประโยชน 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 
ทุนสวัสดิการ เ พ่ือช วย เหลือ
สมาชิกและครอบครัว 
ทุนเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ใหแกสหกรณ 

2,442,197,030.00 
202,117,533.34 

216,721.12 
323,000.00 

 
4,189,502.48 

 
1,029,016.63 

2,089,871,670 
179,816,242.63 

226,620.12 
320,000.00 

 
8,046,162.48 

 
1,074,853.88 

352,325,360 
22,301,290.71 

-9,899 
3,000 

 
-3,856,660 

 
-45,837.25 

16.86 
12.40 
-4.37 
0.94 

 
-47.93 

 
-4.26 

รวม 2,650,072,803.57 2,279,355,549.11 370,717,254.46 16.26 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีทุน 

ทั้งสิ้นรวม  2,650,072,803.57 บาท เปรียบเทียบกับปกอนเพ่ิมขึ้น 370,717,254.46  บาท หรือเพิ่มขึ้น 

รอยละ 16.26  รายการที่เพ่ิมระหวางป สวนใหญเปนรายการรับทุนเรือนหุนจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น 

- การใชจายทุนสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว เปนไปตามวัตถุประสงค 

ที่สหกรณกําหนด 

                4.9 รายไดและคาใชจาย 
 

              รายการ 

   

เดอืน ธ.ค.62 เดอืน ธ.ค.61 + เพ่ิม,-ลด 
 

1. รายได 
    -รายไดดอกเบีย้ 
    -รายไดอ่ืน 
รวมรายได 
2. คาใชจาย 
    -คาใชจายดอกเบีย้ 
    -คาใชจายดําเนินงาน 
รวมคาใชจาย 
3. กําไรสุทธิ 

 

 

 
357,974,685.91 

1,946,535.91 
359,921,221.82 

 
145,031,780.86 
10,548,227.31 

155,580,008.17 
204,341,213.65 

 

 
 
 
 

341,109,444.25 
2,695,382.09 

343,804,826.34 
 

146,359,669.02 
9,823,406.61 

156,183,075.63 
187,621,750.71 

 

 
 
 
 

+16,865,241.66 
-748,846.18 

+16,116,395.48 
 

-1,327,888.16 
+724,820.70 
-603,067.46 

+16,719,462.94       
 

           

 
 

 

 

 5. ตรวจสอบการใชจายเงิน ตามแผนงบประมาณรายจายประจําป 

 

                 หมวดรายจาย 
 

 คาใชจายตามแผน  รวมจายสะสมทั้งป 
     

    รอยละ 

-คาเบีย้ประชุมกรรมการ 
-คาเบีย้เลีย้งพาหนะกรรมการ 
-คารับรอง 
-คาของใชสํานักงาน 
-คาซอมแซมบํารุงรถ/ จยย./
เคร่ืองปรับอากาศ/คอมพิวเตอร/ปรับปรุง
อาคาร/พัฒนาโปรแกรม 
คาสาธารณูปโภค 
-คาไฟฟา 
-คาน้ําประปา 
-คาโทรศัพท 
-คาบริการระบบโทรศัพท อตัโนมัต ิ
-คาไปรษณีย 
-คาใชจายอ่ืน 
 

600,000.00 
650,000.00 
150,000.00 
200,000.00 
300,000.00 

 
 
 

200,000.00 
30,000.00 
50,000.00 
20,000.00 
50,000.00 
700,000.00 

 

493,700.00 
389,750.00 
88,869.00 
177,152.34 
169,020.00 

 
 
 

187,337.06 
21,833.59 
49,017.54 
56,035.26 
27,316.00 
358,108.30 

82.28 
59.96 
59.25 
88.58 
56.34 

 
 
 

93.67 
72.78 
98.04 
280.18 
54.63 
51.16 

                  รวม 2,950,000.00 2,018,139.09 68.41 
 
 

 

สรุปการบริหารงานของสหกรณ 

พิจารณาผลประกอบการในรอบปการเงิน 2562 สหกรณสามารถบริหารการเงินกอใหเกิดผลกําไรสุทธิ 

จํานวน  204,341,213.65 บาท สูงกวารอบปการเงิน 2561 จํานวน 16,719,462.94 บาท หรือสูงกวารอยละ 

8.91 

ในระหวางปคณะกรรมการ ไดทําหนาที่พิจารณารายการคาใชจายงบดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสม 

และเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจในภาวะปจจุบัน 
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  6. ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการกํากับติดตาม/ประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพวา หลังจากอบรมแลว มีการนําความรู 

จากการอบรมไปขยาย/ประกอบธุรกิจ ไดมากนอยเพียงใด และคืนขอมูลสูมวลสมาชิกถึงความสําเร็จของโครงการ 

2. การรับรองรายไดในการกูเงินจากสหกรณ ขอใหทางสหกรณไดกําหนดแบบฟอรมในการรับรอง 

รายได โดยในแบบฟอรม ใหมีลายมือชื่อรับรองของเจาหนาที่การเงินของหนวยงานน้ันๆ กอนที่จะเสนอ

ผูบังคับบัญชาลงนามรับรอง 

3. ควรทําแผนใหสมาชิกสหกรณฯ เขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ 

4. ควรกําหนดอายุในการรับสมัครสมาชิกสมทบของสหกรณ 

 

                                     (ลงชื่อ)       คําหยาด   ใจสูศึก            ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
     (นางสาวคําหยาด   ใจสูศึก) 
 
    (ลงชื่อ)       วัชราภรณ   พอคุณตรง    รองประธานผูตรวจสอบกิจการ 
     (นางวัชราภรณ   พอคุณตรง) 
 
    (ลงชื่อ)        สุทัชชา วิทยพาณิชกร      ผูตรวจสอบกิจการ 
     (นางสาวสุทชัชาวิทยพาณิชกร) 
 
    (ลงชื่อ)         สุภาดา   ตามยั          เลขานุการผูตรวจสอบกิจการ 
          (นางสภุาดา   ตามัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

ระเบียบวาระที่  8. เร่ืองพิจารณาการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  
รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด    

 

ขอความเดิม ขอความแกไข เหตุผล 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  49.  คุณสมบตัิของสมาชกิสมทบ  
สมาชิกสมทบตองมคีุณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ 

(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  

ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณ 

(5) มิได เปนสมาชิกในสหกรณออม
ทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  49.  คุณสมบตัขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบตองมีคุณสมบตัดิังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
     (2)  เปนบดิา มารดา สามี ภรรยาหรือบตุรที่
บรรลุนิตภิาวะของสมาชิก และมีสัญชาติไทย  
     (3) เปนบุคลากรในสงักดัสํางานสาธารณสขุ
จังหวัดสกลนคร/โรงพยาบาลศูนยสกลนคร/ศูนย
ควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร  
ในสายงาน พนักงานราชการ, พนักงานของรัฐ , 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข , ลูกจางเงินบํารุง 
ในจังหวัดสกลนคร  ทีข่าดคุณสมบตัิจะสมัครเขา
เปนสมาชกิตามขอบงัคับ  

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่

มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

 
 
 
 
เปนไปตามระเบยีบ
นายทะเบยีน
สหกรณฯ กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ขอ 53.  สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชกิ
สมทบ  สมาชิกสมทบมีสทิธิหนาที ่ รวมทั้ง
ขอหามดังนี ้
    สิทธขิองสมาชิกสมทบมดีงัน้ี 

(1) ไดรับขอมลูขาวสารและวิชาการ 
จากสหกรณ 

(2) สิทธิการไดรับเงินกูจากสหกรณ  
ตามระเบยีบคณะกรรมการกําหนดตอง
ไดรับคะแนน  เสยีงเห็นชอบไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูในวาระ
ขณะน้ัน 

(3) สิทธิการไดรับสินเชื่อจากสหกรณ  
ตามระเบยีบคณะกรรมการกําหนด  ตอง
ไดรับคะแนนเสยีงเห็นชอบไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูในวาระ
ขณะน้ัน 

(4) สิทธิการฝากเงินกบัจากสหกรณ 
เปนผูค้ําประกันเงินกูประเภทสมทบ 

ขอ 53.  สทิธิหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบมสีิทธิหนาที่  รวมทั้งขอหามดังนี ้
    สิทธขิองสมาชิกสมทบมีดงันี ้

(1) ไดรับขอมลูขาวสารและวิชาการจาก 
สหกรณ 
   (2) การถือหุน สมาชกิสมทบแตละรายจะตองถือ
หุนในสหกรณเม่ือแรกเขาไมนอยกวา 50  หุน และ
สะสมหุนไมนอยกวา 240 หุนตอป  แตไมเกินหนึ่ง
ในหาของหุนที่ชําระแลวทัง้หมด และใหไดรับเงิน
ปนผลในอัตราเดยีวกันกับสมาชิก 
   (3)  เงินเฉลีย่คืน สมาชิกสมทบมีสทิธิไดรับเงิน
เฉลีย่คืนตามสวนธุรกิจไดในอัตรา เดียวกันกับ
สมาชิก 

   (4) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมสีิทธิฝากเงิน
กับสหกรณได ทัง้เงินฝากประเภทออมทรัพยและ
ประเภทประจํา 

 

 
เปนไปตามระเบยีบ
นายทะเบยีน
สหกรณฯ กําหนด  
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ระเบียบวาระที่  8. เร่ืองพิจารณาการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  
รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด    

 

ขอความเดิม ขอความแกไข เหตุผล 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  49.  คุณสมบตัิของสมาชกิสมทบ  
สมาชิกสมทบตองมคีุณสมบตัดิงัน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติ
ภาวะ 

(3) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(4) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  

ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําสั่งของ
สหกรณ 

(5) มิได เปนสมาชิกในสหกรณออม
ทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 
 

หมวด  6 
สมาชิกสมทบ 

ขอ  49.  คุณสมบตัขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบตองมีคุณสมบตัดิังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
     (2)  เปนบดิา มารดา สามี ภรรยาหรือบตุรที่
บรรลุนิตภิาวะของสมาชิก และมีสัญชาติไทย  
     (3) เปนบุคลากรในสงักดัสํางานสาธารณสขุ
จังหวัดสกลนคร/โรงพยาบาลศูนยสกลนคร/ศูนย
ควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร  
ในสายงาน พนักงานราชการ, พนักงานของรัฐ , 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข , ลูกจางเงินบํารุง 
ในจังหวัดสกลนคร  ทีข่าดคุณสมบตัิจะสมัครเขา
เปนสมาชกิตามขอบงัคับ  

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืนที่

มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

 
 
 
 
เปนไปตามระเบยีบ
นายทะเบยีน
สหกรณฯ กําหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ขอ 53.  สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชกิ
สมทบ  สมาชิกสมทบมีสทิธิหนาที ่ รวมทั้ง
ขอหามดังนี ้
    สิทธขิองสมาชิกสมทบมดีงัน้ี 

(1) ไดรับขอมลูขาวสารและวิชาการ 
จากสหกรณ 

(2) สิทธิการไดรับเงินกูจากสหกรณ  
ตามระเบยีบคณะกรรมการกําหนดตอง
ไดรับคะแนน  เสยีงเห็นชอบไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูในวาระ
ขณะน้ัน 

(3) สิทธิการไดรับสินเชื่อจากสหกรณ  
ตามระเบยีบคณะกรรมการกําหนด  ตอง
ไดรับคะแนนเสยีงเห็นชอบไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการที่มีอยูในวาระ
ขณะน้ัน 

(4) สิทธิการฝากเงินกบัจากสหกรณ 
เปนผูค้ําประกันเงินกูประเภทสมทบ 

ขอ 53.  สทิธิหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบมสีิทธิหนาที่  รวมทั้งขอหามดังนี ้
    สิทธขิองสมาชิกสมทบมีดงันี ้

(1) ไดรับขอมลูขาวสารและวิชาการจาก 
สหกรณ 
   (2) การถือหุน สมาชกิสมทบแตละรายจะตองถือ
หุนในสหกรณเม่ือแรกเขาไมนอยกวา 50  หุน และ
สะสมหุนไมนอยกวา 240 หุนตอป  แตไมเกินหนึ่ง
ในหาของหุนที่ชําระแลวทัง้หมด และใหไดรับเงิน
ปนผลในอัตราเดยีวกันกับสมาชิก 
   (3)  เงินเฉลีย่คืน สมาชิกสมทบมีสทิธิไดรับเงิน
เฉลีย่คืนตามสวนธุรกิจไดในอัตรา เดียวกันกับ
สมาชิก 

   (4) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมสีิทธิฝากเงิน
กับสหกรณได ทัง้เงินฝากประเภทออมทรัพยและ
ประเภทประจํา 

 

 
เปนไปตามระเบยีบ
นายทะเบยีน
สหกรณฯ กําหนด  
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รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด   
  

ขอความเดมิ ขอความแกไข เหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนาทีข่องสมาชกิสมทบดงัน้ี 

(1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบงัคับ  มติ  และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทกุคร้ังที่สหกรณนัด
หมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ 
เพ่ือใหสหกรณเปนองคการที่เข็มแข็ง 

(4) สอดสองดแูลกิจการของสหกรณ   
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและ
ม่ันคง 
ขอหามของสมาชิกสมทบมดีังน้ี 

(1) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมของที่
ประชุมใหญ 

(2) เปนกรรมการดําเนินการ 
(3) การออกเสยีงในเร่ืองใดๆ 
(4) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวสิามัญ 

(5)  การใหเงินกู  ใหสมาชิกสมทบมีสทิธิกูเงินจาก
สหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ แตทั้งน้ี ตองไม
เกินมูลคาหุนรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบราย
น้ันๆ และความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิก
สมทบแตละราย รวมทัง้ตองจัดใหมีหลักประกันที่
เพยีงพอ 
    (6) เปนผูค้ําประกันเงินกูประเภทสมทบ 
    (7)  รับสวัสดิการ สมาชิกสมทบมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ 
  
หนาทีข่องสมาชิกสมทบดังน้ี 

(1) ปฏบิตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  
และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทกุคร้ังที่สหกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการสหกรณ เพื่อให

สหกรณเปนองคการทีเ่ขม็แขง็ 
(4) สอดสองดแูลกิจการของสหกรณ   
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง 
 

 
ขอหามของสมาชิกสมทบมดีังน้ี 

(1) การนับชื่อเขาเปนองคประชุมของที ่
ประชุมใหญ 

(2) เปนกรรมการดําเนินการ 
(3) การออกเสยีงในเร่ืองใดๆ 
(4) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

 
 
 
 
 
 

 

 บทเฉพาะกาล   
    ขอ 129.  นับแตวันทีข่อบังคบัน้ีใชบังคับ สมาชกิ
สมทบที่มีอยูเดิม  แตไมมีคุณสมบตัติามขอ  49.  
สามารถเปนสมาชิกสมทบตอไปได  และใหมสีิทธแิละ
หนาทีต่ามทีกํ่าหนดในขอบงัคับน้ี  จนกวาจะขาด
สมาชิกภาพ และเหตุอื่นตามขอบังคับ 

เปนไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียน
สหกรณฯ 
กําหนด  

 
 

มตทิี่ประชุม   ............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
ระเบียบวาระที่  9.  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ - รายจาย ประจําป 2563 
 
          คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่ 38  ประจําป  2562   ขอเสนอแผนงาน  ประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจาย ประจําป  2563   ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี  

 
   แผนงาน ประจําป 2563 

    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
 

วิสัยทัศน   (VISION) 
 

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศ  นําพามวลสมาชิกสูคุณภาพที่ด ี ภายใตการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภบิาล และมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ 

 
พันธกจิ   (MISSION) 

 
1. พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ  มาตรฐานคุณภาพจัดการสหกรณ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทางการเงิน 
3. จัดสวัสดกิารใหครอบคลุมและทั่วถึง  และเหมาะสม 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี สารสนเทศ  ใหมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงเครือขายอื่น 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  เพ่ือใหสูความเปนเลศิ 
6. สนับสนุนการลงทุนเพ่ือระบบบริการ   
7. สรางความรวมมือกับภาคเีครือขายสหกรณ  และเอ้ืออาทรตอชุมชน 

 
นโยบาย 

 
1. บริหารจัดการสหกรณมุงสูวสิยัทศัน พันธกิจและเปาหมายทีว่างไว 
2. เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการสหกรณใหม่ันคง มวลสมาชิกพึงพอใจ ดวยการมีสวนรวม เพ่ือสราง

ความเจริญเตบิโตแบบยั่งยืน 
3. เพ่ิมพูนความรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกมวลสมาชิกใหดยีิ่งขึ้นขึ้น 
4. นําเทคโนโลยี่สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุประสิทธิผล 
5. เพ่ิมศักยภาพของกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการเพ่ือการบริหารจัดการสหกรณ 
6. เปนผูนําการเชือ่มโยงเครือขายสหกรณ 
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ระเบียบวาระที่  9.  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ - รายจาย ประจําป 2563 
 
          คณะกรรมการดําเนินการชดุที ่ 38  ประจําป  2562   ขอเสนอแผนงาน  ประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจาย ประจําป  2563   ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี  

 
   แผนงาน ประจําป 2563 

    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
 

วิสัยทัศน   (VISION) 
 

เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศ  นําพามวลสมาชิกสูคุณภาพที่ด ี ภายใตการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภบิาล และมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ 

 
พันธกจิ   (MISSION) 

 
1. พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ  มาตรฐานคุณภาพจัดการสหกรณ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทางการเงิน 
3. จัดสวัสดกิารใหครอบคลุมและทั่วถึง  และเหมาะสม 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี สารสนเทศ  ใหมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงเครือขายอื่น 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  เพ่ือใหสูความเปนเลศิ 
6. สนับสนุนการลงทุนเพ่ือระบบบริการ   
7. สรางความรวมมือกับภาคเีครือขายสหกรณ  และเอ้ืออาทรตอชุมชน 

 
นโยบาย 

 
1. บริหารจัดการสหกรณมุงสูวสิยัทศัน พันธกิจและเปาหมายทีว่างไว 
2. เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการสหกรณใหม่ันคง มวลสมาชิกพึงพอใจ ดวยการมีสวนรวม เพ่ือสราง

ความเจริญเตบิโตแบบยั่งยืน 
3. เพ่ิมพูนความรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกมวลสมาชิกใหดยีิ่งขึ้นขึ้น 
4. นําเทคโนโลยี่สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุประสิทธิผล 
5. เพ่ิมศักยภาพของกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการเพ่ือการบริหารจัดการสหกรณ 
6. เปนผูนําการเชือ่มโยงเครือขายสหกรณ 
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1. เสนอแผนงานของสหกรณ ประจําป  2563 
 

       ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารทุนที่เอื้อตอความมั่นคงของสหกรณ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิก 

           1.1  กลยุทธสรางความม่ันคงทางการเงินอยางเขมแข็งและยั่งยืนแกสหกรณ 
                          - รณรงคทุนภายในดวยการสงเสริมการออมในรูปทุนเรือนหุนและเงินฝาก  

           1.2  เพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการแกสมาชิก 
       -  ยกระดับการบริการสูความเปนเลศิ 
       -  การใหบริการแกสมาชกิในวันหยดุทําการ 
   

 ประเด็นยทุธศาสตรที่  2  การพัฒนาองคกร โครงสรางและระบบบริหารงานสหกรณใหไดมาตรฐาน   
  2.1  กลยุทธจัดทําแผนยทุธศาสตรพัฒนาสหกรณ 
                     2.2  พัฒนาสหกรณสูรางวัลสหกรณดีเดนแหงชาติ/เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ 
                     2.3  สรางนวตกรรมการใหบริการสมาชิก 
  2.4  ประชุมวิสามัญเพ่ือรองรับการแกไขขอบงัคบั ระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง 
                           กรรมการดําเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการ  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาจัดสวสัดกิารใหแกสมาชิก 
                     3.1  ปรับปรุง/พัฒนาหลักเกณฑ เงื่อนไข การจัดสวัสดิการสมาชกิสหกรณ 
                     3.2  จัดอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดแกสมาชิก 
  3.3  รางวัลสมาชิกสหกรณตนแบบ  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงสารสนเทศของสมาชิกเพื่อการบริการที่เปนเลศิ 
4.2  พัฒนาระบบฐานขอมลูเพื่อการบริการที่เปนเลศิ 
4.3  การพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการทางการเงินของสหกรณกับธนาคาร 
4.4  พัฒนาโปรแกรมเสริมระบบหลกัเพ่ือสนับสนุนการบริการแกสมาชิก 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  5   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
                    5.1  การพัฒนาสมาชิกสหกรณ 
                     5.2  การพัฒนาคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
                     5.3  การพัฒนาฝายจัดการสูความเปนมืออาชีพ 
  5.4  การพัฒนาอนุกรรมการบริหารเงินทุน/บริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน   
 ประเด็นยทุธศาสตรที่  6  สรางภาคีเครือขายและเช่ือมโยงธุรกจิในขบวนการสหกรณ และเอื้ออาทรตอชุมชน 
                      6.1 สรางภาคีเครือขายเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณสูสันนิบาตสหกรณ 
                            ระดับจังหวัด 
                      6.2  การเชือ่มโยงธุรกิจ       
                      6.3  ชวยเหลอืสนบัสนุนองคกรชมุชนและสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของสหกรณและจัดการสภาพแวดลอมใหสวยงาม 
                       7.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสหกรณและสภาพแวดลอม 
                       7.2  การพัฒนามาตรฐานการใหบริการ 
    7.3   ตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ 
    7.4   เพิ่มอัตรากําลงั บคุลากรของสหกรณ 
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       2.  เสนอประมาณ
การรายรับ  ประจําป  2563

รายการ
ป 2563

เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ
เกิดขึ้นจริง

ขอตั้ง

1.  รายไดดอกเบี้ย/เงินลงทุน
1. ยอดลูกหนี้ปกติ ณ

 วันสิ้นปรวม  6,298,136,947 บาท

     1.1  เงินใหกูและเงินฝาก
แยกคํานวณ

ตามอัตราดอกเบี้ยดังนี้

           1.1.1   ใหสมาชิกกู
365,000,000.00

354,418,842.39
   

390,000,000.00
 - อัตรา 5.25 %

  จํานวน   26,443,819 บาท  

รายไดดอกเบี้ย เปนเงินประมาณ
  1,333,096.00   บาท

 - อัตรา 5.70 %
  จํานวน   442,617,630 บาท  

รายไดดอกเบี้ย เปนเงินประมาณ
  25,649,974.00 บาท

 อัตรา 5.75 %
    จํานวน  5,829,075,498 บาท

รายไดดอกเบี้ย เปนเงินประมาณ
  335,180,829.00   บาท

รวมดอกเบี้ยทั้งหมด   350,635,000  บาท

2. ปริมาณ
ธุรกิจระหวางปคาดวาจะปลอยเงินกู ดังนี้

 - เงินกูสามัญ
ปกติและเงินกูฉุกเฉินประมาณ

เดือนละ 200,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย   5.75 %
  ประมาณ

การรายไดตลอดป =  11,696,101 บาท

 -เงินกูพิเศษประมาณ
 เดือนละ 20,000,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ย 5.70  %
  - 5.75 %

  ประมาณ
การรายไดตลอดป = 1,140,000  บาท

สํารองรายไดดอกเบี้ยเพิ่มระหวางป จํานวน  15,000,000 บาท

รวมประมาณ
การรายไดเงินใหสมาชิกกูตลอดป 2563  เปนเงิน  390,000,000.00 บาท

            1.1.2  เงินฝากธนาคาร
200,000.00

       
195,677.19

         
200,000.00

       

            1.1.3  เงินฝากสหกรณ
อื่น

800,000.00
       

1,017,560.52
       

200,000.00
       

- อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.25 ,  5.25 - 6.00 ตอป

รวม
366,000,000.00

  
355,632,080.10

   
390,400,000.00
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รายการ
ป 2563

เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ
เกิดขึ้นจริง

ขอตั้ง

     1.2  ผลตอบแทนเงินลงทุน

              - เงินปนผลชุมนุม
1,767,000.00

     
2,342,605.81

       
2,030,700.00

    
  - หุนชุมนุม 44,696,000.00 บาท ประมาณ

ปนผลรอยละ   4.50   ตอป

     (ป 62  ปนผลรอยละ  5.30 )

รวม
1,767,000.00

     
2,342,605.81

       
2,030,700.00

    

             รวมรายไดดอกเบี้ย/เงินลงทุน
367,767,000.00

  
357,974,685.91

  
392,430,700.00
 

 2.  รายไดอื่น

     2.1  คาธรรมเนียมแรกเขา  
30,000.00

         
36,000.00

           
30,000.00

        
 - คาดวาจะรับสมาชิกเขาใหมในป  2563  ประมาณ

  600  ราย คาสมัครรายละ  50 บาท

   แยกเปนสมาชิก  200  คน  สมาชิกสมทบ  400 คน

     2.2  คาธรรมเนียมและคาปรับ             
3,000.00

           
2,750.00

             
3,000.00

          

     2.3  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
1,000,000.00

     
1,907,785.91

       
1,500,000.00

    

รวม
1,033,000.00

     
1,946,535.91

     
1,533,000.00

    

รวมทั้งสิ้น
368,800,000.00

  
359,921,221.82

  
393,963,700.00
 

ป 2562

    3.  เสนอประมาณการรายจาย  ประจําป  2563

รายการ ป 2563 เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ จายจริง ขอตั้ง

1.  คาใชจายดอกเบ้ีย

     1.1  เงินรับฝาก 55,000,000.00     58,819,953.76    70,000,000.00     ดอกเบ้ียจายเงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณอ่ืน

ตามแผนการรับเงินฝากจากสมาชิก

เพ่ิมในป 2563 จํานวน  700 ลานบาท

     1.2  เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืน 105,000,000.00    86,211,827.10    100,000,000.00   ดอกเบ้ียจายเงินกูสถาบันการเงินอ่ืน

           -  ตั๋วสัญญาใชเงิน              

           - เงินกูระยะสั้น/ยาว

           -  เงินเบิกเกินบัญชี                   

รวม 160,000,000.00   145,031,780.86 170,000,000.00   

2.  คาใชจายในการดําเนินงาน

    2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาท่ี

        2.1.1   เงินเดือน 4,500,000.00       3,845,170.00      4,700,000.00        - สําหรับเงินเดือนเจาหนาท่ี  11  คน เลื่อนข้ันปกติ 

1. ผูจัดการ อัตราเดือนละ  85,090.- บาท 

เปนเงินจํานวน  1,021,080.-  บาท 

2. เงินเดือนเจาหนาท่ีจํานวน 1  คน 

เดือนละ 52,850.- บาท เปนเงิน 634,200.- บาท

3. เงินเดือนเจาหนาท่ีข้ันปกติจํานวน 9   คน

เดือนละ 182,080.- บาท เปนเงิน 2,184,960.- บาท

4. แผนรับเจาหนาท่ีการเงิน 1  อัตรา และสินเช่ือ 1 อัตรา

เดือนละ 15,790.- บาท เปนเงิน 378,960.-บาท

5.สํารองเงินเลื่อนข้ันพิเศษประจําป 

เปนเงินประมาณ  480,800.-  บาท

       2.1.2   เงินเพ่ิมคาครองชีพ 18,000.00           7,150.00           0.00

       2.1.3   คาลวงเวลา 70,000.00           18,471.00          70,000.00            - สําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา

 ทําการและวันหยุด

       2.1.4  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 200,000.00         182,200.00        250,000.00          - สําหรับเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี   

และการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ

       2.1.5  บําเหน็จเจาหนาท่ี  710,000.00         648,390.00        700,000.00          - เพ่ือกันเปนคาใชจายสําหรับตั้งสํารองบําเหน็จ

พนักงานตามระเบียบท่ีกําหนดไว

        2.1.6  คารักษาพยาบาล 50,000.00           0.00 50,000.00            - สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณและบุคคลท่ีมีสิทธ์ิ

เบิกคารักษาตามระเบียบของสหกรณ

        2.1.7  คาเครื่องแบบเจาหนาท่ี 78,000.00           72,000.00          78,000.00              - สําหรับชุดฟอรมเจาหนาท่ีจํานวน 13  คน 

        2.1.8  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเจาหนาท่ี 30,000.00           19,710.00 30,000.00            - สําหรับเจาหนาท่ีเบิกคาเลาเรียนบุตร

        2.1.9  เงินสมทบประกันสังคม 117,000.00         102,524.00        117,000.00          - สมทบเงินประกันสังคม เจาหนาท่ี  13  อัตรา

รวม 5,773,000.00 4,895,615.00 5,995,000.00

ป 2562
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    3.  เสนอประมาณการรายจาย  ประจําป  2563

รายการ ป 2563 เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ จายจริง ขอตั้ง

1.  คาใชจายดอกเบ้ีย

     1.1  เงินรับฝาก 55,000,000.00     58,819,953.76    70,000,000.00     ดอกเบ้ียจายเงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณอ่ืน

ตามแผนการรับเงินฝากจากสมาชิก

เพ่ิมในป 2563 จํานวน  700 ลานบาท

     1.2  เงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืน 105,000,000.00    86,211,827.10    100,000,000.00   ดอกเบ้ียจายเงินกูสถาบันการเงินอ่ืน

           -  ตั๋วสัญญาใชเงิน              

           - เงินกูระยะสั้น/ยาว

           -  เงินเบิกเกินบัญชี                   

รวม 160,000,000.00   145,031,780.86 170,000,000.00   

2.  คาใชจายในการดําเนินงาน

    2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาท่ี

        2.1.1   เงินเดือน 4,500,000.00       3,845,170.00      4,700,000.00        - สําหรับเงินเดือนเจาหนาท่ี  11  คน เลื่อนข้ันปกติ 

1. ผูจัดการ อัตราเดือนละ  85,090.- บาท 

เปนเงินจํานวน  1,021,080.-  บาท 

2. เงินเดือนเจาหนาท่ีจํานวน 1  คน 

เดือนละ 52,850.- บาท เปนเงิน 634,200.- บาท

3. เงินเดือนเจาหนาท่ีข้ันปกติจํานวน 9   คน

เดือนละ 182,080.- บาท เปนเงิน 2,184,960.- บาท

4. แผนรับเจาหนาท่ีการเงิน 1  อัตรา และสินเช่ือ 1 อัตรา

เดือนละ 15,790.- บาท เปนเงิน 378,960.-บาท

5.สํารองเงินเลื่อนข้ันพิเศษประจําป 

เปนเงินประมาณ  480,800.-  บาท

       2.1.2   เงินเพ่ิมคาครองชีพ 18,000.00           7,150.00           0.00

       2.1.3   คาลวงเวลา 70,000.00           18,471.00          70,000.00            - สําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลา

 ทําการและวันหยุด

       2.1.4  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 200,000.00         182,200.00        250,000.00          - สําหรับเจาหนาท่ีไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี   

และการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ

       2.1.5  บําเหน็จเจาหนาท่ี  710,000.00         648,390.00        700,000.00          - เพ่ือกันเปนคาใชจายสําหรับตั้งสํารองบําเหน็จ

พนักงานตามระเบียบท่ีกําหนดไว

        2.1.6  คารักษาพยาบาล 50,000.00           0.00 50,000.00            - สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณและบุคคลท่ีมีสิทธ์ิ

เบิกคารักษาตามระเบียบของสหกรณ

        2.1.7  คาเครื่องแบบเจาหนาท่ี 78,000.00           72,000.00          78,000.00              - สําหรับชุดฟอรมเจาหนาท่ีจํานวน 13  คน 

        2.1.8  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเจาหนาท่ี 30,000.00           19,710.00 30,000.00            - สําหรับเจาหนาท่ีเบิกคาเลาเรียนบุตร

        2.1.9  เงินสมทบประกันสังคม 117,000.00         102,524.00        117,000.00          - สมทบเงินประกันสังคม เจาหนาท่ี  13  อัตรา

รวม 5,773,000.00 4,895,615.00 5,995,000.00
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รายการ ป 2563 เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ จายจริง ขอตั้ง

   2.2  คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

        2.2.1  คาเสื่อมราคา 2,000,000.00       1,651,315.81      2,000,000.00        - สําหรับสินทรัพยถาวรและครุภัณฑตาง ๆ

        2.2.2   คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 126,060.00 126,060.00        0.00

                 คาตกแตงรถยนตตัดจาย 37,700.00 37,700.00 37,700.00 - สําหรับคาใชจายเดิม

        2.2.3  คาซอมแซมและบํารุงรักษา 300,000.00         169,020.00        300,000.00          - สําหรับสินทรัพยถาวรและครุภัณฑตาง ๆ

        2.2.4  คาบริการในการรักษาความปลอดภัย 216,000.00         216,000.00 216,000.00          - คาจางผูรักษาความปลอดภัย 

        2.2.5  คาประกันโปรแกรมคอมพิวเตอร 15,000.00           15,000.00          15,000.00           - คาดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรรายป

        2.2.6  คาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงาน 20,000.00           13,858.64          20,000.00           - สําหรับคาประกันภัยสํานักงาน

        2.2.7  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 33,540.00           31,734.57          30,000.00           - สําหรับคาประกันภัยรถยนต

รวม 2,748,300.00 2,260,689.02 2,618,700.00

    2.3  คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน 

          2.3.1  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 600,000.00         493,700.00        600,000.00          - กรรมการดําเนินการและผูเขารวมประชุม

ประมาณ 13 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 800 บาท

เปนเงิน 208,000 บาท คณะอนุกรรมการ

 - คณะกรรมการอํานวยการ 13 ครั้งๆ ละ 8 คน

คนละ 700 บาท เปนเงิน 72,800  บาท

 - คณะกรรมการเงินกู 13 ครั้งๆ ละ 5 คน 

คนละ 700 บาท เปนเงิน  45,500 บาท

 - คณะกรรมการศึกษา 13 ครั้งๆ ละ 5 คน 

คนละ 700 บาท เปนเงิน  45,500 บาท

 - คณะทํางานชุดตางๆ คนละ 700 บาท 

 เปนเงิน 228,200.00  บาท

          2.3.2  คารับรอง 150,000.00         88,869.00          150,000.00          - เปนคาอาหารเครื่องดื่มการประชุมกรรมการ

และคณะทํางานการรับรองผูมาติดตอธุรกิจเยี่ยม

ชมกิจการและศึกษาดูงานของสหกรณ

          2.3.3  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ 650,000.00         389,750.00        650,000.00          - สําหรับกรรมการและผูท่ีเก่ียวของท่ีไปปฏิบัติ

งานและการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ

          2.3.4  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 300,000.00         99,029.20          200,000.00          - ใชสําหรับบริหารงานและขยายงานใหบริการ

เชน ใบเสร็จรับเงิน หนังสือกูยืม หนังสือค้ํา

ประกัน สมุดบัญชี แบบฟอรมตาง ๆ เปนตน

          2.3.5  คาของใชสํานักงาน 200,000.00         177,152.34        300,000.00          - เปนคาวัสดุของใชในกิจการสหกรณ

          2.3.6  คาใชจายในวันประชุมใหญ 800,000.00         807,775.00        800,000.00          - คาจัดทํารายงานกิจการประจําป 

 - คาพาหนะ ของผูแทนเขารวมประชุม คนละ 1,500

 - คาอาหาร ของผูเขาประชุม 

          2.3.7 คาตอบแทนท่ีปรึกษา ฯ 85,000.00           70,000.00 85,000.00            - คาตอบแทนท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  2  ทาน

จํานวนคนละ   20,000.00  บาท

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ จํานวน  3  ทาน

จํานวนคนละ  15,000.00 บาท

          2.3.8  คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 240,000.00         236,000.00        240,000.00          - เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 4 

คน ๆ ละ 5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 ครั้ง

          2.3.9  คาตอบแทนหนวยการเงิน 300,000.00         250,000.00        300,000.00          - เปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีการเงินและ

หนวยงานท่ีหักเงินใหสหกรณ

ป 2562 รายการ ป 2563 เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ จายจริง ขอตั้ง

          2.3.10  คาตอบแทนผูสอบบัญชี 120,000.00 80,000.00 100,000.00

          2.3.11  คาน้ําประปา 30,000.00           21,833.59          30,000.00           

          2.3.12  คาไฟฟา 200,000.00         187,337.06        200,000.00         

          2.3.13  คาโทรศัพท 50,000.00           49,017.54          50,000.00            - สําหรับคาโทรศัพท ในกิจการสหกรณ

          2.3.14  คาบริการระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 20,000.00 56,035.26 60,000.00   - สําหรับคาบริการระบบ Call Center

          2.3.15  คาไปรษณีย 50,000.00           27,316.00          50,000.00            - สําหรับจัดสงเอกสารในกิจการสหกรณ

          2.3.16  คาใชจายอ่ืน ๆ 700,000.00         358,108.30        700,000.00          - สําหรับจายคาใชจายในกิจการสหกรณท่ัวไป

ท่ีไมอาจแสดงรายการรวมอยูในหมวดอ่ืน ๆ

 - สําหรับคาใชจายตามแผนงานประจําป

 และโครงการตาง ๆ  ของสหกรณ

รวม 4,495,000.00 3,391,923.29 4,515,000.00

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 13,016,300.00    10,548,227.31 13,128,700.00     

รวมงบประมาณรายจายท้ังหมด 173,016,300.00   155,580,008.17 183,128,700.00   

3. หมวดครุภัณฑสํานักงาน

1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ PC   จํานวน  2   เครื่อง 120,000.00 75,200.00 60,000.00 -ใชประมวลผลขอมูลระบบสหกรณ  2  เครื่อง

เพ่ือรองรับโปรแกรม Windows 10

2. กลองถายวีดีโอ  จํานวน  1  ตัว 0.00 0.00 40,000.00 -ใชสําหรับถายรูป และวีดีโอ กิจกรรมตางๆ 

3. คอมพิวเตอร  Notebook  จํานวน  1  เครื่อง 30,000.00 28,900.00 - ใชในกิจการสหกรณ

4. เครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  2  เครื่อง 60,000.00 26,300.00 - ใชในกิจการสหกรณ

5. เครื่องสแกนเอกสาร 30,000.00 16,900.00 - ใชในกิจการสหกรณ

6. เครื่องซิกเนเจอรแพด (แถบอานลายมือชื่อ) 20,000.00 12,200.00 - ใชในกิจการสหกรณ สําหรับเซ็นลายมือชื่อ

7. เครื่องสแกนตรวจสอบลายเซ็นและถายรูป 10,000.00 0.00 - ใชตรวจสอบลายเซ็นและถายรูปสมาชิกเพ่ือยืนยันตัวตน

8. โทรศัพทมือถือ  จํานวน  3   เครื่อง 30,000.00 0.00 - ใชในกิจการสหกรณ

300,000.00 159,500.00 100,000.00

4.  งบลงทุนและส่ิงปลูกสราง

    1. ตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ 10,000,000.00 303,024.00 9,696,976.00  - งบตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ

             (งบผูกพนั) พรอมครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน

รวม 10,000,000.00 303,024.00 9,696,976.00

สรุปงบประมาณ  - ประมาณการรายจาย 183,128,700.00 บาท  (หมวดคาใชจายถัวจายไดทุกหมวด)

 - งบจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 100,000.00 บาท  

 - งบลงทุน 9,696,976.00 บาท  
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รายการ ป 2563 เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ จายจริง ขอตั้ง

   2.2  คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

        2.2.1  คาเสื่อมราคา 2,000,000.00       1,651,315.81      2,000,000.00        - สําหรับสินทรัพยถาวรและครุภัณฑตาง ๆ

        2.2.2   คาปรับปรุงสํานักงานตัดจาย 126,060.00 126,060.00        0.00

                 คาตกแตงรถยนตตัดจาย 37,700.00 37,700.00 37,700.00 - สําหรับคาใชจายเดิม

        2.2.3  คาซอมแซมและบํารุงรักษา 300,000.00         169,020.00        300,000.00          - สําหรับสินทรัพยถาวรและครุภัณฑตาง ๆ

        2.2.4  คาบริการในการรักษาความปลอดภัย 216,000.00         216,000.00 216,000.00          - คาจางผูรักษาความปลอดภัย 

        2.2.5  คาประกันโปรแกรมคอมพิวเตอร 15,000.00           15,000.00          15,000.00           - คาดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรรายป

        2.2.6  คาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงาน 20,000.00           13,858.64          20,000.00           - สําหรับคาประกันภัยสํานักงาน

        2.2.7  คาเบี้ยประกันภัยรถยนต 33,540.00           31,734.57          30,000.00           - สําหรับคาประกันภัยรถยนต

รวม 2,748,300.00 2,260,689.02 2,618,700.00

    2.3  คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานอ่ืน 

          2.3.1  คาเบี้ยประชุมกรรมการ 600,000.00         493,700.00        600,000.00          - กรรมการดําเนินการและผูเขารวมประชุม

ประมาณ 13 ครั้ง ๆ ละ 20 คน ๆ ละ 800 บาท

เปนเงิน 208,000 บาท คณะอนุกรรมการ

 - คณะกรรมการอํานวยการ 13 ครั้งๆ ละ 8 คน

คนละ 700 บาท เปนเงิน 72,800  บาท

 - คณะกรรมการเงินกู 13 ครั้งๆ ละ 5 คน 

คนละ 700 บาท เปนเงิน  45,500 บาท

 - คณะกรรมการศึกษา 13 ครั้งๆ ละ 5 คน 

คนละ 700 บาท เปนเงิน  45,500 บาท

 - คณะทํางานชุดตางๆ คนละ 700 บาท 

 เปนเงิน 228,200.00  บาท

          2.3.2  คารับรอง 150,000.00         88,869.00          150,000.00          - เปนคาอาหารเครื่องดื่มการประชุมกรรมการ

และคณะทํางานการรับรองผูมาติดตอธุรกิจเยี่ยม

ชมกิจการและศึกษาดูงานของสหกรณ

          2.3.3  คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ 650,000.00         389,750.00        650,000.00          - สําหรับกรรมการและผูท่ีเก่ียวของท่ีไปปฏิบัติ

งานและการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ

          2.3.4  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 300,000.00         99,029.20          200,000.00          - ใชสําหรับบริหารงานและขยายงานใหบริการ

เชน ใบเสร็จรับเงิน หนังสือกูยืม หนังสือค้ํา

ประกัน สมุดบัญชี แบบฟอรมตาง ๆ เปนตน

          2.3.5  คาของใชสํานักงาน 200,000.00         177,152.34        300,000.00          - เปนคาวัสดุของใชในกิจการสหกรณ

          2.3.6  คาใชจายในวันประชุมใหญ 800,000.00         807,775.00        800,000.00          - คาจัดทํารายงานกิจการประจําป 

 - คาพาหนะ ของผูแทนเขารวมประชุม คนละ 1,500

 - คาอาหาร ของผูเขาประชุม 

          2.3.7 คาตอบแทนท่ีปรึกษา ฯ 85,000.00           70,000.00 85,000.00            - คาตอบแทนท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  2  ทาน

จํานวนคนละ   20,000.00  บาท

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ จํานวน  3  ทาน

จํานวนคนละ  15,000.00 บาท

          2.3.8  คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 240,000.00         236,000.00        240,000.00          - เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 4 

คน ๆ ละ 5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 ครั้ง

          2.3.9  คาตอบแทนหนวยการเงิน 300,000.00         250,000.00        300,000.00          - เปนคาตอบแทนเจาหนาท่ีการเงินและ

หนวยงานท่ีหักเงินใหสหกรณ

ป 2562 รายการ ป 2563 เหตุผลและความจําเปน

งบประมาณ จายจริง ขอตั้ง

          2.3.10  คาตอบแทนผูสอบบัญชี 120,000.00 80,000.00 100,000.00

          2.3.11  คาน้ําประปา 30,000.00           21,833.59          30,000.00           

          2.3.12  คาไฟฟา 200,000.00         187,337.06        200,000.00         

          2.3.13  คาโทรศัพท 50,000.00           49,017.54          50,000.00            - สําหรับคาโทรศัพท ในกิจการสหกรณ

          2.3.14  คาบริการระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 20,000.00 56,035.26 60,000.00   - สําหรับคาบริการระบบ Call Center

          2.3.15  คาไปรษณีย 50,000.00           27,316.00          50,000.00            - สําหรับจัดสงเอกสารในกิจการสหกรณ

          2.3.16  คาใชจายอ่ืน ๆ 700,000.00         358,108.30        700,000.00          - สําหรับจายคาใชจายในกิจการสหกรณท่ัวไป

ท่ีไมอาจแสดงรายการรวมอยูในหมวดอ่ืน ๆ

 - สําหรับคาใชจายตามแผนงานประจําป

 และโครงการตาง ๆ  ของสหกรณ

รวม 4,495,000.00 3,391,923.29 4,515,000.00

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 13,016,300.00    10,548,227.31 13,128,700.00     

รวมงบประมาณรายจายท้ังหมด 173,016,300.00   155,580,008.17 183,128,700.00   

3. หมวดครุภัณฑสํานักงาน

1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ PC   จํานวน  2   เครื่อง 120,000.00 75,200.00 60,000.00 -ใชประมวลผลขอมูลระบบสหกรณ  2  เครื่อง

เพ่ือรองรับโปรแกรม Windows 10

2. กลองถายวีดีโอ  จํานวน  1  ตัว 0.00 0.00 40,000.00 -ใชสําหรับถายรูป และวีดีโอ กิจกรรมตางๆ 

3. คอมพิวเตอร  Notebook  จํานวน  1  เครื่อง 30,000.00 28,900.00 - ใชในกิจการสหกรณ

4. เครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  2  เครื่อง 60,000.00 26,300.00 - ใชในกิจการสหกรณ

5. เครื่องสแกนเอกสาร 30,000.00 16,900.00 - ใชในกิจการสหกรณ

6. เครื่องซิกเนเจอรแพด (แถบอานลายมือชื่อ) 20,000.00 12,200.00 - ใชในกิจการสหกรณ สําหรับเซ็นลายมือชื่อ

7. เครื่องสแกนตรวจสอบลายเซ็นและถายรูป 10,000.00 0.00 - ใชตรวจสอบลายเซ็นและถายรูปสมาชิกเพ่ือยืนยันตัวตน

8. โทรศัพทมือถือ  จํานวน  3   เครื่อง 30,000.00 0.00 - ใชในกิจการสหกรณ

300,000.00 159,500.00 100,000.00

4.  งบลงทุนและส่ิงปลูกสราง

    1. ตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ 10,000,000.00 303,024.00 9,696,976.00  - งบตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ

             (งบผูกพนั) พรอมครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน

รวม 10,000,000.00 303,024.00 9,696,976.00

สรุปงบประมาณ  - ประมาณการรายจาย 183,128,700.00 บาท  (หมวดคาใชจายถัวจายไดทุกหมวด)

 - งบจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 100,000.00 บาท  

 - งบลงทุน 9,696,976.00 บาท  
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 4.  สรุปประมาณการรายรับและประมาณการรายจายประจําป   2563

ประมาณการรายรับ

1. รายไดดอกเบี้ย / เงินลงทุน

     -  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 390,000,000.00

     -  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 200,000.00            

    -  ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอ่ืน 200,000.00            

     -  ผลตอบแทนเงินลงทุน   - หุนชุมนุมสหกรณ 2,030,700.00

2. รายไดอ่ืน 1,533,000.00          

รวมประมาณการรายรับ 393,963,700.00     

ประมาณการรายจาย

1. คาใชจายดอกเบี้ย 170,000,000.00       

2. คาใชจายในการดําเนินงาน

    2.1  คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 5,995,000.00          

    2.2  คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 2,618,700.00          

    2.3  คาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืน 4,515,000.00          

รวมประมาณการรายจาย 183,128,700.00     

ประมาณการกําไรสุทธิประจําป  2563 210,835,000.00     

มติท่ีประชุม.................................................................................................... ..................................................................................

ลงคะแนน          อนุมัต.ิ................คะแนน  ไมอนุมัติ................คะแนน  ไมออกเสียง…………........คะแนน

 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่  10.  เร่ือง การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน  ประจําป 2563 
 
  ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17.  กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยมืหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ 
            ถาทีป่ระชุมใหญยงัมิไดกําหนด  หรือนายทะเบยีนสหกรณยงัมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยมืหรือ
การค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 
  ในป  2562   ทีป่ระชุมใหญไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน  จํานวน  3,400,000,000.00 บาท 
(สามพันสี่รอยลานบาทถวน) และนายทะเบยีนสหกรณ ไดอนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
                    สําหรับในป 2563  สหกรณมีความจําเปนที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานประจําปที่วางไว
เพ่ือใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยมืหรือการค้ําประกัน ประจําป  2563  เปนจํานวนเงิน  3,900,000,000.00  บาท 
(สามพันเการอยลานบาทถวน)   
    

        ทุนเรือนหุน  ณ  วันสิ้นป           จํานวน 2,442,197,030.00 บาท 
        เงินสํารอง  ณ  วันสิ้นป             จํานวน 202,117,533.34 บาท   
        ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง      จํานวน 2,644,314,563.34 บาท 
ในป  2563  สหกรณกําหนดวงเงินกูยืม  จํานวน 3,900,000,000.00 บาท 

 
1. การกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณเปนจํานวน  1.50  เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง 

(3,966,471,845.01 บาท) 
2. หน้ีสิน (ไมรวมเงินรับฝากจากสมาชิก) ตอ ทุน (ทุนเรือนหุนบวกเงินสํารอง)     1 : 1  

(2,647,684,357.63 : 2,644,314,563.34) 
 
 
 
 
 
 

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

รายงานประจําป 2562104



 
 
 
 

 
 
 
ระเบียบวาระที่  10.  เร่ือง การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคํ้าประกัน  ประจําป 2563 
 
  ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17.  กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยมืหรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบยีนสหกรณ 
            ถาทีป่ระชุมใหญยงัมิไดกําหนด  หรือนายทะเบยีนสหกรณยงัมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยมืหรือ
การค้ําประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 
  ในป  2562   ทีป่ระชุมใหญไดกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน  จํานวน  3,400,000,000.00 บาท 
(สามพันสี่รอยลานบาทถวน) และนายทะเบยีนสหกรณ ไดอนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญอนุมัต ิ
                    สําหรับในป 2563  สหกรณมีความจําเปนที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานประจําปที่วางไว
เพ่ือใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยมืหรือการค้ําประกัน ประจําป  2563  เปนจํานวนเงิน  3,900,000,000.00  บาท 
(สามพันเการอยลานบาทถวน)   
    

        ทุนเรือนหุน  ณ  วันสิ้นป           จํานวน 2,442,197,030.00 บาท 
        เงินสํารอง  ณ  วันสิ้นป             จํานวน 202,117,533.34 บาท   
        ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง      จํานวน 2,644,314,563.34 บาท 
ในป  2563  สหกรณกําหนดวงเงินกูยืม  จํานวน 3,900,000,000.00 บาท 

 
1. การกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของสหกรณเปนจํานวน  1.50  เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง 

(3,966,471,845.01 บาท) 
2. หน้ีสิน (ไมรวมเงินรับฝากจากสมาชิก) ตอ ทุน (ทุนเรือนหุนบวกเงินสํารอง)     1 : 1  

(2,647,684,357.63 : 2,644,314,563.34) 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี 11. เร่ือง คัดเลือกผูสอบบัญช ีและกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญช ีประจําป 2563 
  
              เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ  ขอ 24.  การตรวจสอบบัญชี  บัญชขีองสหกรณน้ันตองไดรับการ
ตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งคร้ังตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบยีบที่นายทะเบยีน
สหกรณกําหนด  โดยผูสอบบญัชซีึ่งนายทะเบยีนสหกรณแตงตัง้ 
               สําหรับปบัญช ี 2563  มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบยีนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 เสนอบริการตรวจสอบมายังสหกรณ ทั้งสิ้น  2  ราย  คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเบื้องตนแลว 
               จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลอืก  1  ราย  โดยมีขอมลูประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 
 

รายละเอียด 1. บริษทัมนตรสีอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 2. นายดํารง ทองบุญ 
ผูตรวจสอบบัญชี 1. ผูสอบบัญชหีลกั ชื่อ  นายชศูักดิ์  ชวยช ู

เลขทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  8369 
2. ผูสอบบัญชสีํารองชือ่  
   นางสาวฉตัราภรณ ลลีคัรานนท 
เลขทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  10365 
3. ผูชวยผูสอบบัญชปีฏบิตัิงานเตม็เวลา จํานวน  
8 คน 

- นายดํารง ทองบุญ 
ผูชํานาญงานตรวจสอบบญัชสีหกรณ 
- ผูชวยผูสอบบัญชีปฏิบตังิานเต็มเวลา  
จํานวน  3 - 4 คน 
 

ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชแีละระเบียบ
นายทะเบยีนสหกรณ 

เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชแีละ
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ 

คาธรรมเนียมสอบ
บัญชี 

เสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชีเปนเงิน 
จํานวน  100,000.00 บาท (หน่ึงแสนบาทถวน) 
คาธรรมเนียมเกบ็คร้ังเดยีวเม่ืองบการเงิน 
ไดผานการอนมัุติจากที่ประชุมใหญ 

เสนอคาธรรมเนียมสอบบัญชีเปนเงิน 
จํานวน  85,000.00 บาท 
(แปดหมื่นหาพันบาทถวน) โดยขอเบกิจาย 
2 งวด  
- งวดที่ 1 เมือ่ปฏิบตังิานตรวจสอบบัญชี
ระหวางป งวดสิ้นสดุ วันที ่30 มถิุนายน 
2563   จํานวน  40,000 บาท 
- งวดที่ 2 เมือ่ปฏิบตังิานตรวจสอบบัญชี 
งวดสิ้นสดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จํานวน 45,000 บาท 
 

การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ขาพเจาจะเขาตรวจสอบดวยตนเองอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง และมอบหมายใหผูชวยผูสอบบญัชีเขา
ตรวจบัญชีอยางนอยปละ 4  คร้ัง คร้ังละไมนอย
กวา 2 – 4 วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบ
บัญชีไมนอยกวา 3 – 6 คน 

ขาพเจาจะเขาตรวจสอบดวยตนเองอยาง
นอยปละ 5 คร้ัง คร้ังละไมนอยกวา 2 – 5 
วันทําการ โดยมีจํานวนผูชวยผูสอบบญัชี
ไมนอยกวา 3 – 4 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายละเอียด 1. บริษทัมนตรสีอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 2. นายดํารง ทองบุญ 
การรายงานผล
การตรวจสอบ 
 
 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัช ี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 
2. รายงานการสอบบญัชปีระจําป 
ตามระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
3. ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการ 
บริหารการเงินการบัญชตีามทีเ่หน็สมควร โดยไม
ถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบญัชทีี่สําคัญที่พบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
และกรมตรวจบัญชสีหกรณทราบเปนลายลักษณ
อักษร หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงิน
การบัญชีจากหนวยงานราชการ ขาพเจาจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเตมิตามที่ไดรับแจงจาก
หนวยงานราชการนั้น แลวแจงผลการตรวจสอบ
ใหสหกรณและกรมตรวจบัญชสีหกรณทราบเปน
ลายลักษณอกัษร 
4. ขาพเจายินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่
สหกรณรองขอ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ 
2. รายงานผลการสอบบญัชปีระจําป ตาม
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณกําหนด 
3. ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามทีเ่ห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด  กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบญัชทีี่สําคัญที่
พบในระหวางการตรวจสอบ จะแจงให
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
เปนลายลักษณอักษร 
4. เขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่
สหกรณรองขอ 

ระยะเวลาการ
รับรองงบ 
 

ระยะเวลาการแสดงความเห็นตองบการเงินและสง
มอบรายงานการสอบบญัชหีลักจากสหกรณได
จัดทํางบการเงินเสร็จสมบูรณแลวภายใน 3 วัน 

ระยะเวลาการแสดงความเห็นตองบ
การเงินและสงมอบรายงานการสอบบัญชี
หลักจากสหกรณไดจัดทํางบการเงินเสร็จ
สมบูรณแลวภายใน 3 - 5 วัน 

บริการอื่น ๆ 1. ขาพเจา ขอรับรองวารับงานสอบบัญชสีหกรณ
อ่ืนที่มีปทางบัญชีเชนเดยีวกับสหกรณของทานไม
เกินจํานวนที่กรมตรวจสอบบัญชสีหกรณกําหนด 
2.ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชขีองรับรองวา มี
คุณสมบตัติามที่ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ
กําหนด 

1. ขาพเจา ขอรับรองวารับงานสอบบัญชี
สหกรณอ่ืนทีมี่ปทางบญัชเีชนเดยีวกับ
สหกรณของทานไมเกินจํานวนที่กรม
ตรวจสอบบญัชีสหกรณกําหนด 
2.ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชขีอง
รับรองวา มีคุณสมบตัติามทีป่ระกาศนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 

จํานวนสหกรณ
ที่ตรวจสอบ 
 

- ผลงานการสอบบญัชสีหกรณ จํานวน 91 
สหกรณ 
- ผลงานดานการตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน  
19 สหกรณ 

- ผลงานการสอบบัญชสีหกรณ จํานวน  
17 สหกรณ 

 
 

             จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาแตงต้ัง 
 
จึงนําเรียนเสนอทีป่ระชุมใหญพิจารณาแตงต้ัง 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................ 
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รายละเอียด 1. บริษทัมนตรสีอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด 2. นายดํารง ทองบุญ 
การรายงานผล
การตรวจสอบ 
 
 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัช ี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 
2. รายงานการสอบบญัชปีระจําป 
ตามระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
3. ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการ 
บริหารการเงินการบัญชตีามทีเ่หน็สมควร โดยไม
ถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบญัชทีี่สําคัญที่พบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
และกรมตรวจบัญชสีหกรณทราบเปนลายลักษณ
อักษร หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงิน
การบัญชีจากหนวยงานราชการ ขาพเจาจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเตมิตามที่ไดรับแจงจาก
หนวยงานราชการนั้น แลวแจงผลการตรวจสอบ
ใหสหกรณและกรมตรวจบัญชสีหกรณทราบเปน
ลายลักษณอกัษร 
4. ขาพเจายินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่
สหกรณรองขอ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ 
2. รายงานผลการสอบบญัชปีระจําป ตาม
ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณกําหนด 
3. ใหคําแนะนําในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามทีเ่ห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด  กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบญัชทีี่สําคัญที่
พบในระหวางการตรวจสอบ จะแจงให
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
เปนลายลักษณอักษร 
4. เขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่
สหกรณรองขอ 

ระยะเวลาการ
รับรองงบ 
 

ระยะเวลาการแสดงความเห็นตองบการเงินและสง
มอบรายงานการสอบบญัชหีลักจากสหกรณได
จัดทํางบการเงินเสร็จสมบูรณแลวภายใน 3 วัน 

ระยะเวลาการแสดงความเห็นตองบ
การเงินและสงมอบรายงานการสอบบัญชี
หลักจากสหกรณไดจัดทํางบการเงินเสร็จ
สมบูรณแลวภายใน 3 - 5 วัน 

บริการอื่น ๆ 1. ขาพเจา ขอรับรองวารับงานสอบบัญชสีหกรณ
อ่ืนที่มีปทางบัญชีเชนเดยีวกับสหกรณของทานไม
เกินจํานวนที่กรมตรวจสอบบัญชสีหกรณกําหนด 
2.ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชขีองรับรองวา มี
คุณสมบตัติามที่ประกาศนายทะเบยีนสหกรณ
กําหนด 

1. ขาพเจา ขอรับรองวารับงานสอบบัญชี
สหกรณอ่ืนทีมี่ปทางบญัชเีชนเดยีวกับ
สหกรณของทานไมเกินจํานวนที่กรม
ตรวจสอบบญัชีสหกรณกําหนด 
2.ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชขีอง
รับรองวา มีคุณสมบตัติามทีป่ระกาศนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 

จํานวนสหกรณ
ที่ตรวจสอบ 
 

- ผลงานการสอบบญัชสีหกรณ จํานวน 91 
สหกรณ 
- ผลงานดานการตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน  
19 สหกรณ 

- ผลงานการสอบบัญชสีหกรณ จํานวน  
17 สหกรณ 

 
 

             จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาแตงต้ัง 
 
จึงนําเรียนเสนอทีป่ระชุมใหญพิจารณาแตงต้ัง 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่  12.   เร่ืองอื่น ๆ  
 

12.1  สรปุผลกรณีศึกษาการจัดการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกจิการของสหกรณออมทรัพย ป 2562 
 

รูปแบบการเลือกตั้ง 
ขั้นตอน แบบที ่1 แบบที ่2 แบบที ่3 

 
1. ระเบยีบ ประกาศ
สหกรณฯ   ที่เกี่ยวของ 

1. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ 
2. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
3. ระเบยีบสหกรณฯวาดวยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ 
4. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการฯ 
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ 
6. ประกาศสหกรณฯเรื่องรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครประธาน /
กรรมการฯ 
7. ประกาศสหกรณฯเรื่องประกาศผล
คะแนนในการสรรหาบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเปนประธาน/กรรมการ 
8. ประกาศสหกรณฯเรื่องประกาศ
หนวยลงคะแนนฯ 

1. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ 
2. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
3. ระเบยีบสหกรณฯวาดวยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ 
4. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกต้ังเปนประธาน
กรรมการฯ 
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกต้ังเปนกรรมการฯ 
6. ประกาศสหกรณฯเรื่องรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
ประธาน /กรรมการฯ 
7. ประกาศสหกรณฯเรื่องประกาศ
ผลการเลือกต้ังประธาน/กรรมการ 
 

1. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
2. ระเบยีบสหกรณฯวาดวยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ 
3. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการฯ 
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ 
6. ประกาศสหกรณฯเร่ืองรายช่ือและ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครประธาน /
กรรมการฯ 
7. ประกาศสหกรณฯเร่ืองประกาศผล
คะแนนเลือกต้ังประธาน/กรรมการ 
 

2. การออกเสียงของ
สมาชิก 

1. จัดใหมีกระบวนการสรรหาประธาน 
/ กรรมการโดยการเลือกต้ังของ
สมาชิกสามัญทุกคน โดยกําหนดวัน
เลือกตั้งกอนการประชุมใหญสามัญ  
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
-กาบัตรเลือกต้ัง นับคะแนนแตละ
หนวย แลวรวมคะแนนที่สหกรณ 

1. ออกเสียงโดยสมาชิกสามัญในที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 
 

1. ออกเสียงโดยผูแทนสมาชิกในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 
 

3. การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 

โดยผูแทนสมาชิก 
1. กําหนดเปนสัดสวนผูแทนสมาชิก
ตอสมาชิก 1:10 
2. กําหนดเปนจํานวนคงที่ 500 – 
800คน 

สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธ์ิเขา
ประชุมใหญสามัญ 
 

โดยผูแทนสมาชิก 
1. กําหนดเปนสัดสวนผูแทนสมาชิก
ตอสมาชิก 1:10 
2. กําหนดเปนจํานวนคงที่ 300 – 
800 คน 

4. การเลือกประธาน / 
กรรมการดําเนินการ 

1. ทีป่ระชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการจากผูที่ผานการสรรหาโดย
การเลือกต้ังของสมาชิก 
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
- ยกมือโดยเปดเผย 
3. หวงเวลาลงคะแนน 
-ตามวาระการประชุมทีบ่รรจุลง 

1. ที่ประชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการ 
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
- กาบัตรเลือกตั้ง 
- เครื่องลงคะแนนของ กกต. 
3. หวงเวลาลงคะแนน 
 ชวงเวลา 08.30 – 12.00 น. 

1. ทีป่ระชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการ 
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
- กาบัตรเลือกตั้ง 
- เครื่องลงคะแนนของ กกต. 
3. หวงเวลาลงคะแนน 
- ตามวาระการประชุมทีบ่รรจุลง 

5. การเลือกกรรมการ
เลือกต้ัง 

ทีป่ระชุมใหญสามัญประจําปเลือก ทีป่ระชุมใหญสามัญประจําปเลือก ทีป่ระชุมใหญสามัญประจําปเลือก 
 
 

รายงานประจําป 2562108



 

 
ระเบียบวาระที่  12.   เร่ืองอื่น ๆ  
 

12.1  สรปุผลกรณีศึกษาการจัดการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกจิการของสหกรณออมทรัพย ป 2562 
 

รูปแบบการเลือกตั้ง 
ขั้นตอน แบบที ่1 แบบที ่2 แบบที ่3 

 
1. ระเบยีบ ประกาศ
สหกรณฯ   ที่เกี่ยวของ 

1. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ 
2. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
3. ระเบยีบสหกรณฯวาดวยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ 
4. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการฯ 
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ 
6. ประกาศสหกรณฯเรื่องรายชื่อและ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครประธาน /
กรรมการฯ 
7. ประกาศสหกรณฯเรื่องประกาศผล
คะแนนในการสรรหาบุคคลเพื่อ
เลือกตั้งเปนประธาน/กรรมการ 
8. ประกาศสหกรณฯเรื่องประกาศ
หนวยลงคะแนนฯ 

1. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ 
2. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
3. ระเบยีบสหกรณฯวาดวยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ 
4. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกต้ังเปนประธาน
กรรมการฯ 
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกต้ังเปนกรรมการฯ 
6. ประกาศสหกรณฯเรื่องรายชื่อ
และหมายเลขประจําตัวผูสมัคร
ประธาน /กรรมการฯ 
7. ประกาศสหกรณฯเรื่องประกาศ
ผลการเลือกต้ังประธาน/กรรมการ 
 

1. ระเบยีบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
2. ระเบยีบสหกรณฯวาดวยผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ 
3. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการฯ 
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการรับ
สมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ 
6. ประกาศสหกรณฯเร่ืองรายช่ือและ
หมายเลขประจําตัวผูสมัครประธาน /
กรรมการฯ 
7. ประกาศสหกรณฯเร่ืองประกาศผล
คะแนนเลือกต้ังประธาน/กรรมการ 
 

2. การออกเสียงของ
สมาชิก 

1. จัดใหมีกระบวนการสรรหาประธาน 
/ กรรมการโดยการเลือกต้ังของ
สมาชิกสามัญทุกคน โดยกําหนดวัน
เลือกตั้งกอนการประชุมใหญสามัญ  
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
-กาบัตรเลือกต้ัง นับคะแนนแตละ
หนวย แลวรวมคะแนนที่สหกรณ 

1. ออกเสียงโดยสมาชิกสามัญในที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 
 

1. ออกเสียงโดยผูแทนสมาชิกในวัน
ประชุมใหญสามัญประจําป 
 

3. การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 

โดยผูแทนสมาชิก 
1. กําหนดเปนสัดสวนผูแทนสมาชิก
ตอสมาชิก 1:10 
2. กําหนดเปนจํานวนคงที่ 500 – 
800คน 

สมาชิกสามัญทุกคนมีสิทธ์ิเขา
ประชุมใหญสามัญ 
 

โดยผูแทนสมาชิก 
1. กําหนดเปนสัดสวนผูแทนสมาชิก
ตอสมาชิก 1:10 
2. กําหนดเปนจํานวนคงที่ 300 – 
800 คน 

4. การเลือกประธาน / 
กรรมการดําเนินการ 

1. ทีป่ระชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการจากผูที่ผานการสรรหาโดย
การเลือกต้ังของสมาชิก 
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
- ยกมือโดยเปดเผย 
3. หวงเวลาลงคะแนน 
-ตามวาระการประชุมทีบ่รรจุลง 

1. ที่ประชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการ 
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
- กาบัตรเลือกตั้ง 
- เครื่องลงคะแนนของ กกต. 
3. หวงเวลาลงคะแนน 
 ชวงเวลา 08.30 – 12.00 น. 

1. ทีป่ระชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการ 
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
- กาบัตรเลือกตั้ง 
- เครื่องลงคะแนนของ กกต. 
3. หวงเวลาลงคะแนน 
- ตามวาระการประชุมทีบ่รรจุลง 

5. การเลือกกรรมการ
เลือกต้ัง 

ทีป่ระชุมใหญสามัญประจําปเลือก ทีป่ระชุมใหญสามัญประจําปเลือก ทีป่ระชุมใหญสามัญประจําปเลือก 
 
 

 

6. งบประมาณ 1. จัดสนับสนุนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งรายป 
2. จัดสนับสนุนกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง 
3. จัดสนับสนุนสมาชิกที่มาลงคะแนน
เลือกตั้ง 
4. จัดสนับสนุนผูแทนสมาชิกเขา
ประชุมใหญสามัญประจําป 
6.จัดสนับสนุนเจาหนาที่สหกรณ
ชวยงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรรมการประจําหนวยเลือกต้ัง 

1. จัดสนับสนุนกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง 
2. จัดสนับสนุนสมาชิกที่มา 
ประชุมใหญสามัญประจําป 

 

1. จัดสนับสนุนกรรมการประจําหนวย
เลือกตั้ง 
2. จัดสนับสนุนผูแทนสมาชิกที่มา 
ประชุมใหญสามัญประจําป 

 

7. บุคลากรจัดการเลือกตั้ง 1. คณะกรรมการเลือกตั้ง มี 5 คน ที่
ประชุมใหญสามัญประจําปเลือก อยู
ในวาระ 3 ป 
2. กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
หนวยละ 5 คนครบทุกหนวย 

1. คณะกรรมการเลือกตั้ง  
2. กรรมการประจําหนวย 
3. กรรมการนับคะแนน 
4. เจาหนาที่คุมเครื่องของ กกต. 

1. คณะกรรมการเลือกต้ัง  
2. กรรมการประจําหนวย 
3. กรรมการนับคะแนน 

7. วัสดุ อุปกรณ สถานที่ 1. หีบเลือกตั้งครบทุกหนวย 
2. คูหา 
2. บัตรเลือกตั้ง 
3. วัสดุอุปกรณอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

1. หีบเลือกตั้ง 
2 .คูหา 
2. บัตรเลือกตั้ง 
3. วัสดุอุปกรณอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
4. เครื่องออกเสียงของ กกต. 

1. หีบเลือกต้ังครบทุกหนวย 
2. คูหา 
2. บัตรเลือกต้ัง 
3. วัสดุอุปกรณอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

8. กําหนดโควตากรรมการ 1.ประธานกําหนดเขตใหญเปนเขต
เดียว 
2.กรรมการแบงเขต/โควตา โดยยึด
ตามสัดสวนกรรมการตอจํานวน
สมาชิก. 
3.กําหนดเขตเลือกตั้งเปนกลุมอําเภอ
หรือเปนกลุมหนวยงาน//วิชาชีพ 

1.ประธานกําหนดเขตใหญเปนเขต
เดียว 
2.กรรมการแบงเขต/โควตา โดยยึด 
ตามสัดสวนกรรมการตอจํานวน
สมาชิก 
3.กําหนดเขตเลือกต้ังเปนกลุม
อําเภอหรือเปนกลุมหนวยงาน/
วิชาชีพ 

1.ประธานกําหนดเขตใหญเปนเขต
เดียว 

2.กรรมการแบงเขต/โควตา โดยยึด 
ตามสัดสวนกรรมการตอจํานวน
สมาชิก 
3.กําหนดเขตเลือกต้ังเปนกลุมอําเภอ 

หรือเปนกลุมหนวยงาน/วิชาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม..................................................................................................................................................................... 
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ประวัติ 
การกอตั้งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จาํกัด 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร  จํากัด 
สํานกังานเลขท่ี 1901   ถนนสุขสวัสดิ์    ตําบลธาตเุชิงชุม  อําเภอเมอืง  จังหวัดสกลนคร   

โทรศัพท 0 - 4209 - 9605  โทรสาร 0 - 4271 - 4807  ตอ 15    มือถอื 08 - 1871 - 3445 ,  08 -  0181 - 1177  
www.phsncoop.com 

จดทะเบียน  เม่ือวันที่  18  พฤศจกิายน  2524 
 

 ระยะก่อนก่อตั�งสหกรณ์   ในระยะนี้มีการดําเนนิงานในลกัษณะเปนสวัสดิการชวยเหลือขาราชการที่
เรียกวาสวัสดกิารเงินทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร  ดําเนนิการใหสมาชกิซื้อหุน ๆ  ละ  10  บาท  สะสมหุนเปน
รายเดอืนตามความประสงคของสมาชกิและบริการใหความชวยเหลอืสมาชิกดานการเงิน  โดยใหกูยืมเงิน  ตอมา
ในป  2523-2524 ทพ.สุขสมัย  สมพงษ  ไดแจงวาการดําเนินการดังกลาวไมถกูกฎหมาย  ถาจะใหถูกตองนาจะ
เปนรูปแบบของสหกรณ  จึงรวมกันเปนคณะผูจัดต้ัง สหกรณ  จํานวน  12  คน  โดยมี นายแพทยมนูญ   ฤทธิสิทธิ์ 
นายแพทยสาธารณสขุจังหวัดในขณะนั้นเปนประธาน   ไดดําเนินการจัดตั้งและขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน 
สหกรณ เพ่ือดําเนินการในรูปแบบของสหกรณออมทรัพย 

 ระยะก่อตั�งสหกรณ์     สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด  ไดกอตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี  
 6  พฤศจิกายน  2524    และไดจดทะเบียนเปน  สหกรณออมทรัพย เม่ือวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2524   หมายเลข
ทะเบียนสหกรณท่ี  กพธ. 73/2524 โดยใชชื่อสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากดั  มาโดยตลอด 

 ระยะดําเนินธุรกิจสหกรณ์    สหกรณ ไดเปดดําเนินธุรกิจ  เม่ือวันท่ี  1  มกราคม  2525  จนถึงปจจุบัน  
โดยมีวัตถุประสงคหลัก คอื เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยและชวยเหลอืเกือ้กูลมวลสมาชกิ ในระยะแรกเริ่มมีจํานวน
สมาชิกท้ังหมด  676  คน  ซึ่งรับมาจากขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูใน
จังหวัดสกลนคร  โดยมี  ทพ. สุขสมัย  สมพงษ  เปนประธานกรรมการดําเนินการ   สําหรับเงินทุนหมุนเวียนของ
ธุรกิจในระยะนี้ไดจากการขอยืมเงินจากสวัสดิการทนุสะสมสาธารณสุขสกลนคร  จํานวน 160,000 บาท  
โดยจายดอกเบ้ียรอยละ  10.00  ตอป  เพ่ือนํามาใชในการชวยเหลอืสมาชกิโดยการใหกูยืม  ซึ่งสหกรณ 
ไดดําเนินงานมาถึงปนี้เปนปท่ี   38  ปจจุบันมีสมาชกิ  จํานวน   5,973  คน    
 
 
 
 
 

ทําเนียบ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จํากดั 
 

รายชื�อคณะผู้ก่อตั�ง 6  พฤศจกิายน  2524   
1 นายแพทยมนูญ         ฤทธิสิทธิ์ ประธานคณะผูจัดตั้งสหกรณ 
2 นายสมศักดิ์               เอี่ยมสอาด รองประธาน 
3 นางสุวจี                     ปติวรรณ กรรมการ  
4 นายอนันต                  เรืองรอง กรรมการ 
5 น.ส.ประทิน               จาดตาล กรรมการ 
6 ทันตแพทยสุขสมัย    สมพงษ กรรมการ 
7 นายสุดใจ                   พงษสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
8 นางเรวด ี                    อินทรวงศ กรรมการ 
9 นายอรัญญ                 ศรีบุญลอื กรรมการ 
10 นางบุญมา                  จันทรงาม กรรมการ 
11 นางมณีรัตน               ธนานันท กรรมการ/เหรญัญิก 
12 นายอดิศร                  ใจด ี กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  1 ( พ.ศ. 2525)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  2 ( พ.ศ. 2526) 

1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ  1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นางสุวจี                  ปติวรรณ รองประธานกรรมการ 1  2 นางสุวจี  ปติวรรณ รองประธานกรรมการ 1 
3 นายสุดใจ                พงษสิทฺธิศักดิ์ รองประธานกรรมการ 2  3 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย รองประธานกรรมการ 2 
4 นายพิน                   สมพมิตร กรรมการ  4 นายวิเทพ  ทับทิม รองประธานกรรมการ 3 
5 นายนพรัตน            บุญขันธ   กรรมการ  5 นางเรวด ี อินทรวงศ กรรมการ 
6 นางพฤษภา             กงลีมา  กรรมการ  6 นายพิน  สมพมิตร กรรมการ 
7 นายราเชนทร          แกวคําแสน กรรมการ  7 น.ส.ประทิน  จาคตาล กรรมการ 
8 น.ส.ประทิน            จาคตาล กรรมการ  8 นายทวี  ตายเนาวดง กรรมการ 
9 นางเรวด ี                 อินทรวงศ กรรมการ  9 นายเดน  สุพลธวณิชย กรรมการ 
10 นายวัชรนิทร           จันทรมหา กรรมการ  10 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื กรรมการ 
11 นายเดน                  สุพลธวณิชย กรรมการ  11 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ 
12 นายธวัช                  ฤทธ์ิฤาชัย กรรมการ/เหรญัญิก  12 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ/เหรญัญิก 
13 นายอรัญญ              ศรีบุญลอื กรรมการ/เลขานุการ  13 นายเกรียงศักดิ์  โอภาส กรรมการ/เลขานุการ 
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ทําเนียบ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จํากดั 
 

รายชื�อคณะผู้ก่อตั�ง 6  พฤศจกิายน  2524   
1 นายแพทยมนูญ         ฤทธิสิทธิ์ ประธานคณะผูจัดตั้งสหกรณ 
2 นายสมศักดิ์               เอี่ยมสอาด รองประธาน 
3 นางสุวจี                     ปติวรรณ กรรมการ  
4 นายอนันต                  เรืองรอง กรรมการ 
5 น.ส.ประทิน               จาดตาล กรรมการ 
6 ทันตแพทยสุขสมัย    สมพงษ กรรมการ 
7 นายสุดใจ                   พงษสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
8 นางเรวด ี                    อินทรวงศ กรรมการ 
9 นายอรัญญ                 ศรีบุญลอื กรรมการ 
10 นางบุญมา                  จันทรงาม กรรมการ 
11 นางมณีรัตน               ธนานันท กรรมการ/เหรญัญิก 
12 นายอดิศร                  ใจด ี กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  1 ( พ.ศ. 2525)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  2 ( พ.ศ. 2526) 

1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ  1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นางสุวจี                  ปติวรรณ รองประธานกรรมการ 1  2 นางสุวจี  ปติวรรณ รองประธานกรรมการ 1 
3 นายสุดใจ                พงษสิทฺธิศักดิ์ รองประธานกรรมการ 2  3 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย รองประธานกรรมการ 2 
4 นายพิน                   สมพมิตร กรรมการ  4 นายวิเทพ  ทับทิม รองประธานกรรมการ 3 
5 นายนพรัตน            บุญขันธ   กรรมการ  5 นางเรวด ี อินทรวงศ กรรมการ 
6 นางพฤษภา             กงลีมา  กรรมการ  6 นายพิน  สมพมิตร กรรมการ 
7 นายราเชนทร          แกวคําแสน กรรมการ  7 น.ส.ประทิน  จาคตาล กรรมการ 
8 น.ส.ประทิน            จาคตาล กรรมการ  8 นายทวี  ตายเนาวดง กรรมการ 
9 นางเรวด ี                 อินทรวงศ กรรมการ  9 นายเดน  สุพลธวณิชย กรรมการ 
10 นายวัชรนิทร           จันทรมหา กรรมการ  10 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื กรรมการ 
11 นายเดน                  สุพลธวณิชย กรรมการ  11 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ 
12 นายธวัช                  ฤทธ์ิฤาชัย กรรมการ/เหรญัญิก  12 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ/เหรญัญิก 
13 นายอรัญญ              ศรีบุญลอื กรรมการ/เลขานุการ  13 นายเกรียงศักดิ์  โอภาส กรรมการ/เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  3 ( พ.ศ. 2527)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  4 ( พ.ศ. 2528) 
1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ  1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายอดิศร  ใจด ี รองประธานกรรมการ 1  2 นายอดิศร  ใจด ี รองประธานกรรมการ 1 
3 นายสมศักดิ์  เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการ 2  3 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื รองประธานกรรมการ 2 
4 นายวิเทพ  ทับทิม กรรมการ  4 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ 
5 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ  5 น.ส.อรวรรณ  พรหมสาขา ฯ กรรมการ 
6 น.ส.ประทิน  จาคตาล กรรมการ  6 นายสัมฤทธิ์   ฮังกาสี กรรมการ 
7 นายทวี  ตายเนาวดง กรรมการ  7 นายยะรินทร  สุริยะภา กรรมการ 
8 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ  8 นายพงษศักดิ์  ศรีสถาน กรรมการ 
9 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื กรรมการ  9 น.ส.ประทิน  จาดตาล กรรมการ 
10 นายพงษศักด์ิ  ศรีสถาน กรรมการ  10 นายเกรียงศักดิ์  โอภาส กรรมการ 
11 นายบุญเทียม  นีไลยนาค กรรมการ  11 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ 
12 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ/เหรญัญิก  12 นายวิทยา  ฤทธิสิทธ กรรมการ/เหรญัญิก 
13 นายเกรียงศักด์ิ  โอภาส กรรมการ/เลขานุการ  13 นายอํานวย  ไชยวงศคต กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 

 
 

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  5 ( พ.ศ. 2529)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  6  ( พ.ศ. 2530) 
1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ  1 ทันตแพทยสุขสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื รองประธานกรรมการ 1  2 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื รองประธานกรรมการ 1 
3 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย รองประธานกรรมการ 2  3 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย รองประธานกรรมการ 2 
4 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ  4 นายเกรียงศักดิ์  โอภาส กรรมการ 
5 นายสัมฤทธ์ิ   ฮังกาสี กรรมการ  5 นายสุพจน  โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ 
6 นางพรรณี  ปอมไชยา กรรมการ  6 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ 
7 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ  7 นายยะรินทร  สุริยะภา กรรมการ 
8 นายเกรียงศักด์ิ  โอภาส กรรมการ  8 นายพงษศักดิ์  ศรีสถาน กรรมการ 
9 นายยะรินทร  สุริยะภา กรรมการ  9 นายสัมฤทธิ์   ฮังกาสี กรรมการ 
10 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ/เหรญัญิก  10 นายวิทยา  ฤทธิสิทธ กรรมการ/เหรญัญิก 
11 นายอํานวย  ไชยวงศคต กรรมการ/เลขานุการ  11 นายอํานวย  ไชยวงศคต กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  7 ( พ.ศ. 2531)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  8 ( พ.ศ. 2532) 
1 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื ประธานกรรมการ  1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ 
2 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย รองประธานกรรมการ 1  2 นายสมศักดิ ์ เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการ 1 
3 นางสมคิด  สีหพิทักษเกียรติ รองประธานกรรมการ 2  3 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 2 
4 นายยะรินทร  สุริยะภา กรรมการ  4 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ 
5 นายเกรียงศักด์ิ  โอภาส กรรมการ  5 นายธีระ  ปอมไชยา กรรมการ 
6 นางคมนิจ  กล่ันเรืองแสง กรรมการ  6 นายสัมฤทธ์ิ   ฮังกาสี กรรมการ 
7 นายวัฒนา  คําเมือง กรรมการ  7 นางโกศล  สวุรรณเทน กรรมการ 
8 นายสุพจน  โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ  8 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื กรรมการ 
9 นายสัมฤทธ์ิ   ฮังกาสี กรรมการ  9 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ 
10 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร กรรมการ/เหรญัญิก  10 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ/เหรญัญิก 
11 นายอํานวย  ไชยวงศคต กรรมการ/เลขานุการ  11 นายสุดใจ  พงษสิทธิศักดิ์ กรรมการ/เลขานุการ 

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  9 ( พ.ศ. 2533)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  10 ( พ.ศ. 2534) 
1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ  1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1 
3 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล รองประธานกรรมการ 2  3 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล รองประธานกรรมการ 2 
4 นายธีระ  ปอมไชยา กรรมการ  4 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ 
5 นายราเชนทร  แกวคําแสน กรรมการ  5 นายสุพจน  โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ 
6 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ  6 นายถนอม  กิณเรศ กรรมการ 
7 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ  7 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ 
8 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ  8 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ 
9 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เหรญัญิก  9 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ 
10 นางโกศล  สวุรรณเทน กรรมการ/เลขานุการ  10 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ/เหรญัญิก 
11 นายสุดใจ  พงษสิทธิศักดิ ์ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ  11 นางโกศล  สวุรรณเทน กรรมการ/เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  7 ( พ.ศ. 2531)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  8 ( พ.ศ. 2532) 
1 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื ประธานกรรมการ  1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ 
2 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย รองประธานกรรมการ 1  2 นายสมศักดิ ์ เอี่ยมสอาด รองประธานกรรมการ 1 
3 นางสมคิด  สีหพิทักษเกียรติ รองประธานกรรมการ 2  3 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 2 
4 นายยะรินทร  สุริยะภา กรรมการ  4 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ 
5 นายเกรียงศักด์ิ  โอภาส กรรมการ  5 นายธีระ  ปอมไชยา กรรมการ 
6 นางคมนิจ  กล่ันเรืองแสง กรรมการ  6 นายสัมฤทธ์ิ   ฮังกาสี กรรมการ 
7 นายวัฒนา  คําเมือง กรรมการ  7 นางโกศล  สวุรรณเทน กรรมการ 
8 นายสุพจน  โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ  8 นายอรัญญ  ศรีบุญลอื กรรมการ 
9 นายสัมฤทธ์ิ   ฮังกาสี กรรมการ  9 นายวิรัตน  คณูขุนทด กรรมการ 
10 นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร กรรมการ/เหรญัญิก  10 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ/เหรญัญิก 
11 นายอํานวย  ไชยวงศคต กรรมการ/เลขานุการ  11 นายสุดใจ  พงษสิทธิศักดิ์ กรรมการ/เลขานุการ 

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  9 ( พ.ศ. 2533)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  10 ( พ.ศ. 2534) 
1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ  1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1 
3 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล รองประธานกรรมการ 2  3 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล รองประธานกรรมการ 2 
4 นายธีระ  ปอมไชยา กรรมการ  4 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ 
5 นายราเชนทร  แกวคําแสน กรรมการ  5 นายสุพจน  โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ 
6 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ  6 นายถนอม  กิณเรศ กรรมการ 
7 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ  7 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ 
8 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ  8 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ 
9 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เหรญัญิก  9 นายวิทยา  ฤทธสิิทธ กรรมการ 
10 นางโกศล  สวุรรณเทน กรรมการ/เลขานุการ  10 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ/เหรญัญิก 
11 นายสุดใจ  พงษสิทธิศักดิ ์ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ  11 นางโกศล  สวุรรณเทน กรรมการ/เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 11 ( พ.ศ. 2535)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  12 ( พ.ศ. 2536) 
1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ  1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1 
3 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล รองประธานกรรมการ 2  3 นางโกศล  สุวรรณเทน รองประธานกรรมการ 2 
4 นายถนอม  กิณเรศ กรรมการ  4 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล กรรมการ 
5 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ  5 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ 
6 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ  6 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ กรรมการ 
7 นายบุญเทียม   นีไลยนาค กรรมการ  7 นายสวาท   ไตรทิพย กรรมการ 
8 นายเฉลียว   สัพโส กรรมการ  8 นายเฉลียว   สัพโส กรรมการ 
9 นายอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ  9 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ 
10 นายสุพจน  โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ  10 นายถนอม  กิณเรศ กรรมการ 
11 นางกนกวรรณ  บุตรแสนคม กรรมการ  11 นายทรวง  ขวัญมา กรรมการ 
12 น.ส.ณัฐน ี สินทรัพย กรรมการ  12 นางทวิชติยา  มาลัยกรอง กรรมการ 
13 นายสัมฤทธ์ิ  ฮังกาส ี กรรมการ  13 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ/เหรญัญิก 
14 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ/เหรญัญิก  14 นายบุญเทียม   นีไลยนาค กรรมการ 
15 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เลขานุการ  15 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เลขานุการ 
 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  13 ( พ.ศ. 2537)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 14 ( พ.ศ. 2538) 
1 นายอนันต ภักดีไทย ประธานกรรมการ  1 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1 
3 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล รองประธานกรรมการ 2  3 นางโกศล  สวุรรณเทน รองประธานกรรมการ 2 
4 นายสวาท   ไตรทิพย กรรมการ  4 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ 
5 นายทรวง  ขวญัมา กรรมการ  5 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ 
6 นายไพจิตร  ภูละคร กรรมการ  6 นายเฉลียว   สัพโส กรรมการ 
7 นายบุญเทียม   นีไลยนาค กรรมการ  7 นายถนอม  กิณเรศ กรรมการ 
8 นายถนอม  กิณเรศ กรรมการ  8 นายบุญเทียม   นีไลยนาค กรรมการ 
9 นายมานัส  พรหมสาขา ณ  สกลนคร กรรมการ  9 นายสวาท   ไตรทิพย กรรมการ 
10 นางอรวรรณ  ศิริสายัณห กรรมการ  10 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ 
11 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ  11 นายปรารถนา  ศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 
12 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ  12 นายกัมพล  ทองโคตร กรรมการ 
13 นางทวิชติยา  มาลัยกรอง กรรมการ  13 นายพิมล  พรหมดวง กรรมการ 
14 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ/เหรญัญิก  14 นายทรวง   ขวญัมา กรรมการ 
15 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เลขานุการ  15 นายมานัส  พรหมสาขา ฯ  กรรมการ 
    16 นายนพรัตน   บุญขันธ กรรมการ 
    17 นายทองศักดิ์  ชายกวด กรรมการ 
    18 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เลขานุการ 
    19 นายศักด์ิชัย  จาพิมาย กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 

 
รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 15 ( พ.ศ. 2539)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  16 ( พ.ศ. 2540) 

1 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล ประธานกรรมการ  1 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1 
3 นางโกศล  สุวรรณเทน รองประธานกรรมการ 2  3 นายวัชรินทร  จันทรมหา รองประธานกรรมการ 2 
4 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ  4 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ 
5 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ  5 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ 
6 นายวฒัชัย  พรหมสาขา ณ  สกลนคร กรรมการ  6 นางพิกุลทอง  แกวมาลา กรรมการ 
7 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ  7 นางศิริพร  ศุภวรรธนะ กรรมการ 
8 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ  8 นายเดน  สุพลธวณิชย กรรมการ 
9 นายเสกสรร  อังมีพิษ กรรมการ  9 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
10 นายธานี  กอบุญ กรรมการ  10 นายสินธวัตร   สมบัติศรี กรรมการ 
11 นายเดน  สุพลธวณิชย กรรมการ  11 นายวัฒชัย  พรหมสาขา ณ  สกลนคร กรรมการ 
12 นางศิริพร  ศุภวรรธนะ กรรมการ  12 นายธานี  กอบุญ กรรมการ 
13 นายเฉลยีว  สัพโส กรรมการ  13 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ 
14 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ  14 นายถนอม   กิณเรศ กรรมการ 
15 นายสวาท   ไตรทิพย กรรมการ  15 นายประไพ   แสนอุบล กรรมการ 
16 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ กรรมการ  16 นายเสกสรร  อังมีพิษ กรรมการ 
17 นายพิมล  พรหมดวง กรรมการ  17 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ 
18 นายนพรัตน   บุญขันธ กรรมการ  18 นายทองศักดิ์  ชายกวด กรรมการ 
19 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ/ เหรญัญกิ  19 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ/ เหรญัญกิ 
20 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เลขานุการ  20 นายศักด์ิชัย  จาพิมาย กรรมการ/เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 15 ( พ.ศ. 2539)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  16 ( พ.ศ. 2540) 

1 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล ประธานกรรมการ  1 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1 
3 นางโกศล  สุวรรณเทน รองประธานกรรมการ 2  3 นายวัชรินทร  จันทรมหา รองประธานกรรมการ 2 
4 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ  4 นางอุดมพร  รัตนานิคม กรรมการ 
5 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ  5 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ 
6 นายวฒัชัย  พรหมสาขา ณ  สกลนคร กรรมการ  6 นางพิกุลทอง  แกวมาลา กรรมการ 
7 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ  7 นางศิริพร  ศุภวรรธนะ กรรมการ 
8 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ  8 นายเดน  สุพลธวณิชย กรรมการ 
9 นายเสกสรร  อังมีพิษ กรรมการ  9 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
10 นายธานี  กอบุญ กรรมการ  10 นายสินธวัตร   สมบัติศรี กรรมการ 
11 นายเดน  สุพลธวณิชย กรรมการ  11 นายวัฒชัย  พรหมสาขา ณ  สกลนคร กรรมการ 
12 นางศิริพร  ศุภวรรธนะ กรรมการ  12 นายธานี  กอบุญ กรรมการ 
13 นายเฉลยีว  สัพโส กรรมการ  13 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ 
14 นายชัชวาลย  คําชมภู กรรมการ  14 นายถนอม   กิณเรศ กรรมการ 
15 นายสวาท   ไตรทิพย กรรมการ  15 นายประไพ   แสนอุบล กรรมการ 
16 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ กรรมการ  16 นายเสกสรร  อังมีพิษ กรรมการ 
17 นายพิมล  พรหมดวง กรรมการ  17 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ 
18 นายนพรัตน   บุญขันธ กรรมการ  18 นายทองศักดิ์  ชายกวด กรรมการ 
19 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ/ เหรญัญกิ  19 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ/ เหรญัญกิ 
20 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/เลขานุการ  20 นายศักด์ิชัย  จาพิมาย กรรมการ/เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 17 ( พ.ศ. 2541)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  18 ( พ.ศ. 2542) 
1 นายทองมี  ธีรนิธิมงคลกุล ประธานกรรมการ  1 นายสุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายยะรินทร  สุริยะภา รองประธานกรรมการ 1  2 นายวัชรนิ ทร  จันทรมหา รองประธานกรรมการ 1 
3 นางศิริพร  ศุภวรรธนะ รองประธานกรรมการ 2  3 นายสุเวช  ขวาละคร รองประธานกรรมการ 2 
4 นายเฉลียว  สัพโส กรรมการ  4 นางศิริพร  ศุภวรรธนะ กรรมการ 
5 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ  5 นายถนอม   กิณเรศ กรรมการ 
6 นายสุพจน  โพธิพงษววิัฒน กรรมการ  6 นายทองศักดิ์  ชายกวด กรรมการ 
7 นายประไพ   แสนอุบล กรรมการ  7 นายสุพจน  โพธิพงษววิัฒน กรรมการ 
8 นายธีระ   ปอมไชยา กรรมการ  8 นายเสกสรร  อังมีพิษ กรรมการ 
9 นายวัชรินทร  จันทรมหา กรรมการ  9 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
10 นายถนอม   กิณเรศ กรรมการ  10 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ กรรมการ 
11 นายทองศักดิ์  ชายกวด กรรมการ  11 นายเฉลียว  สัพโส กรรมการ 
12 นางอุดารัตน   จตุรพักตรพิสิฐ กรรมการ  12 นายพิมล  พรหมดวง กรรมการ 
13 น.ส.ประกายแกว   กิ่งโก กรรมการ  13 นายสุรพงษ   แสงฉายา กรรมการ 
14 นายสุเวช  ขวาละคร กรรมการ  14 นายธีระ   ปอมไชยา กรรมการ 
15 นางพิกุลทอง  แกวมาลา กรรมการ  15 นางอุดารัตน   จตุรพักตรพิสิฐ กรรมการ 
16 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ  16 นางจินตนา      เมืองแทน กรรมการ 
17 นายธวัช  ฤทธิ์ฤาชัย กรรมการ  17 น.ส.ประกายแกว   กิ่งโก กรรมการ 
18 นายสินธวัตร   สมบัติศร ี กรรมการ  18 นายสถิต    วิชัย กรรมการ 
19 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ/ เหรญัญกิ  19 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญกิ 
20 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/ เลขานุการ  20 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/ เลขานุการ 
 

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 19 ( พ.ศ. 2543)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  20 ( พ.ศ. 2544) 
1 นายสุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ  1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายสุเวช  ขวาละคร รองประธานกรรมการ  2 นายเฉลียว  สัพโส รองประธานกรรมการ 
3 นายเมธี   ปญญารัตน เหรัญญิก  3 นายกัมพล   ทองโคตร กรรมการ 
4 นายถนอม   กิณเรศ เลขานุการ  4 นายสุทธิวรณ   คําโสภา กรรมการ 
5 นายแพทยธานี   จรญูธรรม กรรมการ  5 น.ส.ประกายแกว   ก่ิงโก กรรมการ 
6 นางสุกัญญา     เผาวงศา กรรมการ  6 นางสุรางค   วนะภูติ กรรมการ 
7 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ  7 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
8 น.ส.ประกายแกว   กิ่งโก กรรมการ  8 นายวิทยา    นาคา กรรมการ 
9 นายประไพ   แสนอุบล กรรมการ  9 นายแพทยธานี   จรญูธรรม กรรมการ 
10 นายทองศักดิ์  ชายกวด กรรมการ  10 นายวัฒชัย  พรหมสาขา ณ  สกลนคร กรรมการ 
11 นายสุทธิวรณ   คําโสภา กรรมการ  11 นายเมธี   ปญญารัตน กรรมการ 
12 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ  12 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
13 นายพิมล  พรหมดวง กรรมการ  13 นายทรวง    ขวญัมา กรรมการ 
14 นางเกสร   สังขกฤษ กรรมการ/เหรญัญิก  14 นายประไพ    แสนอุบล   กรรมการ/ เหรัญญกิ 
15 นายธานี    กอบุญ กรรมการ/เลขานุการ  15 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ/ เลขานุการ 
 

 
 
 
 

 
 

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  21 ( พ.ศ. 2545)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  22 ( พ.ศ. 2546) 
1 นายเฉลียว  สัพโส ประธานกรรมการ  1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายประมวลศิลป  บุพศิริ รองประธานกรรมการ  2 นายประมวลศิลป  บุพศิริ รองประธานกรรมการ 
3 นายทรวง    ขวญัมา กรรมการ  3 นายเมธี   ปญญารัตน กรรมการ 
4 นายประไพ    แสนอุบล   กรรมการ  4 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
5 นายเมธี   ปญญารัตน กรรมการ  5 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ 
6 นายวัฒชัย  พรหมสาขาฯ กรรมการ  6 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ 
7 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ  7 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
8 นางสุรางค    วนะภูต ิ กรรมการ  8 นายวิทยา    นาคา กรรมการ 
9 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ  9 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ 
10 นายวิทยา    นาคา กรรมการ  10 น.ส.ประกายแกว   ก่ิงโก กรรมการ 
11 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  11 นายวันชัย   พรหมสาขา ฯ กรรมการ 
12 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ  12 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
13 นายกัมพล   ทองโคตร กรรมการ  13 นายสุเวช   ขวาละคร กรรมการ 
14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญิก  14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญิก 
15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/ เลขานุการ  15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/ เลขานุการ 

 
 
 
 
 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  23 ( พ.ศ. 2547)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  24 ( พ.ศ. 2548) 
1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ  1 นายเมธี     ปญญารัตน ประธานกรรมการ 
2 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ  2 นายปรารถนา  ศรีสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
3 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ  3 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ 
4 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ  4 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
5 นายชาติชาย   วงศกาฬสินธุ กรรมการ  5 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
6 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ  6 นายชาติชาย   วงศกาฬสินธุ กรรมการ 
7 นายชวน    โทอิ้ง กรรมการ  7 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ 
8 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ  8 นายธานี  กอบุญ กรรมการ 
9 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ  9 นายเจษฎา    เดชาพิทักษ กรรมการ 
10 นายวิทยา    นาคา กรรมการ  10 นางสาวราณี   วิริยะเจรญิกจิ กรรมการ 
11 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  11 นายชวน    โทอ้ิง กรรมการ 
12 นายเจษฎา    เดชาพิทักษ กรรมการ  12 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ 
13 นายพงษศักดิ์   ศรีสถาน กรรมการ  13 นายสันติสุข    ไชยมงคล กรรมการ 
14 นายสุเวช   ขวาละคร กรรมการ/ เหรญัญกิ  14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญิก 
15 น.ส.ประกายแกว   กิ่งโก กรรมการ/ เลขานุการ  15 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ/ เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  21 ( พ.ศ. 2545)  รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  22 ( พ.ศ. 2546) 
1 นายเฉลียว  สัพโส ประธานกรรมการ  1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายประมวลศิลป  บุพศิริ รองประธานกรรมการ  2 นายประมวลศิลป  บุพศิริ รองประธานกรรมการ 
3 นายทรวง    ขวญัมา กรรมการ  3 นายเมธี   ปญญารัตน กรรมการ 
4 นายประไพ    แสนอุบล   กรรมการ  4 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
5 นายเมธี   ปญญารัตน กรรมการ  5 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ 
6 นายวัฒชัย  พรหมสาขาฯ กรรมการ  6 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ 
7 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ  7 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
8 นางสุรางค    วนะภูต ิ กรรมการ  8 นายวิทยา    นาคา กรรมการ 
9 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ  9 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ 
10 นายวิทยา    นาคา กรรมการ  10 น.ส.ประกายแกว   ก่ิงโก กรรมการ 
11 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  11 นายวันชัย   พรหมสาขา ฯ กรรมการ 
12 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ  12 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
13 นายกัมพล   ทองโคตร กรรมการ  13 นายสุเวช   ขวาละคร กรรมการ 
14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญิก  14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญิก 
15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/ เลขานุการ  15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/ เลขานุการ 

 
 
 
 
 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  23 ( พ.ศ. 2547)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  24 ( พ.ศ. 2548) 
1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ  1 นายเมธี     ปญญารัตน ประธานกรรมการ 
2 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ  2 นายปรารถนา  ศรีสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
3 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ  3 นายประมวลศิลป  บุพศิริ กรรมการ 
4 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ  4 นายจุมพล  แสงวงศ กรรมการ 
5 นายชาติชาย   วงศกาฬสินธุ กรรมการ  5 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
6 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ  6 นายชาติชาย   วงศกาฬสินธุ กรรมการ 
7 นายชวน    โทอิ้ง กรรมการ  7 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ 
8 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ  8 นายธานี  กอบุญ กรรมการ 
9 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ  9 นายเจษฎา    เดชาพิทักษ กรรมการ 
10 นายวิทยา    นาคา กรรมการ  10 นางสาวราณี   วิริยะเจรญิกจิ กรรมการ 
11 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  11 นายชวน    โทอ้ิง กรรมการ 
12 นายเจษฎา    เดชาพิทักษ กรรมการ  12 นางจินตนา   เมืองแทน กรรมการ 
13 นายพงษศักดิ์   ศรีสถาน กรรมการ  13 นายสันติสุข    ไชยมงคล กรรมการ 
14 นายสุเวช   ขวาละคร กรรมการ/ เหรญัญกิ  14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญิก 
15 น.ส.ประกายแกว   กิ่งโก กรรมการ/ เลขานุการ  15 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ/ เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที�  25 ( พ.ศ. 2549)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  26 ( พ.ศ. 2550) 
1 นายเมธี     ปญญารัตน ประธานกรรมการ  1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายประมวลศิลป  บุพศิริ รองประธานกรรมการ  2 นายเมธี     ปญญารัตน รองประธานกรรมการ1 
3 นายธานี  กอบุญ กรรมการ  3 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ2 
4 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ  4 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
5 นายชาติชาย   วงศกาฬสินธุ กรรมการ  5 นางสาวราณี   วิริยะเจรญิกจิ กรรมการ 
6 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ  6 นางชวน   โทอิ้ง กรรมการ 
7 นายพีรพงศ   ทองอนัตัง กรรมการ  7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ 
8 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ  8 นายชาติชาย  วงศกาฬสินธุ กรรมการ 
9 นางสาวราณี   วิริยะเจรญิกิจ กรรมการ  9 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ 
10 นายวิทยา    นาคา กรรมการ  10 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
11 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  11 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ 
12 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ  12 นายพีรพงศ   ทองอนัตัง กรรมการ 
13 นายสันติสุข    ไชยมงคล กรรมการ  13 นายวิทยา    นาคา กรรมการ 
14 นางเกษร   สังขกฤษ กรรมการ/ เหรญัญกิ  14 นางสุรางค   วนะภูติ กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ/ เลขานุการ  15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/เลขานุการ 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 27 ( พ.ศ. 2551)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  28 ( พ.ศ. 2552) 
1 ทพ.ดร.สุขสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ  1 รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สขุสมัย  สมพงษ ประธานกรรมการ 
2 นายเมธี     ปญญารัตน รองประธานกรรมการ1  2 นางสุรางค       วนะภูต ิ รองประธานกรรมการ1 
3 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ2  3 นายแสวง         พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ2 
4 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ  4 นายวิทยา         นาคา กรรมการ 
5 นางสาวราณี   วิริยะเจรญิกิจ กรรมการ  5 นายยุทธนา      ทิพยสุวรรณ กรรมการ 
6 นางชวน   โทอิ้ง กรรมการ  6 นายชัยยงค       มณีบู กรรมการ 
7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ  7 นายสุรพล        สายคําภา กรรมการ 
8 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ  8 นายสมเกียรติ   กันโฮมภู กรรมการ 
9 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  9 นายพีรพงศ       ทองอันตัง กรรมการ 
10 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ  10 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
11 นายถาวร   เมฆราช กรรมการ  11 นายชาติชาย      วงศกาฬสินธุ กรรมการ 
12 นายพีรพงศ   ทองอนัตัง กรรมการ  12 นายชวน           โทอิ้ง กรรมการ 
13 นายวิทยา    นาคา กรรมการ  13 นายสุพจน        โพธิ์พงศวิวัฒน กรรมการ 
14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก  14 นายมานิตย       ไชยพะยวน กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/เลขานุการ  15 นายถาวร          เมฆราช กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 29 ( พ.ศ. 2553)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  30 ( พ.ศ. 2554) 
1 รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สขุสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ  1 นายแสวง   พิมพสมแดง ประธานกรรมการ 
2 นายแสวง   พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ1  2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1 
3 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ2  3 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธาณกรรมการ2 
4 นายกุศล   ประทุมทอง กรรมการ  4 นายกุศล   ประทุมทอง กรรมการ 
5 นายสุพจน    โพธ์ิพงศวิวัฒน กรรมการ  5 นายสุพจน    โพธ์ิพงศวิวัฒน กรรมการ 
6 นายชวน   โทอ้ิง กรรมการ  6 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ  7 นายเมธี     ปญญารัตน กรรมการ 
8 นายสุรพล   สายคําภา กรรมการ  8 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ 
9 นายชาติชาย  วงศกาฬสินธุ กรรมการ  9 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
10 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ  10 นายธานี  กอบุญ กรรมการ 
11 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  11 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ 
12 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ  12 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ 
13 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ  13 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ 
14 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ/เหรัญญิก  14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/เลขานุการ  15 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ/เลขานุการ 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  31 (พ.ศ. 2555)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  32 ( พ.ศ. 2556) 
1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ  1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ 
2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1  2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1 
3 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ2  3 นายแสวง   พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ 2 
4 นายสุพจน    โพธ์ิพงศวิวัฒน กรรมการ  4 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
5 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  5 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ 
6 นายเมธี     ปญญารัตน กรรมการ  6 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ 
7 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ  7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ 
8 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  8 นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ 
9 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ  9 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ 
10 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ  10 นายชวน โทอ้ิง กรรมการ 
11 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ  11 นายชัยยงค  มณีบู กรรมการ 
12 นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ  12 นางเกตุแกว  สิมมา กรรมการ 
13 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ  13 นายถาวร   เมฆราช กรรมการ 
14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก  14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ  15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ 
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รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 29 ( พ.ศ. 2553)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  30 ( พ.ศ. 2554) 
1 รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สขุสมัย   สมพงษ ประธานกรรมการ  1 นายแสวง   พิมพสมแดง ประธานกรรมการ 
2 นายแสวง   พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ1  2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1 
3 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ2  3 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธาณกรรมการ2 
4 นายกุศล   ประทุมทอง กรรมการ  4 นายกุศล   ประทุมทอง กรรมการ 
5 นายสุพจน    โพธ์ิพงศวิวัฒน กรรมการ  5 นายสุพจน    โพธ์ิพงศวิวัฒน กรรมการ 
6 นายชวน   โทอ้ิง กรรมการ  6 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ  7 นายเมธี     ปญญารัตน กรรมการ 
8 นายสุรพล   สายคําภา กรรมการ  8 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ 
9 นายชาติชาย  วงศกาฬสินธุ กรรมการ  9 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ 
10 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ  10 นายธานี  กอบุญ กรรมการ 
11 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  11 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ 
12 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ  12 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ 
13 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ  13 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ 
14 นายศักดิ์ชัย  จาพิมาย กรรมการ/เหรัญญิก  14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายธานี  กอบุญ กรรมการ/เลขานุการ  15 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ/เลขานุการ 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  31 (พ.ศ. 2555)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  32 ( พ.ศ. 2556) 
1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ  1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ 
2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1  2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1 
3 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ2  3 นายแสวง   พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ 2 
4 นายสุพจน    โพธ์ิพงศวิวัฒน กรรมการ  4 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ 
5 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  5 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ 
6 นายเมธี     ปญญารัตน กรรมการ  6 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ 
7 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ  7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ 
8 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  8 นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ 
9 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ  9 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ 
10 จาเอกเชิดศักดิ์   เทศนเรียน กรรมการ  10 นายชวน โทอ้ิง กรรมการ 
11 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ  11 นายชัยยงค  มณีบู กรรมการ 
12 นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ  12 นางเกตุแกว  สิมมา กรรมการ 
13 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ  13 นายถาวร   เมฆราช กรรมการ 
14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก  14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ  15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ 

รายงานประจําป 2562 121



 
 
 
 

 

 

 
 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  33 (พ.ศ. 2557)  รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  34 ( พ.ศ. 2558) 
1 นายชวน  โทอิ้ง ประธานกรรมการ  1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ 
2 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ1  2 นายปรารถนา  ศรีสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ1 
3 นายแสวง  พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ2  3 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ 2 
4 นายวิรัตน   จําปาวัน กรรมการ  4 นายวิรัตน   จําปาวัน กรรมการ 
5 นายพูลสมบัติ    ติงมหาอินทร กรรมการ  5 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ 
6 นายชัยยงค   มณีบู กรรมการ  6 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ 
7 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ  7 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ 
8 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  8 นายเมธี  ปญญารัตน กรรมการ 
9 นางเกตุแกว  สิมมา กรรมการ  9 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ 
10 นายสุรพล   สายคําภา กรรมการ  10 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ 
11 นายยุทธนา     ทิพยสุวรรณ กรรมการ  11 นายชัยยงค  มณีบู กรรมการ 
12 นายถาวร   เมฆราช กรรมการ  12 นายสุรพล   สายคําภา กรรมการ 
13 นายมานิตย   ไชยพะยวน กรรมการ  13 นายถาวร   เมฆราช กรรมการ 
14 นางสุรางค   วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก  14 นายชวน โทอ้ิง กรรมการ/เหรัญญิก 
15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ  15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ 

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  35 (พ.ศ. 2559)  
1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ  
2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1  
3 นายเมธี  ปญญารัตน รองประธานกรรมการ 2  
4 นายวิรัตน   จําปาวัน กรรมการ  
5 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ  
6 นายแสวง   พิมพสมแดง กรรมการ  
7 นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร กรรมการ  
8 นายมานิตย  ไชยพะยวน กรรมการ  
9 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ  
10 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  
11 นายชัยยงค  มณบูี กรรมการ  
12 นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ  
13 นายถาวร   เมฆราช กรรมการ  
14 นางสุรางค  วนะภูติ กรรมการ/เหรัญญิก  
15 นายชวน โทอ้ิง กรรมการ/เลขานุการ  

รายชื�อคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  36 (พ.ศ. 2560)  
1 นายธานี  กอบุญ ประธานกรรมการ  
2 นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ1  
3 นายเมธี  ปญญารัตน รองประธานกรรมการ 2  
4 นายวิรัตน   จําปาวัน กรรมการ  
5 นายวิสิทธ์ิ  งิ้วพรหม กรรมการ  
6 นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมินทร กรรมการ  
7 นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร กรรมการ  
8 นายมานิตย  ไชยพะยวน กรรมการ  
9 นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ  
10 นายสมเกียรติ    กันโฮมภู กรรมการ  
11 นายเพชรทวี  นวลมณี กรรมการ  
12 นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ  
13 นายเทอดศักด์ิ  จลุนีย กรรมการ  
14 นางสุรางค  วนะภูต ิ กรรมการ/เหรัญญิก  
15 นายวิทยา  นาคา กรรมการ/เลขานุการ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  37 (พ.ศ. 2561) 
1. ดร.ธานี  กอบญุ ประธานกรรมการ 
2. นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ 
3. นายเมธ ี ปญญารัตน รองประธานกรรมการ  
4. นายชวน  โทอ้ิง กรรมการ 
5. นายวิสิทธิ ์ งิ้วพรหม กรรมการ 
6. นายศกัดิ์ชาย  ซองทุมมินทร กรรมการ 
7. นายพูลสมบตัิ  ติงมหาอินทร กรรมการ 
8. นายมานิตย  ไชยพะยวน กรรมการ 
9. นางประภสัสร  บญุอยู กรรมการ 
10. นายแสวง  พิมพสมแดง กรรมการ 
11. นายเพชรทวี  นวลมณี กรรมการ 
12. นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ 
13. นายเทอดศกัดิ ์ จุลนยี กรรมการ 
14. นางสุรางค  วนะภตู ิ กรรมการ/เหรัญญิก 
15. นายวทิยา  นาคา กรรมการ/เลขานกุาร 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  38 (พ.ศ. 2562) 
1. นายชวน  โทอ้ิง ประธานกรรมการ 
2. นางสุรางค  วนะภูต ิ รองประธานกรรมการ 
3. นายแสวง  พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ  
4. นายพูลสมบตัิ  ติงมหาอินทร กรรมการ 
5. นายมานิตย  ไชยพะยวน กรรมการ 
6. นางประภสัสร  บญุอยู กรรมการ 
7. นายเพชรทวี  นวลมณี กรรมการ 
8. นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ 
9. นายเทอดศักดิ์  จุลนีย 
10. นายถาวร  เมฆราช 
11. นายยทุธนา  ทิพยสุวรรณ 
12. นายสมเกยีรติ  กันโฮมภ ู
13. นางวิภา  แกวเคน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

14. นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ/เหรัญญิก 
15. นายวทิยา  นาคา กรรมการ/เลขานกุาร 

รายงานประจําป 2562122



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  37 (พ.ศ. 2561) 
1. ดร.ธานี  กอบญุ ประธานกรรมการ 
2. นางเกษร   สังขกฤษ รองประธานกรรมการ 
3. นายเมธ ี ปญญารัตน รองประธานกรรมการ  
4. นายชวน  โทอ้ิง กรรมการ 
5. นายวิสิทธิ ์ งิ้วพรหม กรรมการ 
6. นายศกัดิ์ชาย  ซองทุมมินทร กรรมการ 
7. นายพูลสมบตัิ  ติงมหาอินทร กรรมการ 
8. นายมานิตย  ไชยพะยวน กรรมการ 
9. นางประภสัสร  บญุอยู กรรมการ 
10. นายแสวง  พิมพสมแดง กรรมการ 
11. นายเพชรทวี  นวลมณี กรรมการ 
12. นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ 
13. นายเทอดศกัดิ ์ จุลนยี กรรมการ 
14. นางสุรางค  วนะภตู ิ กรรมการ/เหรัญญิก 
15. นายวทิยา  นาคา กรรมการ/เลขานกุาร 

รายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  38 (พ.ศ. 2562) 
1. นายชวน  โทอ้ิง ประธานกรรมการ 
2. นางสุรางค  วนะภูต ิ รองประธานกรรมการ 
3. นายแสวง  พิมพสมแดง รองประธานกรรมการ  
4. นายพูลสมบตัิ  ติงมหาอินทร กรรมการ 
5. นายมานิตย  ไชยพะยวน กรรมการ 
6. นางประภสัสร  บญุอยู กรรมการ 
7. นายเพชรทวี  นวลมณี กรรมการ 
8. นายพีรพงศ  ทองอันตัง กรรมการ 
9. นายเทอดศักดิ์  จุลนีย 
10. นายถาวร  เมฆราช 
11. นายยทุธนา  ทิพยสุวรรณ 
12. นายสมเกยีรติ  กันโฮมภ ู
13. นางวิภา  แกวเคน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

14. นายสมพงษ   พันธุคุมเกา กรรมการ/เหรัญญิก 
15. นายวทิยา  นาคา กรรมการ/เลขานกุาร 

รายงานประจําป 2562 123



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 20202 นายนัฐวุธ  วงศเครือศร น.ส.ณัฐณิชา  วงศเครือศร นําเงินสงเอง

2 22587 น.ส.ชบาไพร  ศิริบุตร ด.ญ.ชาลิสา  วงละคร นําเงินสงเอง

3 04585 นางสุพัตรา  เคนไชยวงค ด.ช.สุทธิรักษ  เคนไชยวงค รพ.กุดบาก

4 23878 น.ส.พัทยา  ไพคํานาม ด.ช.รุทธิชัย  ขรรศร รพ.กุดบาก

5 02605 นายสุรพงษ  แสงฉายา ด.ญ.พินธพิมล  แสงฉายา รพ.คําตากลา

6 04241 นางเมตตา  ศรีสวาง ด.ช.ภูดิศ  ศรีสวาง รพ.คําตากลา

7 21103 นายกมนทัต  ยลพันธ ด.ช.จิตติพัฒน  ยลพันธ รพ.โคกศรีสุพรรณ

8 22224 นายเอกสิทธ์ิ   แกวมีสี ด.ญ.ณัฐนรี  แกวมีสี รพ.เจริญศิลป

9 04786 นางสุวรรณา  แสงสุวรรณ ด.ญ.ภิญญาพัชญ  แกวมณี รพ.เตางอย

10 05135 นางสิริกร  พวงพิลา ด.ช.ปณณทัต  พวงพิลา รพ.บานมวง

11 05350 นางสายรุง  พรหมทา ด.ช.แทนคุณ  พรหมทา รพ.บานมวง

12 05604 นางประภัสสร  ปลากัดทอง ด.ช.ปรมัตถ  ปลากัดทอง รพ.บานมวง

13 05605 นายศราวุฒิ  ปลากัดทอง ด.ญ.ปวรรัตน  ปลากัดทอง รพ.บานมวง

14 05829 น.ส.สุภาพร  โอตพล ด.ญ.ธัญชนก  ปากดีสี รพ.บานมวง

15 04802 นางพจนาฏ  พิมมะโส ด.ช.ปุณณวิช  พิมมะโส รพ.พระอาจารยแบนฯ

16 05927 นางรุงตะวัน  อชิรชญานนท ด.ช.อัณณชลาธิป  อชิรชญานนท รพ.พระอาจารยแบนฯ

17 21755 นายเจตพล  วงศวันดี ด.ญ.ณิชาภัทร  วงควันดี รพ.พระอาจารยแบนฯ

18 23152 น.ส.อารีรัตน  นามวงคเนาว ด.ช.สุทธิพจน  นามวงคเนาว รพ.พระอาจารยแบนฯ

19 04807 นางสโรชา  คําภูแสน ด.ช.ศวิษฐ  คําภูแสน รพ.พระอาจารยฝนฯ

20 22201 น.ส.เอมอร  การุณ ด.ญ.วเรณยา  มาใจดี รพ.พระอาจารยฝนฯ

21 22462 นายณัฐชัย  นรสาร ด.ญ.สุพิชญา  นรสาร รพ.พระอาจารยฝนฯ

22 05142 นางกรรณิกา  พลบุบผา ด.ช.ปณณวิชญ  พลบุบผา รพ.พังโคน

23 22430 นายประเสริฐ  จันทนพ ด.ช.จิรพัฒน  จันทนพ รพ.พังโคน

24 23822 นายพงษธวัช  เดชะอุม ด.ญ.ภัทรปภา  เดชะอุม รพ.พังโคน

25 23873 นางปรียาภรณ  ศรีสุดา ด.ช.พิพัทฒ  ศรีสุดา รพ.โพนนาแกว

26 03997 น.ส.แสงสุรีย  พลศักดิ์ขวา ด.ญ.อภิสรา  พันธุโพธ์ิ รพ.วานรนิวาส

27 21901 นายเศรษฐา  ปางแกว นายนราวิชญ  ปางแกว รพ.วานรนิวาส

28 02645 น.ส.ยุพิน  แสนดวง ด.ช.ญาณวุฒิ  เมืองแทน รพ.วาริชภูมิ

29 20844 น.ส.เฉลิมพร  รัชชปญญา ด.ญ.สุธิมนต  วัฒยุ รพ.วาริชภูมิ

30 02752 นางสุทธิพร  วรบรรณากร ด.ญ.ภิญญาพัชญ  วรบรรณากร รพ.สกลนคร

31 04083 น.ส.เบญจมาศ  สิมสาร ด.ช.เกียรติเพชร  โกะเคา รพ.สกลนคร

32 04467 นางพัณธิชา  ปวงสุข ด.ช.พสิษฐ  ปวงสุข รพ.สกลนคร

33 05496 น.ส.พัชรา  ธงยศ ด.ช.พชรพล  อุคํา รพ.สกลนคร

34 06126 นางกมลทิพย  จันทรัตน ด.ช.ณัฏฐวัฒน  จันทรัตน รพ.สกลนคร

35 06472 นางภัทรภร  ขุนศรี ด.ญ.กชพพรรณ  ขุนศรี รพ.สกลนคร

ระดับประถมศึกษา  จํานวน  63 ทุน  ทุนละ 1500  บาท   เปนเงินจํานวน   94,500   บาท

รายชื่อสมาชิกไดรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562 ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

36 21207 น.ส.ศิริลักษณ  พิลาโฮม ด.ช.ธนกฤต  โคตรธรรม รพ.สกลนคร

37 23625 น.ส.ธัญญาลักษณ  จันทราวุธ ด.ญ.ปวิชญาพร  ดีเหมาะ รพ.สกลนคร

38 23684 น.ส.บุศรากร  สิงหศิริ ด.ช.นันทิพัฒน  ปากดี รพ.สกลนคร

39 04261 นางเนตรดาว  ชวยรักษา ด.ญ.อันติกา  ชวยรักษา รพ.อากาศอํานวย

40 21425 นายเศรษฐา  งวงคํานาม ด.ญ.ณัฐดาพร  งวงคํานาม รพ.อากาศอํานวย

41 02460 นางกรรณิการ  วามานนท ด.ญ.กษมา  วามานนท รพร.สวางแดนดิน

42 03760 นางสัจจาภรณ  ทองใบ ด.ช.สิรภพ  ทองใบ รพร.สวางแดนดิน

43 04445 นางกฤติมาพร  พรหมจําปา ด.ญ.รัชญาภรณ  พรหมจําปา รพร.สวางแดนดิน

44 05769 น.ส.ศศิมา  แสนวิลัย ด.ช.ณภัทร  เกื้อทาน รพร.สวางแดนดิน

45 20741 นางหวานใจ  ปาลสาร ด.ญ.จรรยพร  ปาลสาร รพร.สวางแดนดิน

46 20779 น.ส.สมถวิล  ถวิลหวัง ด.ญ.สุพิชญา  พรหมแกว รพร.สวางแดนดิน

47 24035 น.ส.กุลธิดา  อุปพงษ ด.ช.ศรัฐ  สุขชม สมทบรวม

48 04819 พ.อ.อ.วัชรพงษ  ธงศรี ด.ช.กิตติพัฒน  ธงศรี สสจ.สกลนคร

49 22325 นางปราณี  ลือวันคํา ด.ญ.พัสกร  ลือวันคํา สสอ.กุสุมาลย

50 03380 นายพรชัย  แกวมุงคุณ ด.ญ.ทฤฒมนภรณ  แกวมุงคุณ สสอ.คําตากลา

51 04061 นางนภาภรณ  แกวมุงคุณ ด.ช.ปญพัทธ  แกวมุงคุณ สสอ.เตางอย

52 21166 นางเฌออร  ภูชางทอง ด.ญ.จารุพิชญา  ภูชางทอง สสอ.เตางอย

53 03286 นายเจษฎาวุธ  ศรีสถาน ด.ญ.ลภัสรดา  ศรีสถาน สสอ.บานมวง

54 04910 นายเมธา  ธุระแพง ด.ช.ศุภกฤต  ธุระแพง สสอ.บานมวง

55 04596 นางสตกาญจน  สังเกตกิจ ด.ช.ภัทรพล  สังเกตกิจ สสอ.โพนนาแกว

56 02980 น.ส.วิไลลักษณ  โปรงจันทึก ด.ญ.สิริมา  สิงหคํามา สสอ.เมืองสกลนคร

57 20497 น.ส.มรินดา  ทํานาสุข ด.ญ.กวิสรา  จันทามี สสอ.เมืองสกลนคร

58 04073 น.ส.สอาด  น้ําดอกไม ด.ญ.ธวัลรัตน  น้ําดอกไม สสอ.วานรนิวาส

59 04610 นางวิรัลยุพา  กันทะวงศจิโรจ ด.ช.ณัฐวงศ  กันทะวงศจิโรจ สสอ.สวางแดนดิน

60 04728 นางพรนภา  เจริญชัย ด.ช.เศรษฐพงศ  เจริญชัย สสอ.สวางแดนดิน

61 05362 นางอรุโณทัย  กาสมุทร ด.ช.ธีรวรา  กาสมุทร สสอ.สวางแดนดิน

62 05558 น.ส.ขวัญตา  ใครบุตร ด.ญ.ภิญญาพัชญ  ศรีบุญ สสอ.สวางแดนดิน

63 05196 นายชาติชาย  ตุยไชย ด.ญ.นาขวัญ   ตุยไชย สสอ.อากาศอํานวย

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 04496 นางสุนันทา  เหมวงศ ด.ญ.ธรัลรัตน  เหมวงศ นําเงินสงเอง

2 05594 นางอรุณี  วงษบุญชา ด.ญ.เขมอัปสร   วงษบุญชา นําเงินสงเอง

3 05735 นางวรัญญา  รัตนหงษา ด.ญ.กชกร  รัตนหงษา รพ.กุดบาก

4 02999 นางพัชรี  แสงฉายา ด.ญ.ระริญ  แสงฉายา รพ.คําตากลา

5 04703 นางกนกอร  ตุยไชย ด.ญ.สุวิชญา  ตุยไชย รพ.คําตากลา

6 21631 น.ส.สมานรัก  อุนคํา ด.ญ.สุดารัตน   สันตะพันธ รพ.คําตากลา

7 22620 นางเพ็ญจันทร  อรุณพูนทรัพย ด.ญ.นิวรา  ถวนนอก รพ.คําตากลา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  48 ทุน  ทุนละ 1800  บาท   เปนเงินจํานวน   86,400   บาท

รายงานประจําป 2562124



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

36 21207 น.ส.ศิริลักษณ  พิลาโฮม ด.ช.ธนกฤต  โคตรธรรม รพ.สกลนคร

37 23625 น.ส.ธัญญาลักษณ  จันทราวุธ ด.ญ.ปวิชญาพร  ดีเหมาะ รพ.สกลนคร

38 23684 น.ส.บุศรากร  สิงหศิริ ด.ช.นันทิพัฒน  ปากดี รพ.สกลนคร

39 04261 นางเนตรดาว  ชวยรักษา ด.ญ.อันติกา  ชวยรักษา รพ.อากาศอํานวย

40 21425 นายเศรษฐา  งวงคํานาม ด.ญ.ณัฐดาพร  งวงคํานาม รพ.อากาศอํานวย

41 02460 นางกรรณิการ  วามานนท ด.ญ.กษมา  วามานนท รพร.สวางแดนดิน

42 03760 นางสัจจาภรณ  ทองใบ ด.ช.สิรภพ  ทองใบ รพร.สวางแดนดิน

43 04445 นางกฤติมาพร  พรหมจําปา ด.ญ.รัชญาภรณ  พรหมจําปา รพร.สวางแดนดิน

44 05769 น.ส.ศศิมา  แสนวิลัย ด.ช.ณภัทร  เกื้อทาน รพร.สวางแดนดิน

45 20741 นางหวานใจ  ปาลสาร ด.ญ.จรรยพร  ปาลสาร รพร.สวางแดนดิน

46 20779 น.ส.สมถวิล  ถวิลหวัง ด.ญ.สุพิชญา  พรหมแกว รพร.สวางแดนดิน

47 24035 น.ส.กุลธิดา  อุปพงษ ด.ช.ศรัฐ  สุขชม สมทบรวม

48 04819 พ.อ.อ.วัชรพงษ  ธงศรี ด.ช.กิตติพัฒน  ธงศรี สสจ.สกลนคร

49 22325 นางปราณี  ลือวันคํา ด.ญ.พัสกร  ลือวันคํา สสอ.กุสุมาลย

50 03380 นายพรชัย  แกวมุงคุณ ด.ญ.ทฤฒมนภรณ  แกวมุงคุณ สสอ.คําตากลา

51 04061 นางนภาภรณ  แกวมุงคุณ ด.ช.ปญพัทธ  แกวมุงคุณ สสอ.เตางอย

52 21166 นางเฌออร  ภูชางทอง ด.ญ.จารุพิชญา  ภูชางทอง สสอ.เตางอย

53 03286 นายเจษฎาวุธ  ศรีสถาน ด.ญ.ลภัสรดา  ศรีสถาน สสอ.บานมวง

54 04910 นายเมธา  ธุระแพง ด.ช.ศุภกฤต  ธุระแพง สสอ.บานมวง

55 04596 นางสตกาญจน  สังเกตกิจ ด.ช.ภัทรพล  สังเกตกิจ สสอ.โพนนาแกว

56 02980 น.ส.วิไลลักษณ  โปรงจันทึก ด.ญ.สิริมา  สิงหคํามา สสอ.เมืองสกลนคร

57 20497 น.ส.มรินดา  ทํานาสุข ด.ญ.กวิสรา  จันทามี สสอ.เมืองสกลนคร

58 04073 น.ส.สอาด  น้ําดอกไม ด.ญ.ธวัลรัตน  น้ําดอกไม สสอ.วานรนิวาส

59 04610 นางวิรัลยุพา  กันทะวงศจิโรจ ด.ช.ณัฐวงศ  กันทะวงศจิโรจ สสอ.สวางแดนดิน

60 04728 นางพรนภา  เจริญชัย ด.ช.เศรษฐพงศ  เจริญชัย สสอ.สวางแดนดิน

61 05362 นางอรุโณทัย  กาสมุทร ด.ช.ธีรวรา  กาสมุทร สสอ.สวางแดนดิน

62 05558 น.ส.ขวัญตา  ใครบุตร ด.ญ.ภิญญาพัชญ  ศรีบุญ สสอ.สวางแดนดิน

63 05196 นายชาติชาย  ตุยไชย ด.ญ.นาขวัญ   ตุยไชย สสอ.อากาศอํานวย

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 04496 นางสุนันทา  เหมวงศ ด.ญ.ธรัลรัตน  เหมวงศ นําเงินสงเอง

2 05594 นางอรุณี  วงษบุญชา ด.ญ.เขมอัปสร   วงษบุญชา นําเงินสงเอง

3 05735 นางวรัญญา  รัตนหงษา ด.ญ.กชกร  รัตนหงษา รพ.กุดบาก

4 02999 นางพัชรี  แสงฉายา ด.ญ.ระริญ  แสงฉายา รพ.คําตากลา

5 04703 นางกนกอร  ตุยไชย ด.ญ.สุวิชญา  ตุยไชย รพ.คําตากลา

6 21631 น.ส.สมานรัก  อุนคํา ด.ญ.สุดารัตน   สันตะพันธ รพ.คําตากลา

7 22620 นางเพ็ญจันทร  อรุณพูนทรัพย ด.ญ.นิวรา  ถวนนอก รพ.คําตากลา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน  48 ทุน  ทุนละ 1800  บาท   เปนเงินจํานวน   86,400   บาท

รายงานประจําป 2562 125



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

8 23126 นางสุนันทา  ราชสินธุ ด.ญ.รมโพธ์ิรมไทร  ราชสินธุ รพ.คําตากลา

9 21600 นายวัชระ  เปาจันทึก ด.ญ.พิมพพันธ  เปาจันทึก รพ.โคกศรีสุพรรณ

10 22226 นางธัญรัต  วรรณทวี ด.ญ.สุชัญญา   วรรณทวี รพ.เจริญศิลป

11 02721 พ.จ.ต.ทองคํา  สาขันธโคตร ด.ญ.ทักษพร  สาขันธโคตร รพ.เตางอย

12 04754 นางธัชวรรณ  ดลรุง ด.ญ.กุลภัสสร  ดลรุง รพ.เตางอย

13 04639 นางอัญธิกา  พลไชย ด.ญ.จิรัฐศิกาญจน  พลไชย รพ.นิคมน้ําอูน

14 05840 นางฤทัยรัตน  นวลตา นายรัตนชัย  นวลตา รพ.นิคมน้ําอูน

15 06061 นางรุงนภา  กรุณานํา ด.ช.ทินพันธุ  หอวัฒนชัยเจริญ รพ.นิคมน้ําอูน

16 05402 นางรุงฤดี  แกวกันหา ด.ญ.ธัญอร  แกวกันหา รพ.บานมวง

17 02738 น.ส.ณัชชา  คําตางเมือง ด.ญ.ธมนวรรณ  หาระมี รพ.พระอาจารยฝนฯ

18 03418 นายธีรวุฒิ  คําภูแสน ด.ญ.ธัญญรัตน  คําภูแสน รพ.พระอาจารยฝนฯ

19 03441 นางทัศวรรณ  คําหลา ด.ญ.รสิตา  คําหลา รพ.พระอาจารยฝนฯ

20 05230 น.ส.รัชนีวรรณ  พันเสนา น.ส.จีริสุดา  สุวรรณรงค รพ.พระอาจารยฝนฯ

21 04529 นางนิภากร  จันทรักษ ด.ช.ฤทธิกร   จันทรักษ รพ.พังโคน

22 04969 นางจิราภรณ   เซียวเจริญกุล น.ส.กัลยรัตน  เซียวเจริญกุล รพ.พังโคน

23 04380 นางณัฐชนันท  ดวงกงแสน น.ส.อรณิชา  ดวงกงแสน รพ.โพนนาแกว

24 06486 น.ส.ธีรวดี  ปูคะสินธุ ด.ช.พีรพล  ศรีแดน รพ.วานรนิวาส

25 04249 นางวิมลวรรณ  แกวคําแสน ด.ญ.ภัทรวดี  แกวคําแสน รพ.วาริชภูมิ

26 05018 นางบรรยม  จันทรสามารถ ด.ญ.เพชรลดา  จันทรสามารถ รพ.วาริชภูมิ

27 22447 นายชานนท  แสนบุญมี ด.ญ.ฐิติพรรณ  แสนบุญมี รพ.วาริชภูมิ

28 03101 นางกิตินันท  สุโข ด.ญ.รวีกานต  สุโข รพ.สกลนคร

29 04162 นางณัฐวิภา  บุญเกิดรัมย ด.ญ.สปน  บุญเกิดรัมย รพ.สกลนคร

30 04490 นางแสงเดือน  เมฆราช นายกฤตภาส  เมฆราช รพ.สกลนคร

31 05166 นางศิริมา  จันทะนาม ด.ญ.ธัชพรรณ  จันทะนาม รพ.สกลนคร

32 20562 นางสุธาทิพย  กุกําจัด ด.ญ.ธัญทิพย  กุกําจัด รพ.สกลนคร

33 23098 น.ส.ชญาดา  สอนสมนึก ด.ญ.วิชญาพร  พรมประศรี รพ.สกลนคร

34 02977 นายทอมสันต  เพ็ชราชัย นายทัพไท  เพ็ชราชัย รพ.อากาศอํานวย

35 03686 น.ส.หนึ่งฤทัย  สัพโส น.ส.เบญญาภา  จั่นสําอางค รพ.อากาศอํานวย

36 22852 นางณิชาภัทร  ภูทองแหลม ด.ญ.กานตดาภา  มิ่งพูล รพร.สวางแดนดิน

37 05476 น.ส.สุจินดา  ศรีสุวงศ ด.ญ.ปณิดา  บุตรเวส สสอ.กุสุมาลย

38 05492 นางวัลภา  เฟอยงาราช ด.ญ.ธัญญามาศ  เฟอยงาราช สสอ.คําตากลา

39 03169 นายจาตุรงค  ภูชางทอง ด.ญ.รักษิตา  ภูชางทอง สสอ.เตางอย

40 03927 นางกฤศิญาภรณ  ศรีสถาน นายดนัย  ศรีสถาน สสอ.บานมวง

41 04508 นายชัยวุฒิ  พลบุบผา ด.ช.ชัยสิทธ์ิ  พลบุบผา สสอ.พังโคน

42 02491 นายองอาจ  ทองอันตัง นายกริชชัย  ทองอันตัง สสอ.โพนนาแกว

43 04764 นางมาลา  นรสาร ด.ช.พลากร  นรสาร สสอ.เมืองสกลนคร

44 05181 นางไพลัดดา  ทองใบใหญ ด.ช.รณกฤต  ทองใบใหญ สสอ.เมืองสกลนคร

45 05628 น.ส.บุษยมาศ  กัลยาบาล ด.ญ.ภัทรนันท  บุญการี สสอ.เมืองสกลนคร

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

46 05989 น.ส.เนตรนภา  พรหมสาขา  ณ สกลนคร ด.ญ.สุชัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร สสอ.เมืองสกลนคร

47 03807 นางอุไรวรรณ  ถาบุตร ด.ญ.บัณฑิตา  ถาบุตร สสอ.วาริชภูมิ

48 04897 นางพัชราภรณ  ธงศรี ด.ญ.กัญญาพัชร  ธงศรี โอนยายสวนทองถ่ิน

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 04100 นางศศิธร  ภิญญะพงษ นายกรณ  ภิญญะพงษ รพ.กุสุมาลย

2 03645 นางกนิษฐา  จันทรแจมศรี น.ส.ชญากาณฑ  จันทรแจมศรี รพ.คําตากลา

3 04324 นางเกษร  บัวขันธ นายพงศวรินทร  บัวขันธ รพ.คําตากลา

4 23127 นางจีราภรณ  ศรีสรอย นายวสิษฐพล  ศรีสรอย รพ.คําตากลา

5 02430 นางจุฬารักษ  รินโพธ์ิสาน น.ส.ศุภนิดา  รินโพธ์ิสาน รพ.โคกศรีสุพรรณ

6 04148 นางภูมิจิตร   รักษาแสง น.ส.นันทนภัส   รักษาแสง รพ.โคกศรีสุพรรณ

7 20069 นายเหลียญไชย  พลวงคษา นายรัชพล  พลวงคษา รพ.โคกศรีสุพรรณ

8 21109 น.ส.รวิภา    คําโสมศรี นายชยธร  พยอมใหม รพ.โคกศรีสุพรรณ

9 21445 นายสุรศักดิ์  คําโสมศรี น.ส.อภิษฏา  คําโสมศรี รพ.โคกศรีสุพรรณ

10 21507 น.ส.ลมัยพักตร  สิงหคํามา น.ส.สิรีธร  สิงหคํามา รพ.โคกศรีสุพรรณ

11 02918 นางทิพยพากร  คําชมภู น.ส.ชญากาณฑ  คําชมภู รพ.เตางอย

12 21122 นางธิดารัตน  วานานวงค น.ส.ธีริศรา  หงษคงคา รพ.เตางอย

13 02747 น.ส.บุญญาพร  ผลาจัมทร นายธีรวัฒน  เรืองจรัส รพ.นิคมน้ําอูน

14 03179 นางนิตรยา  บุตรละคร น.ส.นวนันทน  บุตรละคร รพ.บานมวง

15 21007 นางปราณี  จงสมัคร น.ส.ธัญชนก  กุลวงศ รพ.บานมวง

16 04136 นางรุจิรา  กุลบุตร น.ส.ณัฐธีรา  โยธายุทธ รพ.พระอาจารยฝนฯ

17 21102 นายจิรวัฒน  ยาทองไชย น.ส.แกวตา  ยาทองไชย รพ.พังโคน

18 21185 น.ส.รุงนภา  การนอก น.ส.จุฬารัตน  บัวสาย รพ.โพนนาแกว

19 04010 นางจิรารัตน  ตรงดี น.ส.กรณิศ  ตรงดี รพ.วานรนิวาส

20 20508 นางรัศมี  คําทองไชย น.ส.นิศาชล  คําทองไชย รพ.วานรนิวาส

21 03159 นางกนกพร  หนูสวัสดิ์ น.ส.ญาณิศา  หนูสวัสดิ์ รพ.สกลนคร

22 04163 วาท่ีร.ต.ไพรัช  นิภานันท น.ส.กฤติมา  นิภานันท รพ.สกลนคร

23 04904 นางสุชีรา  ดํารงคกิจ นายสหัสนัยน  ดํารงคืกิจ รพ.สกลนคร

24 05464 นางกรรณิกาแกว  อุปลา น.ส.ดวงกมล  อุปลา รพ.สกลนคร

25 05733 นายธรรมรัตน  ชาแสน นายเชิงชาย  ชาแสน รพ.สกลนคร

26 23340 นางวลัยลักษณ  เปาชุมแสง น.ส.ณัฐธยาน  ฤทธิวงค รพ.สกลนคร

27 03931 นางมณีรัตน  ประจันนวล นายภูรินทร  ประจันนวล รพ.สองดาว

28 03593 นางพิมพา  พรมสิทธ์ิ น.ส.วิภาวดี  พรมสิทธ์ิ รพ.อากาศอํานวย

29 20474 นายขวัญประชา  ศิริทรัพย น.ส.ภัทรลดา  ศิริทรัพย รพ.อากาศอํานวย

30 20923 นายเธียรวิทย  วงคเวียงทอง น.ส.เกศแกว  วงคเวียงทอง รพ.อากาศอํานวย

31 03437 นางกุลนที  ทองโคตร นายกิตติกุล  สุภาพกุล รพร.สวางแดนดิน

32 04517 นางเทพวาณี  รางกาย น.ส.คณภรณ  รางกาย รพร.สวางแดนดิน

 ระดับมัธยมศึกษาปลาย, ปวช.  จํานวน  45 ทุน  ทุนละ 2300  บาท   เปนเงินจํานวน   103,500   บาท

รายงานประจําป 2562126



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

46 05989 น.ส.เนตรนภา  พรหมสาขา  ณ สกลนคร ด.ญ.สุชัญญา  พรหมสาขา ณ สกลนคร สสอ.เมืองสกลนคร

47 03807 นางอุไรวรรณ  ถาบุตร ด.ญ.บัณฑิตา  ถาบุตร สสอ.วาริชภูมิ

48 04897 นางพัชราภรณ  ธงศรี ด.ญ.กัญญาพัชร  ธงศรี โอนยายสวนทองถ่ิน

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 04100 นางศศิธร  ภิญญะพงษ นายกรณ  ภิญญะพงษ รพ.กุสุมาลย

2 03645 นางกนิษฐา  จันทรแจมศรี น.ส.ชญากาณฑ  จันทรแจมศรี รพ.คําตากลา

3 04324 นางเกษร  บัวขันธ นายพงศวรินทร  บัวขันธ รพ.คําตากลา

4 23127 นางจีราภรณ  ศรีสรอย นายวสิษฐพล  ศรีสรอย รพ.คําตากลา

5 02430 นางจุฬารักษ  รินโพธ์ิสาน น.ส.ศุภนิดา  รินโพธ์ิสาน รพ.โคกศรีสุพรรณ

6 04148 นางภูมิจิตร   รักษาแสง น.ส.นันทนภัส   รักษาแสง รพ.โคกศรีสุพรรณ

7 20069 นายเหลียญไชย  พลวงคษา นายรัชพล  พลวงคษา รพ.โคกศรีสุพรรณ

8 21109 น.ส.รวิภา    คําโสมศรี นายชยธร  พยอมใหม รพ.โคกศรีสุพรรณ

9 21445 นายสุรศักดิ์  คําโสมศรี น.ส.อภิษฏา  คําโสมศรี รพ.โคกศรีสุพรรณ

10 21507 น.ส.ลมัยพักตร  สิงหคํามา น.ส.สิรีธร  สิงหคํามา รพ.โคกศรีสุพรรณ

11 02918 นางทิพยพากร  คําชมภู น.ส.ชญากาณฑ  คําชมภู รพ.เตางอย

12 21122 นางธิดารัตน  วานานวงค น.ส.ธีริศรา  หงษคงคา รพ.เตางอย

13 02747 น.ส.บุญญาพร  ผลาจัมทร นายธีรวัฒน  เรืองจรัส รพ.นิคมน้ําอูน

14 03179 นางนิตรยา  บุตรละคร น.ส.นวนันทน  บุตรละคร รพ.บานมวง

15 21007 นางปราณี  จงสมัคร น.ส.ธัญชนก  กุลวงศ รพ.บานมวง

16 04136 นางรุจิรา  กุลบุตร น.ส.ณัฐธีรา  โยธายุทธ รพ.พระอาจารยฝนฯ

17 21102 นายจิรวัฒน  ยาทองไชย น.ส.แกวตา  ยาทองไชย รพ.พังโคน

18 21185 น.ส.รุงนภา  การนอก น.ส.จุฬารัตน  บัวสาย รพ.โพนนาแกว

19 04010 นางจิรารัตน  ตรงดี น.ส.กรณิศ  ตรงดี รพ.วานรนิวาส

20 20508 นางรัศมี  คําทองไชย น.ส.นิศาชล  คําทองไชย รพ.วานรนิวาส

21 03159 นางกนกพร  หนูสวัสดิ์ น.ส.ญาณิศา  หนูสวัสดิ์ รพ.สกลนคร

22 04163 วาท่ีร.ต.ไพรัช  นิภานันท น.ส.กฤติมา  นิภานันท รพ.สกลนคร

23 04904 นางสุชีรา  ดํารงคกิจ นายสหัสนัยน  ดํารงคืกิจ รพ.สกลนคร

24 05464 นางกรรณิกาแกว  อุปลา น.ส.ดวงกมล  อุปลา รพ.สกลนคร

25 05733 นายธรรมรัตน  ชาแสน นายเชิงชาย  ชาแสน รพ.สกลนคร

26 23340 นางวลัยลักษณ  เปาชุมแสง น.ส.ณัฐธยาน  ฤทธิวงค รพ.สกลนคร

27 03931 นางมณีรัตน  ประจันนวล นายภูรินทร  ประจันนวล รพ.สองดาว

28 03593 นางพิมพา  พรมสิทธ์ิ น.ส.วิภาวดี  พรมสิทธ์ิ รพ.อากาศอํานวย

29 20474 นายขวัญประชา  ศิริทรัพย น.ส.ภัทรลดา  ศิริทรัพย รพ.อากาศอํานวย

30 20923 นายเธียรวิทย  วงคเวียงทอง น.ส.เกศแกว  วงคเวียงทอง รพ.อากาศอํานวย

31 03437 นางกุลนที  ทองโคตร นายกิตติกุล  สุภาพกุล รพร.สวางแดนดิน

32 04517 นางเทพวาณี  รางกาย น.ส.คณภรณ  รางกาย รพร.สวางแดนดิน

 ระดับมัธยมศึกษาปลาย, ปวช.  จํานวน  45 ทุน  ทุนละ 2300  บาท   เปนเงินจํานวน   103,500   บาท

รายงานประจําป 2562 127



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

33 04806 นางณัฎฐินันท  วิสุทธิเมธีกร น.ส.สกุลยา  วิสุทธิเมธีกร รพร.สวางแดนดิน

34 04982 นายพรชัย  ทองสอดแสง น.ส.พิมพพิสุทธ์ิ  ธรรมวันนา รพร.สวางแดนดิน

35 21460 นางวรษา  อินธิสาร นายภัทรพล  อินธิสาร รพร.สวางแดนดิน

36 22525 นางคนึงนิจ  ตองโพนทอง น.ส.กัลยาณี  ตองโพนทอง สสจ.สกลนคร

37 03317 นายภัทรพงษ  เกตุคลาย นายนวพล  เกตุคลาย สสอ.พรรณานิคม

38 02816 นายสราวุธ  พันธมุย น.ส.ณัฐวดี  พันธมุย สสอ.โพนนาแกว

39 02842 นายณัฐพล  มีพรหม นายภูมนัฐ  มีพรหม สสอ.เมืองสกลนคร

40 05251 นางสวินทร  วงษหาญ นายวงศพัทธ  วงษหาญ สสอ.เมืองสกลนคร

41 05616 นายคํานึง  แกวเวียงเดช น.ส.อัญมณี  แกวเวียงเดช สสอ.เมืองสกลนคร

42 03845 น.ส.อุไร  บุญพา น.ส.ณัฐริกา  บุญพา สสอ.สวางแดนดิน

43 03904 นางนิภาภรณ  อักษร น.ส.วิรัยลักษณา  อักษร สสอ.สวางแดนดิน

44 05031 นางวิลาวัณย  เงินงาม น.ส.นันทิกานต  สอนคํามี สสอ.สวางแดนดิน

45 04108 นายกิจธนะ  ธรากิตติรัฐ น.ส.ยลภัทร  ธรากิตติรัฐ โอนยายสวนทองถ่ิน

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกุล สมาชิก ช่ือ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 01626 นางเตือนใจ  วรรณทะนะ นายนฤนาท  วรรณทะนะ สสอ.พรรณานิคม

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ช่ือ - สกุล สมาชิก ช่ือ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 01520 นางไทรแกว  ดวงพุฒ นายสิรภพ  ดวงพุฒ รพ.กุดบาก

2 03088 นางสุภาพ  มิ่งชนิด นายสัณหวัช  มิ่งชนิด รพ.กุดบาก

3 05074 นางจารุพร  โถตันคํา น.ส.ธนัญญา  โถตันคํา รพ.กุดบาก

4 01994 นายวิชา  ไชยรา นายรัตติพงศ  ไชยรา รพ.คําตากลา

5 05274 นายทองอินทร  ปาวะรีย นายศิริพัฒน  ปาวะรีย รพ.คําตากลา

6 03783 นายอุทัย  สุขานนท น.ส.กรองกาญจน  สุขานนท รพ.เจริญศิลป

7 05453 นางนฤมล  ถาบุตร น.ส.ญาณิกา  ถาบุตร รพ.บานมวง

8 05223 นางสายสวาท  อุปสิทธ์ิ น.ส.เจนนิสา  อุปสิทธ์ิ รพ.พระอาจารยฝนฯ

9 02398 นางสุจิตรา  สุนสิน น.ส.พรรณภัทร  สุนสิน รพ.พังโคน

10 03951 นางดวงเนตร  ไชยวงศคต น.ส.นภัสสร  ไชยวงศคต รพ.โพนนาแกว

11 20471 นางพัชรินทร  ตุยไชย น.ส.ดาราพร  ตุยไชย รพ.โพนนาแกว

12 04357 นางออยทิพย  อโนมา น.ส.อนัญญา  อโนมา รพ.วานรนิวาส

13 02644 นางนิภาภัทร  ผานภูวงษ นายปวิชญ  ผานภูวงษ รพ.วาริชภูมิ

14 03672 นางวัชราพร  พุทธวงศ น.ส.ณัชชา  พุทธวงศ รพ.วาริชภูมิ

15 04902 นางมิตใจญา  แกวคําแสน นายธิติวุฒิ  แกวคําแสน รพ.วาริชภูมิ

16 01743 นางสุรวิมล  ไชยรบ นายกิตติ  ไชยรบ รพ.สกลนคร

17 02069 นางวาสนา  แสนมหาชัย น.ส.ไอริน  แสนมหาชัย รพ.สกลนคร

ระดับอนุปริญญา/ปวส.  จํานวน  1 ทุน  ทุนละ 2700  บาท   เปนเงินจํานวน   2,700   บาท

ระดับปริญญาตรี  จํานวน  34 ทุน  ทุนละ 3000  บาท   เปนเงินจํานวน   102,000   บาท

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

18 03371 นางพัชรินทร  ติงมหาอินทร นายศุภกฤต  ติงมหาอินทร รพ.สกลนคร

19 03402 นางปภาดา  พิมมะรัตน น.ส.ปฐมาภรณ  พิมมะรัตน รพ.สกลนคร

20 04689 นางปรางทิพย  ง้ิวพรหม นายอาณากร  พรหมเกิด รพ.สกลนคร

21 06287 น.ส.ปราณี  พลาดอินทร น.ส.สุทธิดา  สมสาร รพ.สกลนคร

22 02674 นางวรรณี  เสนาราช นายฐาปนา  เสนาราช รพ.สองดาว

23 05570 น.ส.ศรีแพร  สัพโส นายอติชาติ  สุวรรณจันทร รพ.อากาศอํานวย

24 22016 นายปรีชา  ใครบุตร น.ส.เมธาวี  ใครบุตร รพ.อากาศอํานวย

25 02697 นางมาลี  อนุวงษา นายณัฐวัฒน  อนุวงษา รพร.สวางแดนดิน

26 02941 นางรัตนา  พรหมพา น.ส.กาจนาพร  พรหมพา รพร.สวางแดนดิน

27 03182 นางพัชรินทร  พรหมจักร น.ส.วิมลิน  พรหมจักร รพร.สวางแดนดิน

28 03863 นางปรียา  ตันศิริ น.ส.แพรวา  ตันศิริ รพร.สวางแดนดิน

29 20313 นายสิทธิศักดิ์  ไชยพร น.ส.กุลจิรา  ไชยพร รพร.สวางแดนดิน

30 03745 นางวรวิมล  ลาภสาร น.ส.ณัฐริกา  ลาภสาร สมทบรวม

31 04559 นางนิ่มนวล  เกตุคลาย น.ส.นภสร  เกตุคลาย สสอ.พรรณานิคม

32 05093 นางอุทัยทิพย  พิมพมีลาย น.ส.สิรภัทร  พิมพมีลาย สสอ.เมืองสกลนคร

33 02377 นายเสกสรร  ถาบุตร น.ส.กชกร  ถาบุตร สสอ.วาริชภูมิ

34 21410 นางพิษมัย  อุปทุม น.ส.อนงคนุช  อุปทุม สสอ.อากาศอํานวย

- ระดับ ประถมศึกษา จํานวน  63 ทุน  ทุนละ  1,500   บาท  เปนเงินจํานวน  94,500   บาท

- ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  48 ทุน  ทุนละ  1,800   บาท  เปนเงินจํานวน  86,400   บาท

- ระดับ มัธยมศึกษาปลาย, ปวช. จํานวน  45 ทุน  ทุนละ  2,300   บาท  เปนเงินจํานวน  103,500   บาท

- ระดับ อนุปริญญา/ปวส. จํานวน  1 ทุน  ทุนละ  2,700   บาท  เปนเงินจํานวน  2,700   บาท

- ระดับ ปริญญาตรี จํานวน  34 ทุน  ทุนละ  3,000   บาท  เปนเงินจํานวน  102,000   บาท

รวมเปนเงินจํานวน  389,100   บาท

สรุปสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562

รายงานประจําป 2562128



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

18 03371 นางพัชรินทร  ติงมหาอินทร นายศุภกฤต  ติงมหาอินทร รพ.สกลนคร

19 03402 นางปภาดา  พิมมะรัตน น.ส.ปฐมาภรณ  พิมมะรัตน รพ.สกลนคร

20 04689 นางปรางทิพย  ง้ิวพรหม นายอาณากร  พรหมเกิด รพ.สกลนคร

21 06287 น.ส.ปราณี  พลาดอินทร น.ส.สุทธิดา  สมสาร รพ.สกลนคร

22 02674 นางวรรณี  เสนาราช นายฐาปนา  เสนาราช รพ.สองดาว

23 05570 น.ส.ศรีแพร  สัพโส นายอติชาติ  สุวรรณจันทร รพ.อากาศอํานวย

24 22016 นายปรีชา  ใครบุตร น.ส.เมธาวี  ใครบุตร รพ.อากาศอํานวย

25 02697 นางมาลี  อนุวงษา นายณัฐวัฒน  อนุวงษา รพร.สวางแดนดิน

26 02941 นางรัตนา  พรหมพา น.ส.กาจนาพร  พรหมพา รพร.สวางแดนดิน

27 03182 นางพัชรินทร  พรหมจักร น.ส.วิมลิน  พรหมจักร รพร.สวางแดนดิน

28 03863 นางปรียา  ตันศิริ น.ส.แพรวา  ตันศิริ รพร.สวางแดนดิน

29 20313 นายสิทธิศักดิ์  ไชยพร น.ส.กุลจิรา  ไชยพร รพร.สวางแดนดิน

30 03745 นางวรวิมล  ลาภสาร น.ส.ณัฐริกา  ลาภสาร สมทบรวม

31 04559 นางนิ่มนวล  เกตุคลาย น.ส.นภสร  เกตุคลาย สสอ.พรรณานิคม

32 05093 นางอุทัยทิพย  พิมพมีลาย น.ส.สิรภัทร  พิมพมีลาย สสอ.เมืองสกลนคร

33 02377 นายเสกสรร  ถาบุตร น.ส.กชกร  ถาบุตร สสอ.วาริชภูมิ

34 21410 นางพิษมัย  อุปทุม น.ส.อนงคนุช  อุปทุม สสอ.อากาศอํานวย

- ระดับ ประถมศึกษา จํานวน  63 ทุน  ทุนละ  1,500   บาท  เปนเงินจํานวน  94,500   บาท

- ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  48 ทุน  ทุนละ  1,800   บาท  เปนเงินจํานวน  86,400   บาท

- ระดับ มัธยมศึกษาปลาย, ปวช. จํานวน  45 ทุน  ทุนละ  2,300   บาท  เปนเงินจํานวน  103,500   บาท

- ระดับ อนุปริญญา/ปวส. จํานวน  1 ทุน  ทุนละ  2,700   บาท  เปนเงินจํานวน  2,700   บาท

- ระดับ ปริญญาตรี จํานวน  34 ทุน  ทุนละ  3,000   บาท  เปนเงินจํานวน  102,000   บาท

รวมเปนเงินจํานวน  389,100   บาท

สรุปสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนเรียนดี ประจําป 2562

รายงานประจําป 2562 129



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 02651 นางสุภาวิตา  ธรากิตติรัฐ ด.ญ.กนิษฐา  ธรากิตติรัฐ นําเงินสงเอง

2 23397 น.ส.กันทิมา  เชี่ยวนาวิน ด.ญ.สไบนาง  เชี่ยวนาวิน นําเงินสงเอง

3 04130 นางจันทรเพ็ญ  ภูสมปอง ด.ช.ปรวัฒน    ภูสมปอง รพ.กุดบาก

4 21797 น.ส.พรทิพย  ศลมล ด.ญ.รักคณา  มังคะตา รพ.กุสุมาลย

5 22616 นางลัดดา  โคตรชอดซาย ด.ช.กัมปนาท  โคตรชอดซาย รพ.คําตากลา

6 20605 นางสุพรรษา  วงษาคร ด.ช.เฉลิมโชค  วงษาคร รพ.โคกศรีสุพรรณ

7 04071 นางรัตนา  แกวมีสี ด.ญ.ณฤดี  แกวมีสี รพ.เจริญศิลป

8 21661 น.ส.วาสนา  เสนงาม ด.ญ.ศิริษา  แสงโพธ์ิ รพ.เจริญศิลป

9 22223 น.ส.เสาวนีย  จันทรสุข ด.ช.คุณาธิป  จันทํามา รพ.เจริญศิลป

10 23362 น.ส.พจนี  หลักทอง นายพีรวิชญ  ปนรอด รพ.เจริญศิลป

11 04196 นางหงสทอง  จันทรนามวงค ด.ช.พฤทธธนัย  จันทรนามวงค รพ.เตางอย

12 05696 น.ส.วิมลรัตน  คําสวัสดิ์ ด.ญ.วิภารัตน  นามเพ็ง รพ.เตางอย

13 22843 นางจันทิรา  วงคเตชะ ด.ช.ศักรินทร  วงคเตชะ รพ.เตางอย

14 20698 น.ส.สมฤทัย  รังวารี ด.ช.ฐิติวัสส  รังวารี รพ.นิคมนํ้าอูน

15 21806 น.ส.นุชนภา  ลับลิพล ด.ช.ราชฐจักร  รัตนพูล รพ.นิคมนํ้าอูน

16 04573 นางสุกัญญา มกราเจริญกุล ด.ญ.ธันยชนก  มกราเจริญกุล รพ.บานมวง

17 04698 นางวารุณี  ถาบุตร ด.ช.ภูผา  ถาบุตร รพ.บานมวง

18 05681 นางธนพร  สุพรรณ ด.ช.ภูริทัต  สิงหพัฒนกุล รพ.พระอาจารยแบนฯ

19 05711 น.ส.พัชลิน  หุนติราช ด.ช.ปรัชญวรกฤษ  ล้ีตระกูล รพ.พระอาจารยฝนฯ

20 22410 นางนิตยา  เชื้อคําเพ็ง ด.ช.ธาวิน  เชื้อคําเพ็ง รพ.พระอาจารยฝนฯ

21 22563 นางบุบผา  ธิวะโต ด.ญ.อริศรา  เกตุชมภู รพ.พระอาจารยฝนฯ

22 23179 นายวีระพันธ  สุจริต ด.ญ.พิชญสินี  สุจริต รพ.พระอาจารยฝนฯ

23 03856 นางอังคณา  หูชัยภูมิ ด.ญ.กัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ รพ.พังโคน

24 05727 น.ส.รัญจนศิญา  เริ่มรักษ ด.ญ.ณัฏฐชญา  เริ่มรักษ รพ.พังโคน

25 06387 นายตวงสิทธ์ิ  ดาสามผง ด.ช.ธนากร  ดาสามผง รพ.พังโคน

26 21638 น.ส.วิตราลัย  ฮมปา ด.ช.กอบโชค  นามวงศเนาว รพ.พังโคน

27 03716 นางประไพพักตร  อินทพรหม ด.ญ.นภัสวรรณ  อินทพรหม รพ.วานรนิวาส

28 06043 น.ส.อัญชลี  จันทรสวัสดิ์ ด.ช.ศิวัช  วงศคําจันทร รพ.วานรนิวาส

29 21679 นางปยะนุช  ผองแผว ด.ช. ณัฐพงษ  ผองแผว รพ.วานรนิวาส

30 22766 น.ส.นิภาพร  คึมยะราช ด.ช.พรเทพ  ทะเสนฮด รพ.วานรนิวาส

31 23317 นายสมพร  สุตะภักดิ์ ด.ช.ธนทรัพย  สุตะภักดิ์ รพ.วานรนิวาส

32 03631 นางเยาวธิดา  จักรเสน ด.ช.ธนพนธ  จักรเสน รพ.วาริชภูมิ

33 06368 น.ส.ชลธิภรณ  ละครคิด ด.ญ.นภัสพร  ละครคิด รพ.วาริชภูมิ

34 21650 นางจุราลักษณ  อุทัย ด.ญ.ธมลวรรณ  อุทัย รพ.วาริชภูมิ

35 20939 น.ส.นิภารัตน  ชาติชํานิ ด.ช.ปริยวิศย  ชาติชํานิ รพ.สกลนคร

36 21278 นางรังรอง  ขุนเพ็ชร ด.ช.จารุวิทย  ขุนเพ็ชร รพ.สกลนคร

รายชื่อสมาชิกไดรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2562

ระดับประถมศึกษา  จํานวน  76 ทุน  ทุนละ 1,500  บาทเปนเงินจํานวน  114,000  บาท
ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

37 22764 นายชัชชาญ  งิ้วสีดา นางฉนัจตา  งิ้วสีดา รพ.สกลนคร

38 04739 นายวีคนอง  เหงาโอสา ด.ช.วชิรวิทย  เหงาโอสา รพ.สองดาว

39 05500 น.ส.ใบหยก  ศรีเทพ ด.ญ.เบญญาภา  นาเชียงใต รพ.สองดาว

40 05579 นางศุภมิตรา  พิมพภูคํา ด.ญ.ชนัฐปภา  พิมพภูคํา รพ.สองดาว

41 05568 นางมณีรัตน  สารเนตร ด.ช.กวินทรา  สารเนตร รพ.อากาศอํานวย

42 20595 น.ส.กิตติมา  ผายเงิน ด.ช.ปยพัทธ  กันบุรมย รพ.อากาศอํานวย

43 21432 นายธีรวัฒน  ถากงตา ด.ญ.ธนศิริ  ถากงตา รพ.อากาศอํานวย

44 22015 นางบังอร  สอนสมนึก ด.ช.ปกรณเกียรติ์  สอนสมนึก รพ.อากาศอํานวย

45 23731 น.ส.อาภาภรณ  งิ้วโสม ด.ช.องอาจ  งิ้วโสม รพ.อากาศอํานวย

46 03545 นายเสถียร  หอมหวล นายเสฏฐวุฒิ  หอมหวล รพร.สวางแดนดิน

47 06405 น.ส.รัตนาภรณ  บรรหาราช ด.ช.พิพัฒน  จันทรมาลา รพร.สวางแดนดิน

48 20732 นายเอกกษัตริย  สัตถาผล ด.ช.อภินัทธ  สัตถาผล รพร.สวางแดนดิน

49 21253 น.ส.จุฑามาศ  ศรีสรอย ด.ญ.วรัญญา  ศรีสรอย รพร.สวางแดนดิน

50 21446 น.ส.อรชร  ศรีดามาตย ด.ช.ธนวัฒน  มาดงฟอง รพร.สวางแดนดิน

51 21734 น.ส.สุภาพร  สีมี ด.ช.กรวิทย  พลรัตน รพร.สวางแดนดิน

52 22306 นายสกลเดช  แดนรักษ ด.ญ.ณิชานาถ  แดนรักษ รพร.สวางแดนดิน

53 23066 น.ส.รัศมี  สุริยะ ด.ช.ธนพล  ปแหล รพร.สวางแดนดิน

54 23945 น.ส.กฤติกา  หลานอย ด.ช.ปุญญพัฒน  หลานอย รพร.สวางแดนดิน

55 23309 น.ส.กาญจนา  พรหมเดเวช ด.ญ.ปณชญา  วงษเกษม สมทบรวม

56 03100 นายสิทธิชัย  ไชยทองพันธ ด.ญ.กัญญาภัทร  ไชยทองพันธ สสอ.กุดบาก

57 05859 น.ส.จุฬารัตน  ไชยเพ็ชร ด.ญ.กัญจนชญา    ไชยเพ็ชร สสอ.กุดบาก

58 23524 น.ส.ปญญา  ผ้ึงศรี ด.ญ.ชญาภา  รูวิชิตร สสอ.กุสุมาลย

59 04102 นายธีระศักดิ์  มามิมิน ด.ญ.ภัทรวรินทร  มามิมิน สสอ.นิคมนํ้าอูน

60 03674 น.ส.อัญญารัตน  นาระคล ด.ช.ธนิน  ทรัพยศิริ สสอ.พรรณานิคม

61 06249 นางสุนิสา  วราอัศวปติ ด.ช.เรืองยศ  วราอัศวปติ สสอ.พรรณานิคม

62 03589 น.ส.ออมใจ  ศรีสรอย ด.ช.คมปญญา  อินทรพุฒ สสอ.พังโคน

63 03828 นางเพ็ญนภา  ปุณริบูรณ ด.ญ.ธนพร  ปุณริบูรณ สสอ.พังโคน

64 20690 นางพิอินทนา  ยงพรหม ด.ญ.วรรณวิสา  ยงพรหม สสอ.พังโคน

65 04265 นางจินตนา  คําสวาสดิ์ ด.ช.ธนสิษฐ  คําสวาสดิ์ สสอ.โพนนาแกว

66 05004 นางทัศนีย  พลหงษ ด.ช.โพธิเศรษฐ  พลหงษ สสอ.โพนนาแกว

67 03135 นายอรรถสิทธ์ิ  รังศรีแกว ด.ช.ปราณ  รังศรีแกว สสอ.ภูพาน

68 04567 นางพรหมณพัชร  แพงทรัพย ด.ญ.ชิรัญจิศิริ  แพงทรัพย สสอ.เมืองสกลนคร

69 20107 นางทิพวรรณ  แกวชาวนา ด.ญ.หทัยภัทร    แกวชาวนา สสอ.เมืองสกลนคร

70 03798 นางเทพี  บุญพูน ด.ญ.อมลรดา  บุญพูน สสอ.วานรนิวาส

71 04835 นายจิระศักดิ์  พลไชย ด.ญ.ปุณฑริกา  พลไชย สสอ.วาริชภูมิ

72 04924 นางรินทรลภัส  คันเทีย นายศิวัช    ใขคํา สสอ.อากาศอํานวย

73 21400 น.ส.แววตา  อุตระหงษ ด.ช.อรรถวัฒน  อุตระหงษ สสอ.อากาศอํานวย

74 21767 นางชลดา  นอยนาง ด.ช.ทินภัทร  จรหาพล สสอ.อากาศอํานวย
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37 22764 นายชัชชาญ  งิ้วสีดา นางฉนัจตา  งิ้วสีดา รพ.สกลนคร

38 04739 นายวีคนอง  เหงาโอสา ด.ช.วชิรวิทย  เหงาโอสา รพ.สองดาว

39 05500 น.ส.ใบหยก  ศรีเทพ ด.ญ.เบญญาภา  นาเชียงใต รพ.สองดาว

40 05579 นางศุภมิตรา  พิมพภูคํา ด.ญ.ชนัฐปภา  พิมพภูคํา รพ.สองดาว

41 05568 นางมณีรัตน  สารเนตร ด.ช.กวินทรา  สารเนตร รพ.อากาศอํานวย

42 20595 น.ส.กิตติมา  ผายเงิน ด.ช.ปยพัทธ  กันบุรมย รพ.อากาศอํานวย

43 21432 นายธีรวัฒน  ถากงตา ด.ญ.ธนศิริ  ถากงตา รพ.อากาศอํานวย

44 22015 นางบังอร  สอนสมนึก ด.ช.ปกรณเกียรติ์  สอนสมนึก รพ.อากาศอํานวย

45 23731 น.ส.อาภาภรณ  งิ้วโสม ด.ช.องอาจ  งิ้วโสม รพ.อากาศอํานวย

46 03545 นายเสถียร  หอมหวล นายเสฏฐวุฒิ  หอมหวล รพร.สวางแดนดิน

47 06405 น.ส.รัตนาภรณ  บรรหาราช ด.ช.พิพัฒน  จันทรมาลา รพร.สวางแดนดิน

48 20732 นายเอกกษัตริย  สัตถาผล ด.ช.อภินัทธ  สัตถาผล รพร.สวางแดนดิน

49 21253 น.ส.จุฑามาศ  ศรีสรอย ด.ญ.วรัญญา  ศรีสรอย รพร.สวางแดนดิน

50 21446 น.ส.อรชร  ศรีดามาตย ด.ช.ธนวัฒน  มาดงฟอง รพร.สวางแดนดิน

51 21734 น.ส.สุภาพร  สีมี ด.ช.กรวิทย  พลรัตน รพร.สวางแดนดิน

52 22306 นายสกลเดช  แดนรักษ ด.ญ.ณิชานาถ  แดนรักษ รพร.สวางแดนดิน

53 23066 น.ส.รัศมี  สุริยะ ด.ช.ธนพล  ปแหล รพร.สวางแดนดิน

54 23945 น.ส.กฤติกา  หลานอย ด.ช.ปุญญพัฒน  หลานอย รพร.สวางแดนดิน

55 23309 น.ส.กาญจนา  พรหมเดเวช ด.ญ.ปณชญา  วงษเกษม สมทบรวม

56 03100 นายสิทธิชัย  ไชยทองพันธ ด.ญ.กัญญาภัทร  ไชยทองพันธ สสอ.กุดบาก

57 05859 น.ส.จุฬารัตน  ไชยเพ็ชร ด.ญ.กัญจนชญา    ไชยเพ็ชร สสอ.กุดบาก

58 23524 น.ส.ปญญา  ผ้ึงศรี ด.ญ.ชญาภา  รูวิชิตร สสอ.กุสุมาลย

59 04102 นายธีระศักดิ์  มามิมิน ด.ญ.ภัทรวรินทร  มามิมิน สสอ.นิคมนํ้าอูน

60 03674 น.ส.อัญญารัตน  นาระคล ด.ช.ธนิน  ทรัพยศิริ สสอ.พรรณานิคม

61 06249 นางสุนิสา  วราอัศวปติ ด.ช.เรืองยศ  วราอัศวปติ สสอ.พรรณานิคม

62 03589 น.ส.ออมใจ  ศรีสรอย ด.ช.คมปญญา  อินทรพุฒ สสอ.พังโคน

63 03828 นางเพ็ญนภา  ปุณริบูรณ ด.ญ.ธนพร  ปุณริบูรณ สสอ.พังโคน

64 20690 นางพิอินทนา  ยงพรหม ด.ญ.วรรณวิสา  ยงพรหม สสอ.พังโคน

65 04265 นางจินตนา  คําสวาสดิ์ ด.ช.ธนสิษฐ  คําสวาสดิ์ สสอ.โพนนาแกว

66 05004 นางทัศนีย  พลหงษ ด.ช.โพธิเศรษฐ  พลหงษ สสอ.โพนนาแกว

67 03135 นายอรรถสิทธ์ิ  รังศรีแกว ด.ช.ปราณ  รังศรีแกว สสอ.ภูพาน

68 04567 นางพรหมณพัชร  แพงทรัพย ด.ญ.ชิรัญจิศิริ  แพงทรัพย สสอ.เมืองสกลนคร

69 20107 นางทิพวรรณ  แกวชาวนา ด.ญ.หทัยภัทร    แกวชาวนา สสอ.เมืองสกลนคร

70 03798 นางเทพี  บุญพูน ด.ญ.อมลรดา  บุญพูน สสอ.วานรนิวาส

71 04835 นายจิระศักดิ์  พลไชย ด.ญ.ปุณฑริกา  พลไชย สสอ.วาริชภูมิ

72 04924 นางรินทรลภัส  คันเทีย นายศิวัช    ใขคํา สสอ.อากาศอํานวย

73 21400 น.ส.แววตา  อุตระหงษ ด.ช.อรรถวัฒน  อุตระหงษ สสอ.อากาศอํานวย

74 21767 นางชลดา  นอยนาง ด.ช.ทินภัทร  จรหาพล สสอ.อากาศอํานวย
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75 03683 นายอดิศักดิ์  ชวยรักษา ด.ช.นพรุจ  ชวยรักษา โอนยายสวนทองถิ่น

76 04576 นายรสพน  สังเกตกิจ ด.ญ.ปุณยณุช  สังเกตกิจ โอนยายสวนทองถิ่น

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 21206 นางวลากร  ฮาดทักษวงศ ด.ช.ธรรมพน  วระโงน รพ.กุสุมาลย

2 04147 นายคมสันต  รักษาแสง น.ส.นภัสวรรณ   รักษาแสง รพ.โคกศรีสุพรรณ

3 21607 นายเชิดศักดิ์  คําสงค นายศาสตราพิชัย  คําสงค รพ.โคกศรีสุพรรณ

4 04070 นางรัตนา  สิมวงศ น.ส.ณัฐวดี  สิมวงค รพ.เจริญศิลป

5 05090 นางนิทสญา  สีสิงห ด.ช.รณกร  สีสิงห รพ.เจริญศิลป

6 20987 นางกฤตพร  แสงนิล ด.ช.ธนภัทร  โคตรสมบัติ รพ.เจริญศิลป

7 21137 นางปทิตตา  พลลาชม นายธนกร  พลลาชม รพ.เตางอย

8 00952 นายชัยยงค  มณีบู ด.ช.ภูริภัทร  มณีบ รพ.นิคมนํ้าอูน

9 20228 นางจันเพ็ญ  อินทรพานิชย ด.ช.ณัฐภัทร  อินทรพาณิชย รพ.นิคมนํ้าอูน

10 03071 นายรุงโรจน  ถาบุตร ด.ญ.ภูริชญา  ถาบุตร รพ.บานมวง

11 03348 นางรัชดา  สุวรรณรงค ด.ญ.นาตาลี  สุวรรณรงค รพ.บานมวง

12 20964 นางวาระ  สุจริต ด.ช.พีรพัฒน  สุจริต รพ.พระอาจารยฝนฯ

13 20967 นางพิสมัย  ธิวะโต ด.ช.กฤษดา  ธิวะโต รพ.พระอาจารยฝนฯ

14 02874 นางกันติมา  อัคพิน นายสิรภพ  อัคพิน รพ.พังโคน

15 20627 นางจันทรฤดี  นาวิชา ด.ช.พีรณัฐ  นาวิชา รพ.พังโคน

16 23657 น.ส.วาโยรดา  มาตราช น.ส.ณัฐนันท  มาตราช รพ.พังโคน

17 03665 นางพิชญากร  นามนนท ด.ช.ฐกฤต  นามนนท รพ.โพนนาแกว

18 21188 นางอรอนงค  คําประสงค ด.ญ.วิรัตนฒิพา  คําประสงค รพ.โพนนาแกว

19 03791 นางมุขดา  ฤทธ์ิมหา ด.ญ.มัลลิกา  ฤทธ์ิมหา รพ.วานรนิวาส

20 21052 นายกฤษฎา  หลาจันทะ นายอาภากร  หลาจันทะ รพ.วานรนิวาส

21 01942 นายทวีศักดิ์  กุกําจัด ด.ช.กฤตพล  กุจํากัด รพ.สกลนคร

22 03940 นายภูวนาถ  โพธิชัย ด.ช.นิติภูมิ  โพธิชัย รพ.สกลนคร

23 20921 นางพิมใจ  จันทรแกว ด.ช.วงศตระณัน  จันทรแกว รพ.อากาศอํานวย

24 04635 นางสุดชาดา  ศรีสถาน นายธุวานันท  ศรีสถาน รพร.สวางแดนดิน

25 20217 นางยุพิน  แกนไชย ด.ช.ณัชพล  แกนไชย รพร.สวางแดนดิน

26 20731 น.ส.มลฤดี  สุริยะไชย นายกิตติธัช  วรรณวาส รพร.สวางแดนดิน

27 21459 น.ส.เหรียญทอง  สุวรรณการ ด.ญ.จิตริน  โพธ์ินํ้าเที่ยง รพร.สวางแดนดิน

28 22305 นางจินตนา  แดนรักษ ด.ญ.มนัสนันท  แดนรักษ รพร.สวางแดนดิน

29 05443 นางวิรัฏดา  พรมเสนสา ด.ช.ภูรินท  พรมเสนสา สสอ.คําตากลา

30 22019 นางเอ้ือมฟา  ราชัย นายภูธิเบศน  ราชัย สสอ.พรรณานิคม

31 03929 นางณัฐวิภา  หม่ันกุล ด.ช.ณัฐพัฒน  หม่ันกุล สสอ.พังโคน

32 21383 นายวิทยา  ออนปดชา ด.ญ.กุลธิดา  ออนปดชา สสอ.โพนนาแกว

33 20209 นางเบญจรัก  อุตศาสตร นายปณชัย  อุตศาสตร สสอ.เมืองสกลนคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน  38 ทุน  ทุนละ 1,800  บาทเปนเงินจํานวน  68,400  บาท
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34 05162 นายศักดา  ธงชัย น.ส.พชรภา  ธงชัย สสอ.วานรนิวาส

35 05369 นางพิศมัย  ไชยตะมาตย ด.ญ.จิณณพัต  ไชยตะมาตย สสอ.วานรนิวาส

36 03897 นางอุบลรัตน  พลไชย ด.ช.สรยุทธ  ศรีกัณหา สสอ.สวางแดนดิน

37 03157 นางทัศณีย  กําทองดี ด.ญ.ชริญาภัทร  กําทองดี สสอ.อากาศอํานวย

38 04671 นายคเชนทร  ใขคํา นายณัฐภัทร  ใขคํา สสอ.อากาศอํานวย

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 03616 นางรุงราวรรณ  การุญ น.ส.กัญญาภัทร  ดาบพลออน รพ.กุดบาก

2 20954 นางลลิตา  โททุมพล นายอนุวัฒน  โททุมพล รพ.กุดบาก

3 03469 นางสิริรัตน  โพธ์ิศรี นายจิรวัฒ  โพธ์ิศรี รพ.คําตากลา

4 02880 นางนภาพร  ศรีพิมพ นายวรพล  อ้ิมพัฒน รพ.โคกศรีสุพรรณ

5 03283 พ.จ.อ.วาลุน  โสภา นายวงศพัทธ  โสภา รพ.โคกศรีสุพรรณ

6 03319 นางนิรัน  อุปพงษ นายเสฏฐวุฒิ  อุปพงษ รพ.โคกศรีสุพรรณ

7 03579 นางลักขณา  บุษนาม น.ส.เนตรดาว  บุษนาม รพ.โคกศรีสุพรรณ

8 21504 นายวชิยานนท  โตะชาลี นายนนทวัฒน  โตะชาลี รพ.โคกศรีสุพรรณ

9 04385 น.ส.แพรวพรรณ  สีสมพาน น.ส.ประภัสสร  ผิวยะเมือง รพ.เจริญศิลป

10 04951 นายตัสสนุ  สักขาพรหม นายณัฐชนน  สักขาพรหม รพ.เจริญศิลป

11 21368 นางพุทธวดี  เกษรมาลา นายศิรวิทย  เกษรมาลา รพ.พระอาจารยแบนฯ

12 04539 นางพิกุล  เผือกขาว นายธัญนพ  เผือกขาว รพ.พระอาจารยฝนฯ

13 22121 นางพวงพเยาว  สุราษฎร นายชินกฤต  บุญจริง รพ.พระอาจารยฝนฯ

14 04318 นางนงลักษณ  บุตรชาดา นายคณิต  บุตรชาดา รพ.พังโคน

15 05382 นางรัตนา  อุปโคตร นายธนพล  อุปโคตร รพ.พังโคน

16 20870 นายสัมฤทธ์ิ  บุตรแสน น.ส.ปาณิสรา  บุตรแสน รพ.พังโคน

17 03893 นางพรรณมณี  ขันเงิน น.ส.ธนัญชนก  ขันเงิน รพ.สกลนคร

18 04404 นางลักษคณา  เจริญราษฎร นายยศพนธ  เจริญราษฎร รพ.สกลนคร

19 04965 น.ส.ปภาดา  คนซ่ือ น.ส.วรินทร  คนซ่ือ รพ.สกลนคร

20 20022 นางนพัฐสุดา  ปนตา นายบุริศร  ปนตา รพ.สกลนคร

21 23371 นางกมลพร  กุลดวง นายชิษณุพงศ    กุลดวง รพ.สกลนคร

22 03018 นางรุงนภา  ขจรเพชร น.ส.วรินทร  ขจรเพชร รพ.อากาศอํานวย

23 03363 นางจินตนา  เพ็ชราชัย นายธงไท  เพ็ชราชัย รพ.อากาศอํานวย

24 20140 นายสุภาพ  โสมสิทธ์ิ น.ส.กนกวรรณ  โสมสิทธ์ิ รพ.อากาศอํานวย

25 20918 นางดวงฤดี  เปลงศรี นายสิมโรจน  เปลงศรี รพ.อากาศอํานวย

26 21975 นางจุรารัตน  วงควันดี นายอภินันต  วงควันดี รพ.อากาศอํานวย

27 22904 นางอาภาภรณ  ไพสีขาว นายภูมิสุวรรณ  ไพสีขาว รพ.อากาศอํานวย

28 04522 นางทิพยวิพา  นามแสน น.ส.ปรียานุช  นามแสน รพร.สวางแดนดิน

29 03741 นายนิวัฒน  ไชยสีทา น.ส.นิชาพิชญ  ไชยสีทา ศตม. ที่ 7.3 สกลนคร

30 03489 นางอภิญญา  พาโคกทม นายณัฐ นนท  พา โค กทม สสจ.สกลนคร

ระดับมัธยมศึกษาปลาย, ปวช.   จํานวน  43 ทุน  ทุนละ 2,300  บาทเปนเงินจํานวน  98,900  บาท

รายงานประจําป 2562132



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

75 03683 นายอดิศักดิ์  ชวยรักษา ด.ช.นพรุจ  ชวยรักษา โอนยายสวนทองถิ่น

76 04576 นายรสพน  สังเกตกิจ ด.ญ.ปุณยณุช  สังเกตกิจ โอนยายสวนทองถิ่น

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 21206 นางวลากร  ฮาดทักษวงศ ด.ช.ธรรมพน  วระโงน รพ.กุสุมาลย

2 04147 นายคมสันต  รักษาแสง น.ส.นภัสวรรณ   รักษาแสง รพ.โคกศรีสุพรรณ

3 21607 นายเชิดศักดิ์  คําสงค นายศาสตราพิชัย  คําสงค รพ.โคกศรีสุพรรณ

4 04070 นางรัตนา  สิมวงศ น.ส.ณัฐวดี  สิมวงค รพ.เจริญศิลป

5 05090 นางนิทสญา  สีสิงห ด.ช.รณกร  สีสิงห รพ.เจริญศิลป

6 20987 นางกฤตพร  แสงนิล ด.ช.ธนภัทร  โคตรสมบัติ รพ.เจริญศิลป

7 21137 นางปทิตตา  พลลาชม นายธนกร  พลลาชม รพ.เตางอย

8 00952 นายชัยยงค  มณีบู ด.ช.ภูริภัทร  มณีบ รพ.นิคมนํ้าอูน

9 20228 นางจันเพ็ญ  อินทรพานิชย ด.ช.ณัฐภัทร  อินทรพาณิชย รพ.นิคมนํ้าอูน

10 03071 นายรุงโรจน  ถาบุตร ด.ญ.ภูริชญา  ถาบุตร รพ.บานมวง

11 03348 นางรัชดา  สุวรรณรงค ด.ญ.นาตาลี  สุวรรณรงค รพ.บานมวง

12 20964 นางวาระ  สุจริต ด.ช.พีรพัฒน  สุจริต รพ.พระอาจารยฝนฯ

13 20967 นางพิสมัย  ธิวะโต ด.ช.กฤษดา  ธิวะโต รพ.พระอาจารยฝนฯ

14 02874 นางกันติมา  อัคพิน นายสิรภพ  อัคพิน รพ.พังโคน

15 20627 นางจันทรฤดี  นาวิชา ด.ช.พีรณัฐ  นาวิชา รพ.พังโคน

16 23657 น.ส.วาโยรดา  มาตราช น.ส.ณัฐนันท  มาตราช รพ.พังโคน

17 03665 นางพิชญากร  นามนนท ด.ช.ฐกฤต  นามนนท รพ.โพนนาแกว

18 21188 นางอรอนงค  คําประสงค ด.ญ.วิรัตนฒิพา  คําประสงค รพ.โพนนาแกว

19 03791 นางมุขดา  ฤทธ์ิมหา ด.ญ.มัลลิกา  ฤทธ์ิมหา รพ.วานรนิวาส

20 21052 นายกฤษฎา  หลาจันทะ นายอาภากร  หลาจันทะ รพ.วานรนิวาส

21 01942 นายทวีศักดิ์  กุกําจัด ด.ช.กฤตพล  กุจํากัด รพ.สกลนคร

22 03940 นายภูวนาถ  โพธิชัย ด.ช.นิติภูมิ  โพธิชัย รพ.สกลนคร

23 20921 นางพิมใจ  จันทรแกว ด.ช.วงศตระณัน  จันทรแกว รพ.อากาศอํานวย

24 04635 นางสุดชาดา  ศรีสถาน นายธุวานันท  ศรีสถาน รพร.สวางแดนดิน

25 20217 นางยุพิน  แกนไชย ด.ช.ณัชพล  แกนไชย รพร.สวางแดนดิน

26 20731 น.ส.มลฤดี  สุริยะไชย นายกิตติธัช  วรรณวาส รพร.สวางแดนดิน

27 21459 น.ส.เหรียญทอง  สุวรรณการ ด.ญ.จิตริน  โพธ์ินํ้าเที่ยง รพร.สวางแดนดิน

28 22305 นางจินตนา  แดนรักษ ด.ญ.มนัสนันท  แดนรักษ รพร.สวางแดนดิน

29 05443 นางวิรัฏดา  พรมเสนสา ด.ช.ภูรินท  พรมเสนสา สสอ.คําตากลา

30 22019 นางเอ้ือมฟา  ราชัย นายภูธิเบศน  ราชัย สสอ.พรรณานิคม

31 03929 นางณัฐวิภา  หม่ันกุล ด.ช.ณัฐพัฒน  หม่ันกุล สสอ.พังโคน

32 21383 นายวิทยา  ออนปดชา ด.ญ.กุลธิดา  ออนปดชา สสอ.โพนนาแกว

33 20209 นางเบญจรัก  อุตศาสตร นายปณชัย  อุตศาสตร สสอ.เมืองสกลนคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   จํานวน  38 ทุน  ทุนละ 1,800  บาทเปนเงินจํานวน  68,400  บาท

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

34 05162 นายศักดา  ธงชัย น.ส.พชรภา  ธงชัย สสอ.วานรนิวาส

35 05369 นางพิศมัย  ไชยตะมาตย ด.ญ.จิณณพัต  ไชยตะมาตย สสอ.วานรนิวาส

36 03897 นางอุบลรัตน  พลไชย ด.ช.สรยุทธ  ศรีกัณหา สสอ.สวางแดนดิน

37 03157 นางทัศณีย  กําทองดี ด.ญ.ชริญาภัทร  กําทองดี สสอ.อากาศอํานวย

38 04671 นายคเชนทร  ใขคํา นายณัฐภัทร  ใขคํา สสอ.อากาศอํานวย

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 03616 นางรุงราวรรณ  การุญ น.ส.กัญญาภัทร  ดาบพลออน รพ.กุดบาก

2 20954 นางลลิตา  โททุมพล นายอนุวัฒน  โททุมพล รพ.กุดบาก

3 03469 นางสิริรัตน  โพธ์ิศรี นายจิรวัฒ  โพธ์ิศรี รพ.คําตากลา

4 02880 นางนภาพร  ศรีพิมพ นายวรพล  อ้ิมพัฒน รพ.โคกศรีสุพรรณ

5 03283 พ.จ.อ.วาลุน  โสภา นายวงศพัทธ  โสภา รพ.โคกศรีสุพรรณ

6 03319 นางนิรัน  อุปพงษ นายเสฏฐวุฒิ  อุปพงษ รพ.โคกศรีสุพรรณ

7 03579 นางลักขณา  บุษนาม น.ส.เนตรดาว  บุษนาม รพ.โคกศรีสุพรรณ

8 21504 นายวชิยานนท  โตะชาลี นายนนทวัฒน  โตะชาลี รพ.โคกศรีสุพรรณ

9 04385 น.ส.แพรวพรรณ  สีสมพาน น.ส.ประภัสสร  ผิวยะเมือง รพ.เจริญศิลป

10 04951 นายตัสสนุ  สักขาพรหม นายณัฐชนน  สักขาพรหม รพ.เจริญศิลป

11 21368 นางพุทธวดี  เกษรมาลา นายศิรวิทย  เกษรมาลา รพ.พระอาจารยแบนฯ

12 04539 นางพิกุล  เผือกขาว นายธัญนพ  เผือกขาว รพ.พระอาจารยฝนฯ

13 22121 นางพวงพเยาว  สุราษฎร นายชินกฤต  บุญจริง รพ.พระอาจารยฝนฯ

14 04318 นางนงลักษณ  บุตรชาดา นายคณิต  บุตรชาดา รพ.พังโคน

15 05382 นางรัตนา  อุปโคตร นายธนพล  อุปโคตร รพ.พังโคน

16 20870 นายสัมฤทธ์ิ  บุตรแสน น.ส.ปาณิสรา  บุตรแสน รพ.พังโคน

17 03893 นางพรรณมณี  ขันเงิน น.ส.ธนัญชนก  ขันเงิน รพ.สกลนคร

18 04404 นางลักษคณา  เจริญราษฎร นายยศพนธ  เจริญราษฎร รพ.สกลนคร

19 04965 น.ส.ปภาดา  คนซ่ือ น.ส.วรินทร  คนซ่ือ รพ.สกลนคร

20 20022 นางนพัฐสุดา  ปนตา นายบุริศร  ปนตา รพ.สกลนคร

21 23371 นางกมลพร  กุลดวง นายชิษณุพงศ    กุลดวง รพ.สกลนคร

22 03018 นางรุงนภา  ขจรเพชร น.ส.วรินทร  ขจรเพชร รพ.อากาศอํานวย

23 03363 นางจินตนา  เพ็ชราชัย นายธงไท  เพ็ชราชัย รพ.อากาศอํานวย

24 20140 นายสุภาพ  โสมสิทธ์ิ น.ส.กนกวรรณ  โสมสิทธ์ิ รพ.อากาศอํานวย

25 20918 นางดวงฤดี  เปลงศรี นายสิมโรจน  เปลงศรี รพ.อากาศอํานวย

26 21975 นางจุรารัตน  วงควันดี นายอภินันต  วงควันดี รพ.อากาศอํานวย

27 22904 นางอาภาภรณ  ไพสีขาว นายภูมิสุวรรณ  ไพสีขาว รพ.อากาศอํานวย

28 04522 นางทิพยวิพา  นามแสน น.ส.ปรียานุช  นามแสน รพร.สวางแดนดิน

29 03741 นายนิวัฒน  ไชยสีทา น.ส.นิชาพิชญ  ไชยสีทา ศตม. ที่ 7.3 สกลนคร

30 03489 นางอภิญญา  พาโคกทม นายณัฐ นนท  พา โค กทม สสจ.สกลนคร

ระดับมัธยมศึกษาปลาย, ปวช.   จํานวน  43 ทุน  ทุนละ 2,300  บาทเปนเงินจํานวน  98,900  บาท

รายงานประจําป 2562 133



ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

31 06411 นางจิตรานนท  โกสียรัตนาภิบาล นายบํารุงศักดิ์  โกสียรัตนาภิบาล สสจ.สกลนคร

32 05011 นางดารารัตน  กุณสิทธ์ิ น.ส.กัญญาณัฐ  โสภารัตน สสอ.กุสุมาลย

33 05323 นายเกียรติกอง  สุวรรณชัยรบ นายสหพล  สุวรรณชัยรบ สสอ.คําตากลา

34 20571 นางสีดา  อินทะเสย น.ส.รัตนรินทร  อินทะสย สสอ.คําตากลา

35 06187 นางจิรภัทร  อามาตยเสนา นายวรวรรธ  อามาตยเสนา สสอ.บานมวง

36 03599 นางภัทรชล  โหนงที นายโภคิน  โหนงที สสอ.โพนนาแกว

37 03705 นางจันทรสุดา  สีหมอก นายภูมิรพี  สีหมอก สสอ.โพนนาแกว

38 03804 นางสุนันทา  ประคํามินทร นายพรีภัทร  ประคํามินทร สสอ.เมืองสกลนคร

39 05148 นางกัลยรัตน  ใจแนน น.ส.นันทัชพร  แพงพิมพโล สสอ.เมืองสกลนคร

40 05161 นายกอกุศุล  บุญสนอง น.ส.กัญญาพร  บุญสนอง สสอ.วานรนิวาส

41 04028 นางอัญชลี  วงศนิลจันทร นายธนโชติ  วงศนิลจันทร สสอ.สวางแดนดิน

42 05036 นายวิกรานต  งอธิราช น.ส.กานตชนก  งอธิราช สสอ.อากาศอํานวย

43 05229 นายเอกธนา  ทิพมอม น.ส.อสมาภรณ  ทิพมอม สสอ.อากาศอํานวย

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 05141 นายชัยญา  โพธ์ิดํา นายธนวิทย  โพธ์ิดํา รพ.กุสุมาลย

2 22450 นางพรศิลป  ศรีพรหม นายเกียรติศักดิ์  ศรีพรหม รพ.พระอาจารยฝนฯ

3 04997 นางสุทธิดา  สัพโส นายกฤติพงศ  สัพโส รพ.พังโคน

4 05660 นางวันธิลา  สุภาพรหม น.ส.อัจฉรา  อัจฉริยชีวิน รพ.วานรนิวาส

5 04470 นางลัดดาวัลย  นรสาร นายธีรภัทธ  ทิพยสิงห รพ.สกลนคร

6 05155 นางคมแข  จันดารัตน นายชิษณุพงษ  จันดารัตน รพ.อากาศอํานวย

7 23712 นางประภัสสร  สอนสิงหไชย น.ส.สําเภาแกว  สอนสิงหไชย สสอ.วานรนิวาส

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

1 05421 นางสุภาภรณ  เดชาเลิศ นายอัฑฒ  เดชาเลิศ นําเงินสงเอง

2 05346 นางเยาวดี  คําภูษา นายยิ่งคุณ  คําภูษา รพ.กุสุมาลย

3 21865 นายอธิโชค  เนืองทอง นายอภิสิทธ์ิ  เนืองทอง รพ.กุสุมาลย

4 22213 นางหทัยชนก  สุรินแปง น.ส.กมลชนก  แกวกา รพ.กุสุมาลย

5 01830 นางอริสรา  เมืองราช นายอภิสิทธ์ิ  เมืองราช รพ.คําตากลา

6 03092 นางอรัญญา  วงษสวัสดิ์ นายภาสวิชญ    วงษสวัสดิ์ รพ.คําตากลา

7 05078 นางอุมาวดี  ปลอง น.ส.ปานดารินทร  จีนเมือง รพ.คําตากลา

8 02184 นางจันทรประภา  นางาม น.ส.สุพิชญา  นางาม รพ.โคกศรีสุพรรณ

9 21108 นางกมลพร  สูญราช น.ส.วิชญาพร  สูญราช รพ.โคกศรีสุพรรณ

10 23530 นายมานะ  นนทคําวงค น.ส.อรอนงค  นนทคําวงค รพ.โคกศรีสุพรรณ

11 02356 นายปรัชญา  กอนอินทร น.ส.รัญชนญนันท  กอนอินทร รพ.เจริญศิลป

12 04424 นายสุทธิวรณ  คําโสภา นายสุริยพงศ  คําโสภา รพ.เจริญศิลป

ระดับอนุปริญญา/ปวส.   จํานวน  7 ทุน  ทุนละ 2,700  บาทเปนเงินจํานวน  18,900  บาท

ระดับปริญญาตรี   จํานวน  97 ทุน  ทุนละ 3,000  บาทเปนเงินจํานวน  291,000  บาท
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13 05171 นางพรทิพย  อุนจิตร น.ส.นัถธฐนันท  กอนอินทร รพ.เจริญศิลป

14 21618 นางเจริญศรี  ธิมี น.ส.โสรยา  ธิมี รพ.เจริญศิลป

15 21666 นางจันธิมาภรณ  สายคํา น.ส.กรกนก  สายตํา รพ.เจริญศิลป

16 21948 นางวิภาวี  วิภาวิน น.ส.ภาวิตา  วิภาวีน รพ.เจริญศิลป

17 03688 นางสุมาลินี  อนเกษม นายสุทธิวัฒน  อนเกษม รพ.เตางอย

18 05233 นางแสงจันทร  ศิริฟอง น.ส.ณัฐิริณี  ศิริฟอง รพ.เตางอย

19 21135 นางมนทิรา  งอยภูธร นายพีรวิชญ  งอยภูธร รพ.เตางอย

20 22420 น.ส.พัฒนา  ถาบุตร น.ส.ณัจฉรียา  ชินแข รพ.บานมวง

21 04889 นางอัจฉรา  โพธิ นายฐิติวัสส  โพธิ รพ.พระอาจารยแบนฯ

22 05060 นายปราชญสกล  ชวยสุดสกุลชัย นายสุตะโชค  ชวยสุดสกุลชัย รพ.พระอาจารยฝนฯ

23 03025 นางสุภนา  วิชนา นายกฤศ  วิชนา รพ.พังโคน

24 05368 นางอรนงค  สีหนาท น.ส.สุพิชชา  สีหนาท รพ.พังโคน

25 20215 นางภิรมย  บุญชํานาญ น.ส.สกุลรัตน  บุญชํานาญ รพ.พังโคน

26 22214 นางรัตนาวดี  มีภูคํา น.ส.ณัฐชา  มีภูคํา รพ.พังโคน

27 23824 นางนีรนาท  คําลือฤทธ์ิ น.ส.กัลยาณี  คําลือฤทธ์ิ รพ.พังโคน

28 02888 นางนงนุช  เอ้ียงลักขะ น.ส.กมลชนก  เอ้ียงลักขะ รพ.โพนนาแกว

29 02794 นางประหยัด  กุละนาม นายอภินันท  กุละนาม รพ.วานรนิวาส

30 04488 นางมงคล  วารีย น.ส.ชนิสรา  วารีย รพ.วานรนิวาส

31 20546 นางเสาวภา  เชื้อวังคํา น.ส.ภัทรภรณ  อับภัยชา รพ.วานรนิวาส

32 20889 นางนภาพร  นาชัยเวียง น.ส.ณัฎฐา   นาชัยเวียง รพ.วานรนิวาส

33 01648 นางสุรางค  วนะภูติ น.ส.ธาริกา  วนะภูติ รพ.วาริชภูมิ

34 02445 นางวิลาวรรณ  ศรีมุกดา นายณัฐสิทธ์ิ  ศรีมุกดา รพ.วาริชภูมิ

35 23543 นายชูศักดิ์  พรหมศิริ น.ส.ปจจวรรณ  พรหมศิริ รพ.วาริชภูมิ

36 01439 นายคูณ  มนตรีสา น.ส.ทัศนกรณ  มนตรีสา รพ.สกลนคร

37 02140 นายบรรยาย  หารจําปา น.ส.จิราวรรณ  หารจําปา รพ.สกลนคร

38 02363 นางพัชรินทร  พันธรักษ นายเปรม  ซุนซัง รพ.สกลนคร

39 02788 นางวิลัยวรรณ  พรมนอย นายรวืชญ  พรมนอย รพ.สกลนคร

40 03400 น.พ.ธานี  จรูญธรรม นายธีรกานต  จรูญธรรม รพ.สกลนคร

41 03916 นางอิศรา  ศรีทอง นายพชญ  ดีจันทร รพ.สกลนคร

42 03920 นางกฤษณา  นาสูงชน น.ส.พริมา  นาสูงชน รพ.สกลนคร

43 04045 นางอรอนงค  วงศมหาชัย น.ส.วริศรา  วงศมหาชัย รพ.สกลนคร

44 20016 นางสมพาล  ฤทธ์ิศรีบุญ นายกฤษณะ  ฤทธ์ิศรีบุญ รพ.สกลนคร

45 21361 นางมะลิวัลย  ศรีดาแกว น.ส.เนาวรัตน  ศรีดาแกว รพ.สกลนคร

46 01895 นางแสงจันทร  ศรแผลง น.ส.จุติพร  ศรแผลง รพ.สองดาว

47 02799 นางอุทัยวรรณ  นันอุดร นายนรภัทร  นันอุดร รพ.สองดาว

48 04428 นางพัชรินทร  จันทะโพธ์ิ น.ส.พัณณิตา  จันทะโพธ์ิ รพ.สองดาว

49 05203 นางบุญสวาง   พิลาโสภา น.ส.ธัญพิชชา  พิลาโสภา รพ.สองดาว

50 20648 นางสุวารี  สรศิลป นายณัฐภัทร  สรศิลป รพ.สองดาว

รายงานประจําป 2562134
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13 05171 นางพรทิพย  อุนจิตร น.ส.นัถธฐนันท  กอนอินทร รพ.เจริญศิลป

14 21618 นางเจริญศรี  ธิมี น.ส.โสรยา  ธิมี รพ.เจริญศิลป

15 21666 นางจันธิมาภรณ  สายคํา น.ส.กรกนก  สายตํา รพ.เจริญศิลป

16 21948 นางวิภาวี  วิภาวิน น.ส.ภาวิตา  วิภาวีน รพ.เจริญศิลป

17 03688 นางสุมาลินี  อนเกษม นายสุทธิวัฒน  อนเกษม รพ.เตางอย

18 05233 นางแสงจันทร  ศิริฟอง น.ส.ณัฐิริณี  ศิริฟอง รพ.เตางอย

19 21135 นางมนทิรา  งอยภูธร นายพีรวิชญ  งอยภูธร รพ.เตางอย

20 22420 น.ส.พัฒนา  ถาบุตร น.ส.ณัจฉรียา  ชินแข รพ.บานมวง

21 04889 นางอัจฉรา  โพธิ นายฐิติวัสส  โพธิ รพ.พระอาจารยแบนฯ

22 05060 นายปราชญสกล  ชวยสุดสกุลชัย นายสุตะโชค  ชวยสุดสกุลชัย รพ.พระอาจารยฝนฯ

23 03025 นางสุภนา  วิชนา นายกฤศ  วิชนา รพ.พังโคน

24 05368 นางอรนงค  สีหนาท น.ส.สุพิชชา  สีหนาท รพ.พังโคน

25 20215 นางภิรมย  บุญชํานาญ น.ส.สกุลรัตน  บุญชํานาญ รพ.พังโคน

26 22214 นางรัตนาวดี  มีภูคํา น.ส.ณัฐชา  มีภูคํา รพ.พังโคน

27 23824 นางนีรนาท  คําลือฤทธ์ิ น.ส.กัลยาณี  คําลือฤทธ์ิ รพ.พังโคน

28 02888 นางนงนุช  เอ้ียงลักขะ น.ส.กมลชนก  เอ้ียงลักขะ รพ.โพนนาแกว

29 02794 นางประหยัด  กุละนาม นายอภินันท  กุละนาม รพ.วานรนิวาส

30 04488 นางมงคล  วารีย น.ส.ชนิสรา  วารีย รพ.วานรนิวาส

31 20546 นางเสาวภา  เชื้อวังคํา น.ส.ภัทรภรณ  อับภัยชา รพ.วานรนิวาส

32 20889 นางนภาพร  นาชัยเวียง น.ส.ณัฎฐา   นาชัยเวียง รพ.วานรนิวาส

33 01648 นางสุรางค  วนะภูติ น.ส.ธาริกา  วนะภูติ รพ.วาริชภูมิ

34 02445 นางวิลาวรรณ  ศรีมุกดา นายณัฐสิทธ์ิ  ศรีมุกดา รพ.วาริชภูมิ

35 23543 นายชูศักดิ์  พรหมศิริ น.ส.ปจจวรรณ  พรหมศิริ รพ.วาริชภูมิ

36 01439 นายคูณ  มนตรีสา น.ส.ทัศนกรณ  มนตรีสา รพ.สกลนคร

37 02140 นายบรรยาย  หารจําปา น.ส.จิราวรรณ  หารจําปา รพ.สกลนคร

38 02363 นางพัชรินทร  พันธรักษ นายเปรม  ซุนซัง รพ.สกลนคร

39 02788 นางวิลัยวรรณ  พรมนอย นายรวืชญ  พรมนอย รพ.สกลนคร

40 03400 น.พ.ธานี  จรูญธรรม นายธีรกานต  จรูญธรรม รพ.สกลนคร

41 03916 นางอิศรา  ศรีทอง นายพชญ  ดีจันทร รพ.สกลนคร

42 03920 นางกฤษณา  นาสูงชน น.ส.พริมา  นาสูงชน รพ.สกลนคร

43 04045 นางอรอนงค  วงศมหาชัย น.ส.วริศรา  วงศมหาชัย รพ.สกลนคร

44 20016 นางสมพาล  ฤทธ์ิศรีบุญ นายกฤษณะ  ฤทธ์ิศรีบุญ รพ.สกลนคร

45 21361 นางมะลิวัลย  ศรีดาแกว น.ส.เนาวรัตน  ศรีดาแกว รพ.สกลนคร

46 01895 นางแสงจันทร  ศรแผลง น.ส.จุติพร  ศรแผลง รพ.สองดาว

47 02799 นางอุทัยวรรณ  นันอุดร นายนรภัทร  นันอุดร รพ.สองดาว

48 04428 นางพัชรินทร  จันทะโพธ์ิ น.ส.พัณณิตา  จันทะโพธ์ิ รพ.สองดาว

49 05203 นางบุญสวาง   พิลาโสภา น.ส.ธัญพิชชา  พิลาโสภา รพ.สองดาว

50 20648 นางสุวารี  สรศิลป นายณัฐภัทร  สรศิลป รพ.สองดาว

รายงานประจําป 2562 135
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89 02531 นางมะลิวรรณ  พุฒธรรม น.ส.ณัฐณิชา  พุฒธรรม สสอ.วานรนิวาส

90 05205 นางชลธิดา  แดงสะอาด นายพลกฤต  โพธ์ิศรี สสอ.วานรนิวาส

91 01428 นางอุณารัตน  พิบูลภักดี นายธนภูมิ  พิบูลภักดี สสอ.สวางแดนดิน

92 02673 นางสายสุดา  สักขาพรม น.ส.สุพิชญา  เปมะโยธิน สสอ.สวางแดนดิน

93 03471 น.ส.อิสรีย  ภัคคะกิตติ์ธเนศ นายฐิติวัชร  ภัคคะกิตติ์ธเนศ สสอ.สวางแดนดิน

94 04521 นายชุมพล  สารีคํา น.ส.ศุภิสรา  สารีคํา สสอ.สวางแดนดิน

95 20876 นางเพชรา  สีชัง น.ส.พรปวีณ  สีชัง สสอ.อากาศอํานวย

96 21248 นางพรทิพย  บุตรศรี น.ส.สุกัญญา  บุตรศรี สสอ.อากาศอํานวย

97 02494 นายธวัชชัย  จันทรแจมศรี น.ส.ณัฐกานต  จันทรแจมศรี โอนยายสวนทองถิ่น

จํานวน  76 ทุน  ทุนละ 1,500  บาทเปนเงินจํานวน 114,000  บาท

จํานวน  38 ทุน  ทุนละ 1,800  บาทเปนเงินจํานวน 68,400  บาท

จํานวน  43 ทุน  ทุนละ 2,300  บาทเปนเงินจํานวน 98,900  บาท

จํานวน  7 ทุน  ทุนละ 2,700  บาทเปนเงินจํานวน 18,900  บาท

จํานวน  97 ทุน  ทุนละ 3,000  บาทเปนเงินจํานวน 291,000  บาท

รวมเปนเงินจํานวน 591,200  บาท

สรุปสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2562

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

- ระดับมัธยมศึกษาปลาย, ปวช.

- ระดับอนุปริญญา/ปวส.

- ระดับปริญญาตรี

ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

51 02285 นางชลิดา  พรหมวิชัย นายธนชนม   พรหมวิชัย รพ.อากาศอํานวย

52 03057 นายจินดา  พลสุวรรณ น.ส.ปภาดา  พลสุวรรณ รพ.อากาศอํานวย

53 04643 น.ส.อาภรณ  แพงนอก น.ส.อภิญญา  บุญไชยศรี รพร.สวางแดนดิน

54 04882 นางอรัญญา  ชาญสมร นายเชี่ยวชาญ  ชาญสมร รพร.สวางแดนดิน

55 05080 นายณัชพล  พาโคกทม นายสมพล  พาโคกทม รพร.สวางแดนดิน

56 20335 นายสมเกียรติ  แสนอุบล น.ส.ปยะธิดา  แสนอุบล รพร.สวางแดนดิน

57 20527 นางอรอุมา  สรอยสูงเนิน น.ส.ธันยพร  สรอยสูงเนิน รพร.สวางแดนดิน

58 20778 นางเบ็ญจวรรณ   สีสถาน นายสรวิชญ  สีงหโคตร รพร.สวางแดนดิน

59 22548 นายสมศักดิ์  วิสุทธิเมธีกร น.ส.พีรยา  วิสุทธิเมธีกร รพร.สวางแดนดิน

60 00250 นางนิจรินทร  บุพศิริ นายณัฐชนน  บุพศิริ สสจ.สกลนคร

61 02327 นางสินีนาถ  จรูญธรรม น.ส.ณัฎฐา  จรูญธรรม สสจ.สกลนคร

62 02782 นางดาราทิพย  ฤทธิรวม นายสุทธิรัก  ฤทธิรวม สสจ.สกลนคร

63 03375 นางฐิติฎาภรณ  กุณสิทธ์ิ น.ส.ธิติญาพร  กุณสิทธ์ิ สสจ.สกลนคร

64 03608 นายถาวร  เมฆราช นายสรรพสิทธิ  เมฆราช สสจ.สกลนคร

65 03668 นางสุนิษา  เหลาใหญ นายศรายุศ  เหลาใหญ สสจ.สกลนคร

66 03851 นายมานิตย  ไชยพะยวน นายวัชรวิทย  ไชยพะยวน สสจ.สกลนคร

67 05912 นางสุภาณี  กิตติสารพงษ น.ส.ภัทรจาริน  กิตติสารพงษ สสจ.สกลนคร

68 02270 นายพิเชียร  เอ๊ียบทวี นายกิตติณัฏฐ  เอ๊ียบทวี สสอ.กุดบาก

69 01478 นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร นายภูมินทร  ติงมหาอินทร สสอ.กุสุมาลย

70 03521 นายเสริมสุข  แกวเคน น.ส.กัลยรัตน  แกวเคน สสอ.กุสุมาลย

71 01890 นายสุวรรณ  ธิปกะ นายธีรเทพ  ธิปกะ สสอ.คําตากลา

72 05117 นายทนงชัย  บันทราช น.ส.วาสิตา  บันทราช สสอ.คําตากลา

73 01664 นางเกตุมณี  ทิพวงษา นายเกษมสันต  ทิพวงษา สสอ.พรรณานิคม

74 02274 นายจักรภัทร  ปญญาประชุม น.ส.วรางคณา  ปญญาประชุม สสอ.พรรณานิคม

75 05079 นายสําเร็จ  สุวรรณเทน นายภาสกร  สุวรรณเทน สสอ.พรรณานิคม

76 05249 นางปฏิญญา  กุลอัก นายคริษฐ  กุลอัก สสอ.พรรณานิคม

77 03077 นางวันวิสาข  หวังรวมกลาง น.ส.ธัญลักษณ  หวังรวมกลาง สสอ.พังโคน

78 03184 น.ส.รชยา  สมพมิตร น.ส.กัญญารัตน  สุวรรณชัยรบ สสอ.พังโคน

79 22002 นายประสิทธ์ิ  บุตรแสน น.ส.วาสินี  บุตรแสน สสอ.พังโคน

80 01472 นายพรทวี  เหลืองชาลี นายชนาธิป  เหลืองชาลี สสอ.โพนนาแกว

81 04335 นายอรุณ  สีหมอก นายยศธร  สีหมอก สสอ.โพนนาแกว

82 20525 นางศิวาการ  พรมเสนสา น.ส.ทิพเนตร  พรมเสนสา สสอ.โพนนาแกว

83 21983 นางวิราช  พลราชม น.ส.ปณฑิตา  พลราชม สสอ.ภูพาน

84 02925 นางมณีวรรณ  พิทักษชัยโสภณ น.ส.วรรณริษา  เทพภูมี สสอ.เมืองสกลนคร

85 03739 นางธิติพร  ศรีอัจฉริยะกุล น.ส.จิตติมา  ศรีอัจฉริยะกุล สสอ.เมืองสกลนคร

86 04845 นางธัญวรัตน  มีพรหม น.ส.ณัฐวรัตน  มีพรหม สสอ.เมืองสกลนคร

87 05406 นายอภิวรรณ  สกนธวัฒน น.ส.ชุติภา  สกนธวัฒน สสอ.เมืองสกลนคร

88 23675 นายนิคม  ดวงปากดี น.ส.สิริรัตน  ดวงปากดี สสอ.เมืองสกลนคร
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ท่ี เลขท่ีสมาชิก ชื่อ - สกุล สมาชิก ชื่อ - สกุลบุตร หนวยงาน

89 02531 นางมะลิวรรณ  พุฒธรรม น.ส.ณัฐณิชา  พุฒธรรม สสอ.วานรนิวาส

90 05205 นางชลธิดา  แดงสะอาด นายพลกฤต  โพธ์ิศรี สสอ.วานรนิวาส

91 01428 นางอุณารัตน  พิบูลภักดี นายธนภูมิ  พิบูลภักดี สสอ.สวางแดนดิน

92 02673 นางสายสุดา  สักขาพรม น.ส.สุพิชญา  เปมะโยธิน สสอ.สวางแดนดิน

93 03471 น.ส.อิสรีย  ภัคคะกิตติ์ธเนศ นายฐิติวัชร  ภัคคะกิตติ์ธเนศ สสอ.สวางแดนดิน

94 04521 นายชุมพล  สารีคํา น.ส.ศุภิสรา  สารีคํา สสอ.สวางแดนดิน

95 20876 นางเพชรา  สีชัง น.ส.พรปวีณ  สีชัง สสอ.อากาศอํานวย

96 21248 นางพรทิพย  บุตรศรี น.ส.สุกัญญา  บุตรศรี สสอ.อากาศอํานวย

97 02494 นายธวัชชัย  จันทรแจมศรี น.ส.ณัฐกานต  จันทรแจมศรี โอนยายสวนทองถิ่น

จํานวน  76 ทุน  ทุนละ 1,500  บาทเปนเงินจํานวน 114,000  บาท

จํานวน  38 ทุน  ทุนละ 1,800  บาทเปนเงินจํานวน 68,400  บาท

จํานวน  43 ทุน  ทุนละ 2,300  บาทเปนเงินจํานวน 98,900  บาท

จํานวน  7 ทุน  ทุนละ 2,700  บาทเปนเงินจํานวน 18,900  บาท

จํานวน  97 ทุน  ทุนละ 3,000  บาทเปนเงินจํานวน 291,000  บาท

รวมเปนเงินจํานวน 591,200  บาท

สรุปสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2562

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

- ระดับมัธยมศึกษาปลาย, ปวช.

- ระดับอนุปริญญา/ปวส.

- ระดับปริญญาตรี
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สงเสริม
เรียนดี

สงเสริม
เรียนดี

สงเสริม
เรียนดี

ประถมศึกษา
85

73
76

63
1,500

          
114,000

          
94,500

           
208,500

                

มัธยมศึกษาตอนตน
44

49
38

48
1,800

          
68,400

            
86,400

           
154,800

                

มัธยมศึกษาปลาย+ปวช.
47

49
43

45
2,300

          
98,900

            
103,500

          
202,400

                

อนุปริญ
ญ
า/ปวส.

7
2

7
1

2,700
          

18,900
            

2,700
             

21,600
                  

ปริญ
ญ
าตรี

98
38

97
34

3,000
          

291,000
          

102,000
          

393,000
                

รวมทั้งสิ้น
281

211
261

191
591,200

         
389,100

        
980,300

               

รวมเปนเงิน
จํานวนเงินทุน ป 2562

จํานวนสมาชิกที่ไดไดรับสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2562

จํานวนผูขอรับทุน
ไดรับทุน

ทุนละ
ระดับการศึกษา
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