พระราโชวาท พระราชทานแกขาราชการพลเร�อน
เนื่องในวันขาราชการพลเร�อน วันเสารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
งานราชการนัน้ คืองานของแผนดิน มีผลเกีย่ วเน�องโดยตรงถึงประโยชนของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติงานของแผนดินจึงตองทําความเขาใจถึงความสําคัญในหนาที่และความรับผิดชอบของ
ตนใหถองแท แลวรวมกันคิด รวมกันทํา ดวยความอุตสาหะ เสียสละและดวยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน
ที่จะเกิดจากงานเปนหลักใหญงานของแผนดินทุกสวน จักไดดําเนินกาวหนาไปพรอมกันและสําเร็จประโยชนที่พึง
ประสงค คือยังความเจริญมั่นคงใหเกิดแกประเทศชาติและประชาชนไดแทจริงและยั่งยืนตลอดไป

หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
"คุณค่าของสหกรณ์"
(Cooperative Values)
“สหกรณ์อยู่ บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต
ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์"
"หลักการสหกรณ์"
(Cooperative Principles)
หลั ก การสหกรณ์ คื อ "แนวทางที่ ส หกรณ์ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ คุ ณ ค่ า ของสหกรณ์ เ กิ ด ผล เป็ น รู ป ธร รม"
ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาคัญรวม 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 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

"อุดมการณ์สหกรณ์"
(Cooperative Ideology)
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ์ซึ่งจะนาไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”
"วิธีการสหกรณ์"
(Cooperative Practices)
วิธีการสหกรณ์ คือ “ การนาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”

จรรยาบรรณสาหรับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

*******************************
มุ่งมั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์
หลักการ และวิธีการสหกรณ์
พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม
มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
กากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติและพวกพ้อง
หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับ
ประโยชน์ของสหกรณ์
ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตาแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
ไม่นาเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุ คลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทาการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และ
เป็นคู่แข่งขันต่อการดาเนินงานของสหกรณ์

จรรยาบรรณสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
*******************************
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคั บ ระเบีย บของสหกรณ์และคาสั่งของคณะกรรมการดาเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์
หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นาไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระทาอันเป็นการ
สร้างความแตกแยก
8. พึงให้ข่าวสารการดาเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออานวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของ
สมาชิกเพื่อพัฒนาการดาเนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

จรรยาบรรณสาหรับสมาชิกสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

*******************************
มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
ร่วมทาธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
มุ่งมั่น ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ
เรื่อง
o หนังสือเชิญประชุม
o สารจากประธานกรรมการ
o คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 39
o ที่ปรึกษา และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
o ฝ่ายจัดการ
o ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ –รายจ่าย
ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการกำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ
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รายงานประจําป 2563

สอ.สธ.สน. 017 / 2564
14 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ของสหกรณผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting)
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เรียน ผูแ ทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
สิ่งทีส่ งมาดวย 1. วาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2563
2. แนวทางปฏิบตั กิ ารเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ตามที่ ค ณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ ออมทรั พยส าธารณสุ ข สกลนคร จํา กัด ชุ ดที่ 39
ประจําป 2563 ไดปฏิบัติหนาที่มาครบวาระตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณแลว จึงสมควรจัดใหมีการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ขึ้นในวันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 มีความตระหนักและหวงใยตอสุข ภาพอนามัย ของผูแทน
สมาชิก โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูที่จะเขารวมประชุม เพื่อลดโอกาสการแพรระบาดของโรคในที่ประชุม
คณะกรรมการจึงมี มติ เ ห็น ชอบให จัด ประชุ มใหญส ามัญ ประจํา ป 2563 ของสหกรณ ผานสื่ออิเ ล็ กทรอนิ กส
(E-Meeting) โดยสหกรณจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและหรือตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ และตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยกําหนดจุดประชุมเปน 2 จุด ประกอบดวย
จุด ที่ 1 หองระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตึก 9 มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จุดที่ 2 หองเรียน 2-303 อาคารเรียนรวม ตึก 2 มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตําบลเชียงเครือ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมและแนวทางปฏิบัตฯิ อยางเครงครัด
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ธานี กอบุญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
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รายงานประจําป 2563
แนวทางปฏิบัติการเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
*********************************
1. ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 วันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
2. ประชุ ม โดยผ า นสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิค ส ตามพระราชกํา หนดว า ด วยการประชุ ม ผ า นสื่ อฯ พ.ศ.2563 จากห อ งประชุ ม
ระพี สาคริ ก ตึ ก 9 อาคารเทคโนโลยี ไปยัง ห อง 303 ตึก เรียนรวม มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร เฉลิม พระเกีย รติ
วิทยาเขตสกลนคร
3. ผูแทนสมาชิกสหกรณฯทุกทานตองเขาประชุมตามจุดที่กําหนด
จุดที่ 1 ห องประชุม ระพี ตึก 9 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเฉลิมพระเกียรติ วิท ยาเขต
สกลนคร ประกอบดวย ผูแ ทนสมาชิก จากหน วยงาน บํ านาญ รพศ.สกลนคร, บํานาญสสจ.สกลนคร, รพ.กุด บาก,
รพ.คํ าตากล า, รพ.เจริญ ศิ ลป, รพ.นิ คมน้ําอู น, รพ.บ านมวง, รพ.พั งโคน, รพ.วานรนิวาส, รพ.วาริชภูมิ, รพ.สองดาว,
รพ.อากาศอํานวย, รพร.สวางแดนดิน, สสอ.กุสุมาลย, สสอ.คําตากลา, สสอ.นิคมน้ําอูน,สสอ.บานมวง, สสอ.พังโคน,
สสอ.วานรนิวาส, สสอ.วาริชภูม,ิ สสอ.สวางแดนดิน, สสอ.สองดาว และ สสอ.อากาศอํานวย
จุดที่ 2 หองประชุม 303 ตึกเรียนรวม มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรเ ฉลิ มพระเกียรติวิท ยาเขตสกลนคร ประกอบดว ย
รพศ.สกลนคร, รพ. เต า งอย, รพ.กุ สุมาลย, รพ.โคกศรีสุ พ รรณ, รพ.พระอาจารยแ บน ธนากโร, รพ.โพนนาแก ว ,
รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร, ศตมที่ 8.3 สกลนคร, สสจ.สกลนคร, สสอ.กุดบาก, สสอ.โคกศรีสุพรรณ, สสอ.เจริญ ศิลป,
สสอ.เตางอย, สสอ.พรรณานิคม, สสอ.โพนนาแกว, สสอ.ภูพาน, สสอ.เมืองสกลนคร และโอนสวนทองถิ่น
4. หามบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ เขามาในพื้นที่จัด ประชุม ถาไมป ฏิบ ัติต าม พรก. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเ ล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2563 จะดําเนินคดีผูนั้น ตามกฎหมายอยางเด็ดขาด
5. การเลือกตั้งในวันดังกลาวประกอบดวย เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ใหเลือกตั้ง ณ จุด ที่กําหนดแตละจุด จํานวน 2 จุด
โดยมีคณะกรรมการที่ไ ดรั บ มอบหมายแตงตั้ง เปนผู ดําเนินการจั ด การเลือกตั้ งกรรมการและนับ คะแนนที่จุด เลือกตั้ง
แลวนําผลการนับ คะแนนเลือกตั้งทั้ง 2 จุด มารวมกัน แลวประกาศผูที่ไดรับ เลือกตั้ง
6. การดําเนินการประชุมใหญฯ ครั้งนี้ ทางคณะกรรมการดําเนินการตาม พรก. วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2563 โดยยึดระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ ไมไดทําโดยพลการ
7. การประชุมครั้งนี้ไมมีเอกสิทธิ์คุมครอง เมื่อมีการกลาวพาดพิงบุคคลที่ 3 ทําใหเขาไดรับ ความเสียหาย อาจมีการฟองรอง
กันได จึงพึงระมัดระวัง
8. สุดทาย การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมไมป กติ จึงขอความกรุณาผูเขารวมประชุมดังนี้
- กระชับ /รวดเร็วเปนไปตามวาระ

สหกรณไดกําหนดแนวทางปฏิบ ัติในการประชุมและมาตรการปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดโรคติด เชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สําหรับ ผูเขารวมประชุมดังนี้
1. สหกรณ จ ะจั ด ให มี ร ะบบการคั ด กรองผู ที่ มีอ าการไข ร ว มกั บ อาการทางเดิ น หายใจก อนเข า ร วมประชุ ม โดยผ า น
การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ในกรณีที่ผูเขารวมประชุม รวมถึงบุคคลใกลชิด มีป ระวัติการเดินทางในกลุมประเทศเสี่ยง
หรือสถานที่เฝาระวังตามประกาศของสาธารณสุข หรือผูเขารวมประชุมมีอาการอยางใดอยางหนึ่ง เชน มีไข ไอ เจ็บ คอ
จาม มีน้ํามูก หายใจเหนื่อยหอบ สหกรณจะไมอนุญาตใหเขารวมประชุมทุกกรณี
2. ผูเ ขารว มประชุมและเจา หน าที่ ป ระสานงานในแตล ะหนวยงาน สวมใส หน ากากอนามั ยตลอดเวลาการประชุ ม และ
ทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอล ซึ่งสหกรณจะจัดเตรียมไวบ ริการ ณ จุด ตางๆ พรอมจัด เตรียมสถานที่ป ระชุ ม
ใหมีความสะอาด กวางขวางเพียงพอไมเกิดความแออัดในการประชุม
3. การตอแถว ณ จุดคัดกรอง จะเวนระยะหาง 1 เมตร
4. ผังที่นั่งในหองประชุมใหมีระยะหาง 1 เมตร ตอ 1 ที่นั่ง
5. หากระหวางการประชุม บุคคลใดมีอาการไข ไอ เจ็บ คอ จาม มีน้ํามู ก หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุ ม
โดยทันที
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เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร ที่รักทุกทาน
กระผมใคร ถื อ โอกาสนี้ ส วั ส ดี ป ใหม พุ ท ธศั ก ราช 2564 และขออำนวยอวยพรให ท า นและครอบครั ว
จงประสบแตความสุข โชคดีและสมปรารถนาทุกประการ ผมและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ขอขอบพระคุณ
สมาชิกสหกรณทกุ ทานอีกครั้งทีไ่ ดมอบความไววางใจใหเขามาทำหนาที่บริหารงานสหกรณอีกวาระหนึ่ง
การประชุมใหญสามัญ ประจำป 2563 ไดเวียนมาถึงอีกครั้ง การบริหารจัดการสหกรณในรอบปดำเนินงาน
ท า มกลางการเปลี่ ย นแปลงและอุ ป สรรคโดยสถานการณ ที่ เผชิ ญ อยู คื อ อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ข องสถาบั น การเงิ น
และแหล งเงิน กู ข องสหกรณ ยั งไม ป รั บ ลดลงตามประกาศนโยบายดอกเบี้ ย ของธนาคารแห งประเทศไทย แต ด ว ย
คณะกรรมการดำเนินการและสหกรณเราไดรับความเชื่อมั่นและมีเครือขายในขบวนการสหกรณที่แนนเฟน จึงสามารถหาแหลงเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ำมาปดอัตราดอกเบี้ย
สูงประกอบกับสมาชิกสหกรณเราไดใหความเชื่อมั่นตอคณะกรรมการ จึงสามารถระดมทุนภายในทั้งทุนเรือนหุน เงินรับฝากสมาชิกเขามาไดเปนจำนวนมาก ทำใหสหกรณ
มีหนี้สินจากการกูยืมภายนอกลดลงมากพอสมควร และยังใชทุนภายในนี้ใหบริการแกสมาชิกไดอยางเพียงพอ จึงสงผลใหสหกรณมีตน ทุนทางการเงินต่ำลง สัดสวนกำไร
สุทธิเพิ่มขึ้น จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกลงจาก รอยละ 5.75 บาทตอป เหลือ รอยละ 5.60 บาท ตอป โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อลดภาระ
การชำระหนี้ของสมาชิกลงหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินเหลือจากการชำระหนี้เพิ่มขึ้น
กรมสงเสริมสหกรณออกกฎกระทรวงและประกาศนายทะเบียนสหกรณมาเปนเกณฑกำกับดูแลสหกรณ รางกฎกระทรวงไดผานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว
และประกาศนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยปฏิบัติ สหกรณตองมีและใชองคความรูในการบริหารเงินทุนสหกรณ
และบริห ารลูกหนี้เงินกูที่ถูกหลัก บริหารเงินทุน กฎกระทรวงและประกาศนายทะเบีย น เพราะจะสงผลตอผลประกอบการของสหกรณ และผลตอบแทนของสมาชิ ก
ในรอบปสหกรณสามารถรับมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการไดเปนอยางดี จึงไมไดรับผลกระทบแตอยางใด ตรงกันขามกลับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเขามามีบทบาทในการบริการมากขึ้น สหกรณตองปรับตัวในการจัดบริการเพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประทับใจ โดย
การจัดบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว การใหบริการหลัก เชน เงินกูสามัญวันเดียว เงินกูฉุกเฉินและเงินกูพิเศษ ตูปรับสมุดดวยตัวเอง ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก และบริการ
รองผานระบบออนไลน เชน ขอรับ สวัสดิการ คำนวณเงินฝาก คำนวณเงิน กูและการใหข อมูลข าวสารไปยั งสมาชิกรายตัวไดครอบคลุมมากขึ้น เชน Line bot รวมถึ ง
พัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงเพราะสหกรณมีสินทรัพยเพิ่มขึ้นไมนานจะเปนสหกรณหมื่นลาน ไดดำเนินการปรับปรุงโครงสรางสหกรณ แผนกำลังคน
และคุณลักษณะงานตามตำแหนงเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการดำเนินการ, ฝายจัดการ
และอีกสถานการณที่จะไมพูดถึงคงไมได นั่นคือการระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา (Covid-19) สงผลอยางมากตอการดำเนินงานของสหกรณและสมาชิกสหกรณ
ก็ไดรับผลกระทบเชนกัน การดูแลสมาชิกสหกรณสามารถทำไดแตขณะเดียวกันตองไมกระทบตอสภาพคลองที่สหกรณตองชำระหนี้แกเจาหนี้สหกรณเพราะสหกรณเรา
ก็กูยืมเงินจากภายนอกมาให บริการสมาชิก ดังนั้นสหกรณ จึงมีมติให สมาชิกสามารถงดหรือลดการหั กหุนดวยความสมัครใจ สวนตนเงินและดอกเบี้ยเงินกูไมสามารถ
ดำเนินการได เพราะจะส งผลตอการขาดสภาพคล องในการชำระหนี้ ของเจาหนี้สหกรณ นั่ น ยอ มสงผลเสี ยหายต อสหกรณ โดยรวม การดำเนิ นการเช นนี้ จึงสงผลต อ
ความเชื่อมั่นของสหกรณในที่สุด ดังจะเห็นไดจากเมื่อสิ้นสุดปบัญชี 2563 ผลจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจึงทำใหมีผลประกอบการที่ดี ดังนี้
1) สินทรัพยรวม
6,708,002,211.89 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอ น
270,359, 896.99 บาท
2) ทุนเรือนหุน
2,592,411,470 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอน
150,214,440 บาท
3) ทุนสำรอง
224,440,365.99 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอน
22,322,832.65 บาท
4) เงินรับฝาก
1,932,382,908.52 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอน
331,489,668.16 บาท
4.1 เงินรับฝากจากสมาชิก
1,337,761,719.94 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอ น
932,323,285.15 บาท
4.2 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น
594,621,188.58 บาท
ลดลง จากปกอ น
73,948,766.63 บาท
5) หนี้สิน
3,657,2149,10.60 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอ น
77,207,267.92 บาท
6) ทุน
3,050,787,301.29 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอน
193,152,629.07 บาท
7) กำไรสุทธิ
2,26,827,215.37 บาท
เพิ่มขึ้น จากปกอ น
22,486,001.72 บาท
ตลอดเวลาที่ผมและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 บริหารงานยึดหลักการบริหารภายใต พรบ.สหกรณ ประกาศนายทะเบียน ขอบั งคับและระเบียบ
สหกรณอยางเครงครัดและหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสมาชิกและสังคมภายนอกเกิดความเชื่อมั่น เห็นไดจากการไดรับรางวัลสหกรณยอดเยี่ยมดานการสงเสริมการออม
จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และรางวัลสหกรณดีเดนระดับจังหวัด จากสำนักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร และผลการจัดมาตรฐานสหกรณระดับดีเลิศ
ของกรมสงเสริมสหกรณ ผมยังยืนยันวาจะมุงมั่นพั ฒนาสหกรณเราให ความความมั่นคงและเจริญกาวหนาเพื่อสรางประโยชนและความสุขแกสมาชิกอยางเต็มความรู
ความสามารถสมกับที่มวลสมาชิกไววางใจครับ

(ดร.ธานี กอบุญ)
ประธานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จำกัด
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ในรอบปที่ผานมามีสมาชิกสหกรณ คูสมรส และบุคคลในครอบครัว ทีถ่ ึงแกกรรม จึงใครขอ
ใหสมาชิกไดยืนไวอาลัย

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

ที่ประชุม ………………………………………………………………………..............................................................................

รายงานประจําป 2563

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562

ผูมาประชุม

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563
ณ โรงแรมอิมพีเรียล (หองหนองหารหลวง ) จังหวัดสกลนคร
---------------------------------------------

1. จํานวนผูแ ทนสมาชิกทีเ่ ขาประชุม
จํานวน 299 คน (ผูแ ทนสมาชิกทัง้ หมด 300 คน)
2. สมาชิกสมทบเขารวมสังเกตการณ
จํานวน 35 คน
3. จํานวนกรรมการดําเนินการที่เขาประชุม จํานวน 15 คน
4. ฝายจัดการ
จํานวน 12 คน
5. ผูตรวจสอบกิจการ
จํานวน 4 คน
ผูเขารวมประชุม
1. นางวาสนา อาจทุมมา
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
จากสํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร
2. นายทวีศกั ดิ์ อารีตระกูลเลิศ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร
3. นายนิรันดร เพชรคํา
รองประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด
4. นายเรืองฤทธิ์ ไตรธิเลน
กรรมการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จํากัด
5. นางภักนวล พรมงอย
ผูช วยผูสอบบัญชี
6. นางสาวปภาสร บุญเทียม
ผูชวยผูสอบบัญชี
7. รศ.พิเศษ ทพ.ดร. สุขสมัย สมพงษ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ
8. ดร. ธานี กอบุญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ
9. นายเฉลียว สัพโส
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อผูแทนสมาชิกมาครบองคประชุมแลว นายชวน โทอิ้ง ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานการประชุม
และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1 ในรอบป 2562 ที่ผานมามีสมาชิกสหกรณ เสียชีวิต จํานวน 21 คน และบุคคลในครอบครัวสมาชิก
เสียชีวิต จํานวน 100 คน จึงใครขอใหสมาชิกทุกทานไดยนื ไวอาลัย เปนเวลา 1 นาที
2. ประธานแนะนําผูเขารวมประชุม ใหทปี่ ระชุมทราบ
3. ประธานแจงองคประชุม ตามขอบังคับขอ 69 ขณะนี้มีผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมจํานวน 286 คน
ซึ่งถือวาครบองคประชุมแลว
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
ประธานกรรมการ ไดมอบให เลขานุการ นายวิทยา นาคา นําเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562
(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจําป 2562 หนา 8 - 21)
เพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมมีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2562
ประธานกรรมการ ไดมอบใหผูจดั การนําเสนอรายงานแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2562
ในดานตาง ๆ ใหที่ประชุมทราบ เมือ่ วันที่ 25 มกราคม 2563
(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจําป 2562 หนา 22 - 49)
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป 2562
ประธานกรรมการ มอบใหผูจดั การ เปนผูนําเสนอ และงบกําไรขาดทุน และรายละเอียดตาง ๆ ประกอบ
งบการเงินใหทปี่ ระชุมไดรับทราบและพิจารณารับรอง
(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 50 – 79)
ประธาน ไดเปดโอกาสใหสมาชิกไดซักถาม สมาชิกไดซักถามและไดตอบขอซักถามแลว เมื่อไมมผี ูใดสงสัย
จึงไดขอมติทปี่ ระชุม
มติที่ประชุม อนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ประจําป 2562 ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 268 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
ประธาน ไดนําเสนอ ขอเสนอขอคณะกรรมการดําเนินการ ในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562
ตามขอบังคับขอ 27 ใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้
รายการ
จํานวนเงิน (บาท) สัดสวน(%)
1. เปนทุนสํารองไมนอยกวาอัตรารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
22,314,832.65
10.92
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
30,000.00
0.02
แตไมเกิน 30,000.00 บาท
3. เปนเงินปนผลรอยละ 5.60 แหงคาหุนทีช่ ําระแลวของสมาชิกแตละคน
129,294,177.00
63.27
โดยคิดใหตามสวนระยะเวลาเปนรายวัน
4. เปนเงินเฉลีย่ คืนรอยละ 11.00 ของดอกเบีย้ เงินกูทสี่ มาชิกไดทําธุรกิจไวกับสหกรณ
38,699,204.00
18.94
5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
5,000,000.00
2.45
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 แหงทุนเรือนหุน
3,000.00
0.00
ของสหกรณตามที่มอี ยูในวันสิ้นปนั้น
7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
100,000.00
0.05
8. เปนทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวไมเกินรอยละ10 ของกําไรสุทธิ
8,000,000.00
3.91
9. เปนทุนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
900,000.00
0.44
รวมทั้งสิ้น
204,341,213.65
100
มติที่ประชุม มีมติอนุมตั ิจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเสนอ
ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 281 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6. เรือ่ งการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจําป 2563
ประธาน ไดนําเสนอตอที่ประชุมดังนี้
1. ในป 2563 นี้ กรรมการดําเนินการ ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 มีจํานวน 15 คน
ตองพนจากตําแหนง ตามขอบังคับ ขอ 76 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จํานวน 7 คน ไดแก
1. นายชวน
โทอิ้ง
ประธานกรรมการ
2. นายแสวง
พิมพสมแดง
รองประธานกรรมการ
3. นางประภัสสร บุญอยู
กรรมการ
4. นางสุรางค
วนะภูติ
กรรมการ
5. นายพีรพงศ
ทองอันตัง
กรรมการ
6. นายมานิตย
ไชยพะยวน
กรรมการ
7. นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร กรรมการ
คงเหลือกรรมการดําเนินการ ที่อยูในตําแหนงตอไปอีก 1 ป จํานวน 8 คน ไดแก
1. นายสมพงษ
พันธุคุมเกา
รองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กันโฮมภู
กรรมการ
3. นางวิภา
แกวเคน
กรรมการ
ทิพยสุวรรณ
กรรมการ
4. นายยุทธนา
5. นายถาวร
เมฆราช
กรรมการ
6. นายวิทยา
นาคา
กรรมการ
7. นายเพชรทวี
นวลมณี
กรรมการ
กรรมการ
8. นายเทอดศักดิ์ จุลนีย
ดังนั้น เพือ่ ใหเปนไปตาม มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และขอบังคับสหกรณ ขอ 72 และ
หมวด 12 การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2562 จึงตองมีการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ เพือ่ ทดแทนกรรมการที่
พนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 7 คน ตามโควตาตาง ๆ ดังนี้
- โควตาทั่วไป
จํานวน 4 คน
- โควตา รพช.
จํานวน 2 คน
- โควตา สสจ.สน.
จํานวน 1 คน
ประธาน แจงรายชื่อและหมายเลขผูสมัครกรรมการ ประจําป 2563
1. โควตาทั่วไป จํานวน
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6

4 คน มีผสู มัคร 6 คน ประกอบดวย
ดร. ธานี
กอบุญ
นายชวน
โทอิ้ง
นายวิรัตน
จําปาวัน
งิ้วพรหม
นายวิสทิ ธิ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายวัฒชัย
ทิพยสุวรรณ
นายวรวุฒิ
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2. โควตา รพช. จํานวน 2 คน มีผูสมัคร 5 คน ประกอบดวย
วิริยะเจริญกิจ
นางสาวราณี
หมายเลข 1
นางประภัสสร บุญอยู
หมายเลข 2
เหิกขุนทด
นายประจักร
หมายเลข 3
สุทธศรี
นายพนา
หมายเลข 4
จาเอกเชิดศักดิ์ เทศนเรียน
หมายเลข 5
3. โควตา สสจ.สน. จํานวน 1 คน มีผสู มัคร 2 คน ประกอบดวย
หมายเลข 1 นายแสวง
พิมพสมแดง
หมายเลข 2 นายประมวลศิลป
บุพศิริ
มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมไดอนุมตั แิ ตงตั้งและรับรองรายชื่อผูแ ทนสมาชิกเปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
และกรรมการอื่นดังนี้
1. แตงตัง้ นายเฉลียว สัพโส
เปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้
1. นายกุศล ประทุมทอง
หนวยงานทีส่ ังกัด บํานาญ สสจ.สน.
2. นางวนิดา ศรีวรกุล
“
รพ. กุสุมาลย
3. นายธเนศ จิตขันตี
“
รพ.เตางอย
4. นางสาววรัญจนศิญา เริ่มรักษ
“
รพ.พังโคน
5. นางชไมรัตน ดุลบดี
“
รพ.วานรนิวาส
6. นางพิชญาภร กลีบแกว
“
สสอ.นิคมน้ําอูน
7. นายชัยยงค มณีบู
“
รพ.นิคมน้ําอูน
8. นางสาวจิราพร ยืนนาน
“
สสจ.สกลนคร
9. นายสุทธิวรณ คําโสภา
“
รพ.เจริญศิลป
3. แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งลงคะแนน ดังนี้
1. นางรางทอง พันธชยั
หนวยงานที่สงั กัด บํานาญ สสจ.สกลนคร
2. นางอรวรรณ พรหมสาขาฯ
“
บํานาญ รพศ.สกลนคร
3. นางดวงรัตน ดาบพลออน
“
รพ.พระอาจารยแบนธนากโร
4. นางยุพิน พูทอง
“
สสจ.สกลนคร
5. นางกนิษฐา จันทรแจมศรี
“
รพ.คําตากลา
6. นางเพ็ชรมะณี จันทรออน
“
รพร.สวางแดนดิน
7. นางภัทรเนตร สุนารัตน
“
สสอ.พรรณานิคม
8. นายอาทิตย นิลทะราช
“
สสอ.โคกศรีสพุ รรณ
9. นางกนกอร จันทะวงศ
“
สสอ.ภูพาน
4. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนี้
1. นางสารภี พงษไพบูลย
หนวยงานทีส่ ังกัดบํานาญ ศตม.
2. นายไชยา ชาศรี
“
สสอ.เมือง
3. นางรัชนี พลราชม
“
รพ.โคกศรีสุพรรณ
4. นายชัชชัย แฮนหลุน
“
รพ.พระอาจารยแบนธนากโร
5. นายเอกพงษ พลอยวิเลิศ
“
รพ.พระอาจารยผั้น
6. นางมาลัย ทิพจร
“
สสอ.เมือง
7. นางนิรันดร เทียนรังษี
“
รพ.วานรนิวาส
8. นางสาวเกวลิน ฟองชล
“
รพ.วาริชภูมิ
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9. นางลักขณา หงษภู
“
รพ.สองดาว
10. นางสมยงค แงมสุราช
“
รพ.อากาศอํานวย
11. นางใบออน ปาปะเพ
“
รพ.อากาศอํานวย
12. นางกมลวัลย ใครบุตร
“
รพศ.สกลนคร
13. นายสุวพันธุ คะโยธา
“
สสอ.เมือง
14. นางสาวพรพิมล พันทะสา
“
สสอ.สวางแดนดิน
15. นายภัทรพงษ เกตุคลาย
“
สสอ.พรรณานิคม
16. นายชาติชาย ตุย ไชย
“
สสอ.อากาศอํานวย
17. นายมรกต สอนสิงหไชย
“
สสอ.วานรนิวาส
18. พ.จ.อ.วาลุน โสภา
“
รพ.โคกสรีสุพรรณ
19. นางศรีวิจิตร จรูญจิตร
“
รพศ.สกลนคร
20. นายอรุณ สีหมอก
“
สสอ.โพนนาแกว
21. นายอดิศกั ดิ์ ชวยรักษา
“
โอนสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการเลือกตั้งแจงผลการเลือกตัง้ กรรมการ
1. โควตาทั่วไป จํานวน 4 คน
มีผสู มัคร 6 คน สรุปผลคะแนน ดังนี้
หมายเลข 1 ดร. ธานี
กอบุญ
ได 226 คะแนน
หมายเลข 2 นายชวน
โทอิ้ง
ได 202 คะแนน
หมายเลข 3 นายวิรัตน
จําปาวัน
ได 145 คะแนน
ได 222 คะแนน
งิ้วพรหม
หมายเลข 4 นายวิสทิ ธิ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร ได 19 คะแนน
หมายเลข 5 นายวัฒชัย
ได 217 คะแนน
ทิพยสุวรรณ
หมายเลข 6 นายวรวุฒิ
สรุปผูไดรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ในโควตาทั่วไป จํานวน 4 คน ดังนี้
ลําดับที่ 1 ดร. ธานี กอบุญ
ได 226 คะแนน
ลําดับที่ 2 นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม
ได 222 คะแนน
ลําดับที่ 3 นายวรวุฒิ ทิพยสุวรรณ ได 217 คะแนน
ลําดับที่ 4 นายชวน โทอิ้ง
ได 202 คะแนน
2. โควตา รพช. จํานวน 2 คน มีผสู มัคร 5 คน สรุปผลคะแนน ดังนี้
ได 215 คะแนน
หมายเลข 1 นางสาวราณี
วิริยะเจริญกิจ
ได 194 คะแนน
หมายเลข 2 นางประภัสสร บุญอยู
ได 115 คะแนน
เหิกขุนทด
หมายเลข 3 นายประจักร
ขอถอนตัว
สุทธศรี
หมายเลข 4 นายพนา
ได 30 คะแนน
หมายเลข 5 จาเอกเชิดศักดิ์ เทศนเรียน
สรุปผูไดรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ในโควตา รพช. จํานวน 2 คน ดังนี้
ลําดับที่ 1 นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ ได 215 คะแนน
ลําดับที่ 2 นางประภัสสร บุญอยู
ได 194 คะแนน
3. โควตา สสจ.สน. จํานวน 1 คน มีผสู มัคร 2 คน สรุปผลคะแนน ดังนี้
หมายเลข 1 นายแสวง
พิมพสมแดง ได 188 คะแนน
หมายเลข 2 นายประมวลศิลป
บุพศิริ
ได 103 คะแนน
สรุปผูไดรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ในโควตา สสจ.สน. จํานวน 1 คน ดังนี้
ลําดับที่ 1 นายแสวง พิมพสมแดง ได 188 คะแนน
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2. การเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ
อางถึงขอบังคับของสหกรณ
“ขอ 124. การประกาศผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการนับคะแนนแจงผลการนับคะแนนแกประธาน
กรรมการจัดการเลือกตัง้ เพื่อประกาศผลการนับคะแนน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ตามกลุมสมาชิกทั่วไป และ/
หรือกลุมสมาชิกรวม ในกรณีที่ผสู มัครมีคะแนนเทากันใหประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้ จับสลากรายชือ่ เพือ่ หาลําดับ
ในการเขาจับสลากกอน-หลัง แลวจึงใหผสู มัครที่มคี ะแนนเทากันจับสลากเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ
สหกรณตอไป

ขอ 125. เมื่อที่ประชุมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงตามจํานวนครบแลว
ถาตําแหนงประธานกรรมการวางลงใหคณะกรรมการดําเนินการทั้งสิบ หาคนแสดงความจํานงสมัครตําแหนง ประธานกรรมการ เพื่อใหที่
ประชุมใหญลงมติเลือกตั้งเปนความลับ ผูไดรบั คะแนนสูงสุดเปนผูไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ถามีเสียงเทากันใหป ระธานกรรมการ
จัดการเลือกตั้งนําความในขอ124 มาบังคับ ใชโดยอนุโลม”
- เนื่องจากในป 2563 ตําแหนงประธานกรรมการไดวางลง และขอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
ประธานกรรมการสหกรณชุดที่ 39 จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน โดย

1. ใหกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ไดแสดงความจํานงสมัครในตําแหนงประธานกรรมการ
ดําเนินการ ถามีผสู มัครเกิน 1 คน ใหทปี่ ระชุมใหญลงเลือกตัง้ เปนความลับ มติเลือกเอาเพียง 1 คน ผูที่ไดคะแนน
สูงสุดถือวาไดรับเลือกตัง้ เปน ประธานกรรมการดําเนินการ แตถามีผูสมัครเพียง 1 คน ใหที่ประชุมรับรองใหดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการเลย
2. ในกรณีที่ไมมีกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 คนใด แจงความจํานงสมัครเปนประธาน
กรรมการดําเนินการ ใหที่ประชุมใหญลงมติเลือกกรรมการ ในชุดที่ 39 คนใดคนหนึง่ โดยใหผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปน
ประธานกรรมการ
3. ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนสูงสุดหลายคน ใหประธานดําเนินการเลือกตัง้ ใหผูที่ไดรับคะแนน
สูงสุดนั้น ทําการจับสลากเพื่อหาลําดับกอน หลัง ในการจับสลาก เมื่อไดแลว ใหจับสลากหาผูที่ไดเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการตอไป
2.1 ประธานกรรมการเลือกตัง้ แจงรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ประกอบดวย
1. ดร. ธานี กอบุญ
2. นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม
3. นายวรวุฒิ ทิพยสุวรรณ
4. นายชวน โทอิ้ง
5. นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ
6. นางประภัสสร บุญอยู
7. นายแสวง พิมพสมแดง
8. นายสมพงษ พันธุค ุมเกา
9. นายสมเกียรติ กันโฮมภู
10. นางวิภา แกวเคน
11. นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ
12. นายถาวร เมฆราช
13. นายวิทยา นาคา
14. นายเพชรทวี นวลมณี
15. นายเทอดศักดิ์ จุลนีย
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2.2 ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจงใหกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ไดแสดงความจํานงสมัครในตําแหนงประธาน
กรรมการดําเนินการ และมีผแู สดงความจํานงสมัคร ดังนี้
- ดร. ธานี กอบุญ
- นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ
ประธานกรรมการเลือกตั้งใหผสู มัครจับสลากเพื่อเรียงลําดับกอนหลังในการจับ หมายเลข
1. นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ
2. ดร. ธานี กอบุญ
ประธานกรรมการเลือกตั้งใหผสู มัครจับสลากหมายเลข เพื่อเลือกตั้งในตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 39 ดังนี้
หมายเลข 1. ดร. ธานี กอบุญ
หมายเลข 2. นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ
โดยใหทปี่ ระชุมใหญเลือกตั้งเปนความลับ มติเลือกเอาเพียง 1 คน ผูที่ไดคะแนนสูงสุดถือวาไดรับเลือกตัง้ เปน
ประธานกรรมการดําเนินการ
ผลการเลือกประธานกรรมการ
หมายเลข 1. ดร. ธานี กอบุญ
ได 205 คะแนน
หมายเลข 2. นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ ได 87 คะแนน
สรุปผูไดรับการเลือกตัง้ ใหเปนประธานกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 คือ
- ดร. ธานี กอบุญ
มติที่ประชุม อนุมัติ
3. เลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2563
อางถึงขอบังคับของสหกรณ / ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 102. ผูต รวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม ีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
ในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่เกีย่ วของกับสหกรณ และมี
คุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมลี ักษณะตองหามของผูต รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
จํานวน 4 คน เปนผูต รวจสอบกิจการของสหกรณ
ขอ 102/1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัคร
ผูต รวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผูต รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อผูต รวจสอบกิจการที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ โดยวิธีลงคะแนน
ลับ และใหผูไดรับเลือกตั้งทีม่ ีคะแนนสูงสุด เปนผูต รวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพิม่ อีกหนึง่
เสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตัง้ ลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวน 2 คน
กรณีผตู รวจสอบกิจการไดพนจาก ตําแหนงดวยเหตุตาม ขอ.103/1 (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบ
กิจการ สํารองปฏิบตั งิ านไดทนั ทีเทาระยะเวลาที่ผตู รวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตัง้ ผูต รวจ
สอบกิจการใหม
ขอ 103. การดํารงตําแหนงผูต รวจสอบกิจการ ผูต รวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาสองปทางบัญชี
สหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมกี ารเลือกตัง้ ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผตู รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิ
หนาที่ไปพลางกอน ผูต รวจสอบกิจการที่ไดรับเลือกตั้งไปนั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําได
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- ในป 2563 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ไดครบวาระตามขอบังคับแลว

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา 53 แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 และขอบังคับสหกรณ ขอ 103
และหมวด 12
ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2562 จึงตองมีการดําเนินการเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการ
และมีผสู มัคร 4 คน ดังนี้
ประกาศรับสมัคร จํานวน 4 คน มีผูสมัคร 4 คน ประกอบดวย
พอคุณตรง
หมายเลข 1 นางวัชราภรณ
ตามัย
หมายเลข 2 นางสุภาดา
หมายเลข 3 นางสาวคําหยาด ใจสูศึก
วิทยพาณิชกร
หมายเลข 4 นางสาวสุทชั ชา
ประธานกรรมการเลือกตั้งแจงผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
พอคุณตรง ไดคะแนน 253 คะแนน
หมายเลข 1 นางวัชราภรณ
ตามัย
ไดคะแนน 253 คะแนน
หมายเลข 2 นางสุภาดา
ไดคะแนน 253 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาวคําหยาด ใจสูศึก
วิทยพาณิชกร ไดคะแนน 253 คะแนน
หมายเลข 4 นางสาวสุทชั ชา
มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง 2 ป
มติที่ประชุม อนุมตั ิ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2562
ผูต รวจสอบกิจการ ไดเสนอผลการตรวจสอบกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ใหที่ประชุมใหญรับทราบ
(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 88 - 94)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาการขอจดทะเบียนแกไขเพิม่ เติมขอบังคับ
ประธานกรรมการ มอบใหเลขานุการ เปนผูนําเสนอพิจารณาขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
หมวด 6 สมาชิกสมทบ ขอ 49. ขอ 53. และ บทเฉพาะกาล ขอ 129.
(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจําป 2562 หนา 95 - 96)
มติที่ประชุม เมื่อทีป่ ระชุมไดรับทราบประเด็นการแกไขขอบังคับ หมวด 6 สมาชิกสมทบ ขอ 49. ขอ 53. และ
บทเฉพาะกาล ขอ 129. ประธานไดขอมติทปี่ ระชุม ประธานแจงตอทีป่ ระชุมวามีผแู ทนสมาชิกเขา
ประชุมขณะนี้ จํานวน 294 คน ใหถอื เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูแทนสมาชิกที่เขา
ประชุม คือ 196 เสียงประชุมมีมติใหแกไขขอบังคับ ขอ 49. ขอ. 53 และ เพิม่ บทเฉพาะกาล
ขอ 129. ดวยคะแนน 205 เสียง ไมออกเสียง 89 เสียง ไมเห็นดวย ไมมี
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัตแิ ผนงาน ประมาณการรายรับ - รายจาย ประจําป 2563
ประธานกรรมการ มอบใหเลขานุการ เปนผูนําเสนอแผนงานประจําป 2563 และมอบใหผูจดั การเสนอ
ประมาณการรายรับประมาณการรายจาย ประจําป 2563
(ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 97 - 102)
มติที่ประชุม มีมติอนุมตั ิ และรับทราบแผนงาน งบประมาณรายรับ – รายจาย ประจําป 2563
ตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน 221 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 10. เรื่อง การกําหนดวงเงินซึง่ สหกรณอาจกูยืม หรือค้ําประกันประจําป 2563
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17. กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูย มื หรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
ถาทีป่ ระชุมใหญยงั มิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยงั มิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูย มื หรือการค้ํา
ประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูย ืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
ในป 2562 ทีป่ ระชุมใหญไดกําหนดวงเงินกูย ืมหรือค้ําประกัน จํานวน 3,400,000,000.00 บาท
(สามพันสี่รอยลานบาทถวน) และนายทะเบียนสหกรณ ไดอนุมัติวงเงินตามที่ประชุมใหญอนุมตั ิ
สําหรับในป 2563 สหกรณมคี วามจําเปนที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานประจําปที่วางไว
เพื่อใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญกําหนด
วงเงินซึง่ สหกรณอาจกูยมื หรือการค้ําประกัน 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 สหกรณกําหนดวงเงินกูย ืม จํานวน
3,900,000,000.00 บาท
1. การกําหนดวงเงินกูย ืมหรือค้ําประกันของสหกรณเปนจํานวน 1.50 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง
(3,966,471,845.01 บาท)
2. หนี้สิน (ไมรวมเงินรับฝากจากสมาชิก) ตอ ทุน (ทุนเรือนหุนบวกเงินสํารอง) 1 : 1
(2,647,684,357.63 : 2,644,314,563.34)
มติที่ประชุม มีมติอนุมตั ิใหกําหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ําประกัน ประจําป 2563 จํานวน 3,900,000,000.00 บาท
(สามพันเการอยลานบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 243 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11. เรื่อง คัดเลือกผูส อบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2563
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูส อบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง
สําหรับปบัญชี 2563 มีผสู อบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เสนอบริการตรวจสอบมายังสหกรณ ทั้งสิ้น 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเบื้องตนแลว
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 1 ราย โดยมีขอ มูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เสนอคาธรรมเนียม 100,000 บาท
โดยเสนอชื่อผูส อบบัญชี ดังนี้
1.1. ผูส อบบัญชีหลัก ชื่อ นายชูศกั ดิ์ ชวยชู เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 8369
1.2. ผูส อบบัญชีสํารองชื่อ นางสาวฉัตราภรณ ลีลคั รานนท เลขทะเบียนผูส อบบัญชีรับอนุญาต 10365
2. นายดํารง ทองบุญ ผูช ํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ เสนอคาธรรมเนียม 80,000 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือก บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
1. ผูส อบบัญชีหลัก ชื่อ นายชูศักดิ์ ชวยชู เลขทะเบียนผูส อบบัญชีรับอนุญาต 8369
2. ผูสอบบัญชีสํารองชื่อ นางสาวฉัตราภรณ ลีลคั รานนท เลขทะเบียนผูส อบบัญชีรับอนุญาต 10365
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 คาธรรมเนียมสอบบัญชี เปนเงิน 100,000.00 บาท
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ระเบียบวาระที่ 12. เรื่องอื่น ๆ
12.1 สรุปผลกรณีศกึ ษาการจัดการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ผูต รวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย ป 2562
รูปแบบการเลือกตั้ง
ขั้นตอน
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
1. ระเบียบสหกรณฯวาดวย
1. ระเบียบสหกรณฯวาดวย
1. ระเบียบสหกรณฯวาดวย
คณะกรรมการการเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการ
1. ระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตัง้
สหกรณ
สหกรณ
สหกรณฯ ที่เกีย่ วของ สหกรณ
2. ระเบียบสหกรณฯวาดวย
2. ระเบียบสหกรณฯวาดวยผู
2. ระเบียบสหกรณฯวาดวย
ตรวจสอบกิจการสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ
3. ประกาศสหกรณฯวาดวยการ
3. ระเบียบสหกรณฯวาดวยผู
3. ระเบียบสหกรณฯวาดวยผู รับสมัครเลือกตั้งเปนประธาน
ตรวจสอบกิจการสหกรณ
กรรมการฯ
4. ประกาศสหกรณฯวาดวยการ ตรวจสอบกิจการสหกรณ
4. ประกาศสหกรณฯวาดวยการ 5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการ
รับสมัครเลือกตั้งเปนประธาน
รับสมัครเลือกตั้งเปนประธาน รับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ
กรรมการฯ
5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการ กรรมการฯ
6. ประกาศสหกรณฯเรื่อง
รับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ 5. ประกาศสหกรณฯวาดวยการ รายชื่อและหมายเลขประจําตัว
6. ประกาศสหกรณฯเรื่องรายชือ่ รับสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการฯ ผูสมัครประธาน /กรรมการฯ
และหมายเลขประจําตัวผูสมัคร 6. ประกาศสหกรณฯเรื่อง
7. ประกาศสหกรณฯเรื่อง
ประธาน /กรรมการฯ
รายชื่อและหมายเลขประจําตัว ประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง
7. ประกาศสหกรณฯเรื่อง
ผูสมัครประธาน /กรรมการฯ ประธาน/กรรมการ
ประกาศผลคะแนนในการสรรหา 7. ประกาศสหกรณฯเรื่อง
บุคคลเพือ่ เลือกตั้งเปนประธาน/ ประกาศผลการเลือกตั้ง
กรรมการ
ประธาน/กรรมการ
8. ประกาศสหกรณฯเรื่อง
ประกาศหนวยลงคะแนนฯ
1. ออกเสียงโดยสมาชิกสามัญ 1. ออกเสียงโดยผูแทนสมาชิก
2. การออกเสียงของ 1. จัดใหมีกระบวนการสรรหา
ในที่ประชุมใหญสามัญประจําป ในวันประชุมใหญสามัญ
สมาชิก
ประธาน / กรรมการโดยการ
ประจําป
เลือกตัง้ ของสมาชิกสามัญทุกคน
โดยกําหนดวันเลือกตั้งกอนการ
ประชุมใหญสามัญ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
-กาบัตรเลือกตัง้ นับคะแนนแต
ละหนวย แลวรวมคะแนนที่
สหกรณ
สมาชิกสามัญทุกคนมีสทิ ธิ์เขา โดยผูแ ทนสมาชิก
3. การประชุมใหญ
โดยผูแ ทนสมาชิก
1. กําหนดเปนสัดสวนผูแ ทน
ประชุมใหญสามัญ
สามัญประจําป
1. กําหนดเปนสัดสวนผูแทน
สมาชิกตอสมาชิก 1:10
สมาชิกตอสมาชิก 1:10
2. กําหนดเปนจํานวนคงที่ 300
2. กําหนดเปนจํานวนคงที่ 500 –
– 800 คน
800คน
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4. การเลือกประธาน / 1. ที่ประชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการดําเนินการ กรรมการจากผูที่ผานการสรรหา
โดยการเลือกตัง้ ของสมาชิก
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- ยกมือโดยเปดเผย
3. หวงเวลาลงคะแนน
-ตามวาระการประชุมที่บรรจุลง
5. การเลือกกรรมการ ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เลือกตัง้
เลือก
6. งบประมาณ
1. จัดสนับสนุนคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ รายป
2. จัดสนับสนุนกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง
3. จัดสนับสนุนสมาชิกที่มา
ลงคะแนนเลือกตัง้
4. จัดสนับสนุนผูแ ทนสมาชิกเขา
ประชุมใหญสามัญประจําป
6.จัดสนับสนุนเจาหนาทีส่ หกรณ
ชวยงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ กรรมการประจําหนวย
เลือกตัง้
7. บุคลากรจัดการ
1. คณะกรรมการเลือกตัง้ มี 5
เลือกตัง้
คน ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เลือก อยูในวาระ 3 ป
2. กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
หนวยละ 5 คนครบทุกหนวย
7. วัสดุ อุปกรณ
1. หีบเลือกตัง้ ครบทุกหนวย
สถานที่
2. คูหา
2. บัตรเลือกตัง้
3. วัสดุอปุ กรณอื่นๆทีเ่ กีย่ วของ
8. กําหนดโควตา
กรรมการ

ที่ประชุม รับทราบ

1.ประธานกําหนดเขตใหญเปน
เขตเดียว
2.กรรมการแบงเขต/โควตา โดย
ยึดตามสัดสวนกรรมการตอ
จํานวนสมาชิก.
3.กําหนดเขตเลือกตัง้ เปนกลุม
อําเภอหรือเปนกลุมหนวยงาน/
วิชาชีพ

1. ที่ประชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- กาบัตรเลือกตั้ง
- เครื่องลงคะแนนของ กกต.
3. หวงเวลาลงคะแนน
ชวงเวลา 08.30 – 12.00 น.
ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เลือก
1. จัดสนับสนุนกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตัง้
2. จัดสนับสนุนสมาชิกที่มา
ประชุมใหญสามัญประจําป

1. คณะกรรมการเลือกตัง้
2. กรรมการประจําหนวย
3. กรรมการนับคะแนน
4. เจาหนาทีค่ มุ เครื่องของ
กกต.
1. หีบเลือกตัง้
2 .คูหา
2. บัตรเลือกตัง้
3. วัสดุอปุ กรณอื่นๆทีเ่ กีย่ วของ
4. เครื่องออกเสียงของ กกต.
1.ประธานกําหนดเขตใหญเปน
เขตเดียว
2.กรรมการแบงเขต/โควตา
โดยยึดตามสัดสวนกรรมการตอ
จํานวนสมาชิก
3.กําหนดเขตเลือกตัง้ เปนกลุม
อําเภอหรือเปนกลุมหนวยงาน/
วิชาชีพ
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1. ที่ประชุมใหญเลือกประธาน/
กรรมการ
2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- กาบัตรเลือกตั้ง
- เครื่องลงคะแนนของ กกต.
3. หวงเวลาลงคะแนน

- ตามวาระการประชุมทีบ่ รรจุลง

ที่ประชุมใหญสามัญประจําป
เลือก
1. จัดสนับสนุนกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตัง้
2. จัดสนับสนุนผูแ ทนสมาชิก
ที่มา
ประชุมใหญสามัญประจําป

1. คณะกรรมการเลือกตัง้
2. กรรมการประจําหนวย
3. กรรมการนับคะแนน
1. หีบเลือกตัง้ ครบทุกหนวย
2. คูหา
2. บัตรเลือกตัง้
3. วัสดุอปุ กรณอื่นๆทีเ่ กีย่ วของ
1.ประธานกําหนดเขตใหญเปน
เขตเดียว
2.กรรมการแบงเขต/โควตา
โดยยึดตามสัดสวนกรรมการตอ
จํานวนสมาชิก
3.กําหนดเขตเลือกตัง้ เปนกลุม
อําเภอหรือเปนกลุมหนวยงาน/
วิชาชีพ
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12.2 เรือ่ งจากผูเ ขารวมประชุม
1. นางวาสนา อาจทุมมา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ผูแทนจากสํานักงานสหกรณจังหวัดสกลนคร
เรียนทานประธานทานคณะกรรมการทานผูเขารวมประชุมผูท รงเกียรติ ดิฉันมีความยินดีที่ไดเขารวมประชุมกับสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนครเปนครั้งแรกที่ไดเขารวมประชุมกับทานไดเห็นและไดเรียนรูอะไรหลายๆอยางก็อยากฝาก
นิดนึงก็คอื ประเด็นที่มีทานสมาชิกฝากไวเหมือนกันก็คือเห็นมุมมองเดียวกันกับทานตรงนี้กค็ ืออยากใหทางสหกรณเตรียม
บุคลากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคตเชนการอบรมผูต รวจสอบกิจการเห็นดวยเพราะวาจะไดเปนทางเลือก
สําหรับสมาชิกแตอยากใหทานผูท ี่ไปอบรมตระหนักถึงหนาที่ของทานดวยในเมือ่ ทานไดไปอบรมมาแลวทานก็ตองมาสมัคร
เพื่อที่จะไดรับเลือกตัง้ เหมือนกันไมใหสหกรณถกู ครหาในตรงนี้แลวก็ไมอยากใหสมาชิกวาทานไดเขาอุตสาหใชเงินตรงนี้ไป
ใหทานอบรมและทานไมมาสมัครเพื่อความสงางามของทานผูต รวจสอบกิจการที่ไปอบรมมาแลวก็ประเด็นหนึ่งที่สหกรณ
ตางจากบริษัทหรือวาในรูปแบบอื่นก็คือสมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิ์ออกเสียงหนึง่ เสียงไมวาทานจะซื้อหุนหรือมีเงินฝากมากนอย
ตางกันลานหนึ่งกับหนึง่ พันทานก็มีสทิ ธิ์แค หนึง่ เสียงเพราะฉะนั้นอยากใหทานสมาชิกตระหนักตรงนี้ไววาที่ทานไดมาอยู
ตรงนี้ถือวาเปนความสงางามและความทรงเกียรติของทานจึงเรียกทานวาสมาชิกผูทรงเกียรติเพราะทานไดมาใชสทิ ธิ์
เลือกตัง้ ไดมาใชสิทธิ์ในการซักถามไดมาใชสทิ ธิ์ในการที่จะใชประเด็นอะไรตางๆใชวิธีตรงนี้ ทานแทนสมาชิกทานอื่นๆ
เพราะทานคือผูแ ทนคนอื่นที่เขาไมไดมาตรงนี้ อยากใหทานทําหนาที่ใหดที ี่สดุ สวนสุดทายนีห้ ากสหกรณดําเนินงานภายใต
วัตถุประสงคระเบียบขอบังคับทีส่ หกรณมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของรับรองเลยวาทานจะปลอดภัยดําเนินงานไดอยางสบาย
ใจตอบคําถามทานสมาชิกหรือวาทานใดๆไดอยางไรไมตองกังวลและขอบคุณมากๆสําหรับสหกรณนี้เพราะวาดิฉันไดดแู ล
สหกรณเล็กๆที่ทานไดเขาไปฝากเงินกับสหกรณเล็ก ๆ นั้นทําใหเขาดําเนินงานตอไปก็ถือวาเปนพี่ใหญที่ใจดีและนารัก
สําหรับนองๆก็อยากฝากตรงนี้ไววาใหคงความสงางามเปนพีท่ ี่ใจดีเปนตัวอยางทีด่ ีที่นารักแบบนี้ตลอดไปเพื่อใหนองๆได
พึ่งพาอาศัยตอไป ขอบคุณและสวัสดีคะ
2.รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ ปราชญสหกรณ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ
ขอฝากเรื่องไวสําหรับคณะกรรมการชุดตอไปนะครับคืออยากจะบอกกลาวกับพวกเราทั้งหมดเลยนะครับก็คือ
สหกรณระดับดีมากตลอดทีผ่ านมาแตทานสังเกตดูบรรยากาศของการทําหนาที่การเปนผูแ ทนของพวกเราตางๆหลายเรือ่ ง
ยังย่ําอยูในประเด็นที่ไมควรจะพูดอีกแลวเพราะเรื่องนั้นเปนเรื่องเหตุเรื่องผลทั้งเรื่องการบริหาร ตัวเลขดานการเงินซึ่งมัน
เปนศาสตรที่มอี ยูที่พวกเรามาถึงในฐานะผูแทนนาจะดูออกเรื่องตางๆเหลานั้นก็คอื เรื่องอัตราเงินปนผล เรื่องอัตราดอกเบี้ย
เงินกูต ่ํา อัตราเงินรับฝากสูงอะไรตางๆเหลานี้จะตองอยูใน Balance ที่เหมาะสมของมันอยูในสมดุลที่เหมาะสมของมันซึง่
พวกนี้มันเปนบทบาทของคณะกรรมการทุกคนจะตองเปนผูร ูผูที่ตอ งทําหนาที่ทดี่ ตี รงนีส้ วนของเราตรวจทานในสิ่งตางๆ
เหลานั้นนะครับวาเปนอยางไรงั้นพอจะตรวจทานตรงที่เปนจุดออนของคณะกรรมการก็คือการเสนอขอมูลไมเพียงพอทํา
ใหเราตองซักถามอยากจะฝากประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเสนอขอมูลซึง่ เมือ่ กอนก็เคยพาทําอยูต อมาไมรหู ายไปไหนทํา
ไปแลวก็หายไปก็คอื การแสดงถึงแนวโนมของดัชนี 3 ตัว 3 กลุมก็คือกลุม รายได กลุมรายจายแลวอีกตัวหนึ่งก็คอื เรื่องของ
ทุน เรื่องหุนตัวนี้มันมีอยูแลวนะครับดูอตั ราเรื่องรายจายซึง่ เรามักจะถามกันอยูเ สมอวากรรมการบริหารดีหรือไมดถี าเราให
เขานําเสนอดวยสัดสวนรายจายโดยเฉพาะประเภทการบริหารหรือการดําเนินงานที่เกีย่ วของกับการบริหารมาตั้งแตเริ่มตั้ง
สหกรณอะไรก็ไดเพราะวาตัวเลขตัวนี้ทําไวใหแลวนะผานมาทั้งหมดสัดสวนตัวนี้มันเปลีย่ นแปลงอยางไรเปลีย่ นแปลง
ผิดปกตินั่นแหละจับตาดูไดเลยวาการบริหารถูกครรลองคลองธรรมทําหรือไมอีกอยางก็คอื สัดสวนรายไดที่มันมีประเภท
ยอยๆและสัดสวนรายไดประเภทยอยๆซึ่งมักจะถูกถามเสมอวาสหกรณกินแตกับสมาชิกอะไรของเรากันเองแนนอนวาเรื่อง
การทํากินกันเองเรามีคําวากินตอนนี้ก็คือคนมีรายไดมากก็เขามาเกื้อกูลคนมีรายไดนอย คนมีรายไดนอยก็กยู ืมไปซึ่งตรงนี้
เปนเรื่องปกติวสิ ัยที่มีอยูก ็เปนเรื่องเบื้องตนนาจะเลิกพูดไดแลววาผูมีรายไดมากดอกเบีย้ สูงกวาเขาจะมาหาประโยชนสวน
ตนจะไมนึกถึง แหละครับมาใหเรากูเราไดกูก็เพราะเงินตรงนั้นผมพยายามอยูเสมอนะครับคือสมาชิกทีเ่ ขาฝากเงินก็คอื
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สมาชิกที่มบี ุญคุณตอกลุมที่มคี วามโอกาสดอยกวาเขามาเกื้อกูลนี้ก็จะไปใชที่อื่นตางๆเหลานีแ้ ตวาที่จะเปนตัวตัดสินของเรา
ก็คือคณะกรรมการตองดูอตั ราใหเหมาะสมตัวเลขทีฝ่ ากเยอะมันควรจะไดอัตราทีส่ ูงกวาตัวเลขนอยมันตองเปนอยางนั้น
แปลวาอัตราเทาไหรตัวเลขเทาไหรตัวนี้นะครับตองมีเหตุผลในการที่จะมาบอกกลาวกันนะ เพราะสหกรณ ก็คือสมาชิก
รวมกันอยูด วยกันเกื้อกูลกันถามีแตสมาชิกจนอยูเ ยอะสหกรณจะอยูไดไหมก็ตองไปกูข างนอกเขามา อัตราดอกเบีย้ เงินกูส ูง
เราก็มายกระดับอัตราดอกเบีย้ สูงขึ้นใหสมาชิกกูส ูงขึ้นและไดแลวก็มาใหกสู ูงเฉลีย่ คืนสูงซึง่ สุดทายแลวเราเสียดอกเบีย้ เงิน
ฝากสูงขณะเดียวกันทีม่ ีคนมีรายไดเอามาอยูที่นขี่ องเราเองและทําใหเรากดดอกเบีย้ เงินใหกตู ่ําลงและไดประโยชนตั้งแต
เบื้องตนแลวมันนาจะสิ้นสุดในการวิพากษวิจารณเรื่องนี้นานแลวประเด็นตรงที่วาสวัสดิการที่เราควรจะไดเพิ่มเติมในแตละ
ปจะมีกลเม็ดอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึง่ ตอนนี้มันก็ทยอยเพิ่มขึ้นมาแตเราควรจะมาหนุนเขาใหเกิดการเพิม่ ตัวนี้ใหมากยิง่ ขึ้นถา
สวัสดิการมากขึ้นนั่นแหละก็คือผลตอบแทนไมตอ งไปคํานึงเฉลีย่ คืนและเฉลีย่ คืน ผมพยายามที่จะลดลงมาใหเปนศูนยแต
จะมีนะปนั้นนะไมใหเลยแตปรากฏวา 3-4 ปหลังถีบตัวสูงขึน้ มามากเพราะอะไรยอนหลังไปดูนะครับเพราะเอามาเปนมา
เปนเรื่องหาเสียงจะยกอัตราปนผลสูงขึ้นเราก็เฮโลสาระพาเหมือนกันนะครับซึ่งมันไมควรจะเปนอยางนั้นคงจะหมดไปใน
เรื่องพวกนี้ฝากไวนะครับจะหมดเมือ่ ไหรกแ็ ลวแตบุญแตกรรมทานเพราะอะไรทานยังอยูอีกนานเรื่องของโบนัสเคยบอก
กลาวกันอยูเปนขวัญกําลังใจสําหรับคนทํางานทีเ่ ขามาทํางานก็ควรจะไดเหมือนเรารับราชการอยูช วงหนึ่งก็มีเรื่องการให
โบนัสเราก็อยากไดเพิม่ เราทํางานเราตองควรจะมีโบนัสก็ควรจะเปนสิ่งจําเปนทีต่ องมีแลวขณะเดียวกันเขาก็พยายาม
ควบคุมโบนัสเทาทีส่ ังเกตดวยนะครับเพราะอะไรเพราะเงินมันสูงถาเขายึดอัตราที่กฎหมายกําหนดใหวาไมเกิน 5% ยังไง
ตัวนั้นแหละเหมือนคนอื่นก็จะเห็นยอดเงินขึ้นไปมากแต 2 ป 3 เขาก็ยืนเพดานของจํานวนเงินอยูเ พราะจํานวนเงินที่
กําหนดไวดวยสัดสวนอัตราแลวมันก็ลดต่ําลงกับเทียบกับเงินทั้งหมดทั้งปวงอยางนีก้ ด็ ูใหเปนธรรมตอคณะกรรมการตางๆ
แตถาเราดูเขาเปนอยางนั้นมันจะไดสงเสริมกันแลวก็ชวยมุง ประเด็นในการทํางานไปตัวสําคัญที่สดุ ที่อยากจะฝากและ
ขอใหทําถาอาจารยดูแลบานเมืองคิดวาเมืองสกลถาไมทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคตเราจะแย อาจารยเขาไปทํางานชวย
จังหวัดตั้งแตเกษียณมา ในการทําเรือ่ งตางๆนีแ้ ตปรากฏวาทํากับสวนราชการตางๆก็เขาใจมันเคลื่อนไหวชานาจะเปนภาค
ประชาสังคมดวยกันก็มองสหกรณนแี่ หละสิ่งนั้นคือสิ่งทีต่ ามหลักอุดมการณและการชวยเหลือตอสังคมไมใชของเราเองก็
เริ่มตนชวยในสหกรณดวยกันตอเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งจะเปนผูนําในการตั้งสันนิบาตสหกรณเองก็ถอื วาเปนเกณฑปกติ
พึงมีแตอยากจะใหมองกาวลวงไปในเรื่องการชวยเหลือสังคมทั่วไปของเมืองสกลเดีย๋ วจัดการสหกรณตรงนี้มันมีประเด็น
ปญหาที่มันมีอีก 3-4 เรื่องทีเ่ ปนปญหาของเมืองสกลอยู ซึง่ มันทํายากอยูแ ตวาสหกรณเราซึ่งเปนพื้นฐานเราเปนคนดีมา
เยอะแลวเรานาจะมองไปทีข่ างนอกดวยมาชวยกันทําในเรื่องพวกนั้น
สหกรณแตงตั้งอาจารยเปนที่ปรึกษา และคณะกรรมการสหกรณประชุมนัดแรกเรียกตัวที่ปรึกษาไปใชงานนัด
เดียวก็พอนะครับขอย้ําจริงๆแลวตอนนีต้ ัวที่จะจัดระบบอะไรตางๆของตัวเองตัวจะเห็นวาทางนายทะเบียนสหกรณหรือ
กฎหมายตางๆจังหวัดคุมเขมขึ้นมาหลายขอหลายมาตราอดีตก็คือสิ่งสมัยเราทําตัง้ แตแรกแลวอยางเชนเงิน 3,000 บาท
คงเหลือ 30% รายได 30% ตั้งแตกอนที่จะมีเรื่องพวกนี้ทงั้ หมดทัง้ ปวงอยางในสมัยกอนก็พยายามจะบอกวาถาเราเกษียณ
ควรจะไมตองกูเงินเราควรจะเสวยสุขแตสิ่งที่เราไดสั่งสมมาทั้งหมดทั้งปวงนั้นเปนสิง่ ทีต่ องทําก็คือทํายังไงถึงจะทําให
สมาชิกเราแกไขปญหาทีต่ องกูย ืมกันไมใหมันจบสิ้นกันในชวงรับราชการอยูนี่แหละใหมันจบไปสรางฐานะสรางตัวสราง
อะไรตางๆก็รีบทําใหมีวินัยการเงินการคลังทีด่ ีเกษียณขึ้นมาไมตองไปเห็นแกลูกหลานหรอกเพราะจริงๆก็คือสวนหนึง่ กับ
ลูกหลานมาใหกูนั่นแหละเรื่องสวัสดิการของสหกรณมคี วามสําคัญสูงขึ้นเรื่องสําคัญคืออุดมการสหกรณหรือหลักการ
สหกรณเรายึดมั่นใหแมนแลวเราเปนสมาชิกที่อยูรวมกันเกื้อกูลกันอยาใหมันยอนกลับไปสมัยกอนตัง้ แตกอตั้งและมองเห็น
ชัดเจนเลยผูฝ ากเงินกับผูรับผูกตู งั้ คายตั้งปอมกันเปนไปไดยังไงไมรูวาเขามาทําประโยชนใหจําแมนแตพยายามแกไขจากนี้
มาวันนี้ไดยินเสียงสะทอนใจวาจะเลิกพูดไดแลวก็ขอ ขอบคุณนะครับพวกเรามีความสุขในการที่จะดูแลสวัสดิการและก็รับ
สวัสดิการที่ไดจากสหกรณของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ
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3. นายกิติศักดิ์ ไททอง ผูแทนสมาชิกหนวยสสจ.สกลนคร
ผมขออนุญาตเปนขอเสนอก็คืออยากจะขอใหผูเกีย่ วของไดลองพิจารณาทบทวนดูเรื่องเกีย่ วกับกรรมการคือในสวน
ของตอนนี้เรามีกรรมการ มี โควตาทั่วไป ,โควตารพช, โควตา รพศ.สกลนคร, โควตา สสจ., แลวก็โควตา สสอ. แตทีนมี้ ัน
มีพี่ๆของเรากลุมหนึ่งตอนนี้กลุม ก็ใหญขึ้นทุกๆปกค็ ือกลุม ขาราชการบํานาญเพราะวานาจะสะทอนสอดคลองกับการทีเ่ รา
เปนสังคมผูสงู อายุจะใหญขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นนาจะมีการทบทวนการกําหนดโควตาสําหรับกลุมนีข้ ึ้นมาเลยก็คอื
ไมอยากใหเกิดสภาพทีเ่ กิดขึ้นเมื่ออยางในที่มีการเลือกตัง้ ทีผ่ า นไปเมื่อเชานีข้ ออนุญาตพาดพิงเลยนะครับก็คือในสวนของ
โควตา สสจ. ก็คือมีผสู มัครที่เกษียณไปแลวมาลงในสวนของโควตา สสจ.ดวยความที่วาบอกวารับเงินเดือน สสจ.หรือเปลา
เลยมาลงโควตานีถ้ าเกิดวาจะลงโควตา สสจ. ถาเชนนั้นแลวก็คือควรจะมาลงสมัครเปนผูแ ทนสมาชิกรวมกับชาว สสจ.
เลยฉะนั้นแลวผมขอเสนออยู 2 คือขอ1. ก็คือถาขาราชการบํานาญถาไมมีกลุมถาเลือกจะสังกัดไหนขอใหทานไปรวม
เลือกตัง้ คัดเลือกสมาชิกกับกลุมนั้นขอ 2. ขอใหกําหนดโควตาของขาราชการบํานาญขึ้นมาเลยขอบคุณครับ
4. พันจาอากาศเอก วัชรพงษ ธงศรีผูแทนสมาชิกหนวย สสจ.สกลนคร
ผมขออนุญาตสนับสนุนสมาชิกทานกิตศิ กั ดิ์นะครับเรื่องของโควตาผมอยากเสนอเขาในที่ประชุมวิสามัญตาม
ยุทธศาสตรและแผนงานขอ 2.4 เรื่องของการแกไขระเบียบการเลือกตัง้ วาควรมีการแยกจากโควตาสสจ.หรือโควตา
ขาราชการบํานาญในความเห็นของผมขาราชการบํานาญมีผบู ริหารระดับสูงเยอะและก็มีผูมคี วามสามารถในการบริหาร
หรือมีประสบการณเยอะทานควรจะไดมีโควตาในสวนตรงนัน้ ในการเขาบริหารเปนกรรมการในสวนของทานตางหากเลย
และอีกเรื่องผมอยากจะเสนอเรื่องของสวัสดิการของสมาชิกสมทบเพือ่ ใหพิจารณาวาตอนนี้สมาชิกสมทบของเรามีมากขึน้
ควรจะมีสวัสดิการตางๆเพื่อเพิ่มแนวทางใหสมาชิกของเราไดมีโอกาสสมัครเขามาเปนสมาชิกรวมกับเราไดเพื่อเปน
แนวทางไมใชวาเราจะจัดสวัสดิการใหเฉพาะสมาชิกสามัญอยางเดียวขอบคุณมากครับ
5. นายเลิศชาย ผาใต ผูแทนสมาชิกหนวยรพ.พระอาจารยฝนอาจาโร
ผมขอฝากใหคณะกรรมการดําเนินการชวยไปดูกรณีศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษากรณีขาราชการ และ
บุคลากรทาง ฯ ยื่นฟองรัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ กับพวกใหปฎิบตั ติ ามระเบียบกระทรวงฯ วาดวยการหักเงินเดือน
บําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูส วัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ......และสหกรณจังหวัดสกลนครสง
หนังสือแจงกลับไปยังกระผม เนื่องจากกระผมยื่นเรื่องใหสหกรณจังหวัดตรวจสอบ เงินกูส ามัญ เงินกูพ ิเศษ ใหมเี งินเหลือ
30% ถาสมมุติไมเปนไปนั้น กระผมจะไปยื่นทีศ่ าลปกครองสูงสุดเพื่อยื่นอะไรสักอยางเหมือนนักการเมืองเขาทํา ขอบคุณ
ครับ
เมื่อไมมผี ูใดเสนอขอคิดเห็นแลว ประธานในที่ประชุม นายชวน โทอิง้ ขอขอบคุณผูแ ทนสมาชิกที่
รวมประชุมในครั้งนี้ และกลาวปดการประชุม
- เลิกประชุมเวลา 15.50 น. (ลงชื่อ)

ชวน โทอิง้
(นายชวน โทอิ้ง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

วิทยา นาคา
(นายวิทยา นาคา)

กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

นิลุบล เทพล
(นางนิลบุ ล เทพล)

ผูจัดการ/ผูบ ันทึกรายงาน

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3. รับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2563
3.1 รายงานกิจการทัว่ ไป

การบริหารจัดการสหกรณ์ในรอบปี 2563 สหกรณ์ดาเนินงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคโดย
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้ของสหกรณ์ ยังไม่ปรับลดลงตาม
ประกาศนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ด้วยคณะกรรมการดาเนินการและสหกรณ์เราได้รับความ
เชื่อมั่นและมีเครือข่ายในขบวนการสหกรณ์ที่แน่น แฟ้น จึงสามารถสามารถหาแหล่งเงินที่อัตราดอกเบี้ยต่ามาปิด
อัตราดอกเบี้ยสูงประกอบกับสมาชิกสหกรณ์เราได้ให้ค วามเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการ จึงสามารถระดมทุนภายในทั้ง
ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากสมาชิกเข้ามาได้เป็นจานวนมาก ทาให้สหกรณ์มีหนี้สินจากการกู้ยืมภายนอกลดลงมาก
พอสมควรและยังใช้ทุนภายในนี้ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างเพียงพอ จึงส่งผลให้สหกรณ์มีต้นทุนทางการเงินต่าลง
สัดส่วนกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น จึงประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกลงจาก ร้อยละ 5.75 บาทต่อปี เหลือ ร้อยละ
5.60 บาท ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เพื่อลดภาระการชาระหนี้ของสมาชิกลง หรืออีกนัยหนึ่งคือ
เงินเหลือจากการชาระหนี้เพิ่มขึ้น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกกฎกระทรวงและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์มาเป็นเกณฑ์กากับดูแลสหกรณ์
ร่างกฎกระทรวงได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยปฏิบัติ สหกรณ์ต้องมีและใช้องค์ความรู้ในการบริหารเงินทุนสหกรณ์และบริ หาร
ลูกหนี้เงินกู้ที่ถูกหลักบริหารเงินทุน กฎกระทรวงและประกาศนายทะเบียน เพราะจะส่งผลต่อผลประกอบการของ
สหกรณ์และผลตอบแทนของสมาชิก ในรอบปีสหกรณ์สามารถรับมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้
เป็นอย่างดี จึงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในการบริการมากขึ้น สหกรณ์ต้องปรับตัวในการ
จัดบริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประทับใจ โดยการจัดบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว การให้บริการหลัก เช่น
เงินกู้สามัญวันเดียว เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษ ตู้ปรับสมุดด้วยตัวเอง ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และบริการรอง
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ขอรับสวัสดิการ คานวณเงินฝาก คานวณเงินกู้และการให้ข้อมูลข่าวสารไปยังสมาชิกรายตัว
ได้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น Line bot รวมถึงพัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง เพราะสหกรณ์มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นไม่นานจะเป็นสหกรณ์หมื่นล้าน ได้
ดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างสหกรณ์ แผนกาลังคนและคุณลักษณะงานตามตาแหน่งเพื่อพัฒนาศักยภาพกรรมการ
ดาเนินการ ฝ่ายจัดการ และอีกสถานการณ์ที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ นั่นคือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ส่งผลมากต่อการดาเนิ นงานของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ก็ ได้รับผลกระทบเช่นกัน การดูแลสมาชิกสหกรณ์
สามารถทาได้แต่ขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่องที่สหกรณ์ต้องชาระหนี้แก่เจ้าหนี้สหกรณ์เพราะสหกร ณ์
เราก็กู้ยืมเงินจากภายนอกมาให้บริการสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์จึงมีมติให้สมาชิกสามารถงดหรือลดการหักหุ้นด้วย
ความสมัครใจ ส่วนต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะจะส่งผลต่อการขาดสภาพคล่องในการ
ชาระหนี้ของเจ้าหนี้สหกรณ์นั่นย่อมส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์
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3.1.1 สรุปผลการดาเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทียบกับปีก่อน
รายการ

จานวนสมาชิก
- สมาชิก
- สมาชิกสมทบ
- สมาชิกสมทบกลุ่มบุคคล

31 ธ.ค. 2563
(คน)
(คน)
(กลุ่ม)

3,895
2,296
0

ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
ทุนสารอง
(บาท)
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ (บาท)
เงินรับฝาก
- รับฝากจากสมาชิก
- รับฝากจากสหกรณ์อื่น

31 ธ.ค. 2562
3,374
2,597
2

+ เพิ่ม, - ลด

ร้อยละ

+ 521
- 301
-2

15.44
-11.59
- 100

2,592,411,470.00
224,440,365.99
3,887,594.93

2,442,197,030.00 + 150,214,440.00
202,117,533.34 + 22,322,832.65
5,758,240.23
- 1,870,645.30

6.15
11.04
- 32.49

(บาท)
(บาท)

1,337,761,719.94
594,621,188.58

932,323,285.15 + 405,438,434.79
668,569,955.21 - 73,948,766.63

43.49
-11.06

เงินให้กู้ระหว่างปี
- สมาชิกกู้

(บาท)

2,320,154,037.56

2,737, 240,118.00

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสิ้นปี
- ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก

(บาท)

6,552,930,290.00

6,302,939,904.00 + 249,990,386.00

3.97

สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุน
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

6,708,002,211.89
3,657,214,910.60
3,050,787,301.29
372,559,181.77
145,731,966.40
226,827,215.37

6,437,642,314.90 + 270,359,896.99
3,580,007,642.68 + 77,207,267.92
2,857,634,672.22 + 193,152,629.07
359,921,221.82 + 12,637,959.95
155,580,008.17
- 9,848,041.77
204,341,213.65 + 22,486,001.72

4.20
2.16
6.75
3.51
-6.33
11.00

- 417,086,080.44

- 15.23

รายงานประจําป 2563
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ตาราง 3.1.1 การดาเนินงานของสหกรณ์ในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า
1. ด้านจานวนสมาชิกสหกรณ์ สิ้นปีบัญชี 2563 มีสมาชิก 6,191 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 220 คน แยกเป็น
สมาชิกสามัญ 3,895 คน เพิ่มขึ้น 521 คน สมาชิกสมทบ 2,296 คน ลดลง 301 คน
2. ด้านทุนเรือนหุ้น สิ้นปีบัญชี 2563 มีทุนเรือนหุ้น 2,592,411,470.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
150,214,440.00 บาท ค่าเฉลี่ยทุนเรือนหุ้นต่อสมาชิก 418,738.73 บาทต่อคน
3. ด้านทุนสารอง สิ้นปีบัญชี 2563 มีทุนสารอง 224,440,365.99 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22,322,832.65
บาท
4. ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ สิ้นปีบัญชี 2563 มีทุนสะสมฯ คงเหลือ 3,887,594.93 บาท
ลดลงจากปีก่อน 1,870,645.30 บาท
5. ด้านเงินรับฝาก สิ้นปีบัญชี 2563 มีเงินรับฝาก 1,932,382,908.52 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
331,489,668.16 บาท แยกเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 1,337,761,719.94 บาท เพิ่มขึ้น 405,438,434.79 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 594,621,188.58 บาท ลดลง 73,948,766.63 บาท
6. ด้านเงินให้กู้ระหว่างปี สิ้นปีบัญชี 2563 สมาชิกกู้ 2,320,154,037.56 บาท ลดลงจากปีก่อน
417,086,080.44 บาท
7. ด้านลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสิ้นปีบัญชี 2563 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก 6,552,930,290.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 249,990,386.00 บาท
8. ด้านสินทรัพย์ สิ้นปีบัญชี 2563 สินทรัพย์ 6,708,002,211.89 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
270,359,896.99 บาท
9. ด้านหนี้สิน สิ้นปีบัญชี 2563 หนี้สิน 3,657,214,910.60 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77,207,267.92 บาท
10. ด้านทุน สิ้นปีบัญชี 2563 ทุน 3,050,787,301.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 193,152,629.07 บาท
11. ด้านรายได้ สิ้นปีบัญชี 2563 มีรายได้ 372,559,181.77 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,637,959.95 บาท
12. ด้านค่าใช้จ่าย สิ้นปีบัญชี 2563 มีค่าใช้จ่าย 145,731,966.40 บาท ลดลงจากปีก่อน 9,848,041.77
บาท
13. ด้านกาไรสุทธิ สิ้นปีบัญชี 2563 มีกาไรสุทธิ 226,827,215.37 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
22,486,001.72 บาท
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จานวนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2563
สมาชิกสมทบ
37.09%

สมาชิก
สมาชิกสมทบ
สมาชิก
62.91%

พ.ศ. / สมาชิก
ปี 2563

สมาชิก
3,895

สมาชิกสมทบ
2,296

จานวนสมาชิกสหกรณ์จาแนกตามประเภท เปรียบเทียบปี 2559 - 2563
จำนวน (คน)

3500
2500
สมำชิก

1500

สมำชิกสมทบ
สมำชิกกลุ่ม

500
-500

พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2563

ปี พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2563

สมาชิก

2,992

3,088

3,231

3,374

3,895

สมาชิกสมทบ

2,093

2,215

2,355

2,597

2,296

สมาชิกกลุม่

2

2

2

2

0

รายงานประจําป 2563
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แหล่งที่มาของเงินทุน ประจาปี 2563

เงินรับฝาก
28.81%

เงินกู้ยืม
25.58%

ทุนสารอง
3.35%

ทุนสะสม
0.06%

กาไรสุทธิ
3.38%

อื่นๆ
0.18%

ทุนเรือนหุ้น
38.65%

ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืม
ทุนสารอง
ทุนสะสม
กาไรสุทธิ
อื่น ๆ

เงินรับฝาก
รายการ

รวม

เงินกู้ยืม

ทุนสารอง

ทุนสะสม

กาไรสุทธิ

อื่นๆ

ปี 2563
2,592,411,470.00
1,932,382,908.52
1,715,879,101.37
224,440,365.99
3,887,594.93
226,827,215.37
12,173,555.71
6,708,002,211.89
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แหล่งใช้ไปของเงินทุน ประจาปี 2563
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
97.69%

เงินลงทุน
0.69%
เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น
1.28%

ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ์
0.33%
อื่นๆ
0.02%

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น
ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ์
อื่นๆ

เงินลงทุน

ที่ดิน,อาคารและอุปกรณ์

รายการ

อื่นๆ

ปี 2563
6,552,930,290.00
46,246,000.00
85,636,878.39
22,140,802.55
1,048,240.95
6,708,002,211.89

รวม
ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 2563

จานวนหุ้น (ล้านบาท)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น

ทุนเรือนหุ้น

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

หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. / เดือน
ปี 2563

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

51.62 13.76 12.12 10.65 10.22 10.60

10.13

9.70

10.49 14.35 15.77 17.68
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ทุนเรือนหุ้น เปรียบเทียบปี 2559-2563

จานวนหุ้น(ล้านบาท)
3,000
2,500
2,000

ทุนเรือนหุ้น

1,500
1,000
500
0

2559

2560

2561

2562

ปี พ.ศ.

2563

หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2563

ทุนเรือนหุ้น

1,554.20

1,821.17

2,089.87

2,442.19

2,592.41

เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2563
400
350
300
250
200
150
100
50
0

ลูกหนี้กู้

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.

หน่วย : ล้านบาท
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.

ปี 2563

137.34

176.85

266.29

376.39

135.84

153.05

136.11

148.22

139.29

169.94

197.16

283.62
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เงินให้กู้แก่สมาชิกเปรียบเทียบ ปี 2559-2563
จานวนเงิน (ล้านบาท)
5,000
4,000
3,000

เงินให้สมาชิกกู้

2,000
1,000
0

2559

2560

2561

2562

ปี พ.ศ.

2563

พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

หน่วย : ล้านบาท
2563

เงินให้สมาชิกกู้

3,540.37

3,120.35

2,996.67

2,737.24

2,320.15

เงินรับฝากระหว่างปี 2563

จานวนเงิน (ล้านบาท)

400
300
200

เงินรับฝาก

100
0

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

หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

2563

278.68 109.36 167.65

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

315.70

140.43 179.96 100.53

ส.ค.

ก.ย.

80.62

62.67

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

103.41 114.54 186.19
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เงินรับฝากจาแนกตามประเภท เปรียบเทียบปี 2559-2563
จานวนเงิน (ล้านบาท)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ประจา
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
สหกรณ์อื่น

2559

2560

2561

2562

ปี พ.ศ.

2563

หน่วย : ล้านบาท
2563

พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

ประจา

30.9674

31.4061

30.3044

30.1593

30.2060

ออมทรัพย์

89.5415

91.5007

93.9544

87.1366

106.3886

ออมทรัพย์พิเศษ

439.7224

538.3593

644.7458

815.0273

1,201.1670

สหกรณ์อื่น

490.3958

137.0538

649.6932

668.5699

594.6211

จานวนเงิน (ล้านบาท)
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน เปรียบเทียบปี 2559-2563

สินทรัพย์
หนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
2559

2560

2561

2562

ปี พ.ศ.

2563

2559

2560

2561

2562

หน่วย : ล้านบาท
2563

สินทรัพย์

5,210.4724

5,727.9991

6,208.8677

6,437.6423

6,708.0022

หนี้สิน

3,389.0872

3,581.5975

3,738.6698

3,580.0076

3,657.2149

ทุนของสหกรณ์

1,821.3852

2,146.4016

2,470.1979

2,857.6346

3,050.7873

พ.ศ.
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จานวนเงิน (ล้านบาท)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

รายได้ รายจ่าย กาไรสุทธิ เปรียบเทียบปี 2559-2563

กาไรสุทธิ
รายจ่าย
รายได้

2559

2560

2561

2562

2563

ปี พ.ศ.

หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ.

2559

2560

2561

2562

2563

รายได้

277.9095

313.5610

343.8048

359.9212

372.5591

รายจ่าย

147.8030

145.6835

156.1830

155.5800

145.7319

กาไรสุทธิ

130.1066

167.8774

187.6217

204.3412

226.8272

รายได้ ปี2563
ผลตอบแทนจาการลงทุน
0.64%

ดอกเบี้ยเงินฝาก
0.23%

รายได้อื่น
0.42%

ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้
ผลตอบแทนจาการลงทุน
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้อื่น

ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิก
กู้
98.71%

รายการ ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ ผลตอบแทนจาการลงทุน ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้

367,740,146.97

2,375,378.10

870,081.31

รายได้อื่น

รวม

1,573,575.39

372,559,181.77

รายงานประจําป 2563

ค่าใช้จ่าย ปี 2563
ค่าใช้จ่ายบริหาร
7%

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
93%

รายการ
ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย
135,255,723.89

ค่าใช้จ่ายบริหาร
10,476,242.51

รวม
145,731,966.40

33

34

รายงานประจําป 2563

3.1.2 รายงานการจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกเปรียบเทียบ ปี 2563 และ ปี 2562
ปี 2563
สัญญา
จานวนเงิน

รายการให้เงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน

1,330

เงินกู้ฉุกเฉิน-เอทีเอ็ม

211

ปี 2562
สัญญา
จานวนเงิน

100,477,300.00 1,771
29,945,821.56

163

+ เพิ่ม , - ลด
สัญญา
จานวนเงิน

128,849,400.00 - 441
30,773,964.00

- 28,372,100.00

+ 48

- 828,142.44

เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญปกติ
แยกเป็น - สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
เงินกู้สามัญพิเศษ
 เอนกประสงค์
เงินกู้พิเศษ
รวมเงินกู้ทุกประเภท

868
751
117

1,554,665,300.00 1,087
1,540,701,000.00 994
13,964,300.00 93

2,217,333,600.00 - 219
2,206,566,000.00 - 243
10,767,600.00 + 24

- 662,668,300.00
- 665,865,000.00
+ 3,196,700.00

919
38
3,366

422,350,000.00 650
212,715,616.00 28
2,320,154,037.56 3,699

240,600,000.00 + 269
119,683,154.00 + 10
2,737,240,118.00 - 333

+ 181,750,000.00
+ 93,032,462.00
- 417,086,080.44

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท ในปี 2563
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน , เงินกู้สามัญปกติ , เงินกู้สามัญเอนกประสงค์
เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกู้พิเศษ
-กรณีอายุการเป็นสมาชิกต่ากว่า 10 ปี
-กรณีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2560

ร้อยละต่อปี
5.75
5.75
5.70
5.25
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3.1.3 รายงานการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ได้ใช้เงินทุนดังนี้

ยอดคงเหลือจากปี 2562
ได้รับการจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2562
รวมเงินทุน
จ่ายระหว่างปี 2563
คงเหลือเงินทุนสิ้นปี 2563















4,189,502.48
8,000,000.00
12,189,502.48
10,131,010.00
2,058,492.48

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดการจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว ปี 2563
ประเภทสวัสดิการ
จานวนราย
จานวนเงิน
452
980,300.00
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
94
94,000.00
รับขวัญทายาทใหม่
5,477
1,643,100.00
สวัสดิการวันเกิดสมาชิก
70
1,840,810.00
สวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
223
1,085,000.00
สวัสดิการเกื้อกูลผู้อาวุโส
13
2,734,000.00
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก
9
750,000.00
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมทบ
102
735,000.00
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบุคคลในครอบครัวสมาชิก
19
33,000.00
แสดงความยินดีกับสมาชิกที่สาเร็จการศึกษา
205
161,800.00
สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
14
14,000.00
สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกผูเ้ ป็นโสด
22
22,000.00
สวัสดิการเกี่ยวกับสมาชิกผูส้ มรส
11
38,000.00
สวัสดิการเกี่ยวกับสาธารณภัย
รวม
10,131,010.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.1.4 รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ได้ใช้เงินทุนดังนี้















ยอดคงเหลือจากปี 2562
216,721.12 บาท
ได้รับการจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2562
100,000.00 บาท
รวมเงินทุน
316,721.12 บาท
จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ระหว่างปี 2563
203,850.00 บาท
คงเหลือเงินทุนสิ้นปี 2563
112,871.12 บาท
รายละเอียดการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2563
4,000.00
บริจาคร่วมสนับสนุนงานคนดีศรีอีสาน
30,000.00
บริจาควันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2563
5,000.00
บริจาคทุน โครงการทุนสหกรณ์
39,350.00
บริจาคกฐิน
2,500.00
บริจาคผ้าป่า
78,000.00
สนับสนุนโครงการร่วมใจสูภ้ ัย COVID-19 (รพศ.สกลนคร และ สสจ.สกลนคร)
20,000.00
สนับสนุนกิจกรรมของชมรม ผอ.รพ.สต. จังหวัดสกลนคร
20,000.00
สนับสนุนกิจกรรมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาสกลนคร
1,000.00
ร่วมทาบุญวันครบรอบ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.
500.00
ร่วมบริจาค "โครงการเพื่อน้อง โครงการ 6" (สอ.ครูแพร่ จากัด)
500.00
ร่วมสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด
2,000.00
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้
1,000.00
บริจาคสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก
รวม
203,850.00

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

3.1.5 รายงานการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ได้ใช้เงินทุนดังนี้










ยอดคงเหลือจากปี 2562
1,029,016.63
ได้รับการจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2562
900,000.00
รวมเงินทุน
1,929,016.63
จ่ายเงินทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ระหว่างปี 2563
859,868.95
บวก โอนคืนทุนเสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
321,083.65
คงเหลือเงินทุนสิ้นปี 2563
1,390,231.33
รายละเอียดการจ่ายทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ในปี 2563
186,156.30
ใช้ในทางศึกษาอบรมสมาชิก/กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ฝ่ายจัดการ
117,000.00
โครงการระดมเงินฝากสหกรณ์ (ใบปลิวเงินฝาก,ป้าย,รางวัลเงินฝาก)
33,206.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการเลือกตั้งกรรมการ
18,100.00
ค่าใช้จ่ายการประชุมวางแผนทางการเงินสาหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณ
38,680.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออม (ปลูกต้นไม้)
94,640.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจาปี 2563 หลักสูตรการทาไส้กรอกสีสาน
346,583.65
ปรับปรุง/ต่อเติม อาคาร/ จัดหาครุภณ
ั ฑ์ ที่จาเป็นในการปฏิบตั งิ าน
25,503.00
ค่าใช้จ่ายทาบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์
รวม
859,868.95

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.2. รายงานการดาเนินงานตามแผนงานในปี 2563

โดยมีผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ตามแผนงานที่กาหนด ดังต่อไปนี้

แผนงานของสหกรณ์ ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารทุนที่เอื้อต่อความมั่นคงของสหกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก
กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
1. โครงการบริหารเงินทุนสหกรณ์สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1.1 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์จัดสัญจรพบสมาชิก ประจาปี 2563
ช่วง เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563 เพื่อนาเสนอผลการดาเนินของสหกรณ์ และออกรณรงค์โครงการ
ระดมทุนของสหกรณ์ รับสมัครสมาชิกใหม่ เปิดบัญชีเงินฝาก รับฝากเงินและเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน และบริการครบ
วงจร ซึ่งจะมี ของชาร่วยให้ตามประเภทของการออม จานวน 18 แห่ง
1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ในการวางแผน
รายได้ของสมาชิกสหกรณ์หลังวัยเกษียณ และใกล้จะเกษียณ เพื่อรองรับชีวิตในวันข้างหน้า ด้วยการวางแผนการ
ออม หรือการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้มากพอ เพราะชีวิตหลังเกษียณจะตามมาด้วยการสูญเสียรายได้
หรือไม่มีรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายยังเกิดขึ้นทุกวัน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สกลนคร จากัด มีสมาชิกเข้าร่วมจานวน 55 คน
1) เงินรับฝาก
การดาเนินงานในรอบปี 2563 สหกรณ์ดาเนินการรับเงินฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นดังนี้
ประเภทเงินรับฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์สัจจะ
ออมทรัพย์เกษียณสุข
ออมทรัพย์โครงการเพื่อสมทบ
จ่ายค่าเบี้ยประกัน
ออมทรัพย์เพื่อลูกรัก
ออมทรัพย์เพื่อสารองยาม
ฉุกเฉิน
ออมทรัพย์พิเศษ
- พิเศษ
- พิเศษ เอนกประสงค์
- พิเศษ เปี่ยมสุข
- พิเศษ พอเพียง
- พิเศษ คุ้มครองชีวิต
ประจา
สหกรณ์อื่น
รวม

จานวนเงินรับฝาก
ณ 1 ม.ค. 63
82,903,770.19
3,020,598.92
1,180,012.35
32,284.58

815,027,319.11
562,879,947.59
225,346,968.00
8,990,714.37
12,820,590.16
4,989,098.99
30,159,300.00
668,569,955.21
1,600,893,240.36

ฝากระหว่างปี

ถอนระหว่างปี

650,799,157.33
1,821,274.25
21,633,581.16
62,423.59

631,628,322.08
704,191.66
367,621.07
94,708.17

จานวนเงินรับฝาก
ณ 31 ธ.ค. 63
102,074,605.44
4,137,681.51
22,445,972.44
0.00

168,434.58
7,919.36

168,434.58
7,919.36

732,150,853.55
452,832,606.25
262,248,285.30
5,084,820.75
9,806,470.41
2,178,670.84
18,350,334.19
414,805,763.17
1,839,799,741.18

368,457,066.05 1,178,721,106.61
218,606,589.05
797,105,964.79
140,821,189.97
346,774,063.33
2,023,830.82
12,051,704.30
4,907,772.51
17,719,288.06
2,097,683.70
5,070,086.13
18,303,634.19
30,206,000.00
488,754,529.80 594,621,188.58
1,508,310,073.02 1,932,382,908.52
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เปรียบเทียบเงินรับฝาก ปี 2559 - 2563

ปี

ออมทรัพย์ +
โครงการสมทบจ่าย
ค่าเบี้ยประกัน

สัจจะ+ เกษียณสุข
+ เพื่อลูกรัก +
สารองยามฉุกเฉิน

ออมทรัพย์พิเศษ

เงินฝากประจา

เงินรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น

รวม

2559
2560
2561
2562
2563

89,389,857.04
90,661,188.47
92,181,896.81
82,936,054.77
102,074,605.44

151,703.10
839,559.18
1,772,552.62
4,200,611.27
26,760,007.89

439,722,401.68
538,359,304.50
644,745,888.06
815,027,319.11
1,178,721,106.61

30,967,400.00
31,406,100.00
30,304,400.00
30,159,300.00
30,206,000.00

490,395,888.56
137,053,838.50
649,693,253.40
668,569,955.21
594,621,188.58

1,050,627,250.38
798,319,990.65
1,418,697,990.89
1,600,893,240.36
1,932,382,908.52

ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ (เงินออมเพื่อลูกรัก)
(ระยะเวลา 5ปี)

เงินออมเพื่อสารองยามฉุกเฉิน

ออมทรัพย์พิเศษ

ประจาต่อเนื่อง
ออมทรัพย์พิเศษเอนกประสงค์
ออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข
ออมทรัพย์พิเศษพอเพียง
ออมทรัพย์พิเศษคุ้มครองชีวิต
ออมทรัพย์สัจจะ

ออมทรัพย์เกษียณสุข
ออมทรัพย์โครงการเพื่อสมทบ
จ่ายค่าเบี้ยประกัน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปี 2563
เงื่อนไขการฝาก

ไม่จากัดยอด
ปีที่ 1
ปีที่ 2 + 150% ของดอกเบี้ย
ปีที่ 3 + 150% ของดอกเบี้ย
ปีที่ 4 + 150% ของดอกเบี้ย
ปีที่ 5 + 150% ของดอกเบี้ย
ปีที่ 1 (6 เดือนแรก)
ปีที่ 1 (6 เดือนหลัง)
ปีที่ 2 (6 เดือนแรก)
ปีที่ 2 (6 เดือนหลัง)
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5-10
ยอดในบัญชี 500 - 5,000,000 บาท
5,000,001 - 7,500,000 บาท
7,500,001 -10,000,000 บาท
10,000,001 - 15,000,000 บาท
15,000,001 บาท ขึ้นไป
เดือนละ
500 - 25,000 บาท
เดือนละ
ไม่น้อยกว่า 3,000 บาท
เดือนละ
ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
เดือนละ
ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
เดือนละ
ไม่น้อยกว่า 500 บาท
ฝากรายเดือน ๆ 100 ไม่เกิน 1,000 บาท
ฝากรายเดือน ๆ 1,001 ไม่เกิน 3,000 บาท
ฝากรายเดือน ๆ 3,001 ไม่เกิน 5,000 บาท
ฝากรายเดือน ๆ 5,001 บาท ขึ้นไป

อั
ร้อ

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
4.00
4.50
4.00
3.85
3.80
3.75
3.50
3.25
3.75
3.85
4.00
4.50
4.50

โบนัสพิเศษ
(บาท)
200
300
400
500
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2) การรับสมาชิกใหม่
ผลการดาเนินงาน
- รับสมาชิกสมัครเข้าใหม่ ในรอบปี 2563
จานวน 561 คน
- รับสมาชิกสมทบสมัครเข้าใหม่ ในรอบปี 2563 จานวน 274 คน
จานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ 31 ธันวาคม 2563
รายการ
จานวนสมาชิกต้นปี (คน)
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี (คน)
รวม (คน)
สมาชิกลดลงระหว่างปี
ลาออก (คน)
เสียชีวิต (คน)
โอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (คน)
โอนสถานภาพเป็นสมาชิก (คน)
ให้ออก
รวม (คน)
สมาชิกคงเหลือ 31 ธ.ค. 2563 (คน)

3) ทุนเรือนหุ้น
ผลการดาเนินงาน

3,374
561
3,935

สมาชิก
สมทบ
2,597
274
2,871

กลุ่มสมาชิก
สมทบ
2
2

23
10
2
5
40
3,895

156
10
2
399
8
575
2,296

2
2
0

สมาชิก

ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี 2563
สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี 2563
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี
2559
2560
2561
2562
2563

รวม
5,973
835
6,808
179
20
4
399
15
617
6,191

จานวน 2,442,197,030 บาท
จานวน 187,139,260 บาท
จานวน 36,924,820 บาท
จานวน 2,592,411,470 บาท

จานวนทุนเรือนหุน้ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและเฉลี่ยต่อสมาชิก
จานวนทุนเรือนหุน้
เพิ่มขึ้น
จานวนสมาชิก
เฉลี่ยต่อสมาชิก
1,554,198,050
216,146,520
5,087
305,523.50
1,821,172,740
266,974,690
5,303
343,423,11
2,089,871,670
268,698,930
5,586
374,126.68
2,442,197,030
352,325,360
5,973
408,872.77
2,592,411,470
150,214,440
6,191
418,738.73
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1.3 โครงการส่งเสริมการออมเพื่อปลอดหนี้ในวัยเกษียณของสมาชิกสหกรณ์
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อการออม สู่การปลดหนี้วัยเกษียณ ประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นกลไกหลักของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เป็นสถาบัน
การเงินที่ดาเนินงานอยู่ ภายใต้หลักการ อุดมการณ์การและวิธีการสหกรณ์ มีภารกิจหลักให้บริการแก่สมาชิกด้าน
ส่งเสริมการออม บริการสินเชื่อและจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะด้านการออมสหกรณ์ต้องปลูกฝังการออมแก่สมาชิกเพื่อ
สร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกและครอบครัวในยามที่เกษียณจากงานประจา เพราะทาให้รายได้ของสมาชิกลดลง แต่
ในขณะเดียวกันมองภาพรวมพบว่า สัดส่วนหนี้สินสูงกว่าเงินออมของสมาชิก แสดงว่าเงินออมของสมาชิกไม่รองรับ
หนี้สินได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าการส่งเสริมการออมอยู่ในรูปเงินเพียงอย่างเดียวจะมีข้อจากัดของสมาชิกส่วนใหญ่
เนื่ องจากรายได้ไ ม่พอกับ รายจ่ ายที่ นั บ วัน สู งขึ้น จึงมีส่ ว นที่ได้ออม เช่น หุ้ น เงินฝาก ได้เพี ยงส่ ว นหนึ่งเท่า นั้ น
ไม่สามารถออมในจานวนที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีได้
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ควรหากลยุทธ์การออมเพิ่มขึ้นของสมาชิกด้วยส่งเสริมปลูกป่าเพื่อการออม
เนื่องจากว่าต้นไม้ ถือเป็นสินทรัพย์ที่รัฐรับรองว่ามีมูลค่าเป็นตัวเงินและผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการปลูก
ต้นไม้ใช้หนี้ ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง แล้วประเมินมูลค่าต้นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็น
เงินออมเป็นทรัพย์
ผลการดาเนินงาน
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 100 คน จานวนพื้นที่ปลูกทั้งหมด 851 ไร่ พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 279 ไร่ ปลูกไม้
เศรษฐกิจทั้งหมดดังนี้
1. ไม้ประดู่
2. ไม้แดง
3. ไม้สัก
4. ไม้ยางนา
5. ไม้พยุง

ชนิด

รวม

จานวน (ต้น)
6,675
4,973
7,410
9,010
7,595
35,663

รายงานประจําป 2563
2. ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
1.เงินฝากออมทรัพย์ (เงินออมเพื่อลูกรัก)

2.เงินออมเพื่อสารองยามฉุกเฉิน
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3. เงินออมเพื่อสร้างความมั่นคงวัยเกษียณ

รายงานประจําป 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน
สร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1.บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปสูก่ ารกินดี อยูด่ ี

1. พัฒนาระบบสวัสดิการให้เหมาะสม
ผลงาน/กิจกรรมดาเนินงาน
ในปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ดังนี้

รายงานประจําป 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
กิจกรรม / ผลการดาเนินงาน
1. ระบบโอนหุ้นหนี้แบบอัตโนมัติ

2. ระบบสมัครสมาชิกและระบบโอนย้ายสมาชิกสามัญ

รายงานประจําป 2563
3. ระบบปรับสมุดแบบอัตโนมัติ

4. โปรแกรม สติ๊กเกอร์ บาร์ โค้ด สมุดเงินฝากทุกประเภท
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5. เครื่องอ่าน ID-Card (บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการทาธุรกรรม)

6. ระบบกู้ออนไลน์ https://coop-loan.phsncoop.com/

รายงานประจําป 2563
2. ข่าวสารข้อมูลทันสมัย
กิจกรรม / ผลการดาเนินงาน
1. ระบบเว็บสหกรณ์ ระบบสมาชิกออนไลน์ ระบบกู้ออนไลน์
1.1 ระบบเว็บสหกรณ์ https://coop-online.phsncoop.com/

1.2 ระบบสมาชิกออนไลน์ https://coop-members.phsncoop.com/index.php
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1.3 Line bot แจ้งข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ให้แก่สมาชิก

รายงานประจําป 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1. การพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
- ในปี 2563 สหกรณ์ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการสหกรณ์ กระบวนการสหกรณ์ และในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก การวางแผนทางการเงิน โดยมี สมาชิกเข้า
ร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 120 คน
2. การพัฒนาคณะกรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
ในปี 2563 สหกรณ์ได้ส่งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 ครั้ง ดังนี้
วัน เดือน ปี
3-5 ส.ค. 63

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
หัวข้อเรื่อง
1. น.ส.ชนิกานต์ อัคฮาดศรี
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดทาบัญชี
สหกรณ์” รุ่นที่ 2

28-29 ก.ย. 63

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้น
พื้นฐาน ประจาปี 2563”

7-8 พ.ย.63

1. นายแสวง พิมพ์สมแดง
2. นายวิสิทธิ์ งิ้วพรม
3. นายวิทยา นาคา
4. นางวัชราภรณ์ พ่อคูณตรง
5. นางสุภาดา ตามัย
1. นางเดือนเพ็ญ ปัดนา

13 พ.ย. 63

1. น.ส.เพ็ญประภา โคสันเทียะ

เข้าร่วมอบรมผูต้ รวจสอบของศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

10 ธ.ค. 63

1. นายธานี ก่อบุญ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ศักยภาพงานธุรการ
แบบครบวงจร”

ผู้จัด / สถานที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย /
กรุงเทพมหานคร
สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดสกลนคร/
โรงแรมพีซีพาเลซ
อ.เมือง จ.สกลนคร
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว
อ.เมือง จ.นครพนม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
เคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
โรงแรมพีซี พาเลซ
อ.เมือง จ.สกลนคร
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต
จ.กรุงเทพมหานคร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างภาคีเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจในขบวนการสหกรณ์ และเอื้ออาทรต่อชุมชน
สร้างความร่วมมือและเอื้ออาทรต่อชุมชน
กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร

รายงานประจําป 2563
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์และจัดการสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
กิจกรรม/ผลการดาเนินงาน
1. การพัฒนาอาคารสถานที่จัดการสภาพแวดล้อมให้สวยงาม
1) ต่อเติมกาแพง ยาว 52 เมตร สูง 1 เมตร จากโรงรถด้านติดกับบ้านของชาวบ้าน ถึงสุดขอบรั้วด้านหลัง
ทาเป็นแบบเหล็กกล่อง กัลป์วาไนซ์ เป็นวิธีการแบบเหมาจ่าย
2) ปรับปรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนไฟส่องสว่างภายนอกและภายในอาคารสานักงาน
1. ชุดแผงโซล่าเซลล์ ไฟส่องสว่าง
2. ชุด LED Sensor เปิด – ปิด อัตโนมัติตามความสว่างของแสง
3) ประตูอัตโนมัติ (ประตูเข้าสานักงาน)
ประตูอัตโนมัติ Pat รุ่น 2019 มีเซนเซอร์ประตู เรดาห์เข้า-ออก
2. ต่อเติมอาคาร
การก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด จานวน 1 หลัง ตามสัญญา
เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จานวน 8,800,000.00 บาท (แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมี หจก.กฤติ
หจก.กฤติมา
มาคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง กาหนดแล้วเสร็จวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน จานวน 8 งวดงาน
ได้มีการจ่ายเงินล่วงหน้า วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จานวน 880,000.00 บาท
การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง และได้เบิกจ่ายงวดงาน งวดที่ 1 – 4 เป็นเงิน 3,696,000 บาท บวก
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับจ้าง 528,000 บาท รวม เงินจ่ายค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,224,000 บาท
งวดที่
1

2

รายการ
จานวนเงินร้อยละ 8 ของเงินค่าจ้าง หักการเงิน
จ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 1 ของเงินค่าจ้างจ่ายให้
ผู้รับจ้างได้ทาการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอน
สิ่งกีดขวางการก่อสร้าง(ถ้ามี)
1.2 ปักผัง,ทดสอบดิน
1.3 ทางานเสาเข็มเจาะ
1.4 ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 60 วัน)
จานวนเงินร้อยละ 8 ของเงินค่าจ้าง หักการเงิน
จ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 1 ของเงินค่าจ้างจ่ายให้
ผู้รับจ้างได้ทาการ
2.1 ก่อสร้างฐานราก
2.2 หล่อเสาตอม่อ
2.3 หล่อคานคอดิน
2.4 หล่อเสารับคานชั้นที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนด 60 วัน)

หักจ่าย
ล่วงหน้า
(บาท)
792,000 88,000

จานวนเงิน
(บาท)

792,000

88,000

คงเหลือจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

704,000

จ่ายเงินวันที่
19 กรกฎาคม
2563

704,000

จ่ายเงินวันที่
17 สิงหาคม
2563
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งวดที่
3

4

รายการ
จานวนเงินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง หักการเงิน
จ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 1 ของเงินค่าจ้างจ่ายให้
ผู้รับจ้างได้ทาการ
3.1 หล่อคาน,พื้นชั้นที่ 1
3.2 หล่อเสาชั้นที่ 1
3.3 หล่อคานรับพื้นชั้นที่ 2
3.4 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 60 วัน)
จานวนเงินร้อยละ 12 ของเงินค่าจ้าง หักการเงิน
จ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ 1 ของเงินค่าจ้างจ่ายให้
ผู้รับจ้างได้ทาการ
4.1 หล่อเสารับหลังคา
4.2 หล่อคาน,พื้น และกันสาด
4.3 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1
4.4 ฉาบท้องพื้นเซาะร่องชั้นที่ 1
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 40 วัน)
รวมเบิกจ่าย 4 งวดงาน

หักจ่าย
ล่วงหน้า
(บาท)
968,000 88,000

จานวนเงิน
(บาท)

คงเหลือจ่าย
(บาท)

หมายเหตุ

880,000

จ่ายเงินวันที่
11 กันยายน
2563

88,000

1,056,000

จ่ายเงินวันที่
9 พฤศจิกายน
2563

3,696,000 352,000

3,344,000

1,144,000

รายงานประจําป 2563
3.3 รายงานการดาเนินงานอื่นๆ
3.3.1 กาหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
1. ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563
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2. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2563
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3. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
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4. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563
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5. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
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3.3.2 ประกาศการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
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3.3.3 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
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3.3.4 ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ได้บริการให้หน่วยงานต่างๆ
ใช้ห้องประชุม จานวน 6 ครั้ง ดังนี้
วัน เดือน ปี
20 ก.พ. 2563
17 มี.ค. 2563
13 พ.ค. 2563
28 พ.ค. 2563
12 มิ.ย. 2563
2 ก.ค. 2563
22 ก.ค. 2563
25 ส.ค. 2563
21 ก.ย. 2563
6 ต.ค. 2563
29 ต.ค. 2563
26 ธ.ค. 2563

หน่วยงานที่ใช้บริการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนคร/อบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร/โครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับตามขั้นตอนบันได
7 ขั้น ของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมบริหาร ประจาเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จก. /ประชุมประจาเดือน
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมบริหาร ประจาเดือน
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมบริหาร ประจาเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จก. /ประชุมประจาเดือน
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมบริหาร ประจาเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จก. /ประชุมประจาเดือน
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมบริหาร ประจาเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จก. /ประชุมประจาเดือน
ตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร/ประชุมบริหาร ประจาเดือน

3.3.5 สหกรณ์ให้การต้อนรับแนะนาการดาเนินงานของสหกรณ์และเผยแพร่ให้แก่สหกรณ์ที่มาศึกษา
ดูงานและได้เป็นวิทยากรบรรยาย แก่ผู้ที่มาศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ จานวน 9 ครั้ง 9 แห่ง ดังนี้
วัน เดือน ปี

11 ก.พ. 2563
21 ก.พ. 2563
5 มี.ค. 2563
17 มี.ค. 2563
5-6 มิ.ย. 2563
26 มิ.ย. 2563
24 ก.ค. 2563
3 ส.ค. 2563
23 ต.ค. 2563

หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จากัด
สานักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ศูนย์ประสานงาน สสอค.ศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์อุตรดิตถ์ จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด

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

รายงานประจําป 2563

ระเบียบวาระที่ 4. เรื่องพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจําป 2563
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อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย (เทา)

อัตราหนี้สินตอทุน (เทา)

อัตราสวนทางการเงิน

มิติ 3
การบริหารจัดการ
( M : Management)

มิติ 2
คุณภาพสินทรัพย
( A : Asset quality)

คาเฉลี่ย 5 ป

แนวโนมปหนา
(สมาชิก ทุน ธุรกิจ กําไร)

2559
2560
2561
2562
2563

อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
ธุรกิจสหกรณ : ยอดเพิ่มระหวางป
แตละธุรกิจ (รับฝากเงิน ใหเงินกู)

อัตราการเติบโตของสินทรัพย (%)

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)

อัตราหมุนของสินทรัพย (รอบ)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%)

มิติ 1
ความเพียงพอของเงิน
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ (%)
ทุนตอความเสี่ยง
( C : Capital Strength)
อัตราการเติบโตของหนี้ (%)

ในมุมมองแตละมิติ

3,050,787,301.29 - 2,857,634,672.22X100

2,857,634,672.22
3,657,214,910.60 - 3,580,007,642.68 X 100

3,580,007,642.68
229,827,215.37 X 100
2,954,210,986.76
372,559,181.77
6,572,822,263.40
234,878,189.52 X 100
6,572,822,263.40
6,708,002,211.89 - 6,437,642,314.90 x100

6,437,642,314.90

ทุนของสหกรณปปจจุบัน - ทุนของสหกรณปกอน X 100

ทุนของสหกรณปกอน
หนี้สินทั้งสิ้นปปจจุบัน - หนี้สินทั้งสิ้นปกอน X 100

หนี้สินทั้งสิ้นปกอน
กําไรสุทธิ X 100
ทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย
ขาย/บริการ (รายไดธุรกิจหลัก)
สินทรัพยทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย
กําไรจากการดําเนินงาน X 100
สินทรัพยทั้งสิ้นปปจจุบัน - สินทรัพยทั้งสิ้นปกอน X 100

สินทรัพยทั้งสิ้นปกอน

2,469,281,356.89

โดยใชโปรแกรมใน Excel
ทุน
1,821,385,208.86
2,146,401,647.26
2,470,197,954.82
2,857,634,672.22
3,050,787,301.29

เปนการพยากรณหรือการคาดการณจากขอมูลอดีต
(ขอมูลยอนหลังอยางนอย 5 ป มาทําการพยากรณ)

มูลคาธุรกิจรวมปกอน

182,877,472.56

กําไร
130,106,553.28
167,877,479.15
187,621,750.71
204,341,213.65
224,440,365.99

4,200,722,907.25

มูลคาธุรกิจรวมปปจจบัน - มูลคาธุรกิจรวมปกอน X 100 4,159,953,778.74 - 4,200,722,907.25 X 100

สินทรัพยถัวเฉลี่ย

แทนคาตามสูตร
3,657,214,910.60
3,050,787,301.29
224,440,365.99
6,708,002,211.89

สูตรการคํานวณ
หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนของสหกรณ
ทุนสํารอง
สินทรัพยทั้งสิ้น

5,629

สมาชิก
5,087
5,305
5,588
5,973
6,191

-0.97

4.20

3.57

0.06

7.78

2.16

6.76

0.03
(0.10)

1.20

คาที่วัดได

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
(CAMELS ANALYSIS RATIOS)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- การเติบโต
- ประสิทธิภาพ

-อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
- การเติบโตของสินทรัพย

-NPL / อัตราการคางชําระ
-อัตราการหมุนของสินทรัพย

4,630,290,003.26

ธุรกิจ
5,245,817,717.37
4,464,330,136.30
5,080,625,476.62
4,200,722,907.25
4,159,953,778.74

- การพัฒนาองคกร

2. การบริหารจัดการ (Management adility)
- ขีดความสามารถ /สมรรถนะ- การเปรียบเทียบ โครงสรางธุรกิจ
ของคณะกรรมการและ
กับขอพึงปฏิบัติที่ดี - จํานวนสมาชิก
ฝายจัดการ
- การเติบโตของ - จํานวนพนักงาน
ธุรกิจ
- ขนาดสหกรณ

-สินทรัพยนําไปสรางรายได
-การใหผลตอบแทน

* คุณภาพสินทรัพย (Asset quality)
-เงินฝาก , ลูกหนี้ , ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ
- การลงทุนในสินทรัพย
- การเปรียบเทียบ -หลักทรัพย/ตราสาร , อื่น ๆ

- อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน

- การเติบโตทุนของสหกรณ
- การเติบโตของหนี้

- สัดสวนทุนสํารองตอสินทรัพย

วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด
ตัววัด
1. การบริหารการเงิน ( Financial management )
* เงินทุนดําเนินงาน (Capital strength )
- ความเสี่ยงของเงินทุน
- การเปรียบเทียบ - แหลงทุนภายใน
- เกราะปองกันการลงทุน
- การเติบโต
- แหลงทุนภายนอก
- การใหผลตอบแทน
- ประสิทธิภาพ - สัดสวนหนี้สินตอทุน
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ในมุมมองแตละมิติ

อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ

แทนคาตามสูตร
คาที่วัดได

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
(CAMELS ANALYSIS RATIOS)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงคของการวิเคราะห

หมวดที่วัด

ตัววัด
-เงินรับฝาก
-ใหเงินกู
-ใหบริการอื่นๆ
-การเติบโตของธุรกิจ
การบริหารงานและการควบคุมภายใน
-การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ
-จัดหาผูปฏิบัติงานที่มีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับงาน
-การแบงสวนงานและกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบ
-การบัญชี และเอกสารหลักฐาน
-การตรวจสอบกิจการ
-การทําแผนและงบประมาณ
-การติดตามและประเมินผล
-ชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
แนวโนมในปหนา
-สมาชิก
-ทุน
-ธุรกิจ
-กําไร

รายงานประจําป 2563
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ในมุมมองแตละมิติ

อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ

แทนคาตามสูตร
คาที่วัดได

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
(CAMELS ANALYSIS RATIOS)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- นโยบายยกหนี้เกษตรกร
- นโยบายกองทุนหมูบาน
- นโยบายลดอัตรากําลังขาราชการ
Business Risk ความเสี่ยงอันเกิด
จากการทําธุรกิจ
- ตลาด
- ราคา
- รสนิยม / คานิยม
- เทคโนโลยี / วิทยาการใหม

Strategic Risk ความเสี่ยงอันเกิดจาก
แผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการทํางาน

อันเกิดจากกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ กติกาหรือหลักเกณฑตางๆ
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
- พ.ร.บ.
- กฎหมายอื่น ๆ

Legal&Regulation Risk ความเสี่ยง

วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด
ตัววัด
3. ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity)
- ผลกระทบของธุรกิจ
-ปจจัยของความ Financial Risk ความเสี่ยงอันเกิด
(เศรษฐกิจ สังคม การเมือง) เสี่ยง
จากความเสียหายทางดานการเงิน
ที่เกิดขึ้นตอปจจัยตาง ๆ ของ
-อัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยง
-ทุน
-ตนทุน.
Management Risk ความเสี่ยงอัน
เกิดจากการจัดการหรือการบริหาร
- องคกร
-อัตรากําลัง
-การแขงขันระหวางสหกรณ
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อัตราสวนทางการเงิน

สูตรการคํานวณ
กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก
เงินฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุน
จํานวนสมาชิก

แทนคาตามสูตร
224,440,365.99
6,191
3,930,173,189.94
6,191

คาที่วัดได

วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด
ตัววัด
1. การบริหารการเงิน ( Financial management )
36,252.68
อัตรากําไรตอสมาชิก (บาท)
* การทํากําไร ( Earming Sufficiency)
อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท)
- สวนเหลี่ยมระหวางรายได - การเปรียบเทียบ - กําไร , ขาดทุน
634,820.42
(เงินออม = เงินฝากสิ้นปของสมาชิก
และคาใชจาย
- การเติบโต
- รายไดหลัก , รายไดอื่น
+ เงินหุนสมาชิก)
-การบริหารคาใชจายดําเนินงาน - ประสิทธิภาพ - คาใชจายดําเนินงาน
มิติ 4
อัตราหนี้สินตอสมาชิก (บาท)
ลูกหนี้เงินกู+ ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้บริการอื่น
6,505,965,663.00
-การใหผลตอบแทน
-กําไรตอสมาชิก
1,050,874.76 -คุณภาพของการจัดสรรกําไร
(หนี้สินสมาชิกกอนหักหนี้สงสัยจะสูญ =
จํานวนสมาชิก
6,191
- เงินออมตอสมาชิก
การทํากําไร
( E : Earming Sufficiency)ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้บริการอื่นๆ)
- หนี้สินตอสมาชิก
4.47
อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร
คาใชจายดําเนินงาน X 100
10,502,465.54 X 100
- คาใชจายดําเนินงานตอกําไร
(25%)
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน (%)
กําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
234,878,189.52
- การเติบโตของ
ทุนสํารองปปจจุบัน- ทุนสํารองปกอน X 100 224,440,365.99 - 202,117,533.34 X 100
อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%)
11.04
ทุนสํารองปกอน
202,117,533.34
กําไร
ทุนสํารอง
ทุนสะสมอื่นปปจจุบัน - ทุนสะสมอื่นปกอน X 100 3,887,594.93 - 5,758,240.23X 100
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%)
-32.49
ทุนสะสมอื่นปกอน
5,758,240.23
ทุนสะสม
- อัตรากําไรสุทธิ
กําไรสุทธิปปจจุบัน - กําไรสุทธิปกอน X 100 226,827,215.37 - 204,341,213.65 X 100
อัตราการเติบโตของกําไร (%)
11.00
กําไรสุทธิปกอน
204,341,213.65
กําไรสุทธิ X 100
226,827,215.37 X 100
อัตรากําไรสุทธิ (%)
60.88
ขาย / บริการ (ธุรกิจหลัก)
372,559,181.77
สินทรัพยหมุนเวียน
345,096,836.34
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
0.14
มิติ 5
หนี้สินหมุนเวียน
2,486,381,700.60
-ความเพียงพอของสินทรัพยใน - การเปรียบเทียบ - เงินสด , เงินฝาก
สภาพคลอง
100
อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระ
ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระตามกําหนด X 100
257,563,439.00 X 100
การแปลงสภาพเปนเงินสด
- ประสิทธิภาพ -หลักทรัพย / ตราสาร /หุน
( L : Liquidity )
(95%) -หลักทรัพยสภาพคลอง
ไดตามกําหนด (%)
ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ถึงกําหนดชําระ
257,563,439.00
- ลูกหนี้ระยะสั้น
- เงินกูระยะสั้น
-เงินรับฝาก
- ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชําระหนี้ได
ตามกําหนด
-อัตราสวนทุนหมุนเวียน

ในมุมมองแตละมิติ

อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
(CAMELS ANALYSIS RATIOS)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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สถิติอัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน ในป 2563
(CAMELS ANALYSIS RATIOS)
ในมุมมองแตละมิติ

อัตราสวนทางการเงิน

มิติ 1

อัตราหนี้สินตอทุน (เทา)
อัตราทุนสํารองตอสินทรัพย (เทา)

ความเพียงพอของเงิน

อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ (%)

ทุนตอความเสี่ยง

อัตราการเติบโตของหนี้ (%)

( C : Capital Strength)

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%)

มิติ 2

อัตราหมุนของสินทรัพย (รอบ)

คุณภาพสินทรัพย

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)

( A : Asset quality)

อัตราการเติบโตของสินทรัพย (%)
อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)
ธุรกิจสหกรณ : ยอดเพิ่มระหวางป
แตละธุรกิจ (รับฝากเงิน ใหเงินกู)
แนวโนมปหนา
(สมาชิก ทุน ธุรกิจ กําไร)

มิติ 3
การบริหารจัดการ
( M : Management)
มิติ 4
การทํากําไร
( E : Earming Sufficiency)

มิติ 5
สภาพคลอง
( L : Liquidity )

อัตรากําไรตอสมาชิก (บาท)
อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท)
อัตราหนี้สินตอสมาชิก (บาท)
อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไร
กอนหักคาใชจายดําเนินงาน (%)

ธ.ค. 63
1.20
0.03

ธ.ค. 62
1.25
0.03

ผลตาง ป 62 กับ 61
-0.05
0.00

6.76
2.16

15.68
-4.24

-8.92
6.40

7.78
0.06

7.67
0.06

0.11
0.00

3.57
4.20
-0.97

3.37
3.68
-17.32

0.20
0.52
16.35

36,252.68
34,210.82
634,820.42 564,962.38
1,050,874.76 1,054,434.45
4.46
4.95

2,041.86
69,858.04
-3,559.69
-0.49

อัตราการเติบโตของทุนสํารอง (%)

11.04

12.40

-1.36

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%)

-32.49
11.00
60.88
0.14
100

-40.44
8.91
56.77
0.28
100

7.95
2.09
4.11
-0.14
0.00

อัตราการเติบโตของกําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา)
อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชําระ
ไดตามกําหนด (%)
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ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ขนาดใหญมาก
ป 2563
อัตราสวน
1. หมวดโครงสรางทางการเงิน
1.1 ทุนเรือนหุนตอสินทรัพยรวม
1.2 เงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก)ตอสินทรัพยรวม
1.3 ลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น)ตอสินทรัพยรวม
1.4 เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน เงินฝากสหกรณอื่น
ตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณอื่น ตอสินทรัพยรวม
1.5 ทุนสํารองตอสินทรัพยรวม
1.6 เงินกูยืมภายนอกตอทุนของสหกรณ
2. หมวดสภาพคลองทางการเงิน
2.1 สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน
2.2 ลกหนี้เงินกูที่ชําระไดตามกําหนด
2.3 สินทรัพยสภาพคลองตอเงินรับฝากทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น)
3. หมวดประสิทธิภาพการทํารายได
3.1 กําไรสุทธิตอทุนของสหกรณถัวเฉลี่ย
3.2 คาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงาน
4. หมวดคุณภาพสินทรัพยและปองกันความเสี่ยง
4.1 หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอลูกหนี้เงินกูทั้งสิ้น(สมาชิกและสหกรณอื่น)
4.2 สินทรัพยถาวรตอทุนสํารอง
4.3 ลูกหนี้เงินกู (เฉพาะสมาชิก)ตอทุนเรือนหุนและรับเงินรับฝาก(เฉพาะสมาชิก)

หมายเหตุ
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ป 2562

ผลการคํานวณ คะแนน ถวงน้ําหนัก คะแนนถวงน้ําหนัก ผลการคํานวณ คะแนน ถวงน้ําหนัก คะแนนถวงน้ําหนัก

38.65
19.94
97.67
1.97

7
3
1
2

1.1458
1.1458
1.1458
1.1458

8.02
3.44
1.15
2.29

37.94
14.48
97.92
1.78

7
2
1
2

1.1458
1.1458
1.1458
1.1458

8.02
2.29
1.15
2.29

3.35
0.56

1
8

1.1458
1.1458

1.15
9.17

3.14
0.69

1
8

1.1458
1.1458

1.15
9.17

0.14
100.00
3.62

2
8
8

1.0417
1.0417
1.0417

2.08
8.33
8.33

0.28
100.00
3.45

3
8
8

1.0417
1.0417
1.0417

3.13
8.33
8.33

7.68
4.41

7
8

0.625
0.625

4.38
5.00

7.67
4.91

7
8

0.625
0.625

4.38
5.00

0.00
0.10
1.67

8
8
1

0.4167
0.4167
4167

3.33
3.33
0.42

0.00
0.11
1.87

8
8
1

0.4167
0.4167
4167

3.33
3.33
0.42

รวม
ชั้นคุณภาพ

60.42
C

(เขียว) ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย, ดีเยี่ยม, ดี, คอนขางดี
(เหลือง) สูงกวาคาที่ยอมรับได, คาที่ยอมรับได
(แดง) ตองใชความพยายามในการปรับปรุง, ตองใชความพยายามในการปรับปรุงอยางมาก

มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................
ลงคะแนน
อนุมัต.ิ ..............................คะแนน ไมอนุมัต.ิ .....................คะแนน ไมออกเสียง…….......……........คะแนน

60.31
C
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ระเบียบวาระที่ 5. เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563

เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 กําไรสุทธิจํานวน 226,827,215.37 บาท ดังนี้
รายการ
ป 2563
ป 2562
บาท
%
บาท
1. เปนทุนสํารองไมนอยกวาอัตรารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
25,163,497.37 11.10 22,314,832.65
กฎหมายบังคับไว
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
30,000.00 0.01
30,000.00
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.00 บาท
กฎหมายบังคับไว
3. เปนเงินปนผลรอยละ 5.60 แหงคาหุนที่ชําระแลวของ
140,432,710.00 61.91 129,294,177.00
สมาชิกแตละคน โดยคิดใหตามสวนระยะเวลาเปนรายวัน
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (1)
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 12.00 ของดอกเบีย้ เงินกูที่สมาชิก
43,597,008.00 19.22 38,699,204.00
ไดทําธุรกิจไวกับสหกรณ
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (2)
5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาทีข่ องสหกรณ
5,000,000.00 2.20 5,000,000.00
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (3)
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2
4,000.00 0.00
3,000.00
แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามทีม่ ีอยูในวันสิ้นปนั้น
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (4)
7. เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10
ของกําไรสุทธิ
500,000.00 0.22
0.00
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (5)
7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
100,000.00 0.05
100,000.00
ตามระเบียบของสหกรณ
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (6)
8. เปนทุนสวัสดิการ เพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว
11,000,000.00 4.85 8,000,000.00
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (7)
9. เปนทุนเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
1,000,000.00 0.44
900,000.00
จัดสรรตามขอบังคับขอ 27 (8)
รวมทั้งสิ้น
226,827,215.37 100 204,341,213.65
หมายเหตุ ป 2562 อัตราปนผล
รอยละ 5.60
อัตราเงินเฉลีย่ คืน รอยละ 11.00

%
10.92
0.02

63.27

18.94

2.45

0.00

0.00
0.05

3.91

0.44
100
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สถิติอัตราดอกเบี้ย
12
10
8

อัตราดอกเบีย้ เงินกู
อัตราเงินปนผล
อัตราเงินเฉลี่ยคืน

6
4
2
0
2558

2559

ป พ.ศ.

2560

2561

2562

2563

ป พ.ศ.

2558

2559

2560

2561

2562

2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉลีย่

5.95

5.80

5.75

5.75

5.75

5.75

อัตราเงินปนผล

5.40

5.50

5.60

5.60

5.60

5.60

อัตราเงินเฉลี่ยคืน

4.30

6.00

10.50

11.00

11.00

12.00

อัตราดอกเบี้ยจายจริง

5.69

5.45

5.15

5.12

5.12

5.06
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จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
ผลการจัดสรรกําไรสุทธิ
1. กลับมาเปนของสมาชิก
2. เปนประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ
รวมจัดสรรกําไรสุทธิ

ป 2563
บาท
%
184,029,718.00 81.14
37,767,497.37 16.65
5,000,000.00 2.20
30,000.00 0.01
226,827,215.37 100

ป 2562
บาท
167,993,381.00
31,317,832.65
5,000,000.00
30,000.00
204,341,213.65

%
82.21
15.32
2.45
0.02
100

ป 2563 สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกทุกประเภทดังนี้
1. เงินกูสามัญปกติ , เงินกูฉุกเฉิน, เงินกูสามัญพิเศษ
รอยละ 5.75 ตอป
2. เงินกูสามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ (กรณีอายุการเปนสมาชิกต่ํากวา 10 ป) รอยละ 5.75 ตอป
3. เงินกูสามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ (กรณีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 10 ปขึ้นไป) รอยละ 5.70 ตอป

สรุปตลอดป 2563

สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 5.75 ตอป
สมาชิกจายดอกเบี้ย 100 บาท รับเฉลี่ยคืน 12.00 บาท
เงิน 100 บาท รับเฉลี่ยคืน 12.00 บาท
เงิน 5.75 บาท รับเฉลี่ยคืน 12.00 x 5.75/100 = 0.69 บาท
ดอกเบี้ยจายตลอดป = ดอกเบี้ยจาย - ดอกเบี้ยรับคืน
5.75 - 0.69 = 5.06

สมาชิกจายดอกเบี้ยอัตรารอยละ 5.75 บาทตอป ดอกเบี้ยรับคืน 0.69 สมาชิกจายดอกเบี้ยเพียงรอยละ 5.06 บาทตอป
สมาชิกจายดอกเบี้ยอัตรารอยละ 5.70 บาทตอป ดอกเบี้ยรับคืน 0.68 สมาชิกจายดอกเบี้ยเพียงรอยละ 5.02 บาทตอป
สมาชิกจายดอกเบี้ยอัตรารอยละ 5.25 บาทตอป ดอกเบี้ยรับคืน 0.63 สมาชิกจายดอกเบี้ยเพียงรอยละ 4.62 บาทตอป
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แผนภูมิการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563

กําไรสุทธิ
เงินปนผล (รอยละ 5.60)
เงินเฉลี่ยคืน (รอยละ 12.00)
เปนประโยชนแกสมาชิก
เปนของกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณ
เปนของสันนิบาตสหกรณ

19.22%

16.62%
61.91%
2.20%
0.01%

ผลการจัดสรรกําไรสุทธิ
1. กลับมาเปนของสมาชิก
1.1 เงินปนผล (รอยละ 5.60)
1.2 เงินเฉลีย่ คืน (รอยละ 12.00)
2. เปนประโยชนแกสมาชิก
3. เปนของกรรมการและเจาหนาทีข่ องสหกรณ
4. เปนของสันนิบาตสหกรณ
รวมจัดสรรกําไรสุทธิ

จํานวนเงิน (บาท)
140,432,710.00
43,597,008.00
37,767,497.37

5,000,000.00
30,000.00
226,827,215.37

รอยละ
61.91
19.22
16.65
2.20
0.01
100

มติที่ประชุม ..………..................................................................................................................................................
การลงคะแนน อนุมัต.ิ ................ คะแนน
ไมอนุมัต.ิ ................ คะแนน
ไมออกเสียง................ คะแนน

ขอความเดิม
หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณรวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาดวยกลุม สมาชิก
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาดวยทีป่ รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนด
ไวใหมี เพื่อสะดวกและเปน แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ

ขอความทีข่ อแกไข
หมวด 11
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 107. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหง
ขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณรวมทั้งในขอ
ตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแ กสมาชิกสหกรณ
(4) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูสหกรณอื่น
(5) ระเบียบวาดวยกลุม สมาชิก
(6) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(7) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
(9) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(10) ระเบียบวาดวยทีป่ รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบียบวาดวย การสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
(12) ระเบียบอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนด
ไวใหมี เพื่อสะดวกและเปน แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ

ระเบียบวาระที่ 6. เรือ่ งพิจารณาการขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด

เพื่อใหทปี่ ระชุมใหญ
พิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาดวย การ
สรรหาประธาน
กรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ
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ขอความทีข่ อแกไข
ระเบียบตาม (5),(11) ใหไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมือ่ คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใชแลวใหสง สําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ
หมวด 12
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 112. ใหจัดกลุมสมาชิก เพื่อใชคํานวณจํานวนคณะกรรมการใน
การเลือกตัง้ แบงเปนสองประเภท ดังนี้
(1) ประเภทกลุมสมาชิกทั่วไป หมายถึง กลุม สมาชิกที่ไม
จํากัดวาจะอยูในสังกัดกลุม สมาชิกใด
(2) ประเภทกลุมสมาชิกรวม หมายถึง กลุมสมาชิกกลุม
ตาง ๆ ที่จดั รวมใหอยูในประเภทเดียวกันเปนหนึง่ กลุม (โควตา) ดังนี้
ก. กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลสกลนคร
ข. กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลชุมชน
ค. กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ง. กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
กลุมสมาชิก พนักงานสหกรณ ศ.ต.ม.ที่ 8.3 สกลนคร

ขอความเดิม
ระเบียบตาม (5) ใหไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ
เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได สวนระเบียบอื่นเมือ่ คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนดใชแลวใหสง สําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

หมวด 12
การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 112. ใหจัดกลุมสมาชิก เพื่อใชคํานวณจํานวนคณะกรรมการใน
การเลือกตัง้ แบงเปนสองประเภท ดังนี้
(1) ประเภทกลุมสมาชิกทั่วไป หมายถึง กลุม สมาชิกที่ไม
จํากัดวาจะอยูในสังกัดกลุม สมาชิกใด
(2) ประเภทกลุมสมาชิกรวม หมายถึง กลุมสมาชิกกลุม
ตาง ๆ ที่จดั รวมใหอยูในประเภทเดียวกันเปนหนึง่ กลุม (โควตา) ดังนี้
ก. กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลสกลนคร
ข. กลุมสมาชิกรวม โรงพยาบาลชุมชน
ค. กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ง. กลุมสมาชิกรวม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
กลุมสมาชิก พนักงานสหกรณ ศ.ต.ม.ที่ 6.3 สกลนคร และศูนยวัณโรคที่ 6/2
สกลนคร

เหตุผลประกอบ
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เหตุผลประกอบ
จํานวนกรรมการมี
ความเหมาะสมกับ
จํานวนสมาชิกและ
การกระจายของ
หนวยงานทีส่ มาชิก
สังกัดอยู

ขอความทีข่ อแกไข
ขอ 113. คณะกรรมการใหมีสัดสวน ดังนี้
(1) ประธานกรรมการดําเนินการ ใหมีจํานวนหนึ่งคน
(2) กรรมการจากกลุมสมาชิกทั่วไป ใหมีจํานวนเจ็ดคน
(3) กรรมการจากกลุมสมาชิกรวมใหมีจํานวนเจ็ดคน แยกเปน
3.1 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลชุมชน จํานวนสามคน
3.2 กลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวนสองคน
3.3 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลศูนยสกลนคร จํานวนหนึ่งคน
3.4 กลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กลุม
สมาชิกพนักงานสหกรณ ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร จํานวนหนึ่งคนโดยใหจัดการ
สรรหาลวงหนาใหเสร็จสิ้นกอนวันสิ้นปบญ
ั ชีทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของ
สหกรณ ของขอบังคับที่ 107(11)

ขอความเดิม

ขอ 113. คณะกรรมการใหมีสัดสวน ดังนี้
(1) คณะกรรมการจากกลุมสมาชิกทั่วไป ใหมีจํานวนเจ็ดคน
(2) คณะกรรมการจากกลุมสมาชิกรวมตามสัดสวนสมาชิก
จํานวนแปดคนตาม หลักเกณฑดังนี้
ก. จํานวนคณะกรรมการของกลุม สมาชิกรวมจะพึงมี ให
นําจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคมของป และ คณะกรรมการตามขอ 113 (2)
มาหาคาเฉลีย่ ตอกรรมการหนึ่งคน เมื่อไดคาเฉลีย่ ตอกรรมการ แลวใหนํา
คาเฉลีย่ ไปเทียบกับจํานวนสมาชิกในกลุมรวมนั้น ๆ กลุมสมาชิกรวมใดมีสมาชิก
ไมถึง เกณฑจํานวนสมาชิกตอกรรมการที่คํานวณได ใหกลุมสมาชิกรวมนั้นมี
กรรมการไดหนึ่งคน กลุม สมาชิกรวมใดสมาชิกเกินเกณฑสมาชิกตอกรรมการ
หนึ่งคน ใหกลุมสมาชิกรวมนั้นไดเพิ่มขึ้นอีกทุกจํานวนสมาชิกที่ถงึ เกณฑสมาชิก
ตอกรรมการหนึง่ คน
ข. เมื่อไดจํานวนกรรมการในแตละกลุมสมาชิกรวมตาม
ก. แลว ถาจํานวนกรรมการยังไมครบแปดคนกลุม สมาชิกรวมใดมีเศษทีเ่ หลือ
จากการคํานวณมากที่สดุ ใหกลุมสมาชิกรวมนั้นมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
และใหเพิ่มกรรมการแกกลุมสมาชิกรวมที่มีเศษเหลือจากการคํานวณในลําดับ
รองลงมาตามลําดับจนครบแปดคน
ค. เมื่อไดจํานวนกรรมการในแตละกลุม สมาชิกรวมตาม
ก. แลว ถาจํานวนกรรมการเกินแปดคน ใหจัดสรรกรรมการแกกลุม สมาชิกรวม
ไว กอนกลุม ละหนึ่งคน แตถาจํานวนกรรมการยังเกินแปดคนอยูอีกใหลด
จํานวนกรรมการจากกลุมสมาชิกรวมทีม่ ีจํานวนกรรมการมากที่สดุ ออกกอน
ครั้งละ หนึ่งคน แตถายังเกินอยูอกี ก็ใหลดจํานวนกรรมการจากกลุมสมาชิกรวม
ที่มีจํานวนกรรมการในลําดับรองลงมาทีละหนึง่ คนจนกวาจะครบแปดคน
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ขอความเดิม
ขอ 114. การรับสมัครคณะกรรมการ
(1) ใหผูจดั การ จัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาขั้นตอน
และวิธีการรับสมัคร แลวแจงไปยังกลุมสมาชิกทุก ๆ กลุม ใหเสร็จสิ้นกอนวัน
สิ้นปทางบัญชีไมนอ ยกวาสามสิบวัน
(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ใหผูจัดการทํา
ประกาศรายชือ่ และหมายเลขผูสมัครตามลําดับกอน-หลัง ในแตละกลุม สมาชิก
รวมแลวปดประกาศ ทีส่ ํานักงานของสหกรณอยางเปดเผย และแจงไปยังกลุม
สมาชิก ตาง ๆ ที่สมาชิกสังกัดอยูกอนการประชุมใหญ
(3) ผูสมัครรับเลือกตัง้ จะตองชําระคาธรรมเนียมสมัครเปน
เงินสดคนละหารอย บาท เงินคาธรรมเนียมสมัครนี้ สหกรณจะนําเขาเปน
เงินทุนสํารองของสหกรณ
ขอ 115. ผูจัดการ จะตองจัดเจาหนาทีส่ หกรณทําหนาทีต่ รวจบัตร
ประจําตัวของผูแ ทนสมาชิกและใหผแู ทนสมาชิกลงลายมือชือ่ ในแบบลงทะเบียน
พรอมทั้งรับบัตรผูแทนสมาชิกกอนเขาหองประชุม
ขอ 116. ใหที่ประชุมใหญแตงตั้งผูแทนสมาชิกจํานวนหนึ่งคน เพื่อทํา
หนาที่เปนประธานกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ขอ 117. ใหประธานกรรมการจัดการเลือกตั้งขอมติตอทีป่ ระชุมใหญ
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการตรวจรายชื่อไมนอยกวาหาคน
(2) คณะกรรมการนับคะแนนไมนอยกวาสิบสองคน
(3) คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตัง้ ไมนอยกวาหกคน
(4) คณะกรรมการอื่น ๆ อีกตามทีเ่ ห็นสมควร
ยกเลิก ขอ 114 - 121

ขอความทีข่ อแกไข

เปลีย่ นเปนการสรร
หาประธานกรรมการ
และกรรมการ
ดําเนินการลวงหนา
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ขอ 118. ใหผูจดั การ จัดหา จัดเก็บ อุปกรณในการลงคะแนน ไดแก
(1) บัตรเลือกตัง้ ใหแยกกันตางหากในแตละกลุม สมาชิกรวม
(2) คูหาลงคะแนน
(3) หีบบัตรเลือกตัง้
(4) อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน
ขอ 119. ถามีผูสมัครเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการตามกลุมสมาชิก
รวม ใหเสนอรายชื่อผูสมัครที่มีคุณสมบัติใหที่ประชุมใหญพิจารณา
ขอ 120. ถามีจํานวนผูส มัครเปนกรรมการนอยกวาจํานวนกรรมการตาม
กลุมสมาชิกรวมทีค่ ํานวณไวใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ถาในกลุม สมาชิกรวมใดมีผสู มัครไมครบ ใหตดั โอน
จํานวนกรรมการที่คํานวณไดที่ขาดอยูไปรวมในกลุมสมาชิกทั่วไป
(2) ถาในกลุมสมาชิกทั่วไปไมครบ ใหนําคะแนนของ
ผูสมัครในแตละกลุม สมาชิกรวมที่ไมไดรับการเลือกตัง้ มาเรียงลําดับจากมากไป
หานอย แลวเลือกจากผูส มัครที่ไดคะแนนสูงสุดจนครบตามจํานวนกรรมการที่
กําหนดไวในกลุมสมาชิกทั่วไป
ขอ 121. กอนที่ผแู ทนสมาชิกจะลงคะแนนเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินการ อาจใหผสู มัครไดแนะนําตัวเองกอนเปนเวลาคนละสองนาที

ขอความเดิม
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ขอ 114. การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
ใหประธานกรรมการสรรหาหรือกรรมการสรรหาที่ไดรับมอบหมาย นํารายชื่อ
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับไมเกินจํานวนกรรมการที่ใหมีในกลุม
สมาชิกนั้น เสนอตอทีป่ ระชุมใหญและใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากรายชื่อที่
เสนอนั้นเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ โดยวิธียกมือ

ขอ 122. การลงคะแนนเลือกตัง้ ใหใชวิธีลับ โดย
(1) เมื่อถึงเวลาลงคะแนนผูแ ทนสมาชิกจะตองแสดงบัตร
ผูแทน และคืนบัตรพรอมทั้งลงลายมือชื่อตอหนาคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ พรอมรับบัตรลงคะแนนหนึง่ ชุด
(2) นําบัตรลงคะแนนเขาไปในคูหาแลวกากบาทเลือกผูสมัคร
ในกลุมสมาชิกทั่วไป และ/หรือกลุม สมาชิกรวมไดไมเกินจํานวนในโควตานั้น
แลวพับบัตรนําไปหยอนลงในหีบบัตรเลือกตั้งตามกลุม สมาชิกทั่วไป และ/หรือ
กลุมสมาชิกรวมที่จัดไว
ขอ 123. เมื่อสิ้นสุดเวลาการใชสทิ ธิ หรือมีผูใชสิทธิครบทุกคนแลว ให
คณะกรรมการนับคะแนนเปดหีบบัตรนับคะแนนอยางเปดเผย
ขอ 124. การประกาศผลการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการนับคะแนน
แจงผลการนับคะแนนแกประธานกรรมการจัดการเลือกตัง้ เพื่อประกาศผลการ
นับคะแนน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ตามกลุมสมาชิกทั่วไป และ/
หรือกลุมสมาชิกรวม ในกรณีที่ผสู มัครมีคะแนนเทากันใหประธานกรรมการ
จัดการเลือกตั้งจับสลากรายชื่อเพื่อหาลําดับในการเขาจับสลากกอน-หลัง แลว
จึงใหผสู มัครที่มคี ะแนนเทากันจับสลากเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการสหกรณตอไป
ขอ 125. เมื่อทีป่ ระชุมไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหนงตามจํานวนครบแลว
ถาตําแหนงประธานกรรมการวางลง
ให
คณะกรรมการดําเนินการทั้งสิบหาคนแสดงความจํานงสมัครตําแหนง ประธาน
กรรมการ เพื่อใหทปี่ ระชุมใหญลงมติเลือกตั้งเปนความลับ ผูไดรับคะแนนสูงสุด
เปนผูไดดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ถามีเสียงเทากันใหประธานกรรมการ
จัดการเลือกตั้งนําความในขอ 124 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ยกเลิก ขอ 123 - 125

ขอความทีข่ อแกไข
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ขอ 128. เดิม แกไขเปน ขอ 115.
ขอ 129. เดิม แกไขเปน ขอ 116.
บทเฉพาะกาลเพิ่มเติม
ขอ 117. ใหกรรมการดําเนินการที่ไดมาจากการเลือกตัง้ กอนขอบังคับนีถ้ ือใช
บังคับใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับ
เดิมของสหกรณในการประชุมใหญสามัญประจําปปแรกที่ขอ บังคับฉบับแกไขมี
ผลบังคับใช ใหสรรหาประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกหก
คน ซึ่งรับสมัครกรรมการจากกลุมสมาชิกทั่วไปจํานวนสีค่ น กลุม สมาชิกรวม
โรงพยาบาลชุมชน จํานวนหนึ่งคน และ กลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร กลุม สมาชิกพนักงานสหกรณ ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร
จํานวนหนึ่งคน รวมเปนเจ็ดคน เมือ่ รวมกับกรรมการดําเนินการที่ยังอยูใน
วาระอีกแปดคน จะมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคนในการประชุมใหญ
สามัญประจําปปที่สอง ใหสรรหากรรมการดําเนินการอีกแปดคน ซึ่งรับสมัคร
กรรมการจากกลุมสมาชิกทั่วไปจํานวนสามคน กลุม สมาชิกรวมโรงพยาบาล
ชุมชน จํานวนสองคน และ กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลศูนยสกลนคร จํานวน
หนึ่งคนและกลุม สมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวนสองคน
รวมเปนแปดคน เมื่อรวมกับกรรมการดําเนินการที่ยงั อยูในวาระอีกเจ็ดคน
จะมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคน ในการประชุมใหญสามัญประจําป
ปถดั ไป ใหสรรหากรรมการดําเนินการจากกลุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองสลับกันไปทุกปกรณีปใดที่กรรมการตามวรรคหนึง่ และหรือวรรคสองวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระใหสรรหากรรมการดําเนินการแทนตามแตกรณี
มติที่ประชุม ..………..................................................................................................................................................
การลงคะแนน อนุมัต.ิ ................ คะแนน
ไมอนุมัต.ิ ................ คะแนน
ไมออกเสียง................ คะแนน

ขอความเดิม
บทเฉพาะกาล
ขอ 128. นับแตวันทีข่ อบังคับนี้ใชบงั คับ ระเบียบใดซึง่ สหกรณถือใช
อยูกอ นวันทีข่ อบังคับนีถ้ ือใช และไมขดั หรือแยงกับขอบังคับใหถือตามระเบียบ
นั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบขึ้นถือใชใหม
ขอ 129. นับแตวันที่ขอ บังคับนี้ใชบังคับ สมาชิกสมทบที่มอี ยูเดิมแตไมมี
คุณสมบัตติ ามขอ 49. สามารถเปนสมาชิกสมทบตอไปไดและใหมีสิทธิและหนาที่
ตามที่กําหนดในขอบังคับนี้จนกวาจะขาดสมาชิกภาพและเหตุอื่นตามขอบังคับ

เพื่อใหระยะเปลี่ยน
ผานการแกไข
ขอบังคับมีความ
ชัดเจนและสอดคลอง
กับวาระการดํารง
ตําแหนงของ
กรรมการดําเนินการ
ตามที่ พรบ.สหกรณ
กําหนด
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- ราง ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
พ.ศ. 2564
*********************************
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ขอ 79 (8) และขอ 107
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ในคราวประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 และโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญของสหกรณเมื่อวันที่ ............................. จึงไดกําหนดระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ ดังนี้
หมวดที่ 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
วาดวยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่สหกรณออกประกาศ เปนตนไป
ขอ 3. บรรดามติ ประกาศ คําสั่ง และแนวทางปฏิบตั ิอื่นที่ขดั หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ”หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด เทานั้น
“สมาชิกบํานาญ” หมายถึง สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานโดยไดรับบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน
และใหหมายรวมถึงสมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานและมีสิทธิ์เปนสมาชิกตอไปตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวใน
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด โดยมิไดลาออกจากการเปนสมาชิก
“คณะกรรมการดําเนินการ”หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“ผูจัดการ ”หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“คณะกรรมการสรรหา” หมายถึง คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“ผูสมัคร” หมายถึง สมาชิกผูส มัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ
“ผูลงคะแนน” หมายถึง สมาชิกผูมสี ิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
“เขตสรรหา”หมายถึง เขตสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการที่ไดกําหนดไวใน
ขอบังคับขอ 113
“การสรรหา” หมายถึง การใหส มาชิกออกเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการกอนวัน
ประชุมใหญสามัญประจําปในแตล ะเขตสรรหาที่พึงมีได แลวนํารายชื่อประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการที่
ผานการสรรหาในเขตสรรหานั้นเสนอตอที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากรายชื่อผูผานการสรรหาดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ
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“หนวยลงคะแนน”หมายถึง สถานที่ที่กําหนดใหมีการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการทั้งนี้เปนไปตามประกาศสหกรณ
ขอ 5. ใหประธานกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ขอ 6. ใหส หกรณมี ค ณะกรรมการดํ า เนิ นการ ประกอบด วย ประธานกรรมการหนึ่ ง คนและกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากรายชื่อผูที่ผานการสรรหาจากเขตสรรหาตามแตที่พึงมีได
กอนการประชุมใหญสามัญประจําป สหกรณตองจัดใหมกี ารสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการ ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการดําเนินการ
จํานวน 1 คน
(2) กรรมการดําเนินการจากหนวยงาน แบงเปน 4 เขตสรรหา รวม 7 คน ประกอบดวย
2.1 เขตโรงพยาบาลชุมชนรวม
จํานวน 3 คน
2.2 เขตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวม
จํานวน 2 คน
2.3 เขตโรงพยาบาลศูนยสกลนคร
จํานวน 1 คน
2.4 เขตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จํานวน 1 คน
(3) กรรมการดําเนินการจากกลุม สมาชิกทัว่ ไป
จํานวน 7 คน
ขอ 7. การเลือกตั้งประธานกรรมการตามขอ 6(1) ในขั้นแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผู
ลงคะแนนสรรหาในหนวยลงคะแนนทีต่ นมีชอื่ อยูโดยวิธีลับ ตามวิธีที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการสรรหา
เพื่อเสนอรายชื่อสมาชิกผูที่ไดรับการสรรหาใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ จากรายชื่อนั้นเปนประธานกรรมการ
ขอ 8. การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการตามขอ 6(2) ในขั้นแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผู
ลงคะแนนสรรหาในหนวยลงคะแนนสรรหาในหนวยลงคะแนนที่ตนมีชอื่ อยูโดยวิธีลับ ตามวิธีที่กําหนดไวในประกาศ
ของคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอรายชื่อสมาชิกผูท ี่ไดรับการสรรหาใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ จากรายชือ่ นั้นเปน
กรรมการ
ใหกําหนดเขตสรรหาและจํานวนกรรมการในแตละเขตสรรหาในหนวยงาน ดังนี้
(1) เขตสรรหาที่ 1 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลชุมชน ประกอบดวย โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน โรงพยาบาลวานรนิวาส ใหมีกรรมการดําเนินการ 3 คน
(2) เขตสรรหาที่ 2 กลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประกอบดวย สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอทุกแหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง ใหมีกรรมการดําเนินการ 2 คน
(3) เขตสรรหาที่ 3 กลุมสมาชิกรวมโรงพยาบาลศูนยสกลนคร ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย
สกลนคร สมาชิกบํานาญสังกัดโรงพยาบาลศูนยสกลนคร ใหมีกรรมการดําเนินการ 1 คน
(4) เขตสรรหาที่ 4 กลุมสมาชิกรวมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กลุมสมาชิกพนักงาน
สหกรณ ศตม.ที่ 8.3 สกลนคร ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สมาชิกบํานาญสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สมาชิกโอน/ยายสังกัดหนวยงานอื่น สมาชิกบํานาญศตม.
ที่ 8.3 สกลนคร ศูนยวัณโรคสกลนคร ใหมีกรรมการดําเนินการ 1 คน
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ขอ 9. การเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการตามขอ 6(3) ในขั้นแรกใหเปนการสรรหาโดยใหสมาชิกเปนผู
ลงคะแนนสรรหาในหนวยลงคะแนนสรรหาในหนวยลงคะแนนที่ตนมีชอื่ อยูโดยวิธีลับ ตามวิธีที่กําหนดไวในประกาศ
ของคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอรายชื่อสมาชิกผูท ี่ไดรับการสรรหาใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้ จากรายชือ่ นั้นเปน
กรรมการดําเนินการจากกลุมสมาชิกทั่วไป จํานวน 7 คน ประกอบหนวยงานทุกหนวยงานที่สงั กัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลศูนยสกลนคร ศูนยวัณโรคสกลนคร ศูนยควบคุมโรคสกลนคร สมาชิก
บํานาญ สมาชิกที่โอนยายสังกัดหนวยงานอื่น
ขอ10. ผูสมัครรับเลือกตั้งจะสมัครเลือกตัง้ เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการในคราวเดียวกัน
มิได
ขอ 11. ผูส มัครรับเลือกตัง้ เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการจะเปนประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งในคราวเดียวกันมิได
ขอ 12. ในกรณีผูสมัครคนใดขอถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้ง ตองทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการ
สรรหาและใหประธานกรรมการสรรหาถอนการสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครรายนั้น และใหประกาศถอนราชื่อและ
หมายเลขทันทีโดยยังคงรายชื่อและหมายเลขประจําตัวของผูสมัครรายอื่นไวเชนเดิม
ขอ 13. ใหประธานคณะกรรมการสรรหา หรือผูทปี่ ระธานกรรมการสรรหามอบหมาย นําเสนอรายชื่อ
สมาชิกผูท ี่ไดรับคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับไมเกินจํานวนกรรมการที่ใหมีในกลุมสมาชิกนั้น เสนอตอที่ประชุมใหญ
และใหทปี่ ระชุมใหญเลือกตั้งจากรายชื่อที่เสนอนั้นเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ โดยวิธยี กมือ
ขอ 14. ใหสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ รายงานตัวตามแบบ
รายงานตัวของสหกรณภายใน 7 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ทปี่ ระชุมใหญเลือกตั้ง หากไมรายงานตัวตามกําหนด
ดังกลาวถือวาสละสิทธิ์
ขอ 15. ในกรณีที่กรรมการดําเนินการ ผูต รวจสอบกิจการ ยังคงมีวาระในการดํารงตําแหนงอยูต อในป
ถัดไป ประสงคจะสมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ตองยื่นใบสมัครพรอมใบลาออก
จากการเปนกรรมการดําเนินการใหมีผลในวันประชุมใหญเปนตนไป สําหรับใบลาออกนั้นเมื่อยื่นแลวจะเพิกถอนมิได
หมวดที่ 3
คณะกรรมการสรรหา
ขอ 16. ใหที่ประชุมใหญแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นคณะหนึ่ง เพือ่ ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการ
ดําเนินการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนบั แตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาใหประกอบดวย ประธานกรรมการสรรหา จํานวน 1 คน รองประธานกรรมการสรร
หา จํานวน 1 คนและกรรมการสรรหาอื่นอีกจํานวน 3 คนและผูจัดการสหกรณเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา บทบาทหนาที่ การดํารงตําแหนง และคาตอบแทนของคณะกรรมการสรร
หา ใหกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
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ขอ 17. ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจหนาที่
(1) แตงตัง้ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ ไดแก กรรมการตรวจรายชื่อผูมสี ิทธิ์เลือกตัง้
กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง กรรมการตรวจนับคะแนน
(2) ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอย
โปรงใสและยุติธรรม
(3) ใหเจาหนาที่จดั หาอุปกรณ เครื่องมือ บัตรเลือกตั้ง เครื่องมือลงคะแนน เครื่องมือนับ
คะแนนและอื่นทีเ่ กีย่ วของโดยตรงกับการเลือกตั้งใหลลุ วง
(4) กําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการลงคะแนน ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนน การใชหบี เลือกตัง้
และวิธีการนับ คะแนน
(5) รวมทั้งใหมอี ํานาจวินิจฉัยชีข้ าดปญหาทั้งปวงทีเ่ กิดขึ้นจากการสรรหากรรมการ กรรมการ
ดําเนินการ ทั้งนีต้ อ งไมขดั ตอพระราชบัญญัตสิ หกรณ ประกาศนายทะเบียน ขอบังคับและ
ระเบียบสหกรณ
หมวดที่ 4
การสมัคร และการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 18. ใหคณะกรรมการสรรหา ดําเนินการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
ใหดําเนินการภายในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม ของทุกป
สมาชิกที่ประสงคจะรับสมัครเลือกตัง้ เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ยื่นใบสมัครดวย
ตัวเองพรอมเอกสารถูกตองครบถวน สําหรับกําหนดการรับสมัคร ประกาศรายชือ่ ผูส มัครและวันลงคะแนนสรรหา
ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา
สมาชิกรายใดที่สมัครรับการสรรหา แตไมปรากฏรายชื่อเปนผูสมัคร ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการ
สรรหาภายใน 7 วัน นับแตวันทีป่ ระกาศรายชื่อผูส มัครรับการสรรหา เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบหรือ
ประกาศเพิ่ม เติมรายชื่อผูสมัครตอไป
ขอ 19. การใชสิทธิสมัครรับการสรรหาเปนกรรมการดําเนินการตามขอ 6(2) ตองใชสทิ ธิเฉพาะในเขตสรร
หาทีต่ นสังกัดอยูเ ทานั้น
ขอ 20. คุณสมบัติ คุณสมบัติตองหามของสมาชิกทีม่ ีสทิ ธิ์สมัครรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการดําเนินการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ ประกาศนายทะเบียนสหกรณและขอบังคับ
สหกรณ
ขอ 21. คุณสมบัติ และขอหามในการเปนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
(1) คุณสมบัตขิ องของประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
ก. ประธานกรรมการ เปนสมาชิกสหกรณและเคยดํารงตําแหนงกรรมการ
ดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ อยางนอย 1 วาระ หรือเคยเปนผูแทนสมาชิกอยาง
นอย 2 วาระ
ข. กรรมการดําเนินการ เปนสมาชิกสหกรณและตองผานการอบรมความรูเกีย่ วกับการ
บริหารสหกรณตามหลักสูตรทีส่ หกรณกําหนด ยกเวน ผูท ี่เคยเปนประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการสหกรณ หรือผูต รวจสอบกิจการ
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(2) หามสมาชิกซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการ
ก. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคกร หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
ค. เคยถูกใหพันจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนทีส่ ุดไว
พนจากตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ
ง. เคยถูกที่ประชุมใหญมมี ติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่
จ. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน หรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้น
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
ฉ. ผูซ ึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณ
ช. ดํารงตําแหนงทางการเมือง
ซ. ผูที่อยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนการกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใด
หมวดที่ 5
สิทธิ และการลงคะแนน
ขอ 22. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการใหถือเปนหนาทีข่ องสมาชิกทุกคน
ขอ 23. ใหสหกรณประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดําเนินการในวันที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศรายชื่อผูสมัคร โดยติดประกาศไวที่สํานักงานสหกรณและหนวยเลือกตั้ง
สมาชิกรายใดพบวาตนไมปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสทิ ธิลงคะแนนสรรหา หรือมีชอื่ อยูผดิ
หนวยลงคะแนนสรรหา ใหยื่นคํารองตอคณะกรรมการสรรหาภายใน 7 วัน นับแตวันทีป่ ระกาศรายชือ่ ผูม ีสิทธิ
ลงคะแนนสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบและดําเนินการประกาศเพิ่มเติมรายชือ่ ผูม ีสิทธิลงคะแนนสรรหา
ใหถูกตองตอไป
ขอ 24. การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก สมาชิกทุกคนสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกประธาน
กรรมการตามขอ 6(1) และหรือกรรมการตามขอ 6(2) และหรือ (3) ตามที่เปดรับสมัครในปนั้น
ขอ 25. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการตามขอ6 (1) สมาชิกมีสิท ธิออกเสีย งลงคะแนนสรรหา
ผูสมัครเปนประธานกรรมการไดเพียงหนึ่งคน
ในกรณีที่มีผูสมัครเปนประธานกรรมการหลายคน ใหผูสมัครที่มีค ะแนนรวมสูงสุดเปนผูไดรับ การ
สรรหาเปนประธานกรรมการ
ในกรณีที่มีผูสมัครเปนประธานกรรมการคนเดียว ใหถือวาผูสมัครนั้นไดรับการสรรหาเปนประธาน
กรรมการโดยไมตองมีการลงคะแนนสรรหา
ขอ 26. การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการตามขอ 6(2) (3) สมาชิกมีสิทธิออกเสีย งลงคะแนนหา
ผูสมัครเปนกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการที่กําหนดใหมีในเขตนั้น
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ในกรณีที่มีผสู มัครเปนกรรมการหลายคน ใหผสู มัครที่มีคะแนนรวมสูงสุดและคะแนนในลําดับ
รองลงมา ไมเกินจํานวนกรรมการที่ใหมีในเขตนั้นเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการ
ในกรณีมีผูสมัครเปนกรรมการไมเกินจํานวนที่ใหมีในเขตใด ใหถือวาผูส มัครนั้นไดรับการสรรหาเปน
กรรมการโดยไมตองมีการลงคะแนนสรรหา
ในกรณีมีผสู มัครหรือนอยกวาจํานวนกรรมการดําเนินการที่จะมีไดในเขตนั้น ใหถือวาผูส มัครนั้นไดรับ
การสรรหาเปนกรรมการดําเนินการโดยไมตองมีการลงคะแนนสรรหา
ขอ 27. การลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ในกรณีมีผูไดรับคะแนนเสีย งเทากัน
และเปนคะแนนที่มีสิทธิไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ซึ่งจะทําใหมีจํานวนเกินกวาที่
กําหนดไวในการสรรหาคราวนั้น ใหคณะกรรมการสรรหาใชวิธีจับสลากเพื่อใหไดผูสมัครที่ได คะแนนเทากันนั้นไดรับ
การสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการตามจํานวนที่กําหนดไว
ขอ 28. สมาชิกออกเสียงลงคะแนนสรรหาตองไปใชสิทธิออกเสียงเฉพาะในหนวยลงคะแนนสรรหาที่ตนมี
ชื่อในบัญชีรายชื่อผูลงคะแนนสรรหาเทานั้น
ขอ 29. กรณีผูไดรับการสรรหาเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการของสหกรณขาดคุณสมบัติ
หรือตองหามเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการตามขอ 21 หรือมีเหตุอื่นที่ทําใหประธานกรรมการ
หรือกรรมการดําเนินการนั้นไมสามารถเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการได ใหคณะกรรมการสรรหา
ประกาศรายชือ่ ผูส มัครที่ไดรับคะแนนในลําดับถัดไปของเขตสรรหานั้นเปนผูไดรับการสรรหาแทน
หมวดที่ 6
ขอปฏิบัติ และขอหามในการสรรหากรรมการ
ขอ 30. ตัง้ แตเวลา 18.00 น.กอนวันลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ จนถึง
เวลา 18.00 น. ในวันลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการ หามผูส มัครหรือผูลงคะแนน หรือบุคคลใดๆ ดําเนินการ
ตาง ๆ ดวยการวิธีการใด ๆ อันเปนประโยชน หรือโทษแกผสู มัครคนใดคนหนึง่ หรือ หลายคน ไมวาในบริเวณใด ๆ
ขอ 31. ในระหวางเวลาเปดลงคะแนน หามมิใหผูใดเขามาในหนวยลงคะแนนทีก่ ําหนดไว เวนแตผู
ลงคะแนนที่เขาไปใชสิทธิลงคะแนน และผูลงคะแนนจะเขาไปในคูหาลงคะแนนไดคราวละ 1 คนในกรณีจําเปน
กรรมการประจําหนวยลงคะแนนจะเขาไปในคูหาลงคะแนนก็ได
ขอ 32. ผูลงคะแนนที่ประสงคจะใชสิทธิลงคะแนน เมื่อเขาไปในหนวยลงคะแนนแลว จะตองรายงานตัวตอ
กรรมการประจําหนวยลงคะแนน และดําเนินการลงคะแนนภายในเวลาอันสมควรเสร็จแลวจะตองออกจากบริเวณ
หนวยลงคะแนนในทันที
ขอ 33. ตัง้ แตวันทีม่ ีการประกาศใหมกี ารสรรหากรรมการดําเนินการ จนสิ้นสุดการสรรหากรรมการ
ดําเนินการในที่ประชุมใหญของสหกรณ หามมิใหผสู มัคร หรือผูใด กระทําอยางหนึ่งอยางใด เพื่อจะจูงใจใหผูสรรหา
ลงคะแนนสรรหาใหแกตนเอง หรือผูส มัครอื่น หรือใหงดเวนมิใหลงคะแนนสรรหาใหแกผสู มัครดวยวิธีการใด ๆ ดังนี้
(1) จัดทําให ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดซึ่งสามารถ
คํานวณเปนเงินได
(2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยทางตรง หรือทางออมแกผูใด
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ และหรือการรื่นเริงตาง ๆ
(4) เลีย้ ง หรือรับจะจัดเลีย้ งผูใด หรือใหผูใดจัดเลีย้ ง
(5) ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด ๆ

รายงานประจําป 2563
หมวดที่ 7
บทเฉพาะกาล
ขอ 34. ใหกรรมการดําเนินการที่ไดมาจากการเลือกตัง้ กอนระเบียบนี้ถือใชบังคับใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวา
จะครบตามที่ไดกําหนดไวในขอบังคับเดิมของสหกรณ
ในการประชุมใหญสามัญประจําปปแรกทีข่ อบังคับฉบับแกไขมีผลบังคับใช ใหสรรหาประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกหกคน ซึ่งรับสมัครจากเขตกรรมการดําเนินการรวมสี่คน เขตโรงพยาบาลชุมชน
รวมหนึ่งคน และเขตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมหนึ่งคน รวมเปนเจ็ดคน เมื่อรวมกับกรรมการดําเนินการทีย่ ัง
อยูในวาระอีกแปดคน จะมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคน
ในการประชุมใหญสามัญประจําปปที่สอง ใหสรรหากรรมการดําเนินการอีกแปดคน ซึ่งรับสมัครจาก
เขตกรรมการดําเนินการรวมสามคน เขตโรงพยาบาลชุมชนรวมสองคน เขตโรงพยาบาลศูนยสกลนคร
รวมหนึ่งคน และเขตสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรวมสองคน รวมเปนแปดคนคน เมือ่ รวมกับกรรมการดําเนินการที่
ยังอยูในวาระอีกเจ็ดคน จะมีคณะกรรมการดําเนินการสิบหาคน
ในการประชุมใหญสามัญประจําปปถดั ไปใหสรรหากรรมการดําเนินการจากสมาชิกสหกรณตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองสลับกันไปทุกป
กรณีปใดที่กรรมการตามวรรคหนึ่งและหรือวรรคสองวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระใหสรรหา
กรรมการดําเนินการแทนตามแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่..................................................................

(ดร.ธานี กอบุญ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 7. เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน ประมาณการรายรับ - รายจาย ประจําป 2564
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ประจําป 2563 ขอเสนอแผนงาน ประมาณการรายรับ และ
ประมาณการรายจาย ประจําป 2564 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
แผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
พ.ศ. 2559 -2563
****************

วิสัยทัศน (VISION)
เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศ นําพามวลสมาชิกสูค ุณภาพที่ดี ภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
และมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ
พันธกิจ (MISSION)
- พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ มาตรฐานคุณภาพจัดการสหกรณ
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทางการเงิน
- จัดสวัสดิการใหครอบคลุมและทั่วถึงและเหมาะสม
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงเครือขายอื่น
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อใหสูความเปนเลิศ
- สนับสนุนการลงทุนเพือ่ ระบบบริการ
- สรางความรวมมือกับภาคีเครือขายสหกรณและเอือ้ อาทรตอชุมชน
เปาหมายสูงสุด
สหกรณเปนองคกรทีม่ ีความมั่นคงและพึ่งตนเองได เพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องสมาชิก
เปาประสงค(Goal)
1. บริหารจัดการสหกรณภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. การบริการของสหกรณสรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
3.ระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถวน ถูกตองและทันเวลาเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
4.สมาชิกสหกรณมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารจัดการของสหกรณ
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นโยบาย
1. บริหารจัดการสหกรณมุงสูวสิ ยั ทัศน พันธกิจและเปาหมายทีว่ างไว
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสหกรณใหมั่นคง มวลสมาชิกพึงพอใจ ดวยการมีสวนรวม เพื่อสราง
ความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
3. เพิ่มพูนความรูและเสริมสรางคุณภาพชีวิตแกมวลสมาชิกใหดยี ิ่งขึ้นขึ้น
4. นําเทคโนโลยี่สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการเพื่อใหบรรลุประสิทธิผล
5. เพิ่มศักยภาพของกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ
6. เปนผูนําการเชือ่ มโยงเครือขายสหกรณ
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการบริหารทุนที่เอือ้ ตอความมั่นคงของสหกรณและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกร โครงสรางและระบบบริหารงานสหกรณใหไดมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางภาคีเครือขายและเชือ่ มโยงธุรกิจในขบวนการสหกรณ และเอือ้ อาทรตอชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสหกรณและจัดการสภาพแวดลอมใหสวยงาม
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แผนงานประจําปสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด พ.ศ. 2564
***************************************************
ประเด็นยุทธศาสตร 1 ยกระดับการบริหารทุนที่เอือ้ ตอความมั่นคงของสหกรณ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สมาชิก
เปาประสงค สรางความมั่นคงอยางยั่งยืนดานการเงินสหกรณ
กลยุทธ
1.บริหารเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ
2.สงเสริมการออมสูการปลอดหนี้วัยเกษียณ
3.โครงสรางทางการเงินของสหกรณเขาเกณฑมาตรฐาน
4.ออกผลิตภัณฑทางการเงิน
5.เพิม่ จํานวนสมาชิก
ตัวชีว้ ัด
1.รอยละ 100 ของเงินฝากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
2.รอยละ 100 ของลูกหนีเ้ งินกูป กติชําระไดตามกําหนด
3.รอยละ 100 ของลูกหนีป้ รับโครงสรางหนี้ชําระหนี้ไดตามกําหนด
4.รอยละ 100 ของปริมาณธุรกิจใหมเพิม่ ขึ้นจากปทผี่ านมา
5.รอยละ 1 ของกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
6.รอยละ 30 ของจํานวนสมาชิกสามัญมีการฝากเงินแบบตอเนื่องทุกๆเดือน
7.รอยละ40 ของจํานวนสมาชิกเขาเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเพิ่มขึ้น
8.รอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกเขารวมโครงการปลูกปาเพื่อการออม
9.รอยละ 80ของจํานวนสมาชิกเขาที่เขาถึงเงินกูพ ิเศษแบบประกอบอาชีพที่มีรายไดงอกเงยเพิม่
10.รอยละ 65ขึ้นไปของคะแนนการประเมินตนเองดานโครงสรางทางการเงินตามเกณฑมาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ
11.จํานวนครั้งของการทบทวนและออกผลิตภัณฑรับฝากเงิน เงินกู ปละ 1 ครั้ง
12.รอยละ 30 ของสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
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กลยุทธ
1.บริหารเงินทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ
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เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด
-สหกรณมสี ดั สวนเงินทุนภายใน 1.รอยละ 100 ของเงินฝากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่ผาน
เพิ่มขึ้นและสรางความมั่นคงแก มา
สหกรณ
2.รอยละ 100 ของลูกหนีเ้ งินกูป กติชําระไดตาม
กําหนด
3.รอยละ 100 ของลูกหนีป้ รับโครงสรางหนี้ชําระหนี้
ไดตามกําหนด
4.รอยละ 100 ของปริมาณธุรกิจใหมเพิม่ ขึ้นจากปที่
ผานมา
5.รอยละ 1 ของกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

2.สงเสริมการออมสูการปลอด สรางความมั่นคงดานการเงินแก 6.รอยละ 30 ของจํานวนสมาชิกสามัญมีการฝากเงิน
หนี้วัยเกษียณ
สมาชิกและครอบครัว
แบบตอเนือ่ งทุกๆเดือน
7.รอยละ40 ของจํานวนสมาชิกเขาเปนสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหเพิ่มขึ้น
8.รอยละ 5 ของจํานวนสมาชิกเขารวมโครงการปลูก
ปาเพื่อการออม
9.รอยละ 80ของจํานวนสมาชิกเขาที่เขาถึงเงินกูพิเศษ
แบบประกอบอาชีพทีม่ ีรายไดงอกเงยเพิม่
3.โครงสรางทางการเงินของ -สรางความมั่นคงทางการเงิน 10.รอยละ 65ขึ้นไปของคะแนนการประเมินตนเอง
สหกรณเขาเกณฑมาตรฐาน อยางยั่งยืน
ดานโครงสรางทางการเงินตามเกณฑมาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ
11.จํานวนครั้งของการทบทวนและออกผลิตภัณฑรับ
4.ออกผลิตภัณฑทางการเงิน -ผลิตภัณฑทางการเงิน
สอดคลองกับตนทุนการเงินและ ฝากเงิน เงินกู ปละ 1 ครั้ง
ความตองการ
5.เพิ่มจํานวนสมาชิก
-เพื่อใหมสี มาชิกเพิ่มขึ้น
12.รอยละ 30 ของสมาชิกใหมเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน
เปาประสงค
กลยุทธ พัฒนาใหเปนองคกรประสิทธิภาพสูง
1. บริหารงานแบบมุง เนนผลสัมฤทธิ์
2. ปรับปรุงระบบบริหารใหทันสมัย
ตัวชีว้ ัด

1. ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางาน จํานวน 1 ครั้ง
2. จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณ จํานวน 1 ครั้ง
3. รอยละ 90 ของตัวชี้วัดตามแผนฯบรรลุเปาหมายที่วางไว
4. รอยละ 90 ของเจาหนาทีม่ ีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานไมต่ํากวาระดับดีขึ้นไป
5. รอยละ 100 ของขอบังคับและระเบียบสหกรณปรับปรุงใหสอดคลองกฎกระทรวงที่บังคับใช
6. จัดหาอัตรากําลังบุคลากรของสหกรณ จํานวน 1 อัตรา
7. รอยละ 100 ของสมาชิกกูเงินพิเศษเพือ่ ที่อยูอาศัยไดรับหนังสือรับรองการจายดอกเบีย้
8. ปรับปรุงระบบการใหบริการเงินกูฉ ุกเฉิน สามัญและพิเศษผานออนไลน จํานวน 3ระบบ
9. ปรับปรุงหลักเกณฑการใหเงินกูทกุ ประเภท จํานวน 1 ครัง้
10. กําหนดแนวทางปฏิบตั แิ กไขปญหาหนี้สินสมาชิก(ผูกแู ละผูค้ําประกัน)
11. รอยละ 95 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป
12. รอยละ95ของคะแนนประเมินตนเองรางวัลสหกรณดเี ดนแหงชาติ
13. รอยละ 98 ของคะแนนประเมินตนเองสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
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กลยุทธ
1.บริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์

เปาประสงค
การบริหารจัดการสหกรณมี
ประสิทธิภาพ

137

ตัวชี้วัด
1.ปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการทํางาน
จํานวน 1 ครั้ง
2.จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณ
จํานวน 1 ครั้ง
3.รอยละ 90 ของตัวชี้วดั ตามแผนฯบรรลุ
เปาหมายที่วางไว
4.รอยละ 90 ของเจาหนาที่มีผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานไมต่ํากวาระดับดีขึ้นไป

2.ปรับปรุงระบบบริหารใหทันสมัย

บริหารจัดการทันตอสถานการณ
ปจจุบัน

5.รอยละ 100 ของขอบังคับและระเบียบ
สหกรณปรับปรุงใหสอดคลองกฎกระทรวงที่
บังคับใช
6.จัดหาอัตรากําลังบุคลากรของสหกรณ
จํานวน 1 อัตรา
7.รอยละ 100 ของสมาชิกกูเงินพิเศษเพื่อทีอ่ ยู
อาศัยไดรับหนังสือรับรองการจายดอกเบีย้
8.ปรับปรุงระบบการใหบริการเงินกูฉ ุกเฉิน
สามัญและพิเศษผานออนไลน จํานวน 3
ระบบ
9.ปรับปรุงหลักเกณฑการใหเงินกูทุกประเภท
จํานวน 1 ครั้ง
10.กําหนดแนวทางปฏิบตั ิแกไขปญหาหนีส้ ิน
สมาชิก(ผูกแู ละผูค้ําประกัน)
11.รอยละ 95 ของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
12.รอยละ95ของคะแนนประเมินตนเองรางวัล
สหกรณดีเดนแหงชาติ
13.รอยละ 98 ของคะแนนประเมินตนเอง
สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
เปาประสงค พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกไปสูก ารอยูดี กินดี
กลยุทธ

1. พัฒนาระบบสวัสดิการใหเหมาะสม
2. สรางสมาชิกตนแบบ

ตัวชีว้ ัด
1. ปรับปรุงสวัสดิการสําหรับสมาชิกใหเหมาะสม จํานวน 1 ครั้ง
2. รอยละ 100 ของสมาชิกไดรับของที่ระลึกจากสหกรณเนือ่ งในวันครบรอบกอตั้ง
3. จัดอบรมหลักสูตร “อาชีพเสริมเพิ่มรายได” จํานวน 50 คน
4. จํานวนสมาชิกไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบ 4 ดาน รวม 20 คน
กลยุทธ
เปาประสงค
1.พัฒนาระบบสวัสดิการใหเหมาะสม จัดสวัสดิการไดเหมาะสมและ
ครอบคลุม

2.สรางสมาชิกตนแบบ

สมาชิกตัวอยางของสหกรณ

ตัวชี้วัด
1.ปรับปรุงสวัสดิการสําหรับสมาชิกให
เหมาะสม จํานวน 1 ครั้ง
2.รอยละ 100 ของสมาชิกไดรับของที่ระลึก
จากสหกรณเนื่องในวันครบรอบกอตั้ง
3.จัดอบรมหลักสูตร “อาชีพเสริมเพิ่มรายได”
จํานวน 50 คน
4.จํานวนสมาชิกไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบ
4 ดาน รวม 20 คน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค บริการทีท่ ันสมัยและประทับใจ
กลยุทธ
1. ปรับปรุงฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน
2. เชื่อมธุรกรรมดวยAPP
3. ขอมูลขาวสารทันสมัย
ตัวชีว้ ัด
1. รอยละ 100 ของฐานขอมูลครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน
2. จํานวนครั้งของการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน 4 ระบบ คือ สมัครสมาชิกออนไลน แตงตัง้ หรือ
เปลีย่ นแปลงผูรับผลประโยชน สวัสดิการ และการฝกอบรม
3. จํานวนครั้งของการพัฒนาระบบตรวจสอบและปรับสมุดคูฝากดวยตนเอง จํานวน 1 ระบบ
4. จํานวนครั้งของการปรับปรุงระบบการยื่นคําขอกูเ งินกูฉ ุกเฉิน สามัญและพิเศษผานออนไลน จํานวน1
ระบบ
5. รอยละ100 ของบริการหลักและบริการเสริมของสหกรณมีระบบบริการทางออนไลน
6. จํานวนครั้งของการจัดทํา App Mobile เพื่อรองรับบริการของสหกรณ จํานวน 1 ระบบ
7. รอยละ 100 ของสมาชิกที่ไดรับบริการไดรับการแจงขาวดวยระบบ Linebot
กลยุทธ
1.ปรับปรุงฐานขอมูลใหถูกตอง
ครบถวน

2.เชื่อมธุรกรรมดวยAPP

เปาประสงค
สมาชิกดูและตรวจสอบขอมูลสวน
บุคคล

สมาชิกเขาถึงบริการที่รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
1.รอยละ 100 ของฐานขอมูลครบถวน ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
2.จํานวนครั้งของการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงาน 4 ระบบ คือ สมัครสมาชิกออนไลน
แตงตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงผูรับผลประโยชน
สวัสดิการ และการฝกอบรม
3.จํานวนครัง้ ของการพัฒนาระบบตรวจสอบ
และปรับสมุดคูฝากดวยตนเอง จํานวน 1
ระบบ
4.จํานวนครั้งของการปรับปรุงระบบการยื่นคํา
ขอกูเ งินกูฉ กุ เฉิน สามัญและพิเศษผาน
ออนไลน จํานวน1ระบบ
5.รอยละ100 ของบริการหลักและบริการเสริม
ของสหกรณมีระบบบริการทางออนไลน
6.จํานวนครั้งของการจัดทํา App Mobile เพื่อ
รองรับบริการของสหกรณ จํานวน 1 ระบบ

3.ขอมูลขาวสารทันสมัย

สมาชิกไดรบั ขาวสารที่ทันสมัย

7.รอยละ 100 ของสมาชิกที่ไดรับบริการ
ไดรับการแจงขาวดวยระบบ Linebot
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
เปาประสงค บุคลากรสหกรณเปนมืออาชีพ
กลยุทธ
1. พัฒนาบุคลากรสหกรณ
ตัวชีว้ ัด
1. สมาชิกผานการอบรมหลักสูตร”ผูต รวจสอบกิจการ” จํานวน 40 คน
2. จํานวนสมาชิกผานการอบรมหลักสูตร”พัฒนาศักยภาพสมาชิก” จํานวน 1,000 คน
3 .ผูแทนสมาชิกผานการอบรมหลักสูตร”พัฒนาศักยภาพผูแ ทนสมาชิก” จํานวน 300 คน
4. รอยละ 100 ของกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการ ผานการอบรมตามหลักสูตรทีก่ ําหนด
5. รอยละ 100 ของฝายจัดการผานการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด
6. รอยละ 100 ของอนุกรรมการบริหารเงินทุน/บริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในไดรับการพัฒนา
ตามที่กําหนด
กลยุทธ
1.พัฒนาบุคลากรสหกรณ

เปาประสงค
เพิ่มศักยภาพบุคลากรสหกรณ

ตัวชี้วัด
1.จํานวนสมาชิกผานการอบรมหลักสูตร”ผู
ตรวจสอบกิจการ” จํานวน 40 คน
2.จํานวนสมาชิกผานการอบรมหลักสูตร”
พัฒนาศักยภาพสมาชิก” จํานวน 1,000 คน
3.จํานวนผูแทนสมาชิกผานการอบรม
หลักสูตร”พัฒนาศักยภาพผูแ ทนสมาชิก”
จํานวน 300 คน
4.รอยละ 100 ของกรรมการดําเนินการและ
ผูต รวจสอบกิจการ ผานการอบรมตาม
หลักสูตรที่กําหนด
5.รอยละ 100 ของฝายจัดการผานการอบรม
ตามหลักสูตรที่กําหนด
6.รอยละ 100 ของอนุกรรมการบริหาร
เงินทุน/บริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ไดรับการพัฒนาตามที่กําหนด

รายงานประจําป 2563

141

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 สรางภาคีเครือขายและเชือ่ มโยงธุรกิจในขบวนการสหกรณ และเอือ้ อาทรตอชุมชน
เปาประสงค สรางความรมมือกับขบวนการสหกรณ
กลยุทธ
1. สรางความรวมมือและเอื้ออาทรตอชุมชน
ตัวชีว้ ัด
1. รอยละ 80 ของสหกรณในเครือขายสันนิบาตสหกรณจังหวัดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ
2. จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของเครือขายสันนิบาตจังหวัดตามที่กําหนด
3. จํานวนสหกรณในเครือขายสันนิบาตจังหวัดมีธุรกรรมเชื่อมโยงทางการเงินในปทผี่ านมา
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด
1.สรางความรวมมือและเอื้ออาทรตอ
1.รอยละ 80 ของสหกรณในเครือขายสันนิบาต
ชุมชน
สหกรณจังหวัดไดเขารวมกิจกรรมวิชาการ
2.จํานวนครั้งของการเขารวมกิจกรรมของเครือขาย
สันนิบาตจังหวัดตามที่กําหนด
3.จํานวนสหกรณในเครือขายสันนิบาตจังหวัดมี
ธุรกรรมเชื่อมโยงทางการเงินในปทผี่ านมา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสหกรณและจัดการสภาพแวดลอมใหสวยงาม
เปาประสงค สนับสนุนการบริการที่ประทับใจ
กลยุทธ
1. พัฒนาระบบบริการใหประทับใจ
2. จัดหาพัสดุ
3. ตอเติมอาคารสหกรณ
ตัวชีว้ ัด
1. พัฒนาระบวนการทํางานหลักเปนลายลักษณอักษรและเผยแพร จํานวน 1 ครั้ง
2. รอยละ 100 ของขอเสนอแนะไดรับการตอบกลับดวยลายลักษณอักษร
3. รอยละ 100 ของพัสดุ ครุภัณฑไดรับการจัดหาตามแผน
4. รอยละ 100 ของการกอสรางตอเติมอาคารสหกรณเปนไปตามแผนการบริหารการกอสราง
จํานวน 1 แผน
กลยุทธ
เปาประสงค
ตัวชีว้ ัด
1.พัฒนาระบบบริการใหประทับใจ
1.พัฒนาระบวนการทํางานหลักเปนลายลักษณอักษรและ
เผยแพร จํานวน 1 ครั้ง

2.จัดหาพัสดุ
3.ตอเติมอาคารสหกรณ

2.รอยละ 100 ของขอเสนอแนะไดรับการตอบกลับดวย
ลายลักษณอกั ษร
3.รอยละ 100 ของพัสดุ ครุภัณฑไดรับการจัดหาตามแผน
4.รอยละ 100 ของการกอสรางตอเติมอาคารสหกรณ
เปนไปตามแผนการบริหารการกอสราง จํานวน 1 แผน

ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 41(5)
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 39(1)

รวม

1.1.2 เงินฝากธนาคาร
1.1.3 เงินฝากสหกรณอื่น

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

1. รายไดดอกเบี้ย/เงินลงทุน
1.1 เงินใหกูและเงินฝาก
1.1.1 ใหสมาชิกกู

รายการ

152,416.09
717,665.22

200,000.00
200,000.00

อัตราดอกเบี้ย 5.60 % - 5.55 % ประมาณการรายไดตลอดป = 3,360,000.00 บาท
สํารองรายไดดอกเบี้ยเพิ่มระหวางป 11,435,500.00 บาท
รวมประมาณการรายไดเงินใหสมาชิกกูตลอดป 2564 เปนเงิน 385,000,000.00 บาท

เหตุผลและความจําเปน

ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นป จํานวน 4,923,296.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.60 ตอป

ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นป จํานวน 37,816,458.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.60 ตอป

ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นป จํานวน 3,385,331.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.60 ตอป

ยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นป จํานวน 1,924,768.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.60 ตอป

100,000.00
900,000.00 - เพิ่มการเชื่อมโยงเครื่อขาย ในป 2564 โดยการนําเงินไปฝากกับสหกรณ

107,787.00
189,578.00
2,117,731.00
275,704.00

368,610,228.28 388,690,800.00

113,795.00
195,297.97
500,956.00
41,644.00

390,400,000.00

ขอตั้ง

ป 2564

1. ยอดลูกหนี้ปกติ ณ วันสิ้นปรวม 6,505,965,663.00 บาท
แยกคํานวณตามอัตราดอกเบี้ยดังนี้
366,888,454.00 385,000,000.00 - อัตรา 5.25 % จํานวน 18,069,517.00 บาท
รายไดดอกเบี้ย เปนเงินประมาณ 884,840.00 บาท
- อัตรา 5.55 % จํานวน 595,454,921.00 บาท
รายไดดอกเบี้ย เปนเงินประมาณ 32,587,707.00 บาท
อัตรา 5.60 % จํานวน 5,892,341,225.00 บาท
รายไดดอกเบี้ย เปนเงินประมาณ 336,731,953.00 บาท
รวมดอกเบี้ยทั้งหมด 370,204,500.00 บาท
2. ปริมาณธุรกิจใหม ในป 2564 ประมาณ 720,000,000.00 บาท
- คาดวาจะปลอยเงินกูสามัญปกติและเงินกูฉุกเฉิน และ เงินกูพิเศษ
ประมาณเดือนละ 60,000,000 บาท

เกิดขึ้นจริง

0.00
0.00
0.00
0.00

390,000,000.00

งบประมาณ

ป 2563

2. เสนอประมาณการรายรับ ประจําป 2564

142
รายงานประจําป 2563

393,963,700.00

รวมทั้งสิ้น

1,530,275.39

1,500,000.00
728,000.00

700,000.00

3,000.00

แยกเปนสมาชิก 200 คน สมาชิกสมทบ 300 คน

25,000.00 - คาดวาจะรับสมาชิกเขาใหมในป 2564 ประมาณ 500 ราย คาสมัครรายละ 50 บาท

372,559,181.77 391,681,700.00

1,573,575.39

2,300.00

3,000.00

1,533,000.00

41,000.00

30,000.00

เหตุผลและความจําเปน

2,260,400.00 - สหกรณถือหุน 45,196,000.00 บาท ประมาณปนผลรอยละ 5.00 ตอป
2,500.00 - สหกรณถือหุน 50,000.00 บาท ประมาณปนผลรอยละ 5.00 ตอป

ขอตั้ง

ป 2564

2,375,378.10 2,262,900.00
370,985,606.38 390,953,700.00

2,375,378.10
0.00

2,030,700.00
0.00
2,030,700.00
392,430,700.00

เกิดขึ้นจริง

งบประมาณ

ป 2563

รวม

2.4 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

2.2 คาธรรมเนียมและคาปรับ

2. รายไดอื่น
2.1 คาธรรมเนียมแรกเขา

รวม
รวมรายไดดอกเบี้ย/เงินลงทุน

1.2 ผลตอบแทนเงินลงทุน
- เงินปนผลชุมนุม (ชสอ.)
- เงินปนผลชุมนุม (ชอสธ.)

รายการ
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3. เสนอประมาณการรายจาย ประจําป 2564
รายการ
1. คาใชจายดอกเบี้ย
1.1 เงินรับฝาก

งบประมาณ

ป 2563

70,000,000.00

1.2 เงินกูยืมสถาบันการเงินอื่น

รวม
2. คาใชจายในการดําเนินงาน
2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.1.1 เงินเดือน

100,000,000.00

ป 2564
ขอตั้ง

จายจริง
71,430,093.76

80,000,000.00 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณอื่น

63,825,630.13

ตามแผนการรับเงินฝากจากสมาชิก
เพิ่มในป 2564 จํานวน 500 ลานบาท
60,000,000.00 ดอกเบี้ยจายเงินกูสถาบันการเงินอื่น
- ตั๋วสัญญาใชเงิน
- เงินกูระยะสั้น/ยาว

170,000,000.00 135,255,723.89

4,700,000.00

เหตุผลและความจําเปน

4,068,766.50

140,000,000.00

4,834,100.00 - สําหรับเงินเดือนเจาหนาที่ 11 คน เลื่อนขั้นปกติ
1. ผูจัดการ อัตราเดือนละ 85,090.- บาท
เปนเงินจํานวน 1,021,080.- บาท
2. เงินเดือนเจาหนาที่จํานวน 1 คน
เดือนละ 50,400.- บาท เปนเงิน 604,800.- บาท
3. เงินเดือนเจาหนาที่ขั้นปกติจํานวน 9 คน
เดือนละ 202,360.- บาท เปนเงิน 2,428,320.- บาท
4. เงินเดือนเจาหนาที่ใหม 2 คน
เดือนละ 15,060.- บาท เปนเงิน 361,440.-บาท
5. ในป 2564 เปดรับตําแหนง ผูชวยผูจัดการ 1 อัตรา
และ ตําแหนง นิติกร 1 อัตรา
6. สํารองเงินเลื่อนขั้นพิเศษประจําป
เปนเงินประมาณ 418,460.- บาท

2.1.2 คาลวงเวลา

70,000.00

41,263.83

70,000.00 - สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ทําการและวันหยุด

2.1.3 คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ

250,000.00

236,000.00

250,000.00 - สําหรับเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
และการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ

2.1.4 บําเหน็จเจาหนาที่

700,000.00

395,270.00

700,000.00 - เพื่อกันเปนคาใชจายสําหรับตั้งสํารองบําเหน็จ
พนักงานตามระเบียบที่กําหนดไว

2.1.5 คารักษาพยาบาล

50,000.00

0.00

50,000.00 - สําหรับเจาหนาที่สหกรณและบุคคลที่มีสิทธิ์
เบิกคารักษาตามระเบียบของสหกรณ

2.1.6 คาเครื่องแบบเจาหนาที่

78,000.00

0.00

2.1.7 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเจาหนาที่

30,000.00

13,220.00

117,000.00
5,995,000.00

72,235.00
4,826,755.33

2.1.8 เงินสมทบประกันสังคม
รวม

78,000.00

- สําหรับชุดฟอรมเจาหนาที่จํานวน 13 คน

30,000.00 - สําหรับเจาหนาที่เบิกคาเลาเรียนบุตร
117,000.00 - สมทบเงินประกันสังคม เจาหนาที่ 13 อัตรา
6,129,100.00
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รายการ
2.2 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

2.2.1 คาเสื่อมราคา
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

คาตกแตงรถยนตตัดจาย
คาซอมแซมและบํารุงรักษา
คาบริการในการรักษาความปลอดภัย
คาประกันโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงาน
คาเบี้ยประกันภัยรถยนต

รวม
2.3 คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น
2.3.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ

จายจริง

ป 2564
ขอตั้ง

2,000,000.00

1,588,546.62

2,500,000.00 - สําหรับสินทรัพยถาวรและครุภัณฑตาง ๆ

37,700.00
300,000.00
216,000.00
15,000.00
20,000.00
30,000.00

37,700.00
135,026.37
216,000.00
15,000.00
13,858.64
29,425.69

37,700.00
300,000.00
216,000.00
24,000.00
30,000.00
30,000.00

2,618,700.00

2,035,557.32

3,137,700.00

600,000.00

469,500.00

งบประมาณ

ป 2563

เหตุผลและความจําเปน

และอาคารที่ตอเติมใหม
- สําหรับคาใชจายเดิม
- สําหรับสินทรัพยถาวรและครุภัณฑตาง ๆ
- คาจางผูรักษาความปลอดภัย
- คาดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอรรายป
- สําหรับคาประกันภัยสํานักงาน
- สําหรับคาประกันภัยรถยนต

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
- เปนคาอาหารเครื่องดื่มการประชุมกรรมการ
และคณะทํางานการรับรองผูมาติดตอธุรกิจเยี่ยม
ชมกิจการและศึกษาดูงานของสหกรณ
- สําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของที่ไปปฏิบัติ
งานและการประชุมอบรมสัมมนาตาง ๆ
- ใชสําหรับบริหารงานและขยายงานใหบริการ
เชน ใบเสร็จรับเงิน หนังสือกูยืม หนังสือค้ํา
ประกัน สมุดบัญชี แบบฟอรมตาง ๆ เปนตน
- เปนคาวัสดุของใชในกิจการสหกรณ

2.3.2 คารับรอง

150,000.00

128,705.00

150,000.00

2.3.3 คาเบี้ยเลี้ยงและพาหนะกรรมการ

650,000.00

469,340.00

650,000.00

2.3.4 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

200,000.00

110,320.00

200,000.00

2.3.5 คาของใชสํานักงาน

300,000.00

177,509.00

300,000.00

2.3.6 คาใชจายในวันประชุมใหญ

800,000.00

695,683.00

800,000.00 - คาจัดทํารายงานกิจการประจําป
- คาพาหนะ ของผูแทนเขารวมประชุม คนละ 1,500
- คาอาหาร ของผูเขาประชุม

2.3.7 คาตอบแทนที่ปรึกษา ฯ

85,000.00

105,000.00

2.3.8 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

240,000.00

260,000.00

2.3.9 คาตอบแทนหนวยการเงิน

300,000.00

250,000.00

85,000.00 - คาตอบแทนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 2 ทาน
จํานวนคนละ 20,000.00 บาท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ จํานวน 3 ทาน
จํานวนคนละ 15,000.00 บาท
240,000.00 - เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการจํานวน 4
คน ๆ ละ 5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 ครั้ง

300,000.00 - เปนคาตอบแทนเจาหนาที่การเงินและ
หนวยงานที่หักเงินใหสหกรณ
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รายการ
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16

คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาบริการระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
คาไปรษณีย
คาใชจายอื่น ๆ

รวม
2.4 คาใชจายเกี่ยวกับการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
รวมงบประมาณรายจายทั้งหมด
3. หมวดครุภัณฑสํานักงาน
1. คอมพิวเตอรตั้งโตะ PC จํานวน 2 เครื่อง
2. กลองถายวีดีโอ จํานวน 1 ตัว
3. ตูปรับสมุดอัตโนมัติ

4. งบลงทุนและสิ่งปลูกสราง
1. ตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ
(งบผูกพัน)

ป 2563
งบประมาณ
จายจริง
100,000.00
100,000.00
30,000.00
25,327.86
200,000.00
189,583.67
50,000.00
57,058.65
60,000.00
49,434.00
50,000.00
28,430.00
700,000.00
524,261.71

ป 2564
ขอตั้ง
140,000.00
40,000.00
300,000.00
70,000.00
60,000.00
50,000.00
700,000.00

4,515,000.00
0.00

4,685,000.00
2,500,000.00 - คาใชจายสําหรับสมาชิกในการสรรหาประธานและ

3,640,152.89
0.00

เหตุผลและความจําเปน

- สําหรับคาโทรศัพท ในกิจการสหกรณ

- สําหรับคาบริการระบบ Call Center
- สําหรับจัดสงเอกสารในกิจการสหกรณ
- สําหรับจายคาใชจายในกิจการสหกรณทั่วไป
ที่ไมอาจแสดงรายการรวมอยูในหมวดอื่น ๆ
- สําหรับคาใชจายตามแผนงานประจําป
และโครงการตาง ๆ ของสหกรณ

กรรมการลวงหนา
- คาใชจายในการจัดการสรรหาประธานและ
กรรมการลวงหนา

13,128,700.00 10,502,465.54
183,128,700.00 145,758,189.43

16,451,800.00
156,451,800.00

60,000.00

41,800.00

0.00

40,000.00

34,191.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

75,991.00

10,000,000.00

4,077,304.00

5,922,696.00 - งบตอเติมอาคารสํานักงานสหกรณ
พรอมครุภัณฑและอุปกรณสํานักงาน

0.00
0.00

0.00
0.00

350,000.00 - ทาสีภายนอกอาคาร
200,000.00 - จัดทําปายดานหนาสํานักงานใหม

ป 62 ใชไป = 303,024

38,000.00 - จัดทําตูปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ พรอมอุปกรณ
38,000.00

ป 63 ใชไป = 3,774,280

2. ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารหลังเกา
3. ปายสํานักงาน
รวม

10,000,000.00
4,077,304.00
สรุปงบประมาณ - ประมาณการรายจาย
- งบจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
- งบลงทุน

6,472,696.00
156,451,800.00 บาท (หมวดคาใชจายถัวจายไดทุกหมวด)
38,000.00 บาท
6,472,696.00 บาท
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4. สรุปประมาณการรายรับและประมาณการรายจายประจําป 2564
ประมาณการรายรับ
1. รายไดดอกเบี้ย / เงินลงทุน
- ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู
- ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ปรับปรุงโครงสรางหนี้
- ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา
- ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 41(5)
- ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ 39(1)
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณอื่น
- ผลตอบแทนเงินลงทุน - หุนชุมนุมสหกรณ
2. รายไดอื่น
รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจาย
1. คาใชจายดอกเบี้ย
2. คาใชจายในการดําเนินงาน
2.1 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
2.2 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ
2.3 คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานอื่น
2.4 คาใชจายเกี่ยวกับการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการ
รวมประมาณการรายจาย
ประมาณการกําไรสุทธิประจําป 2564

385,000,000.00
107,787.00
189,578.00
2,117,731.00
275,704.00
100,000.00
900,000.00
2,262,900.00
728,000.00
391,681,700.00
140,000,000.00
6,129,100.00
3,137,700.00
4,685,000.00
2,500,000.00
156,451,800.00
235,229,900.00

มติที่ประชุม......................................................................................................................................................................................
ลงคะแนน
อนุมัต.ิ ................คะแนน ไมอนุมัต.ิ ...............คะแนน ไมออกเสียง…………........คะแนน
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ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจําป 2564
1. การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งทีป่ ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนบั แตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบหนึง่ ปนบั แตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ
กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณที่
ไดรับเลือกตัง้ อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูทตี่ นแทน
ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด พ.ศ. 2556 หมวด 8 คณะกรรมการ
ดําเนินการ ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมคี ณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามหมวด 12 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ใหกรรมการดําเนินการเลือกตัง้ ในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนง รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่ว
กัน ณ สํานักงาน สหกรณ
หามไมใหบคุ คลซึง่ มีลักษณะดังตอไปนี้ เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ใหจําคุกในความผิดเกีย่ วกับทรัพยทกี่ ระทําโดยทุจริต
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สดุ ใหพนจากตําแหนงกรรมการตาม คําสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองป ทางบัญชี
นับแต ปที่ผดิ นัด ถึงปทเี่ ลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
1. ในปบัญชี 2563 นี้ กรรมการดําเนินการ ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 มีจํานวน 15 คน
ตองพนจากตําแหนง ตามขอบังคับ ขอ 76 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จํานวน 7 คน ไดแก
1. นายสมพงษ
พันธุคุมเกา
วาระที่ 1 ปที่ 2
2. นายสมเกียรติ กันโฮมภู
วาระที่ 1 ปที่ 2
3. นางวิภา
แกวเคน
วาระที่ 1 ปที่ 2
ทิพยสุวรรณ
วาระที่ 1 ปที่ 2
4. นายยุทธนา
5. นายถาวร
เมฆราช
วาระที่ 1 ปที่ 2
6. นายวิทยา
นาคา
วาระที่ 2 ปที่ 2
วาระที่ 2 ปที่ 2
7. นายเทอดศักดิ์ จุลนีย
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และพนจากตําแหนง ตามขอบังคับ ขอ 76 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอบังคับ ขอ 39 (1) ตาย
จํานวน 1 คน ไดแก นายเพชรทวี นวลมณี (ซึง่ อยูในวาระที่ 2 ปที่ 2)
คงเหลือกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ดํารงตําแหนงอยูต ามวาระในป 2564 จํานวน 7 คน ดังนี้
1. ดร. ธานี
กอบุญ
วาระที่ 1 ปที่ 2
2. นายวิสทิ ธิ์
งิ้วพรหม
วาระที่ 1 ปที่ 2
3. นางสาวราณี
วิริยะเจริญกิจ วาระที่ 1 ปที่ 2
4. นายวรวุฒิ
ทิพยสุวรรณ
วาระที่ 1 ปที่ 2
วาระที่ 2 ปที่ 2
พิมพสมแดง
5. นายแสวง
วาระที่ 2 ปที่ 2
โทอิ้ง
6. นายชวน
วาระที่ 2 ปที่ 2
7. นางประภัสสร บุญอยู
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา 50 แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และขอบังคับสหกรณ ขอ 72
และหมวด 12 การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ในคราวประชุมใหญสามัญประจําป 2563 จึงตองมีการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ เพือ่ ทดแทน
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 8 คน ตามโควตาตาง ๆ ดังนี้
- โควตาทั่วไป
จํานวน 3 คน
- โควตา รพศ.สน.
จํานวน 1 คน
- โควตา รพช.
จํานวน 2 คน
- โควตา สสอ.
จํานวน 2 คน
2. แจงรายชือ่ และหมายเลขผูส มัครกรรมการ ประจําป 2564
1. โควตาทัว่ ไป จํานวน 3 คน
มีผูสมัคร 7 คน ประกอบดวย
หมายเลข 1 นายถาวร
เมฆราช
หมายเลข 2 นายพีรพงศ
ทองอันตัง
หมายเลข 3 นายยุทธนา
ทิพยสุวรรณ
วนะภูติ
หมายเลข 4 นางสุรางค
ไชยพะยวน
หมายเลข 5 นายมานิตย
พันธุคุมเกา
หมายเลข 6 นายสมพงษ
วงคสาย
หมายเลข 7 นายเอนกสรร
2. โควตา รพศ.สน. จํานวน 1 คน
มีผูสมัคร 2 คน ประกอบดวย
หมายเลข 1 นางเกษร
สังขกฤษ
หมายเลข 2 นางสาวปนัดดา รักษาแสง
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3. โควตา รพช.
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
4. โควตา สสอ.
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

จํานวน 2 คน
มีผูสมัคร 3 คน ประกอบดวย
1 นายสมเกียรติ
กันโฮมภู
2 นางกุสมุ า
มณีนพ
3 นางนิรันดร
เทียนรังษี
จํานวน 2 คน
มีผูสมัคร 4 คน ประกอบดวย
1 นายสุวพันธุ
คะโยธา
2 นายวิรัตน
จําปาวัน
3 นายพูลสมบัติ
ติงมหาอินทร
4 นายปญญา
อัคพิน

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................
1. แตงตัง้ ....................................................................... เปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
2. แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ ดังนี้
..............................................................................
..............................................................................
2. แตงตัง้ คณะกรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตัง้ (ลงคะแนน) ดังนี้
.............................................................................
.............................................................................
3. แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนี้
............................................................
............................................................
ผลการเลือกตั้งกรรมการ - โควตาทั่วไป จํานวน 3 คน ประกอบดวย
1.....................................................................
2.....................................................................
3.....................................................................
- โควตา รพศ.สน. จํานวน 1 คน ประกอบดวย
1........................................................................
- โควตา รพช. จํานวน 2 คน ประกอบดวย
1.........................................................................
2.........................................................................
- โควตา สสอ. จํานวน 2 คน ประกอบดวย
1........................................................................
2.........................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9. เรือ่ งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2563
รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ไดเลือกตั้งใหขาพเจา และคณะเปน
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด สําหรับ ปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ขอ 104
อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ
1. คณะผูต รวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร ประกอบดวย
1.1 นางสาวคําหยาด ใจสูศ ึก
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
1.2 นางวัชราภรณ
พอคุณตรง
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
1.3 นางสาวสุทชั ชา วิทยพาณิชกร ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
1.4 นางสุภาดา
ตามัย
เลขานุการผูต รวจสอบกิจการสหกรณ
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน
2.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ
3. ขอบเขตของการตรวจสอบ
3.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชี ตามเอกสารหลักฐาน
3.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามทะเบียนและขอกําหนดของสหกรณ
3.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ทะเบียน และมติของทีป่ ระชุม
3.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงานการตามแผนงานและ
งบประมาณที่กําหนดไว
3.5 ตรวจสอบการจัดทํางบทดลองประจําเดือนทุกเดือน
3.6 ตรวจสอบการรับ จายเงิน โดยเปรียบเทียบกับรายได รายจาย
4. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
4.1 ดานการบริหารงานทั่วไป
4.1.1 ตรวจสอบการจัดทําผังการจัดองคกรและการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
- มีการจัดทําผังโครงสรางองคกรไวเปนลายลักษณอักษร เหมาะสมและชัดเจน
มีการแบงงาน การกําหนดสายการปฏิบัติงานและการบังคับบัญชา มีการควบคุมการดําเนินงานตามสาย
การปฏิบัติงาน ทั้งไดมีการปฏิบัติงานตามโครงสรางที่กําหนด
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4.1.2 มีขอบังคับและระเบียบตางๆ ที่สหกรณกําหนดขึน้ ถือใหเปนแนวทางปฏิบัติงาน
ครบถวนและเหมาะสม
4.2 การปฏิบตั ดิ านบัญชี
4.2.1 สหกรณใชระบบบัญชี เปนไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดและใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจะทํารายงานการเงินและบัญชีอยาง เหมาะสม และเพียงพอกับ
ปริมาณธุรกิจ
4.2.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณครบถวน และมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการ
บัญชี เพี ยงพอที่ จะใชเ ปนหลักฐานทางบัญ ชีโ ดยถู กตองตามที่ค วรในสาระสํ าคัญ ตามระเบีย บนาย
ทะเบียนสหกรณ
4.2.3 การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตางๆ เชน เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน และ
ลูกหนี้เงินกู ดวยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร ซึ่งการประมวลผลขอมูลเรียบรอย และตรงกับ
บัญชีคมุ ยอด และบัญชีแยกประเภท
4.3 ผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีสมาชิก
ประกอบดวย
รายการ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม

ป2563
(บาท)
3,895
2,296
6,191

ป 2562
(บาท)
3,374
2,597
5,971

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(คน)
(รอยละ)
521
15.44
-301
-11.59
220
3.68

-.

-ในรอบปการเงิน 2563 มีจํานวนสมาชิกเพิม่ ขึ้นจากป 2562 จํานวน 220 ราย คิดเปนรอยละ
3.68
-การรับเขาเปนสมาชิก และใหออกจากการเปนสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดมีการ
อนุมัตถิ กู ตอง ตรงตามที่กําหนดในขอบังคับของสหกรณ
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4.4 ดานสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินใหกแู กสมาชิกของสหกรณประกอบดวย
รายการ

ป 2563
(บาท)

ป 2562
(บาท)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1.1. เงินกูฉ ุกเฉินปกติ
100,477,300.00 128,849,400.00 -28,372,100.00
1.2. เงินกูฉ ุกเฉิน ATM
29,945,821.56
30,773,964.00
-828,142.44
2.เงินกูส ามัญ
2.1. สามัญปกติ
1,554,665,300.00 2,217,333,600.00 -662,668,300.00
2.2. เงินกูพเิ ศษ
212,715,616.00 119,683,154.00
93,032,462.00
2.3. เงินกูเ อกนกประสงค
422,350,000.00 240,600,000.00 181,750,000.00
รวม
2,320,154,037.56 2,737,240,118.00 -417,086,080.44

-22.02
-2.69
-29.89
77.73
75.54
-15.24

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร มีเงิ นใหกูแกส มาชิกทุกประเภท
รวม 2,320,154,037.56บาท ลดลงจากปกอน417,086,080.44 บาท หรือลดลงรอยละ15.24
การปฏิบัติในการใหกูยืมเปนไปตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ เอกสารหลักฐานแสดงการเปน
หนี้ การค้ํ า ประกั น และเอกสารประกอบครบถ วน การจั ด ทํ า ทะเบี ย นลู กหนี้ เ งิ นกู การประมวลผลข อ มู ล
รายละเอียดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร ยอดคงเหลือของลูกหนี้ ถูกตองตรงกับบัญชีคุมยอด
4.5 ดานการเงิน
4.5.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินสด
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
ป 2563
ป 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รอยละ
28,959.35
1.เงินสด
16,656.61
12,302.74
73.86
2. เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
42,900.00
88,431.00
-45,531.00
-51.49
- ออมทรัพย
74,533,775.22 51,424,533.57 23,109,241.65
44.94
- ออมทรัพยพิเศษ
9,551.40
6,139.69
3,411.71
55.57
3. เงินฝากสหกรณอื่น
11,187,692.42 17,547,820.97 -6,360,128.55
-36.24
รวม
85,802,878.39 69,083,581.84 16,719,296.55
24.20
การดํา เนินงานในระหว างปส หกรณออมทรั พยส าธารณสุข สกลนคร จํา กัด ดํา เนินการตรวจนับ เงิ น
คงเหลือเปนประจําทุกวัน ที่เปดทําการ เงินสดคงเหลือ จํานวน 28,959.35 บาท ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจําวัน และเปนไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินสด ซึ่งกําหนดไวไมเกิน 30,000 บาท
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เงินฝากธนาคารรวม 74,586,226.62บาท แยกเปนบัญชี เงินฝากกระแสรายวัน 2 บัญชี บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย6 บัญชี และบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1บัญชี สําหรับสํารองหมุนเวียนการดําเนินงานในระหวาง
ป
เงิ น ฝากสหกรณ อื่น รวม 11,187,692.42บาท แยกเป น เงิ น ฝากกั บ 3 สหกรณ ลดลงจากป ก อ น
6,360,128.55บาท หรือ ลดลงรอยละ 36.24
4.5.2 การรับ – จายเงิน เปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ และอยูภายใตกรอบ
งบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 รายการรับและจายเงินของสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร มีการลงนามอนุมัติโดยผูมีอํานาจอนุมัติ เอกสารประกอบการรับ -จายครบถวน
ถูกตอง เพียงพอตามหลักเกณฑทั่วไป และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการรับจายไวในที่ปลอดภัย
4.6 ดานการลงทุนทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัดมีการลงทุนประกอบดวย
รายการ
1. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
2. หุนบริษัทประกันชีวิตสหกรณ
3.หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขไทย
รวม

ป 2563
(บาท)
45,196,000
1,000,000
50,000

ป 2562
(บาท)
44,696,000
1,000,000

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(บาท)
รอยละ
500,000
1.12

46,246,000

45,696,000

1.20

50,000
550,000

100.00-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินลงทุนทั้งสิ้น
46,246,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปกอน จํานวน 550,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ1.20
การลงทุนดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และ ประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
4.7 ดานเงินรับฝาก
4.7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีเงินรับ
ฝากจากสมาชิกและเงินรับฝากจากสหกรณอื่น ประกอบ
ป 2563
ป 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(รอยละ)
1.เงินรับฝากจากสมาชิก
1,337,761,719.94 932,323,285.15 405,438,434.79
43.49
2.เงินรับฝากจากสหกรณอื่น 594,621,188.58 668,569,955.21 -73,948,766.63
-11.06
รวม
1,932,382,908.52 1,600,893,240.36 331,489,668.16
20.71
รายการ
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- เงินรับฝากจากสมาชิก รวม 1,337,761,719.94บาท แยกเปนประเภทเงินฝาก11
ประเภท เพิ่มขึ้นจากปกอน 405,438,434.79 บาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 43.49
- เงินรับฝากจากสหกรณอื่น รวม 594,621,188.58บาท โดยรับฝากกับ 16
สหกรณลดลงจากปกอน 73,948,766.63 บาท หรือ ลดลงรอยละ 11.06
การรับฝากเงินและจายคืนเงินรับฝากเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ เอกสาร
หลักฐานประกอบการรับฝากเงินและการถอนเงิน ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ
4.8 ดานทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทุนตางๆของสหกรณ ประกอบดวย
ป 2563
ป 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
รอยละ
2,592,411,470.00 2,442,197,030.00 150,214,440.00
ทุนเรือนหุน
6.15
ทุนสํารอง
224,440,365.99 202,117,533..34 22,322,832.65
11.04
ทุนสาธารณประโยชน
112,871.12
216,721.12
-103,850.00
-47.92
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
326,000.00
323,000.00
3,000.00
0.93
ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
2,058,492.48
4,189,502.48 -2,131,010.00
-50.87
สมาชิกและครอบครัว
ทุ น เพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ ง คง
1,390,231.33
1,029,016.63
361,214.70
35.10
ใหแกสหกรณ
รวม
2,820,739,430.92 2,650,072,803.57 170,666,627.35
6.44
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีทุนตางๆ
รวมทั้งสิ้น2,820,739,430.92 บาท เปรียบเทียบกับปกอนเพิ่มขึ้น 170,666,627.35 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
6.44รายการที่เพิ่มระหวางป สวนใหญเปนรายการรับทุนเรือนหุนจากสมาชิกเพิ่มขึ้น
- การใชจายทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกและครอบครัว เปนไปตามวัตถุประสงคที่
สหกรณกําหนด
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4.9 รายไดและคาใชจาย
รายการ
1.รายได
- รายไดดอกเบีย้
- รายไดอื่น
รวมรายได
2.คาใชจาย
- คาใชจายดอกเบีย้
- คาใชจายดําเนินงาน
รวมคาใชจาย
3.กําไรสุทธิ

ป 2563

ป 2562

+เพิ่ม,–ลด
(บาท)
รอยละ

367,758,535.31 357,974,685.91
4,800,646.46
1,946,535.91
372,559,181.77 359,921,221.82

9,783,849.40
2,854,110.55
12,637,959.95

2.73
146.63
3.51

135,255,723.89 145,031,780.86
10,476,242.51 10,548,227.31
145,731,966.40 155,580,008.17
226,827,215.37 204,341,213.65

-9,776,056.97
-71,984.80
-9,848,041.77
22,486,001.72

-6.74
-0.68
-6.33
11.00

สรุปการบริหารงานของสหกรณ
พิจารณาผลประกอบการในรอบปการเงิน 2563 สหกรณสามารถบริห ารการเงินกอใหเกิดผลกําไรสุทธิ
จํานวน 226,827,215.37 บาท สูงกวารอบปการเงิน 2562 จํานวน 22,486,001.72 บาทหรือสูงกวารอยละ
11.00
4.10 การใชจายเงินตามแผนงบประมาณรายจายประจําป
คชจ.ตาม
ยอดสะสม
รอยละ
หมวดรายจาย
แผน
ตั้งแตตนป
คาใชจายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม

170,000,000.00

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
5,995,000.00
เงินเดือน
คาลวงเวลา
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
บําเหน็จเจาหนาที่
คารักษาพยาบาล
คาเครื่องแบบเจาหนาที่
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรเจาหนาที่
เงินสมทบกองทุนประกันสัง คม

70,000,000.00
100,000,000.00
170,000,000.00

71,430,093.76
63,825,630.13
135,255,723.89

4,700,000.00
70,000.00
250,000.00
700,000.00
50,000.00
78,000.00
30,000.00
117,000.00
5,995,000.00

4,068,766.50
41,263.83
236,000.00
395,270.00
13,220.00
72,235.00
4,826,755.33

79.56

80.51
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คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ2,618,700.00

คาเสื่อมราคา
คาตกแตงรถยนตตัดจาย
คาซอมบํารุงยานพาหนะ
คาซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
คาซอมบํารุงคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
คาซอมแซมปรับปรุงอาคาร/ครุภัณฑ
คาบริการและพัฒนาโปรแกรม
คาบริการในการรักษาความปลอดภัย
คาดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
คาเบี้ยประกันอัคคีภัยสํานักงาน
คาเบี้ยประกันรถยนต

คาใชจายดําเนินงานอื่น 4,515,000.00
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ
คารับรอง
คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
คาของใชสํานักงาน
คาใชจายประชุมใหญ
คาตอบแทนที่ปรึกษาฯ
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
คาตอบแทนหนวยการเงิน
คาธรรมเนียมสอบบัญชี
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
คาโทรศัพท
คาบริการระบบโทรศัพทอัตโนมัติ
คาไปรษณีย
คาใชจายอื่น
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยตามคําพิพากษา
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

2,000,000.00
37,700.00

1,588,546.62
37,700.00

300,000.00

135,026.37

216,000.00
15,000.00
20,000.00
30,000.00
2,618,700.00

216,000.00
15,000.00
13,858.64
29,425.69
2,035,557.32

77.73

600,000.00
650,000.00
150,000.00
200,000.00
300,000.00
800,000.00
85,000.00
240,000.00
300,000.00
100,000.00
30,000.00
200,000.00
50,000.00
60,000.00
50,000.00
700,000.00

469,500.00
469,340.00
128,705.00
110,320.00
177,509.00
695,683.00
105,000.00
260,000.00
250,000.00
100,000.00
25,327.86
189,583.67
57,058.65
49,434.00
28,430.00
524,261.71
(26,223.03)
3,613,929.86
10,476,242.51
145,731,966.40

80.04
79.80
79.58

4,515,000.00
13,128,700.00
183,128,700.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายตามแผนกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ลดลง
จํานวน 37,396,733.60 บาท หรือลดลงรอยละ 20.42
-ในระหว า งปค ณะกรรมการได ทํ า หน า ที่ พิจารณารายการค า ใช จา ยงบดํ า เนิ นการให เ ป นไปอย า ง
เหมาะสมและเพียงพอกับการดําเนินธุรกิจในภาวะปจจุบัน
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4.11 ดานอื่นๆ
4.11.1การกอสรางอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยส าธารณสุขสกลนคร จํากัด จํานวน 1
หลัง ตามสัญญาเลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จํานวน 8,800,000 บาท (แปดลานแปดแสนบาท
ถวน) โดยมี หจก.กฤติมาคอนสตรัคชั่น เปนผู รับจ าง กําหนดแลวเสร็จวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลา
กอสราง 420 วัน จํานวน 8 งวดงาน ไดมีการจายเงินลวงหนา วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จํานวน 880,000บาท
งวดที่ 1-4 ได ดํ า เนิ นการจ า ยเงิ นเรี ย บร อยแล ว จํ า นวนเงิ น 3,344,000 บาท รวมจํ านวนเงิ นที่ จายทั้ ง สิ้ น
4,224,000 บาท
งวด
รายการ
จํานวนเงิน
ที่
1 จํา นวนเงิน ร อ ยละ 8 ของเงิ นค าจ าง หั กการเงิ น 792,000
จายเงิ นลวงหนา ร อยละ 1 ของเงินคาจางจายให
ผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรั บพื้ นที่ บริ เวณก อสรา ง และรื้ อถอน
สิ่งกีดขวางการกอสราง(ถามี)
1.2ปกผัง,ทดสอบดิน
1.3 ทํางานเสาเข็มเจาะ
1.4 ขนยายดินเสาเข็มเจาะ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 60 วัน)
2 จํา นวนเงิน ร อ ยละ 8 ของเงิ นค าจ าง หั กการเงิ น 792,000
จายเงิ นลวงหนา ร อยละ 1 ของเงินคาจางจายให
ผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก
2.2 หลอเสาตอมอ
2.3 หลอคานคอดิน
2.4 หลอเสารับคานชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนด 60 วัน)
3 จํานวนเงินรอยละ 10 ของเงินคาจาง หักการเงิน 968,000
จายเงินลวงหนา รอยละ 1 ของเงินคาจางจายให
ผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอคาน,พื้นชั้นที่ 1
3.2 หลอเสาชั้นที่ 1
3.3 หลอคานรับพื้นชั้นที่ 2
3.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 60 วัน)

หักจาย
ลวงหนา

คงเหลือ

หมายเหตุ

88,000 704,000

จายเงินวันที่
19 กรกฎาคม 2563

88,000 704,000

จายเงินวันที่
17 สิงหาคม 2563

88,000 880,000

จายเงินวันที่
11 กันยายน 2563
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จํานวนเงินรอยละ 12 ของเงินคาจาง หักการเงิน 1,144,000 88,000 1,056,000 จายเงินวันที่ 9
จายเงินลวงหนา รอยละ 1 ของเงินคาจางจายให
พฤศจิกายน 2563
ผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอเสารับหลังคา
4.2 หลอคาน,พื้น และกันสาด
4.3 กออิฐผนังชั้นที่ 1
4.4 ฉาบทองพื้นเซาะรองชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)

4.11.2 จากมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไดเห็นชอบให
สหกรณ ดําเนินการในป 2563 ตามประมาณการรายรับ รายจาย และแผนปฏิบตั ิการทีค่ ณะกรรมการดําเนินการ
เสมอตอทีป่ ระชุม ซึง่ สรุปได ดังนี้
1. รายได 393,963,700 บาท
2. คาใชจา ย 183,128,700 บาท
3. กําไรสุทธิ 210,835,000 บาท
ผลการดําเนินงาน (ม.ค. –ธ.ค. 63)
รายการ
1.รายได
1.1 รายไดดอกเบีย้
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย
2.1 คาใชจายดอกเบีย้
2.2 คาใชจายดําเนินงาน
รวมคาใชจาย
3.กําไรสุทธิ

เปาหมาย

เกิดขึ้นจริง
(บาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(บาท)
(รอยละ)

392,430,700.00 367,758,535.31
1,533,000.00
4,800,646.46
393,963,700.00 372,559,181.77

-24,672,164.69
3,267,646.46
-21,404,518.23

-6.29
213.15
-5.43

170,000,000.00 135,255,723.89
13,128,700.00 10,476,242.51
183,128,700.00 145,731,966.40
210,835,000.00 226,827,215.31

-34,744,276.11
-2,652,457.49
-37,396,733.60
15,992,215.31

-20.44
-20.20
-20.42
7.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มีรายไดดอกเบี้ยลดลง
จากคาเป าหมาย จํ านวน 24,672,164.69 บาท หรื อ ลดลงร อยละ 6.29 แตส ามารถเพิ่มในส วนรายไดอื่ น
เมื่อเทียบกับคาเปาหมาย จํานวน 3,267,646.46 บาท หรือเพิ่มรอยละ 213.15 ในภาพรวมรายไดที่เกิด ขึ้นจริง
เมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย ลดลงจํานวน 21,404,518.23 บาท หรือ ลดลงรอยละ 5.43
- คาใชจายดอกเบี้ย ลดลงจากคาเปาหมายจํานวน 34,744,276.11 บาท หรือลดลงรอยละ 20.44
และค า ใช จ ายดํ า เนิ น งานลดลงจากค า เป า หมาย จํ า นวน 2,652,457.49 บาท หรื อ ลดลงร อยละ 20.20
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ในภาพรวมค าใช จา ยที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง เมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ค า เป าหมาย ลดลงจํ านวน 37,396,733.60 บาท
หรือลดลงรอยละ 20.42
- กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากคาเปาหมาย จํานวน 15,992,215.31 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.59
5. ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกผูรับบริการอยางตอเนื่องเพือ่ เปนการพัฒนาระบบ
บริการของสหกรณ
2. ควรมีการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการใหกับสมาชิก และใหมีการประชาสัมพันธใหสมาชิก
ที่สนใจไดทราบอยางทั่วถึง

(ลงชื่อ)

คําหยาด ใจสูศกึ
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
(นางสาวคําหยาด ใจสูศ ึก)

(ลงชื่อ)

วัชราภรณ พอคุณตรง รองประธานผูตรวจสอบกิจการ
(นางวัชราภรณ พอคุณตรง)

(ลงชื่อ)

สุทัชชาวิทยพาณิชกร ผูต รวจสอบกิจการ
(นางสาวสุทชั ชาวิทยพาณิชกร)

(ลงชื่อ) สุภาดา ตามัย เลขานุการผูต รวจสอบกิจการ
(นางสุภาดา ตามัย)

มติที่ประชุม............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10. เรื่อง การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2564
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 17. กําหนดวา “ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูย มื หรือการค้ําประกัน
สําหรับปหนึง่ ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ
ถาทีป่ ระชุมใหญยงั มิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยงั มิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูย มื หรือการค้ํา
ประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูย ืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง”
ในป 2563 ทีป่ ระชุมใหญไดกําหนดวงเงินกูย ืมหรือค้ําประกัน จํานวน 3,900,000,000.00 บาท
(สามพันเการอยลานบาทถวน) และนายทะเบียนสหกรณ ไดอนุมตั ิวงเงินตามที่ประชุมใหญอนุมัติ
สําหรับในป 2564 สหกรณมคี วามจําเปนที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานประจําปที่วางไว
เพื่อใหสามารถบริการสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรักษาสภาพคลองอยางเพียงพอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ
กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยมื หรือการค้ําประกัน ประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน 3,900,000,000.00 บาท
(สามพันเการอยลานบาทถวน) วงเงินเทากับป 2563
ทุนเรือนหุน ณ วันสิ้นป
เงินสํารอง ณ วันสิ้นป
ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง
ในป 2564 สหกรณกําหนดวงเงินกูย ืม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,592,411,470.00
224,440,365.99
2,816,851,835.99
3,900,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

1. การกําหนดวงเงินกูย ืมหรือค้ําประกันของสหกรณเปนจํานวน 1.50 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง
(4,225,277,753.98 บาท)
2. หนี้สิน (ไมรวมเงินรับฝากจากสมาชิก) ตอ ทุน (ทุนเรือนหุนบวกเงินสํารอง) 0.40 : 1
(1,148,619,980.66 : 2,816,851,835.99)

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

162

รายงานประจําป 2563

ระเบียบวาระที่ 11. เรื่อง คัดเลือกผูส อบบัญชี และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2564
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับ ขอ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการ
ตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด โดยผูส อบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตัง้
สําหรับปบัญชี 2564 มีผสู อบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เสนอบริการตรวจสอบมายังสหกรณ ทั้งสิ้น 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาเบื้องตนแลว
จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาคัดเลือก 1 ราย โดยมีขอ มูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
รายละเอียด
ผูตรวจสอบบัญชี
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
คาธรรมเนียมสอบ
บัญชี

การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

1.บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมายจํากัด
ชื่อ นายชูศักดิ์ ชวยชู
เลขทะเบียนผูส อบบัญชีรับอนุญาต 8369
ปฏิบตั ิตามขอกําหนดในจรรยาบรรณของผูส อบ
บัญชีสหกรณ การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด
เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปน
จํานวนเงิน 100,000.00 บาท
(หนึ่งแสนบาทถวน)
คาธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมือ่ มีการประชุมใหญ
เรียบรอยแลว

2.บริษทั ซี เจ ออดิท จํากัด
ชื่อ นายเชิงชาย จันทรศรี
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 5557
ปฏิบตั ิตามขอกําหนดในจรรยาบรรณของ
ผูสอบบัญชีสหกรณ การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ
เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปน
จํานวนเงิน 140,000.00 บาท
(หนึ่งแสนสีห่ มื่นบาทถวน) โดยแบงเปน 2
งวด เทากัน
- งวดแรกเบิกเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปครั้งที่ 2
- งวดสุดทายเบิกเมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบบัญชีและไดแสดงความเห็นตอ
งบการเงินของสหกรณเรียบรอยแลว
ขาพเจาและ/หรือทีมงานผูช วยผูส อบบัญชีจะเขา ขาพเจาจะเขาตรวจสอบดวยตนเอง/
มอบหมายใหผชู วยทําการตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบและเขารวมประชุมรวม 6 ครั้ง
ประกอบดวย เขาตรวจสอบรายไตรมาส เขารวม อยางนอย 4 ครั้ง/ป (ตรวจระหวางป 2
ครั้ง, ตรวจเพื่อเตรียมความพรอมกอนปด
ประชุมรับรองงบการเงิน และเขารวมประชุม
บัญชี 1 ครั้ง และตรวจเมื่อปดบัญชีแลว 1
ใหญประจําป โดยเขาตรวจสอบครั้งละไมนอย
ครั้ง) โดยมีผูชวยไมนอยกวา 3 – 4 คนทุก
กวา 2 – 4 วัน ทําการ โดยมีผชู วยผูส อบบัญชี
ครั้ง ไมนอยกวา 2 วันทําการ
3 – 6 คน

รายงานประจําป 2563
รายละเอียด
การรายงานผลการ
ตรวจสอบ

ขอมูลอืน่ ๆ

จํานวนสหกรณที่
ตรวจสอบ

1. บริษทั มนตรีสอบบัญชีและกฎหมายจํากัด
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) ใหสหกรณทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด
3. ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการ
บริหารการเงินการบัญชีตามทีเ่ ห็นสมควร โดย
ไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบใน
ระหวางการตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงให
สหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปน
ลายลักษณอกั ษร หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหนวยงานราชการ
ขาพเจาจะดําเนินการตรวจสอบเพิม่ เติมตามที่
ไดรับแจงจากหนวยงานราชการนั้น แลวแจงผล
การตรวจสอบใหสหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร
4. ขาพเจายินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งตามที่
สหกรณรองขอ
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2. บริษทั ซี เจ ออดิท จํากัด
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ปใหสหกรณทราบ
2. รายงานผลการสอบบัญชีประจําป ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด
3. ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงินการบัญชีตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม
ถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมี
ขอสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่
พบในระหวางการตรวจสอบ ขาพเจา
จะแจงใหสหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณทราบเปนลายลักษณอักษรหรือ
เมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการ
บัญชีจากหนวยงานราชการ ขาพเจาจะ
ดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ไดรับ
แจงจากหนวยงานราชการนั้น แลวแจงผล
การตรวจสอบใหสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร
4. ขาพเจายินดีจะเขารวมประชุมใหญ
หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุก
ครั้งตามที่สหกรณรองขอ
1. ขาพเจา ขอรับรองวาผูสอบบัญชี นายชูศกั ดิ์ 1. ขาพเจา ขอรับรองวารับงานสอบบัญชี
ชวยชู เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 8369 สหกรณอื่นที่มีปบ ัญชีเดียวกับสหกรณของ
ทานไมเกินจํานวนที่กรมตรวจสอบบัญชี
ทราบและปฏิบตั ิตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ วาดวยการแตงตัง้ ผูส อบบัญชีรับอนุญาต สหกรณกําหนด
หรือบุคคลอื่นเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2562 2.ขาพเจาและผูชวยผูส อบบัญชีขอรับรอง
วา มีคุณสมบัติตามทีป่ ระกาศนาย
ขอ 12 และขอ 13
ทะเบียนสหกรณกําหนด
1. ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ จํานวน
1. ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ จํานวน 46
32 สหกรณ
สหกรณ
2. ผลงานดานการตรวจสอบกิจการสหกรณ
จํานวน 5สหกรณ

จึงนําเรียนเสนอทีป่ ระชุมใหญพจิ ารณาแตงตั้ง

มติที่ประชุม............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 12. เรื่องอื่น ๆ
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ประวัติ
การกอตั้งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
สํานักงานเลขที่ 1901 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท 0 - 4209 - 9605 มือถือ 080 - 005 - 8537 , 080 - 005 - 8538 , 080 - 005 - 8539

www.phsncoop.com

จดทะเบียน เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2524
ระยะก่ อนก่ อตั�งสหกรณ์
ในระยะนี้มกี ารดําเนินงานในลักษณะเปนสวัสดิการชวยเหลือขาราชการที่
เรียกวาสวัสดิการเงินทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร ดําเนินการใหสมาชิกซื้อหุน ๆ ละ 10 บาท สะสมหุนเปน
รายเดือนตามความประสงคของสมาชิกและบริการใหความชวยเหลือสมาชิกดานการเงิน โดยใหกูยืมเงิน ตอมา
ในป 2523-2524 ทพ.สุขสมัย สมพงษ ไดแจงวาการดําเนินการดังกลาวไมถกู กฎหมาย ถาจะใหถูกตองนาจะ
เปนรูปแบบของสหกรณ จึงรวมกันเปนคณะผูจัดตั้ง สหกรณ จํานวน 12 คน โดยมี นายแพทยมนูญ ฤทธิสิทธิ์
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดในขณะนั้นเปนประธาน ไดดําเนินการจัดตั้งและขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน
สหกรณ เพื่อดําเนินการในรูปแบบของสหกรณออมทรัพย
ระยะก่ อตั�งสหกรณ์ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ไดกอ ตั้งขึ้นเมือ่ วันที่
6 พฤศจิกายน 2524 และไดจดทะเบียนเปน สหกรณออมทรัพย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2524 หมายเลข
ทะเบียนสหกรณที่ กพธ. 73/2524 โดยใชชื่อสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด มาโดยตลอด
ระยะดําเนินธุ รกิจสหกรณ์ สหกรณ ไดเปดดําเนินธุรกิจ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2525 จนถึงปจจุบัน
โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพือ่ สงเสริมการออมทรัพยและชวยเหลือเกือ้ กูลมวลสมาชิก ในระยะแรกเริ่มมีจํานวน
สมาชิกทั้งหมด 676 คน ซึ่งรับมาจากขาราชการและลูกจางประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยูใน
จังหวัดสกลนคร โดยมี ทพ. สุขสมัย สมพงษ เปนประธานกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินทุนหมุนเวียนของ
ธุรกิจในระยะนี้ไดจากการขอยืมเงินจากสวัสดิการทุนสะสมสาธารณสุขสกลนคร จํานวน 160,000 บาท
โดยจายดอกเบี้ยรอยละ 10.00 ตอป เพื่อนํามาใชในการชวยเหลือสมาชิกโดยการใหกยู ืม ซึ่งสหกรณ
ไดดําเนินงานมาถึงปนี้เปนปที่ 39 ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 6,191 คน

165

166

รายงานประจําป 2563

ทําเนียบ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
รายชื�อคณะผู้ก่อตั�ง 6 พฤศจิกายน 2524
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

นายแพทยมนูญ
นายสมศักดิ์
นางสุวจี
นายอนันต
น.ส.ประทิน
ทันตแพทยสุขสมัย
นายสุดใจ
นางเรวดี
นายอรัญญ
นางบุญ มา
นางมณีรัตน
นายอดิศร

ฤทธิสิทธิ์
เอี่ยมสอาด
ปติวรรณ
เรืองรอง
จาดตาล
สมพงษ
พงษสิทธิศักดิ์
อินทรวงศ
ศรีบุญลือ
จันทรงาม
ธนานันท
ใจดี

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 1 ( พ.ศ. 2525)

ประธานคณะผูจัดตั้งสหกรณ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

1

2

นางสุวจี

ปติวรรณ

รองประธานกรรมการ 1

3

นายสุดใจ

พงษสิทฺธิศักดิ์

4

นายพิน

5

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 2 ( พ.ศ. 2526)
ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

2

นางสุวจี ปติวรรณ

รองประธานกรรมการ 1

รองประธานกรรมการ 2

3

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

รองประธานกรรมการ 2

สมพมิตร

กรรมการ

4

นายวิเทพ ทับทิม

รองประธานกรรมการ 3

นายนพรัตน

บุญขันธ

กรรมการ

5

นางเรวดี 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

นางเรวดี

อินทรวงศ

กรรมการ

9

นายเดน สุพลธวณิชย

กรรมการ

10

นายวัชรินทร

จันทรมหา

กรรมการ

10

นายอรัญญ ศรีบญ
ุ ลือ

กรรมการ

11

นายเดน

สุพลธวณิชย

กรรมการ

11

นายวิรัตน คูณขุนทด

กรรมการ

12

นายธวัช

ฤทธิ์ฤาชัย

กรรมการ/เหรัญญิก

12

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ/เหรัญญิก

13

นายอรัญญ

ศรีบุญลือ

กรรมการ/เลขานุการ

13

นายเกรียงศักดิ์ โอภาส

กรรมการ/เลขานุการ
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 3 ( พ.ศ. 2527)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 4 ( พ.ศ. 2528)

1

ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

1

ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

2

นายอดิศร ใจดี

รองประธานกรรมการ 1

2

นายอดิศร ใจดี

รองประธานกรรมการ 1

3

นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด

รองประธานกรรมการ 2

3

นายอรัญญ ศรีบุญลือ

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 คูณขุนทด

กรรมการ

8

นายพงษศักดิ์ ศรีสถาน

กรรมการ

9

นายอรัญญ ศรีบุญลือ

กรรมการ

9

น.ส.ประทิน จาดตาล

กรรมการ

10

นายพงษศักดิ์ ศรีสถาน

กรรมการ

10

นายเกรียงศักดิ์ โอภาส

กรรมการ

11

นายบุญ เทียม นีไลยนาค

กรรมการ

11

นายวิรัตน คูณขุนทด

กรรมการ

12

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ/เหรัญญิก

12

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ/เหรัญญิก

13

นายเกรียงศักดิ์ โอภาส

กรรมการ/เลขานุการ

13

นายอํานวย ไชยวงศคต

กรรมการ/เลขานุการ

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 5 ( พ.ศ. 2529)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 6 ( พ.ศ. 2530)

1

ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

1

ทันตแพทยสุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

2

นายอรัญญ ศรีบุญลือ

รองประธานกรรมการ 1

2

นายอรัญญ ศรีบุญลือ

รองประธานกรรมการ 1

3

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

รองประธานกรรมการ 2

3

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

รองประธานกรรมการ 2

4

นายสุเวช ขวาละคร

กรรมการ

4

นายเกรียงศักดิ์ โอภาส

กรรมการ

5

นายสัมฤทธิ์ ฮังกาสี

กรรมการ

5

นายสุพจน โพธิ์พงศวิวัฒน

กรรมการ

6

นางพรรณี ปอมไชยา

กรรมการ

6

นายสุเวช ขวาละคร

กรรมการ

7

นายวิรัตน คูณขุนทด

กรรมการ

7

นายยะรินทร สุริยะภา

กรรมการ

8

นายเกรียงศักดิ์ โอภาส

กรรมการ

8

นายพงษศักดิ์ ศรีสถาน

กรรมการ

9

นายยะรินทร สุริยะภา

กรรมการ

9

นายสัมฤทธิ์ ฮังกาสี

กรรมการ

10

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ/เหรัญญิก

10

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ/เหรัญญิก

11

นายอํานวย ไชยวงศคต

กรรมการ/เลขานุการ

11

นายอํานวย ไชยวงศคต

กรรมการ/เลขานุการ
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 7 ( พ.ศ. 2531)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 8 ( พ.ศ. 2532)

1

นายอรัญญ ศรีบุญลือ

ประธานกรรมการ

1

นายอนันต ภักดีไทย

ประธานกรรมการ

2

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

รองประธานกรรมการ 1

2

นายสมศักดิ์ เอี่ยมสอาด

รองประธานกรรมการ 1

3

นางสมคิด สีหพิทักษเกียรติ

รองประธานกรรมการ 2

3

นายยะรินทร สุริยะภา

รองประธานกรรมการ 2

4

นายยะรินทร สุริยะภา

กรรมการ

4

นายชัชวาลย คําชมภู

กรรมการ

5

นายเกรียงศักดิ์ โอภาส

กรรมการ

5

นายธีระ ปอมไชยา

กรรมการ

6

นางคมนิจ กลั่นเรืองแสง

กรรมการ

6

นายสัมฤทธิ์ ฮังกาสี

กรรมการ

7

นายวัฒนา คําเมือง

กรรมการ

7

นางโกศล สุวรรณเทน

กรรมการ

8

นายสุพจน โพธิ์พงศวิวัฒน

กรรมการ

8

นายอรัญญ ศรีบุญลือ

กรรมการ

9

นายสัมฤทธิ์ ฮังกาสี

กรรมการ

9

นายวิรัตน คูณขุนทด

กรรมการ

10

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร

กรรมการ/เหรัญญิก

10

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ/เหรัญญิก

11

นายอํานวย ไชยวงศคต

กรรมการ/เลขานุการ

11

นายสุดใจ พงษสิทธิศักดิ์

กรรมการ/เลขานุการ

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 9 ( พ.ศ. 2533)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ 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/เหรัญญิก

9

นายวิทยา ฤทธิสิทธ

กรรมการ

10

นางโกศล สุวรรณเทน

กรรมการ/เลขานุการ

10

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

กรรมการ/เหรัญญิก

11

นายสุดใจ พงษสิทธิศักดิ์

กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

11

นางโกศล สุวรรณเทน

กรรมการ/เลขานุการ
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 11 ( พ.ศ. 2535)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ 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 ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

7

นายบุญ เทียม 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 ขวัญ มา

กรรมการ

12

น.ส.ณัฐนี สินทรัพย

กรรมการ

12

นางทวิชติยา มาลัยกรอง

กรรมการ

13

นายสัมฤทธิ์ ฮังกาสี

กรรมการ

13

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

กรรมการ/เหรัญญิก

14

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

กรรมการ/เหรัญญิก

14

นายบุญเทียม นีไลยนาค

กรรมการ

15

นายประมวลศิลป บุพศิริ

กรรมการ/เลขานุการ

15

นายประมวลศิลป บุพศิริ

กรรมการ/เลขานุการ

1

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 13 ( พ.ศ. 2537)
นายอนันต ภักดีไทย

ประธานกรรมการ

1

2

นายยะรินทร สุริยะภา

รองประธานกรรมการ 1

3

นายทองมี ธีรนิธิมงคลกุล

4

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 14 ( พ.ศ. 2538)
นายทองมี ธีรนิธิมงคลกุล

ประธานกรรมการ

2

นายยะรินทร สุริยะภา

รองประธานกรรมการ 1

รองประธานกรรมการ 2

3

นางโกศล สุวรรณเทน

รองประธานกรรมการ 2

นายสวาท ไตรทิพย

กรรมการ

4

นายไพจิตร ภูละคร

กรรมการ

5

นายทรวง ขวัญมา

กรรมการ

5

นายวัชรินทร จันทรมหา

กรรมการ

6

นายไพจิตร ภูละคร

กรรมการ

6

นายเฉลียว สัพโส

กรรมการ

7

นายบุญ เทียม 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 ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

12

นางอุดมพร รัตนานิคม

กรรมการ

12

นายกัมพล ทองโคตร

กรรมการ

13

นางทวิชติยา มาลัยกรอง

กรรมการ

13

นายพิมล พรหมดวง

กรรมการ

14

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ/เหรัญญิก

14

นายทรวง ขวัญมา

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

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
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รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 15 ( พ.ศ. 2539)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ 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

นายวัฒชัย 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

นายเฉลียว สัพโส

กรรมการ

13

นายประมวลศิลป บุพศิริ

กรรมการ

14
15
16
17
18
19
20

นายชัชวาลย คําชมภู

กรรมการ

นายถนอม กิณเรศ

กรรมการ

นายสวาท ไตรทิพย

กรรมการ

นายประไพ แสนอุบล

กรรมการ

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

กรรมการ

นายเสกสรร อังมีพิษ

กรรมการ

นายพิมล พรหมดวง

กรรมการ

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

กรรมการ

นายนพรัตน บุญขันธ

กรรมการ

นายทองศักดิ์ ชายกวด

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ/ เหรัญ ญิก

นายสุเวช ขวาละคร

กรรมการ/ เหรัญญิก

นายประมวลศิลป บุพศิริ

กรรมการ/เลขานุการ

14
15
16
17
18
19
20

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ/เลขานุการ

รายงานประจําป 2563

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

นายวัชริน 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 โพธิพงษววิ ัฒน

กรรมการ

6

นายทองศักดิ์ ชายกวด

กรรมการ

7

นายประไพ แสนอุบล

กรรมการ

7

นายสุพจน โพธิพงษววิ ัฒน

กรรมการ

8

นายธีระ ปอมไชยา

กรรมการ

8

นายเสกสรร อังมีพิษ

กรรมการ

9

นายวัชรินทร จันทรมหา

กรรมการ

9

นายจุมพล แสงวงศ

กรรมการ

10

นายถนอม กิณเรศ

กรรมการ

10

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

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
15
16
17
18
19
20

นายสุเวช ขวาละคร

กรรมการ

นายธีระ ปอมไชยา

กรรมการ

นางพิกุลทอง แกวมาลา

กรรมการ

นางอุดารัตน จตุรพักตรพิสิฐ

กรรมการ

นางจินตนา เมืองแทน

กรรมการ

นางจินตนา เมืองแทน

กรรมการ

นายธวัช ฤทธิ์ฤาชัย

กรรมการ

น.ส.ประกายแกว กิ่งโก

กรรมการ

นายสินธวัตร สมบัติศรี

กรรมการ

นายสถิต วิชัย

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ/ เหรัญญิก

นางเกษร สังขกฤษ

กรรมการ/ เหรัญ ญิก

นายธานี กอบุญ

กรรมการ/ เลขานุการ

14
15
16
17
18
19
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 จรูญ ธรรม

กรรมการ

5

น.ส.ประกายแกว กิ่งโก

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 จรูญธรรม

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 ขวัญมา

กรรมการ

14
15

นางเกสร สังขกฤษ

กรรมการ/เหรัญญิก

นายประไพ แสนอุบล

กรรมการ/ เหรัญญิก

นายธานี กอบุญ

กรรมการ/เลขานุการ

14
15

นายประมวลศิลป บุพศิริ

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 ขวัญมา

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 วนะภูติ

กรรมการ

7

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ

7

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ

8

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ

8

นายวิทยา นาคา

กรรมการ

9

นางจินตนา เมืองแทน

กรรมการ

9

นายแสวง พิมพสมแดง

กรรมการ

10

นายวิทยา นาคา

กรรมการ

10

น.ส.ประกายแกว กิ่งโก

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
15

นางเกษร สังขกฤษ

กรรมการ/ เหรัญญิก

นางเกษร สังขกฤษ

กรรมการ/ เหรัญญิก

นายธานี กอบุญ

กรรมการ/ เลขานุการ

14
15

นายธานี กอบุญ

กรรมการ/ เลขานุการ

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 23 ( พ.ศ. 2547)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 24 ( พ.ศ. 2548)

1

ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

1

นายเมธี ปญญารัตน

ประธานกรรมการ

2

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ

2

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

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 วนะภูติ

กรรมการ

8

นายธานี กอบุญ

กรรมการ

9

นางจินตนา เมืองแทน

กรรมการ

9

นายเจษฎา เดชาพิทักษ

กรรมการ

10

นายวิทยา นาคา

กรรมการ

10

นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ

กรรมการ

11

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

11

นายชวน โทอิ้ง

กรรมการ

12

นายเจษฎา เดชาพิทักษ

กรรมการ

12

นางจินตนา เมืองแทน

กรรมการ

13

นายพงษศักดิ์ ศรีสถาน

กรรมการ

13

นายสันติสุข ไชยมงคล

กรรมการ

14
15

นายสุเวช ขวาละคร

กรรมการ/ เหรัญญิก

นางเกษร สังขกฤษ

กรรมการ/ เหรัญญิก

น.ส.ประกายแกว กิ่งโก

กรรมการ/ เลขานุการ

14
15

นายแสวง พิมพสมแดง

กรรมการ/ เลขานุการ

รายงานประจําป 2563

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 25 ( พ.ศ. 2549)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ 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

4

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ

4

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

รองประธานกรรมการ2
กรรมการ

5

นายชาติชาย วงศกาฬสินธุ

กรรมการ

5

นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ

กรรมการ

6

นายชัยยงค มณีบู

กรรมการ

6

นางชวน โทอิ้ง

กรรมการ

7

นายพีรพงศ ทองอันตัง

กรรมการ

7

นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ

กรรมการ

8

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ

8

นายชาติชาย วงศกาฬสินธุ

กรรมการ

9

นางสาวราณี วิริยะเจริญ กิจ

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 ทองอันตัง

กรรมการ

13

นายสันติสุข ไชยมงคล

กรรมการ

13

นายวิทยา นาคา

กรรมการ

14
15

นางเกษร สังขกฤษ

กรรมการ/ เหรัญญิก

นางสุรางค วนะภูติ

นายแสวง พิมพสมแดง

กรรมการ/ เลขานุการ

14
15

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 27 ( พ.ศ. 2551)

นายธานี กอบุญ

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 28 ( พ.ศ. 2552)

1

ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

1

รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

2

นายเมธี ปญญารัตน

รองประธานกรรมการ1

2

นางสุรางค

วนะภูติ

3

นางเกษร สังขกฤษ

3

นายแสวง

พิมพสมแดง

4

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

รองประธานกรรมการ2
กรรมการ

รองประธานกรรมการ1

4

นายวิทยา

นาคา

รองประธานกรรมการ2
กรรมการ

5

นางสาวราณี วิริยะเจริญ กิจ

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

กรรมการ

10

นายแสวง พิมพสมแดง

กรรมการ

10

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

11

นายถาวร เมฆราช

กรรมการ

11

นายชาติชาย

วงศกาฬสินธุ

กรรมการ

12

นายพีรพงศ ทองอันตัง

กรรมการ

12

นายชวน

โทอิ้ง

กรรมการ

13

นายวิทยา นาคา

กรรมการ

13

นายสุพจน

โพธิ์พงศวิวัฒน

กรรมการ

14
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

14
15

นายมานิตย

ไชยพะยวน

นายถาวร

เมฆราช

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

นายธานี กอบุญ

ทองอันตัง

173
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รายงานประจําป 2563

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 29 ( พ.ศ. 2553)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 30 ( พ.ศ. 2554)

1

รศ.พิเศษ ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ

ประธานกรรมการ

1

นายแสวง พิมพสมแดง

ประธานกรรมการ

2

นายแสวง พิมพสมแดง

รองประธานกรรมการ1

2

นางเกษร สังขกฤษ

รองประธานกรรมการ1

3

นางเกษร สังขกฤษ

3

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

4

นายกุศล ประทุมทอง

รองประธานกรรมการ2
กรรมการ

4

นายกุศล ประทุมทอง

รองประธาณกรรมการ2
กรรมการ

5

นายสุพจน โพธิ์พงศวิวัฒน

กรรมการ

5

นายสุพจน โพธิ์พงศวิวัฒน

กรรมการ

6

นายชวน โทอิ้ง

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

นายศักดิ์ชยั จาพิมาย

กรรมการ

10

นายชัยยงค มณีบู

กรรมการ

10

นายธานี กอบุญ

กรรมการ

11

นายสมเกียรติ กันโฮมภู

กรรมการ

11

นายสมเกียรติ กันโฮมภู

กรรมการ

12

นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม

กรรมการ

12

นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม

กรรมการ

13

จาเอกเชิดศักดิ์ เทศนเรียน

กรรมการ

13

จาเอกเชิดศักดิ์ เทศนเรียน

กรรมการ

14
15

นายศักดิ์ชัย จาพิมาย

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

14
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

นายธานี กอบุญ

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 31 (พ.ศ. 2555)

นายมานิตย ไชยพะยวน

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 32 ( พ.ศ. 2556)

1

นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ

1

นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ

2

นางเกษร สังขกฤษ

รองประธานกรรมการ1

2

นางเกษร สังขกฤษ

3

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

3

นายแสวง พิมพสมแดง

4

นายสุพจน โพธิ์พงศวิวัฒน

รองประธานกรรมการ2
กรรมการ

รองประธานกรรมการ1
รองประธานกรรมการ 2

4

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

5

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

5

นายวิสิทธิ์ 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

นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม

กรรมการ

9

นายมานิตย ไชยพะยวน

กรรมการ

10

จาเอกเชิดศักดิ์ เทศนเรียน

กรรมการ

10

นายชวน โทอิ้ง

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
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

14
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

นายวิทยา นาคา

นายวิทยา นาคา

รายงานประจําป 2563

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 33 (พ.ศ. 2557)

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 34 ( พ.ศ. 2558)

1

นายชวน โทอิ้ง

ประธานกรรมการ

1

นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ

2

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

รองประธานกรรมการ1

2

นายปรารถนา ศรีสวัสดิ์

3

นายแสวง พิมพสมแดง

3

นางเกษร สังขกฤษ

4

นายวิรัตน จําปาวัน

รองประธานกรรมการ2
กรรมการ

รองประธานกรรมการ1
รองประธานกรรมการ 2

4

นายวิรัตน จําปาวัน

กรรมการ

5

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

5

นายวิสิทธิ์ 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
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

14
15

นายชวน โทอิ้ง

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

นายวิทยา นาคา

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 35 (พ.ศ. 2559)

นายวิทยา นาคา

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที� 36 (พ.ศ. 2560)

1

นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ

1

นายธานี กอบุญ

ประธานกรรมการ

2

นางเกษร สังขกฤษ

2

นางเกษร สังขกฤษ

3

นายเมธี ปญญารัตน

รองประธานกรรมการ1
รองประธานกรรมการ 2

3

นายเมธี ปญญารัตน

รองประธานกรรมการ1
รองประธานกรรมการ 2

4

นายวิรัตน จําปาวัน

กรรมการ

4

นายวิรัตน จําปาวัน

กรรมการ

5

นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม

กรรมการ

5

นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม

กรรมการ

6

นายแสวง พิมพสมแดง

กรรมการ

6

นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร

กรรมการ

7

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

7

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร

กรรมการ

8

นายมานิตย ไชยพะยวน

กรรมการ

8

นายมานิตย ไชยพะยวน

กรรมการ

9

นายสมพงษ พันธุคุมเกา

กรรมการ

9

นายสมพงษ พันธุคุมเกา

กรรมการ

10

นายสมเกียรติ กันโฮมภู

กรรมการ

10

นายสมเกียรติ กันโฮมภู

กรรมการ

11

นายชัยยงค มณีบู

กรรมการ

11

นายเพชรทวี นวลมณี

กรรมการ

12

นายพีรพงศ ทองอันตัง

กรรมการ

12

นายพีรพงศ ทองอันตัง

กรรมการ

13

นายถาวร เมฆราช

กรรมการ

13

นายเทอดศักดิ์ จุลนีย

กรรมการ

14
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

14
15

นางสุรางค วนะภูติ

กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ

นายชวน โทอิ้ง

นายวิทยา นาคา
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รายงานประจําป 2563

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 (พ.ศ. 2561)
1. ดร.ธานี กอบุญ
ประธานกรรมการ
2. นางเกษร สังขกฤษ
รองประธานกรรมการ
3. นายเมธี ปญญารัตน
รองประธานกรรมการ
4. นายชวน โทอิ้ง
กรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม
กรรมการ
6. นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร
กรรมการ
7. นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร กรรมการ
8. นายมานิตย ไชยพะยวน
กรรมการ
9. นางประภัสสร บุญอยู
กรรมการ
10. นายแสวง พิมพสมแดง
กรรมการ
11. นายเพชรทวี นวลมณี
กรรมการ
12. นายพีรพงศ ทองอันตัง
กรรมการ
13. นายเทอดศักดิ์ จุลนีย
กรรมการ
14. นางสุรางค วนะภูติ
กรรมการ/เหรัญญิก
15. นายวิทยา นาคา
กรรมการ/เลขานุการ

รายชือ่ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 (พ.ศ. 2563)
1. ดร.ธานี กอบุญ
ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ พันธุคุมเกา
รองประธานกรรมการ
3. นายแสวง พิมพสมแดง
รองประธานกรรมการ
4. นายชวน โทอิ้ง
กรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ งิ้วพรหม
กรรมการ
6. นางประภัสสร บุญอยู
กรรมการ
7. นางสาวราณี วิริยะเจริญกิจ
กรรมการ
8. นายวรวุฒิ ทิพยสุวรรณ
กรรมการ
9. นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ
กรรมการ
10. นายถาวร เมฆราช
กรรมการ
11. นางวิภา แกวเคน
กรรมการ
12. นายสมเกียรติ กันโฮมภู
กรรมการ
13. นายเพชรทวี นวลมณี
กรรมการ
14. นายเทอดศักดิ์ จุลนีย
กรรมการ/เหรัญญิก
15. นายวิทยา นาคา
กรรมการ/เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 (พ.ศ. 2562)
1. นายชวน โทอิ้ง
ประธานกรรมการ
2. นางสุรางค วนะภูติ
รองประธานกรรมการ
3. นายแสวง พิมพสมแดง
รองประธานกรรมการ
4. นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร กรรมการ
5. นายมานิตย ไชยพะยวน
กรรมการ
6. นางประภัสสร บุญอยู
กรรมการ
7. นายเพชรทวี นวลมณี
กรรมการ
8. นายพีรพงศ ทองอันตัง
กรรมการ
9. นายเทอดศักดิ์ จุลนีย
กรรมการ
10. นายถาวร เมฆราช
กรรมการ
11. นายยุทธนา ทิพยสุวรรณ
กรรมการ
12. นายสมเกียรติ กันโฮมภู
กรรมการ
13. นางวิภา แกวเคน
กรรมการ
14. นายสมพงษ พันธุคุมเกา
กรรมการ/เหรัญญิก
15. นายวิทยา นาคา
กรรมการ/เลขานุการ

รายงานประจําป 2563
รายชื่อสมาชิกผูไดรับบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภทเรียนดี ประจําป 2563
ระดับประถมศึกษา จํานวน 72 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เปนเงินจํานวน 108,000 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1

น.ส.ปยะนุช ชูรัตน

ด.ญ.พิชชาภา มารมย

นําเงินสงเอง

ประถมศึกษา

2

นางปยะวรรณ งามดี

ด.ญ.ณัฐธัญญา กิจคณะ

รพ.กุดบาก

ประถมศึกษา

3

น.ส.พรพิมล แหลงหลา

ด.ช.พีรวิชญ แกวศรีโวย

รพ.กุดบาก

ประถมศึกษา

4

นางจารุวรรณ ใยปางแกว

ด.ญ.ณหทัย ใยปางแกว

รพ.กุสุมาลย

ประถมศึกษา

5

น.ส.วนิดา สุนิพันธ

ด.ช.ปญญาวุธ มังคะตา

รพ.กุสุมาลย

ประถมศึกษา

6

นางบุษบา ใบหะสี

ด.ญ.บุญญารักษ ใบหะสี

รพ.กุสุมาลย

ประถมศึกษา

7

น.ส.ทิพวรรณ อินทรสิทธิ์

ด.ช.ธนกฤต อินทรสิทธิ์

รพ.คําตากลา

ประถมศึกษา

8

นางอัจฉรา ธีระนุกูล

ด.ญ.ธัญภัทร ธีระนุกูล

รพ.คําตากลา

ประถมศึกษา

9

น.ส.ภัทราพร มูลมณี

ด.ช.ปฏิพล ปะวะภูชะกัง

รพ.คําตากลา

ประถมศึกษา

10

นายวีรวัฒน วภักดิ์เพชร

ด.ญ.วิมลณัฐ วภักดิ์เพชร

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

11

นางพัชรินทร ฉลาดธัญญกิจ

ด.ช.ติณณภัทร ฉลาดธัญญกิจ

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

12

น.ส.นิตติยา พรมภา

ด.ช.ดรัณภพ เดนดวง

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

13

น.ส.เขมจิรา วงศเครือสอน

ด.ช.สุริยา เรียมทอง

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

14

น.ส.มลิสา วงคเครือศร

ด.ช.ฤทธิชัย เสนจันตะ

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

15

นายเข็มเพชร พยอมใหม

ด.ช.วชิราวุธ พยอมใหม

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

16

นางสุวัชรา ฮมปา

ด.ช.อรุชา ฮมปา

รพ.โคกศรีสุพรรณ

ประถมศึกษา

17

นางอเทณา บัวสาย

ด.ช.กิตติภูมิ บัวสาย

รพ.เจริญศิลป

ประถมศึกษา

18

นายองอาจ ลําเพย

ด.ญ.ปรางทิพย ลําเพย

รพ.เจริญศิลป

ประถมศึกษา

19

นางศิริประภา แวรเนอร

ด.ญ.ศศิรดา ทิมาบุตร

รพ.บานมวง

ประถมศึกษา

20

นางเสาวคนธ ชาบรรทม

ด.ญ.ณัฐวรัช ไวแพน

รพ.บานมวง

ประถมศึกษา

21

นางดวงนภา ผาสุวรรณ

ด.ญ.บุญญาพร ผาสุวรรณ

รพ.บานมวง

ประถมศึกษา

22

น.ส.แพรวไพรินทร นารถชมสา

ด.ช.ปกรณเกียรติ ศิริไพรอาชา

รพ.พระอาจารยแบนฯ

ประถมศึกษา

23

นางวรกมล งามนาทุม

ด.ญ.เขมิสรา งามนาทุม

รพ.พระอาจารยฝนฯ

ประถมศึกษา

24

นางภภีม โทบุราณ

ด.ญ.คุมขวัญญ โทบุราณ

รพ.พระอาจารยฝนฯ

ประถมศึกษา

25

น.ส.พรทิพย ฮุงหวล

ด.ช.ภัทรนันท เครือเสน

รพ.พระอาจารยฝนฯ

ประถมศึกษา

26

นางสุพรรณิการ เสรีกุล

ด.ช.ชโยดม เสรีกุล

รพ.พังโคน

ประถมศึกษา

27

น.ส.กฤษณา ผาใต

ด.ญ.ทิพยอาภา แกวเกษ

รพ.โพนนาแกว

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

28

น.ส.ดุจเดือน ศรลี

ด.ญ.ธาราทิพย ทิพยสุววรณ

รพ.โพนนาแกว

29

นางยุพิน นามผา

ด.ญ.ปยภาธร นามผา

รพ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

30

นางวรรณิสา สุวรรณรัตน

ด.ญ.ธัญชนก สุวรรณรัตน

รพ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

31

น.ส.สุพรรษา เหระวัน

ด.ญ.ปณฑิตา เหระวัน

รพ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

32

นางประนัดดา ศุภรานันท

ด.ญ.ณัฐณิชา ศุภรานันท

รพ.วาริชภูมิ

ประถมศึกษา

33

นายจีระศักดิ์ หอกคํา

ด.ช.จิรายุ หอกคํา

รพ.วาริชภูมิ

ประถมศึกษา

34

นางภัครดา คิดคํานวน

ด.ช.ณัฐกันต คิดคํานวน

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

35

น.ส.ปนัดดา รักษาแสง

ด.ช.ศักดิเดช โนนใหญ

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

36

นายพัฒนพงษ แสนชนม

ด.ช.ภัทรพล แสนชนม

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

37

นางนัยนา โพธิชัย

ด.ญ.ธัญชนก โพธิชัย

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

38

ภญ.สิริกัญญา วงศกาฬสินธุ

ด.ช.ชญณิพัฒฑ วงศกาฬสินธุ

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

39

น.ส.พัชรินทร อินทรชัย

ด.ญ.กมลลักษณ หวยทราย

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

40

นางขัตติยา ผานะวงค

ด.ช.ณัฐชนนท ผานะวงค

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

41

น.ส.ยุวดี แพงเหนือ

ด.ญ.ณัฏฐณิชา ศรีทอง

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

42

นางวรากรณ จําปาจันทร

ด.ญ.ปพิชญา จําปาจันทร

รพ.สองดาว

ประถมศึกษา

43

นางอังคณา คําแพงมัก

ด.ช.ธนพิพัฒน คําแพงมัก

รพ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา

177

178
ที่

รายงานประจําป 2563
ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

44

นางสรินทรนภา บุพศิริ

ด.ญ..ณัฐญาดา บุพศิริ

รพ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา

45

น.ส.ภิตินันท งวงคํานาม

ด.ญ.พิชญธิดา ใครบุตร

รพ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา

46

นายนรินทร แงมสุราช

ด.ญ.นัฐทิตา แงมสุราช

รพ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา

47

น.ส.วารุณี วรบุตร

ด.ช.วรปรัชญ วรบุตร

รพ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา

48

นายภูดิส งอกคํา

ด.ญ.พศิกา งอกคํา

รพ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา

49

นางตองจิตร ลันโคตร

ด.ช.กฤตภาส ลันโคตร

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

50

นางรัตนาภรณ ทองไทย

ด.ช.ณฐภัทร ทองไทย

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

51

นางอารีรัตน ราชวงศ

น.ส.กวิสรา ราชวงศ

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

52

นางจิตรา เพื่อก่ํา

ด.ญ.สิรินดา เพื่อก่ํา

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

53

น.ส.นิภาพร ทะบัญหา

ด.ช.กฤตพิชชากร สีใส

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

54

นางวิภาวดี ทิพยสุวรรณ

ด.ญ.วชิรญาณ ทิพยสุวรรณ

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

55

น.ส.วรัญญา อุปโคตร

ด.ช.ทินภัทร โคตรประดา

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

56

นายวีรพล โพธิ์ศรี

ด.ญ.พักตรภิรมย โพธิ์ศรี

สสจ.สกลนคร

ประถมศึกษา

57

น.ส.เรืองรอง อินธิสิทธิ์

ด.ญ.ฉมา อุดมชารี

สสจ.สกลนคร

ประถมศึกษา

58

นางสมปอง ฮังกะสี

ด.ช.บูรพา ฮังกะสี

สสอ.กุดบาก

ประถมศึกษา

59

นายไพวรรณ โททุมพล

ด.ญ.วรินทรา โททุมพล

สสอ.กุดบาก

ประถมศึกษา

60

น.ส.จิระดา โพธิงาม

ด.ญ.ณัฐชยา โพธิงาม

สสอ.กุดบาก

ประถมศึกษา

61

นางดวงนภา ศรีหาพงษ

นายณวัฒน ศรีหาพงษ

สสอ.คําตากลา

ประถมศึกษา

62

นางพิมพใจ แสนสามารถ

ด.ญ.จิราวรรณ อาวะสาร

สสอ.เจริญศิลป

ประถมศึกษา

63

นายพงษพัฒน กางทอง

ด.ช.นมัสการ กางทอง

สสอ.พรรณานิคม

ประถมศึกษา

64

น.ส.ทิชากร แกวชูฟอง

ด.ช.ณฐกร บุญเกิด

สสอ.พังโคน

ประถมศึกษา

65

น.ส.ปนัดดา กุหนะ

ด.ญ.เปรมสุดา สวางใจ

สสอ.โพนนาแกว

ประถมศึกษา

66

นางวิภาไล บงบุตร

ด.ญ.ชนัญทิดา บงบุตร

สสอ.เมืองสกลนคร

ประถมศึกษา

67

นางพานทอง วงศคําจันทร

ด.ช.หฤษฎ วงศคําจันทร

สสอ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

68

นางวิชชุดา อุนวิเศษ

ด.ญ.กันยกร อุนวิเศษ

สสอ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

69

นางกนกอร ริยะบุตร

ด.ญ.อภัชชญาพร ริยะบุตร

สสอ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

70

นางสุธาสินี เจริญดี

ด.ญ.ภัคนันท หลักทอง

สสอ.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

71

นายเทวิน โคตรธรรม

ด.ญ.เทวิกาญ โคตรธรรม

สหกรณ

ประถมศึกษา

72

นายพรรษา สุขชม

ด.ญ.นันทนภัส สุขชม

สหกรณ

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 42 ทุน ทุนละ 1,800 บาท เปนเงินจํานวน 75,600 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสมพรเพ็ญ ศิริอํานาจ

ชื่อ -สกุล บุตร
ด.ญ.ภัทรวดี ศิริอํานาจ

หนวยงาน
นําเงินสงเอง

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน

2

นายจําเริญรัตน บรรเทา

ด.ช.พิทยุตม บรรเทา

รพ.กุดบาก

มัธยมศึกษาตอนตน

3

นางสุดธิมา สุทธิปญญา

ด.ญ.ณัฏฐกมล สุทธิปญญา

รพ.กุดบาก

มัธยมศึกษาตอนตน

4

นางประภาพร บันทราช

ด.ช.ธีรฉัตร บันทราช

รพ.คําตากลา

มัธยมศึกษาตอนตน

5

นางนันทสินี ทุมชะ

ด.ญ.อชพรพรรณ ทุมชะ

รพ.โคกศรีสุพรรณ

มัธยมศึกษาตอนตน

6

นางพิศมัย ทองวงค

ด.ญ.ศุภาพิชญ ทองวงค

รพ.เจริญศิลป

มัธยมศึกษาตอนตน

7

นางรัตนาภรณ ปยกะโพธิ์

ด.ช.กอบกู ปยกะโพธิ์

รพ.บานมวง

มัธยมศึกษาตอนตน

8

นางพิมพนิภา เจนถาวรกุลศักดิ์

น.ส.รวิภาสรณ เจนถาวรกุลศักดิ์

รพ.พังโคน

มัธยมศึกษาตอนตน

9

นางทัศวาลย ยะไชยศรี

ด.ญ.พุทธิดา ยะไชยศรี

รพ.โพนนาแกว

มัธยมศึกษาตอนตน

10

น.ส.พิรุณลักษณ บุญตะหลา

ด.ช.ณภัทร ศรีสมครุฑ

รพ.โพนนาแกว

มัธยมศึกษาตอนตน

11

น.ส.หนึ่งนุช บุตรวัง

นายอธิปธ เรืองนิคม

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนตน

12

นางวารุณีย อุดม

น.ส.สุธมิ า อุดม

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนตน

13

นายกายสิทธิ์ จันทะบาล

ด.ช.ชวกร จันทะบาล

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนตน

รายงานประจําป 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

14

นางชไมรัตน ดุลบดี

ด.ญ.นัฐฐา ดุลบดี

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนตน

15

นายยุทธพงษ รัตนจันทร

ด.ญ.กัญญาณัฐ รัตนจันทร

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนตน

16

นายวินัย แกวคําแสน

ด.ญ.หทัยพร แกวคําแสน

รพ.วาริชภูมิ

มัธยมศึกษาตอนตน

17

นางเฉลิมศรี โสภา

นายกิตติภพ โสภา

รพ.วาริชภูมิ

มัธยมศึกษาตอนตน

18

นางประภัสสร สมศรี

ด.ช.ขจรยศ สมศรี

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

19

นางรัตนเกลา พบสมัย

ด.ญ.กัญจนรัตน พบสมัย

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

20

นางจรินยา วิเศษวุฒิ

น.ส.จิรภัทร วิเศษวุฒิ

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

21

นางภามนี สายเหมย

ด.ช.กฤษณพ สายเหมย

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

22

นางพิศวาท พิเชฐภูรี

ด.ญ.สราวลี พิเชฐภูรี

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

23

น.ส.อรอนงค เปยงใจ

ด.ช.จิรทีปต แซเตีย

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

24

น.ส.ศุภรัตน ลือประสิทธิ์

ด.ญ.บงกช ลือประสิทธิ์

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

25

น.ส.จริยา ใจคุมเกา

นายไชยพิพัฒน เดชมาว

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

26

นางพาริกา บุระเนตร

นายธีระเดช บุระเนตร

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

27

นางอนงค ไชยรบ

ด.ช.อชิรวิชญ เหลาสิทธิ์

รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนตน

28

นางจิตราภรณ จําปาเมือง

น.ส.รินรดา จําปาเมือง

รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนตน

29

น.ส.กนกวรรณ หวานออน

ด.ช.วริทธิ์ธร ประมวลเจริญกิจ

รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนตน

30

นางนวภรณ วงศวันดี

ด.ญ.สุธมิ า วงศวันดี

รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนตน

31

นางดวงพร แงมสุราช

ด.ช.พงศกร แงมสุราช

รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนตน

32

นายอุกฤษฎ วงศประทุม

ด.ญ.อุษณีย วงศประทุม

รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนตน

33

นายสุดสาคร ใครบุตร

นายด.ช.ธนชาติ ใครบุตร

รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนตน

34

นางสุภาภรณ ทุมประดิษฐ

น.ส.นันทนภัส รัตนกร

รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนตน

35

นางเบ็ญจวรรณ ล่ําลอง

ด.ญ.แพรวา ล่ําลอง

รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนตน

36

นางราตรี พิมสอน

น.ส.อธิตยิ า พิมสอน

รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนตน

37

นางกิตติธรา ฝายสงฆ

นายหิรัณยพฤกษ ฝายสงฆ

สสอ.คําตากลา

มัธยมศึกษาตอนตน

38

นางเอรวรรณ ไกรธิราช

น.ส.วณิชยา ไกรธิราช

สสอ.คําตากลา

มัธยมศึกษาตอนตน

39

นายสมศักดิ์ นาโควงศ

น.ส.อชิรญา นาโควงศ

สสอ.โพนนาแกว

มัธยมศึกษาตอนตน

40

นางลัดดาวรรณ เกตวงษา

น.ส.ชัญญานุช เกตวงษา

สสอ.เมืองสกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

41

นายพัชรพล ออนสุระทุม

ด.ญ.สิริวรรณรัตน ออนสุระทุม

สสอ.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนตน

42

นางศรีอุทัย คิดตุโคต

น.ส.มัทรี คิดตุโคต

สสอ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช จํานวน 42 ทุน ทุนละ 2,300 บาท เปนเงินจํานวน 96,600 บาท
ที่
1

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

นายกาญจน พบสมัย

นายกัญจนภัทร พบสมัย

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

นําเงินสงเอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2

นางวราภรณ นาหมื่นหงษ

น.ส.จุตพิ ร นาหมื่นหงษ

รพ.กุสุมาลย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3

นางสมพร กุดวงคแกว

น.ส.เกวรินทร กุดวงคแกว

รพ.พระอาจารยแบนฯ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4

นางวราภรณ อัคพิน

นายคริษฐ อัคพิน

รพ.พระอาจารยฝนฯ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

5

นางจันทรเพ็ญ แพงดวงแกว

น.ส.ปทุมมาศ แพงดวงแกว

รพ.พระอาจารยฝนฯ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

6

ทพ.กิตติพันธ เจนถาวรกุลศักดิ์

น.ส.รวิสราภรณ เจนถาวรกุลศักดิ์

รพ.พังโคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

7

นางกนกวรรณ ชาคําสัย

นายธนภัทร ชาคําสัย

รพ.พังโคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

8

นางวิมลมาศ ขวาธิจักร

น.ส.พนิตพิชา ขวาธิจักร

รพ.โพนนาแกว

มัธยมศึกษาตอนปลาย

9

นางประภาพร จันทะบาล

น.ส.พิชญาภา จันทะบาล

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนปลาย

10

นางนิลาวรรณ ดาวเศษ

น.ส.ปทุมวดี ดาวเศษ

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนปลาย

11

นางวนิดา กาสุริย

นายวชิรวิทย กาสุริย

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนปลาย

12

นางอนุรีย รักษาวงค

น.ส.บุรัสกร รักษาวงค

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนปลาย

13

นางวรรณนภา มิ่งคํามี

น.ส.พิศตะวัน มิ่งคํามี

รพ.วาริชภูมิ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

179

180

รายงานประจําป 2563

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

14

นางนิยะดา บุญอภัย

น.ส.นิชานันท บุญอภัย

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15

นางอุทัยวรรณ สังฆะมณี

น.ส.กันตพิชญ กางทอง

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

16

นางวนัสนันท ใยวังหนา

น.ส.ศิรดา ใยวังหนา

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

17

นางนิตยา มอมพะเนาว

นายยุทธสิทธิ์ มอมพะเนาว

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

18

นางออนชัย แสนนาวา

นายฉันทวัฒน แสนนาวา

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

19

นางเยาวเรศ บุริพา

น.ส.มานิตา บุริพา

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

20

นางฉันทวรรณ บุญจันทร

นายภูมิภัทร บุญจันทร

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

21

นางสุพัตรา สุวรรณมงคล

นายฐิติภิศุทธิ์ สุวรรณมงคล

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

22

นางวนิดา ยนตรศักดิ์สกุล

น.ส.ฐืติรัตน ยนตรศักดิ์สกุล

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

23

นางสุดารัตน งอยภูธร

น.ส.ญาตภรณ งอยภูธร

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

24

นางอรวรา ชมชายผล

น.ส.นราภัทร ชมชายผล

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

25

นางรุงตะวัน อัยวรรณ

น.ส.นิภัทร อัยวรรณ

รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนปลาย

26

นางไพลิน พิพัฒนกุล

น.ส.พลอยรัตน พิพัฒนกุล

รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนปลาย

27

นายประทุมทิพย มีเหมือน

นายณรงคชัย มีเหมือน

รพ.สองดาว

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

28

นางณัฐฐาพร วิริยะเจริญกิจ

น.ส.วริศรา วิริยะเจริญกิจ

รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

29

น.ส.อรอุมา เหงาละคร

น.ส.นวรัตน ริยะบุตร

รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

30

นางมยุรี อุปครราช

น.ส.ปวิตรา อุปครราช

รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

31

นางเสาวลักษณ สารีคํา

น.ส.พิมพลภัส สารีคํา

รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

32

นางปยะมาศ แสนราช

น.ส.ภัทราพร แสนราช

รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

33

น.ส.จุฬารัตน ขวงทิพย

น.ส.กัญชลิกา วงศเตชะ

สสอ.กุดบาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย

34

นายถวิล มุลนอยสุ

นายพจน มุลนอยสุ

สสอ.โคกศรีสุพรรณ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

35

นางณิชาภา ทัศคร

น.ส.ภควรรณ ทัศคร

สสอ.โคกศรีสุพรรณ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

36

นายวิชาญ มูลสาร

น.ส.พิมพอัปสร มูลสาร

สสอ.เจริญศิลป

มัธยมศึกษาตอนปลาย

37

นายอุดม วรโคตร

น.ส.สุชาพิชญ วรโคตร

สสอ.เตางอย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

38

นายโชคชัย โพธินี

น.ส.พิมพวลัญช โพธินี

สสอ.เตางอย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

39

นางนงครักษ เกษรศรี

น.ส.สุณัฏฐา เกษรศรี

สสอ.บานมวง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

40

นางพชรกมล หุนติราช

น.ส.เชิญขวัญ แกวกา

สสอ.พรรณานิคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

41

นายเรืองยุทธ ภูวงศ

น.ส.รพีพร ภูวงศ

สสอ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนปลาย

42

นางน้ําเพชร ตงศิริ

นายเตชินท ตงศิริ

โอนยายสังกัดหนวยงานอื่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา /ปวส. จํานวน 2 ทุน ทุนละ 2,700 บาท เปนเงินจํานวน 5,400 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1

นางละไม จอกกระโทก

นายณัฐชนน จอกกระโทก

รพ.กุสุมาลย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2

นางนวพร สุริยะชัย

นายภควัต สุริยะชัย

รพร.สวางแดนดิน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อุดมศึกษา (ป.ตรี) จํานวน 40 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เปนเงินจํานวน 120,000 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1

นางภาวินี ผาใต

นายปณณธร ผาใต

รพ.โคกศรีสุพรรณ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

2

นายคําพันธ คําเรืองศรี

น.ส.ณัฐกุล คําเรืองศรี

รพ.โคกศรีสุพรรณ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

3

นายวิทยา นาคา

น.ส.ชนิสรา นาคา

รพ.เจริญศิลป

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

4

นางรัตยิ า รักดี

นายธนาธิป รักดี

รพ.เจริญศิลป

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

5

นางศุภิสรา วรโคตร

น.ส.ณัฎฐพร วรโคตร

รพ.เตางอย

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

6

นางดวงรัตน ดาบพลออน

น.ส.สุชัญญา ดาบพลออน

รพ.พระอาจารยแบนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

7

นางพิสมัย สอนสูญ

น.ส.ณิชากร สอนสูญ

รพ.พระอาจารยแบนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

8

นางปรัชญาภรณ ถึงคําภู

นายนิติกร ถึงคําภู

รพ.พระอาจารยแบนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

รายงานประจําป 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

181

ระดับการศึกษา

9

นายวิเศษ พันธุชัย

น.ส.นภสร พันธุชัย

รพ.พระอาจารยฝนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

10

น.ส.ธเนศ ทิพมอม

น.ส.ธนสรณ ทองสุทธา

รพ.พระอาจารยฝนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

11

นางเกษรา เทพิน

นายทวีพงศ เทพิน

รพ.พระอาจารยฝนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

12

นางปรารถนา สุภาษี

น.ส.นริษา สุภาษี

รพ.พระอาจารยฝนฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

13

นางจิตยา กวีวรญาณ

น.ส.ชุติกาญจน กวีวรญาณ

รพ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

14

นายสุรศักดิ์ นําชัยทศพล

น.ส.สุธดิ า นําชัยทศพล

รพ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

15

นางรัตติยา แสดคง

น.ส.กฤษติยา แสดคง

รพ.วานรนิวาส

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

16

นางลลิตา บุญธรรมมา

นายกิตติทัติ บุญธรรมมา

รพ.วานรนิวาส

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

17

นางอัญชลี ปรีชาฤทธิรงค

นายเขตตไท ปรีชาฤทธิรงค

รพ.วานรนิวาส

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

18

นางนภาลัย แสงโพธิ์

นายณัฐชนน แสงโพธิ์

รพ.วานรนิวาส

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

19

นายโสภณ จันทรโอเอี่ยม

นายธีรภัทร จันทรโอเอี่ยม

รพ.วานรนิวาส

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

20

นายสมใจ ผานภูวงษ

น.ส.ปริยาภัทร ผานภูวงษ

รพ.วาริชภูมิ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

21

นางอภิญญา ธุระพระ

น.ส.อนิษฐา ธุระพระ

รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

22

นายธวัช สุขสถิตย

น.ส.ปวีณนุช สุขสถิตย

รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

23

นางปุณณดา จิตรดาภา

น.ส.จีรดา จิตรดาภา

รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

24

น.ส.นัทธมณ พันธแกว

น.ส.สุชาวดี พงษพิสิฐวงศ

รพ.สองดาว

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

25

นางเกษมะณี ไชยรบ

นายธีรวัฒน ไชยรบ

รพ.สองดาว

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

26

นางเปรมฤดี โคตรสมบัติ

นายธนพล โคตรสมบัติ

รพ.อากาศอํานวย

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

27

นายคมสัน รังวารี

น.ส.ณัฐณิชา รังวารี

รพ.อากาศอํานวย

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

28

นางจรัญญา นาคบุตรศรี

นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี

รพร.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

29

นางอมรรัตน ซื่อตรง

น.ส.เมธาวี ซื่อตรง

รพร.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

30

นางวิน โพธิสม

นายณัฐนันท โพธิสม

รพร.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

31

นางวิภารัตน ศิริผลหลาย

น.ส.ธัญชนก ศิริผลหลาย

สมทบรวม

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

32

นายจํารัส ประคํามินทร

น.ส.ธนารีย ประคํามินทร

สสจ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

33

พ.จ.ต.สํารอง วงคละคร

นายวงศตะวัน วงคละคร

สสอ.กุดบาก

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

34

นายอภิสิทธิ์ อัมวงศา

นายชลกร อัมวงศา

สสอ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

35

นางพิสมัย ขันชะลี

นายวุฒิชัย ขันชะลี

สสอ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

36

นางพิมพพิชชา ติงมหาอินทร

น.ส.พิมพสุภัค ติงมหาอินทร

สสอ.เมืองสกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

37

นายธวัชชัย กวานเจาจันทร

นายกานติพัทธ กวานเจาจันทร

สสอ.เมืองสกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

38

นางธฤฎวัน อุเทศ

นายศุภกฤต อุเทศ

สสอ.เมืองสกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

39

นางนิตยา จุตยิ นต

นายนรินทร จุติยนต

สสอ.เมืองสกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

40

นางดุษฏี นอยโสมศรี

น.ส.อรวี นอยโสมศรี

สสอ.เมืองสกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

สรุปสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภทเรียนดี
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตน

จํานวน 72 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

เปนเงินจํานวน

108,000 บาท

จํานวน 42 ทุน ทุนละ 1,800 บาท

เปนเงินจํานวน

75,600 บาท

- มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช
- อนุปริญญา /ปวส.

จํานวน 42 ทุน ทุนละ 2,300 บาท

เปนเงินจํานวน

96,600 บาท

จํานวน 2 ทุน ทุนละ 2,700 บาท

เปนเงินจํานวน

5,400 บาท

- อุดมศึกษา (ป.ตรี)

จํานวน 40 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

เปนเงินจํานวน

120,000 บาท

รวมเปนเงินจํานวน

405,600 บาท

182

รายงานประจําป 2563
รายชื่อสมาชิกผูไดรับบสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภทสงเสริมการศึกษา ประจําป 2563

ระดับประถมศึกษา จํานวน 64 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เปนเงินจํานวน 96,000 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1
2

นายทัพไทย ภูแชมโชติ
นางชลธิญา ยังแสนภู

ด.ช.อธิปตย ภูแชมโชติ
ด.ช.ปรมะ ยังเเสนภู

นําเงินสงเอง
รพ.กุดบาก

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

3
4
5

นางธนัชพร โทนกกุล
น.ส.น้ําฝน โสมสุพิน
นางอัจฉราพรรณ โชคคติวัฒน

ด.ญ.กันติชา โทนกกุล
ด.ญ.ศศิธร หารธงไชย
ด.ช.สรวิชญ โชคคติวัฒน

รพ.กุดบาก
รพ.โคกศรีสพุ รรณ
รพ.เจริญศิลป

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

6
7

น.ส.บานเย็น คําบู
นางวาสนา มาตรา

ด.ช.ณัฏฐชัย พรมจรรย
ด.ญ.วราพร มาตรา

รพ.เจริญศิลป
รพ.เจริญศิลป

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

8
9

นางวลัยพรรณ พชรรัตนภาคิน
นางสุดาทิพย เหิมหอม

ด.ช.ณรงครัชช พชรรัตนภาคิน
ด.ญ.พุทธิมา เหิมหอม

รพ.เตางอย
รพ.เตางอย

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

10
11

น.ส.โสรญา หมันที
นางจารุวรรณ บุญพานิชย

ด.ญ.ชนิกานต กองนาคู
ด.ช.ภัทรกร บุญพานิชย

รพ.เตางอย
รพ.นิคมน้ําอูน

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

12
13
14

น.ส.จันทรจิรา วิทักษาบุตร
นางจารุวรรณ เปงคําภา
น.ส.ดวงใจ นวนสวาง

ด.ญ.เกตุกานกา วิทักษาบุตร
ด.ช.ด.ช.ศุภวัฒน เปงคําภา
ด.ช.ศิรพัฒน นวนสวาง

รพ.นิคมน้ําอูน
รพ.นิคมน้ําอูน
รพ.บานมวง

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

15
16
17
18
19
20

นางจิฬาพันธ เหลาหาโคตร
นางยุภาพร พลศรีลา
น.ส.ปุณิกา เกลี้ยงกลิ่น
นางสุพัตรา ทาระแกว
น.ส.จารุณี แสงพรมชารี
นายวันศรี ดาบสมเด็จ

ด.ญ.มุทิตา เหลาหาโคตร
ด.ญ.ดวงธมล พลศรีลา
ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ สอนสิงหไชย
ด.ญ.ชนิปภา ทาระแกว
ด.ช.ธนาวิน พาระแพง
ด.ช.รัตนพล ดาบสมเด็จ

รพ.พระอาจารยแบนฯ
รพ.พังโคน
รพ.พังโคน
รพ.โพนนาแกว
รพ.โพนนาแกว
รพ.โพนนาแกว

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

21
22

น.ส.พิกุลแกว นวลสิงห
น.ส.ลัคณา สุวรัตน

นายวสุพล ทาวเพชร
ด.ช.กษิดิศ พิมพชัย

รพ.วานรนิวาส
รพ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

23
24
25
26
27

น.ส.ณิภาฎา คําพวง
นายเชิดศักดิ์ ใยวังหนา
น.ส.ปยะฉัตร สะอาดเอี่ยม
น.ส.ขวัญจิตร มุงคุณ
นายนพดล กิตติวราฤทธิ์

ด.ญ.ตติยา คําพวง
ด.ญ.ศวิตา ใยวังหนา
ด.ช.อนันตชัย จันทะเสน
ด.ญ.กํญญาภัค โอนออน
นายธนดล กิตติวราฤทธิ์

รพ.วาริชภูมิ
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

28

นางอรทัย อมพรม

ด.ช.ธนวัฒน อมพรม

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

29
30
31

นางณัฐพร ทองดี
น.ส.ทัศวรรณ บุรีขันธ
นายวีระชาติ เกษแกว

ด.ญ.ณัฐรดา ทองดี
ด.ญ.ณัชชา ศรีลาศักดิ์
ด.ช.สันติภาพ เกษแกว

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

32

น.ส.ศันสนีย ไพกรณ

ด.ช.สัณหวุฒิ เกษแกว

รพ.สกลนคร

ประถมศึกษา

33
34
35
36
37

น.ส.ศรีอาภา พรมลา
นางประกาย เสมาเพชร
น.ส.สุดารัส ศรีมี
น.ส.นรินี พรมเหมาะ
น.ส.สุนัน พันธะสา

ด.ช.อภิรักษ ผาใต
ด.ช.กิตินัทธ เสมาเพชร
ด.ญ.ธัญชนก ศรีมี
ด.ญ.ปริยฉัตร งาสิทธิ์
ด.ญ.ณัฐนี ศรีอุดม

รพ.สกลนคร
รพ.สองดาว

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

รพ.อากาศอํานวย
รพ.อากาศอํานวย
รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

38

น.ส.รุงลาวัลย พิลาจันทร

ด.ญ.ศตพร ไชยรา

รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา

39
40
41

นายเอกชัย สาจิตร
นางนวลจันทร คลายจันทึก
นางวรรณา ชนะเชิด

น.ส.ฐานิดา สาจิตร
ด.ญ.ปณฑชนิต คลายจันทึก
ด.ช.นิติธร ชนะเชิด

รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

42

น.ส.นิสากร เตาปอม

ด.ช.ภูผา คําสงค

สสจ.สกลนคร

ประถมศึกษา

43
44
45

นางธันยพัต สิทธิโคตร
นางพัชรินทร อินธิดา
นายเอกวัต แพงทรัพย

ด.ช.กิตติพัฒน สิทธิโคตร
ด.ช.พชร อินธิดา
ด.ญ.ชลณภัทร แพงทรัพย

สสจ.สกลนคร
สสจ.สกลนคร
สสจ.สกลนคร

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

รายงานประจําป 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

46
47

น.ส.รัตนา ภูสมปอง
น.ส.รัตนา แกวอินทร

ด.ช.รัฎฐพิชญ เอี๊ยบทวี
ด.ช.รัชชพล แกวอินทร

สสอ.กุดบาก
สสอ.กุดบาก

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

48
49

นางกุลธิดา กังวลงาน
นางประภาพร ศรีพรหม

ด.ญ.กชพรรณ กังวลงาน
ด.ญ.ชญานนันท ศรีพรหม

สสอ.เตางอย
สสอ.บานมวง

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

50
51

นางสุกัญญา ศรีประภา
นางภัทรเนตร สุนารัตน

ด.ช.พชร ศรีประภา
ด.ญ.ธัญญรัตน สุนารัตน

สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พรรณานิคม

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

52
53

น.ส.คําแกว นิกาญจนกูล
น.ส.ทัศนีย หัสราช

ด.ช.กฤตเมธ สงกลาง
ด.ช.ธีรภัทร มาตรา

สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พรรณานิคม

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

54
55

นายวันชัย ขวาธิจักร
นายประสาท พรมเมือง

ด.ญ.ปุณิกา ขวาธิจักร
ด.ญ.ปุญณิสา พรมเมือง

สสอ.โพนนาแกว
สสอ.เมืองสกลนคร

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

56
57
58

นายชุมพร อุปรี
นางณัฎฐสิณี ศรีรัตน
น.ส.อนุสรา ไขลาเมา

ด.ช.ธนภูมิ อุปรี
ด.ญ.วรรณวรินรัตน ศรีรัตน
ด.ญ.ธัญญรัตน แกวอัคฮาด

สสอ.เมืองสกลนคร
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

59

นายนรินทรศักดิ์ แกวไพฑูรย

ด.ช.ธนัยนันท แกวไพฑูรย

สสอ.วานรนิวาส

ประถมศึกษา

60
61
62

นางมณีนุช ชาคําหลอย
นางอัญญาพร เกษเพชร
นางเพ็ญแข พูลแสวงทรัพย

ด.ช.เตชินท ชาคําหลอย
น.ส.ณัฏฐิญา เกษเพชร
ด.ช.สิรภพ เคนไชยวงศ

สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วาริชภูมิ
สสอ.อากาศอํานวย

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

63
64

นายเจริญ เนียมแกว
นายพงษพิพัฒน พิมปดชา

ด.ช.ภานุภัทร เนียมแกว
ด.ช.ติณณพัฒน พิมปดชา

สสอ.อากาศอํานวย
โอนยายสังกัดหนวยงานอื่น

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 47 ทุน ทุนละ 1,800 บาท เปนเงินจํานวน 84,600 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร
ด.ญ.ลลิดา คําเรืองศรี
ด.ช.ทนง มะโนคํา
นายด.ช.จรกฤต อินทํานุ
ด.ญ.อภิสรา บรรหาชัย
ด.ญ.นรินทรพร แสนบรรดิษฐ
ด.ช.วีระพงษ ฤทธิ์ศรีบุญ

หนวยงาน
รพ.กุดบาก
รพ.กุดบาก
รพ.กุสุมาลย
รพ.กุสุมาลย
รพ.โคกศรีสพุ รรณ
รพ.โคกศรีสพุ รรณ

ระดับการศึกษา

1
2
3
4
5
6

นางมัลลิดา คําเรืองศรี
นางณภัทร มะโนคํา
นางวราภรณ อินทํานุ
น.ส.จิรชยา ตระกูลไทย
นางพิมใจ ตงศิริ
น.ส.ออย ฤทธิ์ศรีบุญ

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

7

นายนพดล ยางธิสาร

ด.ช.ธนวัฒน ยางธิสาร

รพ.โคกศรีสพุ รรณ

มัธยมศึกษาตอนตน

8
9
10

นายนพดล มาตรา
น.ส.กิ่งฟา สารีนันท
นางจีระวรรณ ใจศิริ

นายนพกร มาตรา
ด.ช.พชรดล จันทร
ด.ช.จิรพงศ ใจศิริ

รพ.เจริญศิลป
รพ.นิคมน้ําอูน
รพ.นิคมน้ําอูน

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

11
12

นางเพ็ญประภา ดรบานเขียว
นางใจสวรรค สุรินทะ

ด.ช.กฤตนุวรรศ ดรบานเขียว
ด.ช.จิตติเดช สุรินทะ

รพ.นิคมน้ําอูน
รพ.นิคมน้ําอูน

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

13
14

นายวิชิต ไชยรา
น.ส.รุงนภา โคตรสมบัติ

ด.ช.ไชยวิชญ ไชยรา
นายพลชล รังศรีแกว

รพ.พระอาจารยแบนฯ
รพ.พระอาจารยแบนฯ

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

15
16
17
18
19
20

นางมนตรี แพงดี
น.ส.นิตติยา นามาก
นายชาญณรงค พลศรีลา

ด.ญ.ดวงหทัย แพงดี
ด.ญ.ศิริยา ศิลาจันทร
ด.ช.ณรงคกร พลศรีลา

รพ.พังโคน
รพ.พังโคน
รพ.พังโคน

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

น.ส.เกศสินี ดาโอภา
นางวิยะดา สุทธิธรรม
นางภัทรวดี อนันตสุข

ด.ญ.รสุคนธ ดาบสมเด็จ
ด.ญ.ภัทรวดี สุทธิธรรม
ด.ช.ศุภสัณห อนันตสุข

รพ.โพนนาแกว
รพ.วานรนิวาส
รพ.วาริชภูมิ

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

21

นางรัตนธิญา วารีย

ด.ช.เจษฎากร วารีย

รพ.วาริชภูมิ

มัธยมศึกษาตอนตน

22
23
24

นางศรีภทั รา เกตุกอผล
นายวัฒชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางประคอง ชาวันดี

ด.ช.สันติชัย เกตุกอผล
ด.ญ.ธัญวรัตน พรหมสาขา ณ สกลนคร
ด.ญ.เบญญาพร ชาวันดี

รพ.วาริชภูมิ
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

25

นางพรทิพย ตันสูงเนิน

ด.ญ.ณัฐฐินันท ตันสูงเนิน

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน

183

184
ที่

รายงานประจําป 2563
ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

26
27

นางฐิตารีย บุญจันทร
นางกันทิมา สุภาพรม

ด.ญ.สุชญา บุญจันทร
ด.ช.ไกรวิชญ สุภาพรม

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

28
29

นางนิศาชล วงษประชุม
นายชาตรี สุวรรณมงคล

ด.ช.นพคุณ วงษประชุม
ด.ญ.พิชามญชุ สุวรรณมงคล

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

30
31

นางกอบกิจ เกษพิมล
น.ส.จิราพร มีไกรราช

ด.ญ.กัลยรัตน เกษพิมล
ด.ญ.วรกานต มีไกรราช

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

32
33

นางนิตยา พิพัธนัมพร
นายปรารถนา หลาพันธ

ด.ญ.กัญญาณัฐ พิพัธนัมพร
ด.ช.ปรมี หลาพันธ

รพ.สกลนคร
รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

34
35

น.ส.วิภา เหงาละคร
นางวิราวรรณ เอกรักษา

ด.ญ.มานิตา งันปญญา
ด.ญ.ณัฐธิดา เอกรักษา

รพ.อากาศอํานวย
รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

36
37

นางนัยนา มะลิจันทร
นางนพวรรณ นาสินพรอม

ด.ช.นราวิชญ มะลิจันทร
นายชยุตม นาสินพรอม

รพร.สวางแดนดิน
สสจ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

38
39

นางสุจิตตา ทิพยคํามี
น.ส.นัดทรี ศิรวิ งค

นายธรานนท ทิพยคาํ มี
น.ส.สุกัญญา ชัยศรี

สสอ.กุดบาก
สสอ.คําตากลา

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

40
41
42
43
44
45
46
47

นายวีระชาติ ทามะณี
นางบุณฑริกา ศูนยจันทร
นางนงคนุตร คําพิทูล
นายสุรพล สาธุชาติ
นางกนกอร จันทะวงศ
นางเพิ่มพูล ผิวยะเมือง
น.ส.สมพร ประฮาดไชย
น.ส.จันทพร จันทะยา

ด.ช.กุลภัสสร ทามะณี
ด.ช.นิติธาดา ศูนยจันทร
นายพงษอนันท คําพิทูล
ด.ญ.ศิราลักษณ สาธุชาติ
ด.ช.พิณัฐสรณ จันทะวงศ
นายธนดล ผิวยะเมือง
ด.ช.ญาณเทพ แสนเมืองชิน
นายจีรชัย วงควันดี

สสอ.บานมวง
สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พรรณานิคม
สสอ.ภูพาน
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช จํานวน 43 ทุน ทุนละ 2,300 บาท เปนเงินจํานวน 98,900 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1

นางรุงทิวา วรอินทร

นายพีรพัฒน ศรีภธู ร

รพ.กุดบาก

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2
3

น.ส.เสถียนทอง ปจจูมลี
นางรักชนก ไกยะฝาย

นายคุณากร นวานุช
น.ส.อริยา บุตรชาติ

รพ.กุสุมาลย
รพ.โคกศรีสพุ รรณ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

4
5
6
7

นางรัตนาภรณ วงคสินไชย
นางนิภาวรรณ ภูแชมโชติ
นายเสกสรร รักษาแสง
นางประไพ มณีนพ

8
9

นางรุงทิพย นารถโคตร
นางศุภลักษณ ตาเทพ

นายณัฐกิตติ์ วงคสินไชย
นายอลงกรณ ภูแชมโชติ
นายธราเทพ รักษาแสง
นายธิติณัฏฐ มณีนพ
นายธนากร นารถโคตร

รพ.นิคมน้ําอูน
รพ.พระอาจารยแบนฯ
รพ.พระอาจารยฝน ฯ
รพ.พังโคน
รพ.โพนนาแกว
รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย

10

นางเมืองมล พิมพสุคะ

น.ส.ธารารัตน วงศอินทรอยู

รพ.วานรนิวาส

มัธยมศึกษาตอนปลาย

11
12
13

นายวงนเรศ เจริญชัย
นางสุพินดา สุทธิอาจ
นางมยุเรศ สุคําภา

นายภูมินทร เจริญชัย
นายสุภทั ร สุทธิอาจ
น.ส.ทัณฑิกา สุคําภา

รพ.วาริชภูมิ
รพ.วาริชภูมิ
รพ.สกลนคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

14

นางณัทชุดา ทองพันชั่ง

นายสุรภู ทองพันชั่ง

รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย

15
16
17

นางวรรณพร พลไชย
นางมุกดา นอยชื่น
นางนันทภรณ ผาใต

น.ส.กฤตพร พลไชย
นายมนตมนัส นอยชื่น
นายภูเบศ ผาใต

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

18
19

นางฉวีวรรณ สีดามาตย
นางอุดมพร สินธุโคตร

นายปฏิภาณ สีดามาตย
นายณภัทร นันทะแพง

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

20
21

นางอนุชิดา ไพศาล
นางอภัยมณี เจริญธรรม

น.ส.ชนัญชืดา ไพศาล
นายอภินันท เจริญธรรม

รพ.สองดาว
รพ.สองดาว

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

22
23

นางรุงทิพย กุลอัก
นางเยาวรัตน สุพิมล

นายเจษฏา กุลอัก
นายณัฐพล สุพมิ ล

รพ.อากาศอํานวย
รพ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายณัฐเศรษฐ ศรีสถาน

รายงานประจําป 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

24
25

นางจุฑารัตน โสมสุพิน
นางมณีรัตน แกวมีศรี

น.ส.บุษบง โสมสุพิน
น.ส.วนัสสุดา แกวมีศรี

รพ.อากาศอํานวย
รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

26
27

นางนิสสัย ศิริหัตถ
นางประยงค ดาสีวงั ปา

น.ส.พิมพชนก ศิริหัตถ
น.ส.พัชราภรณื ดาสีวงั ปา

รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

28
29

น.ส.วิไลพร สงวนพรหม
นางพูนทรัพย พอไชย

น.ส.ญานิศา โพธิจันทร
นายอนาวิล พอไชย

รพร.สวางแดนดิน
ศตม. ที่ 7.3 สกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

30
31

นางจิดาภา ประเสริฐแทน
จ.อ.อนันต แกวกิ่ง

น.ส.ภัคจิรา ประเสริฐแทน
น.ส.ขวัญพิชชา แกวกิ่ง

ศตม. ที่ 7.3 สกลนคร
สสอ.โคกศรีสพุ รรณ

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

32
33
34

นางสายฝน การสอน
นางสุทธิดา ดวงหนองบัว
นายพัฒนา ไชยชมภู

นายวิศวะ การสอน
นายภาณุพงศ ดวงหนองบัว
นายกฤษกร ไชยชมภู

สสอ.เจริญศิลป
สสอ.เตางอย
สสอ.นิคมน้ําอูน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

35
36

นายชัยพร ศรีประภา
นายมงคล โชตแสง

นายรชตะ ศรีประภา
น.ส.กุลภัสสร โชตแสง

สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พังโคน

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

37
38

นางอรุณธร ลาสุด
นางชลลดา เนตรวงศ

นายปณิธิ ลาสุด
นายชวนนท เนตรวงศ

สสอ.เมืองสกลนคร
สสอ.เมืองสกลนคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

39
40
41
42

นายสุรพงศ พุฒธรรม
นางอารียา ไชยเทพ
นางปรานี อรรถสาร
นายไกรทอง ทิพมอม

นายณัฐสิทธิ์ พุฒธรรม
นายเทพอํานวย ไชยเทพ
นายธนภัทร อรรถสาร
นายบวรภัค ทิพมอม

สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.สวางแดนดิน
สสอ.อากาศอํานวย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย

43

นางเดือนเพ็ญ ปดนา

นายมัฆวาฬ ปดนา

สหกรณ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

อนุปริญญา /ปวส. จํานวน 4 ทุน ทุนละ 2,700 บาท เปนเงินจํานวน 10,800 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1
2

นายทรงวุฒิ ยาทองไชย
นายศุภพงษ กอนกงไกว

น.ส.บุณฑริกกา ยาทองไชย
นายศุภโชค กอนกงไกว

รพ.โคกศรีสพุ รรณ
รพ.สกลนคร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3
4

นายวีระศักดิ์ ระดาดาษ
นายสอนชัย อาจทุมมา

น.ส.รุงลาวัลย ระดาดาษ
นายบุญญฤทธิ์ อาจทุมมา

รพ.สองดาว
สสอ.พังโคน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

อุดมศึกษา (ป.ตรี) จํานวน 96 ทุน ทุนละ 3,000 บาท เปนเงินจํานวน 288,000 บาท
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

1

นางจิราพร ทิพมอม

นายชนินทร ทิพมอม

รพ.กุดบาก

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

2
3
4

นางอรวรรณ อุดมเลิศ
นายชาติชาย พองพรหม
นายวิรพร ขวงทิพย

น.ส.รุจิเรศ อุดมเลิศ
น.ส.วรัชฉรา พองพรหม
น.ส.ภัทราพร ขวงทิพย

รพ.กุดบาก
รพ.กุดบาก
รพ.กุดบาก

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

5

นางรําไพ ฮังโยธา

น.ส.สิริกาญจน ฮังโยธา

รพ.กุสุมาลย

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

6
7
8

นางปรียาพร เลาหวิโรจน
นางวนิดา ศรีวรกุล
นางรุงทิพย โนยราช

นายพิสิษฐ เลาหวิโรจน
นายอชิตะ ศรีวรกุล
นายธิตินันท โนยราช

รพ.กุสุมาลย
รพ.กุสุมาลย
รพ.โคกศรีสพุ รรณ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

9

นายบุญไทย ผาใต

น.ส.บัญชิกา ผาใต

รพ.โคกศรีสพุ รรณ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

10
11
12

นางจรัญญา สงเสริม
นางอุไรวัลย สิงหรัง
นางดวงฤดี วรชิณ

นายศิรวิทย สงเสริม
นายอติวิชญ สิงหรัง
น.ส.เพ็ญพิชชา วรชิณ

รพ.โคกศรีสพุ รรณ
รพ.โคกศรีสพุ รรณ
รพ.เจริญศิลป

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

13
14

นางปยะนันท ศรีทิน
นางจุไรรัตน ศิริรักษ

น.ส.นริศรา ศรีทิน
น.ส.จณิสตา ศิริรักษ

รพ.เจริญศิลป
รพ.เจริญศิลป

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

15
16

นางเกษฎาภรณ กาญจนกัณโห
จ.อ.เชิดศักดิ์ เทศนเรียน

นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห
น.ส.ยวิษฐา เทศนเรียน

รพ.เจริญศิลป
รพ.เจริญศิลป

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

185

186

รายงานประจําป 2563

ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

ระดับการศึกษา

17
18

นางรัตนวงษ ดนดั้น
นางนอบนอม สุวรรณการ

น.ส.นิรมล สุพลธวณิชย
นายอธิคม สุวรรณการ

รพ.เจริญศิลป
รพ.เจริญศิลป

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

19
20
21

นางอิวออน ปนใจ
นางอารีวรรณ พยุพล
นางนิตยา ธรรมสะอาด

น.ส.ลลิดา ปนใจ
นายยุทธพล พยุพล
น.ส.จิราภา ธรรมสะอาด

รพ.เจริญศิลป
รพ.เตางอย
รพ.บานมวง

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

22
23
24

นางสิริลักษณ ชุมปญญา
นางสุลัดดา สุวรรณวิเศษ
นางวนิดา ชะเอม

น.ส.พชรนันท ชุมปญญา
นายธนภัทร สุวรรณวิเศษ
น.ส.ไอศวรรย ชะเอม

รพ.พระอาจารยฝน ฯ
รพ.พระอาจารยฝน ฯ
รพ.พระอาจารยฝน ฯ

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

25
26
27

นายวิทยา สาขา
นางวงจันทร สุทธิอาจ
นางชนมชนก จันทรมหา

น.ส.ชอผกา สาขา
นายธนฎล สุทธิอาจ
นายอัครพล จันทรมหา

รพ.พระอาจารยฝน ฯ
รพ.พังโคน
รพ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

28
29
30

น.ส.จันทรเพ็ญ สัพโส
นางบริสุทธิ์ พานพินิจ
นางบุญรัตน พงษศุภรางค

น.ส.ธีรสุดา ทองอันตัง
น.ส.ปภิชญา พานพินิจ
น.ส.พิชชาภา พงษศภุ รางค

รพ.พังโคน
รพ.พังโคน
รพ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

น.ส.โสภิดา วาดเมือง
นางสราญนันต โสภาพ
นางนิรันดร เทียนรังษี
นายวรพจน ปญจันทรสงิ ห
นางวิทยา ฮามวงศ
นางศศิธร จันทรต้อื
นายสุรชัย สิงหมหันต
นางจันทรเพ็ญ นาคะอินทร
นายนเรศ สัตถาผล
นางประมวลรัตน พจนา
นางเยาวลักษณ ศรีหลา
นางเพ็ญศิริ พลตรี
นางจีรพร จักษุจินดา

น.ส.นิรัชพร ลาดมุณี
นายชญานนท โสภาพ
น.ส.เมธาชา เทียนรังษี
นายพิริยพงษ ปญจันทรสิงห
น.ส.ณัฐวีร ฮามวงศ
นายศักรินทร จันทรต้อื
น.ส.เขมิกา สิงหมหันต
น.ส.สุปณฑิตา นาคะอินทร
นายพีรณัฐ สัตถาผล
น.ส.ภัสวรินทร พจนา
น.ส.จิณหจุฑา ศรีหลา
น.ส.ภัทรนันท พลตรี
นายสิรวิชญ จักษุจินดา

รพ.โพนนาแกว
รพ.โพนนาแกว
รพ.วานรนิวาส
รพ.วานรนิวาส
รพ.วานรนิวาส
รพ.วานรนิวาส
รพ.วาริชภูมิ
รพ.วาริชภูมิ
รพ.วาริชภูมิ
รพ.วาริชภูมิ
รพ.วาริชภูมิ
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

44
45
46
47

นางทิชากร รัตนวรรณนุกูล
นางประเสริฐศิลป เอี้ยงลักขะ
นางภาสินีนุช พงษไพบูลย
นางสาริกา อุระภา

น.ส.รวิชญา รัตนวรรณนุกูล
น.ส.อภิชา เอี้ยงลักขะ
นายตราภูมิ พงษไพบูลย
นายนนธวัช อุระภา

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

48
49

นางศศิธร ภักดีโชติ
นางทัศนีย กลีบรัง

นายเอื้ออังกูร ภักดีโชติ
น.ส.พิชญสินี กลีบรัง

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

50
51
52
53

นางพัชรินทร นาคะอินทร
นางประกายดาว ขันทีทาว
นางพิศมัย กองทรัพย
นางกัญญาภัทร ภัทรธนาภินันท

นายเจตนิพิฐ นาคะอินทร
นายธัชชัย ขันทีทาว
นายธนันดร กองทรัพย
น.ส.ณิชาภัทร ภัทรธนาภินันท

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

54
55

นายสุทธิชัย เจริญผล
นางพริ้มพร ศรีสขุ พันธ

นายคฑานนท เจริญผล
นายธีรภัทร บุตตะโคตร

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

56
57
58
59

นางวิไลวรรณ อุดมฤทธิ์
นางสมจิตติ์ สุมังคะ
นางประธาน อุปพงษ
นางอุทิศ ศรีนุกูล

นายกฤติธี อุดมฤทธิ์
นายเขตตะวัน สุมังคะ
นายภาคภูมิ อุปฟงษ
นายธีรวุฒิ ศรีนุกูล

รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สกลนคร
รพ.สองดาว

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

60
61

นางอรอนงค อินทรหา
นางปราณี แสงลี

นายอาชวิชญ อินทรหา
นายภาณุวิชญ แสงลี

รพ.สองดาว
รพ.สองดาว

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

62
63
64

นางจารุวรรณ สวัสดีมูล
นางวิจิตรา สราญรมย
นายมนูญ วงศนิลจันทร

นายพงศธร ผานแสนเสาร
นายรัฐพล สราญรมย
น.ส.วราลี วงศนิลจันทร

รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

รายงานประจําป 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ -สกุล บุตร

หนวยงาน

187

ระดับการศึกษา

65
66

นางวันรัฐ พจนา
นางวนิดา สุทธิอาจ

นายกษมา พจนา
นายปยังกูร สุทธิอาจ

รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

67
68
69

นางสุกัญญา นําชัยทศพล
น.ส.ดวงภรณ จันทรสุพันธ
นางวันเพ็ญ หาระมี

น.ส.สุมินทรา นําชัยทศพล
น.ส.ศรุตา จันทรเวียง
น.ส.อติพร หาระมี

รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน
รพร.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

70
71
72

นายกองพัน ฐานทนดี
นายแสงจันทร อัตรสาร
นางรัตฎา สวนียานันท

น.ส.กนกพร ฐานทนดี
น.ส.จิรัสยา อัตรสาร
น.ส.ณัฐกานต สวนียานันท

ศตม. ที่ 7.3 สกลนคร
สสอ.กุดบาก
สสอ.กุสุมาลย

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

73
74

นางไพรัตน ยางธิสาร
นายสังคีบ กุลวงศ

นายอิทธิพัทธิ์ ยางธิสาร
น.ส.สุธาทิพย กุลวงศ

สสอ.โคกศรีสพุ รรณ
สสอ.บานมวง

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

75
76
77

นายธาดา ศูนยจันทร
นางน้ําฝน วีรภัทรธาดากุล
นางอัจฉรา สินปรุ

นายอินทรธาดา ศูนยจันทร
น.ส.นัทธมน กุศลาไสยานนท
น.ส.ภาณุมาศ คะปญญา

สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พรรณานิคม
สสอ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

78
79

นายสมพงษ สีสถาน
นายดุษิต กาญบุตร

นายชลสิทธิ์ สีสถาน
น.ส.นัฐสุดา กาญบุตร

สสอ.พังโคน
สสอ.พังโคน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

นายสังคม จันฤาไชย
นายณัฐกรณพล จันทะวงศ
นางสุทธิลักษณ ไชยรา
นางลักษณา งอธิราช
นางเอื้อมพร หนาดคํา
นายไชยา ชาศรี
นายประจักรพงค ศรีนา
นายสุรพันธ หอมแพน
นางเย็นจิตร รัตนกร
นายทวีศกั ดิ์ สิทธิไชย
นายเดชณรงค ปญจันทรสิงห
นายณัฐวุฒิ อุตนาม
นายกมล ตงศิริ
นางวราภรณ ไชยสาคร

น.ส.มินตรา จันฤาไชย
นายศิรยุสม จันทะวงศ
น.ส.วิชิดา ไชยรา
น.ส.กานตชณา งอธิราช
น.ส.พิชญาภา หนาดคํา
น.ส.ปารยา ชาศรี
น.ส.ภัคคินี ศรีนา
น.ส.อภิสรา หอมแพน
นายกฤษณพงศ ริยะบุตร
นายพีรวิชญ สิทธิไชย
น.ส.กณิการ ปญจันทรสิงห
น.ส.นุชนาฏ อุตนาม
นายฐิตวิ ฒ
ั น ตงศิริ
น.ส.กัญญชนก ไชยสาคร

สสอ.ภูพาน
สสอ.ภูพาน
สสอ.ภูพาน
สสอ.เมืองสกลนคร
สสอ.เมืองสกลนคร
สสอ.เมืองสกลนคร
สสอ.เมืองสกลนคร
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วานรนิวาส
สสอ.วาริชภูมิ
สสอ.วาริชภูมิ
สสอ.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

94
95

นางนววรรณ ศรีหลา
น.ส.ธิติยา สมจิตรภาภร

น.ส.ภัฏจิรา ศรีหลา
นายกองกิดากร สมจิตรภาภร

สสอ.สวางแดนดิน
สสอ.สวางแดนดิน

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
อุดมศึกษา (ป.ตรี)

96

นายศักดิ์ศรี ปองกัน

น.ส.ธนพร ปองกัน

โอนยายสวนทองถิ่น

อุดมศึกษา (ป.ตรี)

สรุปสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภทเรียนดี
- ประถมศึกษา

จํานวน 64 ทุน ทุนละ 1,500 บาท

เปนเงินจํานวน

96,000 บาท

- มัธยมศึกษาตอนตน

จํานวน 47 ทุน ทุนละ 1,800 บาท

เปนเงินจํานวน

84,600 บาท

- มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช

จํานวน 43 ทุน ทุนละ 2,300 บาท

เปนเงินจํานวน

98,900 บาท

- อนุปริญญา /ปวส.

จํานวน 4 ทุน ทุนละ 2,700 บาท

เปนเงินจํานวน

10,800 บาท

- อุดมศึกษา (ป.ตรี)

จํานวน 96 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

เปนเงินจํานวน

288,000 บาท

รวมเปนเงินจํานวน

578,300 บาท

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช

อนุปริญญา /ปวส.

อุดมศึกษา (ป.ตรี)
รวม

2

3

4

5

ทุน

1

ที่

3,000

2,700

2,300

1,800

1,500

ทุน

191

34

1

45

48

63

เรียนดี

102,000
389,100

2,700

103,500

86,400

94,500

จํานวนเงิน

261

97

7

43

38

76

สงเสริม

591,200

291,000

18,900

98,900

68,400

114,000

จํานวนเงิน

สมาชิกไดรับสวัสดิการ ป 2562

452

131

8

88

86

139

รวม

980,300

393,000

21,600

202,400

154,800

208,500

รวมเงิน

120,000
405,600

198

5,400

96,600

75,600

108,000

จํานวนเงิน

254

96

4

43

47

64

สงสริม

578,300

288,000

10,800

98,900

84,600

96,000

จํานวนเงิน

สมาชิกที่มีสิทธิ์รับทุน ป 2563

40

2

42

42

72

เรียนดี

สรุปขอมูลสมาชิกมีสิทธิ์ขอรับทุน ประจําป 2563

452

136

6

85

89

136

รวม

983,900

408,000

16,200

195,500

160,200

204,000

รวมเปนเงิน

28

4

0

6

4

14

ไมไดรับทุน
(คะแนน <48 )

188
รายงานประจําป 2563

