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ประวัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ได้จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2534 ได้ด�ำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2534
เป็นต้นมา และได้จดทะเบียนข้อบังคับ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.006534
แรกตัง้ เริม่ ด�ำเนินกิจการ มีสมาชิกจ�ำนวน 648 คน ทุนเรือนหุน้ 131,100 บาท ตลอดเวลา
31 ปี สหกรณ์ฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคง มีสภาพคล่อง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
แก่มวลสมาชิกและยังได้ปรับปรุงการบริหารด�ำเนินการ ให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิกและส่วนรวม
ให้บริการสะดวกและรวดเร็ว ช่วยกันพัฒนาให้สหกรณ์ฯ เจริญก้าวหน้า
เมื่อเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ได้อาศัยส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นที่ท�ำงาน
การด�ำเนินงานเจริญก้าวหน้ามาตามล�ำดับจนขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้สร้างส�ำนักงานเป็นของ
ตนเองโดยได้ซอื้ ทีด่ นิ พร้อมส�ำนักงานในเนือ้ ที่ 1ไร่ 1 งาน 13 ตรว. เป็นจ�ำนวนเงิน 10,270,000.00 บาท
ปัจจุบันส�ำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี ต�ำบลผาสิงห์ อ�ำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
และได้เปิดใช้ส�ำนักงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มาจนถึงปัจจุบัน
จากจ�ำนวนสมาชิก เริ่มต้นเพียง 648 คน ปัจจุบัน ปี 2564 มีจ�ำนวนสมาชิก 3,068 คน
จากเงินทุน 1,048,890.00 บาท ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 2,693,994,571.01 บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันด�ำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส โดยถือผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นทีต่ งั้ จนท�ำให้สมาชิกมีความไว้วางใจในการบริหารงาน
สหกรณ์ฯ และประสบความส�ำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
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ท�ำเนียบประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา

นายแพทย์สมพั ฒน์ คชสีห์

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2535-2543

นายแพทย์ปรีดา ดีสุวรรณ

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา

พ.ศ. 2544-2545

พ.ศ. 2546-2548

นายสมชาย ศิริมาตร

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา

พ.ศ. 2549-2550

พ.ศ. 2551-2552

นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

นายอานันต์ ศิริ

พ.ศ. 2553-2556

พ.ศ. 2557-2559

นายนิยม ศิริ

นายธวัช สิทธิยศ

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561-2562

นายอานันต์ ศิริ
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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อุดมการณ์ของสหกรณ์
ค�ำนิยาม

“สหกรณ์เป็นองค์การปกครองตนเองของบรรดาบุคคล ซึง่ รวมกลุม่ กันด้วยความสมัครใจ เพือ่ สนอง
ความต้องการอันจ�ำเป็น และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการด�ำเนินวิสาหกิจ
ที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย”

คุณค่าของสหกรณ์

“สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ความเที่ยงธรรมและเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

หลักการสหกรณ์

หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางส�ำหรับสหกรณ์ในการท�ำคุณค่าของสหกรณ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 ความเอือ้ อาทรต่อชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำด้านความมั่นคง
และการบริการคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสมาชิกและสังคม

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการออมของสมาชิก
2. ส่งเสริมความรูแ้ ก่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่
3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่สมาชิก
4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและสังคม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงิน
1. ส่งเสริมการออมของสมาชิก
2. จัดทุนส�ำรองตามเกณฑ์
3. การจัดการบริหารสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ
4. ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน

    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการให้เกิดประสิทธิผล
1. พัฒนามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพสหกรณ์ 2. การบริการด้วยการสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ (Service Mind)
3. พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละทีท่ ำ� การทีส่ ง่ เสริมความพึงพอใจแก่สมาชิก    4. จัดระบบความปลอดภัยให้เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2. พัฒนาช่องทางการสือ่ สารสมาชิกทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นปัจจุบนั
3. พัฒนาองค์ความรูแ้ ก่ สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบและข้อบังคับ 2. การปฏิบัติงานของทุกส่วน ยึดถือระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
3. มีระบบตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน
4. ก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานของทุกต�ำแหน่งงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและเกื้อกูลสังคม
1. จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างเหมาะสม
2. สนับสนุนและเกื้อกูลสังคม

ค่านิยม “มั่นคง อบอุ่น เกื้อกูลสมาชิก”
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สารจาก

สหกรณ์จังหวัดน่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ที่มวล
สมาชิกจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 ในปีนี้ด�ำเนินการมาเป็นปี ที่ 31 โดยยึดหลัก
ความมัน่ คงมากกว่าผลตอบแทน และรักษาผลประโยชน์แก่มวลสมาชิกตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้สหกรณ์ดำ� เนินการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม
ภายในที่ดี ด�ำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส บริหารจัดการด้วย
การน�ำหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล นางสุภาพ ไทยน้อย มาปฏิบัติ
ช้อย่างเคร่งครัด สร้างความชื่อมั่นให้กับบุคคล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังปฏิบัติตามเกณฑ์ก�ำกับภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและค�ำแนะน�ำ
ของนายทะเบียน ซึ่งค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก
ข้าพเจ้านางสุภาพ ไทยน้อย สหกรณ์จังหวัดน่าน ในนามตัวแทนของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอแสดงความยินดีและชืน่ ชมผลการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ที่มีการพัฒนามาโดยตลอดและ
ส่งผลดีต่อสมาชิก ฯ และสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายนอกและขบวนการสหกรณ์ตลอดมา
ซึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ทั้ง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ
รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ ผลักดันวงการสหกรณ์ให้มีการพัฒนาอย่างก้าวไกล เป็นศูนย์กลาง
คอยให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ข้าพเจ้าขออวยพร
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดน่าน จ�ำกัด เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป น�ำพาขบวนการสหกรณ์ให้ก้าวไปข้างหน้า
เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกอย่างแท้จริง ตามวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ ฯ ที่ว่า “มั่นคง อบอุ่น เกื้อกูลสมาชิก”

(นางสุภาพ ไทยน้อย)
สหกรณ์จังหวัดน่าน
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หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
สารจากหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

เนื่ อ งในโอกาสประชุ
ญ ประจ�
ำ ปี 2564 ของสหกรณ์
สารจากหัวมใหญ่
หน้สาามัสำนั
กงานตรวจบั
ญชีสหกรณ์น่า
ออมทรัพย์ส********************************************
าธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
มีหน้าที่ ในการก�ำกับ ดูแล และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการเงินการบัญชีแก่
***********************************
สหกรณ์เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
านางสาวนงค์
ณ์ บุกญงานตรวจบั
เลิศ หัวหน้ญาส�ชีำสนัหกรณ์
กงานตรวจบั
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ง หวั
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่องในโอกาสประชุ
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สาธารณสุ
ข จัลงักหวั
ดขอให้
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สมาชิกเปรียบเสมือนคนในครอบครัว การใด ๆ ที่กำลังจะทำขอให้คิดเสมอว่าผลประโยชน์นั้นค
ของสหกรณ์ทุก ๆ คน

ในวาระโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตน
ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดอภิบาลประทานพร
ให้สมาชิ
(นางสาวนงค์
ลักณ์ กบุสหกรณ์
ญเลิศ) ทุกท่านประสบแต่ ศิริ สว
(นางสาวนงค์ลักณ์ บุญเลิศ)
หั
ว
หน้
าสำนักงานตรวจบั
หกรณ์
น่าน
สมบูรณ์พูนผลด้วยจตุรพิธพรชัย ปรารถนาสิ่งใดขอให้
งในสิญ่งญทีชีชีส่พสหกรณ์
ึงปรารถนาทุ
กประการ
หัวหน้าส�ำสนัมหวั
กงานตรวจบั
น่าน
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สารจาก

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
ในปี 2564 เป็นปีที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) ระลอกใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้ทุกประเทศ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมาก
เกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนตกต�ำ่ ทัว่ โลก อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน มีการใช้
มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคหลายระดับ ส่งผล
ให้ประชาชนมีการปรับตัวในการด�ำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) และ
ประชาชนในหลากหลายอาชีพขาดสภาพคล่องด้านเศรษฐกิจในการด�ำเนินชีวติ
ท่ า มกลางสภาวการณ์ ดั ง กล่ า ว สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จ�ำกัด ก็ได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกัน แต่กส็ ามารถ
ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปได้ เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่
มีเงินได้รายเดือนประจ�ำ  แต่ก็มีสมาชิกอีกบางส่วนที่ต้องพึ่งพารายได้จาก
การประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่นมาจุนเจือครอบครัว ท�ำให้สมาชิกในกลุ่มนี้
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ท�ำให้บางเดือนขาดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งทางสหกรณ์ก็ได้มีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการให้บริการตรวจสอบข้อมูล และการท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายให้แก่สมาชิก แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั หวังให้สมาชิกได้ใช้วถิ ชี วี ติ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้น
การออมมากกว่าการกู้ หรือถ้าหากจ�ำเป็นต้องกู้เงินก็ขอให้น�ำเงินที่ได้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ผมขออ�ำนวยพรให้สมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ คณะท�ำงานและฝ่ายจัดการ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพื่อเป็นพลังส�ำคัญในการน�ำพาสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ไปสู่ความส�ำเร็จและช่วยสมาชิก อยู่ดีกินดีตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ

(นายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อส�ำราญ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
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ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด
กระผม นายอานั น ต์ ศิ ริ ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด ในฐานะตัวแทนของกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 31  
ขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ ให้มาบริหารงานในสหกรณ์ของเรา
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ปฏิบัติหน้าที่ต�ำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์
เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศฝืดเคือง อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลก
ตกต�่ำ  และเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์
อย่างมาก  คือ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19)
ในประเทศไทยธุรกิจต่าง ๆ ต้องหยุดกิจการลง สมาชิกได้รับผลกระทบต่อ
การด�ำเนินชีวิต ยิ่งท�ำให้การบริหารงานของสหกรณ์ยากล�ำบากมากขึ้น
แต่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมกันบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น โปร่งใส ยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาให้สมาชิก
ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ในปี 2564 ได้ปรับลด
ดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้สมาชิกและปรับลดดอกเบีย้ เงินรับฝากเพือ่ ให้มคี วามเหมาะสม
กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรค Covid-19 ในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาระบบ
บริการด้วยระบบสารสนเทศในรูปแบบ Web Application (Imember Mobile Application) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
รับรู้ข้อมูล การท�ำธุรกรรมด้านการเงิน เพื่อความสะดวกของมวลสมาชิก และบริหารงานสามารถสร้างผลก�ำไรในปี 2564
เป็นจ�ำนวนเงิน 116,178,344.68 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�ำนวน 5,123,389.62 บาท
ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 นี  ้ กระผมประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดน่าน จ�ำกัด ขอขอบคุณมวลสมาชิก ทีป่ รึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ  ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี คณะท�ำงาน
ชุดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ ที่มีส่วนส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง
ให้แก่สหกรณ์ ขออ�ำนวยพรให้มวลสมาชิกทุกท่านมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคร้าย
ทั้งปวง เทอญ

(นายอานันต์  ศิริ)
ประธานกรรมการ                                                              
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด
ชุดที่ 31 ประจ�ำปี 2564

นายชุมพล สุทธิ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

นายอานันต์ ศิริ
ประธานกรรมการ

นายนิกร วีระ
รองประธานกรรมการคนที่ 2

นายวิทยา มิ่งปรีชา
รองประธานกรรมการคนที่ 3

นายเกษตร ปะทิ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์

กรรมการด�ำเนินการ

นายวิโรจน์ หลวงเทพ
กรรมการด�ำเนินการ

นายอุดม พานิช
กรรมการด�ำเนินการ

นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง

กรรมการด�ำเนินการ

นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
กรรมการด�ำเนินการ

นางศิริเพ็ญ มีบุญ
กรรมการด�ำเนินการ

นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะเขื่อน

นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์
กรรมการด�ำเนินการ

นายสนอง ค�ำชั่ง
กรรมการด�ำเนินการ

นายวรธน ยอดสาร
กรรมการด�ำเนินการ

กรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED
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คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

4

2

5

3

1

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1. นายอานันต์ ศิริ

ประธานกรรมการ

2. นายชุมพล

สุทธิ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

3. นายนิกร

วีระ

รองประธานกรรมการคนที่ 2

4. นายวิทยา

มิ่งปรีชา

รองประธานกรรมการคนที่ 3

5. นายเกษตร

ปะทิ

เลขานุการ

4

2

3

1

5

คณะกรรมการเงินกู้
1. นางสาวสยุมพร

สมประสิทธิ์ ประธานกรรมการเงินกู้

2. นายวิโรจน์

หลวงเทพ กรรมการเงินกู้

3. นายอุดม

พานิช

กรรมการเงินกู้

4. นางสาวสุรีย์พรรณ วังแสง

กรรมการเงินกู้

5. นายศักดิพงษ์

เลขานุการกรรมการเงินกู้
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4

2
1

5
3

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นางศิริเพ็ญ มีบุญ

ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
2. นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
3. นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะเขื่อน กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
4. นายสนอง ค�ำชั่ง
กรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
5. นายวรธน ยอดสาร
เลขานุการกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด

นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อส�ำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน

นายไชยพงศ์ ณ เชียงใหม่
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

คณะท�ำงานตรวจสอบภายใน

นายนิยม ศิริ
ประธานคณะท�ำงาน
ตรวจสอบภายใน

นายวิสุทธิ์ รัตนมงคล
คณะท�ำงาน
ตรวจสอบภายใน

นายวิเชษฐ์ ไชยช่อฟ้า
คณะท�ำงาน
ตรวจสอบภายใน

นายนิยม สุนทร
คณะท�ำงาน
ตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

นายวิศิษฏ์ ลิมปิอังคนันต์

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

นายพงษ์ชัย หมื่นค�ำสี

นายเกียรติ จันพฤกษ์

นางนุชนารถ โพธิสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด

นางสาวธรรมพร แซ่ปัง
ผู้จัดการ

นางมะลิวัลย์ พานิชอิน
รองผู้จัดการ

นางแสงเดือน ทองค�ำ
บัญชี

12

นางรติมา สมจิตร
การเงิน

นางมัฒธณิตาศ์ สีสมบูรณ์
สินเชื่อ

นางสาวศิรินภา วงค์ติปิน
รับฝาก

นางสาวรัชดาพร สัตยวงศ์
ธุรการ

นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ
ธุรการงานสวัสดิการ

นายเตชินท์ หลวงเทพ
ทะเบียนสมาชิก

นายพลศักดิ์ เกตุวัง
จนท.ศูนย์ประสานงาน

นางสุพัตรา ยะอุดเต็น
แม่บ้าน

นายวิเชษฐ หวันกูล
รักษาความปลอดภัย

รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

13

กราฟแสดงผลการด�ำเนินงาน
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด
สหกรณออมทรัพปีย2560-2564
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
ป 2560-2564
จำนวนสมาชิก
จำนวนสมาชิก
สามัญ
สมทบ
รวม

ป 2560
2,296
480
2,776

ป 2561
2,340
484
2,824

ป 2562
2,403
489
2,892

ป 2563
2,513
446
2,959

ป 2564
2,627
441
3,068

คน
3,000
2,500
2,000
1,500

สามัญ

1,000

สมทบ

500
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

สมาชิกแยกตามหนวย
0.97%
18.64%
35.43%

รพ.น่าน/บํานาญ รพ.
สสจ./บํานาญ สสจ.
สสอ.

24.09%

โรงพยาบาลชุมชน
สมทบ

20.86%
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สินทรัพย หนี้สิน ทุนของสหกรณ
ป 2560 – 2564
ป พ.ศ.
สินทรัพย
หนี้สิน
ทุนของสหกรณ

2560
2,204.12
787.00
1,417.12

2561
2,300.63
751.38
1,549.25

2562
2,492.56
804.64
1,687.92

2563
2,628.30
832.33
1,795.98

2564
2,693.99
820.40
1,873.59

ล้านบาท
3000
2500
2000

สินทรัพย์

1500

หนีส้ ิน

1000

ทุนของสหกรณ์

500
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ทุนเรือนหุน ทุนสำรอง ทุนสะสม
ป 2560 – 2564
ป พ.ศ.
ทุนเรือนหุน
ทุนสำรอง
ทุนสะสม

2560
1,241.20
77.03
2.56

2561
1,354.06
86.66
1.97

2562
1,475.25
97.38
1.40

2563
1,575.25
109.00
0.67

2564
1,636.15
120.17
1.09

ล้านบาท
1800
1600
1400
1200
1000

ทุนเรือนหุน้

800

ทุนสํารอง

600

ทุนสะสม

400
200
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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15

ทุนเรือนหุน เงินใหสมาชิกกู เงินรับฝาก
ป 2560 – 2564
ป พ.ศ.
ทุนเรือนหุน
เงินใหสมาชิกกู
เงินรับฝาก

2560
1,241.20
2,116.28
470.11

2561
1,354.06
2,228.35
565.10

2562
1,475.25
2,404.27
659.71

2563
1,575.25
2,432.52
828.89

2564
1,636.15
2,485.35
816.15

ล้านบาท
2500
2000
1500

ทุนเรือนหุน้

1000

เงินให้สมาชิกกู้
เงินรับฝาก

500
0

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รายได รายจาย กำไรสุทธิ
ป 2560 – 2564
ป พ.ศ.
รายได
รายจาย
กำไรสุทธิ

2560
136.10
39.77
96.33

2561
145.03
37.94
107.08

2562
152.02
37.61
114.41

2563
147.08
36.03
111.05

2564
145.18
29.09
116.18

ล้านบาท
200
150
รายได้

100
50

ค่าใช้จ่าย

0

กําไรสุทธิ

ปี 2560
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

การจัดสรรกำไรสุทธิ ป 2564
ทุนปรับปรุงขยายงาน, 0.09%
ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์,
0.17%

โบนัส, 1.83%

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
0.06%

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์,
4.30%

ทุนสํารอง, 10.00%

ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์,
0.03%

เงินเฉลี่ยคืน, 12.53%

เงินปันผลตามหุน้ , 70.99%

4.63%

1.82%
10%

0.03%

จัดสรรเข้าทุนสํารองของสหกรณ์
จัดสรรให้สนั นิบาตสหกรณ์ ประจําปี
จัดสรรเป็ นส่วนของสมาชิกทางตรง
จัดสรรเป็ นส่วนของสมาชิกทางอ้อม

83.52%

จัดสรรเป็ นค่าตอบแทนกรรมการ/
เจ้าหน้าทีป่ ระจําปี

จัดสรรกำไรสุทธิ แบงตามสวนผูรับประโยชน ดังนี้
1. จัดสรรเขาทุนสำรองของสหกรณ
2. จัดสรรใหสนั นิบาตสหกรณ ประจำป
3. จัดสรรเปนสวนของสมาชิกทางตรง
4. จัดสรรเปนสวนของสมาชิกทางออม
5. จัดสรรเปนคาตอบแทนกรรมการ/เจาหนาที่ประจำป

อัตรารอยละ
อัตรารอยละ
อัตรารอยละ
อัตรารอยละ
อัตรารอยละ

10.00
0.03
83.52
4.63
1.82

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจ�ำปี 2564
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำป 2564
สัญจรพบปะสมาชิ
กเพื่อกเพื
ท�ำอ่ ทำApplication
NPHSAVING
SAVING
”
Application ““NPH
”
สัญจรพบปะสมาชิ
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ประมวลภาพกิจกรรม ประจ�ำปี 2564
โครงการจั
โครงการจั
ดทำแผนยุ
ดทำแผนยุ
ทธศาสตร
ทธศาสตร
2 ป2(ประจำป
ป (ประจำป
25652565
– 2566)
– 2566)

โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 2 ปี (ประจ�ำปี 2565 – 2566)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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สหกรณ์
ออมทรัพพย์ย์สสาธารณสุ
าธารณสุขขจัจังงหวั
สหกรณ์
ออมทรั
หวัดดน่น่าานนจ�ำจกัากัด ด
(ศูน
นย์ย์ปประสานงานจั
ระสานงานจังงหวั
หวัดดน่น่าาน)
น)
(ศู

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ ไทย(สส.ชสอ.)

กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด (สส.สธน.)
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มอบเงิ
ศพศพสสธท.(ล้
านที
่ 1)่ 1)สส.ชสอ.
(6(6แสน)
มอบเงินสงเคราะห์
นและ
สงเคราะห์
สสธท.(ล้
า
นที
สส.ชสอ.
แสน)
เงิ
น
กองทุ
น
กสธท.(ล้
า
นที
2
่
)
มอบเงิ
นสงเคราะห์
ศนนพสสธท.(ล้
สสธท.(ล้
นที
สส.ชสอ.
แสน)
มอบเงิ
นสงเคราะห์
พกองทุ
า่ นที
่ สส.ชสอ.
1)า2่่ 1)
สส.ชสอ.
(6(6แสน)
มอบเงิ
นสงเคราะห์
ศกองทุ
พเงิศสสธท.(ล้
ากสธท.(ล้
นทีกสธท.(ล้
1)าานที
(6
แสน)
และ
เงิ
กองทุ
น
า
นที
2
่
)
และ
น
น
นที
2
่
)
และ
เงิและ
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

นายอานันต ศิริ ประธานกรรมการ กลาวเปดการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ตามระเบียบวาระดังนี้
ประธาน ขณะนี้ เวลา.........................น. สมาชิ ก มาลงทะเบี ย นและเข ารว มการประชุ ม ครบตามจำนวน
.......................คน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับขอที่ 69. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมี
สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ
โดยผูแทนสมาชิกตองมี ผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมน อยกวา
หนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม กระผมในฐานะประธานในที่ประชุม ขอเปดการประชุมใหญสามัญประจำป 2564
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ในโอกาสนี้ขอแนะนำแขกผูมีเกียรติที่ไดกรุณาเขารวมประชุมใหญ
สามัญประจำป 2564 ในวันนี้ ดังนี้
1.1 แนะนำแขกผูมีเกียรติ
1. ................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................................................
1.2 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
1. นายอานันต
ศิริ
ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล
สุทธิ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายนิกร
วีระ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายวิทยา
มิ่งปรีชา
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายเกษตร
ปะทิ
เลขานุการ
6. นางศิริเพ็ญ
มีบุญ
กรรมการ
7. นายสนอง
คำชั่ง
กรรมการ
8. นายวิทย
มงคลวิสุทธิ์
กรรมการ
9. นายอภิสิทธิ์
อินตะเขื่อน
กรรมการ
10. นางสาวสยุมพร
สมประสิทธิ์
กรรมการ
11. นายวิโรจน
หลวงเทพ
กรรมการ
12. นายอุดม
พานิช
กรรมการ
13. นายศักดิ์พงษ
ไชยชนะ
กรรมการ
14. นางสาวสุรียพรรณ
วังแสง
กรรมการ
15. นายวรธน
ยอดสาร
กรรมการ
1.3 แนะนำผูตรวจสอบกิจการ
1. นายพงษชัย
หมื่นคำสี
ผูตรวจสอบกิจการ
2. นางนุชนารถ
โพธิสาร
ผูตรวจสอบกิจการ
3. นายเกียรติ
จันพฤกษ
ผูตรวจสอบกิจการ
ในนามของสหกรณ ออมทรัพยส าธารณสุขจังหวัดน าน จำกั ด ขอขอบคุ ณ ทานผูมีเกียรติที่ใหการชวยเหลือ
สหกรณ ของเราเป น อย า งดี เสมอมา และได กรุณ าใหเกี ย รติมาเขารว มประชุมและขอขอบคุณ สมาชิกทุ กทานที่
สละเวลาเขารวมประชุมในวันนี้
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ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่
ประจ�ำปี 2563
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ครั้งที่ 30
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมโรมแรม ดิ อิมเพรส นาน
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดูใต อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน
-------------------------------------------

กอนการประชุมพิธีกรเชิญชวนสมาชิกรับชม วิดิทัศนการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จำกัดประจำป 2563
นายอานันต ศิริ ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
เปนประธานในที่ประชุม มีผูแทนสมาชิกเขาประชุม 235 คน จากจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด 250 คน
เปนการประชุมครบองคประชุม ตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และขอบังคับ
สหกรณขอที่ 64 และขอที่ 69
ผูเขารวมประชุม
1. นพ.วรินทรเทพ
2. นางสาวบัวเดียว
3. นางสาวสุสิรา
4. นางกฤตยา
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15

เชื้อสำราญ
คำมี
หาญยุทธ
ภัทรวรากุล

นายณรงค
อินทิพย
นายพงษชัย
หมื่นคำสี
นางนุชนารถ
โพธิสาร
นายเกียรติ
จันพฤกษ
นายนิยม
ศิริ
นายวิสุทธิ์
รัตนมงคล
นายศักดิพงษ
ไชยชนะ
นายวิสุทธิ์
ทาวฮาย
สมาชิกเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณ
ผูแทนหนวยงาน
ผูจัดการและเจาหนาที่

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน
นักวิชาการสหกรณชำนาญการพิเศษ ผูแทนสหกรณจังหวัดนาน
นักวิชาการสหกรณชำนาญการ ผูแทนสหกรณจังหวัดนาน
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ผูแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน
ผูสอบบัญชี
ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการ
คณะทำงานตรวจสอบภายใน
คณะทำงานตรวจสอบภายใน
คณะทำงานตรวจสอบภายใน
ตัวแทนบริษัท AIA
จำนวน 14 คน
จำนวน 19 คน
จำนวน 11 คน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. พิธีกรเชิญทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน ที่ปรึกษาสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดนาน จำกัด ไดกลาวพบปะและใหโอวาทกับสมาชิก ในการประชุมใหญสามัญ
ประจำป ภายใตสถานการณและมาตรการ ปองกันและควบคุมโรคโคโรนาไวรัส 2019 จากนั้นพิธีกรเชิญ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 และผูจัดการ ขึ้นเวที ประธานในที่ประชุมกลาวเปด
ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

29

2
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อาศัยความตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวั ดน าน จำกัด ขอ 62 กำหนดให มีการประชุมใหญ ส ามัญ ป ล ะ 1 ครั้ง ภายใน 150 วั น
นับตั้งแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ และขอ 64 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกไมนอยกวา 100 คน
เปนการประชุมครบองคประชุม จึงขอเปดการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
1.1 ประธานกลาวตอนรับผูเขาประชุม
1.2 แนะนำผูเขารวมประชุม
1.3 แนะนำผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณฯ
1.4 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
1. นายอานันต
ศิริ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ อนุรักษ
รองประธานฯ คนที่ 1
3. นายแพทยกฤษ
ใจวงค
รองประธานฯ คนที่ 2
4. นายวิทยา
ศรีวิชัยอินทร
รองประธานฯ คนที่ 3
5. นายชุมพล
สุทธิ
เลขานุการ
6. นายนิกร
วีระ
กรรมการ
7. นายวิโรจน
หลวงเทพ
กรรมการ
8. นางสาวสยุมพร
สมประสิทธิ์
กรรมการ
9. นางพิกุลแกว
คำยอด
กรรมการ
10. นายวิทยา
มิ่งปรีชา
กรรมการ
11. นายอุดม
พานิช
กรรมการ
12. นายสนอง
คำชั่ง
กรรมการ
13. นางศิริเพ็ญ
มีบุญ
กรรมการ
14. นางสาวระพีพรรณ กิวัฒนา
กรรมการ
15. นายเกษตร
ปะทิ
กรรมการ
1.5 แนะนำผูตรวจสอบบัญชี ประจำป 2563
นายณรงค อินทิพย
1.6 แนะนำผูตรวจสอบกิจการประจำป 2563
1. นายพงษชัย หมื่นคำสี
2. นายเกียรติ จันพฤกษ
3. นางนุชนารถ โพธิสาร
1.7 มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแตเดือน มีนาคม 2563 จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยและทั่วโลกตกอยูในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่เขมขนเพื่อควบคุม
การแพรระบาด เชน มาตรการล็อกดาวน สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก และกระทบตอการดำเนินชีวิตของ
สมาชิกทั้งทางตรงและทางออม เชน การหยุดงาน การตกงาน ของบุคคลในครอบครัว สงผลไปถึงรายไดและ
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กระทบไปสู คาใชจายภายในครอบครัว สำหรับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ไดตระหนัก
ถึงเรื่องนี้เปนอยางมาก จึงไดกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกและ
ครอบครัวของสมาชิก ดังนี้
มาตรการที่ 1 จัดซื้อเครื่องเทอรโมสแกน
- อนุมัติจัดซื้อเครื่องเทอรโมสแกนใหทุกหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนาน
หนวยงานละ 1 เครื่อง จำนวนทั้งหมด 32 เครื่องๆละ 2,500.00 บาท รวมเปนเงิน 80,000.00 บาท
(แปดหมื่นบาทถวน)
มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้เงินตน จำนวน 3 เดือน
- มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งสิ้น 122 ราย รวมเปนเงิน 740,874.00 บาท (เจ็ดแสนสี่
หมื่นแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)
มาตรการที่ 3 งด ลด การชำระหุนรายเดือนแกสมาชิกที่สงคาหุนรายเดือนเกินเกณฑ
- มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งสิ้น 17 ราย รวมเปนเงิน 63,250.00 บาท(หกหมื่น
สามพันสองรอยยี่สิบหาบาทถวน)
มาตรการที่ 4 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงรอยละ 25 ของสัญญาเงินกูทุกประเภทจำนวน 3 เดือน
- รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,535,118.25 บาท (เกาลานหาแสนสามหมื่นหาพันหนึ่งรอย
สิบแปดบาทยี่สิบหาสตางค)
มาตรการที่ 5 งดสงคาหุนรายเดือน จำนวน 3 เดือน
-มีสมาชิกเขารวมโครงการทั้งสิ้น 76 ราย รวมเปนเงิน 374,550.00 บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นสี่พันหารอยหาสิบบาทถวน)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ครั้งที่ 29
รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ครั้งที่ 29 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นาน จำกัด วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 หองประชุมโรงแรมดิอิมเพรส นาน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดูใต
อำเภอเมือง จังหวัดนานตามเอกสารหนาที่ 29 ถึงหนา 71 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
- ไมมีสมาชิกขอแกไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 ครั้งที่ 29
ระเบียบวารที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำป 2563
สหกรณฯ ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณฯ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2534
เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2534 เปนตนมา ปนี้เปนปที่ 30 ของการดำเนินงานของสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 30 ประจำป 2563 ไดบริหารดำเนินการโดยยึดหลักความ
มั่นคงมากกวาผลตอบแทนและรักษาผลประโยชนใหแกมวลสมาชิกและกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ดำเนินการภายใตระเบียบขอบังคับและมติของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจึงขอเสนอผลการดำเนินงาน
ในรอบป ดังนี้
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1. จำนวนสมาชิกสมัครใหม, ขอเปลี่ยนแปลงคาหุน, ซื้อหุนเพิ่ม, ลาออก และถึงแกกรรม
1.1 สมาชิก
คงเหลือ
เพิ่ม
ลดระหวางป
คงเหลือ
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
เพศ
ประเภท
ระหวางป
(คน)
2562
2563
สมาชิก
(คน)
(คน)
ลาออก เสียชีวิต
(คน)
หญิง
ชาย
สามัญ
2,403
138
24
4
2,513
1,857
656
สมทบ
489
44
87
0
446
334
112
รวม
2,892
182
111
4
2,959
2,191
768
1.2 สมาชิกเปลี่ยนแปลงคาหุน
รายการ
เพิ่มหุนรายเดือน
ลดหุนรายเดือน
งดสงหุนรายเดือน
ซื้อหุนเพิ่ม
มีหนี้เงินกู ( 59.21 %)
ไมมีหนี้เงินกู ( 40.79 %)
1.3
ลำดับที่
1
2
3
4

จำนวน
(คน)
308
29
93
117
1,752
1,207

สมาชิกเสียชีวิตจำนวน 4 ราย ดังนี้
ชื่อสมาชิก
เลขทะเบียนที่
นายชุมแสง วิภาพเสถียรกุล
004675
นายรัตนศิลป นะชน
001887
นายถนัด ทองเปย
001924
นางสมพร งามสิทธิฤกษ
001321

หมายเหตุ

หนวยงาน
รพ.บานหลวง
สสอ.ปว
สสอ.นาหมื่น
สสจ.นาน

2. ผลการดำเนินงานป 2562 เปรียบเทียบ ป 2563
ป 2563
รายการ
(บาท)
จำนวนสมาชิก
2,959 คน
ทุนเรือนหุน
1,575,252,860.00
ทุนสำรอง
108,998,587.61
ทุนสะสมตามขอบังคับ
669,560.25
เงินรับฝากออมทรัพย
30,995,507.17
เงินรับฝากออมทรัพย ฌกส.
1,333,691.17
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วันที่เสียชีวิต
7 กุมภาพันธ 2563
17 กุมภาพันธ 2563
28 มิถุนายน 2563
9 กรกฎาคม 2563

ป 2562
(บาท)
2,892 คน
1,475,253,380.00
97,377,576.85
1,402,498.00
26,165,805.09
1,428,830.59

เพิ่ม/ลด
(บาท)
67 คน
99,999,480.00
11,621,010.76
(732,937.75)
4,829,702.08
(95,139.42)

5
รายการ
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยเพิ่มพูนทรัพย
เงินรับฝากออมทรัพยประจำ24 เดือน
เงินรับฝากจากนิติบุคคล
เงินรับฝากออมทรัพย สอ.อื่น
เงินใหกูแกสมาชิก
ทุนดำเนินการ
เงินลงทุนสถาบันการเงิน
รายได
รายจาย
กำไรสุทธิ

ป 2563
(บาท)
77,067,149.22
262,880,121.09
419,738,413.83
955,500.00
512,799.97
35,401,980.04
2,432,517,576.64
2,628,302,290.60
129,490,460.22
147,082,619.40
36,027,664.34
111,054,955.06

ป 2562
เพิ่ม/ลด
(บาท)
(บาท)
69,153,879.19
7,913,270.03
225,434,540.39 37,445,580.70
330,281,825.92 89,456,587.91
638,000.00
317,500.00
512,799.97
6,603,295.68 28,798,684.36
2,404,267,486.56 28,250,090.08
2,492,564,764.54 135,737,526.06
54,593,046.84 74,897,413.38
152,019,338.21 (4,936,718.81)
37,609,646.45 (1,581,982.11)
114,409,691.76 (3,354,736.70)

3. คำชี้แจงประกอบ
3.1 ทุนเรือนหุน ทุนสำรอง ทุนสาธารณประโยชน ทุนสะสม ตามขอบังคับ
ป 2563
ป 2562
รายการ
(บาท)
(บาท)
ทุนเรือนหุน
ตนปยกมา
1,475,253,380.00
1,354,057,370.00
ระหวางป - เพิ่ม
111,961,880.00
146,956,960.00
- ลด
11,962,400.00
25,760,950.00
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
1,575,252,860.00
1,475,253,380.00
ทุนสำรอง
ตนปยกมา
97,377,576.85
86,659,986.63
ระหวางป - เพิ่ม
11,621,010.76
10,717,590.22
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
108,998,587.61
97,377,576.85
ทุนสะสมตามขอบังคับ
ตนปยกมา
1,402,498.00
1,968,267.00
ระหวางป - เพิ่ม
1,252,437.00
1,080,000.00
- ลด
1,985,374.75
1,645,769.00
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
669,560.25
1,402,498.00
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3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
รายการ
1.เงินฝากออมทรัพยพิเศษ
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
2.เงินฝากออมทรัพย
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
3.เงินฝากออมทรัพย ฌกส.
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
4.เงินฝากออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
5.เงินฝากออมทรัพยเพิ่มพูนทรัพย
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
6.เงินฝากประจำ 24 เดือน
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
7.เงินรับฝากออมทรัพยสหกรณอื่น
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

34

รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

ป 2563 (บาท)

ป 2562 (บาท)

69,153,879.19
85,004,692.74
77,091,422.71
77,067,149.22

62,487,382.68
87,060,897.12
80,394,400.61
69,153,879.19

26,165,805.09
204,335,488.31
199,505,786.23
30,995,507.17

20,265,341.60
277,199,853.41
271,299,389.92
26,165,805.09

1,428,830.59
21,737,026.40
21,832,165.82
1,333,691.17

2,221,431.20
16,680,007.92
17,472,608.53
1,428,830.59

225,434,540.39
144,981,908.73
107,536,328.03
262,880,121.09

197,184,542.42
114,974,003.64
86,724,005.67
225,434,540.39

330,281,825.92
179,896,355.47
90,439,767.56
419,738,413.83

281,947,588.38
133,327,736.72
84,993,499.18
330,281,825.92

638,000.00
837,912.64
520,412.64
955,500.00

956,500.00
828,595.31
1,147,095.31
638,000.00

6,603,295.68
19,618,547.37
11,170,000.00
15,051,843.05

35,266.66
6,603,029.02
35,000.00
6,603,295.68

7

รายการ
8.เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
9.เงินรับฝากจากนิติบุคคล
ตนป ยกมา
ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

รายการ

ป 2563 (บาท)

ป 2562 (บาท)

0.00
20,350,136.99
0.00
20,350,136.99

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
512,799.97
0.00
512,799.97

0.00
0.00
0.00
0.00

สรุปเงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณอื่น ป 2563
ป 2563
ป 2562
ฝากระหวางป
ถอนระหวางป
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เงินรับฝากจากสมาชิก
659,706,176.86 677,274,868.62
และสหกรณอื่น
3.3 การใหเงินกูแกสมาชิก
รายการ
1. เงินใหกูฉุกเฉิน
จำนวน
134
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
2. เงินใหกูสามัญทั่วไป
จำนวน 148 สัญญา
- ใชบุคคลค้ำประกัน
จำนวน 142 สัญญา
- ใชหุนเปนหลักประกัน จำนวน 6 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

508,095,882.99

ป 2563 (บาท)

คงเหลือ
(บาท)
828,885,162.49
ป 2562 (บาท)

1,538,623.00
3,412,900.00
4,016,645.00
934,878.00

1,987,625.00
5,728,500.00
6,177,502.00
1,538,623.00

1,999,369,375.45
296,734,294.08
292,195,708.00
2,003,907,961.53

1,964,615,235.21
400,294,275.24
365,540,135.00
1,999,369,375.45
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รายการ
3. เงินใหกูสามัญพิเศษโครงการ 1
จำนวน
0
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
4. เงินใหกูสามัญพิเศษโครงการ 2
จำนวน
0
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
5. เงินใหกูสามัญพิเศษโครงการ 3
จำนวน
126
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
6. เงินใหกูสามัญสวัสดิการพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จำนวน 361 สัญญา
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สามัญ) 163 สัญญา
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (พิเศษ) 198 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
7. เงินใหกูสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก
จำนวน 177 สัญญา
- เพื่อสมาชิก (สามัญ) 98 สัญญา
- เพื่อสมาชิก (พิเศษ) 79 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
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ป 2563 (บาท)

ป 2562 (บาท)

72,548,605.00
0.00
21,867,394.00
50,681,211.00

93,530,207.00
0.00
20,981,602.00
72,548,605.00

67,964,822.00
0.00
12,700,293.00
55,264,529.00

92,577,212.00
0.00
24,612,390.00
67,964,822.00

0.00
6,003,000.00
731,800.00
5,271,200.00

0.00
0.00
0.00
0.00

49,324,245.00
43,912,100.00
45,214,702.00
48,021,643.00

69,343,533.00
68,812,906.00
88,832,194.00
49,324,245.00

207,031,688.00
100,300,000.00
49,270,327.00
258,061,361.00

0.00
212,801,000.00
5,769,312.00
207,031,688.00

9
รายการ
8.เงินใหกูสามัญสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูค้ำประกัน
จำนวน 1 สัญญา
- เพื่อชวยเหลือผูค้ำประกัน (สามัญ) 1 สัญญา
- เพื่อชวยเหลือผูค้ำประกัน (พิเศษ) 0 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
9.เงินใหกูพิเศษสวัสดิการเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก
ในครอบครัว จำนวน
0
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
10. เงินใหกูพิเศษสวัสดิการเพื่อการศึกษาสมาชิก
จำนวน
0
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
11. เงินใหกูพิเศษหลักทรัพยค้ำประกัน
จำนวน
0
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
12. เงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหนี้
จำนวน
3
สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชำระหนี้
10
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

ป 2563 (บาท)

ป 2562 (บาท)

394,285.11
164,444.00
258,209.00
300,520.11

259,072.00
163,083.11
27,870.00
394,285.11

4,076,964.00
0.00
1,949,872.00
2,127,092.00

5,777,977.00
6,570,000.00
8,271,013.00
4,076,964.00

29,246.00
0.00
29,088.00
158.00

257,290.00
120,000.00
348,044.00
29,246.00

1,989,633.00
0.00
43,945.00
1,945,688.00

0.00
2,000,000.00
10,367.00
1,989,633.00

0.00
6,004,794.00
3,459.00
6,001,335.00

0.00
0.00
0.00
0.00

สรุปเงินใหกูแกสมาชิก ป 2563

ป 2563
รายการ
จายระหวางป
รับคืนระหวางป
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เงินใหกูแกสมาชิก 2,404,267,486.56 456,531,532.08 428,281,442.00 2,432,517,576.64
ป 2562
(บาท)

3.4 การนำเงินไปลงทุนสถาบันการเงิน
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รายการ

จายระหวางป
รับคืนระหวางป
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เงินใหกูแกสมาชิก 2,404,267,486.56 456,531,532.08 428,281,442.00 2,432,517,576.64
(บาท)

3.4 การนำเงินไปลงทุนสถาบันการเงิน
รายการ
1. ฝาก สอ.ครูนาน จำกัด
2. ฝากชุมนุม สอ.ไทยไอซีที จำกัด
3. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
4. หุนชุมนุม สอ.สาธารณสุขไทย จำกัด
5. หุนชุมนุม สอ.ไทยไอซีที จำกัด
รวมนำเงินไปลงทุน
3.5 สหกรณมีหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินอื่น
รายการ
1. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
รวมหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
รายได ป 2561
รายการ
(บาท)
รายได
145,026,094.94
รายจาย
37,943,472.72
กำไรสุทธิ 107,082,622.22
มติที่ประชุม รับทราบ
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ป 2563
(บาท)
124,909,460.22
4,531,000.00
50,000.00
520,000.00
130,010,460.22

ป 2562
(บาท)
50,008,697.83
3,349.01
4,531,000.00
50,000.00
520,000.00
55,113,046.84

ป 2563
(บาท)
0.00
0.00

ป 2562
(บาท)
140,289,700.00
140,289,700.00

รายจาย กำไรสุทธิประจำป 2561-2563
ป 2562
ป 2563
(รอยละ)
(บาท)
(รอยละ)
(บาท)
(รอยละ)
100.00 152,019,338.21 100.00 147,082,619.40 100.00
26.16 37,609,646.45 24.74 36,027,664.34
24.49
73.84 114,409,691.76 75.26 111,054,955.06
75.51

11
การจายทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการสมาชิก ประจำป 2563 ดังนี้
1. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
จำนวน 93 ทุน
รวมเปนเงิน 117,000
2. ทุนสงเคราะหศพสมาชิก
จำนวน 6 ทุน
รวมเปนเงิน 1,070,000
3. ทุนสงเคราะหศพครอบครัวสมาชิก
จำนวน 53 ทุน รวมเปนเงิน 265,500
4. เพื่อสังคม และสวนรวมบริจาคการกุศล
รวมเปนเงิน 253,482
รวมจายเงินทุนทั้งสิ้น 1,705,982 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาพันเการอยแปดสิบสองบาทถวน)

บาท
บาท
บาท
บาท

สรุปทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และบุตรสมาชิกสมทบ ประจำป 2563 จำนวน 101 ทุน
รวมเปนเงิน 123,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) แยกไดดังนี้
- ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ทุนละ
1,000 บาท
- ทุนระดับอนุปริญญา ชั้นปสุดทาย
ทุนละ
1,500 บาท
- ทุนระดับอุดมศึกษา ชั้นปสุดทาย
ทุนละ
1,500 บาท
สมาชิก
สมทบ
รวม
จำนวนเงิน
ลำดับ
ประเภททุน
(ทุน)
(ทุน)
(ทุน)
(บาท)
1. มัธยมศึกษา (ตอนตน)
51
5
56
56,000
2. อนุปริญญา (ชั้นปสุดทาย)
2
1
3
4,500
3. อุดมศึกษา(ชั้นปสุดทาย)
38
4
42
63,000
รวม
101
123,500
มติที่ประชุม รับทราบ
1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 56 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 56,000 บาท
สมาชิก จำนวน 51 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 51,000 บาท
1. นายภูริภัทร ยะอุดเต็น
บุตร นางสุพัตรา ยะอุดเต็น
หนวยงาน เจาหนาที่สหกรณ
2. นายณัฐกิตต จันตะวงศ
บุตร นายสุชาติ จันตะวงศ
หนวยงาน รพ.เชียงกลาง
3. นายสุวิศิษฎ จิตรวงค
บุตร นางรัชนี จิตรวงค
หนวยงาน รพ.เชียงกลาง
4. นางสาวเอื้อมฤทัย ธนะขวาง
บุตร นางอุมาพร ธนะขวาง
หนวยงาน รพ.ทาวังผา
5. เด็กหญิงสุพิชฌาข รักษี
บุตร นางสุภาภรณ รักษี
หนวยงาน รพ.ทาวังผา
6. นายศักดิ์วิสิฐ สินทุมวงศ
บุตร นางพรฤทัย สินทุมวงค
หนวยงาน รพ.ทาวังผา
7. นายชวิศ ไชยกันทะ
บุตร นางณัฐกานต ไชยกันทะ
หนวยงาน รพ.ทุงชาง
8. นางสาวตทิษา สวัสดีวงษา
บุตร นางเยาวลักษณ สวัสดีวงษา
หนวยงาน รพ.ทุงชาง
9. เด็กชายรัฐบาล กาญจะแสน
บุตร นายชาตรี กาญจะแสน
หนวยงาน รพ.นาน
10. เด็กชายพีรวิชญ เชื้อหมอ
บุตร นายนิยม เชื้อหมอ
หนวยงาน รพ.นาน
11. นายกันต ปรางควัฒนากุล
บุตร นายวรัญญ ปรางควัฒนากุล
หนวยงาน รพ.นาน
12. นางสาวดรัลพร สุดแดน
บุตร นางพุทธรักษ สุดแดน
หนวยงาน รพ.นาน
13. นางสาวทักษิณาพร สุทธไชย
บุตร นายไพฑูรย สุทธไชย
หนวยงาน รพ.นาน
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12
14
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.

40

นายฆีรเดช มณีรัตน
เด็กชายพัศธวสิน เขื่อนจันธนลาภ
นายพุฒิพงศ ยะติ
นางสาวธนัชพร ถาเมือง
นายชนสรณ หลาพรม
เด็กชายชุติเทพ เสนา
นางสาวนิชา เชื้อหมอ
นายปกปอง สีสุมาตย
เด็กหญิงธัญชนก กะแกว
เด็กหญิงทัณฑิกา ชางเหล็ก
นายศุภชัย สุขใจ
นายกิตติพงศ คำเทพ
นางสาววรวลัญช มานะกิจ
นายสุภนัย ยศณรงค
นางสาวภัทรานิษฐ ราชพลีสิงห
เด็กหญิงโอบกุล หมั่นการ
นางสาวนภสร แกวโก
นางสาวกวิสรา วีระวงศ
นางสาวศุภกาจน อิ่นคำ
นายปณณปทีป คำชาย
เด็กหญิงจิตติกาญจน ศรีประเสริฐ
เด็กหญิงกชกร นอยฉิม
นางสาวกัลยรัตน เขียวสมบัติ
นายชนินวัตร ทากัน
นายสิทธินนท ธีรสุนทรานันท
นายณภัทร วีระ
นางสาวธมลวรรณ โนทะ
นางสาวกุลภัสสรณ ปาติ๊บ
นายศุภณัฏฐ สายยาโน
นายณัฐนนท ปะทิ
นางสาวชนกเนตร เลาเหล็ก
เด็กชายอลงกรณ หลวงปราบ
นางสาวพิมพพิชญา ฐิติธนนภัช
นางสาวปานชีวา ยศมาดี
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บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร

นางสาวสุภาภรณ ทองเปย
นางเยาวเรศรัศ เขื่อนจันธนลาภ
นางนิตยา ยะติ
นางบัวมัน ถาเมือง
นางวิรารัตนา หลาพรม
นางฑาริกานันทร สุดสม
นางชญานิษฐ รัตนวิทูรย
นายมานพ สีสุมาตย
นางจิรารัตน กะแกว
นางสมหญิง ชางเหล็ก
นางวิลารัตน สุขใจ
นายสมพล คำเทพ
นางวนิชชา มานะกิจ
นางกอบกุล ยศณรงค
นางสาวนงคลักษณ ลำนอย
นางสาวชนิดาภา ไชยมงคล
นางสิริกร แกวโก
นางสาวนิชาภา วรรณภพ
นางสุมาตรา อิ่นคำ
นางสาวหนึ่งนุช เชนยวาณิช
นางสาวรุจิรา ยศมงคล(พ.)
นางรัศมี นอยฉิม
นางไฉน เขียวสมบัติ
นางวริสรา ทากัน
นางเนียม ธีรสุนทรานันท
นางรัชนีย วีระ
นางเยาวลักษณ โนทะ
นางนันทวรรณ ธุปะละ
นายธนเสฏฐ สายยาโน
นายเกษตร ปะทิ
นางสุวรรณี เลาเหล็ก
นางสาวธัญพิชชา แกวมา
นางนวิยา ฐิติธนนภัช
นายมงคล ยศมาดี

หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

รพ.นาน
รพ.นาน
รพ.นานอย
รพ.นานอย
รพ.นาหมื่น
รพ.บานหลวง
รพ.บานหลวง
รพ.แมจริม
รพ.แมจริม
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพ.สองแคว
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสอ.ทาวังผา
สสอ.ทาวังผา
สสอ.ทาวังผา
สสอ.นานอย
สสอ.นาหมื่น
สสอ.บอเกลือ
สสอ.บานหลวง
สสอ.เมือง
สสอ.เวียงสา
สสอ.เวียงสา
สสอ.เวียงสา

13
48
49.
50.
51.

เด็กหญิงกชพร มหาวัน
นางสาวพิชญาภัค นันทะเสน
นายรณกร ใจพล
นายพศิน ศิริรัตนพิริยะ

บุตร
บุตร
บุตร
บุตร

นายชาญชัย มหาวัน
นายนันทมิตร นันทะเสน
นายพีรัชพล ใจพล
นายกันตภณ ศิริรัตนพิริยะ

สมาชิกสมทบ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเปนเงิน 5,000 บาท
1. เด็กชายนฤภัทร พิยะ
บุตร นายบุญชาญ พิยะ
2. นางสาวพิชญาภา ไชยเสน
บุตร นางวาสนา ไชยเสน
3. นายศุภณัฐ คำนวณ
บุตร นางธารารัตน คำนวณ
4. นายชนาธิป พรมยะ
บุตร นางบุษบา พรมยะ
5. เด็กชายธนวัฒน ภัทรโยคิน
บุตร นางสาวฐิติยาพร ภัทรโยคิน

หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

สสอ.สองแคว
สสอ.เมือง
รพ.ทาวังผา
รพ.แมจริม
รพ.ทาวังผา
รพ.ทาวังผา
รพ.นานอย
รพ.นานอย
สสอ.เวียงสา

2. ทุนระดับอนุปริญญา(ปวส.)ชั้นปสุดทาย จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 4,500บาท
สมาชิก จำนวน 2 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 3,000 บาท
1. นายพิสิษฐ กันใจมา
บุตร นายเชษฐ กันใจมา
หนวยงาน รพ.แมจริม
2. นายศุภกิตต วงคสิทธิ์
บุตร นางสารภี วงคสิทธิ์
หนวยงาน รพร.ปว
สมาชิกสมทบ จำนวน 1 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 1,500 บาท
1. นายวัชรศักดิ์ มหาวงศนันท
บุตร
นางกิ่งทอง มหาวงศนันท

หนวยงาน รพร.ปว

3.ทุนระดับอุดมศึกษาชั้นปสุดทาย จำนวน 42 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 63,000 บาท
สมาชิก จำนวน 38 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 57,000 บาท
1. นางสาวพุทธรักษา เมฆอากาศ
บุตร นางพรรณี มหายศนันท
หนวยงาน
2. นางสาวสุทธิดา เตชะนันท
บุตร นางสมร เตชะนันท
หนวยงาน
3. นางสาวพิมพบงกช เวชชกรสัมพันธ
บุตร นางพิมพนุดา เวชชกรสัมพันธ หนวยงาน
4. นางสาวณิชกานต อุนใน
บุตร นางนงนุช อุนใจ
หนวยงาน
5. นางสาวธัญวรัตน ไชยสีติ๊บ
บุตร นางลุลิดา ไชยสีติ๊บ
หนวยงาน
6. นายภากร อุปธิ
บุตร นางสุดเสนห อุปธิ
หนวยงาน
7. นายพัทธพล มณีวงศ
บุตร นางดวงดี มณีวงศ
หนวยงาน
8. นายดารชาต ลอวิลาร
บุตร นางกาญจนา ลอวิลาร
หนวยงาน
9. นายทศพร โปธาคำ
บุตร นางพรรนิการ โปธาคำ
หนวยงาน
10. นางสาวบุญยอร โนอินทร
บุตร นางสุวีนา โนอินทร
หนวยงาน
11. นางสาวมัลลิกา นอยอินตะ
บุตร นางลำดวน นอยอินตะ
หนวยงาน
12. นางสาวธนันสินี สอนนนทฐีกูล
บุตร นางภัสรภวัน สอนนนทฐีกูล
หนวยงาน
13. นางสาวพัทธธีรา พิมพบุตร
บุตร นางจันทรฉาย พิมพบุตร
หนวยงาน
14. นางสาวณัฐชยา พันธุแกว
บุตร นางกัลยา พันธุแกว
หนวยงาน
15. นางสาวกันตกนิษฐ ฝายนันชัย
บุตร นางปยุดา ฝายนันชัย
หนวยงาน
16. นางสาวปวริศา พิมสาร
บุตร นางจุรีรัตน พิมสาร
หนวยงาน
17. นางสาวนภัสสร สุสละ
บุตร นางอรพรรณ สุสละ
หนวยงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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บำนาญ สสจ.นาน

รพ.เชียงกลาง
รพ.เชียงกลาง
รพ.ทาวังผา
รพ.ทาวังผา
รพ.นาน
รพ.นาน
รพ.นาน
รพ.นาน
รพ.นานอย
รพ.นาหมื่น
รพ.แมจริม
รพ.เวียงสา
รพ.เวียงสา
รพ.เวียงสา
รพ.เวียงสา
รพ.เวียงสา
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14
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นายบัญญวัตร จันตะโมกข
นายชนาธิป จิตอารี
นายเศรษฐกิจ จิตติละอองวงศ
นางสาววรกานต แกวตา
นางสาวชุติกาญจน วงสิทธิ์
นางสาวนุจรินทร ฉินตระกูลประดับ
นางสาวกมลรัตน แตงออน
นางสาวสิริยากร ณะไชย
นางสาวกชกร ยอดเวียงไชย
นางสาวจุฬารัตน อินสองใจ
นายวีรวิชญ นาตัน
นางสาวจิรัชญา เดชะ
นางสาวสุชาวดี กอกฝน
นายธีรภัทร รัตนพิกุล
นางสาวปรมาภรณ สุนทร
นางสาวบุญจุฏิ เขื่อนคำ
นางสาวธัญธิตา พอใจ
นางสาวชฎากาญจน สอนนนฐี
นายธีรภัทร เพียรไพรงาม
นางสาวปภาวรินทร ธนามี
นางสาววลัยพรรณ วงศสุขพิศาล

บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร
บุตร

นางนิตยา จันตะโมกข
นางพิกุล จิตอารี
นางวณิชชา จิตติละอองวงศ
นางจรวยพร แกวตา
นางสารภี วงคสิทธิ์
นายนรินทร ฉินตระกูลประดับ
นางยุพิน แตงออน
นายเรวัต ณะไชย
นางบุศรา ยอดเวียงไชย
นายเจตน อินสองใจ
นางธัญทิพ พรหมรักษ
นางสมจิตร เดชะ
นายชัยรัตน กอกฝน
นายสังคม รัตนพิกุล
นายนิยม สุนทร
นายกอกิตติ์ เขื่อนคำ
นางนิภาพร พอใจ
นางพูลทรัพย สอนนนฐี
นายอดิเทพ เพียรไพรงาม
นางศุภลักษณ ธนามี
นางมณีวรรณ วงศสุขพิศาล

สมาชิกสมทบ จำนวน 4 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 6,000 บาท
1. นางสาวกชกร ศรีอาคะ
บุตร นางนฤมล ศรีอาคะ
2. นางสาววิภาวดี พุกอินทรา
บุตร นางสาววิยะดา ศิริรัตน
3. นายวรากร สุทธเขต
บุตร นางศุภกานต สุทธเขต
4. นายชานน ใบยา
บุตร นางชลิตา ใบยา
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หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

รพ.เวียงสา
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
รพร.ปว
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสจ.นาน
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.ทาวังผา
สสอ.ทาวังผา
สสอ.ทาวังผา
สสอ.ทาวังผา
สสอ.นานอย
สสอ.เมือง
สสอ.แมจริม
สสอ.เวียงสา
รพ.ทาวังผา
รพ.ภูเพียง

หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน
หนวยงาน

รพ.นาน
รพ.บอเกลือ
รพ.สันติสุข
รพร.ปว

3.2. รับทราบรายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด สำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
ตามสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562
ผลการเลือกตั้งใหขาพเจาและคณะ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ขาพเจาและคณะ จึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสำหรับ
ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
15
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง การปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวการการดำเนินงานของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
รายงานประจำ�ปี 2564
ANNUAL REPORT2.2
2021 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนด ของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบหลักฐานความถูกตองของการดำเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ
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1.3 เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวการการดำเนินงานของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนด ของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบหลักฐานความถูกตองของการดำเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
2.6 ตรวจสอบการการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณ
ผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนตอคณะกรรมการดำเนินการ
ในการประชุม ประจำเดือ นคราวถัดไปและเสนอผลการตรวจสอบประจำป ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ของ
สหกรณ ฯ ด ว ย หากพบข อ บกพร อ งจากการตรวจสอบ ต อ งแจ ง เป น หนั งสื อ ต อ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณแกไขทันที
3. ผลของการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดำเนินงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด มีสมาชิกเมื่อตนป 2563 จำนวน 2,892
คน ระหวางปสมาชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 184 คน ออกจากสหกรณฯ จำนวน 113 คน สมาชิกเสียชีวิต 4 คน
สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป 2563 จำนวน 2,959 คน ในวันสิน้ ปสหกรณฯ มีทุนดำเนินงาน ประกอบดวยหนี้สิน
และทุน รวมทั้งสิ้น 2,628,302,290.60 บาท ในรอบปสหกรณฯ มีรายไดทั้งสิ้น 147,082,619.40บาท
รายจ า ย 36,027,664.34 บาท มี ก ำไรสุ ท ธิ 111,054,955.06 บาท ผลกำไรลดลงจากป ก อ น
3,354,736.70 บาท หรือรอยละ -2.93
3.2 ดานการบริหารทั่วไป
การบริห ารงานของคณะกรรมการดำเนิน การของสหกรณ ฯ โดยรวมเปน ไปตามนโยบายและ
แผนงานที่วางไว อยางไรก็ตามในรอบปบัญชี 2563 ขาพเจามีขอสังเกตและขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ
ดำเนินการ ตลอดจนไดตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของขาพเจาและคณะ ดังปรากฏรายละเอียดใน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน
โดยสหกรณฯ มีการกำหนดกรอบโครงสรางการบริหารงาน และแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนทำใหสามารถควบคุมกำกับการบริหารงานไดตามขอบังคับและระเบียบอยางครบถวน ประกอบดวย
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ตอไปนี้
- คณะกรมการอำนวยการ
- คณะกรรมการสหกรณสีขาว
- คณะกรรมการเงินกู
- คณะทำงานตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ - คณะทำงานตรวจสอบกิจการสหกรณฯ
3.3 ดานบัญชี
การบันทึกบัญชีของสหกรณ ฯ เรียบรอยและเปนปจจุบัน โดยผูตรวจสอบกิจการไดตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชีและการอนุมัติจายเงินจากผูมีอำนาจ ตั้งแตเดือนมกราคม–ธันวาคม 2563
สหกรณมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวนใชเปนหลักฐานทางบัญชีได พรอมทั้งไดรายงาน
ผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะใหคณะกรรมการดำเนินการทราบเปนประจำทุกเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

43

16
3.4 ดานการเงิน
สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป จำนวน 78,088.07 บาท ถูกตองตรงตามบัญชี อยูใน
ความรับผิดชอบของ นางสาวธรรมพร แซปง ตำแหนง ผูจัดการสหกรณฯ มีการควบคุมการใชจายเงินตาง ๆ
เปนไปตามระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน เปนไปตามงบประมาณรายจายที่ที่ประชุมใหญกำหนด
ไว รวมทั้งรายจายของสหกรณฯ เปนไปเพื่อกิจการของสหกรณฯ
3.5 ดานเงินรับฝาก
ณ วันสิ้นป สหกรณฯมีเงินรับฝากคงเหลือ ดังนี้
1) เงินรับฝากออมทรัพย
จำนวนเงิน
30,995,507.17
บาท
2) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
จำนวนเงิน
77,067,149.22
บาท
3) เงินรับฝากออมทรัพย (ฌกส.)
จำนวนเงิน
1,333,691.17
บาท
4) เงินฝากประจำ 24 เดือน
จำนวนเงิน
955,500.00
บาท
5) เงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย
จำนวนเงิน
262,880,121.09 บาท
6) เงินรับฝากออมทรัพยเพิ่มพูนทรัพย
จำนวนเงิน
419,738,413.83 บาท
รวมยอดเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณฯ
จำนวนเงิน
792,970,382.48 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณฯอื่น – นิติบุคคล
1) เงินรับฝากออมทรัพยจากสหกรณอื่น
จำนวนเงิน
15,051,843.05
บาท
2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น
จำนวนเงิน
20,350,136.99
บาท
3) เงินฝากนิติบุคคล
จำนวนเงิน
512,799.97
บาท
รวมเงินรับฝากจากสหกรณฯอื่น – นิติบุคคล จำนวนเงิน
35,914,780.01
บาท
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น
828,885,162.49
บาท
3.6 ดานสินเชื่อ
3.6.1 ระหวางปสหกรณฯใหเงินกูแกสมาชิก ดังนี้
1) เงินกูฉุกเฉิน จำนวน 134 สัญญา จำนวนเงิน 3,412,900.00 บาท
2) เงินกูสามัญ
(1) เงินกูสามัญปกติ
จำนวน 148 สัญญา
จำนวนเงิน 296,734,294.08 บาท
(2) เงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้ จำนวน 3 สัญญา
จำนวนเงิน 6,004,794.00 บาท
(3) เงินกูสามัญปกติพิเศษโครงการ 3 จำนวน 126 สัญญา จำนวนเงิน 6,003,000.00 บาท
3) เงินกูสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 361 สัญญา จำนวนเงิน 43,912,100.00 บาท
4) เงินกูสวัสดิการชวยเหลือผูค้ำประกัน จำนวน 1 สัญญา จำนวนเงิน
164,444.00 บาท
5) เงินกูสวัสดิการเพื่อสมาชิก
จำนวน 177 สัญญา จำนวนเงิน 100,300,000.00 บาท
รวมเงินกูทั้งหมด
จำนวน 950 สัญญา จำนวนเงิน 456,531,532.08 บาท

44

รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

17
3.6.2 วันสิ้นป มีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ ดังนี้
1) เงินกูฉุกเฉิน
2) เงินกูสามัญ
(1) สามัญปกติ
(2) สามัญปกติพิเศษโครงการ 1
(3) สามัญปกติพิเศษโครงการ 2
(4) สามัญปกติพิเศษโครงการ 3
(5) เงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้
(6) เงินกูสามัญสวัสดิการ
3) เงินใหกูพิเศษใชหลักทรัพยค้ำประกัน

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
รวมจำนวนเงิน

934,878.00 บาท
2,003,907,961.53
50,681,211.00
55,264,529.00
5,271,200.00
6,001,335.00
308,510,774.11
1,945,688.00
2,432,517,576.64

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.7 ดานเงินกูยืม
วันสิ้นปสหกรณฯ ไมมียอดเงินกูยืมคงคาง จากสถาบันการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
3.8 ดานทุนเรือนหุน
ทุ น เรื อ นหุ น ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ยอดยกมา 1,475,253,380.00 บาท
ระหวางปมีการรับเงินคาหุน 111,961,880.00 บาท และมีการถอนเงินคาหุน 11,962,400.00
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทุนเรือนหุนคงเหลือ 1,575,252,860.00 บาท
3.9 ดานรายจาย
รายจายตาง ๆ ที่ไดจายไปในกิจการสหกรณฯ เปนไปตามระเบียบการจาย และหรือมติที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ อยูภายในกรอบแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป
4. การติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตามขอเสนอแนะ
ในระหวางป 2563 ขาพเจาและคณะ ไดดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไวแตละเดือนใน
รอบระหวางปสหกรณ และใหขอเสนอแนะปรากฏในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการดำเนินการไดดำเนินการเปนที่เรียบรอยแลว
1) การดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑประจำป ใหเปนไปตามระเบียบจัดซื้อ
จัดจาง และการลงทะเบียนครุภัณฑ ทะเบียนวัสดุ การบำรุงรักษา
2) การดำเนินการจัดเก็บสัญญา การระบุชื่อผูรับสิทธิในพินัยกรรมสัญญา
3) การดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดทำทะเบียนการใชรถยนต การบันทึกขอ
อนุมัติการใชรถยนต
4) การดำเนินการตรวจสอบดานพัสดุ ทรัพยสิน ครุภัณฑ คาเสื่อมราคา การใชวัสดุ
18
5) การดำเนินการตรวจสอบการมอบหมายหนาที่งาน และความรับผิดชอบแกเจาหนาที่
สหกรณ
6) การดำเนินการตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหเปนปจจุบัน การจำหนายบัญชี
สมาชิกที่ลาออก และเสียชีวิต
4.2 ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการดำเนินการอยูระหวางการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
การปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหสอดรับกับวิถีองคกรสาธารณสุขแตไมขัดกับ
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6) การดำเนินการตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากออมทรัพยใหเปนปจจุบัน การจำหนายบัญชี
สมาชิกที่ลาออก และเสียชีวิต
4.2 ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการดำเนินการอยูระหวางการดำเนินการ
การปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหสอดรับกับวิถีองคกรสาธารณสุขแตไมขัดกับ
ระเบียบขององคการสหกรณหลัก
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำป 2563
นายณรงค อินทิพย ผูสอบบัญชี ไดรายงานตรวจสอบงบการเงิน สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จำกัด ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใหที่ประชุม
พิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน ประจำป 2563 ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน
2. งบกำไรขาดทุน
3. งบกระแสเงินสด
โดยผูสอบบัญชีไดนำเสนอเอกสารหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ใหที่ประชุมใหญ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ไดรับทราบและพิจารณาอนุมัติ
ขอสรุป งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข จังหวัดนาน จำกัด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามที่
ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบกำไรขาดทุน ประจำป 2563
4.2. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563
สหกรณฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 111,054,955.06 บาท คณะกรรมการดำเนินการเสนอการ
จัดสรรกำไรสุทธิ ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 28 ดังนี้
ลำดับ
รายการ
ป 2562
ป 2563
ที่
(บาท)
(รอยละ)
(บาท)
(รอยละ)
1 ทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไร
11,441,010.76 10.00 11,172,004.06 10.06
สุทธิ
2 คาบำรุงสันนิบาตสหกรณรอยละ 1 ของ
30,000.00
0.03
30,000.00
0.03
กำไรสุทธิแตไมเกิน 30,000 บาท
3 เงินปนผลตามหุนรอยละ 5.35
แหง 83,358,449.00 72.86 81,491,157.00 73.38
มูลคาหุนที่ชำระแลวของสมาชิกแตละคน
โดยใหคิดตามสวนระยะเวลา
4 เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกรอยละ 9.00
16,483,232.00 14.41 13,801,794.00 12.43
ตามสวนดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่สมาชิก
ผูก ูชำระในระหวางป
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ลำดับ
รายการ
ป 2562
ป 2563
ที่
(บาท)
(รอยละ)
(บาท)
(รอยละ)
5 โบนัสกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณไม
เกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
- เงินโบนัส กรรมการ (15 ทาน)
1,784,800.00
1.56
1,590,000.00
1.43
- เงินโบนัส เจาหนาที่สหกรณ ( 11 ทาน)
503,400.00
0.44
530,000.00
0.48
6 ทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการสมาชิก
658,800.00
0.58
2,000,000.00
1.80
7 ทุนปรับปรุงขยายงาน
0.00
0.00
290,000.00
0.26
8 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
50,000.00
0.04
0.00
9 ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
100,000.00
0.09
150,000.00
0.14
รวมกำไรสุทธิ
114,409,691.76 100.00 111,054,955.06 100.00
กำไรสุทธิ ลดลงจากป 2562 จำนวน 3,354,736.70 บาท (สามลานสามแสนหาหมื่นสี่พันเจ็ด
รอยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค)
มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563
4.3. พิจารณาอนุมัตินโยบาย แผนงาน งบประมาณรายได รายจาย ประจำป 2564
นโยบายการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัดประจำป 2564
สงเสริมการออมของสมาชิก
1. รักษาสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ
2. เพิ่มปริมาณเงินสำรอง
3. พัฒนาการเรียนรูใหแกคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิก
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
รายงาน
รายได
1.ดอกเบีย้ เงินใหกูแกสมาชิก
2.รายไดอื่น
รวมรายได
รายจาย
1.ดอกเบีย้ เงินรับฝาก
2.ดอกเบีย้ เงินกูยืม สอ.อื่น
3.ดอกเบีย้ เงินกูยืม ธนาคาร
4.คาใชจายบริหาร
(หมวด 1 – 2)
5.คาเสื่อมราคา
6.คาสิทธิการใชประโยชน

ประมาณการรายได – รายจาย ประจำป 2564

ป 2563
ประมาณไว
รับจริง/ จายจริง
155,000,000.00

144,177,080.00

2,500,000.00

2,905,539.40

157,500,000.00

147,082,619.40

23,000,000.00
8,000,000.00
1,000,000.00
8,608,000.00

24,712,276.77
2,350,610.48
407,402.67
7,205,738.29

775,000.00
150,000.00

862,636.13
125,000.00

ประมาณการ
ป 2564

คำชี้แจง

147,000,000.00 -เงินใหกูแกสมาชิกในรอบปบัญชี
-ดอกเบี้ยจากการลงทุน, ดอกเบี้ย
2,500,000.00 เงินฝากธนาคารคาธรรมเนียม,
รายไดอื่น
149,500,000.00
26,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
10,262,500.00

-จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
-จายดอกเบี้ยเงินกูยมื สหกรณอื่น
-ดอกเบี้ยจายเงินกูยมื ธนาคาร
-คาใชจายในการบริหาร(หมวด 1–
2) ในรอบปบัญชี 2564
900,000.00 -คาเสื่อมราคาสินทรัพยป 2564
150,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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รายงาน
7.สำรองบำเหน็จ
8.หนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กำไรสุทธิประมาณ

มติที่ประชุม อนุมัติ

ป 2563
ประมาณไว
รับจริง/ จายจริง
700,000.00
364,000.00
0.00
0.00
42,233,000.00
36,027,664.34
115,267,000.00 111,054,955.06

ประมาณการ
คำชี้แจง
ป 2564
400,000.00 -สำรองบำเหน็จป 2564
0.00
40,712,500.00
108,787,500.00

คาใชจายบริหาร หมวด 1 – 2

รายการ

ตั้งไว

ป 2563

หมวด 1
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่
1.1 เงินเดือน
3,400,000.00

1.2 คาครองชีพ
ชั่วคราว
1.3 คาลวงเวลา

จายจริง

2,725,080.00

25,000.00

18,000.00

200,000.00

116,020.00

1.4 สวัสดิการ
เจาหนาที่

100,000.00

23,162.00

1.5 เงิน
ประกันสังคม
1.6 กองทุนเงิน
ทดแทน
รวม

100,000.00

65,934.00

3,000.00

1,850.00

3,828,000.00

2,950,046.00
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ป 2564
ขอตัง้

เหตุผลและความจำเปน

3,200,000.00 - เพื่อจายเปนเงินเดือนเจาหนาที่จำนวน 9 อัตรา
ลูกจาง 2 อัตรา ผูจัดการ/รองผูจดั การ/การเงิน/รับ
ฝาก/สินเชื่อ/บัญชี/ธุรการงานทะเบียน/ธุรการ
สวัสดิการ/ธุรการ/แมบาน/ยาม
-จางเพิ่มจำนวน 1 อัตรา
20,000.00 - คาครองชีพชั่วคราวเจาหนาที่ ที่ไดรับเงินเดือนไม
ถึงอัตราที่กำหนด
200,000.00 - เพื่อจายเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ
หรือวันหยุดในกรณีเรงดวนหรือปดงบบัญชีสิ้นปจาย
ตามระเบียบการจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทำการอัตรานอกเวลา 200 บาท/วัน
อัตราวันหยุด 420 บาท/วัน
100,000.00 - เพื่อจายเปนคาชุดเครื่องแบบของเจาหนาที่ เพื่อ
ความเปนสากลและภาพลักษณทดี่ ี ขององคกร
จำนวน 11 คน คนละ3,000 บาท/ป
- เพื่อจายเปนคาสวัสดิการ รักษาพยาบาล ตาม
ระเบียบวาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เจาหนาที่
100,000.00 - ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ปรับขึ้นตามอัตรา
เงินเดือน
3,000.00 - ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน
3,623,000.00
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รายการ

ตั้งไว

ป 2563

จายจริง

หมวด 2
คาใชจายในการบริหาร
2.1 คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ
2.2 คาวัสดุสำนักงาน

50,000.00

13,337.82

250,000.00

172,699.80

2.3 คารับรอง

150,000.00

108,105.00

2.4 คาเบี้ยประชุม

220,000.00

228,600.00

2.5 คาเบี้ยเลี้ยง และ
พาหนะ

150,000.00

17,380.00

2.6 คาตอบแทน

500,000.00

464,700.00

60,000.00

60,000.00

90,000.00

85,000.00

100,000.00

68,752.33

50,000.00

34,520.00

2.7 คาตรวจสอบ
กิจการ
2.8 คาธรรมเนียมสอบ
บัญชี
2.9 คาใชจาย
เบ็ดเตล็ด
2.10 คาถายเอกสาร

ป 2564
ขอตัง้

เหตุผลและความจำเปน

50,000.00 - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพ, สมุดเงินฝากทุก
ประเภท, ใบนำฝาก/ถอน, สมุดทะเบียนตางๆ ฯลฯ
250,000.00 -เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ้นเปลืองและ วัสดุสำนักงานที่
ใชในงานสหกรณฯ ฯลฯ
150,000.00 -เปนคารับรองแขกของสหกรณ เชน คณะศึกษาดู
งานจากหนวยงานหรือสหกรณฯ อื่น, ผูสอบบัญชี
ฯลฯ
-เพื่อเปนคารับรองประชุมของคณะกรรมการ,
ผูแทนสมาชิก, ผูเ ขารวมประชุมประจำเดือนและ
ประชุมนัดพิเศษ และรับรองอื่น ๆ
250,000.00 - เพื่อเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผูแทน
สมาชิก, ผูเขารวมประชุม ประจำเดือนและประชุม
นัดพิเศษในกรณีสำคัญเรงดวนจายตามระเบียบวา
ดวยเบี้ยประชุม คือ วันทำการปกติ
อัตรา
300 บาท และวันหยุดราชการ อัตรา 500 บาท
100,000.00 - เพื่อจายเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาที่พัก ของ
กรรมการ,เจาหนาที่ สมาชิกที่ไปปฏิบัติหนาที่นอก
สำนักงาน และ จายตามระเบียบวาดวยการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัตหิ นาที่นอก
สำนักงาน สหกรณฯ
500,000.00 - ตอบแทนที่ปรึกษา,ผูแทนสมาชิก,จนท.ตำรวจ,
ผูแทนหนวยงาน, การเงินหนวยงาน,คณะทำงาน
ตรวจสอบภายในและผูทมี่ าชวยงานสหกรณฯ
60,000.00 - เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
90,000.00 - เปนคาตรวจสอบบัญชีผสู อบภาคเอกชน
100,000.00 - เปนคาใชจายที่จำเปนอันพึงจายไดที่ไมมีรายการ
ไวโดยเฉพาะ
50,000.00 - เปนคาถายเอกสารตางๆ ที่ใชในกิจการสหกรณฯ
รายงานกิจการประจำเดือน
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รายการ

ตั้งไว
650,000.00

จายจริง
535,362.00

100,000.00

9,450.00

100,000.00

52,630.00

1,000,000.00

443,637.00

60,000.00

25,244.90

60,000.00 - คาธรรมเนียมธนาคาร/คาธรรมเนียมอื่น ฯลฯ

200,000.00

158,537.96

50,000.00

29,507.00

200,000.00 - คาน้ำ, คาไฟฟา, คาโทรศัพท,
ไปรษณีย, อินเตอรเน็ต คาบริการคูส ายระบบ ATM
ฯลฯ
50,000.00 - คาซอมแซมบำรุงครุภณ
ั ฑของสหกรณฯ

300,000.00

325,000.00

200,000.00

259,225.00

200,000.00

491,965.00

50,000.00

40,561.76

200,000.00

97,725.00

2.11 คาใชจายวัน
ประชุมใหญ

2.12 คาสมทบ ATM
สมาชิก
2.12.1
คาธรรมเนียมรายป
ATM
2.12.2
คาธรรมเนียมใชบริการ
ATM
2.13 คาสมทบทุน
สวัสดิการชวยเหลือ
เกื้อกูลสมาชิก
2.14 คาธรรมเนียม
อื่นๆ
2.15 คา
สาธารณูปโภค
2.16 คาซอมแซม
บำรุงรักษาสินทรัพย
2.17 คาใชจาย
พัฒนาระบบคอมฯ
2.18 คาใชจายใน
การศึกษาดูงาน และ
อบรมสัมมนา
2.19 คาใชจายใน
การดำเนินคดี
2.20 คาใชจาย
เกี่ยวกับรถยนต
2.21 คาใชจาย
ประชาสัมพันธ

50

ป 2564
เหตุผลและความจำเปน
ขอตัง้
2,229,500.00 - คาใชจายในการจัดประชุมใหญ เชนคารายงาน
กิจการ คาอาหารวาง คาสถานที่ประชุม และ
คาดำเนินการเลือกตั้งเพื่อสรรหาประธานฯ และ
คณะกรรมการ ฯลฯ
-ของที่ระลึกแกสมาชิกทุกคน
1.โอนเขาบช.เงินฝากออมทรัพย(เอทีเอ็ม) คนละ
500 บาท จำนวน 2,959 คน
2.ของทีร่ ะลึกครบรอบ 30 ป คนละ 1 ชิ้น
-คาเบี้ยประชุมตัวแทนสมาชิก 500/คน
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100,000.00 -เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใชบัตร ATM รายป
100,000.00 - คาธรรมเนียมกดเงินตูเครือขาย 4 ครั้ง/เดือน/คน
1,000,000.00 - เพื่อสมทบทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการ
ประจำป 2564

500,000.00 -คาพัฒนา/ดูแลระบบโปรแกรมบริหารจัดการ
-คาดูแลระบบ ATM รายป และ Network
-คาบำรุงรักษาระบบ CCS รายป
300,000.00 -คาใชจายในการอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนางานของสหกรณฯ
200,000.00 -เพื่อใชจายในการดำเนินคดี
50,000.00 -คาภาษี, คาน้ำมัน, คาซอมบำรุงรักษา ฯลฯ
200,000.00 -คาใชจายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธงานสหกรณ
-สหกรณสญ
ั จรพบสมาชิก
-พัฒนาเว็บไซตสหกรณ ฯลฯ

23
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รายการ
2.22 คาเบี้ย
ประกันภัย
2.23 ขาดทุนจากการ
ปรับมูลคาหุนฯ
2.24 งบกลาง
รวม
รวม หมวด 1 - 2
หมวด 3
ครุภณ
ั ฑ (สินทรัพย)

ตั้งไว
50,000.00

จายจริง
13,751.72

0.00

520,000.00

0.00

0.00

4,780,000.00 4,255,692.29
8,608,000.00 7,205,738.29
300,000.00

29,480.00

สินทรัพยไมมีตัวตน

300,000.00

0.00

รวม
หมวด 4
สินทรัพยถาวร
- ที่ดิน และอาคาร

600,000.00

29,480.00

1,000,000.00
1,000,000.00

437,957.63
437,957.63

หมายเหตุ

รวม

ป 2564
เหตุผลและความจำเปน
ขอตัง้
50,000.00 -คาเบี้ยประกันภัยรถยนต, อาคารสำนักงาน ฯลฯ
0.00
100,000.00 -เพื่อสำรองในกรณีมีความจำเปน และรายการที่
ไมไดจัดทำงบประมาณเพื่อการนั้นไว
6,639,500.00
10,262,500.00
300,000.00 - เพื่อจัดซื้อครุภณ
ั ฑสำนักงาน , ครุภัณฑ,
คอมพิวเตอร, และครุภณ
ั ฑอื่น ๆเพื่อรองรับ
แผนพัฒนาการบริการสมาชิก
1,800,000.00 -เพื่อรองรับซอฟแวร ระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย
เพื่อพัฒนาการบริการสมาชิกของสหกรณฯ
2,100,000.00
500,000.00
500,000.00

เพื่อปรับระบบภูมิทัศนเพื่อพัฒนาสหกรณฯ

การเบิกจายงบประมาณรายจายประจำป 2564 ใหถั่วเฉลี่ยจายไดทุกรายการ (หมวด 1-2)
ยกเวน (หมวดครุภัณฑ)
มติที่ประชุม อนุมัติ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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แผนการดำเนินงานประจำป 2564
ยุทธศาสตร
1. เสริมสรางความ
มั่นคงดานการเงิน
โดยคำนึงถึง
ผลประโยชนของ
สมาชิก

2.พัฒนาระบบคุณภาพ
และการใหบริการเกิด
ประสิทธิผล

52

แผนการดำเนินงาน
แผนการเพิ่มทุนสำรอง
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุน
-การรับฝาก
-กูเงินจากสถาบันการเงิน
-กูยืมเงินจาก สอ.อื่น
แผนการใหสินเชื่อ
จายเงินกูระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
โครงสรางทุนใหเกิดความ
สมดุลทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน
รอยละ 6.07

ป 2564
แผนการดำเนินงาน
รอยละ10 ของกำไรสุทธิ

129 ราย

140 ราย

150,000,000.00
650,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00

111,961,880.00
677,274,868.62
90,000,000.00
0.00

117,000,000.00
810,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00

700,000,000.00

456,531,532.08

550,000,000.00

แผนการดำเนินงาน
รอยละ 4.5
ของทุนดำเนินการ
100 ราย

ป 2563

แผนการปรับโครงสรางอัตรา
ดอกเบี้ย เงินกู และ เงินฝาก
ใหมีความสมดุลกับ
โครงสรางสภาวะเศรษฐกิจ
แผนบุคลากร
รับเจาหนาที่ 1 อัตรา
วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี จนท.
การเงิน หรือ จนท.สินเชื่อ
แผนพัฒนาฯ
1.พัฒนามาตรฐานการ
ใหบริการตามเกณฑคุณภาพ
สหกรณฯ
2.จัดทำมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูใหบริการ
และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3.การพัฒนาความรูบุคลากร
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
4. จัดประชุมรวมกัน
ระหวางคณะกรรมการ
จนท. และสมาชิก (ตัวแทน
หนวยงาน)
5. จัดประชุม/อบรมสัมมนา
คณะกรรมการ ผูบริหาร
สมาชิก
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-

ดานเงินฝาก
1 ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝากเดิม)
2. ทบทวนหลักเกณฑ ระเบียบเงินฝากประเภท
เดิมใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุม ทุนเรือนหุน
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ
2.การซื้อหุนพิเศษใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
และใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
1.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และเงินฝากให
เหมาะสม
2.ลดชองวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก แต
ละประเภทใหเหมาะสม
-รับเจาหนาที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริการ

-สนับสนุนสหกรณสีขาว 1. พัฒนาระบบบริการฝากถอน รวดเร็ว
ในการจัดทำมาตรฐานการ ครบถวน ถูกตอง
ปฏิบัติงานของผูใหบริการ
1.1 จัดทำคูมือ การปฏิบัติงาน(flow chart)
ตามการปฏิบัติงานเพื่อ
ทบทวนทุกป(เดือนมีนาคม)
การพัฒนาการใหบริการ
1.2 มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงใน
สมาชิก
หนวยงานโดยบันทึกขอมูลหรือเหตุการณ
-จัดอบรมสัมมนาให
ไมพึงประสงค/ความไมพึงพอใจของผูมา
ความรูแกคณะกรรมการ/
รับบริการเพื่อนำมาทบทวนปรับปรุงแกไข
จนท./สมาชิก
และรวบรวมเสนอตอคณะกรรมการ
-ศึกษาดูงานของ
ดำเนินการทุกเดือน
คณะกรรมการ/จนท./
1.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและมีการ
สมาชิก
ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลทุก 6
-จัดประชุมประจำเดือน/
เดือน
ประชุมจนท.ประจำเดือน
1.4 มีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ
อยางนอย 2 ครั้ง/ปเพื่อนำมาพัฒนา
ระบบบริการ
1.5 กำหนดรายละเอียดหลักฐานของเอกสาร
ที่ตองใชในการดำเนินการ
1.6 มีระบบตรวจสอบซ้ำเพือ่ ปองกัน
ขอผิดพลาด
1.7 มีระบบรายงานผูตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือน
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ยุทธศาสตร

แผนการดำเนินงาน

2.พัฒนาระบบคุณภาพ
และการใหบริการเกิด
ประสิทธิผล

แผนพัฒนาฯ

2.พัฒนาระบบคุณภาพ
และการใหบริการเกิด
ประสิทธิผล

แผนปรับปรุงสำนักงาน

อื่นๆ

แผนการดำเนินงาน

ป 2563

2.พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละ
ที่ทำการที่สงเสริมความพึง
พอใจแกสมาชิก
-จัดมุมนั่งคอย
-ตีเสนจราจร
-ทำลานจอดรถหลังอาคาร
สำนักงาน
-จัดทำปายบอกทาง
- จัดทำคูมือสมาชิก และ
จัดอบรมสมาชิกใหม ปละ
2 ครั้ง
3. เพิ่มความปลอดภัยใน
การปฏิบัติ และในสำนักงาน
-จางตำรวจคุมกันการเบิก
จายเงินจากธนาคาร
-เพิ่ม รปภ.ในเวลากลางวัน

ผลการดำเนินงาน

-ปรับภูมิทัศนดวยตนไม
เพื่อจัดทำมุมนั่งคอย
บริเวณหนาสำนักงาน
-ทำลานจอดรถบริเวณ
ดานหลังสำนักงาน
-ตีเสนจราจร

ป 2564
แผนการดำเนินงาน
2.พัฒนาระบบบริการสินเชื่อ รวดเร็ว ครบถวน
ผูรับบริการพึงพอใจ
2.1.จัดทำคูมือ การปฏิบัติงาน(flow chart)
ทบทวนทุกป(เดือนมีนาคม)
2.2.เก็บสถิติทุกเดือน
2.3.รายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน
2.4.ควบคุมกำกับและประเมินผล
2.5.รายงานคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน
2.6.กำหนดรายละเอียดหลักฐานของเอกสารที่
ตองใช
2.7.ระบบตรวจสอบซ้ำประเมินความพึงพอใจ
หลังเขารับบริการดานสินเชื่อ
3.พัฒนาระบบการเขาถึงและใสใจบริการทุน
สงเคราะหศพ
3.1.ระบบแจงเตือนดวยไอที
3.2.การสื่อสารผานกรรมการหรือผูแทน
หนวยงาน
3.3.ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการทาง
Google form
3.4.รวมงานศพโดยกรรมการหรือผูแทน
-ปรับภูมิทัศนดวยตนไมเพื่อจัดทำมุมนั่งคอย
บริเวณหนาสำนักงาน
-ทาสีอาคาร
-ตีเสนจราจร

-ปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูล
คูมือสมาชิก
-จัดอบรมสมาชิกใหม
-จัดหา รปภ.(จนท.
ตำรวจ) ในเวลากลางวัน
ทุกวันทำการ
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ยุทธศาสตร
3.พัฒนาการจัดการ
ความรูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาเทคโนโลยี

4.สงเสริมและสนับสนุน แผนสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของ
การมีสว นรวมของสมาชิก
สมาชิก

ป 2563

แผนการดำเนินงาน
1.ดำเนินการประสานเชื่อม
เครือขายกับสถาบันการเงิน
อื่นใหมากขึ้น net Co-op
banking
-ดำเนินการประสานงานผูให
บริการเรื่องการเชื่อม
เครือขายสหกรณฯกับ
สถาบันการเงิน
(บริษัทนันทนาฯ)
2. พัฒนาระบบการสื่อสาร
ระหวางสหกรณฯกับสมาชิก
-เรื่องที่สมาชิกสอบถาม
ไดรับการตอบและแกไข
ปญหารอยละ 100
3. พัฒนาองคความรูผู
ใหบริการดานการจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
- สารสนเทศอยางนอยปละ
1 คน

1.เสริมสรางความรูแก
กรรมการและสมาชิก
- การประชุมสัมมนาสมาชิก
-ศึกษาดูงานของกรรมการ/
จนท./สมาชิก
- การพัฒนาองคความรูฯ
สมาชิก
- การปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม/สมาชิกใหม
-การจัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำป
-การจัดโครงการสัญจร
พบปะสมาชิก
2.การจัดประชุมสามัญ
ประจำป
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ผลการดำเนินงาน

-ไดจัดหาผูรับผิดชอบใน
การใหคำตอบแกสมาชิก
เพื่อตอบคำถามสมาชิกได
รวดเร็วและถูกตอง

-จัดศึกษาดูงาน
คณะกรรมการ/จนท/
สมาชิก
-จัดฝกอบรม
คณะกรรมการ/จนท/
สมาชิก
-จัดอบรมสมาชิกใหม
-จัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปรวมกัน
-จัดประชุมใหญสามัญ
ประจำปโดยมี
คณะกรรมการ/จนท/
สมาชิก

ป 2564
แผนการดำเนินงาน
1.พัฒนาการเชื่อมตอระบบกับธนาคารกรุงไทย
1.1.ประสานงานบริษัทที่สามารถทำการเชื่อมตอ
ระหวาง ธ.กรุงไทยกับสหกรณ

2.พัฒนาระบบการสื่อสารระหวางสมาชิกกับ
สหกรณ
2.1.พัฒนา APP ของสหกรณใหสามารถสื่อสาร
ตรวจสอบขอมูลสมาชิกและเชื่อมตอกับระบบ
บัญชีหรือ Net Banking ได
3.พัฒนาระบบการกูฉกุ เฉินผานระบบออนไลน
3.1.ใหสมาชิกเปดวงเงินกูฉุกเฉินออนไลนไว
ลวงหนากับสหกรณ
3.2.เปดชองทางขอกู
และอนุมัติออนไลน
4.พัฒนาบุคลากรดานการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเรื่องการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.สรางกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิก
1.1 โครงการเสริมสรางความรูแกกรรมการและ
สมาชิก
1.1.1 การศึกษาดูงานของกรรมการเจาหนาที่ /
สมาชิก
1.1.2 การพัฒนาองคความรูของสมาชิก
1.1.3 ประชุมนิเทศสมาชิกใหม
1.1.4 กรรมการใหมตองไดรับการพัฒนาเรื่อง
การดำเนินงานสหกรณ
1.1.5 สำรวจความตองการของสมาชิกโดยใชสื่อ

2.โครงการจัดประชุมสามัญประจำป
2.1 การจัดประชุมสามัญประจำป
3. โครงการสรรหากรรมการดำเนินงานและ
ผูแทนสมาชิก
3.1 จัดใหมีการรับสมัครเลือกตั้งจากสมาชิกเพื่อ
เปนประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ดำเนินการ วาระ2ป
3.2 จัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกแตละ
หนวยงานในสัดสวน ผูแทน 1คนตอสมาชิก 10
คน
3.3 ดำเนินงานตามขั้นตอนการเลือกตั้ง
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แผนการดำเนินงาน
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิก

5.พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยยึดหลัก ธรร
มาภิบาล

6.จัดสวัสดิการใหแก
สมาชิก และเกื้อกูล
สังคม

แผนการบริหารจัดการ

แผนการใหบริการและจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก

แผนงานสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชน

แผนการดำเนินงาน

ป 2563

1.การปรับปรุงแกไข
ระเบียบ ขอบังคับของ
สหกรณฯโดยจัดประชุมผูมี
สวนเกี่ยวของเพื่อทบทวน
พิจารณาประเด็นที่มีปญหา
และจัดทำรางแกไขระเบียบ
ขอบังคับ เสนอใหที่ประชุม
ใหญสามัญเพื่อพิจารณา
2.มีระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
-มีคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
- มีระบบรายงาน
- มีแนวทางปฏิบัตแิ ละ
ดำเนินการแกไขความเสี่ยง
การจัดสวัสดิการแกสมาชิก
ใหเหมาะสม
1.การสงเคราะหเกี่ยวกับศพ
1.1 สมาชิก
1.2 ญาติสายตรงของ
สมาชิกดวยกฎหมาย
2.การจัดสวัสดิการ อื่นๆ
เพิ่มเติม
2.1 ทุนการศึกษาของบุตร
สมาชิก

ป 2564
ผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
4.พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
4.1 โครงการสมาชิกตนแบบ
4.1.1 คัดเลือกสมาชิกที่มีกจิ กรรมเสริม/รายได
เพิ่มจากการใชเงินสหกรณ
-มีการปรับปรุงแกไข
1.ทบทวนแกไขระเบียบขอบังคับสหกรณ
ระเบียบในการประชุม
พัฒนาการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ประจำเดือนของ
1.1ระเบียบขอบังคับของสหกรณไดมาตรฐาน
คณะกรรมการและ มีการ 2.โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
รางแกไขระเบียบขอบังคับ 2.1.เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีของสหกรณฯให
เสนอที่ประชุมใหญเพื่อ
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ที่กำหนด
พิจารณา
-มีระบบบริการจัดการ
ความเสี่ยงและไดแตงตั้ง
คณะกรรมการ/มีการ
รายงานและดำเนินการ
แกไขความเสี่ยงตาม
กระบวนการสหกรณสีขาว

3.จัดระบบบริหารจัดการความเสีย่ งของสหกรณ
3.1.สหกรณมีระบบการจัดการความเสีย่ งที่ดีมี
ประสิทธิภาพ
4.จัดระบบประเมิน
4.1.เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
แตละโครงการ

-มีการจัดการสงเคราะห
ศพใหสมาชิก/ญาติสาย
ตรง

1.การจัดสวัสดิการแกสมาชิกและเกือ้ กูลสมาชิก
1.1.การสงเคราะหเกี่ยวกับศพ
1.2.การจัดสวัสดิการถวนหนา
1.3.สนับสนุนกีฬาสาธารณสุข
1.4.สนับสนุนกลุม,ชมรม ตางๆ

-มีจัดสวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
-มีการสนับสนุน
ขาราชการบำเหน็จ
บำนาญกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดนาน
2.2 ทุนสำหรับสมาชิกคน
โสดที่มีอายุ 50 ปและเปน -มีการสนับสนุนดานการ
สมาชิกสหกรณติดตอกันไม กีฬาเพื่อสุขภาพของ
สมาชิก
นอย กวา10ป
2.3 ทุนสมาชิกสหกรณที่มี -สนับสนุนมาตรการ
อายุ 60 ป และเปนสมาชิก ภาครัฐในสถานการณโรค
สหกรณติดตอกันไมนอยกวา ไวรัส โคโรนา(COVID19)
10ป
3.สนับสนุนกีฬาสาธารณสุข
4.สนับสนุนชมรมบำเหน็จ
บำนาญกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดนาน

2.การอบรมการขายสินคาผานระบบออนไลน
2.1.สำรวจสอบถามความตองการในเรียนรูของ
สมาชิก
2.2.จัดอบรมในการใชสื่อออนไลนขายสินคาการ
ทำ packaging โดยวิทยากร
3.การฝกอบรมการประกอบอาชีพระยะสั้น เชน
การผลิตขนม,อาหาร,สินคาสุขภาพ
3.1.สำรวจ/สอบถามความตองการเรียนรูของ
สมาชิกเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ,สินคา
สุขภาพ
3.2.จัดหาวิทยากร /หรือแหลงเรียนรู
3.3.อบรมระยะสั้นแกสมาชิกที่สนใจจากการ
สำรวจ /สอบถาม
3.4.ออกระเบียบเงินกูเพื่อการสงเสริมเงินกู
ดอกเบี้ยต่ำเพือ่ การประกอบอาชีพ
4.ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหนาที่ 4.1.ออกระเบียบ

มติที่ประชุม อนุมัติ
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4.4. พิจารณากำหนดวงเงินกูยืม และค้ำประกันประจำป 2564
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย ขอที่ 18 กำหนดไววาสหกรณฯ อาจกำหนดวงเงินกูยืม
สำหรับปไวตามความจำเปน และเหมาะสมแกการดำเนินงาน
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 จึงขอเสนอที่ประชุมกำหนดวงเงินกูยืมประจำป 2564
จำนวน 1,300 ลานบาท(หนึ่งพันสามรอยลานบาทถวน)
มติที่ประชุม อนุมัติ
4.5 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำป 2564
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจำป 2564 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญสามัญ
มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอ จำนวน 2 ราย เพื่อที่ประชุมพิจารณา เปนผูสอบบัญชีตามรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
รับอนุญาต

1. การเขาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
- จำนวนครั้งที่เขา
ตรวจสอบ
- จำนวนผูชวย
2. การจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบ
- รายงานระหวางป
- รายงานประจำป
3. การบริการอื่นๆ

4. คาธรรมเนียม
สอบบัญชี

- จำนวนเงิน

บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเมนท จำกัด
1/1 หมูที่ 8 ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี

- เขาตรวจสอบดวยตนเอง/ มอบหมายให
ผูชวยทำการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละ
4 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 2 วันทำการ
- ไมนอยกวา 2-4 คน
- รายงานการสอบบัญชีระหวางป โดยจะสง
สำเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
- รายงานการสอบบัญชีประจำป ตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
- ใหคำแนะนำในการบริหารการเงิน และ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถอื เปนคา
บริการพิเศษแตอยางใด
- เขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการ ตามที่สหกรณรองขอ
- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี ภารกิจที่นายทะเบียนสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกำหนด รวมทั้งเวลาที่
ตองใชในการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวม
คาใชจายในการเดินทางไวเรียบรอยแลว
เวนแตคาใชจายในการขอคำยืนยันยอด
และการสอบทานหนี้ขอใหเปนความ
รับผิดชอบของสหกรณ
95,000.00

สำนักงานตรวจสอบบัญชี
นายวิศิษฎ ลิมปอังคนันต
22/2 ถนนเหมืองหิต
ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

- เขาตรวจสอบดวยตนเอง/ มอบหมายใหผูชวย
ทำการตรวจสอบบัญชีอยางนอย ปละ 2-4 ครั้ง
ครั้งละไมนอยกวา 2 – 4 วันทำการ
-ไมนอยกวา 3 คน
- รายงานการสอบบัญชีระหวางป โดยจะสง
สำเนาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวย
- รายงานการสอบบัญชีประจำป ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกำหนด
- ใหคำแนะนำในการบริหารการเงิน และบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน คาบริการพิเศษ
แตอยางใด
- เขารวมประชุมใหญ หรือประชุมกรรมการทุกครั้ง
ตามที่ สหกรณรองขอ
- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ภารกิจที่นายทะเบียนสหกรณและกรมตรวจ
บัญชีสหกรณกำหนด รวมทั้งเวลาที่ตองใชใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมคาใชจาย
ในการเดินทางไวเรียบรอยแลว เวนแตคาใช
จายในการยืนยันยอดและการสอบทานหนี้
ขอใหเปนความรับผิดชอบของสหกรณ
85,000.00

มติ ที่ ป ระชุ ม มี มติ เลื อกสำนั กงานตรวจสอบบั ญ ชี นายวิ ศิ ษ ฎ ลิ มป อั งคนั น ต เป น ผู ส อบบั ญ ชี ส หกรณ
สำหรั บ ป สิ้ น สุ ด ณ 31 ธั น วาคม 2564 สำหรั บ ค าธรรมเนี ย มสอบบั ญ ชี ประจำป 2564 และเลื อ ก
บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเมนท จำกัด สำรองไว กรณีผูสอบบัญชีลำดับแรกไมสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได

56

รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

29
4.6 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาธรรมเนียมผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564
ตามขอบังคับขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี
คุณ วุฒิ ความรู ความสามารถในดานธรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมายที่ เกี่ยวของกับสหกรณ การบริหาร
จัดการ และเศรษฐศาสตร เปนตน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนประจำป จำนวนไมเกินหาคน หรือ
หนึ่งนิติบุคคล เปนผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงได 2 ปทางบัญชีสหกรณ
เนื่ องจากที่ ป ระชุ ม ให ญ ส ามั ญ ป ระจำป 2 5 6 3 ได เลื อ กที ม น ายพ งษ ชั ย ห มื่ น ค ำสี ,
นายเกียรติ จันพฤกษ และนางนุชนารถ โพธิสาร เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2563 - 2564
ตามขอบังคับสหกรณ
รายละเอียดการเสนอ
ผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563-2564
บริการตรวจสอบภายในกิจการ
นายพงษชัย หมื่นคำสี สังกัด สสอ.เวียงสา
นายเกียรติ จันพฤกษ สังกัด สสอ.เมืองนาน
นางนุชนารถ โพธิสาร สังกัด บำนาญ สสจ.นาน
1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ
- เขาตรวจสอบทั้งทีม
- จำนวนครั้งที่เขาตรวจสอบ
โดยเขาตรวจสอบเปนประจำทุกเดือน
อยางนอย 1 ครั้ง ตอ 1 เดือน
- จำนวนผูเขาตรวจ
- 3 คน
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน
- รายงานระหวางป
เปนรายงานการสรุปผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือนเสนอตอคณะกรรมการ
- รายงานประจำป
- รายงานการสรุปผลการตรวจสอบ
โดยภาพรวมเสนอตอที่ประชุมใหญ
3. การบริการอื่นๆ
- ใหคำปรึกษาแนะนำที่เปนประโยชนตอ
สหกรณฯ
- เขารวมประชุมใหญ หรือประชุมกรรมการ
ทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ
4. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบกิจการ
- ตามรอบระยะเวลาบัญชีของสหกรณฯ
สำหรับ 1 ป
60,000.00 บาท
- จำนวนเงิน
มติที่ประชุม อนุมัติ
4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำป 2563
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30/2563 ไดครบวาระตามขอบังคับสหกรณ จะตองเลือกตั้งเพื่อ
แทนตำแหนงกรรมการ 8 ตำแหนง โดยสมาชิกทุกคนใชสิทธิ์เลือกตั้งโดยวิธีหยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
และนับคะแนนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายชื่อผูสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2564 ดังนี้
1. ตำแหนงกรรมการ หนวย สสจ./ บำนาญ สสจ.นาน สมัคร 2 คน เลือกได 1 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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1.1 นายศักดิพงษ
ไชยชนะ
หมายเลข 1
ไดคะแนน
1.2 นางสาวเยาวลักษณ อนุรักษ
หมายเลข 2
ไดคะแนน
2. ตำแหนงกรรมการ หนวย โรงพยาบาลชุมชน สมัคร 6 คน เลือกได 6 คน
2.1 นายวิทยา
มิ่งปรีชา
หมายเลข 1
ไดคะแนน
2.2 นายอภิสิทธิ์
อินตะเขื่อน
หมายเลข 2
ไดคะแนน
2.3 นายวิทย
มงคลวิสุทธิ์
หมายเลข 3
ไดคะแนน
2.4 นายวรธน
ยอดสาร
หมายเลข 4
ไดคะแนน
2.5 นางสาวสุรียพรรณ วังแสง
หมายเลข 5
ไดคะแนน
2.6 นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์ หมายเลข 6
ไดคะแนน
3. ตำแหนงกรรมการ หนวย สสอ. สมัคร 1 คน เลือกได 1 คน
3.1 นายชุมพล
สุทธิ
หมายเลข 1
ไดคะแนน

938 คะแนน
708 คะแนน
1,042 คะแนน
1,051 คะแนน
1,178 คะแนน
1,191 คะแนน
1,193 คะแนน
1,183 คะแนน
1,554 คะแนน

สรุป
1. ตำแหนงกรรมการ หนวย สสจ./ บำนาญ สสจ.นาน
1. นายศักดิพงษ
ไชยชนะ
2. ตำแหนงกรรมการ หนวย โรงพยาบาลชุมชน
1 นายวิทยา
มิ่งปรีชา
2 นายอภิสิทธิ์
อินตะเขื่อน
3 นายวิทย
มงคลวิสุทธิ์
4 นายวรธน
ยอดสาร
5 นางสาวสุรียพรรณ วังแสง
6 นางสาวสยุมพร
สมประสิทธิ์
3. ตำแหนงกรรมการ หนวย สสอ.
1.นายชุมพล
สุทธิ
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท เลือกคณะกรรมการตามรายชื่อดังกลาวเปนกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31
4.8 พิจารณาขอบังคับสหกรณฯ
รายการ ขอบังคับเดิม
ขอบังคับ หมวด 3 หุน
ขอ 8. การงดชำระเงินคาหุนรายเดือน
สมาชิกที่ ไดชำระเงิน คาหุน ไมน อยกวา 120
เดือน หรือเปนจำนวนเงินไมนอยกวา 500,000 บาท
และไม มี ห นี้ สิ น อยู ต อ สหกรณ ใ นฐานะผู กู ห รื อ ผู ค้ ำ
ประกั น จะงดชำระเงิ น ค า หุ น รายเดื อ น หรื อ ลด
จำนวนการถื อ หุ น รายเดื อ นลงก็ ไ ด โดยแจ ง ความ
จำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ
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การแกไข

เหตุผล

ขอ 8. การลด หรือ งดชำระเงินคาหุนรายเดือน
สมาชิ ก ส งเงิน ค าหุ น รายเดื อนสู ง กวา เกณฑ ที่
กำหนดหากประสงคจะขอลดสงเงินคาหุนรายเดือนก็
ยอมทำได แตตองไมต่ำกวาเกณฑการถือหุนรายเดือน
ตามระเบียบที่สหกรณกำหนดไว
สำหรับสมาชิกทีไ่ ดชำระเงินคาหุนไมนอยกวา
120 เดือน และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผู
กูหรือผูค้ำประกัน จะลดสงเงินคาหุนใหต่ำกวาเกณฑ
หรือ งดชำระคาเงินหุนรายเดือน ก็ได แตเมื่อกลับมา

1.แกไขปญหาสมาชิกที่
รายไดลดลงเนื่องจาก
ออกราชการ
2.แกไขปญหาสมาชิกที่
ชำระหุ น รายเดื อ นสู ง
กว า เกณฑ ที่ ก ำหนด ที่
ตองการลดการถือหุนลง
แตกระทำไมได

31 ธันวาคม ของทุกป

วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป

รายการ ขอบังคับเดิม
ขอบังคับ หมวด 8 ขอที่ 79 (11)
ขอ 79.อำนาจหน า ที่ ของคณะกรรมการดำเนิ น การ
คณะกรรมการดำเนิ
นการมีนและการบั
อำนาจหนญาทีชี่ดของสหกรณ
ำเนินกิจการ
ขอบังคับ หมวด 4 การเงิ
ทั้งปวงของสหกรณ
นไปตามกฎหมาย
ขอบังคัจบั ด
ขอ 22.การบั ญใหชี ขเปองสหกรณ
ใหสหกรณ
ระเบี
บ มติญและคำสั
่งของสหกรณ ่นกัายทะเบี
บทั้งในทาง
ให
มีกยารทำบั
ชีตามแบบและรายการที
ยน
อัสหกรณ
นจะทำให
เ
กิ
ด
ความจำเริ
ญ
แก
ส
หกรณ
ซึ
่
ง
รวมทั
้
ง
ใน
ก ำหนด และเก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี แ ละเอกสาร
ขอตบัองคัไปนี
้
บ หมวด
4 ญการเงิ
ญชีของสหกรณ
ประกอบการลงบั
ชี ไวนทและการบั
ี่ ส ำนั ก งานสหกรณ
ภ ายใน
(1)
พิ
จ
ารณาในเรื
อ
่
งการรั
บ
สมาชิ
ก
และสมาชิ
ก
ออกจั ด
ข
อ
22.การบั
ญ
ชี
ข
องสหกรณ
ให
ส
หกรณ
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
แลใหสมาชิ
ัติกบารต
างยน
ใหจากสหกรณ
มีการทำบั
ายทะเบี
ใหญบตชีัลอดจนดู
นตทึามแบบและรายการที
กรายการในบั
ญกชีปฏิ
เกี่ ย่นบวกั
กระแส
ๆนสดของสหกรณ
ตามกฎหมาย
ขอนบัทีงคั่เบกิบรัดกเหตุ
ระเบี
มติ
แบละคำสั
ก ำหนด ใและเก็
ษาบั
แ ละเอกสาร
เงิสหกรณ
นวั
นยั้นญบชีสำหรั
เหตุอ่งื่น
ญ ชี ไนวสดให
ที่ ส ำนับกั นงานสหกรณ
ภ ายในด
ทีประกอบการลงบั
่ ไของสหกรณ
ม เกี่ ย วกั บ กระแสเงิ
ทึ กรายการในสมุ
่นายทะเบี
ำหนด
บัระยะเวลาที
ญชีภายในสามวั
นนับยนสหกรณ
แตวันที่มีเกหตุ
อันจะตองบันทึก
ให
บ
ั
น
ทึ
ก
รายการในบั
ญ
ชี
วกัเอ
บ กระแส
ราย ก า รนั้ น แ ล ะ ก ารล งบั ญ ชี ตเกีอ่ ยงมี
กสาร
เงิประกอบการลงบั
นสดของสหกรณญใชีนวั
น
ที
่
เ
กิ
ด
เหตุ
น
ั
้
น
สำหรั
บ
เหตุ
อื่น
ที่สมบูรณโดยครบถวน
ที่ ไม เกี่ ย วกัให
บ กระแสเงิ
บั นลทึอยการายการในสมุ
สหกรณ จนัดสดให
ทำงบดุ
งนอยครั้งหนึด่ ง
ชีภายในสามวั
นับนแต
อันจะต
ทุบักญรอบสิ
บสองเดือนนอั
จัดววันาทีเป่มนีเหตุ
รอบป
ทางบัองบั
ญชีนขทึองก
ราย ก า รนั
ะ ก ารล งบั ญนทรั
ชี ตพอยงมี
าร
สหกรณ
ซึ่ง้ตนองมีแรลายการแสดงสิ
หนีเอ้สินก สและ
ดยครบถวนนตามแบบที่
ทุประกอบการลงบั
นของสหกรณ กัญบชีทัท้ งี่สบัมบูญรชีณกโำไรขาดทุ
สหกรณกจำหนด
ัดทำงบดุลอยางนอยครั้งหนึ่ ง
นายทะเบียให
นสหกรณ
ทุกรอบสิ
นอัชีนขจัองสหกรณ
ดวาเปนรอบป
วันสิบ้นสองเดื
ปทางบัอญ
ใหสิ้นทสุางบั
ด ณญชีวัขนองที่
สหกรณ
ซึ่งตอของทุ
งมีรายการแสดงสิ
นทรัพย หนี้สิน และ
31
ธันวาคม
กป
ทุนของสหกรณ กั บทั้ งบัญ ชีกำไรขาดทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณกำหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม ของทุ
กป ขอบังคับเดิม
รายการ

มีหนี้สินในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกันจะตองกลับมาถือ
31 อนตามเกณฑหรือระเบียบตั้งแตเดือนที่ถัด
หุนรายเดื
จากเดือนที่สมาชิกมีหนี้สนิ
ไข
ทั้งนี้สมาชิกตอการแก
งแจงความจำนงเป
นหนังสือตอ
มีคณะกรรมการดำเนิ
หนี้สินในฐานะผูกูหนรืการโดยในป
อผูค้ำประกัหนนึจะต
อ
่งๆจะงกลับมาถือ
อนตามเกณฑ
รือระเบี
ัด
ขหุเปลี
อนรายเดื
าาทีสองครั
่ ขหองคณะกรรมการดำเนิ
่ย79.อำนาจหน
นแปลงมากกว
้งไมไดยบตั้งแตเดือนทีน่ถการ
คณะกรรมการดำเนิ
อ ำนาจหน า ที่ ด ำเนิ น
จากเดือนที่สมาชิกมีหนีน้สการมี
นิ
นีปวงของสหกรณ
้สมาชิกญ
ตอชีงแจ
งความจำนงเป
นหนังสืจอัดตใหอ
กิจการทั
ให เป นให
ไปตามกฎหมาย
ขอทั้ง22.การบั
ของสหกรณ
สหกรณ
การโดยในป
นึ่งๆจะ
อกบัารทำบั
งคับ ระเบี
บ นมติ
และคำสัห่งของสหกรณ
มีขคณะกรรมการดำเนิ
ญ ชีตยามแบบและรายการที
่ น ายทะเบี ยกันบ
่ยนแปลงมากกว
าสองครั
ได ญญแก
ทัเปลี
้งในทางอั
นจะทำให
เกิดความจำเริ
หกรณ ซึ่ง
สหกรณ
ก ำหนด
และเก็
บ รั้งไม
ก ษาบั
ชี แสละเอกสาร
รวมทั้งในขอตอไปนีญ้ ชี ไวที่ สำนั ก งานสหกรณ ภ ายใน
ประกอบการลงบั
(1) พิขอจารณาในเรื
บสมาชิ
กใหและสมาชิ
22.การบั
ญ่องการรั
ชียขนสหกรณ
องสหกรณ
สหกรณจกัดออก
ให
ระยะเวลาที
่นายทะเบี
กำหนด
แลใหสมาชิ
บบัติกกระแส
ารตยานง
มีกจากสหกรณ
ารทำบั ญใหชีบตตลอดจนดู
่ น่ยวกั
ายทะเบี
ันามแบบและรายการที
ทึกรายการในบั
ญชีเกกีปฏิ
ๆนสดของสหกรณ
ตามกฎหมาย
ขอนบัทีง่เคับกิบรัดกเหตุ
ระเบี
แบละคำสั
ก ำหนด ใและเก็
ษาบั
แมติ
ละเอกสาร
เงิสหกรณ
นวั
นั้นยญบชีสำหรั
เหตุอื่น่ง
ญ ชี ไนวสดให
ที่ สำนับกันงานสหกรณ
ภ ายในด
ทีประกอบการลงบั
่ไของสหกรณ
มเกี่ยวกับกระแสเงิ
ทึกรายการในสมุ
่นายทะเบี
นสหกรณ
บัระยะเวลาที
ญชีภายในสามวั
นนับยแต
วันที่มีเกหตุำหนด
อันจะตองบันทึก
ให
บ
ั
น
ทึ
ก
รายการในบั
ญ
ชี
วกัเอ
บกระแส
รายการนั้ น และการล งบั ญ ชี ตเกี อ่ยงมี
กสาร
เงิประกอบการลงบั
นสดของสหกรณญใชีนวัที่สนมบู
ที่เกิรดณเหตุ
น
้
ั
น
สำหรั
บ
เหตุ
อื่น
โดยครบถวน
ที่ไมเกี่ยวกัให
บกระแสเงิ
บันลทึอยการายการในสมุ
สหกรณจนัดสดให
ทำงบดุ
งนอยครั้งหนึด่ง
ชีภายในสามวั
นับนแต
อันจะต
ทุบักญรอบสิ
บสองเดือนนอั
จัดววันาทีเป่มนีเหตุ
รอบป
ทางบัองบั
ญชีนขทึองก
รายการนั
งบั ญนทรั
ชี ตพ อยงมี
สหกรณ
ซึ่งต้ นองมีและการล
รายการแสดงสิ
หนีเอ้สินกสาร
และ
ประกอบการลงบั
ญ
ชี
ท
ส
่
ี
มบู
ร
ณ
โ
ดยครบถ
ว
น
ทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่
สหกรณกจำหนด
ัดทำงบดุลอยางนอยครั้งหนึ่ง
นายทะเบียให
นสหกรณ
ทุกรอบสิ
อนอัญนชีจัดขวองสหกรณ
าเปนรอบปใทหางบั
วั น บสิ้สองเดื
น ป ท างบั
สิ้ นญสุ ดชีของ
ณ
สหกรณ
ซึ
่
ง
ต
อ
งมี
ร
ายการแสดงสิ
น
ทรั
พ
ย
หนี
้
ส
น
ิ
และ
วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกป
ทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณกำหนด
วั น สิ้ น ป ท างบั ญ ชี ข องสหกรณ ใ ห สิ้ น สุ ด ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน
การแกของทุ
ไข กป

ขอบังคับ หมวด 8 ขอที่ 79 (11)
ขอ 79.อำนาจหน า ที่ ของคณะกรรมการดำเนิ น การ
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาที่ดำเนินกิจการ
รายการ
บังคับเดิม
ทั้งปวงของสหกรณ
ใหเปขนอไปตามกฎหมาย
ขอบังคับ
ขระเบี
อบังยคับบ หมวด
8
ข
อ
ที
่
79
(11)
มติ และคำสั่งของสหกรณ กับทั้งในทาง
ขอัอนจะทำให
79.อำนาจหน
า ที่ ของคณะกรรมการดำเนิ
น การ
เกิดความจำเริ
ญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั
้งใน
คณะกรรมการดำเนิ
น
การมี
อ
ำนาจหน
า
ที
่
ด
ำเนิ
น
กิ
จ
การ
ขอตอไปนี้
ทั้ง(1)
ปวงของสหกรณ
ใหเปนบไปตามกฎหมาย
บังคับ
พิจารณาในเรื่องการรั
สมาชิกและสมาชิขกอออก
ระเบี
ยบ มติ ตและคำสั
้งในทาง
จากสหกรณ
ลอดจนดู่งแของสหกรณ
ลใหสมาชิกปฏิบกััตบิกทัารต
าง
อันๆจะทำให
เ
กิ
ด
ความจำเริ
ญ
แก
ส
หกรณ
ซึ
่
ง
รวมทั
้งใน่ง
ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั
ขอของสหกรณ
ตอไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออก
จากสหกรณตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง
ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่ง
ของสหกรณ

ขอ 79.อำนาจหน าที่ ของคณะกรรมการดำเนิน การ
คณะกรรมการดำเนิ น การมี อ ำนาจหน า ที่ ด ำเนิ น
การแกไให
ข เป น ไปตามกฎหมาย
กิจการทั้งปวงของสหกรณ
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ กับ
ขทัอ้งในทางอั
79.อำนาจหน
าทีเ่กิขดองคณะกรรมการดำเนิ
นจะทำให
ความจำเริญแกสหกรณน การ
ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนิ
น
การมี
อ
ำนาจหน
า
ที
่
ด
ำเนิ
น
รวมทั้งในขอตอไปนี้
กิจ(1)
การทั
้งปวงของสหกรณ
เป นกไปตามกฎหมาย
พิจารณาในเรื
่องการรับให
สมาชิ
และสมาชิกออก
ขอจากสหกรณ
บังคับ ระเบีตลอดจนดู
ยบ มติ และคำสั
ง
่
ของสหกรณ
แลใหสมาชิกปฏิบัติการตกัาบง
ทั้งๆในทางอั
นจะทำใหขเอกิบัดงความจำเริ
สหกรณ
ตามกฎหมาย
คับ ระเบียญบแกมติ
และคำสัซึ่่งง
รวมทั
้งในขอตอไปนี้
ของสหกรณ
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออก
จากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิกปฏิบัติการตาง
ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่ง
ของสหกรณ

เหตุผล
เพื่อแกปญหาการจาย
คาตอบแทนแกผูที่
ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการ
ดำเนินการ

เหตุผล
เพื่อแกปญหาการจาย
คาตอบแทนแกผูที่
เหตุผงตัล้งจาก
ไดรับการแต
คณะกรรมการ
เพื
่อแกนการ
ปญหาการจาย
ดำเนิ
คาตอบแทนแกผูที่
ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการ
ดำเนินการ
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(2) พิ จ ารณาในเรื่ อ งการรั บ ฝากเงิ น การกู ยื ม เงิ น
รายการ ขอบังอคัลงทุ
บเดินมของสหกรณ
การใหเงินกู และการฝากหรื
(2)
ารณาในเรื
่ อ งการรั
นง สืการกู
 ยมื มใหญ
เงิ น
(12)
พิจเ คราะห
แ ละปฏิ
บั ตบิ ตฝากเงิ
อ ของนาย
(3) พิกำหนดและดำเนิ
นการเกี
่ยามหนั
วกับการประชุ
การให
เงินกู และการฝากหรื
นของสหกรณ
ทะเบี
ยนสหกรณ
องนายทะเบีอยลงทุ
นสหกรณ
ผูตรวจการ
การเสนองบดุ
ลรและรายงานประจำป
แสดงผลการ
(3)
่ยกวกั
การประชุ
สหกรณ
ผูสอบบัญชี นหรืตการเกี
งานเจ
าหนาที่ซมึ่งใหญ
นาย
ดำเนิกำหนดและดำเนิ
นงานของสหกรณ
ออทีพนั
่ประชุ
มบใหญ
การเสนองบดุ
สดงผลการ
ทะเบี
ยนสหกรณลมและรายงานประจำป
อบหมาย
(4) เสนอแนะการจั
ด สรรกำไรสุ ท ธิ ปแระจำป
ต อ ที่
ดำเนิ
น
งานของสหกรณ
ต
อ

ที
ป
่
ระชุ
ม
ใหญ
(13)
พิ
จ
ารณาให
ค
วามเที
ย
่
งธรรมแก
บ
รรดาสมาชิ
ก
ประชุมใหญ
(4)
เสนอแนะการจั
ด สรรกำไรสุ ทอธิงดูป ระจำป
ต่ว อไปที่
เจ
าที่สหกรณ ตลอดจนสอดส
แาลโดยทั
(5)าหน
เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ
ยประจำป
ประชุ
เพื
กใหญ
จิ การของสหกรณ
ให่อทให
ี่ปมระชุ
มใหญอนุมัติ ดำเนินไปดวยดี
(5)
ายประจำป่ น
(14)
พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการอื
(6) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ
พิจารณาดำเนิ
นการแตงตั้งหรือจางและกำหนด
ี่ประชุมใหญ
อนุจมั ดความเห็
ัติการ ตลอดจนควบคุ
ผูให
รวจสอบกิ
จการ
นของผูจัดการ มสมาชิ
คตาทตอบแทนของผู
ดู แ ลก
(6)
พิจแารณาดำเนิ
อจางและกำหนด
และผู
ทนสมาชิ
กเกีนการแต
บกิงจตัการของสหกรณ
การปฏิ
บัติงานของผู
จ่ยัดวกัการให
เ้งปหรื
นการถู
กตอง
ค(7)า ตอบแทนของผู

จ
ั
ด
การ
ตลอดจนควบคุ
ม ดูนแทีดล่
(15)
เชิ
ญ
บุ
ค
คลภายนอกที
่
เ
ห็
น
สมควรเป
พิ จ ารณ าดำเนิ น การแต ง ตั้ ง และกำหน
การปฏิ
บัติงานของผู
จัดการใหเปนการถูกตอง
คาตอบแทนแก
ผูตรวจสอบภายใน
(7)
จ ารณ าดำเนิ
ง ตั้ ง และกำหน ด
(8) พิกำหนดระเบี
ยบตนางการแต
ๆ ของสหกรณ
ค(9)าตอบแทนแก
ผูตแรวจสอบภายใน
จัดใหมีและดู
ลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน
(8)
กำหนดระเบี
ย
บต
สมุ ด บั ญ ชี เอกสารตางา งๆ ๆของสหกรณ
และบรรดาอุ ป กรณ
(9)
จั
ด
ให
ม
ี
แ
ละดู
แ
ลให
เ
รี
ย
บร
อยซึ่งบรรดาทะเบียน
ดำเนินงานของสหกรณ
สมุ
เอกสารต
า ง ๆสมัและบรรดาอุ
(10)ด บั ญพิจชีารณาให
สหกรณ
ครเขาเปนสมาชิป กกรณ
และ
ดำเนิ
น
งานของสหกรณ
ออกจากชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่น
(10)
สหกรณ
สมัคงตัรเข
าเปนสมาชิกและ
(11) พิพิจจารณาให
ารณาดำเนิ
นการแต
้งและถอดถอน
ออกจากชุ
มนุมสหกรณ
และองค
กรอื่น หรือ
คณะกรรมการอื
่นหรือคณะอนุ
กรรมการ
(11)
พิจารณาดำเนิ
นการแต
งตั้งและถอดถอน
คณะทำงานเพื
่อประโยชน
ในการดำเนิ
นกิจการของ
คณะกรรมการอื
น
่
หรื
อ
คณะอนุ
ก
รรมการ
หรือ
สหกรณ
คณะทำงานเพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของ
สหกรณ

(2) พิ จ ารณาในเรื่ อ งการรั บ ฝากเงิ น การกู ยื ม เงิ น
การแกไอขลงทุนของสหกรณ
การใหเงินกู และการฝากหรื
(2)
่ อ งการรั
บ ฝากเงิ
การกู ยมื มใหญ
เงิ น
(12)
พิจเารณาในเรื
คราะหและปฏิ
ัติตามหนั
อนของนาย
(3) พิกำหนดและดำเนิ
นบการเกี
่ยวกังบสืการประชุ
การให
เงินกู และการฝากหรื
อยลงทุ
นของสหกรณ
ทะเบี
ยนสหกรณ
นสหกรณ
ผูตรวจการ
การเสนองบดุ
ลรองนายทะเบี
และรายงานประจำป
แสดงผลการ
(3)
ยกวกั
การประชุ
สหกรณ
ผูสอบบัญชี นหรืการเกี
งานเจ
าหนาที่ซมึ่งใหญ
นาย
ดำเนิกำหนดและดำเนิ
นงานของสหกรณ
ตออทีพนั่ป่ระชุ
มบใหญ
การเสนองบดุ
สดงผลการ
ทะเบี
นสหกรณลมและรายงานประจำป
อบหมาย
(4) ยเสนอแนะการจั
ด สรรกำไรสุ ท ธิ ปแระจำป
ต อ ที่
ดำเนิ
น
งานของสหกรณ
ต
อ

ที
ป
่
ระชุ
ม
ใหญ
(13)
พิ
จ
ารณาให
ค
วามเที
่
ย
งธรรมแก
บ
รรดา
ประชุมใหญ
(4)
ด สรรกำไรสุ
ท ธิ ป ระจำป
ต อแทีล่
สมาชิ
ก เจาหน าที่ สหกรณ
ตลอดจนสอดส
องดู
(5) เสนอแนะการจั
เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ
ายประจำป
ประชุ
โดยทั
่ วใหญ
ไปมใหญ
เพื่ ออให
ใหที่ปมระชุ
นุมกัติ จิ การของสหกรณ ด ำเนิ น ไป
เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ
ายประจำป
ด(5)
(6)วยดี
พิจารณาดำเนินการแตงตั้งหรือจางและกำหนด
ให
ี่ประชุ
ใหญอนุจัดมการ
ัติ ตลอดจนควบคุม ดูแ่นล ผู
(14)
พิจมารณารายงานของคณะกรรมการอื
คาทตอบแทนของผู
(6)
พิจารณาดำเนิ
งตัน้งเของผู
หรื
จจางและกำหนด
ตรวจสอบกิ
จการนการแต
ความเห็
ัดการ
การปฏิ
บัติงานของผู
จัดการให
ปนอการถู
กตองสมาชิก
ค(7)าตอบแทนของผู
ม ดูแล
และผู
กจเกีัด่ยการ
บกิตลอดจนควบคุ
จการของสหกรณ
พิ จแทนสมาชิ
ารณ าดำเนิ
นวกัการแต
ง ตั้ ง และกำหนด
การปฏิ
บัติงานของผู
จัดการใหเปนการถูกตอง
คาตอบแทนแก
ผูตรวจสอบภายใน
(7)
จ ารณ าดำเนิ
ง ตั้ ง และกำหนด
(8) พิกำหนดระเบี
ยบตนางการแต
ๆ ของสหกรณ
ค(9)าตอบแทนแก
ผูตแรวจสอบภายใน
จัดใหมีและดู
ลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน
(8)
กำหนดระเบี
ย
บต
สมุ ด บั ญ ชี เอกสารตางา งๆ ๆของสหกรณ
และบรรดาอุ ป กรณ
(9)
จั
ด
ให
ม
ี
แ
ละดู
แ
ลให
เ
รี
ย
บร
อยซึ่งบรรดาทะเบียน
ดำเนินงานของสหกรณ
สมุ
เอกสารตส หกรณ
า ง ๆ และบรรดาอุ
ป กรณก
(10)ด บั ญพิ จชีารณาให
ส มั ค รเข า เป น สมาชิ
ดำเนิ
นงานของสหกรณ
และออกจากชุ
มนุมสหกรณ และองคกรอื่น
(10)
พิ
จ
ารณาให
หกรณงสตัมัง้ คและกำหนด
รเข า เป น สมาชิ ก
(11) พิจารณาดำเนินสการแต
และออกจากชุ
มสหกรณ และองค
คาตอบแทน แกมนุคณะกรรมการหรื
อ กรอื่น
(11)
พิจการณาดำเนิ
งตัง้ และกำหนด
คณะอนุ
รรมการ หรืนอการแต
คณะทำงาน
ทีไ่ ดรับการ
คแตาตอบแทน
แก
คณะกรรมการหรื
อ
งตั้ง เพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของ
คณะอนุ
สหกรณ กรรมการ หรือคณะทำงาน ทีไ่ ดรับการ
แตงตั้ง เพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของ
สหกรณ

รายการ ขอบังคับเดิม
(12) พิ เ คราะห แ ละปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ ของนาย
ขอบังคัยบนสหกรณ
เดิม ผูตรวจการ
ทะเบียนสหกรณรายการ
รองนายทะเบี
(12)
พิ เ คราะห
ติ ตกามหนั
สื อาของนาย
สหกรณ
ผูสอบบัแญละปฏิ
ชี หรืบอัพนั
งานเจงาหน
ที่ซึ่งนาย
ทะเบี
ย
นสหกรณ
ร
องนายทะเบี
ย
นสหกรณ
ผู

ต
รวจการ
ทะเบียนสหกรณมอบหมาย
สหกรณ
อบบัญชีความเที
หรือพนั
กงานเจาบหน
าที่ซึ่งนายก
(13) พิผูจสารณาให
่ยงธรรมแก
รรดาสมาชิ
ทะเบี
ยนสหกรณ
มอบหมาย
เจาหน
าที่สหกรณ
ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป
(13)
พิ
จ
ารณาให
ค
วามเทีดำเนิ
่ยงธรรมแก
บรรดาสมาชิก
เพื่อใหกจิ การของสหกรณ
นไปดวยดี
เจ
าหนาพิทีจ่สารณารายงานของคณะกรรมการอื
หกรณ ตลอดจนสอดสองดูแลโดยทั่วไป่ น
(14)
เพื
ใหกจิ การของสหกรณ
ดำเนินนของผู
ไปดวจยดี
ผูต่อรวจสอบกิ
จการ ความเห็
ัดการ สมาชิก
(14)
พิ
จ
ารณารายงานของคณะกรรมการอื
และผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ่ น
ผู(15)
ตรวจสอบกิ
ความเห็นของผู
ัดการ สมาชิ
เชิ ญ บุจคการ
คลภายนอกที
่ เห็ นจสมควรเป
น ทีก่
และผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(15) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เห็ น สมควรเป น ที่

การแกไข
(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนาย
การแกไขยนสหกรณ ผูตรวจการ
ทะเบียนสหกรณรองนายทะเบี
(12)
และปฏิ
บัตอิตพนั
ามหนั
งสือของนาย
สหกรณพิเคราะห
ผูสอบบั
ญชี หรื
กงานเจ
าหนาที่ซึ่งนาย
ทะเบี
ย
นสหกรณ
ร
องนายทะเบี
ย
นสหกรณ
ผูตรวจการ
ทะเบียนสหกรณมอบหมาย
สหกรณ
อบบัญชี คหรืวามเที
อพนัก่ ยงานเจ
าหนาทีบ่ซรรดา
ึ่งนาย
(13) พิผูจสารณาให
งธรรมแก
ทะเบี
ยนสหกรณ
สมาชิ
ก เจาหนมาอบหมาย
ที่ สหกรณ ตลอดจนสอดสองดู แล
(13)
พิ
จ
ารณาให
่ ย งธรรมแก
บ รรดา
โดยทั่ ว ไป เพื่ อ ให กคิ จวามเที
การของสหกรณ
ด ำเนิ
น ไป
สมาชิ
ก
เจ
า
หน
า
ที
่
ส
หกรณ
ตลอดจนสอดส
อ
งดู
แล
ดวยดี
โดยทั
เพื่ อ ให กิ จ การของสหกรณ ด ำเนิ่นน ไปผู
(14) ่ วพิไปจารณารายงานของคณะกรรมการอื
ดตรวจสอบกิ
วยดี
จการ ความเห็นของผูจัดการ สมาชิก
(14)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื
และผูแทนสมาชิ
กเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ่น ผู
ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ สมาชิก
และผูแทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
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สหกรณ

แตงตั้ง เพื่อประโยชนในการดำเนินกิจการของ
สหกรณ

33
รายการ ขอบังคับเดิม
ปรึกพิษาของสหกรณ
ตลอดจนกำหนด
(12)
เ คราะห แ ละปฏิ
บั ติ ต ามหนั ง สื อ ของนาย
คาตอบแทนให
ามที่เห็นสมควร
ทะเบี
ยนสหกรณตรองนายทะเบี
ยนสหกรณ ผูตรวจการ
(16) ฟผูอสงอบบั
ตอญสูชี หรืหรืออดำเนิ
คดี เกีา่ ยหน
วกัาบทีกิ่ซจึ่งนาย
การ
สหกรณ
พนักนงานเจ
ของสหกรณ
อประนี ป ระนอมยอมความ หรื อ
ทะเบี
ยนสหกรณมหรือบหมาย
มอบขอพิจพารณาให
าทใหอนุคญวามเที
าโตตุล่ยาการพิ
จารณาชี
้ขาด ก
(13)
งธรรมแก
บรรดาสมาชิ
(17)
นการตาง ๆ เกี
่ยวกัแลโดยทั
บทรัพย่วสไปิน
เจ
าหนาพิทีจ่สารณาดำเนิ
หกรณ ตลอดจนสอดส
องดู
ดัง่อระบุ
นวัตถุประสงคขดองสหกรณ
เพื
ใหกไวจิ ใการของสหกรณ
ำเนินไปดวยดี
(18)
ง ตั้ ง กรรมการดำเนิ น การเป่ น
(14) พิ จ ารณาแต
ารณารายงานของคณะกรรมการอื
ผูตแรวจสอบกิ
ทนสหกรณจการ
เพื่ อ เขความเห็
า ประชุนมของผู
ใหญจัดการและออก
สมาชิก
เสีย งในการประชุ
นนิ บาตสหกรณ แห ง
และผู
แทนสมาชิกเกีมใหญ
่ยวกับขกิองสั
จการของสหกรณ
ประเทศไทย
ม นุ ม สหกรณ ่แเห็ละองค
ก รอื่ น นซึที่ ง่
(15)
เชิ ญ บุ คชุคลภายนอกที
น สมควรเป
สหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับ
ของสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม
สหกรณ และองคการนั้นกำหนดไว
(19 ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริม
สหกรณ โดยรั บ ผิ ด ชอบการค้ ำ ประกั น ในฐานะ
สวนตัว
(20) พิ จ ารณามอบหมายอำนาจหน า ที่ ใ นการ
ดำเนิ น งานให แ ก ป ระธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคล
ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม

การแกไข
(15)พิเคราะห
เชิ ญ บุ แคละปฏิ
คลภายนอกที
(12)
บัติตามหนั่ เงห็สืนอสมควรเป
ของนาย น ที่
ปรึกยษาของสหกรณ
ตลอดจนกำหนด
ทะเบี
นสหกรณรองนายทะเบี
ยนสหกรณ ผูตรวจการ
คาตอบแทนให
สหกรณ
ผูสอบบัตามที
ญชี ่เห็หรืนอสมควร
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งนาย
(16)ยนสหกรณ
ฟอง ตมออบหมาย
สู หรือดำเนิ นคดี เกี่ ยวกั บกิ จการ
ทะเบี
ของสหกรณ
หรือประนี
ป ระนอมยอมความ
หรือ
(13) พิ จ ารณาให
ค วามเที
่ ย งธรรมแก บ รรดา
มอบขกอพิเจพาาทให
าโตตุลตลอดจนสอดส
าการพิจารณาชี้ขอาด
สมาชิ
หน าอทีนุ่ สญหกรณ
งดู แล
(17) ่ วพิไปจารณาดำเนิ
การตาง ๆ เกี่ยวกับดทรั
โดยทั
เพื่ อ ให กิ จนการของสหกรณ
ำเนิพนยสไปนิ
ดัดงวระบุ
ยดี ไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(18)
ารณาแต ง ตั้ ง กรรมการดำเนิ น การเป
(14) พิ จารณารายงานของคณะกรรมการอื
่น นผู
ผู แ ทนสหกรณ
เพื่ อความเห็
เข า ประชุนของผู
ม ใหญจัดการและออก
ตรวจสอบกิ
จการ
สมาชิก
เสียงในการประชุ
นนิบาตสหกรณ แห ง
และผู
แทนสมาชิกเกีมใหญ
่ยวกับขกิองสั
จการของสหกรณ
ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ แ ละองค ก รอื่ น ซึ่ ง
สหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับ
ของสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม
สหกรณ และองคการนั้นกำหนดไว
(19 ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริม
สหกรณ โดยรั บ ผิ ด ชอบการค้ ำ ประกั น ในฐานะ
สวนตัว
(20) พิ จ ารณ ามอบหมายอำน าจหน า ที่ ใ น การ
ดำเนิ น งานให แ ก ป ระธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคล
ที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม

เหตุผล

1. มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท เห็นชอบและอนุมัติ แกไขขอบังคับ 2 ขอ ดังนี้
1. ขอบังคับ หมวด 3 ขอ 8. การลด หรือ งดชำระเงินคาหุนรายเดือน
2. ขอบังคับ หมวด 8 ขอที่ 79 (11)
2. มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ไมเห็นชอบใหแกไข ขอบังคับ หมวด 4 การเงินและการบัญชีของ
สหกรณขอ 22
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเสนอแนะจากสำนักงานสหกรณจังหวัดนาน
นายสาวบัวเดียว คำมี นักวิชาการสหกรณชำนาญการพิเศษ ผูแทนสหกรณจังหวัดนาน ไดใหขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ดวยมีการประกาศกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยมีทั้งหมด 5
หมวด ประกอบดวย
หมวด ๑ การกำหนดขนาดของสหกรณ
หมวด ๒ อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการและ
ผูจัดการ
หมวด ๓ การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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34
หมวด ๔ การกำกับดูแลดานธรรมาภิบาลของสหกรณ
หมวด ๕ การบัญชีและการรายงานขอมูล
ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวจะชวยกำกับดูแลสหกรณใหดำเนินการใหมีความมั่นคง โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล
2. ฝากสมาชิกของสหกรณทุกทาน ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆที่จะ
ไดรับจากสหกรณ เพื่อจะไดรับสิทธิ์ในฐานะสมาชิก
3. คณะกรรมการชุดนี้ไดมีการวางแผนดานการเงินของสหกรณ เปนอยางดี ฝากคณะกรรมการ
บริหารจัดการตามแนวทางที่วางแผนไว
ที่ประชุม รับทราบ
5.2. ขอเสนอแนะจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน
นางสาวกฤตยาภัทรวรกุล ผูแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน ไดใหขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับสหกรณฯที่ดำเนินการมีผลกำไร สามารถปนผลใหกับสมาชิกไดอยางทั่วถึง
2. ในรอบปที่ผานมา ไดมีประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 2 เรื่อง คือประกาศเรื่องการควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2563 ประกาศเรื่อง การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ พ.ศ. 2563 ขอใหสหกรณดำเนินการตามประกาศทั้ง 2 เรื่อง โดยเครงครัด
3. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนานในฐานะผูดูแลกำกับดานบัญชี หากคณะกรรมการ ฝายจัดการ
หรือสมาชิกทานใด มีขอสงสัยหรือจะสอบถามเรื่องใด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณนาน ยินดีที่จะ
ใหคำปรึกษาและคำแนะนำ ตามบทบาทภาระกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ที่ประชุม รับทราบ
5.3. ขอความเห็นการจัดสวัสดิการถวนหนา
นายอุดม พานิช ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ นำเสนอขอความเห็นการจัด
สวัสดิการถวนหนา จากสมาชิกเพื่อขอความเห็นชอบดังนี้
การออกระเบียบการจัดสวัสดิการถวนหนาและแกไขระเบียบการใชทุนสาธารณประโยชนและ
สวัสดิการฯ พ.ศ.2560
ระเบียบเดิม

ชื่อระเบียบ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด วาดวย การ
ใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
พ.ศ.2560
ที่มาของแหลงเงินสวัสดิการ
ทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
หมายถึง เงินซึ่งทีป่ ระชุมใหญไดมีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำป
ของสหกรณหรือตั้งเปนงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ ทั้งนี้
รวมถึงเงินซึ่งผูอุทิศใหหรือบริจาคให
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ระเบียบใหม

ชื่อระเบียบ
ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน
จำกัด วาดวย การจัดสวัสดิการถวนหนา พ.ศ. 2564
ที่มาของแหลงเงินสวัสดิการ(1)
“เงินสวัสดิการถวนหนา” หมายถึง เงินซึ่งเปนคาใชจา ย
ในวันประชุมใหญโดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากที่
ประชุมใหญในปนั้นๆ
ที่มาของแหลงเงินสวัสดิการ(2)
“เงินสวัสดิการถวนหนา” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุม
ใหญไดมีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ
หรือตั้งเปนงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ
ทั้งนี้รวมถึงเงินซึ่งมีผูอุทิศใหหรือบริจาคให

สำหรับการจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกทุกคนทางสหกรณ
35อาจ
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนและระดับการศึกษาตามดุลยพินิจและ
มติของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อความเหมาะสม
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(2)
ใดไมตรสมาชิ
มผี ูขอรักบสำหรั
ทุนสงบเสริ
(3) มอบทุ
นใหแณกสมบั
บุตรของสมาชิ
บิดาหรืจอารณาให
มารดา เป
ขอรั
บทุนขาดคุ
ติตามขอ 9กทุข.กคนซึ
ก็ใหง่งดการพิ
ทุนนสสมาชิ
งเสริมก
สหกรณ
ออมทรั
พยสาธารณสุ
การศึ
กษาบุ
ตรสมาชิ
กสำหรับขปจันงั้นหวัดนาน จำกัด ตามใบสมัครขอรับ
(3) มอบทุนใหแกบุตรของสมาชิกทุกคนซึ่งบิดาหรือมารดา เปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ตามใบสมัครขอรับ

ยกเลิกในระเบียบ
การใชทุนสาธารณประโยชน
ละสวัสดิการฯ
ระเบียแบใหม
ยกเลิ
ยกเลิกกในระเบี
ในระเบียยบบ
การใชททุนุนสาธารณประโยชน
สาธารณประโยชนแและสวั
ละสวัสสดิดิกการฯ
ารฯ
การใช
ยกเลิกในระเบียบ
ยกเลิกในระเบี
การใชทุนสาธารณประโยชน
และสวัยบสดิการฯ
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ
ยกเลิกในระเบียบ
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ

ระเบียบใหม
ยกเลิกในระเบียบ
การใชทุนสาธารณประโยชน
ละสวัสดิการฯ
ระเบียแบใหม
ยกเลิกในระเบียบ
ยกเลิกในระเบี
การใชทุนสาธารณประโยชน
และสวัยบสดิการฯ
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ

ยกเลิกในระเบียบ
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ
ยกเลิกในระเบียบ
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ
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สำหรับการจายทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกทุกคนทางสหกรณอาจ
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนและระดับการศึกษาตามดุลยพินิจและ
มติของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อความเหมาะสม

36

ระเบียบเดิม
ระเบียบใหม
ขทุอนส9.ข.
ทุนกสษาที
งเสริ่สมงการศึ
ษาบุตรของสมาชิ
ก
ยกเลิกในระเบียบ
งเสริกรณี
มการศึ
มาถึงกสหกรณ
ภายในกำหนดเวลาเท
านั้น
(1)
บุตรของสมาชิกไมรนวมถึ
งบุตพรบุิจารณาหนั
ญธรรม งสือขอรับทุนและ
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ
(4) เป
เมื่อนคณะกรรมการดำเนิ
การได
(2)
รับรองของสถานศึ
กษาหรื
อสำเนาบั
วนักเรีนำบุ
ยน/ตร
อนุมหนั
ัติใหงสืจอายเงิ
นทุนสงเสริมการศึ
กษาแล
วให บิตดรประจำตั
า หรือมารดา
นัทีก่ไดศึรกับษา
ทุนนีไ้ ปรับเงิน ตามวัน เวลาและสถานที่ซึ่งจะไดแจงใหทราบ
(3)
ความประพฤติ
บรอยกษาเขาบัญชีของบิดา /มารดาของผูที่
หรือมีโอนเงิ
นทุนสงเสริเรีมยการศึ
(4)รับศึทุกนษาอยู
กษาของทางราชการ
ได
กรณีในสถานศึ
ไมสามารถเข
ารับทุนก็ได หรือสถาบันเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง
สวัสงดิศึกการถ
วนหนบาชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือ
(5) หลั
ในปกทเกณฑ
ี่ขอรับกทุารจั
นตอดงกำลั
ษาในระดั
1.กการจ
ระดับชัน้ อุดมศึ
ษาในปายเงิ
สุดทนาสวั
ยเทสดิานัก้นารถวนหนา จะจายในวันประชุมใหญของทุกป โดยโอนเขาบัญชีสมาชิก
2. 3การจั
สดิกอารตามประเภทสมาชิ
ก กษาจาก
(6) ภายในรอบ
ปที่ผดาสวั
นมาต
งไมไดรับทุนสงเสริมการศึ
สหกรณ
2.1 สมาชิกสามัญ จำนวน 2,514 คน ไดรับสวัสดิการคนละ 800 บาท รวมเปนเงิน
(7) บุตรสมาชิกคนหนึ2,011,200
ง่ มีสิทธิขอรับทุบาท
นไดเพียง 1 ทุน
(8) ผูขอรับทุนจะต
่น กสมทบตามขอบังคับขอ 50(2) จำนวน 445 คน ไดรับสวัสดิการคนละ 400 บาท
2.2องยื
สมาชิ
- ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร
รวมเปนเงินมของสหกรณ
178,000 บาท
- ใบรับรองของผู
บ

ง
ั
คั
บ
บั
ญ
ชาของบิ
ด
อมารดา
มีตำแหนงตั้งแต
รวมเปนเงินสวัสดิการถาวหรื
นหน
าทั้งสิ้นซึ่ง2,189,200บาท
หัวหนาหนวยงานเป
นผูกร คบั ารอง
3. ยกเลิ
ใชจายเปนทุนการศึกษาและเงินใหสมาชิกทุกคน ที่มีอยูเดิม 708,800 บาท
ขอ 12. ในการพิ
จ
ารณาให
ทุนสขงอเสริ(2)มการศึ
กนั้น ให บาท
ยกเลิกในระเบียบ
4. สวนตางจาก
– (3)กษาบุ
เปนตเงิรของสมาชิ
น 1,480,400
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ ตอไปนี้
การใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการฯ
เหตุผลของการจัดสวัสดิการใหม
(1) ใหคณะกรรมการจัดทำประกาศการยื่นใบสมัครขอรับทุน จำนวน
1. ไมตองมีสวัสดิการอื่นเพิ่มมาเรื่อยๆ เชน คนโสด เกษียณ สูงอายุ ฯลฯ
ทุน และกำหนดระยะเวลาการขอรับทุนเปนประจำทุกป
กคนได
าเทีมยการศึ
มกันกษาบุ
เปนตการเฉลี
่ยทุกกขหรื
เฉลีอผู่ย สุข ระหวางสมาชิกดวยกัน
(2) ถาปใดไม2.
มผี ูขทุอรั
บทุนสเทงเสริ
รของสมาชิ
โสดอ และ
ถานภาพสมรสที
ขอรับทุนขาดคุ3.ณคนที
สมบั่เตปิตนามข
9 ข. คนที
ก็ใหง่สดการพิ
จารณาใหท่ไุนมสมงีบเสริุตรม ก็สามารถรับสวัสดิการนี้
ที่ประชุ
ม เห็กนสำหรั
ชอบบปนั้น
การศึมติกษาบุ
ตรสมาชิ
(3) มอบทุนใหแกบไมุตรของสมาชิ
กทุ่อกงอื
คนซึ
าหรือมารดาาวขอบคุ
เปนสมาชิ
มีผูใดเสนอเรื
่น ่งๆบิดประธานกล
ณ กผูเขารวมประชุมทุกทาน และปดการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ตามใบสมัครขอรับ

ประชุมใหญสามัญประจำป 2563
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ
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รายงานประจำ�ปี 2564
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ลงชื่อ

(นายอานันต ศิริ)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
ผูตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เพื่อทราบ

3.1
บทราบผลการด�
ำเนิประจํ
นงานาปี ประจ�
3.1 รับรัทราบผลการดํ
าเนินงาน
2564 ำปี 2564

สหกรณ์
จดทะเบี
ยนตามพระราชบั
ญญัตฯิสพ.ศ.
หกรณ์
เมื่อวั2534
นที่ 8เริ� มพฤษภาคม 2534  
สหกรณ์ฯฯได้ได้
จดทะเบี
ยนตามพระราชบั
ญญัติสหกรณ์
2511ฯ เมืพ.ศ.
�อวันที� 2511
8 พฤษภาคม
เริดํา่ มเนิด�นำกิจเนิการเมื
น กิ�อจวัการเมื
น ที่ 2534
1 สิ งเป็หาคม
ต้ น มา าปีเนินนี้ เงานของสหกรณ์
ป็ น ปี ที่ 31 อของการด�
นที� 1 สิ่ องวัหาคม
นต้นมา 2534
ปี นี�เป็ นปี เป็
ที� 31นของการดํ
อมทรัพย์ ำ เนิ น งานของ
สหกรณ์
สาธารณสุอขอมทรั
จังหวัดพน่ย์านสาธารณสุ
จํากัด ขจังหวัดน่าน จ�ำกัด
คณะกรรมการด�
นการสหกรณ์
ดที่ 31
ประจ�ได้ำบปีริ ห2564  ได้
บริหารด�
ำเนิกความ
นการโดยยึดหลักความ
คณะกรรมการดําเนิำนเนิการสหกรณ์
ฯ ชุดทีฯ� 31ชุประจํ
าปี 2564
ารดําเนินการโดยยึ
ดหลั
มั่น� คงมากกว่
คงมากกว่
าผลตอบแทนและรั
กษาผลประโยชน์
ให้แก่กมและก่
วลสมาชิ
เกิดประสิหทารธิภาพในการบริหาร
าผลตอบแทนและรั
กษาผลประโยชน์
ให้แก่มวลสมาชิ
อให้เกิกดและก่
ประสิ ทอธิให้
ภาพในการบริ
ด�ดํำาเนิเนินนการภายใต้
การภายใต้
งคับและมติ
ของที
ป่ ระชุมคณะกรรมการด�
ำเนินการ จึงขอเสนอผลการด�
ำเนินงาน
ระเบีระเบี
ยบข้ยอบับข้
งคัอบบัและมติ
ของที�ประชุ
มคณะกรรมการดํ
าเนินการ จึงขอเสนอผลการดํ
าเนินงาน
ในรอบปี ดัดังงนีนี� ้
ในรอบปี
1. จํานวนสมาชิกสมัครใหม , ขอเปลี่ยนแปลงคาหุน, ซื้อหุนเพิ่ม, ลาออก และถึงแกกรรม
1.1 สมาชิก
ประเภท

คงเหลือ
เพิ่มระหวางป(คน)
31 ธค.2563
โอนยาย
สมัครใหม
สมาชิก
(คน)
สถานะ
สามัญ
2,513
118
36
สมทบ
446
45
0
รวม
2,959
163
36

คงเหลือ
ลดระหวางป (คน)
โอนยาย 31 ธค.2564
ลาออก เสียชีวิต
สถานะ
(คน)
34
6
0
2,627
14
0
36
441
48
6
36
3,068

เพศ
หญิง
1,952
332
2,284

ชาย
675
109
784

1.2 สมาชิกเปลี่ยนแปลงคาหุน
รายการ
เพิ่มหุนรายเดือน
ลดหุนรายเดือน
งดสงหุนรายเดือน
ซื้อหุนเพิ่ม
มีหนี้เงินกู ( 58.08 %)
ไมมีหนี้เงินกู ( 41.92 %)

จํานวน
(คน)
277
7
33
112
1,782
1,286

หมายเหตุ

3,

นวน 99 ราย
ราย (สิ
(สิ้น้นสุสุดดสมาชิ
สมาชิกกภาพปี
ภาพป 2564
2564จ�จํำานวน
นวน66คน
คนปีป2565
2565จ�จํำานวน
นวน33คน)
คน)ดัดังนีงนี้ ้
1.3 สมาชิกเสียชีวิตจ�จํำานวน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ/สกุล
นางสาวบัวอุบลณ โชติไชยยาวุฒิ
นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา
นางลาวัณย สายโสภา
นางเกษร สุริยา
นางพิกุล วิไชยยา
นายศักดิ์ ปนแกว
นางมณี ใจสวาง
นายพงษเกษม นุใจมา
นายสุบิน สมประสิทธิ์

เลข
ทะเบียนที่
003074
000001
001517
001341
001029
000003
001784
000017
000350

หนวยงาน
รพ.นาน
บํานาญ สสจ.
รพร.ปว
บํานาญ สสจ.
บํานาญ รพ.นาน
บํานาญ สสจ.
สสอ.ภูเพียง
บํานาญ สสจ.
บํานาญ สสจ.

วันที่เสียชีวิต
24/4/2563
11/12/2563
27/12/2563
21/3/2564
1/8/2564
6/8/2564
21/7/2564
11/9/2564
9/11/2564

หมายเหตุ
สิ้นสมาชิกภาพ ป64
สิ้นสมาชิกภาพ ป64
สิ้นสมาชิกภาพ ป64
สิ้นสมาชิกภาพ ป64
สิ้นสมาชิกภาพ ป64
สิ้นสมาชิกภาพ ป64
สิ้นสมาชิกภาพ ป65
สิ้นสมาชิกภาพ ป65
สิ้นสมาชิกภาพ ป65
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2. ผลการดําเนินงานป 2563 เปรียบเทียบ ป 2564

ป 2564

ป2563
(บาท)

เพิ่ม/ลด
(บาท)

3,068 คน

2,959 คน

109 คน

ทุนเรือนหุน

1,636,153,880.00

1,575,252,860.00

60,901,020.00

ทุนสํารอง

120,170,591.67

108,998,587.61

11,172,004.06

ทุนสะสมตามขอบังคับ

1,090,963.75

669,560.25

421,403.50

เงินรับฝากออมทรัพย

38,007,594.01

30,995,507.17

7,012,086.84

เงินรับฝากออมทรัพย ฌกส.

1,432,702.53

1,333,691.17

99,011.36

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ

180,782,281.18

77,067,149.22

103,715,131.96

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษทวีทรัพย

218,941,190.03

262,880,121.09

(43,938,931.06)

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูนทรัพย

373,725,695.83

419,738,413.83

(46,012,718.00)

2,712,500.00

955,500.00

1,757,000.00

526,780.20

512,799.97

13,980.23

26,393.72

35,401,980.04

(35,375,586.32)

เงินใหกูแกสมาชิก

2,485,353,036.68

2,432,517,576.64

52,835,460.04

ทุนดําเนินการ

2,693,994,571.01

2,628,302,290.60

65,692,280.41

98,165,656.90

129,490,460.22

(31,324,803.32)

รายได

145,182,068.48

147,082,619.40

(1,900,550.92)

รายจาย

29,003,723.80

36,027,664.34

(7,023,940.54)

กําไรสุทธิ

116,178,344.68

111,054,955.06

5,123,389.62

รายการ
จํานวนสมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพยประจํา 24 เดือน
เงินรับฝากจากนิติบุคคล
เงินรับฝากออมทรัพย สหกรณอื่น

เงินลงทุนสถาบันการเงิน
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(บาท)

3. คําชี้แจงประกอบ
3.1 ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสาธารณประโยชน ทุนสะสมตามขอบังคับ
รายการ

ป 2564
(บาท)

ป2563
(บาท)

1,575,252,860.00

1,475,253,380.00

78,099,680.00

111,961,880.00

17,198,660.00

11,962,400.00

1,636,153,880.00

1,575,252,860.00

108,998,587.61

97,377,576.85

11,172,004.06

11,621,010.76

120,170,591.67

108,998,587.61

669,560.25

1,402,498.00

2,464,389.00

1,252,437.00

2,042,985.50

1,985,374.75

1,090,963.75

669,560.25

ทุนเรือนหุน
ตนปยกมา
ระหวางป - เพิ่ม
- ลด

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
ทุนสํารอง
ตนปยกมา
ระหวางป - เพิ่ม

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
ทุนสะสมตามขอบังคับ
ตนปยกมา
ระหวางป - เพิ่ม
- ลด

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
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เงิฝากจากสมาชิ
นรั3.2
บเงิฝากจากสมาชิ
นรับกเงิฝากจากสมาชิ
และสหกรณ
่นฯ อื่นฯ อื่น ฯ อื่น
3.2 เงิ3.2นรับ3.2
นรับเงิ3.2
ฝากจากสมาชิ
นและสหกรณ
รับกฝากจากสมาชิ
ก และสหกรณ
ฯก อืและสหกรณ
่นฯกอืและสหกรณ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ป 2564
ป 2564
ป 2564
ป 2564
ป 2564
(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)

ป 2563
ป 2563
ป 2563
ป 2563
ป 2563
(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)(บาท)

เงิ1.นฝากออมทรั
พยเงินพฝากออมทรั
งิน1.ฝากออมทรั
เงิ1.
นฝากออมทรั
พเงิ
ย น1.ฝากออมทรั
ย พย พย

นปยตกมา
นปยกมา
ตนปยกมา
ตนปยตกมา
นปยตกมา

รับฝาก
งป
- ารังป
บฝาก
- รับฝาก
ะหวาระหว
งป -าระหว
รังปบฝาก
า-ระหว
งป
-าระหว
รับฝาก
- จายคื- นจายคื- นจายคื- นจายคื-นจายคืน
อ ณธันคงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31วาคม
ธัน31
วาคม
คงเหลืคงเหลื
อ ณ คงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31
คงเหลื
อณ
ธันวาคม

30,995,507.17
30,995,507.17
30,995,507.17
30,995,507.17
30,995,507.17

26,165,805.09
26,165,805.09
26,165,805.09
26,165,805.09
26,165,80

196,384,477.21
196,384,477.21
204,335,488.31
204,335,488.31
196,384,477.21 204,335,488.31
204,335,48
196,384,477.21
196,384,477.21
204,335,488.31

189,372,390.37
189,372,390.37
199,505,786.23
199,505,786.23
189,372,390.37 199,505,786.23
199,505,78
189,372,390.37
189,372,390.37
199,505,786.23
38,007,594.01
38,007,594.01
30,995,507.17
30,995,507.17
38,007,594.01
38,007,594.01
38,007,594.01 30,995,507.17
30,995,507.17
30,995,507

เงิ2.นฝากออมทรั
พยเงิฌกส.
พย ฌกส.
งิน2.ฝากออมทรั
เงิ2.
นฝากออมทรั
พเงิ
ย นฌกส.
2.ฝากออมทรั
นพฝากออมทรั
ย ฌกส.
พย ฌกส.

นปยตกมา
นปยกมา
ตนปยตกมา
นปยตกมา
ตนปยกมา

1,333,691.17
1,333,691.17
1,333,691.17
1,333,691.17
1,333,691.17

1,428,830.59
1,428,830.59
1,428,830.59
1,428,830.59
1,428,83

24,571,713.84
24,571,713.84
24,571,713.84
24,571,713.84
24,571,713.84
24,472,702.48
24,472,702.48
24,472,702.48
24,472,702.48
24,472,702.48
1,432,702.53
1,432,702.53
1,432,702.53
1,432,702.53
1,432,702.53

21,737,026.40
21,737,026.40
21,737,02
21,737,026.40
21,737,026.40
21,832,165.82
21,832,165.82
21,832,165.82
21,832,165.82
21,832,16
1,333,691.17
1,333,691.17
1,333,691.17
1,333,691.17
1,333,691

77,067,149.22
77,067,149.22
77,067,149.22
77,067,149.22
77,067,149.22

69,153,879.19
69,153,879.19
69,153,879.19
69,153,879.19
69,153,87

รับฝาก
งป
- ารังป
บฝาก
ระหวาระหว
งป -าระหว
รังปบฝาก
า-ระหว
งป
-าระหว
รับฝาก
- รับฝาก

182,437,902.38
182,437,902.38
182,437,902.38
182,437,902.38
182,437,902.38

85,004,692.74
85,004,692.74
85,004,692.74
85,004,692.74
85,004,69

- นจายคื
- นจายคื- นจายคืน
- จายคื
- นจายคื

78,722,770.42
78,722,770.42
78,722,770.42
78,722,770.42
78,722,770.42

77,091,422.71
77,091,422.71
77,091,422.71
77,091,422.71
77,091,42

180,782,281.18
180,782,281.18
180,782,281.18
180,782,281.18
180,782,281.18

77,067,149.22
77,067,149.22
77,067,149.22
77,067,149.22
77,067,149

รับฝาก
งป
- ารังป
บฝาก
ระหวาระหว
งป -าระหว
รังปบฝาก
า-ระหว
งป
-าระหว
รับฝาก
- รับฝาก
- จายคื- นจายคื- นจายคื- นจายคื-นจายคืน

อ ณธันคงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31วาคม
ธัน31
วาคม
คงเหลืคงเหลื
อ ณ คงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31
คงเหลื
อณ
ธันวาคม
เงิ3.นฝากออมทรั
พยเงิพนิเพศษ
งิน3.ฝากออมทรั
เงิ3.
นฝากออมทรั
พเงิ
ยพน3.ิเฝากออมทรั
ศษ
ฝากออมทรั
ยพิเพศษยพิเศษ
พยพิเศษ
นปยตกมา
นปยกมา
ตนปยตกมา
นปยตกมา
ตนปยกมา

อ ณธัคงเหลื
อนวาคม
ณธั31
คงเหลืคงเหลื
อ ณ คงเหลื
31
น31
อวาคม
ณธั31
คงเหลื
นอวาคม
ณธัน31วาคม
ธันวาคม

เงิ4.นฝากออมทรั
พยเงิพนิเพศษทวี
ทยรัพพิเยศษทวี
รัพย ทรัพย
ฝากออมทรั
พทรัยพยิเทศษทวี
งิน4.ฝากออมทรั
เงิ4.
นฝากออมทรั
พเงิ
ยพน4.ิเฝากออมทรั
ศษทวี
ทยรัพิเยพศษทวี

นปยตกมา
นปยกมา
ตนปยกมา
ตนปยตกมา
นปยตกมา

รับฝาก(ดอกเบี
งป
บฝาก(ดอกเบี
้ย)- รับ้ยฝาก(ดอกเบี
ระหวาระหว
งป -าระหว
รังปบฝาก(ดอกเบี
า-ระหว
งป
-าระหว
รับฝาก(ดอกเบี
้ย-)ารังป
) ้ย) ้ย)

262,880,121.09
262,880,121.09
225,434,540.39
225,434,540.39
262,880,121.09 225,434,540.39
225,434,54
262,880,121.09
262,880,121.09
225,434,540.39

5,894,268.61
5,894,268.61
144,981,908.73
144,981,908.73
5,894,268.61
5,894,268.61
144,981,908.73
5,894,268.61 144,981,908.73
144,981,90

- จายคื- นจายคื- นจายคื- นจายคื-นจายคืน
อ ณธันคงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31วาคม
ธัน31
วาคม
คงเหลืคงเหลื
อ ณ คงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31
คงเหลื
อณ
ธันวาคม
เงิ5.นฝากออมทรั
พยเงิพนิเพ่มศษเพิ
พศษเพิ
่มยพูพพนยิเทรั
ศษเพิ
พูพนยทรั่มพพูยนทรัพย
งิน5.ฝากออมทรั
เงิ5.
นฝากออมทรั
พเงิ
ยพน5.ิเฝากออมทรั
ศษเพิ
ฝากออมทรั
ยพูพนิเทรั
่มพพูยพนพยทรั
ิเ่มศษเพิ

49,833,199.67
49,833,199.67
107,536,328.03
107,536,328.03
49,833,199.67
49,833,199.67
107,536,328.03
49,833,199.67 107,536,328.03
107,536,32
218,941,190.03
218,941,190.03
262,880,121.09
262,880,121.09
218,941,190.03
218,941,190.03
218,941,190.03 262,880,121.09
262,880,121.09
262,880,121

นปยตกมา
นปยกมา
ตนปยกมา
นปยตกมา
นปยตกมา

419,738,413.83
419,738,413.83
330,281,825.92
330,281,825.92
419,738,413.83
419,738,413.83
330,281,825.92
419,738,413.83 330,281,825.92
330,281,82

รับฝาก(ดอกเบี
งป
บฝาก(ดอกเบี
้ย)- รับ้ยฝาก(ดอกเบี
ะหวาระหว
งป -าระหว
รังปบฝาก(ดอกเบี
า-ระหว
งป
-าระหว
รับฝาก(ดอกเบี
้ย-)ารังป
) ้ย) ้ย)
- จายคื- นจายคื- นจายคื- นจายคื-นจายคืน
อ ณธันคงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31วาคม
ธัน31
วาคม
คงเหลืคงเหลื
อ ณ คงเหลื
31
อวาคม
ณธัน31
คงเหลื
อณ
ธันวาคม
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11,131,306.12
11,131,306.12
179,896,355.47
179,896,355.47
11,131,306.12
11,131,306.12
179,896,355.47
11,131,306.12 179,896,355.47
179,896,35

57,144,024.12
57,144,024.12
90,439,767.56
90,439,767.56
57,144,024.12
57,144,024.12
57,144,024.12 90,439,767.56
90,439,767.56
90,439,76
373,725,695.83
373,725,695.83
419,738,413.83
419,738,413.83
373,725,695.83
373,725,695.83
419,738,413.83
373,725,695.83 419,738,413.83
419,738,413

3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณฯ อื่น
รายการรายการ
6. เงินฝากออมทรัพยประจํา 24 เดือน
1. เงินฝากออมทรั
พย

2564
ป ป2564
(บาท)
(บาท)

ตนปยกมา

ปป 2563
2563
(บาท)
(บาท)
955,500.00

ตนปยกมา

638,000.00

30,995,507.17

ระหวางป - รับฝาก
ระหวางป - รับฝาก - จายคืน

- จายคืนคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
7. คงเหลื
เงินรับฝากออมทรั
ยสหกรณอื่น
อ ณ 31 ธันพวาคม
ตนปยกมา
2. เงินฝากออมทรั
พย ฌกส.

ตนปยกมาระหวางป - รับฝาก
ระหวางป - รับฝาก- จายคืน
- จายคืคงเหลื
น อ ณ 31 ธันวาคม

26,165,805.09

2,776,492.74
196,384,477.21
1,019,492.74

837,912.64
204,335,488.31
520,412.64

2,712,500.00
189,372,390.37
38,007,594.01

955,500.00
199,505,786.23
30,995,507.17

15,051,843.05

6,603,295.68

2,524,550.67
1,333,691.17

19,618,547.37
1,428,830.59

17,550,000.00
24,571,713.84
26,393.72
24,472,702.48
1,432,702.53

8. คงเหลื
เงินรับฝากออมทรั
ยพิเศษสหกรณอื่น
อ ณ 31 ธันพวาคม

3. เงินฝากออมทรั
พยพิเศษ
ตนปยกมา

11,170,000.00

21,737,026.40
15,051,843.05
21,832,165.82
1,333,691.17

20,350,136.99

0.00

ตนปยกมาระหวางป - รับฝาก

77,067,149.22
16,865.52

69,153,879.19
20,350,136.99

ระหวางป - รับฝาก- จายคืน

20,367,002.51
182,437,902.38

0.00
85,004,692.74

0.00
78,722,770.42

20,350,136.99
77,091,422.71

- จายคืคงเหลื
น อ ณ 31 ธันวาคม
9. คงเหลื
เงินรับอฝากจากนิ
คล
ณ 31 ตธัิบนุควาคม

180,782,281.18

ตนปยกมา
4. เงินฝากออมทรั
พยพิเศษทวีทรัพย

77,067,149.22

512,799.97

ระหวางป - รับฝาก
- จายคืน

0.00

43,980.23
30,000.00

ตนปยกมา

512,799.97
0.00

262,880,121.09

ระหวางป - รับฝาก(ดอกเบี
) ธันวาคม
คงเหลือ ณ้ย31

225,434,540.39

5,894,268.61
526,780.20

144,981,908.73
512,799.97

- จายคืน

49,833,199.67
อื่น ป 2564
218,941,190.03
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม สรุปเงินรับฝากจากสมาชิก และสหกรณ
5. เงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูนทรัพย
ป 2564
ตนปยกมา

รายการ

ระหวางป - รับฝาก(ดอกเบี้ย)
เงินรับฝากแก
สมาชิ
- จายคื
น กและสหกรณอื่น

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

ป 2563
(บาท)

828,885,162.49

419,738,413.83
ฝากระหวางป
(บาท)
11,131,306.12
425,781,557.32
57,144,024.12
373,725,695.83

ถอนระหวางป
(บาท)
438,511,582.31

107,536,328.03
262,880,121.09
330,281,825.92
คงเหลือ
(บาท)
179,896,355.47
816,155,137.50
90,439,767.56

419,738,413.83
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3.3 การใหเงินกูแกสมาชิก
รายการ
1.

2.

3.

4.

5.

72

เงินใหกูฉุกเฉิน
จํานวน 124 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
เงินใหกูสามัญทั่วไป
จํานวน
212 สัญญา
- ใชบุคคลค้ําประกัน
จํานวน
211 สัญญา
- ใชหุนเปนหลักประกัน
จํานวน
1 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
เงินใหกูสามัญพิเศษโครงการ 1
จํานวน 0 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
เงินใหกูสามัญพิเศษโครงการ 2
จํานวน 119 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
เงินใหกูสามัญพิเศษโครงการ 3
จํานวน 13 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
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ป 2564
(บาท)

ป 2563
(บาท)

934,878.00
3,281,600.00
3,047,048.00
1,169,430.00

1,538,623.00
3,412,900.00
4,016,645.00
934,878.00

2,003,907,961.53
412,065,966.50
389,619,457.35
2,026,354,470.68

1,999,369,375.45
296,734,294.08
292,195,708.00
2,003,907,961.53

50,681,211.00
0.00
19,718,024.00
30,963,187.00

72,548,605.00
0.00
21,867,394.00
50,681,211.00

55,264,529.00
120,780,000.00
20,618,069.00
155,426,460.00

67,964,822.00
0.00
12,700,293.00
55,264,529.00

5,271,200.00
538,000.00
2,878,092.00
2,931,108.00

0.00
6,003,000.00
731,800.00
5,271,200.00

ป 2564
(บาท)

รายการ

ป 2563
(บาท)

6. เงินใหกูสามัญสวัสดิการพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 319 สัญญา
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สามัญ) 319 สัญญา
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (พิเศษ)

0 สัญญา

ตนป ยกมา

48,021,643.00

49,324,245.00

- ใหกู

41,474,600.00

43,912,100.00

- รับชําระหนี้

41,378,077.00

45,214,702.00

48,118,166.00

48,021,643.00

258,061,361.00

207,031,688.00

53,859,000.00

100,300,000.00

101,549,500.00

49,270,327.00

210,370,861.00

258,061,361.00

300,520.11

394,285.11

0.00

164,444.00

142,089.11

258,209.00

158,431.00

300,520.11

2,127,092.00

4,076,964.00

0.00

0.00

- รับชําระหนี้

662,585.00

1,949,872.00

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
10. เงินใหกูพิเศษสวัสดิการเพื่อการศึกษาสมาชิก
จํานวน 0 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

1,464,507.00

2,127,092.00

158.00
0.00
158.00
0.00

29,246.00
0.00
29,088.00
158.00

ระหวางป

คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
7. เงินใหกูสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก จํานวน
- เพื่อสมาชิก (สามัญ)

91 สัญญา

- เพื่อสมาชิก (พิเศษ)

0 สัญญา

91

สัญญา

ตนป ยกมา
ระหวางป

- ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

8.

เงินใหกูสามัญสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน 0 สัญญา
- เพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน (สามัญ) 0 สัญญา
- เพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน (พิเศษ) 0 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป

- ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

9. เงินใหกูพิเศษสวัสดิการเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกในครอบครัว
จํานวน 0 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป

- ใหกู
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ป 2564
(บาท)

รายการ
11. เงินใหกูพิเศษหลักทรัพยค้ําประกัน
จํานวน 1 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม
12. เงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 0 สัญญา
ตนป ยกมา
ระหวางป - ใหกู
- รับชําระหนี้
คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

ป 2563
(บาท)

1,945,688.00
700,000.00
80,592.00
2,565,096.00

1,989,633.00
0.00
43,945.00
1,945,688.00

6,001,335.00
0.00
170,015.00
5,831,320.00

0.00
6,004,794.00
3,459.00
6,001,335.00

สรุปเงินใหกูแกสมาชิก ป 2564
รายการ

ป 2563
(บาท)

เงินใหกูแกสมาชิก

2,432,517,576.64
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จายกูระหวางป (บาท)
632,699,166.50

ป 2564
รับคืนระหวางป
(บาท)
579,863,706.46

คงเหลือ
(บาท)
2,485,353,036.68

3.4 การนําเงินไปลงทุนสถาบันการเงิน
ป 2564
(บาท)

รายการ
1. ฝาก สอ.ครูนาน จํากัด

93,584,656.90

2. ฝากชุมนุม สอ.ไทยไอซีที จํากัด

ป 2563
(บาท)

124,909,460.22
-

-

3. หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

4,531,000.00

4,531,000.00

50,000.00

50,000.00

520,000.00

520,000.00

98,685,656.90

130,010,460.22

4. หุนชุมนุม สอ.สาธารณสุขไทย จํากัด
5. หุนชุมนุม สอ.ไทยไอซีที จํากัด
รวมนําเงินไปลงทุน

3.5 สหกรณมีหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงินอื่น
รายการ

ป 2564
(บาท)

ป2563
(บาท)

0.00

0.00

0.00

0.00

1. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
รวมหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม

รายได - รายจาย กําไรสุทธิประจําป 2562-2564
รายการ

ป 2562
(บาท)

ป 2563
(รอยละ)

(บาท)

ป 2564
(รอยละ)

(บาท)

(รอยละ)

รายได

152,019,338.21

100.00

147,082,619.40

100.00

145,182,068.48

100.00

รายจาย

37,609,646.45

24.74

36,027,664.34

24.49

29,003,723.80

19.98

กําไรสุทธิ

114,409,691.76

75.26

111,054,955.06

75.51

116,178,344.68

80.02

มติที่ประชุม

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

75

การจายทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการสมาชิก ประจำป 2564
(พิจารณาป 2563 จาย ตั้งแต 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
จำนวน 101 ทุน
ทุนสงเคราะหศพสมาชิก
จำนวน 7 ทุน
ทุนสงเคราะหศพครอบครัวสมาชิก จำนวน 77 ทุน
เพื่อสังคม และสวนรวมบริจาคการกุศล 30 รายการ

รวมเปนเงิน 123,500.00 บาท
รวมเปนเงิน 1,400,000.00 บาท
รวมเปนเงิน 398,500.00 บาท
รวมเปนเงิน 102,389.00 บาท

รวมจายเงินทุนทัง้ สิ้น 2,024,389.00 บาท
(สองลานสองหมื่นสี่พันสามรอยแปดสิบเกาบาทถวน)
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31/2564 ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันเสารที่ 16 ตุลาคม 2564
ไดมีมติ ยกเลิกระเบียบวาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2560 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือขอตกลง
อื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และ เห็นชอบใหถือใชระเบียบ วาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะห พ.ศ. 2564
และ ระเบียบ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ. 2564 แทน
ในการถือใชระเบียบดังกลาวทำให คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 /2564 ไมมีการพิจารณา
ทุนการศึกษาบุตรประจำป ทุกระดับชั้น ตั้งแตป 2564 เปนตนไป และไดพิจารณาเปนทุน สวัสดิการสงเคราะห
เพื่อจายเปนสวัสดิการถวนหนา แทน เพื่อสมาชิกทุก ๆ คน ที่เปนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม ทุกๆ ป ไดรับ
สวัสดิการถวนหนากันทุก ๆ คน
ขอมูลจำนวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2564
สมาชิกที่จะไดเงินสวัสดิการทั่วหนามีดังนี้
ณ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกทั้งหมด
3,035 คน
สมาชิกจำนวน
2,624 คน
สมาชิกสมทบจำนวน 411 คน
จำนวนเงินสวัสดิการทั่วหนาประจำป 2564 จายทั้งหมด 2,829,500.00บาท
(สองลานแปดแสนสองหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)
ตารางรายละเอียดจำนวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2564
จำนวนเงินงบประมาณในการจัดสรรเขาทุนสวัสดิการสงเคราะห
เพื่อใชจาย ตามขอ 6.1 เพื่อจายเปนสวัสดิการถวนหนา
ลำดับที่
รายการ
จำนวนสมาชิก(คน) จำนวนเงิน/จายทุน (บาท)
รวมเงิน (บาท)
1
สมาชิก
2,624
1,000
2,624,000.00
2
สมาชิกสมทบ
411
500
205,500.00
รวม
3,035
2,829,500.00

มติที่ประชุม
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รายละเอียดการเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ และผู้จัดการ ประจ�ำปี 2564
ตามกฎกระทรวง มาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการด�ำเนินงาน และการก�ำกับ
รายละเอี
ดเผยผลประโยชน
ละคาตอบแทนกรรมการ
ผูจาัดนธรรมาภิ
การ ประจํบาปาลของสหกรณ์
2564
ดูแลสหกรณ์ออมทรั
พย์และยดการเป
สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน แหมวดที
่ 4 เรื่องการก�ำกับและ
ดูแลด้
ข้อ 14
มาตรา ่อ89/2
งพระราชบั
ติสหกรณ
พ.ศ. 2542
าเนินงานต้อและการกํ
ลสหกรณ
ออมทรั
พยและ ่อง
ในการประชุตามกฎกระทรวง
มใหญ่ นอกจากเรื
งแจ้แหงให้
ที่ประชุญมญัใหญ่
ทราบเป็
นปกติวาแดวล้ยการดํ
ว สหกรณ์
งแจ้งให้ากัทบี่ปดูแระชุ
มใหญ่
ทราบในเรื
สหกรณ
เครดิตยูเนีแ่ยนละค่
หมวดที
่ 4 เรื่องการกํก่ ารรมการ  ผู
กับดูแลดานธรรมาภิ
บาลของสหกรณ
ขอ14 ในการประชุ
มใหญป
งใหที่ประชุ
ราบ
ผลประโยชน์
าตอบแทนที
จ้ ดั การ  ผู
ม้ อี ำ� นาจในการจั
ดการ และที
่ นอกจากเรื
รึกษาของ่องแจสหกรณ์
ทีไ่ มด้ใหญ
รบั ทจากสหกรณ์
เปในรอบปี
นปกติแลว บสหกรณ
งใหที่ประชุมใหญ
ทราบในเรื
ง ผลประโยชน
และค
าตอบแทนที
่กรรมการ ผูจัดการ ำผูปี
มีอํานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
ัญชีทตี่ผอ่างแจ
นมา  โดยให้
สหกรณ์
แจ้ง่อรายละเอี
ยดเป็
นรายบุ
คคลในรายงานประจ�
สหกรณ ที่ไดรดัับงจากสหกรณ
ในรอบปบบตั ัญติ ชีทามกฎกระทรวงดั
ี่ผานมา โดยใหสหกรณ
ยดเปนรายบุ
าป
นัน้ เพือ่ การปฏิ
งกล่แจางวรายละเอี
ทางสหกรณ์
ฯ ได้คจคลในรายงานประจํ
ดั ท�ำรายงานรายละเอี
ยดค่าตอบแทนแก่กรรมการ  
ดั
ง
นั
น
้
เพื
อ
่
การปฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามกฎกระทรวงดั
ง
กล
า
ว
ทางสหกรณ
ฯ
ได
จ
ด
ั
ทํ
า
รายงานรายละเอี
ย
ดค
า
ตอบแทนแก
ก
รรมการ ผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้
ในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ ตามรายละเอียดดังนี้

คาตอบแทน
ที่

ชื่อสกุล

ตําแหนง

เงินเดือน/
คาตอบแทน

คาเบี้ย
ประชุม

โบนัส

1 นายแพทยวรินทรเทพ เชื้อสําราญ ที่ปรึกษา

10,000.00

-

2 นายไชยพงษ ณ เชียงใหม

ที่ปรึกษา

10,000.00

-

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

ประธานกรรมการ
รองประธานฯคนที่ 1
รองประธานฯคนที่ 2
รองประธานฯคนที่ 3
เลขานุการ
ประธานฯ เงินกู
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานฯประชาสัมพันธ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการ

นายอานันต ศิริ
นายชุมพล สุทธิ
นายนิกร วีระ
นายวิทยา มิ่งปรีชา
นายเกษตร ปะทิ
นางสยุมพร สมประสิทธิ์
นายวิโรจน หลวงเทพ
นายอุดม พานิช
นางสาวสุรียพรรณ วังแสง
นายศักดิพงษ ไชยชนะ
นางศิริเพ็ญ มีบุญ
นายสนองคําชั่ง
นายอภิสิทธิ์ อินตะเขื่อน
นายวิทย มงคลวิสุทธิ์
นายวรธน ยอดสาร
นางสาวธรรมพร แซปง
รวม

149,500.00
131,600.00
110,500.00
100,000.00
100,000.00
90,000.00
90,000.00
102,000.00
90,000.00
90,000.00
395,040.00
74,900.00
415,040.00 1,128,500.00

2,700.00

คาเบี้ย
เลี้ยงและ คาที่พัก
พาหนะ

รวม

-

-

10,000.00

-

-

12,700.00

15,000.00 6,402.50 1,000.00
171,902.50
18,200.00 4,500.00 2,000.00
156,300.00
19,400.00
129,900.00
12,700.00
500.00
113,200.00
14,600.00
114,600.00
16,300.00
106,300.00
14,300.00
104,300.00
17,900.00
119,900.00
12,600.00
12,600.00
19,800.00
19,800.00
14,400.00
104,400.00
13,900.00
103,900.00
12,200.00
12,200.00
12,700.00
12,700.00
10,300.00
10,300.00
20,800.00 1,500.00
492,240.00
247,800.00 12,902.50 3,000.00 1,807,242.50

มติที่ประชุม
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รายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดีการถูกรองเรียน
และถูกลงโทษของสหกรณในรอบปบัญชี 2564
สหกรณฯ มีคดีฟองรองกับอดีตผูจัดการตอศาลยุติธรรม 1 คดีและตอศาลแรงงานภาค5 อีก 1 คดี รวม 2 คดี
คดี ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ 2563 สหกรณ ฯได เ ป น โจทก ยื่ น ฟ อ งอดี ต ผู จั ด การเป น จำเลย
เพื่อเรียกเงินบำเหน็จคืน ขอหาลาภมิควรได ตามคดีแพงหมายเลขดำที่ พ.46/2563 ศาลจังหวัดนาน
โดยมีคำขอทายคำฟองแพง
1.ให จำเลยชำระเงินตามฟ องแกโจทกจำนน 1,616,393.35 บาท พรอมดอกเบี้ ยรอยละ 7.5 ตอป
ของตนเงินจำนวน 1,552,982 บาท นับแตวันถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จแกโจทก
2. ใหจำเลยชำระคาฤชาธรรมนียมและคาทนายความแทนโจทก
ขณะนี้คดีอยูในระหวางการรอฟงผลการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
ซึ่งศาลจังหวัดนานเห็นสมควรใหเลื่อนคดีออกไปเพื่อรอการฟงผลพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น.
คดีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 อดีตผูจัดการเปนโจทกยื่นฟองสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน
จำกัด เปนจำเลย ตอศาลแรงงานภาค 5 ตามคดีแพงหมายเลขดำที่ ร.267/2563 คดีแพงหมายเลขแดงที่ ร.275/2563
โดยมีคำขอทายฟองคดีแรงงาน
1.ใหศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯที่มีมติใหเรียกเงินบำเหน็จคืน
2.ใหสหกรณฯจายเงินคาจางใหแกโจทกอีก6 เดือน23วันเปนเงินจำนวน 404,173 บาท พรอมดอกเบี้ย
รอยละ7.5ตอป
การดำเนินการของสหกรณฯ
เมื่อวัน ที่ 18 กันยายน 2563 สหกรณ ฯไดยื่น คำใหการต อสูป ระเด็นข อพิพาทตามคำฟ องของอดีตผู จัดการ
ทั้ง 2 ประเด็น
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ไดทำการสืบพยานทั้งฝายโจทก และฝายสหกรณฯจำเลยจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
พิจารณาของศาลแรงงานภาค 5
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ศาลแรงงานภาค 5 มีคำพิพากษาใหเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
เฉพาะในสวนใหเรียกเงินบำเหน็จคืนจากจำเลย และใหสหกรณจายเงินคาจางใหแกโจทกอีก 6 เดือน 23 วัน เปนเงิน
จำนวน 404,173 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 สหกรณฯไดยื่นอุทธรณขอกฎหมายตอศาลอุทธรณแผนกคดีแรงงาน ศาลอุทธรณ
ไดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นตน
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ศาลแรงงานภาค 5 ไดอานคำพิพากษาของศาลอุทธรณฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน
2564 มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นตน
เมื่ อวั นที่ 11 กัน ยายน 2564 สหกรณ ฯยื่ นคำรองขออนุ ญ าตฎี กาและยื่น คำฟ องฎี กาตอศาลฎี กาแผนกคดี
แรงงาน ขณะนี้อยูในระหวางการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน
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3.2 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เรียน ที่ประชุมใหญสามัญ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
ตามสหกรณ ออมทรั พ ย ส าธารณสุ ขจังหวัด น าน จำกัด โดยมติที่ ป ระชุม ใหญ ส ามัญ ประจำป 2562
ผลการเลื อกตั้งให ขาพเจาและคณะเป น ผู ตรวจสอบกิ จการสหกรณ ออมทรัพยส าธารณสุขจังหวัด น าน จำกั ด
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ขาพเจาและคณะ จึงเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง การปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวการการดำเนินงานของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนด ของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบหลักฐานความถูกตองของการดำเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ
2.4 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
2.6 ตรวจสอบการการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ
อื่น ๆ เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณ
ผู ตรวจสอบกิ จ การสหกรณ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดื อนต อคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป และเสนอผลการตรวจสอบประจำปตอที่ประชุมใหญ
ของสหกรณ ฯ ด ว ย หากพบข อ บกพร อ งจากการตรวจสอบ ต อ งแจ งเป น หนั งสื อ ต อ คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณแกไขทันที
3. ผลของการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.1 ผลการดำเนินงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด มีสมาชิกเมื่อตนป 2564 จำนวน 2,959 คน
ระหว า งป ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น จำนวน 163 คน ออกจากสหกรณ ฯ จำนวน 45 คน โอนย า ย จำนวน 3 คน
สมาชิกเสียชีวิต 6 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป 2564 จำนวน 3,068 คน ในวันสิ้นปสหกรณฯ มีทุนดำเนินงาน
ประกอบด ว ยหนี้ สิ น และทุ น รวมทั้ ง สิ้ น 2,693,994,571.01 บาท ในรอบป ส หกรณ ฯ มี ร ายได ทั้ ง สิ้ น
145,182,068.48 บาท รายจาย 29,003,723.80 บาท มี กำไรสุทธิ 116,178,344.68 บาท ผลกำไรเพิ่ มขึ้น จาก
ปกอน 5,123,389.62 บาท หรือรอยละ 4.61
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3.2 ดานการบริหารทั่วไป
การบริ ห ารงานของคณะกรรมการดำเนิ น การของสหกรณ ฯ โดยรวมเป น ไปตามนโยบายและ
แผนงานที่วางไว อยางไรก็ตามในรอบป 2564 ขาพเจามีขอสังเกตและขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดำเนินการ
ตลอดจนได ต รวจสอบ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานของข า พเจ าและคณะ ดั งปรากฏรายละเอี ย ดในรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจำเดือน
โดยสหกรณ ฯ มี ก ารกำหนดกรอบโครงสร างการบริ ห ารงาน และแบ งหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
อยางชัดเจนทำใหสามารถควบคุมกำกับการบริหารงานไดตามขอบังคับและระเบียบอยางครบถวน ประกอบดวย
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ตอไปนี้
- คณะกรมการอำนวยการ
- คณะกรรมการสหกรณสีขาว
- คณะกรรมการเงินกู
- คณะทำงานควบคุมภายใน
- คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ - ผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ
3.3 ดานบัญชี
การบั น ทึ กบั ญ ชี ของสหกรณ ฯ เรี ย บรอยและเป น ป จ จุ บั น โดยผูต รวจสอบกิ จ การไดต รวจสอบ
เอกสารหลักฐานการบั นทึกบัญชีและการอนุมัติจายเงินจากผูมีอำนาจ ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564
สหกรณ มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึ กบัญชีครบถวนใชเปนหลักฐานทางบัญชีได พรอมทั้งไดรายงาน
ผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะใหคณะกรรมการดำเนินการทราบเปนประจำทุกเดือน
3.4 ดานการเงิน
สหกรณ มี เงิ น สดคงเหลื อ ณ วั น สิ้ น ป จำนวน 44,380.38 บาท ถู ก ต อ งตรงตามบั ญ ชี อยู ใน
ความรับผิดชอบของ นางสาวธรรมพร แซปง ตำแหนง ผูจัดการสหกรณฯ มีการควบคุมการใชจายเงินตาง ๆ
เปนไปตามระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน เปนไปตามงบประมาณรายจายที่ที่ประชุมใหญกำหนดไว
รวมทั้งรายจายของสหกรณฯ เปนไปเพื่อกิจการของสหกรณฯ
3.5 ดานเงินรับฝาก
ณ วันสิ้นป สหกรณฯมีเงินรับฝากคงเหลือ ดังนี้
เงินรับฝาก – สมาชิก
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1) เงินรับฝากออมทรัพย

จำนวนเงิน

38,007,594.01 บาท

2) เงินรับฝากออมทรัพย (ฌกส.)

จำนวนเงิน

1,432,702.53 บาท

3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ

จำนวนเงิน

180,782,281.18 บาท

4) เงินรับฝากออมทรัพยทวีทรัพย

จำนวนเงิน

218,941,190.03 บาท

5) เงินรับฝากออมทรัพยเพิ่มพูนทรัพย

จำนวนเงิน

373,725,695.83 บาท

6) เงินฝากประจำ 24 เดือน

จำนวนเงิน

2,712,500.00 บาท

รวมยอดเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณฯ

จำนวนเงิน

815,601,963.58 บาท
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เงินรับฝากจากสหกรณฯอื่น – นิติบุคคล
1) เงินรับฝากออมทรัพยจากสหกรณอื่น

จำนวนเงิน

26,393.72 บาท

2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณอื่น

จำนวนเงิน

0.00 บาท

3) เงินฝากนิติบุคคล

จำนวนเงิน

526,780.20 บาท

รวมเงินรับฝากจากสหกรณฯอื่น – นิติบุคคล จำนวนเงิน

553,173.92 บาท

รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น

816,155,137.50 บาท

3.6 ดานสินเชื่อ
3.6.1 ระหวางปสหกรณฯใหเงินกูแกสมาชิก ดังนี้
1) เงินกูฉุกเฉิน

จำนวน 124 สัญญา จำนวนเงิน 3,281,600.00 บาท

2) เงินกูสามัญ
(1) เงินกูสามัญปกติ

จำนวน 212 สัญญา จำนวนเงิน 412,065,966.50 บาท

(2) เงินกูสามัญพิเศษโครงการ 2

จำนวน 119 สัญญา จำนวนเงิน 120,780,000.00 บาท

(3) เงินกูสามัญพิเศษโครงการ 3

จำนวน 13 สัญญา จำนวนเงิน

538,000.00 บาท

3) เงินกูสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 319 สัญญา จำนวนเงิน 41,474,600.00 บาท
4) เงินกูสวัสดิการชวยเหลือผูค้ำประกัน จำนวน - สัญญา

จำนวนเงิน

5) เงินกูสวัสดิการเพื่อสมาชิก

จำนวน 91 สัญญา

จำนวนเงิน 53,859,000.00 บาท

6) เงินกูพิเศษหลักทรัพย

จำนวน 1 สัญญา

จำนวนเงิน

รวมเงินกูทั้งหมด
3.6.2 วันสิ้นป มีเงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ
1) เงินกูฉุกเฉิน

0.00 บาท
700,000.00 บาท

จำนวน 879 สัญญา จำนวนเงิน 632,699,166.50 บาท
ดังนี้
จำนวนเงิน

1,169,430.00 บาท

(1) สามัญปกติ

จำนวนเงิน

2,026,354,470.68 บาท

(2) สามัญปกติพิเศษโครงการ 1

จำนวนเงิน

30,963,187.00 บาท

(3) สามัญปกติพิเศษโครงการ 2

จำนวนเงิน

155,426,460.00 บาท

(4) สามัญปกติพิเศษโครงการ 3

จำนวนเงิน

2,931,108.00 บาท

(5) เงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้

จำนวนเงิน

5,831,320.00 บาท

(1) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวนเงิน

48,118,166.00 บาท

(2) เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก

จำนวนเงิน

1,464,507.00 บาท

2) เงินกูสามัญ

3) เงินกูสวัสดิการ
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(3) เพื่อชวยเหลือผูค้ำประกัน

จำนวนเงิน

158,431.00 บาท

(4) เพื่อสมาชิก

จำนวนเงิน

210,370,861.00 บาท

จำนวนเงิน

2,565,096.00 บาท

4) เงินใหกูพิเศษใชหลักทรัพยค้ำประกัน

รวมจำนวนเงิน

2,485,353,036.68 บาท

3.7 ดานเงินกูยืม
วันสิ้นปสหกรณฯ ไมมียอดเงินกูยืมคงคาง จากสถาบันการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
3.8 ดานทุนเรือนหุน
ทุ น เรื อนหุ น ณ วั น ที่ 1 มกราคม 2564 ยอดยกมา 1,575,252,860.00 บาท ระหวางป
มี ก ารรั บ เงิ น ค าหุ น 78,099,680.00 บ าท แ ล ะ มี ก ารถ อ น เงิ น ค าหุ น 17,198,660.00 บ า ท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีทุนเรือนหุนคงเหลือ 1,636,153,880.00 บาท
3.9 ดานรายจาย
รายจายตาง ๆ ที่ไดจายไปในกิจการสหกรณฯ ควรแกเหตุผลและเปนไปตามระเบียบการจาย
และหรือมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ และวงเงินงบประมาณอยูภายในกรอบแผนงานที่ไดรับ อนุ มัติ
จากที่ประชุมใหญสามัญประจำป
4. การติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตามขอเสนอแนะ
ในระหวางป 2564 ขาพเจาและคณะ ไดดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานที่กำหนดไวแตละเดือนใน
รอบระหวางปสหกรณ และใหขอเสนอแนะปรากฏในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ดังนี้
4.1 ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการดำเนินการไดดำเนินการเปนที่เรียบรอยแลว
1) การจัดทำเอกสาร/หลักฐานการจายเงิน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการใชจายนั้น ๆ
2) การเบิกคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีมีความจำเปนเรงดวน
3) การมอบหมายหนาที่งาน และความรับผิดชอบแกเจาหนาที่สหกรณ
4) การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปของคณะกรรมการ แตละคณะ และฝายเจาหนาที่ประจำ
4.2 ขอเสนอแนะที่คณะกรรมการดำเนินการอยูระหวางการดำเนินการ
1) การปรับปรุงแกไขระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
2) การจั ด ทำองค ป ระกอบการควบคุ ม ภายในของสหกรณ มี ก ารระบุ ป จ จั ย ความเสี่ ย ง
การวิ เคราะห ค วามเสี่ ย งและการบริ ห ารความเสี่ ย งขั้ น พื้ น ฐาน การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นสิ น เชื่ อ
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การบริหารความเสี่ยงดานการลงทุน การบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง และการบริหารความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงาน
3) การปรั บ ปรุ งระบบข อ มู ล บุ ค คลตั้ งผู รั บ ประโยชน ให เป น ป จ จุ บั น การระบุ ชื่ อ ผู รั บ สิ ท ธิ
ในพินัยกรรมสัญญา
4) การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู
คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการ เจาหนาที่สหกรณฯ
ที่ใหความรวมมือ อำนวยความสะดวกในการเขาตรวจสอบกิจการ และไดนำขอเสนอ ขอทักทวง ไปดำเนินการ
ปรับปรุงแกไข ขอบคุณสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ทุกทานมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพงษชัย หมื่นคำสี)
ผูตรวจสอบกิจการ

(นายเกียรติ จันพฤกษ)
ผูตรวจสอบกิจการ

(นางนุชนารถ โพธิสาร)
ผูตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เพื่อพิจารณา
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4.2 ประมาณการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 2564

4.2 ประมาณการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564

สหกรณฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 116,178,344.68 บาท คณะกรรมการดําเนินการเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ
ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 28 ดังนี้
ลําดับ
ป 2563
ป 2564
รายการ
ที่
(บาท)
(รอยละ)
(บาท)
(รอยละ)
1 ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
11,171,709.06
10.06
11,617,996.68
10.00
30,000.00
0.03
30,000.00
0.03
2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณรอยละ 1
ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000 บาท
3 เงินปนผลตามหุนรอยละ 5.15 แหงมูลคาหุน
73.38
70.99
81,491,157.00
82,480,456.00
ที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคนโดยใหคิดตาม
สวนระยะเวลา
4 เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกรอยละ 10.30
12.43
12.53
13,801,794.00
14,561,992.00
ตามสวนดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่สมาชิกผูกู
ชําระในระหวางป
5 โบนัสกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
- เงินโบนัสกรรมการ (15 ทาน)
1,590,000.00
1.43
1.37
1,590,000.00
- เงินโบนัสเจาหนาที่สหกรณ (11 ทาน)
530,000.00
0.48
530,000.00
0.46
6 ทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการสมาชิก
2,000,000.00
1.80
0.00
0.00
7
8
9
10
11

ทุนปรับปรุงขยายงาน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทุนเพื่อสาธารณประโยชน
ทุนสวัสดิการสงเคราะห
รวมกําไรสุทธิ

290,000.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
111,054,660.06

0.26
0.00
0.14
0.00
0.00
100.00

99,900.00
0.00
68,000.00
200,000.00
5,000,000.00
116,178,344.68

0.09
0.00
0.06
0.17
4.30
100.00

กําไรสุทธิ เพิ่มขึ้น จากป 2563 จํานวน 5,123,389.62 บาท (หาลานหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสามรอยแปดสิบเกาบาทหกสิบสองสตางค)
ปนผลประจําป 2564 อัตรา 5.15 จํานวน 82,123,921 บาท และปนผลคลาดเคลื่อนป2563 จํานวน 356,535 บาท รวมจายปนผล 82,480,456 บาท

มติที่ประชุม
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กำ�ไรสุทกํธิาไรสุ
ประจำ�ปี
ทธิประจํ2564
าป 2564จำ�นวน
จํานวน 116,178,344.68
116,178,344.68 บาทบาท
จัดสรรตามที่เสนอมีผลดังนี้
1. เปนของสมาชิกรอยละ
1.1 ปนผล
1.2 เฉลี่ยคืน

5.15
10.3

2. เปนผลประโยชนแกสมาชิกรอยละ
2.1 ทุนสํารอง
2.2 ทุนตามขอบังคับ

3. เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ รอยละ
3.1 โบนัสกรรมการ 15 คน
3.2 โบนัสเจาหนาที่ 12 คน

4. เปนของสันนิบาตสหกรณ รอยละ
4.1 บํารุงสันนิบาตสหกรณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

1.
2.
3.
4.
5.

ดอกเบี้ยกูฉุกเฉิน/สามัญทั่วไป/ปรับโครงสราง
ดอกเบี้ยกูสามัญใชหลักทรัพยค้ําประกัน
ดอกเบี้ยกูสวัสดิการทุกประเภท
ดอกเบี้ยกูสามัญพิเศษโรงการ 1,2
ดอกเบี้ยกูสามัญพิเศษโรงการ 3

83.52
70.99
12.53
รวม

ของกําไรสุทธิ

14.62
10.00
4.62
รวม

ของกําไรสุทธิ

1.83
1.37
0.46
รวม

ของกําไรสุทธิ

0.03
0.03
รวม
100

ของกําไรสุทธิ

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

5.75
5.75
5.40
5.40
5.00

หักเฉลี่ยคืน 10.30
หักเฉลี่ยคืน 10.30
หักเฉลี่ยคืน 10.30
หักเฉลี่ยคืน 10.30
หักเฉลี่ยคืน 10.30

%
%
%
%
%

82,480,456.00
14,561,992.00
97,042,448.00

บาท
บาท
บาท

11,617,996.68
5,367,900.00
16,985,896.68

บาท
บาท
บาท

1,590,000.00
530,000.00
2,120,000.00

บาท
บาท
บาท

30,000.00
30,000.00
116,178,344.68

บาท
บาท
บาท

จายดอกเบี้ยสุทธิ
จายดอกเบี้ยสุทธิ
จายดอกเบี้ยสุทธิ
จายดอกเบี้ยสุทธิ
จายดอกเบี้ยสุทธิ

5.16
5.16
4.84
4.84
4.48

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

ตอป
ตอป
ตอป
ตอป
ตอป

115

4.3 พิจารณาอนุมัตินโยบาย แผนงาน งบประมาณรายไดรายจาย
4.3 พิจารณาอนุ
ินโยบาย แผนงาน งบประมาณรายได้รายจ่าย ประจำ�ปี 2565
ประจำปมัต2564
นโยบายการดำเนินงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ประจำป 2565

สงเสริมการออมของสมาชิก
ส่งเสริมการออมของสมาชิก
1.รักษาสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ

1.รักษาสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์
2.เพิ่มปริมาณเงินสำรอง
2.เพิ่มปริมาณเงินสำ�รอง
3.พัฒนาการเรียนรูใหแกคณะกรรมการ ฝายจัดการ และสมาชิก
3.พัฒนาการเรียนรู้ให้แก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก
4.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
4.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
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พิจารณาประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2565
รายงาน

ป 2564
ประมาณไว

ประมาณการ

รับจริง/ จายจริง

ป 2565

คําชี้แจง

รายได
1 ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก
2 รายไดอื่น

147,000,000.00

142,214,379.00

2,500,000.00

2,967,689.48

150,000,000.00 - เงินใหกูแกสมาชิกในรอบปบัญชี
2,500,000.00

- ดอกเบี้ยจากการลงทุน, ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
รายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ, รายไดเงิน
อุดหนุน จากภาครัฐ, รายไดอื่น

รวมรายได

149,500,000.00

145,182,068.48

26,000,000.00

20,400,087.87

152,500,000.00

รายจาย
1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก

23,000,000.00 - ระดมเงินฝากจากสมาชิกเพื่อจาย
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม สอ.
อื่น

2,000,000.00

0.00

500,000.00 - ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมสหกรณอื่น

3 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
ธนาคาร

1,000,000.00

0.00

500,000.00 - ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมธนาคาร

10,362,500.00

7,260,781.73

4 คาใชจายบริหาร

8,863,000.00 - คาใชจายในการบริหาร

(หมวด 1 – 2)
5 คาเสื่อมราคา
6 คาสิทธิการใชประโยชน
7 สํารองบําเหน็จ

(หมวด 1–2) ในรอบปบัญชี 2565
900,000.00
150,000.00
400,000.00

929,669.27
58,684.93
354,500.00

8 หนี้สงสัยจะสูญ

0.00

0.00

0.00

รวมคาใชจาย

40,812,500.00

29,003,723.80

34,443,000.00

108,687,500.00

116,178,344.68

118,057,000.00

กําไรสุทธิประมาณ

1,000,000.00 - คาเสื่อมราคาสินทรัพยป 2565
180,000.00
400,000.00 - สํารองบําเหน็จป 2565

มติที่ประชุม
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รายการ

ป 2564
ตั้งไว
จายจริง

ป 2565
ขอตั้ง

เหตุผลและความจําเปน

หมวด 1
คาใชจายเกี่ยวกับ
เจาหนาที่
1.1 เงินเดือน

3,200,000.00 2,854,604.00

3,300,000.00 - เพื่อจายเปนเงินเดือนเจาหนาที่จํานวน 9 อัตรา
ลูกจาง 2 อัตรา ผูจัดการ/รองผูจัดการ/การเงิน/
สินเชื่อ/บัญชี/ธุรการงานทะเบียน/ธุรการ
ธุรการ/แมบาน/ยาม
- จางเพิ่มจํานวน 1 อัตรา

1.2 คาครองชีพชั่วคราว

20,000.00

15,570.00

20,000.00 - คาครองชีพชั่วคราวเจาหนาที่ ที่ไดรับเงินเดือนไม
ถึงอัตราที่กําหนด

1.3 คาลวงเวลา

200,000.00

234,900.00

200,000.00 - เพื่อจายเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาทําการ หรือวันหยุดใน
กรณีเรงดวนหรือปดงบบัญชีสิ้นป
จายตามระเบียบการจายคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
อัตรานอกเวลา 200 บาท/วัน
อัตราวันหยุด 420 บาท/วัน

1.4 สวัสดิการเจาหนาที่

100,000.00

9,200.00

100,000.00 - เพื่อจายเปนคาชุดเครื่องแบบของ
เจาหนาที่ เพื่อความเปนสากลและ ภาพลักษณ
ที่ดี ขององคกรจํานวน 11 คนคนละ3,000
- เพื่อจายเปนคาสวัสดิการ รักษาพยาบาล
ตามระเบียบวาดวยเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลเจาหนาที่

1.5 เงินประกันสังคม
1.6 กองทุนเงินทดแทน

รวม
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100,000.00

52,006.00

3,000.00

1,928.41

3,623,000.00 3,168,208.41

100,000.00 - ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ปรับขึ้นตาม
อัตราเงินเดือน
3,000.00 - ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน
3,723,000.00

รายการ

ป 2564
ขอตั้ง
จายจริง

ป 2565
ขอตั้ง

เหตุผลและความจําเปน

หมวด 2
คาใชจายในการบริหาร
2.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ

50,000.00

15,356.89

50,000.00 - เพื่อจายเปนคาแบบพิมพ, สมุดเงินฝาก
ทุกประเภท, ใบนําฝาก/ถอน,
สมุดทะเบียนตางๆ ฯลฯ

2.2 คาวัสดุสํานักงาน

250,000.00

225,505.00

280,000.00 เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสํานักงานที่ใชในงานสหกรณฯ ฯลฯ

2.3 คารับรอง

150,000.00

132,694.00

กาแฟสําหรับรับรองสมาชิก มุมกาแฟ
150,000.00 - เปนคารับรองแขกของสหกรณ
เชน คณะศึกษาดูงานจากหนวยงานหรือ
สหกรณฯ อื่น, ผูสอบบัญชีฯลฯ
-เพื่อเปนคารับรองประชุมของคณะ
กรรมการ, ผูแทนสมาชิก, ผูเขารวมประชุม
ประจําเดือนและประชุมนัดพิเศษ และรับรองอื่น ๆ

2.4 คาเบี้ยประชุม

250,000.00

348,400.00

400,000.00 - เพื่อเปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ผูแทนสมาชิก, ผูเขารวมประชุม ประจําเดือน
และประชุมนัดพิเศษในกรณีสําคัญเรงดวน
จายตามระเบียบวาดวยเบี้ยประชุม คือ
วันทําการปกติ อัตรา 300 บาท และ
วันหยุดราชการ อัตรา 500 บาท

2.5 คาเบี้ยเลี้ยง และ

100,000.00

8,900.00

พาหนะ

50,000.00 - เพื่อจายเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาที่พัก ของ
กรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ที่ไปปฏิบัติ
หนาที่นอกสํานักงาน และ จายตามระเบียบวาดวย
การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอก
สํานักงาน สหกรณฯ

2.6 คาตอบแทน

500,000.00

440,440.00

500,000.00 - ตอบแทนที่ปรึกษา, ผูแทนสมาชิก,จนท.ตํารวจ
ผูแทนหนวยงาน, การเงินหนวยงาน,คณะควบคุม
ภายใน และผูที่มาชวยงานสหกรณฯ

2.7 คาตรวจสอบกิจการ

60,000.00

60,000.00

2.8 คาธรรมเนียมสอบบัญชี

90,000.00

85,000.00

60,000.00 - เปนคาตรวจสอบกิจการ
100,000.00 - เปนคาตรวจสอบบัญชีผูสอบภาคเอกชน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

119

รายการ
รายการ
2.9 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

ป 2564
ขอตั้ง
จายจริง
ป 2564
ขอตั้ง
จายจริง

ป 2565
ขอตั้ง
ป 2565
ขอตั้ง

เหตุผลและความจําเปน
เหตุผลและความจําเปน

70,000.00 - เปนคาใชจายที่จําเปนอันพึงจายได
ที่ไมมีรายการไวโดยเฉพาะ
50,000.00 - เปนคาถายเอกสารตางๆ ที่ใชใน
กิจการสหกรณฯ รายงานกิจการประจําเดือน
620,000.00 - คาใชจายในการจัดประชุมใหญ เชน
คารายงานกิจการ คาอาหารวาง คาสถานที่
ประชุม และ คาดําเนินการเลือกตั้งเพื่อสรรหา
ประธานฯ และ คณะกรรมการ ฯลฯ
-คาเบี้ยประชุมตัวแทนสมาชิก 500/คน

100,000.00

70,871.00

50,000.00

35,213.00

2,229,500.00

2,146,524.00

2.12 คาสมทบ ATM สมาชิก
2.12.1 คาธรรมเนียมรายป ATM

100,000.00

0.00

0.00

ยกเลิกการใช เอทีเอ็ม

2.12.2 คาธรรมเนียมใชบริการ

100,000.00

25,200.00

0.00

ยกเลิกการใช เอทีเอ็ม

0.00

0.00

2.10 คาถายเอกสาร
2.11 คาใชจายวันประชุมใหญ

2.12.3 คาธรรมเนียมทําธุรกรรม
ระบบ Application nph
2.13 คาสมทบทุนสวัสดิการ
ชวยเหลือเกื้อกูลสมาชิก
2.14 คาธรรมเนียม อื่นๆ
2.15 คาสาธารณูปโภค

1,000,000.00

24,389.00

60,000.00
200,000.00

22,991.00
158,107.41

2.16 คาซอมแซมบํารุงรักษา
2.17 คาใชจายพัฒนาระบบ
สหกรณฯ ระบบสื่อสารและ
สารสนเทศ

50,000.00
500,000.00

18,500.00
6,790.00

2.18 คาใชจายในการศึกษาดูงาน
และอบรมสัมมนา

300,000.00

0.00

100,000.00 - คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินผาน
ระบบ Application
1,000,000.00 - เพื่อสมทบทุนสวัสดิการสงเคราะหพ.ศ.2564
และการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน พ.ศ.2564
60,000.00 - คาธรรมเนียมธนาคาร/คาธรรมเนียมอื่น ฯลฯ
200,000.00 - คาน้ํา, คาไฟฟา, คาโทรศัพท, ไปรษณีย, อินเตอรเน็ต
อินเตอรเน็ต คาบริการคูสายระบบ ฯลฯ
50,000.00 - คาซอมแซมบํารุงสินทรัพยของสหกรณฯ
500,000.00 - คาพัฒนา/ดูแลระบบโปรแกรมบริหารจัดการ
- คาดูแลระบบ งานสหกรณรายป และ Network
- คาบํารุงรักษาระบบ ISCรายป
- จัดทําระบบZOOM
- จัดทําระบบ LINE OFFICIAL
300,000.00 - คาใชจายในการอบรมสัมมนา และคาใชจายใน
การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
งานของสหกรณฯ

2.19 คาใชจายในการดําเนินคดี
2.20 คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต
2.21 คาใชจายประชาสัมพันธ

200,000.00
50,000.00
200,000.00

60,625.95
44,827.23
148,960.00

200,000.00 - เพื่อใชจายในการดําเนินคดี
50,000.00 - คาภาษี, คาน้ํามัน, คาซอมบํารุงรักษา ฯลฯ
200,000.00 - คาใชจายเกี่ยกับการประชาสัมพันธงานสหกรณฯ สหกรณสัญจรพบสมาชิก
- พัฒนาเวปไซตสหกรณ ฯลฯ

2.22 คาเบี้ยประกันภัย
2.23 งบกลาง

รวม
รวม หมวด 1 - 2
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50,000.00
100,000.00
6,739,500.00
10,362,500.00

13,278.84

50,000.00 - คาเบี้ยประกันภัยรถยนต, อาคารสํานักงาน ฯลฯ

100,000.00 - เพื่อสํารองในกรณีมีความจําเปน และรายการที่ไมได
จัดทํางบประมาณเพื่อการนั้นไว
4,092,573.32 5,140,000.00
0.00

7,260,781.73 8,863,000.00

รายการ
หมวด 3
ครุภัณฑ (สินทรัพย)

ป 2564
ขอตั้ง
300,000.00

ป 2565

จายจริง
519,090.00

ขอตั้ง

เหตุผลและความจําเปน

500,000.00 - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน , ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร, และครุภัณฑอื่น ๆ
เพื่อรองรับแผนพัฒนาการบริการสมาชิก
server สํารอง 1 ชุด

สินทรัพยไมมีตัวตน

1,800,000.00

980,000.00 1,000,000.00 เพื่อรองรับซอฟแวร ระบบApplication
ธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนาการบริการสมาชิก
ของสหกรณฯ

รวม

2,100,000.00 1,499,090.00 1,500,000.00

หมวด 4
สินทรัพยถาวร
- ที่ดิน และอาคาร

500,000.00

0.00

500,000.00 เพื่อปรับระบบภูมิสถาปตยเพื่อพัฒนาสหกรณฯ

รวม

500,000.00

0.00

500,000.00

หมายเหตุ

การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2565 ใหถั่วเฉลี่ยจายไดทุกรายการ (หมวด 1-2)
ยกเวน (หมวดครุภัณฑ)

มติที่ประชุม
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1. เสริมสรางความ
มั่นคงดานการเงินโดย
คำนึงถึงผลประโยชน
ของสมาชิก

1. เสริมสรางความ
มั่นคงดานการเงินโดย
คำนึงถึงผลประโยชน
ของสมาชิก

ยุทธศาสตร

(รายใหม)
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุน
-การรับฝาก
แผนการดำเนิ
นงานน
-การกู
เงินจากสถาบั
การเงิน
แผนการเพิ
-การกูย่มื ทุเงินสำรอง
จาก
แผนการรั
สหกรณอื่นบสมาชิกเพิ่ม
(รายใหม) สินเชื่อจายเงินกู
แผนการให
แผนการเพิ
ระหว
างป ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุ
น ดการ
แผนการบริ
หารจั
-การรัางทุ
บฝาก
โครงสร
นใหเกิดความ
สมดุ-การกู
ลทางการเงิ
น น
เงินจากสถาบั
การเงิน
-การกูยืมเงินจาก
สหกรณอื่น
แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
ระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
โครงสรางทุนใหเกิดความ
สมดุลทางการเงิน
1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
สมทบ (บุคคลภายนอก)

มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา

ดานทุนเรือนหุน
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ

632,699,166.50
มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา

ดานทุนเรือนหุ550,000,000.00
น
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ
ดานเงินฝาก
1. ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝาก)
2. ทบทวนหลักเกณฑระเบียบเงินฝากประเภท
เดิมใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุม

78,099,680.00
ดานเงินฝาก 117,000,000.00
425,781,557.32
1. ไมเพิ่มผลิตภั810,000,000.00
ณฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝาก) 1. คงประเภทเงิ
นฝากเทาเดิม
2. ทบทวนหลัก300,000,000.00
เกณฑระเบียบเงินฝากประเภท 2. งดรับเงินฝากสำหรั
- บสมาชิก
เดิมใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุม
สมทบ (บุคคลภายนอก)
400,000,000.00
-

117,000,000.00
แผนการดำเนินงานประจำป 2565 78,099,680.00
810,000,000.00
425,781,557.32
300,000,000.00 ป 2564
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รอยละ
10 ของกำไรสุทธิ
รอยละ 10.06- ของกำไรสุทธิ
400,000,000.00
140 ราย
163 ราย
550,000,000.00
632,699,166.50
ดานเงินฝาก80,000,000.00
1. ไมเพิ่มผลิ430,000,000.00
ตภัณฑ(คงประเภทบัญชี
เงินฝากเดิม300,000,000.00
)
2. ทบทวนหลักเกณฑ ระเบียบเงินฝาก
ประเภทเดิ400,000,000.00
มใหเหมาะสมกับสมาชิกทุก
กลุม
ทุนเรือนหุน750,000,000.00
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ
ดานเงินฝาก
1. ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบัญชี
เงินฝากเดิม)
2. ทบทวนหลักเกณฑ ระเบียบเงินฝาก
ประเภทเดิมใหเหมาะสมกับสมาชิกทุก
กลุม
ทุนเรือนหุน
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ

80,000,000.00
430,000,000.00
ป 2565
300,000,000.00
แผนการดำเนินงาน
รอยละ
10 ของกำไรสุทธิ
400,000,000.00
170 ราย
750,000,000.00
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แผนการดำเนินงาน

ป 2564

แผนการดำเนินงาน
2. การซื้อหุรนอพิยละ
เศษให
ปนไปตามมติ
แผนการเพิ่มทุนสำรอง
10 เของกำไรสุ
ทธิ
คณะกรรมการและให
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
140สอดคล
ราย องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ
(รายใหม)
แผนการปรั่มบทุโครงสร
าง
1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และเงินฝากให
แผนการเพิ
นสหกรณ
อัตราดอกเบี
เหมาะสม 117,000,000.00
-ทุนเรือนหุ้ยเงินนกู และ
เงิน-การรั
ฝากใหบมฝาก
ีความสมดุลกับ
810,000,000.00
โครงสร
างสภาวะเศรษฐกิ
-การกู
เงินจากสถาบัน จ
300,000,000.00
2. ลดชองวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก
การเงิน
แตละประเภทให
เหมาะสม
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
400,000,000.00
ฒนาระบบ
แผนบุคลากร
รับเจาหนาที่ 1 อัตรา วุฒิปวส.หรือปริญญาตรี
มั2.่นพัคงด
านการเงินโดย สหกรณ
อื่น
คุณภาพและการ
การ
คำนึ
งถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ
550,000,000.00
ใหบริการเกิก ด
ของสมาชิ
ระหวางป
ประสิทธิผล
แผนพัฒนาฯหารจัดการ
1.
พัฒนนาระบบบริ
การฝากถอน รวดเร็ว
แผนการบริ
ดานเงิ
ฝาก
ถูกตตภัอณ
ง ฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝาก)
โครงสรางทุนใหเกิดความ ครบถ
1. ไมเวพิน่มผลิ
1.1
จัดทำคูมือกการปฏิ
ัติงาน(flow
chart)
สมดุลทางการเงิน
2. ทบทวนหลั
เกณฑรบะเบี
ยบเงินฝากประเภท
ทบทวนทุ
กป (เดือบนมี
นาคม)
เดิ
มใหเหมาะสมกั
สมาชิ
กทุกกลุม
1.2 มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงใน
หนวยงานโดยบันทึกขอมูลหรือเหตุการณไมพึง
ดประสงค
านทุนเรื/ความไม
อนหุน พงึ พอใจของผูมารับบริการ
เพื่อสะสมหุ
นำมาทบทวนปรั
บปรุงแกไขและรวบรวม
1.
นรายเดือนตามระเบี
ยบฯ
เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน
1.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและมีการ
ควบคุมกำกับติดตามประเมินผลทุก 6 เดือน
1.4 กำหนดรายละเอียดหลักฐานของเอกสารที่

ยุทธศาสตร

ป 2565
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เงินรเดือยละ
อนและสามารถ
งดการส
หุนพิ10
เศษให
เปนไปตามมติ
10.06 ของกำไรสุ
ทธิง 2. การซืรอ้ ยละ
ของกำไรสุ
ทธิ
คาหุนรายเดือ163
นไดราย
กรณีสมาชิก
คณะกรรมการและให
สอดคลองกับ
170 ราย
เดือดรอนจากสถานการณปจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตรา 1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู และเงิน
ดอกเบี้ยเงิ78,099,680.00
นฝาก 2 ครั้ง ในรอบป ฝากใหเหมาะสมแต
ละประเภทให
80,000,000.00
บัญชี (1 425,781,557.32
ม.ค. 2564 และ 1 มิ.ย. เหมาะสม 430,000,000.00
2564)
300,000,000.00
2. ลดชองวางอัตราดอกเบี้ยเงินกูและ
เงินฝาก 400,000,000.00
รับเจาหนาที่ 1 อัตรา (ทดแทน
รับเจาหนาที่ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือ
ตำแหนง632,699,166.50
เดิมที่ลาออก)
ปริญญาตรี750,000,000.00
เพื่อพัฒนาคุณภาพ การ
บริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 ทบทวนผลการดำเนินงานป 1.
พัฒนนาระบบบริ
การฝากถอน
ดานเงิ
ฝาก
2564
และการกระบวนการ
รวดเร็
ตอง
1. คงประเภทเงิ
นฝากเทาเดิม
1. ไมเวพิ่มครบถ
ผลิตภัวนณฑถูก(คงประเภทบั
ญชี
ให
ริกบารสมาชิ
ก บสมาชิก
1.1
จัดทำคูมม) ือ การปฏิบัติงาน(flow
2. บงดรั
เงินฝากสำหรั
เงินฝากเดิ
1.2
วางแผนบริ
หารงานสหกรณให chart)
ทบทวนทุ
กป(เดืระเบี
อนมียนบเงิ
าคม)
สมทบ
(บุคคลภายนอก)
2. ทบทวนหลั
กเกณฑ
นฝาก
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 1.2
มีระบบบริ
ารจัดการความเสี
ประเภทเดิ
มใหหเหมาะสมกั
บสมาชิก่ยทุง ก
1.3 นำเสนอขอมูลตอ
ในหน
กลุม วยงานโดยบันทึกขอมูลหรือ
คณะกรรมการดำเนินการ
ทุเหตุ
นเรืกอารณ
นหุไนมพึงประสงค/ความไมพึง
1.4
นำมติที่ปนระชุ
สูกนารตามอัตรา 1.
พอใจของผู
ารับบริอนตามระเบี
การเพื่อนำมา
มีการสะสมทุ
เรือมนหุ
สะสมหุนมรายเดื
ยบฯ
ปฏิบัติงาน
ทบทวนปรับปรุงแกไขและรวบรวม
เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการทุก
เดือน
1.3 มีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล

แผนการดำเนินงานประจำป 2565
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แผนการดำเนินงาน

แผนการเพิ่มทุนสำรอง
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
(รายใหม)
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุน
-การรับฝาก
-การกูเงินจากสถาบัน
การเงิน
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
ของสมาชิก
ระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
โครงสรางทุนใหเกิดความ
สมดุลทางการเงิน

ยุทธศาสตร

550,000,000.00
2. พัฒนาระบบบริการสินเชื่อ รวดเร็ว
ผูรับบริการพึ่งพอใจ
ดครบถ
านเงิวนนฝาก
2.1
บัติงาน(flow
1. ไมจัเดพิทำคู
่มผลิมตือภัการปฏิ
ณฑ(คงประเภทบั
ญชีchart)
เงินฝาก)
ทบทวนทุ
กป (เดื
อนมีนระเบี
าคม)ยบเงินฝากประเภท
2.
ทบทวนหลั
กเกณฑ
2.2มให
เก็เบหมาะสมกั
สถิติทุกเดืบอสมาชิ
น กทุกกลุม
เดิ
2.3 รายงานคณะกรรมการทุก 3 เดือน
2.4 ควบคุมกำกับและประเมินผล
นการทุกเดือน
ด2.5านทุรายงานคณะกรรมการดำเนิ
นเรือนหุน
2.6สะสมหุ
กำหนดรายละเอี
ยดหลักฐานของเอกสารที
่
1.
นรายเดือนตามระเบี
ยบฯ
ตองใช
2.7 ระบบตรวจสอบซ้ำประเมินความพึงพอใจ
หลังเขารับบริการดานสินเชื่อ

400,000,000.00

แผนการดำเนินงาน
รอยละ น10การของกำไรสุทธิ
ตองใชในการดำเนิ
1.5 มีระบบตรวจสอบซ้
เพื่อปองกัน
140 ำราย
ขอผิดพลาด
1.6 มีระบบรายงานผูตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือน 117,000,000.00
810,000,000.00
300,000,000.00

ป 2564

ป 2565
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ และมีกรารควบคุ
อยละ 10มกำกั
ของกำไรสุ
บติดตามทธิ
ประเมินผลทุก 170
6 เดือราย
น
163 ราย
1.4 มีการประเมินความพึงพอใจ
ผูรับบริการอยางนอย 2 ครั้ง/ปเพื่อ
นำมาพัฒนาระบบบริ
การ
78,099,680.00
80,000,000.00
1.5 กำหนดรายละเอี
ยดหลักฐานของ
425,781,557.32
430,000,000.00
เอกสารที่ต300,000,000.00
องใชในการดำเนินการ
1.6 มีระบบตรวจสอบซ้ำเพื่อปองกัน
ขอผิดพลาด400,000,000.00
1.7 มีระบบรายงานผูตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือ750,000,000.00
น
632,699,166.50
1. ทบทวนผลการดำเนินงานป
2.พัฒนาระบบบริการสินเชื่อ รวดเร็ว
2564 และการกระบวนการ
ผูร บั บริการพึงพอใจ
ดครบถ
านเงิวนนฝาก
ให
ริการสมาชิกนฝากเทาเดิม
บัติงาน(flow
1. บคงประเภทเงิ
1.2.1.จั
ไมเพิด่ทำคู
มผลิมตือภัณการปฏิ
ฑ(คงประเภทบั
ญชี
2.
หารงานสหกรณ
2. วางแผนบริ
งดรับเงินฝากสำหรั
บสมาชิกให เงิchart)ทบทวนทุ
นฝากเดิม) กป(เดือนมีนาคม)
สอดคล
องกั
บสถานการณปจจุบัน 2.2.2.เก็
บสถิติทกุกเกณฑ
เดือน ระเบียบเงินฝาก
สมทบ (บุ
คคลภายนอก)
ทบทวนหลั
3. นำเสนอขอมูลตอ
2.3.รายงานคณะกรรมการทุ
ก 3 กเดืทุอกน
ประเภทเดิ
มใหเหมาะสมกับสมาชิ
2.4.ควบคุ
มกำกับและประเมินผล
คณะกรรมการดำเนินการ
กลุ
ม
นการ
4. นำมติที่ประชุมสูการปฏิบัติงาน ทุ2.5.รายงานคณะกรรมการดำเนิ
นเรือนหุน
ทุกสะสมหุ
เดือน นรายเดือนตามระเบียบฯ
มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา 1.
2.6.กำหนดรายละเอียดหลักฐานของ
เอกสารที่ตองใช
2.7.ระบบตรวจสอบซ้ำประเมินความ
พึงพอใจหลังเขารับบริการดานสินเชื่อ

แผนการดำเนินงานประจำป 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

125

แผนการดำเนินงาน

แผนการเพิ่มทุนสำรอง
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
(รายใหม)
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุน
-การรับฝาก
-การกูเงินจากสถาบัน
การเงิน
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
ของสมาชิก
ระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
แผนปรั
ปรุนงสำนั
โครงสรบางทุ
ใหเกิกดงาน
ความ
สมดุลทางการเงิน

ยุทธศาสตร

ดานทุนเรือนหุน
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ
1. จัดทำคูมือสมาชิก และจัดอบรมสมาชิก
ใหม ปละ 2 ครั้ง
2. เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติ และใน
สำนักงาน

ดานเงินฝาก
1. ปรั
นไม เพื่อจัดญทำมุ
่ง
ไมเบพิภู่มมผลิิทัศตนภัดณวฑยต(คงประเภทบั
ชีเงิมนนัฝาก)
คอยบริ
เวณหนกาเกณฑ
สำนักรงาน
2. ทบทวนหลั
ะเบียบเงินฝากประเภท
2.
อาคาร บสมาชิกทุกกลุม
เดิมทาสี
ใหเหมาะสมกั
3. สีเสนจราจร

550,000,000.00

แผนการดำเนินงาน
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
140 ราย
3. พัฒนาระบบการเขาถึงและใสใจบริการทุน
สงเคราะหศพ
3.1 ระบบแจงเตื
อนดวยไอที
117,000,000.00
3.2 การสื่อสารผ
านกรรมการหรือผูแทน
810,000,000.00
หนวยงาน 300,000,000.00
3.3 ประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการทาง
Google Form400,000,000.00
3.4 รวมงานศพโดยกรรมการหรือผูแทน

ป 2564

มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา
-จัดหา รปภ.(จนท.ตำรวจ) ใน
เวลากลางวันทุกวันทำการ

1.การปรั
บภูมิทัศนนฝากเท
อยูระหว
1. คงประเภทเงิ
าเดิามง
พิ2.จงดรั
ารณารู
่เหมาะสม
บเงิปนแบบที
ฝากสำหรั
บสมาชิก
ดำเนิ
2565
สมทบนการในป
(บุคคลภายนอก)
2.ทาสีอาคารและทาสีเสนจราจร
ใหดำเนินการในแผนป 2565

632,699,166.50

-

78,099,680.00
425,781,557.32
-

ผลการดำเนินงาน
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ
163 ราย

แผนการดำเนินงานประจำป 2565
ป 2565
แผนการดำเนินงาน
2.8 ระบบการยื
เงินออนไลน
รอยละ 10่นกูของกำไรสุ
ทธิทาง
หนา website 170 ราย
3.พัฒนาระบบการเขาถึงและใสใจ
บริการทุนสงเคราะหศพ
3.1.ระบบแจ
งเตือนดวยไอที
80,000,000.00
3.2.การสื่อ430,000,000.00
สารผานกรรมการหรือ
ผูแทนหนว300,000,000.00
ยงาน
3.3.ประเมินความพึงพอใจหลังรับ
บริการทาง400,000,000.00
Google form
3.4.รวมงานศพโดยกรรมการหรือ
ผูแทน 750,000,000.00
3.5 ระบบการขอรับทุนสงเคราะหศพ
ทางหนา website
ดออนไลน
านเงินฝาก
1. ปรั
นไมเพื่อจัดทำมุ
ไมเบพิภู่มมผลิิทัศตนภัดณวฑยต(คงประเภทบั
ญชี ม
นัเงิ่งนคอยบริ
ฝากเดิมเวณหน
) าสำนักงาน
ทาสี
อาคาร กเกณฑ ระเบียบเงินฝาก
2. ทบทวนหลั
1.1
ทาสีเสมนให
จราจร
, ที่จอดรถผู
ประเภทเดิ
เหมาะสมกั
บสมาชิพิกทุารก
1.2
กลุมทางออกหนีไฟ
1.3
องอะคริ
ทุนเรืกลอนหุ
น ลิคในหนาเคานเตอร
ฝากถอน
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ
1. จัดทำคูมือสมาชิก และจัดอบรม
สมาชิกใหม ปละ 2 ครั้ง
2. เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติ
และในสำนักงาน
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1. เสริมสรางความ
มั่นคงดานการเงินโดย
คำนึงถึงผลประโยชน
ของสมาชิก
3. พัฒนาการจัดการ
ความรูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. พัฒนาการจัดการ
ความรูและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร

ธนาคารกรุงไทย (ประสานงานบริษัทที่
แคร ซิสเต็มส จำกัด มาเนินการ
สามารถทำการเชืแผนการดำเนิ
่อมตอระหวางนงานประจำป 2565
เชื่อมตอกับธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยกับสหกรณ)
2. อยูระหวางการพัฒนาระบบ
แผนการดำเนินงาน
ป 2564
2. พัฒนาระบบการสื่อสารระหวางสมาชิ
กกับ Application ของสหกรณเพื่อให
นงาน
ผลการดำเนิ
สหกรณ (พัฒแผนการดำเนิ
นา Application
ของสหกรณให สมาชิกสามารถใช
บรินกงาน
าร online
แผนการเพิ่มทุนสำรอง
อยละ
ของกำไรสุ
ทธินจาก
รอยละ
ของกำไรสุทธิน
2.1จ
างตำรวจคุ
มตรวจสอบข
กั10
นการเบิ
กอจมูาลยเงิ
สามารถสื
่อรสาร
สมาชิ
กและ และเชื
่อมต10.06
อธุรกรรมทางการเงิ
ธนาคาร
เชื่อมตอกับระบบบั140
ญชี หรื
กับธนาคารกรุ163
งไทยได
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
รายอ net banking
ราย
2.2เพิ
(รายใหม)
ได) ่ม รปภ.ในเวลากลางวัน
3. พัฒนาการเชื
นาระบบการกู
ุกเฉินผบานระบบ
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
1.
่อมตอฉระบบกั
1. ดำเนินการจัดจาง บริษัท ไอโซ
แผนการเพิ
่มทุนสหกรณ
ออนไลน งไทย117,000,000.00
ธนาคารกรุ
(ประสานงานบริษัทที่
แคร ซิสเต็78,099,680.00
มส จำกัด มาเนินการ
-ทุนเรือนหุน
3.1 ใหสมาชิกเป
ด่อวงเงิ
กูฉุกเฉิางนออนไลนไว เชื่อมตอกั425,781,557.32
สามารถทำการเชื
มตอนระหว
บธนาคารกรุงไทย
-การรับฝาก
810,000,000.00
ลวงหนากับงสหกรณ
ไทยกั
บสหกรณ)
2. อยูระหวางการพั
-การกูเงินจากสถาบัน ธนาคารกรุ
300,000,000.00
- ฒนาระบบ
3.2
ดชองทองขอกู่อแสารระหว
ละอนุมัติอาอนไลน
2. พัเป
ฒนาระบบการสื
งสมาชิกกับ Application ของสหกรณเพื่อให
การเงิน
4.
พัฒนาบุ
านการจัดการระบบ
สหกรณ
(พัคฒลากรด
นา400,000,000.00
Application
ของสหกรณให สมาชิกสามารถใช- บริการ online
-การกูยืมเงินจาก
เทคโนโลยี
ารสนเทศ
(สงบุคอคลากรเข
บการ และเชื่อมตอธุรกรรมทางการเงิน
สามารถสื่อสสาร
ตรวจสอบข
มูลสมาชิการัและ
สหกรณอื่น
งการจั
ดญการระบบเทคโนโลยี
มตอกับ่อระบบบั
ชี หรือ net banking
กับธนาคารกรุ
งไทยได
แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู ฝเชืก่ออบรมเรื
550,000,000.00
632,699,166.50
สารสนเทศ)
ได)
ระหวางป
พัฒนนาระบบการกู
ฉุกเฉินผานระบบ
แผนการบริหารจัดการ
ด3.านเงิ
ฝาก
ออนไลน
โครงสรางทุนใหเกิดความ 1.
ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝาก) 1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
3.1ทบทวนหลั
ใหสมาชิกกเปเกณฑ
ดวงเงิรนะเบี
กูฉยุกบเงิ
เฉินนออนไลน
ไว 2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
สมดุลทางการเงิน
2.
ฝากประเภท
ลวมงหน
ากับสหกรณ
เดิ
ใหเหมาะสมกั
บสมาชิกทุกกลุม
สมทบ (บุคคลภายนอก)
3.2 เปดชองทองขอกูและอนุมัติออนไลน
4. พัฒนาบุคลากรดานการจัดการระบบ
ารสนเทศ
(สงบุคคลากรเขารับการ
ดเทคโนโลยี
านทุนเรือสนหุ
น
ฝกสะสมหุ
อบรมเรืน่อรายเดื
งการจัอดนตามระเบี
การระบบเทคโนโลยี
1.
ยบฯ
มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา
สารสนเทศ)

ธนาคารกรุงไทย
1.1.ประสานงานบริษัทที่สามารถทำ
การเชื่อมตอระหวาง ธนาคารกรุงไทย
กับสหกรณ ป 2565
แผนการดำเนิ
นงาน าง
2. พัฒนาระบบการสื
่อสารระหว
10มกัของกำไรสุ
2.1 จากรงตำรวจคุ
นการเบิกทจธิายเงิน
สมาชิ
กัอบยละ
สหกรณ
จากธนาคารในเวลากลางวั
2.1.พัฒนา APP
170ของสหกรณ
ราย น ให
สามารถสื่อสาร ตรวจสอบขอมูล
สมาชิ
และเชื่อมต
ระบบบับญชีหรือ
1. พัฒกนาการเชื
่อมตอกัอบระบบกั
Net
Banking
ธนาคารกรุ
ง80,000,000.00
ไทยได
2.2
พัฒนาระบบ
Line
1.1.ประสานงานบริ
ษัททีOfficial
่สามารถทำ
430,000,000.00
3.
พัฒ่อนาระบบการกู
ุกเฉินผานระบบ
การเชื
มต300,000,000.00
อระหวาง ฉธนาคารกรุ
งไทย
ออนไลน
กับสหกรณ
3.1.ให
มาชิ400,000,000.00
กเปดวงเงิ่อนสารระหว
กูฉุกเฉินาง
2. พัฒสนาระบบการสื
ออนไลน
ลวงหนากับสหกรณ
สมาชิกกัไบวสหกรณ
3.2.เป
อ750,000,000.00
งทางขอกู
และอนุมัตใหิ
2.1.พัดฒชนา
APP ของสหกรณ
ออนไลน
สามารถสื่อสาร ตรวจสอบขอมูล
ฒกนาบุ
ดการระบบ
สมาชิ
่อมตอากันการจั
บระบบบั
ญชีหรือ
ด4.พั
านเงิ
นและเชื
ฝากคลากรด
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
NetไมBanking
1.
เพิ่มผลิ
ตภัไดณฑ(คงประเภทบัญชี
- นสฝากเดิ
งพับุคฒลากรเข
การฝOfficial
กอบรมเรื่อง
นาระบบ
เงิ2.2
ม) ารับLine
3. พัทบทวนหลั
ฒนาระบบการกู
เฉินยผบเงิ
านระบบ
2.
กเกณฑฉุกระเบี
นฝาก
ออนไลน มใหเหมาะสมกับสมาชิกทุก
ประเภทเดิ
3.1.ให
กลุ
ม สมาชิกเปดวงเงินกูฉุกเฉิน
ทุออนไลน
นเรือนหุไวนลวงหนากับสหกรณ
3.2.เป
ดชอนงทางขอกู
และอนุมัตยิ บฯ
1.
สะสมหุ
รายเดือนตามระเบี
ออนไลน
4.พัฒนาบุคลากรดานการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเรื่อง
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แผนการดำเนินงาน

แผนการเพิ่มทุนสำรอง
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
(รายใหม)
4. สงเสริมและ
แผนสงเสริม่ และสนั
บสนุน
แผนการเพิ
ทุนสหกรณ
สนับสนุนการมีสวน การมี
วมของสมาชิ
ก
-ทุสนวเรืนรอนหุ
น
รวมของสมาชิก
-การรับฝาก
-การกูเงินจากสถาบัน
การเงิน
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
ของสมาชิก
ระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
โครงสรางทุนใหเกิดความ
สมดุลทางการเงิน

ยุทธศาสตร

1.จัดทำแผนดำเนินงานประจำป
รวมกันระหว
างกรรมการ
78,099,680.00
เจาหนาที425,781,557.32
่ และสมาชิกสหกรณ
2.จัดประชุมใหญ-สามัญประจำป

1. สรางกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิก
1.1โครงการเสริ
มสรางความรูแก
117,000,000.00
คณะกรรมการและสมาชิ
ก
810,000,000.00
1.2 การศึกษาดู
งานของกรรมการ/เจาหนาที่/
300,000,000.00
สมาชิก
1.3 การพัฒนาองค
ความรูของสมาชิก
400,000,000.00
1.4 การปฐมนิเทศสมาชิกใหม
1.5 กรรมการใหม
ตองไดรับการพัฒนาเรื่อง
550,000,000.00
การดำเนินงานสหกรณ
องการของสมาชิกโดยใชสื่อ
ด1.6
านเงิสำรวจความต
นฝาก
2.
มสามัญประจำป
1. โครงการจั
ไมเพิ่มผลิตดภัประชุ
ณฑ(คงประเภทบั
ญชีเงิ(การจั
นฝาก)ด
ประชุ
มสามัญประจำป
2.
ทบทวนหลั
กเกณฑร)ะเบียบเงินฝากประเภท
3. มโครงการสรรหากรรมการดำเนิ
เดิ
ใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุมนการและ
ผูแทนสมาชิก
3.1 จัดใหมีการรับสมัครเลือกตั้งจากสมาชิก
เปนนเรืประธานกรรมการและกรรมการ
ดเพืา่อนทุ
อนหุน
ดำเนิ
นการนวาระ
ป
1.
สะสมหุ
รายเดื2อนตามระเบี
ยบฯ
3.2จัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกแตละ
หนวยงานในสัดสวน ผูแทน 1 คนตอสมาชิก
10 คน
3.3 ดำเนินงานตามขั้นตอนการเลือกตั้ง
มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา

1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
สมทบ (บุคคลภายนอก)

632,699,166.50

-

ผลการดำเนินงาน
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ
163 ราย

แผนการดำเนินงาน
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
140 ราย

ป 2564

แผนการดำเนินงานประจำป 2565
ป 2565
แผนการดำเนินงาน
การจัดรการระบบเทคโนโลยี
อยละ 10 ของกำไรสุสารสนเทศ
ทธิ
5. จัดหาอุปกรณ170
ดานเทคโนโลยี
ให
ราย
เหมาะสมกับมาตรฐานสหกรณ
1.สรางกระบวนการมีสวนรวมของ
สมาชิก 80,000,000.00
1.1 โครงการเสริ
มสรางความรูแก
430,000,000.00
คณะกรรมการและสมาชิ
ก
300,000,000.00
1.1.1 การศึกษาดูงานของกรรมการ
เจาหนาที่ /400,000,000.00
สมาชิก
1.1.2 การพัฒนาองคความรูของ
สมาชิก 750,000,000.00
1.1.3 ปฐมนิเทศสมาชิกใหม
ตองไดรับการ
ด1.1.4
านเงินกรรมการใหม
ฝาก
พัฒไมนาเรื
งการดำเนิ
นงานสหกรณญชี
1.
เพิ่ม่อผลิ
ตภัณฑ(คงประเภทบั
ทำแผนยุ
เงิ1.1.5
นฝากเดิ
ม) ทธศาสตร 5 ป
1.1.6
สำรวจความต
2.
ทบทวนหลั
กเกณฑองการของสมาชิ
ระเบียบเงินฝากก
ผานสื่อ online
ประเภทเดิ
มใหเหมาะสมกับสมาชิกทุก
2. โครงการจั
ดประชุมสามัญประจำป
กลุ
ม
ทุ2.1นเรืการจั
อนหุดนประชุมใหญสามัญประจำป
2.2สะสมหุ
การจัดนประชุ
สามัญประจำป
1.
รายเดืมอวินตามระเบี
ยบฯ
3. โครงการสรรหากรรมการ
ดำเนินงานและผูแทนสมาชิก
3.1 จัดใหมีการรับสมัครเลือกตั้งจาก
สมาชิกเพื่อเปนประธานกรรมการ และ
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แผนการดำเนินงาน

ป 2564

ป 2565
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
4. พัฒนาคุรณอภาพชี
วิตสมาชิ
ก ทธิ
นการ วาระ
แผนการเพิ่มทุนสำรอง
ยละ 10
ของกำไรสุ
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการดำเนิ
รอยละ 10 ของกำไรสุ
ทธิ 2 ป
4.1 โครงการสมาชิ140
กตนแบบ
3.2 จัดใหมีการเลื
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
ราย
163 ราย
170อกตั
ราย้งผูแทนสมาชิก
4.2คัดเลือกสมาชิกที่มีกิจกรรมเสริม/รายได
แตละหนวยงานในสัดสวนผูแทน 1 คน
(รายใหม)
เพิ่มจากการใชเงินสหกรณ
ตอสมาชิก 10 คน
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
3.3 ดำเนินงานตามขั
้นตอนการ
-ทุนเรือนหุน
117,000,000.00
78,099,680.00
80,000,000.00
เลือกตั้ง 430,000,000.00
-การรับฝาก
810,000,000.00
425,781,557.32
5. พัฒนาการบริหาร แผนการบริ
ดการ น 1. ทบทวนแกไ300,000,000.00
ขระเบียบ ขอบังคับสหกรณ
ทบทวนแกไขระเบี- ยบใหสอดคลอง ทบทวนแก300,000,000.00
ไขระเบียบขอบังคับสหกรณ
-การกูเงิหนารจั
จากสถาบั
จัดการโดยยึดหลัก
(ระเบียบ ขอบังคับสหกรณไดมาตรฐาน)
กับ พ.ร.บ. สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน
การเงิน
ธรรมาภิ
บาล
2. โครงการสหกรณ
สีขาวดวย
-มีการปรับปรุงแก- ไขระเบียบใน พัฒนาการบริ
หารโดยยึดหลักธรรมาภิ
1.
เสริมสร
างความ
-การกูยืมเงินจาก
400,000,000.00
400,000,000.00
ธรรมาภิบาล (เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
การประชุมประจำเดือนของ
บาล
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
นไปตามระเบียบ)
คณะกรรมการและ
มีการรางแกไข 1.เพื่อใหขอ750,000,000.00
บังคับ /ระเบียบของ
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู สหกรณฯ ใหเป550,000,000.00
632,699,166.50
3. จัดระบบบริหารจัดการความเสี่ยงของ
ระเบียบขอบังคับเสนอที่ประชุม สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ของสมาชิก
ระหวางป
(สหกรณมีระบบการจัดการความ
ใหญเพื่อพิจารณา
นไดนมฝาก
าตรการ
แผนการบริหารจัดการ
ดสหกรณ
านเงินฝาก
ดนาานเงิ
เสี่ยไมงทีเพิ่ด่มีมผลิ
ีประสิ
1.1ไมจัเดพิทำร
อบังคับ/รางญชี
โครงสรางทุนใหเกิดความ 1.
ตภัทณธิฑภ(าพ)
คงประเภทบัญชีเงินฝาก) 1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
1.
่มผลิาตง ภัแกณไฑขข
(คงประเภทบั
4. ทบทวนหลั
จัดระบบประเมิ
น (เพื
่อประเมิ
ผลสัมฤทธิ์ 2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
ขระเบีมย)บ ของสหกรณฯ ที่ตองการ
สมดุลทางการเงิน
2.
กเกณฑ
ระเบี
ยบเงินนฝากประเภท
เงิแกนไฝากเดิ
ของการดำเนิ
นงานแต
ละโครงการ)
แกทบทวนหลั
ไข
เดิ
มใหเหมาะสมกั
บสมาชิ
กทุกกลุม
สมทบ (บุคคลภายนอก)
2.
กเกณฑ ระเบียบเงินฝาก
1.2 นำเสนอประเด็
นสำคัญบทีสมาชิ
่ตองการ
ประเภทเดิ
มใหเหมาะสมกั
กทุก
แกไมข เพื่อขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ
กลุ
ระชุนมสามัญประจำป
ดานทุนเรือนหุน
ทุจากที
นเรือ่ปนหุ
1.3สะสมหุ
ทบทวนนรายเดื
รางแกอไนตามระเบี
ขขอบังคับย/รบฯ
าง
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ
มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา 1.
แกไขระเบียบ
1.4 ประชาสัมพันธแจงใหสมาชิกไดรับ
ทราบ เสนอแนะ แกไข เพิ่มเติม โดย
ทำในลักษณประชาวิจารณตามหลัก
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แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
140 ราย

ป 2564
ผลการดำเนินงาน
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ
163 ราย

ดานทุนเรือนหุน
1. สะสมหุนรายเดือนตามระเบียบฯ

มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา

แผนการเพิ่มทุนสำรอง
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
(รายใหม)
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุน
117,000,000.00
78,099,680.00
-การรับฝาก
810,000,000.00
425,781,557.32
-การกูเงินจากสถาบัน
300,000,000.00
การเงิน
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
400,000,000.00
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
550,000,000.00
632,699,166.50
ของสมาชิก
ระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
ดานเงินฝาก
โครงสรางทุนใหเกิดความ 1. ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝาก) 1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
สมดุลทางการเงิน
2. ทบทวนหลักเกณฑระเบียบเงินฝากประเภท 2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
เดิมใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุม
สมทบ (บุคคลภายนอก)

ยุทธศาสตร

แผนการดำเนินงานประจำป 2565

2. ทบทวนหลักเกณฑ ระเบียบเงินฝาก
จัประเภทเดิ
ดระบบบริมหใหารจั
ดการความเสี
่ยงของ
เหมาะสมกั
บสมาชิ
กทุก
สหกรณ
กลุม
ทุ1.เพื
นเรื่ออใหนหุสนหกรณออมทรัพย
สาธารณสุ
งหวัดอนนตามระเบี
าน มีระบบการ
1.
สะสมหุขนจัรายเดื
ยบฯ
จัดการความเสี่ยงที่ดี มีประสิทธิภาพ
(หลักธรรมาภิบาล)
1.1 สรางกลไก กระบวนการ ของ
ระบบตรวจสอบภายในใหชัดเจน (เชน

ป 2565
แผนการดำเนินงาน
ธรรมาภิรอบยละ
าล 10 ของกำไรสุทธิ
1.5 รวบรวมสรุ170
ป นำเสนอประธาน
ราย
พิจารณาลงนาม และขอความเห็นชอบ
จากสำนักงานสหกรณจังหวัดนาน
1.6 ประกาศใช
เปนขอบังคับ /
80,000,000.00
ระเบียบ 430,000,000.00
2.เพื่อใหมีค300,000,000.00
ูมือหรือแนวทางการรักษา
ขอมูลทางการเงินของสมาชิก
2.1จัดทำคู400,000,000.00
มือคุมครองขอมูลสวน
บุคคล ภายใตขอกำหนด พรบ.
คุมครองขอ750,000,000.00
มูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2 ทบทวน คูมือคุมครองขอมูลสวน
บุดาคนเงิ
คล นฝาก
2.3
กและ
1. ไมประกาศให
เพิ่มผลิตภัสณมาชิ
ฑ(คงประเภทบั
ญชี
ประชาสั
เงินฝากเดิมพัม)นธใหสาธารณะรับทราบ
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แผนการดำเนินงาน

ป 2564

ป 2565
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
แผนการเพิ่มทุนสำรอง
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ ประเภทความเสี
รอยละ 10่ยงของกำไรสุ
ทธิ
ความรุนแรง
พัฒนาระบบรายงานความเสี
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
140 ราย
163 ราย
170 ราย ่ยงผาน
ระบบ Online กำหนดมาตรการ
(รายใหม)
ลงโทษ การกระทำผิดที่อาจเกิดความ
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
เสี่ยง หรือทำให
เกิดความเสียหายตอ
-ทุนเรือนหุน
117,000,000.00
78,099,680.00
80,000,000.00
สหกรณฯ) 430,000,000.00
-การรับฝาก
810,000,000.00
425,781,557.32
1.2 ลำดับขั300,000,000.00
้นตอนการตรวจสอบที่
-การกูเงินจากสถาบัน
300,000,000.00
ชัดเจน
การเงิน
1.3 ดำเนิน400,000,000.00
การตรวจภายในตามที่
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
400,000,000.00
กำหนด
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
1.4 รายงานผลการตรวจสอบ
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
550,000,000.00
632,699,166.50
750,000,000.00 แจง
คณะกรรมการดำเนินการ
ของสมาชิก
ระหวางป
1.5
มอบหมายคณะทำงาน
แกไข
แผนการบริหารจัดการ
ดานเงินฝาก
ดานเงิ
นฝาก
ข1.อไม
บกพร
โครงสรางทุนใหเกิดความ 1. ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบัญชีเงินฝาก) 1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
เพิ่มอผลิงทีต่ตภัรวจพบ
ณฑ(คงประเภทบัญชี
1.6
ติดตามผลการการแก
ไข หรือ
สมดุลทางการเงิน
2. ทบทวนหลักเกณฑระเบียบเงินฝากประเภท 2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
เงินฝากเดิ
ม)
ความก
าวหนากเกณฑ ระเบียบเงินฝาก
เดิมใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุม
สมทบ (บุคคลภายนอก)
2. ทบทวนหลั
แผนการใหบริการและจัด 1. การจัดสวัสดิการแกสมาชิกและเกื้อกูล
1.มีการจัดการสงเคราะหศพให
1.
การจัดสวัมให
สดิเกหมาะสมกั
ารแกสมาชิ
กและกทุก
ประเภทเดิ
บสมาชิ
สวัสดิการใหแกสมาชิกและ สมาชิก
สมาชิก/ญาติสายตรง
เกื
กลุ้อมกูลสมาชิก
สนับสนุนกิจกรรมของ
2.มีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกที่ ทุ1.1การสงเคราะห
เกี่ยวกับศพ
ด1.1านทุการสงเคราะห
นเรือนหุน เกี่ยวกับศพ
นเรือนหุน
6. จัดสวัสดิการใหแก
ชุมชน
1.2
การจัดนสวัรายเดื
สดิกอารถ
วนหนา ยบฯ
ได
ับผลกระทบจากภั
บัติ และ
สดิกอารถ
วนหนา ยบฯ
1. สะสมหุ
นตามระเบี
มีกรารสะสมทุ
นเรือนหุนยพิตามอั
ตรา 1.1.2การจั
สะสมหุดนสวัรายเดื
นตามระเบี
สมาชิก และเกื้อกูล
1.3 สนับสนุนกีฬาสาธารณสุข
สถานการณการแพรระบาดของ
1.3สนับสนุนกีฬาสาธารณสุข
สังคม
1.4 สนับสนุนกลุม,ชมรม ตางๆ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1.4สนับสนุนกลุม,ชมรม ตางๆ
3.มีการจัดสวัสดิการถวนหนาแก 1.5จัดสวัสดิการใหสมาชิกที่ไดรับ
สมาชิก
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และ

ยุทธศาสตร
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แผนการดำเนินงาน

แผนการเพิ่มทุนสำรอง
แผนการรับสมาชิกเพิ่ม
(รายใหม)
แผนการเพิ่มทุนสหกรณ
-ทุนเรือนหุน
-การรับฝาก
-การกูเงินจากสถาบัน
การเงิน
1. เสริมสรางความ
-การกูยืมเงินจาก
มั่นคงดานการเงินโดย สหกรณอื่น
คำนึงถึงผลประโยชน แผนการใหสินเชื่อจายเงินกู
ของสมาชิก
ระหวางป
แผนการบริหารจัดการ
โครงสรางทุนใหเกิดความ
สมดุลทางการเงิน

ยุทธศาสตร

632,699,166.50

400,000,000.00
550,000,000.00
3. การฝกอบรมการประกอบอาชีพระยะสั้น
ดเชานนเงิการผลิ
นฝากตขนม อาหาร สินคาสุขภาพ
3.1สำรวจ/สอบถามความต
องการเรี
ของ
1. ไมเพิ่มผลิตภัณฑ(คงประเภทบั
ญชียเงินรูนฝาก)
สมาชิ
กเกี่ยวกับกเกณฑ
การประกอบอาหาร
สินคา
2.
ทบทวนหลั
ระเบียบเงินฝากประเภท
สุขมภาพ
เดิ
ใหเหมาะสมกับสมาชิกทุกกลุม
3.2จัดหาวิทยากร/หรือแหลงเรียนรู
3.3อบรมระยะสั้นแกสมาชิกที่สนใจจากการ
ดสำรวจ/สอบถาม
านทุนเรือนหุน ออกระเบียบเงินกูเพื่อการ
สงเสริ
มเงินนกูรายเดื
ดอกเบีอ้ยนตามระเบี
ต่ำ เพื่อการประกอบ
1.
สะสมหุ
ยบฯ
อาชีพ
4. ชวยเหลือสมาชิกที่เจ็บปวยหรือเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหนาที่ (ออกระเบียบที่เกี่ยวของ)

มีการสะสมทุนเรือนหุนตามอัตรา

1. คงประเภทเงินฝากเทาเดิม
2. งดรับเงินฝากสำหรับสมาชิก
สมทบ (บุคคลภายนอก)

78,099,680.00
425,781,557.32
-

ผลการดำเนินงาน
รอยละ 10.06 ของกำไรสุทธิ
163 ราย

แผนการดำเนินงาน
รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ
140 ราย
2. การอบรมการขายสินคาผานระบบออนไลน
2.1 สำรวจสอบถามความตองการในการ
เรียนรูของสมาชิ117,000,000.00
ก
2.2 จัดอบรมในการใช
สื่อออนไลนขายสินคา
810,000,000.00
การทำ Packaging
โดยวิทยากร
300,000,000.00

ป 2564

แผนการดำเนินงานประจำป 2565

4.ชวยเหลือสมาชิกที่เจ็บปวยหรือ
เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาที่
4.1.ออกระเบียบ

ป 2565
แผนการดำเนินงาน
สถานการณ
การแพร
ระบาดของโรคติ
รอยละ
10 ของกำไรสุ
ทธิ ด
เชื้อไวรัสโคโรนา170
2019
ราย
2.การอบรมการขายสินคาผานระบบ
ออนไลน
2.1.สำรวจสอบถามความต
80,000,000.00องการใน
การเรียนรูข430,000,000.00
องสมาชิก
2.2.จัดอบรมในการใช
สื่อออนไลนขาย
300,000,000.00
สินคาการทำ packaging โดยวิทยากร
3.การฝกอบรมการประกอบอาชี
400,000,000.00 พ
ระยะสั้น เชน การผลิตขนม,อาหาร,
สินคาสุขภาพ
750,000,000.00
3.1.สำรวจ/สอบถามความตองการ
นรูนของสมาชิ
ดเรีายนเงิ
ฝาก กเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร
คาสุขภาพ ญชี
1.
ไมเพิ่มผลิตภัณ,สิ
ฑ(นคงประเภทบั
ดหาวิ
เงิ3.2.จั
นฝากเดิ
ม) ทยากร /หรือแหลงเรียนรู
3.3.อบรมระยะสั
้นแกสระเบี
มาชิกยทีบเงิ
่สนใจ
2.
ทบทวนหลักเกณฑ
นฝาก
จากการสำรวจ
/สอบถาม บสมาชิกทุก
ประเภทเดิ
มใหเหมาะสมกั
3.4.ออกระเบี
ยบเงินกูเพื่อการสงเสริม
กลุ
ม
ทุเงินนเรืกูดออกเบี
นหุน ้ยต่ำเพื่อการประกอบ
อาชีสะสมหุ
พ นรายเดือนตามระเบียบฯ
1.

4.4 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2565
ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด น าน จำกั ด พ.ศ.2560 ข อ ที่ 18 กำหนดให
ที่ประชุมใหญสามัญประจำป กำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน สำหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จำเปนและสมควร
แกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
สำหรั บ ป 2565 สหกรณ ฯ ขอกำหนดวงเงิ น กู ยื ม หรื อ การค้ ำ ประกั น เพื่ อ ใช เป น ทุ น หมุ น เวี ย น
เกิ ด สภาพคล อ ง จำนวน 1,300,000,000.00 บาท (หนึ่ งพั น สามร อ ยล านบาท) และเป น ไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของ
สหกรณ พ.ศ. 2561 ขอ 7 หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ
ฯลฯ
7.2.2 กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกูยืมของสหกรณ แยกตามประเภทของสหกรณ
ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณ อ อมทรั พ ย ถื อ ใช ว งเงิ น การกู ยื ม ของสหกรณ ไ ม เ กิ น 1.5 เท า ของ
ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ
ฯลฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด มี ทุนเรือนหุน
จำนวน1,636,153,880.00 บาท และทุ น สำรองเป น เงิ น 120,170,591.67 บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
1,756,324,471.67 บาท โดยตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ ดั ง กล า ว ได ก ำหนดค า สั ม ประสิ ท ธิ์
ในการคำนวณได 1.5 เทา เปนเงินจำนวน 2,634,486,707.50 บาท
ดังนั้น ในป 2565 คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน
กูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2565 จำนวน 1,300,000,000.00 บาท (หนึ่งพันสามรอยลานบาท)
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4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปี 2565
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี 2565 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอ จำนวน 2 ราย เพื่อที่ประชุมพิจารณา เป็นผู้สอบบัญชีตามรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
รับอนุญาต
1. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
- จำนวนครั้งที่เข้า
ตรวจสอบ
- จำนวนผูช้ ่วย
2. การจัดทำรายงาน
ผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี
- รายงานประจำปี
3. การบริการอื่นๆ

4. ค่าธรรมเนียม
สอบบัญชี

- จำนวนเงิน

(1)
นายณรงค์ อินทิพย์
สำนักงานตรวจสอบบัญชีนายณรงค์ อินทิพย์
29/51 ถ. วิเชียรจำนง ต.ธานี
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

(2)
L P N Auditing Group
นายวิศิษฎ์ ลิมปิอังคนันต์
22/2 อาคารสมสวัสดิ์ ดีพาร์ทเมนท์
ถ. เหมืองหิต ต. ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

- เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง/ มอบหมายให้
ผู้ช่วยทำการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ
2-3 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 วันทำการ

- เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง/ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ทำการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย ปีละ 2-3 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ

- ไม่น้อยกว่า 3 คน

-ไม่น้อยกว่า 3 คน

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี โดยจะส่ง
สำเนาให้กรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงิน และ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่า
บริการพิเศษแต่อย่างใด
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสีย่ งในการสอบ
บัญชี ภารกิจทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเวลาที่
ต้องใช้ในการปฏิบัตงิ านสอบบัญชีโดยรวม
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดและการ
สอบทานหนี้ขอให้เป็นความรับผิดชอบของ
สหกรณ์
90,000.00

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี โดยจะส่ง
สำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงิน และบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น ค่าบริการพิเศษ
แต่อย่างใด
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมกรรมการทุกครั้ง
ตามที่ สหกรณ์ร้องขอ
- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

ภารกิจที่นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทัง้ เวลาที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ค่าใช้
จ่ายในการยืนยันยอดและการสอบทานหนี้
ขอให้เป็นความรับผิดชอบของสหกรณ์
100,000.00

มติที่ประชุม
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4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าธรรมเนียม ประจำปี 2565
ตามข้อบังคับข้อ 102 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ
และเศรษฐศาสตร์ เป็ น ต้น และผ่ านการอบรมหลั กสู ต รการตรวจสอบกิ จการ จากกรมตรวจ เพื่ อ เป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคน หรือ หนึ่งนิติบุคคล อยู่ในตำแหน่งได้ สองปี
ทางบัญชีสหกรณ์

รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบภายในกิจการ
1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
- จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี2565-2566
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์ นึกไม่ลืม สังกัด สสอ.ปัว
2. นางนุชนารถ โพธิสาร
สังกัด บำนาญ สสจ.น่าน
3. นายเกียรติ จันพฤกษ์
สังกัด สสอ.เมืองน่าน
- เข้าตรวจสอบทั้งทีม
โดยเข้าตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อ 1 เดือน
- 3 คน

- จำนวนผู้เข้าตรวจ
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี
- รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน
เป็นรายงานการสรุปผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือนเสนอต่อคณะกรรมการ
- รายงานประจำปี
- เป็นรายงานการสรุปผลการตรวจสอบ
โดยภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
3. การบริการอื่นๆ
- ให้คำปรึกษาแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมกรรมการ
ทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ
4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
- ตามรอบระยะเวลาบัญชีของสหกรณ์ฯ
กิจการ สำหรับ 1 ปี
- ค่าตอบแทนรายปี 3 คน คนละ 20,000 บาท
- จำนวนเงิน
รวม 60,000 บาท
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4.7 พิจารณาสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ประจำป 2565
คณะกรรมการดำเนิ น การชุ ด ที่ 31/2564 ได ค รบวาระตามข อ บั งคั บ สหกรณ จะต องสรรหาเพื่ อแทน
ตำแหนงกรรมการ 8 ตำแหนง โดยสมาชิกทุกคนใชสิทธิ์สรรหาโดยวิธีการหยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งและนั บ
คะแนนโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รายชื่อผูสมัครสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำป 2565 ดังนี้
1. ตำแหนงประธานกรรมการ สมัคร 2 คน เลือกได 1 คน
1.1 นายอานันต ศิริ
หมายเลข 1
ไดคะแนน.........................................
1.2 นายกฤษ ใจวงค
หมายเลข 2
ไดคะแนน.........................................
2. ตำแหนงกรรมการ หนวยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน/กรมอนามัย/บำนาญ/บำเหน็จรายเดือน/
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด สมัคร 1 คน เลือกได 1 คน
2.1 นายธไนศวรรย งามบุณยรักษ
หมายเลข 1
ไดคะแนน........................................
3. ตำแหนงกรรมการ หนวยโรงพยาบาลนาน / บำนาญโรงพยาบาลนาน สมัคร 4 คน เลือกได 2 คน
3.1 นางยาใจ หลวงเทพ
หมายเลข 1
ไดคะแนน........................................
3.2 นายกษิดิศ สวนสาร
หมายเลข 2
ไดคะแนน........................................
3.3 นายประจวบ นุผัด
หมายเลข 3
ไดคะแนน........................................
3.4 นางสาววิลาวัลย หมอมูล
หมายเลข 4
ไดคะแนน........................................
4. ตำแหนงกรรมการ หนวยกลุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต.ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สมัคร 5 คน เลือกได 3 คน
4.1 นายนิคม สุนทร
หมายเลข 1
ไดคะแนน.........................................
4.2 นายพยนต อินมณี
หมายเลข 2
ไดคะแนน.........................................
4.3 นายเมฆอาคม ทองตีฆา
หมายเลข 3
ไดคะแนน.........................................
4.4 นายนันทมิตร นันทะเสน
หมายเลข 4
ไดคะแนน.........................................
4.5 นายเกษตร ปะทิ
หมายเลข 5
ไดคะแนน.........................................
สรุป
1. ตำแหนงประธานกรรมการ
1......................................................................................................................................................................
2. ตำแหนงกรรมการ หนวยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน/กรมอนามัย/บำนาญ/บำเหน็จรายเดือน/
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
1......................................................................................................................................................................
3. ตำแหนงกรรมการ หนวย โรงพยาบาลนาน / บำนาญโรงพยาบาลนาน
1…………………………………………………………………………………………………………………………………............………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………........……….
4. ตำแหนงกรรมการ หนวย กลุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต.ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1……………………………………………………………………………………………………………………………………........……….
2………………………………………………………………………………………………………………………………….........…………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………........……….

มติที่ประชุม
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4.8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ
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ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
พ.ศ. 2565
ตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ ส หกรณ ออมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั งหวัด น าน จำกั ด เมื่ อ วั น ที่ 12 เดื อ น
กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ไดลงมติเปนเอกฉันท ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิกขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมดและให
ใชขอบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลวมีความดังนี้
ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด พ.ศ.2565”
ขอบั งคับ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันที่น ายทะเบียนสหกรณ รับ จดทะเบียนใหยกเลิกขอบังคั บ
สหกรณที่มีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันที่ขอบังคับสหกรณฉบับนี้มีผลบังคับใช
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ขอบังคับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
พ.ศ. 2565

หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
ขอ 1. ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสำนักงาน
ชื่อ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
NAN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
ประเภท สหกรณออมทรัพย
ที่ตั้งสำนักงาน(ใหญ) เลขที่ 480 หมูที่ 5 บานทุงเศรษฐี ตำบล ผาสิงห
อำเภอ เมืองนาน จังหวัด นาน 55000

สหกรณ อ าจย า ยที่ ตั้ งสำนั กงานได ต ามที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควร
โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไว
ที่สำนั กงานของสหกรณ เดิ ม สำนั กงานส วนราชการสหกรณ และที่ วาการอำเภอแห งท องที่ส หกรณ ตั้ งอยู
เปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราวตอไปดวย
ตราของสหกรณ
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ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้
ตรารู ป วงกลมสองวงซ อ นกั น ระหว า งวงกลมในและวงกลมนอก
มี ข อ ความคำว า สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั งหวั ด น า น จำกั ด
ภายในวงกลมด า นในมี รู ป งู พั น คบเพลิ ง และมี รู ป มื อ จั บ กั น และมี
เกลียวเชือกเปนสัญญาลักษณของความสามัคคีภายใตรูปงูพันคบเพลิง

หมวด 2
วัตถุประสงคและอำนาจกระทำการ
ขอ 2. วัตถุประสงค สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) สงเสริมให สมาชิกออมทรัพย โดยชวยให สามารถสงวนส วนแหงรายไดของตนไวใน
ทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
(2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก
(3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ
(5) รว มมื อกั บ สหกรณ อื่ น สั น นิ บ าตสหกรณ แ ห งประเทศไทย ชุม นุ มสหกรณ องค ก ร
ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริม และปรับปรุงกิจการของสหกรณ
(6) สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ขอ 3. อำนาจกระทำการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ให สหกรณ มีอำนาจกระทำการ
ดังตอไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ใหเงินกูแกสมาชิก
(4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
(5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ
(7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ
แกกจิ การของสหกรณ
(8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
(10) ฝากหรือลงทุ น อยางอื่น ตามกฎหมายและตามที่ คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ
แหงชาติกำหนด
(11) ดำเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ
(12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว
(13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก
(14) ขอรับ ความช วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด
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(15) กระทำการต า ง ๆ ตามที่ อ นุ ญ าตไว ใ นกฎหมายว า ด ว ยสหกรณ เพื่ อ ให เป น ไป
ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง
กูยื ม เช าหรือให เช า เชาซื้อหรือให เชาซื้อ โอนหรือรับ โอน สิทธิการเชาหรือสิทธิก
ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ขอ 4. ที่มาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
(3) กูยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให
หุน
ขอ 5. การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจำกัดจำนวน มีมูลคาหุนละสิบบาท
ขอ 6. การถือหุน สมาชิกทุกคนตองชำระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตาม
อัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนของตน ตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจำ และเงินที่จาย
ควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจำซึ่งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัดและหมายถึงบำนาญตามกฎหมาย
วาดวยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย
ถ า สมาชิ กประสงค จ ะถื อ หุ น รายเดือ นในอั ตราที่ สูงกวาอัต ราที่ ก ำหนดไวในระเบี ย บของ
สหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่ มขึ้น อีกเมื่อใดก็ ยอมทำได โดยแสดงความจำนงเปน หนังสือตอคณะกรรมการ
ดำเนินการแตจำนวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชำระแลวทั้งหมดสมาชิกจะโอนหรือถอนหุนใน
ระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได
เมื่ อสมาชิกภาพของสมาชิ กสิ้ นสุ ดลง สหกรณ มีสิทธิน ำเงิน ตามมูล คาหุนที่ ส มาชิกมีอยูมา
หักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชำระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินคาหุนนั้น

140

รายงานประจำ�ปี 2564

ANNUAL REPORT 2021

ขอ 7. การชำระค า หุ น รายเดื อ น การชำระค า หุ น รายเดื อ นนั้ น ให ช ำระโดยวิ ธี หั ก จากเงิ น ได
รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณี สมาชิกที่เกษียณอายุ หรือ
สมาชิกที่โอนยายสังกัดตามขอ 41 และไมสามารถหักรายได ใหสมาชิกรายนั้นนำเงินสงสหกรณทุกวันสิ้นเดือน
เมื่ อสมาชิ กมี คำขอเปน หนั งสือและคณะกรรมการดำเนิน การไดส อบสวนพิจ ารณาเห็นวา
สมาชิ ก นั้ น ตกอยู ในพฤติ ก ารณ อั น ทำให ไม ส ามารถชำระค า หุ น รายเดื อ นได โ ดยมิ ใช เกิ ด ขึ้ น ด ว ยเจตนา
อันไมสุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชำระคาหุนรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได
ขอ 8. การลดหรืองดชำระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกสงเงินคาหุนรายเดือนสูงกวาเกณฑที่กำหนด
หากประสงค จ ะขอลดส ง เงิ น ค า หุ น รายเดื อ นก็ ย อ มทำได แต ต อ งไม ต่ ำ กว า เกณฑ ก ารถื อ หุ น รายเดื อ น
ตามระเบียบที่สหกรณกำหนด
สำหรั บ สมาชิ กที่ ได ช ำระเงิน คาหุน ไมนอยกวา 120 เดื อน และไมมีห นี้ สิน อยูตอสหกรณ
ในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน จะลดสงเงินคาหุนใหต่ำกวาเกณฑ หรืองดชำระคาเงินหุนรายเดือนก็ได แตเมื่อ
กลับมามีหนี้สินในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกันจะตองกลับมาถือหุนรายเดือนตามเกณฑหรือระเบียบตั้งแตเดือน
ที่ถัดจากเดือนที่สมาชิกมีหนี้สิน
ทั้งนี้ สมาชิกตองแจงความจำนงเป น หนั งสื อต อคณะกรรมการดำเนิน การ โดยในปห นึ่ง ๆ
จะเปลี่ยนแปลงมากกวาสองครั้งไมได
ขอ 9. การแจ งยอดจำนวนหุ น สหกรณ จ ะแจงยอดจำนวนหุ น ที่ ส มาชิกชำระเต็มมูล ค าแลวให
สมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ

หมวด 4
การดำเนินงาน
ขอ 10. การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิก
หรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของ
สหกรณหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้
ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กำหนดไว
และเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ใหสหกรณดำรงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
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การใหเงินกู
ขอ 11. การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแก
(1) สมาชิกของสหกรณ
(2) สหกรณอื่น
การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูได
ตามขอบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ
ขอกำหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและวงเงินใหกู
หลั กประกั น สำหรับ เงิน กู ลำดั บ แห งการให เงิน กู การกำหนดอัตราดอกเบี้ย เงิน กู การสงเงิน งวดชำระหนี้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการทำธุรกรรม
ดานสินเชื่อหรือการใหเงินกู และอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
การใหเงินกูแกสหกรณอื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ
มีเงินทุนเหลือจากการใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ
สมาชิกหรือสหกรณอื่นซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคำขอกูตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณที่กำหนดไว

ขอ 12. วัตถุประสงคแหงเงินกู เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะเพื่อการ
อันจำเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
ให ค ณะกรรมการดำเนิ น การสอดส อ ง และกวดขั น การใช เ งิ น กู ข องสมาชิ ก ให ต รง
ตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น
ขอ 13. ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้
(1) เงิ น กู เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ส มาชิ ก มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ เหตุ อั น จำเป น รี บ ด ว น
และมีความประสงคขอกูเงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจใหเงินกูเพื่อเหตุนั้นไดตามระเบียบของสหกรณ
(2) เงินกูสามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคขอกูเงินสำหรับใชจาย เพื่อการอันจำเปน
หรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิกนั้นไดตามระเบียบของ
สหกรณ
(3) เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือใหเงินกู เพื่อสงเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการดำเนินการอาจให
เงินกู พิเศษแกสมาชิกนั้ น ไดตามที่เห็ นสมควร โดยผูกูตองระบุวัต ถุป ระสงค แตล ะอยางของเงิน กูป ระเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
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ขอ 14. ดอกเบี้ ยเงิน กู ให ส หกรณ เรีย กดอกเบี้ ย เงิ น กู ทุ กประเภทที่ ให แ ก ส มาชิ ก ในอั ตราตามที่
กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 15. การควบคุ ม หลั กประกั น และการเรีย กคื น เงิน กู ให ค ณะกรรมการดำเนิ น การตรวจตรา
ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
เห็ น ว า หลั ก ประกั น สำหรั บ เงิ น กู ร ายใดบกพร อ ง ผู กู จ ะต อ งจั ด การแก ไ ขให คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกำหนดสงคืน
โดยสิ้ น เชิ ง พร อ มทั้ งดอกเบี้ ย ในทั น ที โดยมิ พั ก ต อ งคำนึ งถึ งกำหนดเวลาที่ ให ไว และให ค ณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา
(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดำเนินการวาผูกูนำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงินกู
นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นวาหลักประกันสำหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองและ
ผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(4) เมื่อผิดนัดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
ในกรณีที่ผูค้ำประกันจะตองรับผิดชำระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถ
ชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงไดเมื่อผูค้ำประกันรองขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันใหผูค้ำประกันชำระเปน
งวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจำนวนงวดสำหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ
ขอ 16. ความผูกพั นของผูกูและผูค้ำประกัน ผูกูหรือผูค้ำประกันตองรับผูกพั นวา ถาตนประสงค
จะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจำตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตกรณีที่ยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอ 41)

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ
ขอ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดตาม
กฎหมายว าด ว ยสหกรณ แ ละตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แ ห ง ชาติ ก ำหนด โดยให ค ำนึ ง ถึ ง
ความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรือสมาชิกจะไดรับ
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การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน
ขอ 18. วงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกัน ใหที่ประชุมใหญกำหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับ ป ห นึ่ ง ๆ ไวตามที่ จ ำเป น และสมควรแกการดำเนิ น งาน วงเงิน ซึ่งกำหนดดังวานี้ ต องเป น ไปตามที่
กฎหมายวาดวยสหกรณกำหนดไวและไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงินหรือโดยวิธีอื่น
ใดสำหรับใชเปนทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะตองอยู
ภายในวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันประจำปตามขอ 18
การเงินและการบัญชีของสหกรณ
ขอ 20. การลงลายมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ การลงลายมื อ ชื่ อ เพื่ อ ให มี ผ ลผู ก พั น สหกรณ ในกิ จ การ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกำหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) หนั ง สื อ กู ยื ม ซึ่ ง สหกรณ เป น ผู กู ยื ม ตลอดจนการเบิ ก หรื อ รั บ เงิ น กู การจำนอง
ซึ่งสหกรณเปนผูจำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอื่น ๆ จะตองลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร หรื อ เหรั ญ ญิ ก หรื อ กรรมการผู ที่ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมายกับผูจัดการรวมเปนสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กลาวไวในขอ (1) ขางบนนี้
จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ ง ในหนั งสือกู ยืมซึ่ งสหกรณ เป น ผูกูยืม ใบรับ เงิน ตั๋วสัญ ญาใชเงิน ของสหกรณ นั้น ตอง
ประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสำคัญดวย
ขอ 21. การเงิ น ของสหกรณ คณะกรรมการดำเนิ น การต องดำเนิ น การในทางอั น สมควรเพื่ อให
การเงินของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) การรับ จายและเก็บ รักษาเงิน ของสหกรณ ใหเป น ไปตามที่ กำหนดไวในระเบี ยบของ
สหกรณ
(2) การรับจายเงินของสหกรณตองกระทำที่สำนักงานของสหกรณเทานั้น เวนแตมีกรณี
อันจำเปนที่ไมอาจปฏิบัติได ใหคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติไดตามสมควร
ขอ 22. การบั ญ ชี ของสหกรณ คณะกรรมการดำเนิ น การมี ห น าที่ ท ำบั ญ ชี ตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สำนักงานสหกรณ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุ
อื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน
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ใหสหกรณจัดทำงบการเงินประจำปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดง
สินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป
ขอ 23. การเสนองบการเงิน ประจำป ต อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ คณะกรรมการดำเนิ น การต อ งนำเสนอ
งบการเงินประจำปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแต
วันสิ้นปทางบัญชี
คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณเสนอตอ
ที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจำป และสงสำเนารายงานประจำปกับกับงบการเงินประจำปไปยัง
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ
อนึ่ ง สหกรณ ต องเก็ บรักษารายงานประจำป แสดงผลการดำเนิ น งาน งบการเงิน ประจำป
พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สำนักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิกขอตรวจ
ดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม
ขอ 24. ทะเบี ย นและเอกสารของสหกรณ สหกรณ ต อ งจั ด ทำทะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบี ย นหุ น
ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมีชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยูของสมาชิก และรายการ
เกี่ยวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทำสมุดรายงานการประชุมใหญ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรใหมีขึ้น
สหกรณ ต อ งส งสำเนาทะเบี ย นสมาชิ ก และทะเบี ย นหุ น แก น ายทะเบี ย นสหกรณ ภ ายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
ให ส หกรณ ร ายงานการเปลี่ ย นแปลงรายการในทะเบี ย นสมาชิ ก หรื อ ทะเบี ย นหุ น ต อ
นายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
สมาชิ ก อาจขอตรวจดู เ อกสารดั ง กล า วในวรรคแรกก อ นได ณ สำนั ก งานของสหกรณ
ในระหวางเวลาทำงาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได
นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน
การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ
ขอ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด โดยผูสอบบัญชี
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง
ขอ 26. การกำกั บดู แ ลสหกรณ คณะกรรมการดำเนิ น การ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ
ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสหกรณ ซึ่งไดรับคำสั่งจาก
นายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณหรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการ
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ดำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณระหวางเวลาทำงานของ
สหกรณ
ให ผู ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งตามความในวรรคแรกปฏิ บั ติ ต ามคำสั่ ง และอำนวยความสะดวกให
ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคำชี้แจงตามสมควร
ขอ 27. การสงรายการหรือรายงาน สหกรณตองสงรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
ตอหนวยงานที่กำกับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หนวยงานนั้น หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว
กำไรสุทธิประจำป
ขอ 28. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวาสหกรณมีกำไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสำรอง
ไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ และเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ แหงประเทศไทยตามอัตราที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
กำไรสุทธิป ระจำป ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ป ระชุมใหญ อาจจะ
จัดสรรได ดังตอไปนี้
(1) เป น เงิ น ป น ผลตามหุ น ที่ ช ำระแล ว ให แ ก ส มาชิ ก แต ต อ งไม เ กิ น อั ต ราที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)
ออกจายเปนเงินปนผลสำหรับปใดดวยจำนวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาว
มาแลว
(2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทำไวกับสหกรณในระหวางป
เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคืน สำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น
(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(4) เป นทุ นรักษาระดับอั ตราเงิน ปน ผล ไมเกินรอยละสองแห งทุน เรือนหุน ของสหกรณ
ตามที่มีอยูในวันสิ้นป นั้น ทุ นรักษาระดับ อัตราเงิน ปน ผลนี้ จะถอนไดโดยมติแห งที่ประชุมใหญเพื่อจายเป น
เงินปนผลตามหุนตาม (1) และหามจายทุนนี้หากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
(5) เปนทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(7) เป น ทุ น สวั ส ดิ ก ารและการสงเคราะห ต ามสมควรแก ส มาชิ ก และครอบครั ว
ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ
(9) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น
การใช จ ายทุ น ตามวรรคก อ น ให เป น ไปตามระเบี ย บของสหกรณ และให กำหนดระเบีย บ
สำหรับแตละทุนเปนการเฉพาะ
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ทุนสำรอง
ขอ 29. ที่มาแหงทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหแกสหกรณ ถาผูยกใหมิไดกำหนดวาใหใชเพื่อการใด ใหนำเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินนั้น
สมทบเปนทุนสำรองของสหกรณ
จำนวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุความ
ก็ใหสมทบจำนวนเงินนั้นเปนทุนสำรอง
กำไรสุทธิประจำปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรร
ตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี หรือ
ปรากฏวาจำนวนที่จัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงินจำนวนดังกลาวใหสมทบเปนทุนสำรอง
ทั้งสิ้น
ขอ 30. สภาพแหงทุนสำรอง ทุนสำรองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปนกันไมได
หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได
ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเขา
บัญชีทุนสำรองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม

หมวด 5
สมาชิก
ขอ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ
(1) ผู ที่ มี ชื่ อ และลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซึ่ งจะเป น สมาชิ ก ของสหกรณ ได ช ำระ
คาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว
(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ไดชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขาคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว
ขอ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ
(3) เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ก. เปนขาราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน หรือขาราชการที่ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนาน หรือ
ข. ลูกจางประจำสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน หรือ ลูกจางประจำ ที่โอน
ไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในจังหวัดนาน หรือ
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ค. พนักงานราชการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน หรือพนักงานราชการ
ที่โอนไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานดานสาธารณสุข สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนาน หรือ
ง. เปนเจาหนาที่สหกรณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
จ. เปนขาราชการ หรือ พนักงานราชการ หรือ ลูกจางประจำ หรือเจาหนาที่สหกรณ
ตามขอ ก., ข., ค. และ ง. ที่ ยาย หรือโอน หรือลาออกจากราชการและประสงค จะเปน สมาชิกสหกรณ อยู
ซึ่งมีรายไดประจำและหนวยงานตนสังกัดยินยอมดำเนินการหักเงินสงใหสหกรณได
ฉ. เป น ลู ก จ า งประจำสั ง กั ด กรมอนามั ย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสำนั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนาน
ช. เปนขาราชการบำนาญ หรือลูกจางประจำ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
ที่เกษียณอายุรับเงินบำเหน็จรายเดือน
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น
ซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 37. ตองยื่นใบสมัครพรอมลงลายมือชื่อถึงสหกรณตามแบบที่กำหนด
ไว โดยต อ งมี ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของผู ส มั ค รคนหนึ่ ง รั บ รองแต ถ า ผู ส มั ค รเป น ผู ด ำรงตำแหน ง ไม ต่ ำ กว า
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ก็ไมตองมีผูรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติ
ถู ก ต อ งตามที่ ก ำหนดไว ใ นข อ 32 ทั้ ง เห็ น เป น การสมควรรั บ เข า เป น สมาชิ ก ได ก็ ให แ จ ง ผู ส มั ค รชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรือ่ งการรับสมาชิกเขาใหมให
ที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ
ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอ
ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน
สมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 34. คาธรรมเนี ยมแรกเข า ผู เขาเปน สมาชิกจะตองชำระคาธรรมเนียมแรกเขาให แก สหกรณ
คนละหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได สวนผูที่ลาออกจาก
การเปนสมาชิกแลว สหกรณจะรับเขาเปนสมาชิกใหมไดโดยตองลาออกครบหนึ่งปและตองชำระคาธรรมเนียม
ครั้งตอไปคนละหารอยบาท
ขอ 35. สิ ท ธิ ห น า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก เข า เป น สมาชิ ก ต อ งชำระค าธรรมเนี ย มแรกเข าและค า หุ น
ตามจำนวนที่จะถือครบถวน เมื่อไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ
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(4) ไดรับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ
(2) เขาประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
ขอ 36. สมาชิกยายสังกัด สมาชิกที่ยาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงคจะสมัครเขา
เปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขาเปนสมาชิกไดและ
คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติใหรับเขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้นมีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุน
และเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปนสมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน
เงินกู และเงินฝาก (ถามี)ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณใหตามวิธีการที่ไดกำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งยายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเป นสมาชิกก็ใหยื่น ใบสมัครถึงสหกรณ เมื่อไดป ฏิบั ติตาม
ขอกำหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิก
อยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว
การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูในสหกรณเดิมนั้น ใหเปนไปตาม
ที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
ขอ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิก สมาชิกคนใด
มีการเปลี่ย นแปลงชื่อ ชื่อสกุ ล คำนำหนาชื่อ สัญ ชาติ และที่ อยู ต องแจงใหส หกรณ ทราบภายในสิ บห าวัน
นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปน
ผู รั บ โอนประโยชน ในเงิ น ค าหุ น เงิ น ฝาก หรื อ เงิ น อื่ น ใดจากสหกรณ เมื่ อ ตนถึ งแก ค วามตาย โดยมอบไว
แกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทำตามแบบที่สหกรณกำหนด
ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทำไวแลวก็ตอง
ทำเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณ
จะจายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือ
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ถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาท
ของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกำหนดในขอ 45 และขอ 46
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กำหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออก
ให แสดงวาสมาชิกนั้ น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดำเนิ นการได
พิจารณาและอนุมัติ แลว สหกรณ จะจายเงินผลประโยชนดั งกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณี ผูมีสิทธิรับ เงิน
ผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทำใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกำหนดอายุความ ฟองคดีใหสหกรณโอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสำรอง
ของสหกรณทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
(4) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย
(5) ต องคำพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ให จ ำคุ ก เว น แต ค วามผิ ด ลหุ โทษหรื อ ความผิ ด อั น กระทำ
โดยประมาท
(6) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32 (3) ที่โอน หรือยาย หรือ
ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไมมีความผิด และมิไดลาออกจากสหกรณ
(7) ถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 41. สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไมมีความผิด สมาชิก
ที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดเวนแตออกเพราะตาย
หรือเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคำพิพากษาใหลมละลาย ถามิไดลาออกจาก
สหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู และจะงดชำระคาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวา
นั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 42. การลาออกจากสหกรณ สมาชิกผูไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกันเงินกู
อาจขอลาออกจากสหกรณ ได โดยแสดงความจำนงเป น หนั งสื อ ต อ คณะกรรมการดำเนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวา
ออกจากสหกรณได
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คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจากสหกรณ
ตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย
ขอ 43. การให ออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกให ออกจากสหกรณ เพราะเหตุ อยางหนึ่ งอย างใด
ดังตอไปนี้
(1) ขาดชำระค าหุ น รายเดื อ นถึ งสามงวดติ ด ต อ กั น หรื อ ขาดชำระรวมถึ งหกงวด ทั้ งนี้
โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
(2) นำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น
(3) ไม จั ด การแก ไขหลั ก ประกั น สำหรั บ เงิน กู ที่ เกิ ด บกพร อ งให คื น ดี ภ ายในระยะเวลา
ที่ คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(4) คางสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ
(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก หรือเมื่อ
จะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณ
อยูแลว
(6) จงใจฝ าฝน ไม ป ฏิ บั ติต ามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบี ย บ มติ และคำสั่งของสหกรณ ห รือ
ประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเสื่อมเสียตอสหกรณ
ไมวาโดยประการใด ๆ
เมื่ อคณะกรรมการดำเนิ น การไดส อบสวนพิจ ารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาว
ขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
สมาชิกที่ ถูกให ออกจากสหกรณ มีสิทธิยื่น อุทธรณ ตอที่ป ระชุมใหญ โดยใหยื่น อุทธรณ ตอ
ผูต รวจสอบกิ จ การหรื อคณะผู ตรวจสอบกิ จ การภายในหกสิบ วัน นับ แตวัน ที่ไดรับ แจงใหออกจากสหกรณ
คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
ขอ 44. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะ
เหตุใด ๆ หรือมีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญเปนที่สุดใหออกจากสมาชิก ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ใหสหกรณแจงเรื่องสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุม
ทราบโดยเร็ว
ขอ 45. การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ จะจายคืนคาหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ คืนใหกอน
คาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใน
สหกรณ คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงิน
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ปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชีที่ออก โดยไดรับเงิน
ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกำไรสุทธิประจำปนั้นแลวก็ได
สุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ
ถา ในป ใดจำนวนค าหุ น ที่ ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิก ภาพจะเกิน รอยละสิ บ
แหงทุน เรือนหุน ของสหกรณ ตามที่มีอยูในวัน ตน ปนั้ น คณะกรรมการดำเนิน การมีอำนาจให รอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนไดออกจากงานประจำตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการ
อาจผอนผันเปนพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับ
ฝาก เงินป นผลและเงินเฉลี่ยคืน กับ ดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่ สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ คืนใหตามกฎหมาย
ลมละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (6) และ (7) นั้น สหกรณจะจาย
คาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอัน
สมควร โดยไมมเี งินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุนภายหลัง
วันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ
ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอหุน
ที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลวนำมาเฉลี่ย
โดยใชจำนวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคำนวณ
เมื่ อสหกรณ มี การคำนวณมู ล คาเงิน คาหุน จายคืน ตอหุ น แลว ในปต อ ๆ ไป สหกรณ ตอ ง
คำนวณมู ลคาเงิน คาหุ น จายคืนต อหุน ให เป นปจจุบันทุกป และมูล คาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน
ที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 46. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
ตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
กลุมสมาชิก
ขอ 47. กลุมสมาชิก สหกรณ อาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม กิจกรรมของ
ที่ป ระชุมกลุ ม การเลื อกตั้งจำนวนกรรมการบริห ารกลุม การดำรงตำแหน ง การพ นจากตำแหนง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
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ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ
ขอ 48. ความรั บ ผิ ด ของสมาชิ ก สมาชิก มีค วามรับ ผิด เพื่ อ หนี้ สิน ของสหกรณ จ ำกัด เพี ย งไม เกิ น
จำนวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ขอ 49. สมาชิ กสมทบ สหกรณ อาจรับ สมาชิกสมทบไดต ามที่ เห็น สมควร โดยตองสมัครเขาเป น
สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจำ
ขอ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ
(2) เปนบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) (ก) บิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะหรือ
(ข) บุคคลในองคกรหรือหนวยงานที่ขาดคุณสมบัติตามขอ 32 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ
หรือเปนลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในสังกัดเดียวกันกับสมาชิกและไดรับคาจางจาก
หนวยงานตนสังกัดนั้น
(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
(6) มิไดเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอื่น
ขอ 51. วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณ
ตามแบบที่ ก ำหนดไว โดยให ยื่ น หลั ก ฐานแสดงความสั ม พั น ธ กั บ สหกรณ ห รือ สมาชิ ก ตามข อ 50 (3) เมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กำหนดในขอ 50 ทั้งเห็น
เปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
สมทบกับชำระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน
เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ขอ 52. ค า ธรรมเนี ย มแรกเข า ของสมาชิ ก สมทบ ผู ส มั ค รเข า เป น สมาชิ ก สมทบต อ งชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือวาเปนรายไดของสหกรณ
จะเรีย กคื น ไม ได ไม วาดว ยกรณี ใด ๆ ส วนผู ที่ลาออกจากการเป น สมาชิกสมทบแลว สหกรณ จ ะรับ เข าเป น
สมาชิกสมทบใหมไดโดยตองลาออกครบหนึ่งปและตองชำระคาธรรมเนียมครั้งตอไปคนละหารอยบาท
ขอ 53. การถือหุน สมาชิกสมทบแตละรายจะตองถือหุนในสหกรณอยางนอยหนึ่งหุน แตตองไมเกิน
หนึ่งในหาของหุนที่ชำระแลวทั้งหมด
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การถือหุนแรกเขา การชำระคาหุน การแจงยอดจำนวนหุน และอื่น ๆ ใหเปนไปตามความใน
ขอบั งคั บ หมวด 3 วาดวยหุ น โดยอนุโลม สำหรับการถือหุนเพิ่มใหเปน ไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
ขอ 54. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัด
กับกฎหมายสหกรณ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
(3) การรับฝากเงิน สามารถกำหนดใหสมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ ไดทั้ง
เงินฝากประเภทออมทรัพยและประเภทประจำ
(4) การให เงิน กู สามารถกำหนดให ส มาชิก สมทบมี สิ ท ธิกู เงิน จากสหกรณ ไดต าม
ระเบียบของสหกรณ แตทั้งนี้ ตองไมเกินกวาจำนวนเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุนที่ตนเองมีอยูในสหกรณ
(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ
(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เข็มแข็ง
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิ ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญและการประชุมอื่นของสหกรณ
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(3) เปนกรรมการดำเนินการ
(4) กูยืมเงินเกินกวาเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุนของตนเอง
ขอ 55. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู ข องสมาชิ ก สมทบ สมาชิ ก สมทบคนใดมี
การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งชื่ อ สั ญ ชาติ และที่ อ ยู ต อ งแจ งให ส หกรณ ท ราบภายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ มี
การเปลี่ยนแปลง
การตั้งผูรับโอนประโยชน
ขอ 56. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป น ผู รับ โอนประโยชน ในเงิ น ค า หุ น เงิน ฝาก หรือเงิน อื่น ใดจากสหกรณ เมื่อ ตนถึ งแกค วามตาย
โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทำตามแบบที่สหกรณกำหนด
ถ าสมาชิ ก สมทบประสงค จ ะเพิ กถอนหรือเปลี่ย นแปลงผูรับ โอนประโยชน ที่ ได ท ำไว แล ว
ตองทำเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว
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เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ และ
สหกรณ จ ะจ ายเงิน ค าหุ น เงิน รับ ฝาก เงิน ป น ผล เงิน เฉลี่ ย คื น และเงิน ผลประโยชน ห รือเงิน อื่ น ใดบรรดา
ที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ได
นำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาว
นั้น ทั้งนี้ ตามขอกำหนดในขอ 60 และขอ 61
ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายใน
กำหนดหนึ่ งป นั บ แต วัน ที่ ส มาชิ กสมทบตายหรือไดรับ แจงจากสหกรณ โดยใหแนบสำเนามรณบั ตรที่ ทาง
ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมี
สิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบได
จัดทำให สหกรณ ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่ อพน กำหนดอายุความฟองคดีให สหกรณ โอนจำนวนเงิน ดังกลาวไป
สมทบเปนทุนสำรองของสหกรณทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ขอ 57. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(3) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย
(4) ตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดย
ประมาท
(5) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว
(6) กรณี ส มาชิ ก ของสหกรณ ซึ่ งเป น ผู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สมาชิ ก สมทบตามข อ 50 (3)(ก)
ตองขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆตามที่กำหนดไวในขอบังคับ ใหสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ขาดจากการ
เปนสมาชิกสมทบดวย
(7) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50 ยกเวนสมาชิกสมทบตามขอ 50 (3)(ข) ที่ออกจาก
งานประจำโดยไมมีความผิด ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกสมทบอยูและจะงดชำระ
คาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจากสหกรณไดตามระเบียบของสหกรณ
(8) ถูกใหออกจากสหกรณ
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ขอ 58. การลาออกจากสหกรณ ของสมาชิกสมทบ สมาชิ กสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ ได
โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวน
พิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได
ขอ 59. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ
เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(2) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ
(3) แสดงตนเป น ปฏิ ป กษห รือทำให เสื่อมเสีย ตอสหกรณ หรือขบวนการสหกรณ ไมวา
โดยประการใด ๆ
เมื่ อ คณะกรรมการดำเนิ น การได ส อบสวนพิ จ ารณาปรากฏว าสมาชิ ก สมทบมี เหตุ ใด ๆ
ดังกลาวขางตน และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจำนวนกรรมการ
ดำเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ
ขอ 60. การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิกสมทบมีอยูใน
สหกรณ ใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให
สหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวัน
สิ้นปทางบัญชีที่ออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปที่ออกนั้นดวยในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติให
จัดสรรกำไรสุทธิป ระจำป นั้นแลวก็ได สุดแตจะเลือก สวนเงิน รับฝากและดอกเบี้ ยนั้ นสหกรณ จะจ ายคืน ให
ตามระเบียบของสหกรณ
ถาในปใด จำนวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละ
สิบแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจใหรอการจายคืน
คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (3) สหกรณจะจายคาหุน
เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตาม
กฎหมายลมละลาย
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สมทบขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ต ามข อ 57 (6) (7) และ (8) นั้ น
สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให จ ายค าหุ น ภายหลังวั น สิ้ น ป ทางบั ญ ชี โดยขอรับ เงิน ปน ผลและเงิน เฉลี่ย คืน ในป นั้น ภายหลังที่
ที่ป ระชุมใหญ ได พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิป ระจำป ก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ จะจายให
ตามระเบียบของสหกรณ
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ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุนจายคืนตอ
หุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแลว
นำมาเฉลี่ยโดยใชจำนวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคำนวณ
เมื่ อสหกรณ มี การคำนวณมู ล คาเงิน คาหุน จายคืน ตอหุ น แลว ในปต อ ๆ ไป สหกรณ ตอ ง
คำนวณมู ลคาเงิน คาหุ น จายคืนต อหุน ให เป นปจจุบันทุกป และมูล คาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน
ที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม
ขอ 61. การหั ก จำนวนเงิ น ซึ่ งสมาชิ ก สมทบต อ งรั บ ผิ ด ต อ สหกรณ ในการจ า ยคื น จำนวนเงิ น
ของสมาชิกสมทบตามขอ 60 นั้น ใหสหกรณหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน
ขอ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบี ยนสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ
ไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ
หมวด 7
การประชุมใหญ
ขอ 63. การประชุมใหญสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญสามัญไดดังนี้
(1) ประชุมใหญสามัญครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ โดยคณะ
ผูจัดตั้งสหกรณนัดสมาชิกมาประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายการทั้งปวงใหแก
คณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งพิจารณาเรื่องทั้งปวงตามที่คณะผูจัดตั้งสหกรณกำหนด
(2) ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของ
สหกรณ
ขอ 64. การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวิสามัญไดดวยเหตุดังนี้
(1) คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ไดเมื่อมีเหตุอันสมควร
(2) นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
(3) สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุนที่ชำระแลว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุง
การดำเนินงาน และตองเรียกโดยไมชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ
(4) สมาชิ ก จำนวนไม น อ ยกว าหนึ่ ง ในห า ของจำนวนสมาชิ ก ทั้ งหมดหรื อ ไม น อ ยกว า
หนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หาสิบคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนินการใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ
คณะกรรมการดำเนิ น การต อ งเรี ย กประชุ ม ใหญ วิ ส ามั ญ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
รับ คำร องขอ ถ าคณะกรรมการดำเนิ น การไมเรียกประชุมใหญ วิส ามัญ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหนายทะเบียนสหกรณมีอำนาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
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ขอ 65. การประชุ ม ใหญ โดยผู แ ทนสมาชิ ก กรณี ที่ส หกรณ มี ส มาชิก เกิน กวาหนึ่ งพั น คน ให การ
ประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น
ขอ 66. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนงผูแทนสมาชิก
(1) สมาชิ ก เท า นั้ น มี สิ ท ธิ ได รั บ เลื อ กตั้ งเป น ผู แ ทนสมาชิ ก และให ด ำเนิ น การเลื อ กตั้ ง
ตามระเบียบของสหกรณ
(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทำในที่ประชุมกลุมกอนการประชุมใหญ
สามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุ การกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุม
แจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
(3) ใหที่ประชุมกลุมดำเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจำนวนสมาชิกสิบคน
ต อผู แทนสมาชิ กหนึ่ งคน ถ าเศษของอั ตราส ว นดังกลาวเกิน กึ่งให เลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่ มขึ้น อีกหนึ่งคน
ในจำนวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) เปนผูแทนสมาชิกโดยตำแหนง โดยใหนับรวมอยูในจำนวนผูแทนสมาชิก
ที่กลุมพึงเลือกตั้งได อนึ่ง จำนวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได
(4) ให ผู แทนสมาชิ กอยูในตำแหนงคราวละหนึ่งป ทางบัญ ชีของสหกรณ ถายังไมมีการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตำแหนงตอไปพลางกอน
ขอ 67. การพนจากตำแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตำแหนง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุมที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ขอ 68. ตำแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจากตำแหนง
ไมวาดวยประการใด ๆ จนทำให จำนวนผู แทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่ งรอยคน หรือเหลือไมถึงสามในสี่ของ
จำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดำเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจำนวนที่วางลง
และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตำแหนงไดเพียงเทาที่กำหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทน
นั้นชอบจะอยูได
ขอ 69. การแจงกำหนดการประชุมใหญ เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจง
วัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
แต ถ า การประชุ ม นั้ น เป น การด ว นอาจแจ ง ล ว งหน า ได ต ามสมควรและอาจแจ ง สมาชิ ก ให ท ราบทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือ
นั้น และตองแจงใหเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาสเดียวกัน
กับที่แจงใหสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกทราบดวย
ขอ 70. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก
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ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมใหญในฐานะ
ผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ
ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอำนาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตนไมได
ขอ 71. การเรียกประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
แลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 70 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วัน
นับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
จำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการ
ประชุมใหญ วิ สามั ญ ที่ ส มาชิ กหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรีย กประชุม เมื่อมีส มาชิกหรือผูแทนสมาชิกมา
ประชุมมีจำนวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 70 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม
ขอ 72. อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมีอำนาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ ในขอตอไปนี้
(1) รับ ทราบเรื่อ งการรับ สมาชิก เข าใหม สมาชิก ออกจากสหกรณ การเลือ กตั้ งผู แทน
สมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ
(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการและ
ผูต รวจสอบกิจการของสหกรณ
(3) อนุมัติงบการเงินประจำป และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ
(4) รับ ทราบรายงานประจำป แสดงผลการดำเนิ น งานของสหกรณ จ ากคณะกรรมการ
ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ
(5) กำหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่หรือคาตอบแทนอื่นของผูตรวจสอบกิจการ
(6) กำหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ
(8) กำหนดค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า พาหนะ ค า เช า ที่ พั ก และค า เบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา
(9) แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(10) เห็ น ชอบให แยกสหกรณ ควบสหกรณ เลิกสหกรณ เขารว มจัดตั้งหรือเปน สมาชิ ก
ชุมนุมสหกรณ
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู
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(12) พิเคราะหและปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ
รองนายทะเบี ยนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย
(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณคิดจะทำเปนเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค
ของสหกรณ
(14) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งทั้ ง ปวงที่ ข อ บั ง คั บ ไม ได ก ำหนดให เป น อำนาจของผู ใดเป น
การเฉพาะ
หมวด 8
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 73. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เมื่อไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณแลว ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณมีอำนาจ
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเช น เดี ย วกั บ คณะกรรมการดำเนิ น การจนกว า ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส ามั ญ ครั้ งแรก
จะได เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การขึ้ น และให ค ณะผู จั ด ตั้ ง สหกรณ ม อบหมายการทั้ ง ปวงให แ ก
คณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 74. คณะกรรมการดำเนิ นการ ใหสหกรณ มีคณะกรรมการดำเนิน การ ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอยาง
นอยหนึ่งคน ตองเปนผูมีคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรม
ตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด
การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกใหกระทำโดยวิธีสรรหาคณะกรรมการดำเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกำหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญและใหกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบโดย
ทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส
ขอ 75. หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิด
ที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล ออก ปลดออก หรือให อ อกจากราชการ องคก าร หน ว ยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ
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(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่
(5) เป น กรรมการหรื อ ผู จั ด การในสหกรณ ถู ก สั่ ง เลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ ยกับ สหกรณที่ตนเป นสมาชิกในระยะเวลาสองป ทาง
บัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนง
นั้น
(7) ผูซึ่งถูกสหกรณ ที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ ฟองดำเนินคดีในทาง
แพ งหรื อ ทางอาญาในข อ กล า วหาที่ ก ระทำให ส หกรณ เสี ย หาย หรือ เคยต อ งคำพิ พ ากษาถึ งที่ สุด ให ช ดใช
คาเสียหายแกสหกรณในการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย
(8) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลั กทรัพยห รือสำนักงานคณะกรรมการกำกั บ และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกั นภั ย สั่งถอดถอนจาก
การเปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใต
การกำกับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลวหรือ
ไดรับการยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี
(9) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย
ที่มีลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน
(10) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(11) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณ อื่น เวน แตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณ
ที่สหกรณนั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง
(12) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณ นั้นไมเกินหนึ่งป หรือ
เปนผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี
(13) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัท
ขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้น
(14) เปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 76. อำนาจหนาที่ของกรรมการดำเนินการแตละตำแหนง
(ก) ประธานกรรมการ มีอำนาจหนาที่ดังนี้
(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย
(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอยและอยู
ในวัตถุประสงคของสหกรณ
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามที่กำหนดไวในขอบังคับนี้
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(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ก ารในอำนาจหน า ที่ ข องประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตำแหนงประธานกรรมการวางลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให
(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
(ค) เลขานุการ มีอำนาจหนาที่ดังนี้
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ
(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ แลวแตกรณี
(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
(ง) เหรัญญิก มีอำนาจหนาที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณให
เปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(2) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ
ขอ 77. กำหนดเวลาอยูในตำแหนง คณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองป
นั บ แต วั น เลื อ กตั้ ง ในวาระเริ่ ม แรกเมื่ อ ครบหนึ่ ง ป นั บ แต วั น เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การทั้ ง คณะ
ใหกรรมการดำเนินการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนิ นการทั้งหมดโดยวิธีจับ
สลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดำเนินการ
ที่อยูในตำแหนงจนครบวาระออกจากตำแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลง
ตามวาระ ก็ ให ค ณะกรรมการดำเนิ น การชุ ดเดิ มรักษาการไปจนกวาจะมี การเลือกตั้งคณะกรรมการแทน
ตำแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
กรรมการดำเนินการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
กรณีตำแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดำเนินการที่ยังอยูในตำแหนงประสงค
จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหนงดังกลาว จะตองลาออกจากตำแหนงกรรมการดำเนินการเดิมของตนเสียกอน
และใหถือวาเปนการพนจากตำแหนงตามวาระ
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ในกรณีที่กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการดำเนินการที่
ไดรับเลือกตั้งใหมอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และใหนำความในวรรคแรก
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 78. การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกตอ
ที่ประชุมใหญของสหกรณ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) มีลักษณะตองหามตามขอ 75
(5) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
(6) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตอกันสามครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร
ใหกรรมการดำเนินการผูมีสวนไดเสียตาม (6) อุทธรณตอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม
(7) และได ล งมติ โดยคะแนนเสีย งไมน อยกวาสองในสามแห งจำนวนกรรมการดำเนิ น การที่ มีอยูทั้งหมดใน
ขณะนั้นยกเวนผูมีสวนไดเสีย ก็เปนอันถือวากรรมการดำเนินการรายนั้นตองพนจากตำแหนง
กรณี ที่ที่ป ระชุมใหญ ลงมติถอดถอนให กรรมการดำเนิน การพน จากตำแหนงทั้งคณะ ให ที่
ประชุ ม ใหญ ค รั้ ง นั้ น เลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดำเนิ น การใหม ทั้ ง คณะ และอยู ในตำแหน ง ได เ ช น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการดำเนินการชุดแรก
ขอ 79. ตำแหนงกรรมการวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลง
กอนถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 78 (7)) ใหกรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหนงอยู
ดำเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหนงที่วาง
แตถาในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรง
ตำแหน งอยูจะประชุมดำเนิ น การใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกให มีการประชุมใหญ วิสามัญ ขึ้น โดยเร็ว
เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหนงที่วางลง
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
กอน เปนตำแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทำหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุม
ใหญเพื่อเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหนาที่แทน
ชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม
กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหนงที่วาง ใหอยูในตำแหนงได
เพียงเทากำหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได
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ขอ 80. การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต
ตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได ในกรณีที่เปนการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบ ขอบังคับ และเรื่องที่สำคัญอื่นๆ
ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบดวยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนิ นการ ตองมี กรรมการดำเนิน การมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 81. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาที่ดำเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณกับทั้งในทาง
อันจะทำใหเกิดความจำเริญแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณเพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดใหมีขอกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ
ที่ปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ
(3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณโดยอยาง
นอยจะตองครอบคลุมถึ งความเสี่ยงดานสิ นเชื่อการลงทุน สภาพคลอง และปฏิ บัติการ รวมทั้ งจัด ใหมีการ
ทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ พรอมทัง้ รายงานผลการดำเนินการดังกลาว
ใหที่ประชุมใหญทราบ
(4) กำกั บ ดู แลฝ า ยจั ดการให จัด การงานของสหกรณ อยางมี ป ระสิท ธิภ าพ และดำเนิ น
กิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
(5) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(6) กำกั บ ดู แลให ฝ ายจั ดการรายงานเรื่องที่ส ำคัญ ของสหกรณ ตอคณะกรรมการอยาง
รวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวนเพื่อใหคณะกรรมการสามารถปฏิบัติ
ตามอำนาจหนาที่ไดอยางสมบูรณ
(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ย วกับ การฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณ อื่นและ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ
(8) พิจารณาแตงตั้งและกำหนดอำนาจหนาที่ของอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจำเปน
(9) กำกับดูแลสหกรณใหมีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได
(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลใหสมาชิก
ปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ
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(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ
(12) พิจารณาดำเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวในวัตถุประสงคของสหกรณ
(13) ค้ำประกันเงินกูที่สหกรณไดกูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำประกัน
ในฐานะสวนตัว
(14) กำหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ
(15) กำหนดและดำเนิ น การเกี่ ยวกั บ การประชุมใหญ การเสนองบการเงิน ประจำปและ
รายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ
(16) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ประชุมใหญ
(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ ใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(18) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจากการเปน
สมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอื่น
(19) พิ จ ารณามอบหมายอำนาจหน า ที่ ใ นการดำเนิ น งานให แ ก ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เกี่ยวของไดตามความเหมาะสม
(20) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งถอดถอนและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานหรือผูแทนหนวยงาน เพือ่ ประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ
(21) พิจารณาดำเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกำหนดคาตอบแทนของผูจัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง
(22) พิจารณากำหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ
(23) พิจารณาดำเนินการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน
(24) เชิ ญ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป น ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ ตลอดจนกำหนด
คาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร
(25) จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ และบรรดา
อุปกรณดำเนินงานของสหกรณ
(26) พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการอื่ น คณะอนุ ก รรมการ ผู ต รวจสอบกิ จ การ
ความเห็นของผูจัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
(27) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
(28) พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดาสมาชิก เจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสอดสอง
ดูแลโดยทั่วไปเพื่อใหกิจการของสหกรณดำเนินไปดวยดี
(29) ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
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(30) พิ จ ารณาแต ง ตั้ งผู แ ทนสหกรณ เพื่ อ เข า ประชุ ม และออกเสี ย งในการประชุ ม ใหญ
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคกรอื่นซึ่งสหกรณนี้เปนสมาชิก ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้นกำหนดไว
ขอ 82. ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการหรือ
งดเวนกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติหนาที่ของตนจนทำใหเสียผลประโยชน
ของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะ
การเงิ น ตามรายงานการสอบบั ญ ชี ห รื อ รายงานการตรวจสอบ เป น เหตุ ให ส หกรณ ได รั บ ความเสี ย หาย
คณะกรรมการดำเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ
คณะกรรมการอื่น
ขอ 83. คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการจาก
คณะกรรมการดำเนิ น การจำนวนห าคน โดยให ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญ ญิ ก และ
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการดำเนิ น การเป น กรรมการอำนวยการ และให ค ณะกรรมการดำเนิ น การตั้ ง
กรรมการดำเนินการอื่นเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร
ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเปนประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ
คณะกรรมการอำนวยการให อ ยู ในตำแหน งได เ ท า กั บ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการนั้น
ใหคณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือน
ละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ตองมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 84. อำนาจหน า ที่ ของคณะกรรมการอำนวยการ ใหคณะกรรมการอำนวยการเปน ผูดำเนิ น
กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายและตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั่งของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให
เปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ
(2) ควบคุ ม การจั ด ทำบั ญ ชี และทะเบี ย นต าง ๆ ของสหกรณ ให ถูก ต อ งครบถ ว นและ
เปนปจจุบันอยูเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณใหอยู
ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเกี่ยวของตรวจสอบไดทันที
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนิ น การในการปรับ ปรุงหรือแกไขการบริห ารงานของ
สหกรณ
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปและรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
(7) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ เสนอตอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ
(8) ทำนิติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย
ขอ 85. คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกูจากคณะกรรมการ
ดำเนิน การจำนวนห า คน โดยให มีตำแหน งประธานกรรมการคนหนึ่ งและเลขานุการคนหนึ่ ง นอกนั้ น เป น
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตำแหนงไดเทากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น
ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงินกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู ตองมีกรรมการเงินกูเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู ใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป
ขอ 86. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูม ีอำนาจหนาที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบั งคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณรวมทั้งขอ
ตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น
(2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
และเมื่อเห็ นวาหลั กประกั นสำหรับ เงิน กูรายใดเกิดบกพรองก็ ตองกำหนดใหผูกูจัดการแกไขให คืน ดีภ ายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กำหนดในสัญญา
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสง
เงินงวดชำระหนี้เงิน กู หรือผิด นัด การส งเงิน งวดชำระหนี้ เพื่ อเสนอความเห็ น ใหคณะกรรมการดำเนิน การ
พิจารณาผอนผันหรือเรียกคืนเงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ หรือพิจารณาวาตกเปน
ผูผิดนัดชำระหนี้ตามขอ 75 (6) โดยจะตองรายงานเปนประจำทุกเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

167

ขอ 87. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการ จำนวนหาคน โดยใหมีตำแหนงเปนประธานกรรมการ
คนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ
คณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ ใ ห อ ยู ใ นตำแหน ง ได เท า ที่ ก ำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น
ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งจำนวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ให ค ณะกรรมการศึ กษาและประชาสั ม พั น ธ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ งานให คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 88. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธมีอำนาจและหนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณใน
สวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิกและ
ผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ
(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้งผลงาน
ของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก
(4) ให การศึ กษาอบรมและเผยแพรแก ส มาชิ กถึงวิธีการออมทรัพ ย และการใช จายเงิน
อยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดำเนินงานของสหกรณอื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนำตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแกสมาชิกตามความ
เหมาะสม
คณะอนุกรรมการ
ขอ 89. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเปนแกการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่ง
แตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอำนาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด
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คณะกรรมการดำเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ
เปนที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถือวาที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ
ขอ 90. องคประกอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้ง
กรรมการดำเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนหาคน โดยมีตำแหนงประธานอนุกรรมการ
คนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจแต งตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป น ที่ ป รึ ก ษา
คณะอนุกรรมการได
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยูในตำแหนงไดเทากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น
ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ขอ 91. อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ย งมีอำนาจและหนาที่ ดำเนิ นกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบีย บ มติ และคำสั่งของสหกรณ ในส วน
ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอตอคณะกรรมการ
ดำเนิ น การพิ จ ารณา โดยครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ย งประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ย งดานสิน เชื่อ การลงทุ น
สภาพคลอง ปฏิบัติการและดานอื่น ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ
(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิ น ติ ด ตาม กำกั บ ดู แ ล และทบทวนความเพี ย งพอของนโยบายเกี่ ย วกั บ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มีนัยสำคัญ
ใหแกคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการดำเนินกิจการของสหกรณ
(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการและตอที่ประชุมใหญทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำป
(7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
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ขอ 92. องคประกอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดำเนินการแตงตั้งกรรมการ
ดำเนิ น การเป น คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น จำนวนห า คน และต อ งไม มี ก รรมการดำเนิ น การที่ เ ป น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยมีตำแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจแต งตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป น ที่ ป รึ ก ษา
คณะอนุกรรมการได
คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ให อ ยู ในตำแหน งได เท ากั บ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น
ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนอนุกรรมการทัง้ หมด จึงจะเปนองคประชุม
ข อวินิ จ ฉั ย ทั้ งปวงของคณะอนุ กรรมการการลงทุ น ให เสนอคณะกรรมการดำเนิ น การใน
การประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ขอ 93. อำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและ
หนาที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมทั้งใน
ขอตอไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปใหสอดคลอง
กั บ นโยบายด านการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนิ น การพิ จ ารณาเพื่ อ เสนอ
ใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(2) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการลงทุ น และแผนการจั ด การการลงทุ น ภายใต ข อบเขต
ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม
(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให ค ณะกรรมการดำเนิ น การทราบและรายงานผล
การปฏิบตั ิงานในที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจำป
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ประธานในที่ประชุม
ขอ 94. ประธานในที่ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ ห รื อ การประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การให
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธานกรรมการ
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เปนประธานในที่ประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ มคณะกรรมการอื่ น หรื อคณะอนุ กรรมการ เช น คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เปนประธาน
ในที่ ป ระชุม ถ าประธานกรรมการไม อยู ในที่ ป ระชุ ม ก็ให ที่ป ระชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป น ประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในที่ประชุม
ตามลำดับ แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเขาประชุมคน
หนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติถอด
ถอน คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือตำแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการเปนประธานใน
ที่ประชุม
การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในที่ประชุม
ขอ 95. การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงใน
ที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไมได
ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไมได
ขอ 96. การวินิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
(2) การควบสหกรณ
(3) การแยกสหกรณ
(4) การเลิกสหกรณ
การอื่นใดที่ขอบังคับนี้กำหนดการลงคะแนนเสียงไวเปนการเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติเปนไปตาม
ขอกำหนดนั้น
ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไมได
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รายงานการประชุม
ขอ 97. รายงานการประชุ ม ในการประชุ ม ใหญ การประชุ ม กลุ ม การประชุ ม คณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่อง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอื่นๆ
อนุกรรมการ แลวแตกรณีอีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตองจัดทำใหแลวเสร็จภายในไมเกินสามสิบวัน
หมวด 9
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ
ขอ 98. การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแตงตั้ง หรือจางเปนผูจัดการของสหกรณ โดยตอง
ไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) หรือ
เปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจางผูจัดการตองทำหนังสือสัญญาจางไว
เปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันใหเปนไปตามกฎหมาย
ในการแต งตั้ ง หรือจางผูจั ดการ ตองใหผูจัด การรับ ทราบและรับ รองที่ จะปฏิ บัติห น าที่ ดัง
กำหนดไวในขอ 100 เปนลายลักษณอักษร
ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแตงตั้งหรือจาง การกำหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจากตำแหนง
ของผูจัดการ
ขอ 99. การดำรงตำแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจางผูจัดการไดสองวิธี คือ มีกำหนดระยะเวลาจาง
หรือไมมีกำหนดระยะเวลาจางก็ได
ขอ 100. อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูจัดการ ผูจัดการมีอำนาจหนาที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขา
เปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุนตามขอบังคับของ
สหกรณ
(2) ควบคุ ม ให มีก ารเก็ บ เงิน คาหุ น รายเดือ น แจ งยอดจำนวนหุ น จายคื น คาหุ น และ
ชักชวนการถือหุนในสหกรณ
(3) รับฝากเงิน จายคืนเงินฝาก และสงเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ
(4) เปนธุระในการตรวจสอบคำขอกู จายเงินกู จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกูใหเปนไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ
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(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุนและเงินใหกูทุกหกเดือน
พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณ ตามอำนาจหน าที่ ที่กำหนดในระเบียบของ
สหกรณรวมถึงกำหนดหนาที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชา
และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย
(7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมีใบสำคัญโดยครบถวน
รับ ผิ ดชอบในการรับ จายเงินของสหกรณ ใหเป น การถูกตอง รวบรวมใบสำคัญ และเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกั บ
การเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบั ญชี และทะเบี ยนตาง ๆ ของสหกรณ ใหถูกตอง
ครบถวนและเปนปจจุบัน
(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆและประชุมคณะอนุกรรมการ
(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปและรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจายประจำป แผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ
(12) จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่ ให ส อดคล อ งกั บ แผนงานที่ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมใหญ
(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิใหเขารวมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ
(15) รั ก ษาดวงตราของสหกรณ และรั บ ผิ ด ชอบตรวจตราดู แ ลทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ
ของ สหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดำเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกำหนด
(18) ค้ ำ ประกั น เงิ น กู ที่ ส หกรณ ได กู ยื ม จากกรมส งเสริ ม สหกรณ โ ดยรั บ ผิ ด ชอบการ
ค้ำประกันในฐานะสวนตัว
(19) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การ หรื อ คณะกรรมการอื่ น ๆ
ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำเพื่อใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี
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ขอ 101. การพ น จากตำแหน งของผู จัด การ ผูจัด การของสหกรณ ตองพ น จากตำแหนงดวยเหตุ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ
(3) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามระเบี ย บของสหกรณ หรือ มี ลั กษณะต องห ามตามที่ ขอ บั งคั บ
และกฎหมายสหกรณกำหนด
(4) อายุ ค รบหกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ หรื อ ครบกำหนดตามสั ญ ญาจ า ง สุ ด แต เงื่ อ นไขใด
ถึงกำหนดกอน และใหพนจากตำแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ
(5) ถูกเลิกจาง
(6) ถูกลงโทษให ออกหรือไล ออก หรือมีพฤติกรรมอัน แสดงใหเห็น เปนประจักษ วาได
กระทำการหรื อละเว น การกระทำการใด ๆ อั น อาจทำใหเกิดความไม ส งบเรีย บรอยและศี ล ธรรมอั น ดีแก
ประชาชนหรือไมเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ
ขอ 102. การลาออกจากตำแหน งผู จัด การ ให ผูจัดการยื่น หนั งสื อถึงสหกรณ ก อนวัน ที่ จ ะออก
ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการลาออกนั้น
ขอ 103. การมอบหมายงานในหนาที่ ผูจัดการให กรรมการดำเนิน การ ภายในหาป นับแตวันที่
จดทะเบียนสหกรณ ถาสหกรณยังมิไดมีการจัดจางและแตงตั้งผูจัดการ หรือสหกรณไมอยูในฐานะ จะจัดจาง
เจาหนาที่สหกรณในตำแหนงอื่นดวยได ใหคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการมอบหมายในหนาที่ผูจัดการ
ใหกรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 104. การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตำแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้งใหผูใด
ดำรงตำแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหรองผูจัดการ หรือผูชวย
ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของสหกรณตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน
ขอ 105. การเปลี่ ยนผู จั ด การ ในกรณี ที่มีก ารเปลี่ย นผูจัดการ ให เป น หนาที่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน ตลอดจน
จัดทำงบการเงิน ของสหกรณเพื่อทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน
ขอ 106. เจ าหน าที่ ของสหกรณ นอกจากตำแหนงผูจัด การแล ว สหกรณ อาจจัด จางและแตงตั้ง
เจาหนาที่อื่นตามความจำเปนเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 75
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) และ (13) หรือ เป น ที่ ป รึก ษาสหกรณ ห รือเป น ผู ต รวจสอบ
กิจการสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ
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หมวด 10
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 107. ที่ปรึก ษา คณะกรรมการดำเนิ น การอาจเชิ ญสมาชิกหรือบุ คคลภายนอกซึ่งทรงคุ ณ วุฒิ
มีความรูความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาของสหกรณ เพื่อใหความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ จำนวนไมเกินหาคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ
ผลประโยชน และคาตอบแทนหรือคาใชจายที่ มีชื่อเรีย กเป น อยางอื่น ของผูทรงคุณ วุ ฒิ
ที่เปน ที่ปรึกษาซึ่งจะตองไดรับ ให อยูภ ายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุ มัติตอที่ป ระชุมใหญ และจะตอง
แสดงไวในรายงานประจำปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล

ผูตรวจสอบกิจการ
ขอ 108. ผู ตรวจสอบกิ จ การ ให ที่ป ระชุมใหญ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเปน บุ คคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูที่มีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร การสหกรณ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวของกั บ สหกรณ และมี คุณ สมบัติเปน ผูผานการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ
จำนวนสามคน
ขอ 109. ขั้น ตอนและวิ ธีการเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจ การ ให คณะกรรมการดำเนิ นการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศรับสมัคร
บุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ
ที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด เพื่อนำเสนอชื่อผูที่ผานการ
คัดเลือกเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตอง
แสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
เทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมา
เปนผูตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนไมเกินสามคน
กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 111 (2) (3)
(4) หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสำรองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน หรือ
จนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม
ขอ 110. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา
สองปบัญชีสหกรณ เมื่อครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม
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ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตำแหนงตามวาระอาจจะไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
กรณี ผู ตรวจสอบกิ จ การขาดจากการเปน ผูตรวจสอบกิจ การกอนครบวาระ ให กำหนด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ เพื่อเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญ ครั้งแรกหลังจาก
ผู ต รวจสอบกิ จ การคนนั้ น ขาดจากการเป น ผู ต รวจสอบกิจ การ และนับ วาระการดำรงตำแหน งของผูแทน
ตอเนื่องจากผูที่ตนมาดำรงตำแหนง
ขอ 111. การขาดจากการเป น ผู ต รวจสอบกิ จ การ ผู ต รวจสอบกิ จ การต อ งขาดจากการเป น
ผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) พนจากตำแหนงตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการดำเนินการและ
ใหมีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีมติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด
ขอ 112. อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการ
ดำเนิ นงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบั ญชี และดานปฏิบัติการในการ
ดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถู ก ตองของการบั น ทึ กบั ญ ชีเพื่ อให เป น ไปตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด
(2) ประเมิน ความมี ป ระสิทธิภ าพและประสิทธิ ผลการดำเนิ น งานของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบี ยนสหกรณ ขอบังคับ และระเบี ยบของสหกรณ รวมทั้ งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ สำนักงานสหกรณ
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ กำหนดใหตองปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย สิ น ของสหกรณ
วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพการใชทรัพยสินของสหกรณ เพื่อใหการใชทรัพยสินเปนไปอยาง
เหมาะสมและคุมคา
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(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณในการพิจารณาแกไข ขอสังเกต
หรือขอบกพรองเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ไดรับแจงจากสำนักงานสหกรณจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ
หรือผูสอบบัญชี
(6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด า น
ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย
(6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ การเปด เผยรายการในงบการเงิน ของสหกรณ เปน ไปโดยถูกตอง และได
ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด ตรวจสอบ
การจั ด ทำรายการย อแสดงสิ น ทรั พย และหนี้ สิน ครบถว นและไดเป ดเผยให ส มาชิกไดรับ ทราบเป น ประจำ
ทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง
(6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวาง
กลยุท ธดานการบริห ารความเสี่ ยงสอดคล องกั บ นโยบายการบริห ารความเสี่ย ง และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เปนตน เพื่อใหการบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว
(6.3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ การใหสิน เชื่อประเภทต าง ๆ ของสหกรณ เป นไปตามนโยบายดาน
สินเชื่อที่วางไว สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไมสามารถชำระหนี้
ไดตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการเปนไปตามนโยบายดานสินเชื่อและ
หลักเกณฑที่กำหนดไวในกฎกระทรวง
(6.4) ตรวจสอบการบริห ารดานการลงทุน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุนของสหกรณตองอยู
ภายใต น โยบายที่ ก ำหนดและเป น ไปตามกฎหมายสหกรณ และได ด ำเนิ น การภายใต เกณฑ ที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
(6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลองของสหกรณ การดำรงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ
บกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การฝาฝน
ระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
และนำเสนอ ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณและที่ประชุมใหญ
ขอ 113. การรายงานผลการตรวจสอบ ให ผูตรวจสอบกิจการมีหน าที่ รายงานผลการตรวจสอบ
เปนลายลักษณอักษรประจำเดือนและประจำป เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะที่เปน
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ประโยชน และเข า ร วมประชุ มคณะกรรมการดำเนิน การเพื่อ แจงผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ ผานมา
เขารวมประชุมใหญเพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจำปเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
กรณีพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณ
มีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ
ระเบี ย บ มติ ที่ ป ระชุ ม หรื อ คำสั่ ง ของสหกรณ ที่ อ าจจะก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก ส มาชิ ก หรื อ สหกรณ
อยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแกไข และให
จัดสงสำเนารายงานดังกลาวตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงาน
ผลการติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย
ขอ 114. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน าที่ หรือประพฤติ ผิ ด จริ ย ธรรมในการปฏิบั ติงานจนเป น เหตุ ให ส หกรณ ได รับ ความเสี ย หาย
ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ
ตองแจงใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอัน
จะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ
ขอ 115. สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการดังนี้
(1) อำนวยความสะดวก ให ความรวมมือแกผูต รวจสอบกิจ การ ในการให คำชี้แ จง
ตอบขอซั กถามต าง ๆ พรอมทั้ งจั ดเตรีย มขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบั น ทึกบัญ ชีของสหกรณ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบกิจการ
(2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหผูตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือนและจัดทำหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหการ
ดำเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ
หมวด 11
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 116. การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทำไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ตองกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไป
ยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ
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(2) คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแกไขเพิ่มเติมขอบังคับได เมื่อมีการพิจารณา
เรื่องที่จะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้น ใหถือ
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้น
กรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิ กทั้งหมด หรื อไม น อยกว าหนึ่ งรอยคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดำเนิน การ
ก อนการประชุ มใหญ ไม น อ ยกว าสามสิ บ วัน ใหแกไขเพิ่ ม เติมขอ บังคั บ ก็ย อมทำได โดยต องระบุ ขอความที่
ขอแกไขเพิม่ เติมนั้นพรอมดวยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ใหกระทำไดแตเฉพาะในการประชุม
ใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองคประชุม
ไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณี
(4) ขอบังคับ ที่น ายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกำหนดระเบีย บ
หรือคำสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนำความที่ไดกำหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคับใช และใหผูเกี่ยวของถือ
ปฏิบัติ
หมวด 12
ขอเบ็ดเสร็จ
ขอ 117. ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหนาที่กำหนดระเบียบตาง ๆ
เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ
รวมทั้งในขอตอไปนี้
(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ
(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจากสหกรณอื่น
(3) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
(4) ระเบียบวาดวยการรับฝากเงินจากนิติบุคคลอื่น
(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ
(6) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น
(7) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ
(8) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
(9) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
(10) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพื่อสาธารณประโยชน
(11) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(12) ระเบียบวาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก
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(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไวใหมี เพื่อสะดวกและ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ
ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอน
จึงจะใชบังคับได
สวนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลว ใหสงสำเนาใหกรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบภายในสามสิบวัน
ขอ 118. การดำเนิ น คดี เกี่ ยวกั บ ความเสี ยหาย ในกรณี ที่ ทรัพ ยสิ น ของสหกรณ ถูก ยักยอกหรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 117 (5) (6) แตมิไดรับชำระ
ตามเรียก คณะกรรมการดำเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ
ขอ 119. การตีความในขอบังคับ ถามีปญหาเกี่ยวกับการตีความในขอบังคับขอใด ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อขอคำวินิจฉัย และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
นั้น
ขอ 120. ทรัพยสินของสหกรณ การจำหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันทและตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญดวย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ขอ 121. การจำหนายทรัพยสินเมื่อสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการชำระบัญชี
โดยจำหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดทั้งจายคืนเงินรับฝากพรอมดวยดอกเบี้ยและชำระ
หนี้สินอื่นๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชำระบัญชีจายตามลำดับ
ดังตอไปนี้
(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนที่ชำระแลว
(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กำหนด
(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2)
เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจำนวนเงินกำไรสุทธิ
ที่สหกรณหาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่ถอนไปตามขอ 28 (4) ในปนั้น
ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหโอนใหแกสหกรณอื่นหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณีที่ไมอาจเรียกประชุมใหญ
ไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชำระบัญชีเสร็จ
ขอ 122. ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกำหนดขอความเรื่องใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติที่กำหนดไว
ในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณมาใชเปนสวนหนึ่ง
แหงขอบังคับนี้ดวย
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บทเฉพาะกาล
ขอ 123. นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ ถือใชอยูกอนวันที่ขอบั งคับ นี้ถือใช
และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกำหนดระเบียบขึ้นถือใชใหมตาม
ขอบังคับนี้

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายอานันต ศิริ)

ลงชื่อ

เลขานุการ
(นายเกษตร ปะทิ)

เหตุผล ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน
ที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565 ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด เมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ไดมีมติใหยกเลิกขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ทั้งหมด
เพื่ อ ความสะดวกในการดำเนิ น งานของสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข จั งหวั ด น า น จำกั ด ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ทำใหขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน
จำกั ด พ.ศ. 2560 มี ส าระสำคั ญ เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม จึงจำเป น ตอ งออกขอ บั งคับ สหกรณ ออมทรัพ ย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด พ.ศ. 2565 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565
------------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 79(8) และขอ 107(12) มติที่ประชุมกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 31 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 มีมติใหสหกรณฯ จัดทำระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุ ขจังหวัดนาน จำกัดวาดวยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565 เพื่อให
สอดคลองกับขอบังคับ หรือระเบียบ ของสหกรณ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด วาดวยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตที่ประชุมใหญสามัญประจำปใหความเห็นชอบ เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด วาดวยกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ มติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้และให
ใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการหรือผูที่ทำหนาที่ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“ กรรมการดำเนินการ ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ” หมายถึง ประธานกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“ ผูอำนวยการเลือกตั้ง ” หมายถึง ผูอำนวยการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง กรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“กรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง” หมายถึง กรรมการการประจำหนวยเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“กรรมการนับคะแนน” หมายถึง กรรมการนับคะแนนการเลือกตั้ง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
“ หนวยงาน ” หมายถึง หนวยงานตนสังกัดของสมาชิก ไดแก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน
โรงพยาบาลนาน โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และสถานบริการสาธารณสุข หรือ หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ที่สังกัดองคการบริหารสวนทองถิ่น ในจังหวัดนาน ซึ่งไดแบงออกเปนสี่กลุมงานตามขอ 6 เพื่อแบงสัดสวน
กรรมการดำเนินการ
“ เจาหนาที่ ” หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
ที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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“ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
ทุกคน ยกเวน สมาชิกสมทบ
“ผูสมัคร” หมายถึง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ
“ผูที่ไดรับการเลือกตั้ง” หมายถึง ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือ
กรรมการดำเนินการ
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และหรือ กรรมการดำเนินการ
“ที่สมัครรับเลือกตั้ง” หมายถึง สถานที่ที่กำหนดใหทำการรับสมัครรับเลือกตั้งผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กำหนดขึ้น
โดยรอบที่สมัครรับเลือกตั้งดวย
“บัตรเลือกตั้ง” หมายถึง บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ
“หีบบัตรเลือกตั้ง” หมายความรวมถึงสิ่งที่ใชแทนหีบบัตรเลือกตั้งดวย
ขอ 5. ใหประธานกรรมการดำเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิไดกำหนดไวหรือมีเหตุจำเปน คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบ
ของผูอำนวยการเลือกตั้ง อาจกำหนด ยกเวน หรือ ผอนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
หมวด 1
บททั่วไป
สวนที่ 1 ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และ หนวยงาน
ขอ 6. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
ดำเนินการ อีก 14 คน ตามสัดสวนหนวยงาน จำนวน 4 หนวยงาน ดังนี้
(1) หนวยงานที่ 1 ประกอบดวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน , กรมอนามัย , ผูที่รับ
บำนาญ/บำเหน็จรายเดือนของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน จำนวนสัดสวนกรรมการ 2 คน
(2) หนวยงานที่ 2 ประกอบดวย โรงพยาบาลนาน , ผูที่รบั บำนาญ/บำเหน็จรายเดือนของ
โรงพยาบาลนาน จำนวนสัดสวนกรรมการ 2 คน
(3) หนวยงานที่ 3 ประกอบดวย กลุมโรงพยาบาลชุมชน จำนวนสัดสวนกรรมการ 6 คน
(4) หนวยงานที่ 4 ประกอบดวย กลุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ รพ.สต./สสช.ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และสถานบริการสาธารณสุข หรือ หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขที่
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวนสัดสวนกรรมการ 4 คน
ขอ 7. ผูสมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เปนสมาชิกของสหกรณ มาแลวไมนอยกวา 1 ป
(2) ไมเปนบุคคลตองหามตาม ขอ 8
ขอ 8. หามบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้สมัครเลือกตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ได
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐหรือ เอกชนฐาน
ทุจริตตอหนาที่
(3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือหรือผูจัดการหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก
ตำแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
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(5) เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(6) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยกับสหกรณที่ตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทางบัญชีกอน
วันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้น
(7) ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดำเนินคดีในทางแพงหรือ
ทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทำใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดใหชดใชคาเสียหายแก
สหกรณในการกระทำที่กอใหเกิดความเสียหาย
(8) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สัง่ ถอดถอนจากการ
เปนกรรมการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการทางการเงินซึ่งอยูภายใตการ
กำกับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กำหนดหามดำรงตำแหนงดังกลาวแลวหรือไดรับ
การยกเวนจากหนวยงานกำกับดูแล แลวแตกรณี
(9) มีหรือเคยมีสวนรวมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน
(10) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(11) เปนกรรมการหรือผูจัดการของสหกรณอื่น เวนแตเปนกรรมการของชุมนุมสหกรณที่สหกรณ
นั้นเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง
(12) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป หรือเปน
ผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี
(13) ผิดนัดชำระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของบริษัทขอมูล
เครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหนงนั้น
(14) เปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้
ขอ 9. การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จำกัด สรรหาดวยวิธีใหสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ
(1) ประธานกรรมการใหสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง ผูไดคะแนนสูงสุดจะไดรับการเสนอชื่อใน
ที่ประชุมใหญสามัญประจำป เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหเปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการดำเนินการ ใหสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผูไดคะแนนสูงสุดและลำดับรองลงไป
ตามสัดสวนหนวยงาน จะไดรับการเสนอชื่อในที่ประชุมใหญสามัญประจำป เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหเปน
กรรมการดำเนินการ
ขอ 10. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด จะประกาศใหมีการรับสมัครลวงหนา
กอนวันประชุมใหญไมนอยกวา 45 วัน
ใหสมาชิกสหกรณฯ ที่ประสงคจะสมัครรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณกำหนดดวยตนเองพรอมเอกสารหลักฐาน ในกรณีที่กรรมการดำเนินการ
ซึ่งยังมีวาระในการดำรงตำแหนงอยู ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ ใหยื่นใบสมัครได
โดยตองลาออกจากกรรมการดำเนินการแตสามารถปฏิบัติหนาที่กรรมการดำเนินการตอไดกระทั่งถึงวัน
ประชุมใหญสามัญประจำปในปบัญชีนั้น โดยยื่นหนังสือลาออกตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน
กอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จะกระทำหลังจากนี้แลวมิได
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สวนที่ 2 การประกาศใหมีการเลือกตั้ง
ขอ 11 กอนวันครบวาระการดำรงตำแหนงของประธาน หรือกรรมการดำเนินการ ไมนอยกวา
เกาสิบวัน หรือกรณีที่จะตองมีการเลือกตั้งประธาน หรือกรรมการดำเนินการ ของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหผูอำนวยการเลือกตั้งเตรียมการจัด
ใหมีการเลือกตั้ง และเสนอรางประกาศใหมีการเลือกตั้งตอกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดนาน จำกัด พิจารณา แลวใหผูอำนวยการการเลือกตั้งประกาศใหมีการเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอย
กวาหกสิบวัน
เมื่ อได ดำเนิ น การตามวรรคหนึ่ งแลว ใหจัดสงสำเนาประกาศดั งกล าวไปใหป ระธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ขอ 12 กรณี ที่จะตองดำเนิน การเลือกตั้งใหม ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง รายงานเหตุผ ลที่ตอง
ดำเนินการเลือกตั้งใหม ใหป ระธานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อประกาศใหมีการเลือกตั้ง กอนวัน
เลื อ กตั้ ง ไม น อ ยกว า หกสิ บ วั น ให ป ระธานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ป ด ประกาศให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด และ ดำเนินการเลือกตั้งตอไป
สวนที่ 3 การเตรียมการเลือกตั้ง
ขอ 13 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนยประสานงานการ
เลือกตั้งขึ้น เพื่อประสานงานและจัดการเลือกตั้ง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอ 14 เมื่อมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งประธาน หรือ กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง แจงขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่สมาชิก
สังกัดอยู ใหรณรงคและประชาสัมพันธ ใหสมาชิกทราบกำหนดวันเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
และเรื่องอื่นที่เปนประโยชนตอการเลือกตั้ง เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน
หมวด 2
เขตเลือกตั้ง หนวยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง
สวนที่ 1 เขตเลือกตั้ง
ขอ 15 เขตเลือกตั้ง ใหถือเขตจังหวัดนานเปนเขตเลือกตั้ง
สวนที่ 2 หนวยเลือกตั้ง
ขอ 16 เมื่อไดมีประกาศใหมีการเลือกตั้งประธาน หรือกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด แลวใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง จัดทำรางประกาศกำหนดหนวยเลือกตั้ง
เสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ในเขตอำเภอใดๆ จะตองมีหนวยเลือกตั้งอยางนอย 1 หนวย
เพื่อพิจารณาประกาศกำหนดหนวยเลือกตั้งที่จะพึงมี กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสี่สิบหาวัน
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหดำเนินการ ดังนี้
(1) ปดประกาศไว ณ ที่ทำการหนวยงานดานสาธารณสุขเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูใน เขตอำเภอนั้น
(2) ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแตละหนวยเลือกตั้ง
ขอ 17 การกำหนดหมายเลขประจำหนวยเลือกตั้ง ใหกำหนดหมายเลขเรียงตั้งแตหมายเลข 1
ตามลำดับจนครบทุกหนวยเลือกตั้ง
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สวนที่ 3 ที่เลือกตั้ง
ขอ 18 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด
ที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง ตามแบบฟอรมที่กำหนดกอนวันเลือกตั้ง ไมนอยกวาสี่สิบหาวัน สวนการ
เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง ใหกระทำกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเปนอยางอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา
สิบวัน ก็ได แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยเลือกตั้งนั้น
ขอ 19 คูหาลงคะแนน สำหรับที่เลือกตั้งหนึ่งใหมีจำนวนสองคูหาเปนอยางนอย กรณีหนวยเลือกตั้งใด
มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผูสูงอายุ การจัดวาง คูหาลงคะแนนในที่เลือกตั้งควรคำนึง
ถึงบุคคลดังกลาวดวย ใหสหกรณ มีหนาที่จัดหาวัสดุอุปกรณ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสนับสนุ นการจัดการ
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูอำนวยการการเลือกตั้ง
ขอ 20 กอนวันเลือกตั้งใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง ดำเนินการจัดใหมีวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง
เพื่อมอบใหแกคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ตลอดจน การจัดผังภายในบริเวณที่เลือกตั้ง
ขอ 21 ในวันเลือกตั้ง ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งหรือ ผูที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให
มีปายหรือเครื่องหมาย เพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง
หมวด 3
เจาพนักงานผูดำเนินการเลือกตั้ง
สวนที่ 1 ผูอำนวยการการเลือกตั้ง
ขอ 22 กอนวันครบวาระการดำรงตำแหนงของประธาน หรือ กรรมการดำเนินการของสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ระยะเวลาหนึ่งรอยหาสิบวัน หรือ เมื่อมีกรณีที่ตองมีการเลือกตั้ง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ มอบหมายใหผูจัดการสหกรณรวมถึงผูปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงผูจัดการ
เปนผูอำนวยการการเลือกตั้ง ในกรณีที่ปรากฏวา บุคคลดังกลาวเปนผูมีสวนไดเสีย กับผูสมัคร หรือมี
พฤติการณอันควรเชื่อไดวาอาจกอใหเกิดความไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง หรือ มีเหตุจำเปนอื่นใด
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่ระดับหัวหนางานเปนผูอำนวยการการเลือกตั้งแทน
ขอ 23 ผูอำนวยการการเลือกตั้งอาจแตงตั้งหรือมอบหมาย ใหบุคคล หรือคณะบุคคล เปนผูชวยเหลือ
ในการปฏิบัติหนาที่ไดตามความจำเปน
ขอ 24 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง พนจากหนาที่ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ
เลือกตั้ง หรือเสร็จสิ้นภารกิจ แลวแตกรณี
ขอ 25 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งใหผูอำนวยการการเลือกตั้งพนจากหนาที่ความ
รับผิดชอบตามขอ 22 แลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร ใหมีการดำเนินการทางวินัยดวย
ใหแจงกรรมการดำเนินการเพื่อดำเนินการทางวินัยตอไป
สวนที่ 2 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก. การแตงตั้ง
ขอ 26 เมื่อมีกรณี ที่ตองมีการเลือกตั้งประธาน หรือ กรรมการดำเนินการ ของสหกรณ ออมทรัพย
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด น า น จำกั ด ให ค ณะกรรมการการดำเนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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จำนวนสามคน โดยแตงตั้งจากสมาชิก หรือ ขาราชการ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหนาที่ภายจังหวัดนาน
โดยใชชื่อวา “คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด”
ขอ 27 กรรมการการเลือกตั้ง นอกจากจะมีคุณสมบัติ ตามขอ 26 แลว ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบปบริบูรณในวันสมัครหรือวันที่ไดรับการทาบทาม
(2) มีความเปนกลางและมีความซื่อสัตยสุจริต
ขอ 28 กรรมการการเลือกตั้ง ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) เปนประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ
(2) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(3) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือ
ถือวากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(4) เปนเจาหนาที่สหกรณ
ขอ 29 ในการแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งตามขอ 26 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งดำเนินการ
รับ สมั ค รบุ คคลผู มี คุณ สมบั ติ ตามข อ 27 และไมมีลักษณะตองห ามตามขอ 28 เข ารับ การสรรหาเป น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใหประกาศรับสมัครกอนวันที่ประธาน หรือกรรมการดำเนินการ ครบวาระการ
ดำรงตำแหนงไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน และมีระยะเวลาการรับสมัครไมนอยกวาหาวัน ใหผูสมัครเขารับการ
สรรหาเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นใบสมัครดวยตนเองตอผูอำนวยการการเลือกตั้ง ณ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครตามวรรคหนึ่ง หากมีผูสมัครเขารับการสรรหาไมครบ
ตามจำนวน หรื อไม เป น ไปตามหลั กเกณฑ ต ามขอ 26 ให ผูอ ำนวยการการเลื อกตั้ งทาบทาม ข าราชการ
เจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติตามขอ 27 และ ไมมี ลักษณะตองหามตาม
ขอ 28 ใหครบตามจำนวนและเปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวภายในสามวัน นับแตวันสิ้นสุดการรับสมัคร
ขอ 30 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะตองหาม ประวัติและพฤติการณ
ของผูสมั ครเขารับ การสรรหา หากเห็ นวาบุคคลดังกลาวไมมีความเหมาะสมที่จะไดรับ การแตงตั้งทำให ไม
สามารถคัดเลือกบุคคลไดครบตามจำนวนและหลักเกณฑ ตามขอ 26 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งทาบทาม
บุคคลผู มีคุณสมบั ติตามขอ 27 และ ไม มีลักษณะต องหามตามขอ 28 ให ครบตามจำนวนและหลักเกณฑ
ดังกลาว และจัดทำบัญ ชีรายชื่อ ผูที่ไดรับ การคัดเลือกเรียงลำดับ ตามตั วอักษร พรอมทั้งประวัติบุคคลและ
เหตุผลในการคัดเลือก สงใหเลขาคณะกรรมการการดำเนินการ เพื่อเสนอตอที่ประชุมกรรมการดำเนินการ
ขอ 31 ใหกรรมการดำเนินการพิจารณาแตงตั้งบุคคล ที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ 26
เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน กรณีกรรมการดำเนินการเห็นวา
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ไมมีความเหมาะสม ที่จะไดรับการแตงตั้ง ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง ทาบทาม
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ 27 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 28 เพิ่มเติมใหครบจำนวน และเสนอให
กรรมการดำเนินการพิจารณาแตงตั้งเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ขอ 32 เมื่อกรรมการดำเนินการไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว ใหผูอำนวยการการ
เลือกตั้ง แจงผลการพิจารณาใหเจาตัวทราบและจัดประชุมผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการเลือกตั้งเพื่อ
เลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานกรรมการดำเนินการทราบเพื่อ
ดำเนินการลงนามในคำสั่งแตงตั้ง ตอไป
ขอ 33 ในกรณีกรรมการการเลือกตั้งพนจากหนาที่ตามขอ 37 หรือไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได หาก
กรณีดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันเลือกตั้ง
ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
ดำเนินการแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามขอ 27 และไมมีลักษณะตองหามตามขอ 28 เปนกรรมการการเลือกตั้ง
แทน
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ขอ 34 ในกรณีมีการเลือกตั้งแทนตำแหนงที่วาง หรือมีการเลือกตั้งใหม การนับคะแนน เลือกตั้งใหม
หรือมีการเลือกตั้งเนื่องจากสาเหตุตางๆ แลวแตกรณี ใหบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เวนแตคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดมีไมครบจำนวนหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือมีเหตุจำเปนใหนำความ
ในขอ 33 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข. ระยะเวลาการดำรงตำแหนงและการประชุม
ขอ 35 การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองมีกรรมการอยูใ นการประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้ งหมดที่ มีอยู ในตำแหนงจึงจะเป น องคป ระชุม โดยให ผูอำนวยการการเลือกตั้งเป น
เลขานุการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถาประธานกรรมการการ
เลือกตั้งไมอยูในที่ประชุม หรือ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการการเลือกตั้งที่อยูในที่ประชุมนั้นเลือก
กันเองคนหนึ่ งเปน ประธานในที่ประชุมแทน มติของที่ป ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการทุกคนที่อยูในที่
ประชุมตองลงคะแนนเสียง และกรรมการคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุม มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 36 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้ง และพนจาก
ตำแหนงเมื่อประกาศผลการเลือกตั้ง โดยมีอำนาจหนาที่ตามระเบียบนี้ รวมถึงขอตอไปนี้
(1) เสนอแนะ และให ค วามเห็ น ชอบการกำหนดหนว ยเลือ กตั้ง และการแตงตั้งเจาพนั ก งาน
ผูดำเนินการเลือกตั้ง ของผูอำนวยการเลือกตั้ง
(2) ตรวจสอบและให ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู
มีสิทธิเลือกตั้ง
(3) แตงตั้ง และกำหนดจำนวนกรรมการนับคะแนน โดยความเห็นชอบของผูอำนวยการเลือกตั้ง
ในกรณีที่นับคะแนนรวมทุกหนวยในจุดเดียว
(4) กำกั บ ดูแล และอำนวยการการเลื อกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง การนับ คะแนนเลื อกตั้ ง
และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(5) กำหนดสถานที่ ร วบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุ ก หน ว ยเลื อ กตั้ ง
กรณีนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
(6) กำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง กรณีนับคะแนนแบบรวมทุกหนวย
(7) รายงานผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญสามัญประจำป
ขอ 37 กรรมการการเลื อกตั้งพน จากหนาที่ เมื่ อประกาศผลการเลือกตั้ ง ในที่ ป ระชุมใหญ สามั ญ
ประจำป หรือ ตามกรณีตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอผูอำนวยการการเลือกตั้ง
(3) ขาดคุณสมบัติตามขอ 27 หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 28
(4) กรรมการดำเนินการมีคำสั่งใหพนจากหนาที่ โดยเห็นวามีความประพฤติสอไปในทางทุจริตตอ
หน าที่ สอวากระทำผิ ดตอตำแหน งหน าที่ หรือสอวาจงใจใชอำนาจหนาที่ ขัดต อประกาศ หรือระเบียบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ละเลยตอหนาที่ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
สวนที่ 3 คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง
ขอ 37 กอนวัน เลื อกตั้ งไมน อยกวาสามสิบ วัน ให ผูอำนวยการการเลือกตั้งโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งไม เกิน หาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการอีกจำนวนไมเกินสี่คนเปนคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง กรณี ที่นับคะแนนแบบรวมทุก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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หนวยอาจแตงตั้งคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งตางๆ จำนวนไมเทากันไดแตจำนวนตองไมมากกวาที่กลาว
มาขางตน โดยมีหนาที่และอำนาจเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้ง
ของแตละหนวยเลือกตั้ง ตามที่ไดกำหนดไวในระเบียบนี้ หรือ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
ขอ 38 กอนวันเลือกตั้ง ถากรรมการประจำหนวยเลือกตั้งผูใด ซึ่งผูอำนวยการการเลือกตั้ง ประกาศ
แตงตั้งไวแลว หากปรากฏภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือการปฏิบัติหนาที่
นั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายใหผูอำนวยการการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งใหพนจากหนาที่ และแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการประจำ
หนวยเลือกตั้งปฏิบัติหนาที่แทน จนครบจำนวนตามที่กำหนดไวในขอ 37
ขอ 39 ในวันเลือกตั้ง ถาถึงเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนนแลว มีกรรมการประจำ หนวยเลือกตั้ง
ตามขอ 37 มาปฏิบัติหนาที่ไมครบจำนวน แตมาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการประจำ หนวยเลือกตั้งที่
ไดรับการแตงตั้งใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหนาที่ดังกลาวปฏิบัติหนาที่ได และใหกรรมการ
ประจำหนวยเลือกตั้งที่มาปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นรายงาน ผูอำนวยการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการแตงตั้ง
สมาชิกในอำเภอนั้นเปนกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งเพิ่มเติมใหครบจำนวนกอนการนับคะแนนเลือกตั้ง
ขอ 40 ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง หรือผูตรวจการเลือกตั้ง พบเห็นวากรรมการประจำหนวย
เลือกตั้งผูใดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือกระทำการใด ที่จะเปนเหตุทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบดวยกฎหมาย ใหแจงผูอำนวยการการเลือกตั้งพิจารณาเปลี่ยน
กรรมการประจำ หนวยเลือกตั้งไดตามที่เห็นสมควร
สวนที่ 4 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ข อ 41 ให เจ าหน าที่ ส หกรณ ผู รับ ผิด ชอบงานทะเบี ย นสมาชิ ก มี ห น าที่ จั ดทำบั ญ ชีรายชื่อผู มีสิท ธิ
เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผูสมาชิก โดยใชสถานที่ปฏิบัติงานของสมาชิกเปนหลัก
สวนสมาชิกที่รับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนใหยึดตามถิ่นที่อยูปจจุบันของสมาชิก
บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งตามวรรคหนึ่ ง ให จั ด ทำเป น รายหน ว ยเลื อ กตั้ ง โดยเรี ย งตามลำดั บ
เลขสมาชิกในแตละหนวยเลือกตั้ง
ขอ 42 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(1) เลขสมาชิก
(2) เลขประจำตัวประชาชนสมาชิก
(3) ชื่อตัว - ชื่อสกุล
(4) เพศ
หมายเหตุ ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อปดประกาศ หามมิใหระบุเลขประจำตัวประชาชน
สมาชิกของผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม(2) เวนแตบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งชุดที่มอบใหคณะกรรมการประจำหนวย
เลือกตั้งไวใชในวันเลือกตั้ง ใหระบุเลขประจำตัวประชาชนสมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
เจาหนาที่ ในการตรวจสอบความถูกตองของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
ขอ 43 เจาหนาที่สหกรณผูรับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จัดทำประกาศ
บัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนอยางนอย 3 ชุด เสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสี่สิบหาวัน เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งใหความเห็นชอบแลว ใหประธาน
กรรมการการเลือกตั้งลงนามในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาว และดำเนินการปดประกาศ
ณ สถานที่ ตามขอ 44 และสำเนาประกาศในเว็บไซตของสหกรณ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ 44 บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งแตละชุด เมื่อดำเนินการตามขอ 43 เสร็จแลว ใหผูอำนวยการ
เลือกตั้งปฏิบัติดังนี้
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(1) ชุดที่หนึ่ง มอบใหหนวยงานตางๆ ที่สมาชิกสังกัดอยูเพื่อติดประกาศไว ณ สำนักงานที่ตั้งอยู
ในเขตเลือกตั้งนั้น
(2) ชุดที่สอง มอบใหผูบริหารหนวยงานที่ตั้งของหนวยเลือกตั้ง ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกลเคียง
(3) ชุดที่สาม มอบใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ในวันที่มารับบัตรเลือกตั้ง
สวนที่ 5 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ 45 เมื่อมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งประธาน หรือ กรรมการดำเนินการสหกรณ ออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ใหเจาหนาที่สหกรณผูรับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
มีหนาที่รับแจงเหตุและดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ แทนผูอำนวยการการเลือกตั้ง
๑. การเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ขอ 46 กรณีเจาหนาที่สหกรณผูรับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกไดรับแจง หรือ ตรวจพบวา การจัดทำ
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดไมวาจะพบเหตุดังกลาวกอนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตาม
วรรคหนึ่ งแล ว ให รี บ พิ จ ารณาโดยเร็ ว หากเห็ น วาบั ญ ชีร ายชื่ อผูมีสิ ทธิเลื อกตั้ งของหน ว ยเลือ กตั้งใดมี ความ
ผิดพลาด หรือ มีชื่อตกหลน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งใหแกไข หรือ เพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อ
ตกหลนในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยวิธีพิมพชื่อและรายการเพิ่มเติมตอใบสุดทายของบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งนั้น พรอมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไวในชองหมายเหตุและลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ป กำกับไว
ขอ 47 กรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งมีชื่อ ผูไมมีสิทธิ
เลือกตั้งปรากฏอยู ใหผูกรรมการหรือผูแทนหนวยงานนั้น แจงขอถอดถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวออก
จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ต อ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานทะเบี ย นสมาชิ ก ก อ นวั น เลื อ กตั้ งไม น อ ยกว าสิ บ วั น
เมื่อผูรับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิกไดรับแจงแลว เห็นวามีหลักฐานเชื่อไดวาผูมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งดังกลาวเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งใหสั่งถอนชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง โดยให ดำเนิน การขีดฆาชื่อออกพรอมบัน ทึกสาเหตุ ของการถอนชื่ อไว ใน
ชองหมายเหตุและ ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป กำกับไว
หมวด 4
การสมัครรับเลือกตั้ง
สวนที่ 1 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ 48 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามสมัครรับเลือกตั้งประธาน
กรรมการ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ตามขอ 7 และ ขอ 8
สวนที่ 2 การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ 49 ในการสมั ครรั บ เลื อกตั้ ง ให ผูส มัครยื่น ใบสมัครโดยใหกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมที่
กำหนดไว ยื่น ต อผู อำนวยการการเลื อกตั้ งตามวั น เวลา และ สถานที่สมั ครรับ เลื อกตั้ งที่ ผูอำนวยการการ
เลื อ กตั้ งกำหนด พร อมรู ป ถ ายหน าตรงไม ส วมหมวกหรือ รู ป ภาพที่ พิ ม พ ชั ด เจนเหมื อ นรู ป ถ ายของตนเอง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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ตามจำนวนที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งกำหนด ผูที่มารอยื่นเอกสารการสมัครเลือกตั้งกอนเวลาเปดรับสมัครถือ
วา มายื่นใบสมัครพรอมกัน
ขอ 50 กรณีที่ผูสมัครคนใดยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพรอมกันตามขอ 49 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง
จั ด ให มี ก ารประชุ มผู ส มั ค รนั้ น เพื่ อตกลงลำดับ การยื่ น ใบสมั ครรับ เลือ กตั้ ง หากไม ส ามารถตกลงกัน ได ให
ดำเนินการจับสลากตอหนาผูสมัครทั้งหมด การจับสลากใหดำเนินการสองครั้ง ดังนี้
(1) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง เขียนชื่อผูสมัครที่ตองจับสลากบนสลากที่
เหมือนกัน แลวใสในภาชนะทึบแสงทำการเขยาภาชนะใหสลากคละกัน เพื่อไมใหทราบวาเปนสลากของผูสมัคร
ใด แลวใหผูอำนวยการการเลือกตั้งเปนผูจับสลากชื่อผูสมัครจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ชื่อผูสมัครใดที่
ถูกจับมาเปนลำดับแรกใหถือวาผูสมัครนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม (2) กอน ชื่อผูสมัครใดที่ถูกจับ
มาเปนลำดับถัดไปใหถือวาผูสมัครนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากตาม (2) เปนลำดับถัดไปตามลำดับ
จนครบ
(2) การจับสลากครั้งที่สอง ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง เขียนหมายเลขตั้งแตหมายเลขหนึ่งถึง
หมายเลขที่เทากับจำนวนผูสมัครที่ยื่นใบสมัครพรอมกันบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะทึบแสงทำการ
เขยาภาชนะให สลากคละกัน เพื่อไมให ทราบวาเปน สลากที่ เขียนหมายเลขใดแลวให ผูส มัครตามลำดับ ของ
ผลการจั บ สลาก ตาม (1) ทำการจั บ สลากเพื่ อ ยื่ น ใบสมั ค ร ผู ส มั ค รใดจั บ สลากได ห มายเลขใดให ถือ เป น
หมายเลขลำดับในการยื่นใบสมัคร
ขอ 51 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งจัดใหมีการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของ
ผูสมัครวาครบถวนหรือไม หากตรวจเบื้องตนแลวเห็นวาเอกสาร หลักฐานการสมัครไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหคืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ใหผูสมัครนั้น เพื่อไปดำเนินการแกไขและนำมายื่นใหมในภายหลัง
ขอ 52 เมื่อผูอำนวยการการเลือกตั้งไดออกหลักฐาน การรับ สมัครรับ เลือกตั้งใหแกผูสมัครใดแล ว
ผูสมัครนั้นจะถอนการสมัครมิได
ขอ 53 เมื่อเสร็จสิ้นกำหนดเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัคร
รับเลือกตั้งใหกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการเลือกตั้งทราบ
สวนที่ ๓ การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ 54 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน การสมัครและตรวจสอบวาผูสมัครมีสิทธิที่จะ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไม การตรวจสอบสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกถอยคำ
เกี่ยวกับ ความถูกตองของเอกสารหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ และลักษณะตองหามตามแบบบันทึก
หากผูอำนวยการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับหลักฐานการสมัครของผูสมัครใด ใหแจง
หนวยงานที่ออกหลักฐานดังกลาว เพื่อยืนยันรับรองความถูกตอง
ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครที่ไดรับสมัครรับเลือกตั้งและไมไดรับสมัคร
รับ เลื อกตั้ งภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วั น ป ดรั บ สมัค ร และติ ดประกาศไวโดยเป ดเผย ณ ที่ เลือ กตั้ง หรือบริเวณ
ใกลเคียงกับที่เลือกตั้ง หรือ สถานที่อื่นที่เห็นสมควร และสำเนาลงเว็บไซตสหกรณ
สำหรับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแต ละรายให จัดทำประกาศแยกตางหาก โดยให มีชื่อตัว ชื่อสกุ ล
รูปถาย หรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถาย และหมายเลขประจำตัวผูสมัคร ที่จะใชลงคะแนนเลือกตั้ง
และใหปดประกาศไว ณ สถานที่ ตามวรรคสาม และใหปดประกาศคุณสมบัติและลักษณะตองหามในการสมัคร
รับเลือกตั้งตามระเบียบนี้
สวนที่ 4 การใหหมายเลขประจำตัวผูสมัคร
ขอ 55 ใหผูสมัครไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครที่ใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง ตามลำดับ กอนหลัง
การมายื่นใบสมัครตามลำดับเลขที่ใบรับใบสมัครทีผ่ ูอำนวยการการเลือกตั้งออกใหแตละบุคคล กรณีบุคคลที่ไม
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มีชื่อเปน ผูมีสิทธิสมัครรับ เลือกตั้งตามประกาศของผูอำนวยการการเลือกตั้ง และตอมาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งวินิจฉัยใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไดใหถือวาผูนั้นไดรับหมายเลขประจำตัวผูสมัครตามลำดับเลขที่
ใบรับใบสมัครที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งออกให
หมวด 5
การดำเนินการเลือกตั้ง
สวนที่ 1 หีบบัตรเลือกตั้ง
ขอ 56 หีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะ ดังนี้
(1) ทำดวยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง
(2) มีฝาดานบน และมีชองสำหรับใสบัตรเลือกตั้ง
(3) ระหวางตัวฝากับตัวหีบบัตรเลือกตั้ง ใหมีที่ใสกุญแจหรือสายรัดหรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ
(4) สามารถมองเห็นภายในได บางสวนอาจเปนลักษณะโปรงใส
(5) โดยรอบตองมีลักษณะมิดชิด เมื่อปดฝาใสกุญแจ หรือสายรัด หรือวัสดุอื่นแทนกุญแจ แลวไม
สามารถนำบัตรเลือกตั้งใสหรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได
(6) มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง
ขอ 57 กรณีที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการในวัน เวลา และ ที่เลือกตั้ง
เดียวกัน ใหใชหีบบัตรเลือกตั้งแยกออกจากกันเปนหีบของบัตรเลือกตั้งประธานหนึ่งหีบ และหีบบัตรเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการตามสัดสวนหนวยงานตางๆ หนวยงานละหีบ โดยใหมีเครื่องหมาย หรือสีของหีบบัตร
เลือกตั้ง ใหแตกตางกันเพื่อใหทราบชัดเจนวาเปนหีบบัตรเลือกตั้งประเภทใด
ขอ 58 กรณีไมสามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งใหมีลักษณะตามขอ 56 หรือ ขอ 57 ได คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจกำหนดสิ่งที่ใชแทน หีบบัตรเลือกตั้งได
สวนที่ ๒ บัตรเลือกตั้ง
ขอ 59 บัตรเลือกตั้งใหใชกระดาษที่มีขนาดกวางยาวตามความจำเปน
ขอ 60 บัตรเลือกตั้งและตนขั้วบัตรเลือกตั้งใหเย็บเปนเลม เลมละไมนอยกวายี่สิบบัตรและใหมีปกหนา
และปกหลัง มีรอยปรุเพื่อใหฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากตนขั้วบัตรเลือกตั้งได ปกหนาอยางนอยใหมีรายการดังนี้
เลมที่ ..... เลขที่ .......... ถึงเลขที่ .......... จำนวน........ บัตร บัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งประเภทใด หนวย
เลือกตั้งที่.....สถานที่เลือกตั้ง............. อำเภอ .................... จังหวัด .......... และมีชอง สำหรับลงลายมือชื่อ
ผูมอบบัตรเลือกตั้งและผูรับบัตรเลือกตั้ง ปกหลังอยางนอยใหมีรายการดังนี้ บัตรเลือกตั้ง จำนวน ..... บัตร
ใชแลว จำนวน ..... บัตร ไดตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งแลวเหลือ จำนวน ..... บัตร และมีชองสำหรับลง
ลายมือชื่อคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ผูตรวจสอบและนำสง
ขอ 61 ตนขั้วบัตรเลือกตั้งอยางนอยใหมีรายการดังนี้ เลมที่ ..... เลขที่ .......... ลำดับที่ ตามบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ....... อยูดานบนของตนขั้วบัตรเลือกตั้ง และมีที่ลงลายมือชื่อ ของกรรมการประจำ
หนวยเลือกตั้งผูที่จายบัตรเลือกตั้ง และมีชองสำหรับลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือ ของผูมีสิทธิเลือกตั้งดวย
เพื่อเปนหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้งอยางนอยใหมีลักษณะ ดังนี้
(1) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแลวดานหนามีแถบสีอยูบริเวณขอบขวา ถัดไปทางซาย มีตราสหกรณ
และถัดลงไปมีขอความวา “บัตรเลือกตั้ง....(ระบุชื่อประเภทประธาน หรือ กรรมการดำเนินการหนวยงาน)... ”
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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(2) ดานในของบัตรเลือกตั้งตองมี หมายเลขประจำตัวผูสมัคร ชองทำเครื่องหมาย ชองไมเลือก
ผูสมัครผูใด และคำอธิบายเกี่ยวกับการทำเครื่องหมาย กอนนำบัตรเลือกตั้งไปใชในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด
ใหมีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งกำหนด กรณีที่มีการเลือกตั้งประธาน
หรือ กรรมการดำเนินการหนวยงานตางๆ ในวัน เวลา และที่เลือกตั้ง เดียวกัน ใหสีบัตรเลือกตั้งแตกตางกัน
ขอ 62 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูกำกับ ควบคุม การจัดพิมพและ
การจัดสงบัตรเลือกตั้ง การกำหนดมาตรการป องกันการปลอมแปลงและรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ ง
โดยใหโรงพิมพที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเปนผูจัดพิมพ ใหมจี ำนวนเพียงพอตอการเลือกตั้ง
สำหรับการจัดสงบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหกระทำไดโดยวิธีการ ดังนี้
(1) มอบหมายบริษัท ไปรษณียไ ทย จำกัด หรือหนวยงาน หรือองคกรที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนด ดำเนินการจัดสง
(2) ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งแตงตั้งสมาชิกจำนวนสามคน เปนคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง
โดยใหเดินทางมารับมอบบัตรเลือกตั้งจากโรงพิมพ
(3) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ทั้งนี้ การจัดสงโดยวิธีการใดใหคณะกรรมการการการเลือกตั้งเปนผูกำหนดโดยความเห็นชอบ
ของผูอำนวยการการเลือกตั้งและใหสหกรณเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดพิมพและการจัดสงบัตรเลือกตั้ง
สวนที่ ๓ การดำเนินงานกอนวันเลือกตั้ง
ขอ 63 ใหสหกรณจัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพที่ใช
ในการเลื อกตั้ ง และอุ ป กรณ การเลื อกตั้ งที่ ตองใชในการเลือกตั้ งของแตล ะหนว ยเลือกตั้งให พรอมกอนวัน
เลือกตั้ง เพื่อสงมอบใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง
ขอ 64 กอนวันเลือกตั้งใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายดำเนินการเกี่ยวกับการ
มอบหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง บั ต รเลื อ กตั้ ง แบบพิ ม พ ที่ ใช ในการเลื อ กตั้ งที่ ห น ว ยเลื อ กตั้ ง และเอกสารหลั ก ฐาน
ตลอดจนอุปกรณการเลือกตั้งที่ใชในการเลือกตั้ง แกคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่อยู
ในเขตรับผิดชอบใหเปนไปดวยความรวดเร็ว และเสร็จเรียบรอย โดยใหมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบ และนับ
จำนวนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณการเลือกตั้งที่ตองใชในการเลือกตั้ง
จำนวนบั ตรเลื อกตั้งและอุ ป กรณ การเลือกตั้ งที่ ตองใชในการเลือกตั้ ง ตองพิ จารณาและคำนวณ ดวยความ
รอบคอบใหมีจำนวนเพียงพอที่จะใชในการออกเสียงลงคะแนนดวย
ขอ 65 เมื่อกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ไดตรวจสอบและนั บจำนวนบั ตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่ อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ และ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือกตั้งถูกตองครบถวนแลว ใหลงลายมือชื่อ
ผูมอบและผูรับมอบไวเปนหลักฐาน และใหนำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง แลวใหปดหีบ
บัตรเลือกตั้ง ใสสายรัดหรืออุปกรณอื่นแทนสายรัด ปดเทปกาวรอยตอรอบหีบบัตรเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อ
ครอมรอยตอระหวางเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง และใหปดชองใสบัตรเลือกตั้ง สำหรับบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง แบบพิมพและวัสดุอุปกรณตางๆ ใหรวมเก็บไวในถุงวัสดุใส กรณีใชหีบบัตรเลือกตั้ง พลาสติก ไมตอง
ปดเทปกาวรอยตอรอบหีบบัตรเลือกตั้ง แลวนำไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
สวนที่ ๔ การดำเนินงานในวันเลือกตั้ง
ขอ 66 ในวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งและผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ การเลือกตั้ง
นำหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณ การเลือกตั้งที่ตองใชใน
การเลื อกตั้ งไปถึ งที่ เลื อกตั้ งเวลาประมาณ 07.00 นาิ กา เพื่ อเตรีย ม ความพรอมสำหรั บ การออกเสี ย ง
ลงคะแนน
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ขอ 67 ก อนเริ่มเป ดการออกเสี ยงลงคะแนน ใหคณะกรรมการประจำหน วยเลือกตั้ง เปดหีบ บัตร
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและนับ จำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด คณะกรรมการประจำหน วยเลือกตั้งตองจัดแบ ง
หนาที่กัน ดังตอไปนี้
(1) หนาที่อำนวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง ไดแก การประชาสัมพันธเกี่ยวกับลำดับ ที่ของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดระเบียบและควบคุมดูแล ใหความสะดวกแกผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุที่มา แสดงตนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เพื่อใหการดำเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนระเบียบ
(2) หนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดแก ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหผูมี
สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง แล ว ส ง หลั ก ฐานแสดงตนให ก รรมการประจำ
หนวยเลือกตั้งผูทำหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง
(3) หนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง ไดแก การบันทึกหมายเลขลำดับที่ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ เลือกตั้ง
ไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง การจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง การมอบบัตรเลือกตั้ง
พรอมหลักฐานแสดงตน ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปออกเสียงลงคะแนน
(4) หน าที่ ควบคุ มคู ห าลงคะแนน ได แก ป ด ประกาศคำเตือ นในการกระทำอัน เปน ความผิ ด
เกี่ ยวกั บ บั ต รเลื อกตั้ งที่ ดานในคู ห าลงคะแนนทุ กคูห า รวมทั้งจัดระเบี ย บในการเขาไปออกเสียงลงคะแนน
ในคูหาลงคะแนนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
ขอ 68 เมื่อถึงเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนน ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง นำหีบบัตร
เลือกตั้งมาแสดงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้งเห็นวาเปนหีบเปลา เสร็จแลว ใหปดหีบบัตรเลือกตั้ง
พรอมกับปดเทปกาวผนึกรอยตอภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใสสายรัดหรือ อุปกรณอื่นแทนสายรัด เสร็จแลว
เปดชองใสบัตรเลือกตั้ง กรณีใชหีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก ไมตองปดเทปกาวรอยตอรอบหีบบัตรเลือกตั้ง
ขอ 69 เมื่อไดดำเนินการตามขอ 68 แลว ใหประธานกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง กลาวเปดการ
ออกเสียงลงคะแนน เชน กลาววา บัดนี้ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนแลวขอเปด การออกเสียงลงคะแนน
แลวจึงเริ่มการดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตอไป
ขอ 70 ใหเปดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 นาิกาตรง ถึงเวลา 15.30 นาิกาตรง
สวนที่ ๕ การออกเสียงลงคะแนน
ข อ 71 หลั ก ฐานในการขอใช สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ได แ ก บั ต รประจำตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รประจำตั ว
ประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายและ เลขประจำตัว
สมาชิกของผูถือบัตร
ขอ 72 การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งผูทำหนาที่ ตรวจสอบ
บัญชี รายชื่อผูมีสิ ทธิเลือกตั้ ง เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถู กตองแลว ให ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชี
รายชื่ อผู มีสิ ทธิ เลื อกตั้ งไวเป น หลั กฐาน แลว สงหลักฐานแสดงตนพรอมแจงลำดับ ที่ในบัญ ชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลื อ กตั้ งของผู แ สดงตนใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให ก รรมการประจำหน ว ยเลื อ กตั้ ง ผู ท ำหน า ที่ ม อบบั ต รเลื อ กตั้ ง
ใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งผูทำหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง จดลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิเลือกตั้งของ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง พรอมทั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ ไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง แลวให
กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในตนขั้วบัตรเลือกตั้ง แลวมอบบัตรเลือกตั้งพรอมหลักฐานแสดงตน
ใหแกผูนั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
ขอ 73 ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งไมพบชื่อ ผูนั้นในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใหแจงแกผูนั้นวา “ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และหามมิให กรรมการประจำหนวย
เลือกตั้งเพิ่ มชื่อผูนั้นลงไปโดยพลการ แมจะทราบวาผูนั้นมีคุณสมบัติเปน ผูมีสิทธิ เลือกตั้งก็ตาม แตถาผูนั้ น
ยืนยันวาตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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ชี้ขาดวาจะใหผูนั้นลงคะแนน เลือกตั้งหรือไม พรอมทั้งบันทึกคำวินิจฉัยและบันทึกถอยคำของผูแสดงตนนั้น
ลงในรายงานเหตุการณ ประจำที่เลือกตั้ง หากวินิจฉัยวาใหผูนั้นลงคะแนนเลือกตั้งใหกรรมการประจำหนวย
เลือกตั้งดำเนินการตามขอ 46 โดยอนุโลม และแจงใหผูอำนวยการเลือกตั้งทราบทันที
ขอ 74 ผูใดแสดงตนวาเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งและมีช่ืออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แตปรากฏวา
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งระบุคำนำหนาชื่อ หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากขอเท็จจริง หรือการสะกดชื่อ
ตัว ชื่อสกุล ผิดในเรื่องพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งมีอำนาจสอบสวน
วินิจฉัยชี้ขาดวาสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งใหแกผูนั้นไปลงคะแนน เลือกตั้งหรือไม แลวใหหมายเหตุบันทึก
คำวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณประจำที่เลือกตั้ง
ขอ 75 ในระหวางการเปดการออกเสียงลงคะแนน กรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง จะออกไปจากที่
เลือกตั้งไดเพียงคราวละหนึ่งคน หรือกรณีจำเปนที่ตองออกจากที่เลือกตั้งมากกวา คราวละหนึ่งคน ใหประธาน
กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งอนุญาตเปนกรณีไป
สวนที่ ๖ การดำเนินงานหลังปดการออกเสียงลงคะแนน
ขอ 76 เมื่อถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนน ใหประธานกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ประกาศ
ปดการออกเสียงลงคะแนน เชน กลาววา บัดนี้ถึงเวลาปดการออกเสียงลงคะแนนแลว ใหป ดการออกเสียง
ลงคะแนนและงดจ า ยบั ต รเลื อ กตั้ ง กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ถ ายั งมี ผู มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งซึ่ งประสงค จ ะออกเสี ย ง
ลงคะแนนได ม าแสดงตั ว อยู ในที่ เลื อ กตั้ งเพื่ อ ใช สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง แล ว ก อ นเวลาป ด การออกเสี ย งลงคะแนน
แตยังไมไดแสดงตนหรือ รับบัตรเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งอนุญาตใหบุคคลเหลานั้นแสดง
ตนและ มอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใชสิทธิเลือกตั้งแลวบันทึกไวในรายงานเหตุการณประจำที่เลือกตั้ง และเมื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้งออกเสี ยงลงคะแนนเสร็จสิ้น แลว ใหคณะกรรมการประจำหน วยเลือกตั้งลงลายมื อชื่อ ในป าย
สำหรับปดชองใสบัตรเลือกตั้ง และนำปายดังกลาวปดทับชองใสบัตร บนหีบบัตรเลือกตั้ง
ขอ
77
ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับใหทราบจำนวน
และบันทึกจำนวนลงในปกบัตรดานหลัง และใชเปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับ จำนวน
บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามแบบฟอรมที่กำหนด ใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งทำ
เครื่องหมายโดยใชโลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง ทุกฉบับพรอมปกหนาและปกหลัง ใชเชือกรอยรูผูก
รวมใหเปนปกเดียวกัน หรือ กระทำดวยวิธีการอื่นใด ที่สามารถปองกันมิใหใชบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยูลงคะแนน
เลือกตั้งได
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหนวยเลือกตั้งจัดทำประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตร
เลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามแบบฟอรมทีกำหนดจำนวนสามชุด เพื่อ (๑) ปดประกาศไว
ณ ที่เลือกตั้ง (๒) สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง (๓) เก็บไวเปนหลักฐาน
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดใหนับคะแนนรวมทุกหนวยในที่เดียวเมื่อดำเนินการตาม
ขอ 76 และ ขอ 77 แลวใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งรีบนำสงหีบบัตรใหถึงสถานที่รับบัตรภายในวัน
นั้นกอนเวลา 20 นาิกา
หมวด 6
การนับคะแนนเลือกตั้ง
สวนที่ ๑ วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเลือกตั้งอาจกำหนดใหนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง หรือ นับคะแนนรวมทุกหนวยจุดเดียวก็ได
กรณีที่ 1 นับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
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ข อ 78 เมื่ อ ไดด ำเนิ น การตามข อ 76 และข อ 77 แล ว ให คณะกรรมการประจำ หน วยเลื อกตั้ ง
เป ดหี บ บั ตรเลื อกตั้ งต อหนาสมาชิกที่ อยู ณ ที่ เลือกตั้ง แลวดำเนิ นการนั บคะแนน เลือกตั้ง การนับ คะแนน
เลือกตั้งใหกระทำ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปดเผยและติดตอกันใหเสร็จจะเลื่อน หรือ ประวิงเวลาการนับคะแนน
เลื อ กตั้ งไม ได ในการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ งตามวรรคสองต อ งกำหนดให มี ก ารนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ งที่ ผู มี
สิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายในชองทำเครื่องหมาย “ไมเลือกผูสมัครผูใด” ดวย
ขอ 79 ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งแบงหนาที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง มีหนาที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ และ คลี่บัตร
สงใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สอง
(๒) กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สอง มีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอาน
(๓) กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สาม มีหนาที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนน ในแบบขีด
คะแนนเลือกตั้ง
(๔) กรรมการประจำหน วยเลือกตั้งคนที่สี่ มีห นาที่เจาะบั ตรเลือกตั้งที่ไดวินิจ ฉัย และอานจาก
กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สอง แลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว
การนับคะแนนเลือกตั้งในกรณีที่หนวยเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกจำนวนมาก คณะกรรมการเลือกตั้งอาจ
แต งตั้ งกรรมการนั บ คะแนนเพิ่ ม เติ ม ได ต ามความเหมาะสม ให ค ณะกรรมการประจำหน ว ยเลื อ กตั้ งมี ม ติ
มอบหมายให กรรมการประจำหน วยเลือกตั้งที่ จะทำหนาที่ตามวรรคหนึ่ง(๒) มีอำนาจวินิ จฉั ยบั ตรเลือกตั้ง
เบื้องตน
ขอ 80 เมื่อคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งไดดำเนินการตามขอ 78 ถึงขอ 79 เสร็จเรียบรอย
แลว ใหดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละ
ฉบับและคลี่บัตรสงใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สอง เพื่อดำเนินการ ดังนี้
(1) วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอาน ดังนี้
(ก) ถาเปนบัตรดีใหอานวา “ดี” และอานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนน พรอมทั้ง ชูบัตร
เลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็นดวย
(ข) ถาเปนบัตรที่ทำเครื่องหมายในชองไมเลือกผูสมัครผูใดใหอานวา “ไมเลือกผูสมัครผูใด ”
พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งไดเห็นดวย
(ค) ถาเปนบัตรเสียใหอานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่ อยูในบริเวณ
ที่ เลื อ กตั้ ง ได เห็ น ด ว ย ในการวิ นิ จ ฉั ย ว า บั ต รเลื อ กตั้ งใดเป น บั ต รเสี ย ให วิ นิ จ ฉั ย โดย
คณะกรรมการ ประจำหนวยเลือกตั้งเสียงขางมาก และใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง
ไมนอยกวา 3 คน(สามคน) สลักหลังบัตรวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสีย
เพราะเหตุใด
(2) เมื่อวินิจฉัยตาม (1) แลว ใหสงบัตรเลือกตั้งแกกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สี่
ขอ 81 กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สาม ขานทวนเมื่อกรรมการประจำ หนวยเลือกตั้งคนที่
สอง ไดวินิจ ฉัยและอานบั ตรเลือกตั้งแลว โดยขานให ได ความวา “ดี ” และ ขานหมายเลขของผูส มัครที่ ได
คะแนน หรือขานใหไดความวา “เสีย” หรือขานใหไดความวา “ไมเลือกผูสมัครผูใด” แลวจึงขีดคะแนนลงใน
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง หรือ กระดาน โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูใน บริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนไดอยาง
ชัดเจน สำหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่ห า
ใหขีดขวางทับเสนสี่ขีดแรก เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนเลือกตั้งและใหทำเชนนี้เรื่อยไปทุกหาขีด
ขอ 82 กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งคนที่สี่ มีหนาที่รับและเจาะมุมบัตรเลือกตั้ง ที่ผานการวินิจฉัย
และอานทุกฉบับ แลวพับบัตรแยกเก็บแตละประเภทลงในภาชนะที่เตรียมไว โดยแยกเปนภาชนะใสบัตรดี
หนึ่งใบ ใสบัตรที่ไมเลือกผูสมัครผูใดหนึ่งใบ และใสบัตรเสียหนึ่งใบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำ�กัด
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ขอ 83 ขณะทำการนับคะแนนเลือกตั้ง หากพบวามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตร
เลือกตั้ง ใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภท มอบบัตรเลือกตั้ง ดังกลาวแกประธาน
กรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง เพื่อใหเปนผูดำเนินการนำสงแกกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งชุดที่รับผิดชอบ
นำไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกตอง
ขอ 84 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูก
ตองของการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยใหนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ใหแกผูสมัครรวมกับจำนวน
บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด และจำนวนบัตรเสียวาตรงกับจำนวนผูมาแสดงตน ใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม หากถูกตอง
ใหนำบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด และ บัตรเสีย แยกใสถุงวัสดุใสพรอมเขียนจำนวน
บัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส และดำเนินการปดประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงาน
ผลการนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
สำหรับแบบขีดคะแนนเลือกตั้งใหคณะกรรมการ
ประจำหนวยเลือกตั้งลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ในกรณีจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไมตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง ที่ใชออกเสียงลงคะแนน ไดแก บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งใหแก
ผูสมัคร บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด และบัตรเสีย ใหคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบ
ถาจำนวนบัตรเลือกตั้งยังไมตรงกับจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกใหรายงาน
พรอมเหตุผลของการนับคะแนนเลือกตั้ง ที่ไมตรงกับจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ตอกรรมการการการเลือกตั้ง
และผูอำนวยการการเลือกตั้งตามลำดับ
เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสั่งใหมีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม หรือสั่งใหออกเสียงลงคะแนนใหม ในหนวยเลือกตั้งนั้น และนำสงหีบบัตรเลือกตั้งพรอมวัสดุ
อุปกรณการเลือกตั้งแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งสั่งใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งใหมและผลปรากฏวาจำนวน ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับจำนวนบัตร
เลือกตั้งที่ใชออกเสียงลงคะแนนใหสันนิษฐานวาการเลือกตั้ง ในหนวยเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยง
ธรรม และใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง เสนอความเห็นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมควรตรวจสอบบัตร
เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งอื่น ทุกหนวยหรือบางหนวยดวย
กรณีที่ 2 นับคะแนนรวมทุกหนวยเลือกตั้ง ณ สถานที่นับคะแนนสวนกลาง ในวันประชุมใหญสามัญ
ประจำป
ขอ 85. ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดผูรับผิดชอบ
(1) รับหีบบัตรเลือกตั้งและเก็บรักษาไวจนถึงวันประชุมใหญสามัญประจำป
(2) เก็บรักษาบัญชีผูสิทธิ์เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ใชแลว และที่ยังไมไดใช
(3) จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ ตางๆ ที่ใชในการนับคะแนน
(4) แตงตั้งและกำหนดจำนวนกรรมการนับคะแนนตามความเหมาะสม
(5) วางแผนและมอบหมายหนาที่แกคณะกรรมการนับคะแนน
ขอ 86 เมื่อไดดำเนินการตามขอ 76 และขอ 77 แลว ใหผูที่รับผิดชอบในการรับและเก็บรักษาหีบ
บัตรเลือกตั้ง กอนรับมอบหีบบัตรตองตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเมื่อตรวจสอบถูกตองแลวใหนำไป
เก็บไวในสถานที่ที่ปลอดภัย แลวนำสงมอบตอคณะกรรมการเลือกตั้ง ณ สถานที่นับคะแนน ตามวันเวลา
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
ขอ 87 ในวันประชุมใหญสามัญประจำปใหคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะกรรมการนับคะแนน
ตรวจสอบความเรียบรอยของหีบบัตรเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบถูกตองแลวใหนำหีบบัตรเลือกตั้งไปแยกประเภท
เปนบัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือ บัตรเลือกตั้งกรรมการดำเนินการตามหนวยงานตางๆ แลวเปดหีบบัตร
แตละประเภททำการคละบัตรเลือกตั้งแลวนับบัตรใหเปนคะแนนตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กำหนด
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ขอ 88 ใหคณะกรรมการนับคะแนนแบงหนาที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) กรรมการนั บ คะแนนคนที่ ห นึ่ ง มี ห น าที่ห ยิบ บั ตรเลือ กตั้ งครั้ งละฉบั บ และ คลี่ บั ต รส งให
กรรมการนับคะแนนคนที่สอง
(๒) กรรมการนับคะแนนคนที่สอง มีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอาน
(๓) กรรมการนับคะแนนคนที่สาม มีหนาที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนน ในแบบขีดคะแนน
เลือกตั้ง
(๔) กรรมการนับคะแนนคนที่สี่ มีหนาที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ไดวินิจฉัยและอานจาก กรรมการนับ
คะแนนคนที่สอง แลวใสลงในภาชนะที่เตรียมไว
ใหคณะกรรมการนับคะแนนมีมติมอบหมายใหกรรมการนับคะแนนที่จะทำหนาที่ตามวรรคหนึ่ง(๒)
มีอำนาจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งเบื้องตน
ข อ 89 เมื่ อ คณะกรรมการนั บ คะแนนได ด ำเนิ น การตามข อ 87 ถึ งข อ 88 เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
ใหดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยกรรมการนับคะแนนคนที่หนึ่ง หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตร
สงใหกรรมการนับคะแนนคนที่สอง เพื่อดำเนินการ ดังนี้
(1) วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอาน ดังนี้
(ก) ถาเปนบัตรดีใหอานวา “ดี” และอานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนน พรอมทั้ง ชูบัตร
เลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่นับคะแนนไดเห็นดวย
(ข) ถาเปนบัตรที่ทำเครื่องหมายในชองไมเลือกผูสมัครผูใดใหอานวา “ไมเลือกผูสมัครผูใด ”
พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในบริเวณที่นับคะแนนไดเห็นดวย
(ค) ถาเปนบัตรเสียใหอานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่ อยูในบริเวณ
ที่ นั บ คะแนนได เ ห็ น ด ว ย ในการวิ นิ จ ฉั ย ว า บั ต รเลื อ กตั้ ง ใดเป น บั ต รเสี ย ให วิ นิ จ ฉั ย
โดยคณะกรรมการนั บ คะแนนเสี ย งข างมาก และให กรรมการนั บ คะแนนไม นอยกวา
สามคนสลักหลังบัตรวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียเพราะเหตุใด
(2) เมื่อวินิจฉัยตาม (1) แลว ใหสงบัตรเลือกตั้งแกกรรมการนับคะแนนคนที่สี่
ขอ 90 กรรมการนับคะแนนคนที่สาม ขานทวนเมื่อกรรมการนับคะแนนคนที่สอง ไดวินิจฉัยและ
อานบัตรเลือกตั้งแลว โดยขานใหไดความวา “ดี ” และ ขานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนน หรือขานใหได
ความวา “เสีย” หรือขานใหไดความวา “ไมเลือกผูสมัครผูใด” แลวจึงขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
หรือ กระดาน โดยใหบุคคลทั่วไปที่อยูใน บริเวณที่นับคะแนนเห็นการขีดคะแนนไดอยางชัดเจน สำหรับการขีด
คะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่หา ใหขีดขวางทับเสนสี่ขีดแรก
เพื่อสะดวกแกการนับคะแนนเลือกตั้งและใหทำเชนนี้เรื่อยไปทุกหาขีด
ขอ 91 กรรมการนับคะแนนคนที่สี่ มีหนาที่รับและเจาะมุมบัตรเลือกตั้ง ที่ผานการวินิจฉัยและอาน
ทุ กฉบั บ แลว พั บ บั ตรแยกเก็ บ แต ล ะประเภทลงในภาชนะที่ เตรีย มไว โดยแยกเปน ภาชนะใสบัตรดีห นึ่งใบ
ใสบัตรที่ไมเลือกผูสมัครผูใดหนึ่งใบ และใสบัตรเสียหนึ่งใบ
ขอ 92 ขณะทำการนับคะแนนเลือกตั้งหากพบวามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมา ในหีบบัตร
เลือกตั้ง ใหกรรมการนับคะแนนที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภท มอบบัตรเลือกตั้ง ดังกลาวแกคณะกรรมการ
เลือกตั้งเพื่อใหเปนผูดำเนินการนำไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกตอง
ขอ 93 เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการนับคะแนนตรวจสอบความถูกตองของ
การนับคะแนนเลือกตั้ง โดยใหนับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ใหแกผูสมัครรวมกับจำนวนบัตร
ไมเลือกผูสมัครผูใด และจำนวนบัตรเสียวาตรงกับจำนวนผูมาแสดงตน ใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม หากถูกตองใหนำ
บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด และ บัตรเสีย แยกใสถุงวัสดุใสพรอมเขียนจำนวนบัตร
เลือกตั้งที่บรรจุอยูในถุงวัสดุใส และดำเนินการปดประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผล
การนับคะแนนตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำหรับแบบขีดคะแนนเลือกตั้งใหคณะกรรมการนับคะแนนลง
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ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ในกรณีจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไมตรงกับจำนวน
บัตรเลือกตั้ง ที่ใชออกเสียงลงคะแนน ไดแก บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัคร บัตรไมเลือกผูสมัคร
ผูใด และบัตรเสีย ใหคณะกรรมการนับคะแนนดำเนินการตรวจสอบ ถาจำนวนบัตรเลือกตั้งยังไมตรงกับจำนวน
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกใหรายงานพรอมเหตุผลของการนับคะแนนเลือกตั้งที่ไม
ตรงกับจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งตอกรรมการการการเลือกตั้งและผูอำนวยการการเลือกตั้งตามลำดับ เพื่อให
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิ จารณาสั่งให มีการนับ คะแนนเลือกตั้งใหม หรือ สั่งใหออกเสียงลงคะแนนใหม
ในกรณี ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหมและผลปรากฏวาจำนวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งไมตรงกับ จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใชออกเสียงลงคะแนนใหสันนิษฐานวาการเลือกตั้งนั้นเปนไปโดยไม
สุจริตและเที่ยงธรรม และใหผูอำนวยการการเลือกตั้งเสนอความเห็นตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมควร
ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งหรือไม
สวนที่ ๒ ลักษณะบัตรเสีย
ขอ 94 บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนบัตรเสียและไมใหนับเปนคะแนนเลือกตั้ง
(1) บัตรปลอม
(2) บั ต รที่ มี ก ารทำเครื่ อ งหมายเพื่ อ เป น ที่ สังเกตหรือ เขีย นข อ ความใดๆ ลงในบั ต รเลื อ กตั้ ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เวนแตเปนการกระทำโดยชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการประจำ
หนวยเลือกตั้ง
(3) บัตรที่มิไดทำเครื่องหมายลงคะแนน
(4) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครเกินจำนวนประธานกรรมการ หรือ กรรมการ
ดำเนินการที่พึงมีในขณะนั้น
(5) บั ต รที่ ไ ม อ าจทราบได ว า ลงคะแนนให แ ก ผู ส มั ค รใด เว น แต เ ป น การลงคะแนน
“ไมเลือกผูสมัครผูใด ”
(6) บัตรที่ไดทำเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครแลวทำเครื่องหมายในชองทำเครื่องหมาย
“ไมเลือกผูสมัครผูใด ”
(7) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งมอบให
(8) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครซึ่งมีจุดตัดอยูนอก“ชองทำเครื่องหมาย”
(9) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยูนอก “ชองไมเลือกผูสมัครผูใด ”
(10)
บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน “ชองทำเครื่องหมาย” ที่ไมมีผูสมัครหรือผูสมัคร
ที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเสียชีวิตกอนวันเลือกตั้ง
(11) บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(12) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครใน “ชองทำเครื่องหมาย” เกินกวา หนึ่ง
เครื่ อ งหมายใน “ช อ งทำเครื่ อ งหมาย” เดี ย วกั น สำหรั บ การเลื อ กตั้ งประธานกรรมการ หรื อ กรรมการ
ดำเนินการคนเดียว
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการตามสัดสวนหนวยงานตางๆ มากกวาหนึ่งคน หากเปนกรณี
ตามวรรคหนึ่ง (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และมีเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช องทำเครื่องหมาย” ให ผูส มัครอื่ น
ถูกตองดวยไมถือวาเปนบัตรเสียทั้งฉบับและไมใหนับเปนคะแนน
ขอ 95 ในกรณีที่พบบัตรปลอมตามขอ 94 (1) หรือบัตรเสียตามขอ 94 (7) ใหคณะกรรมการประจำ
หน ว ยเลื อ กตั้ งหรื อ กรรมการนั บ คะแนนแยกบั ต รปลอมหรือ บั ต รเสีย นั้ น ออกไวต างหาก และรายงานต อ
ผูอำนวยการการเลือกตั้ง และผูอำนวยการการเลือกตั้ง เพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา
ดำเนินการ ดังนี้
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(1) ให ผู อ ำนวยการการเลื อ กตั้ งดำเนิ น การสื บ สวน ไต ส วนโดยพลั น เพื่ อ เสนอ ความเห็ น ต อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาบัตรปลอมหรือบัตรเสียนั้นเปนเหตุจากการกระทำทุจริตในการเลือกตั้งหรือไม
หรือทำใหการเลือกตั้งไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรมภายในกำหนดเจ็ดวันนับแตวันเลือกตั้ง
(2) หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวา ผลการสืบสวนไตสวนมิไดมีหลักฐานอันแสดงไดวา
บั ต รปลอมหรื อ บั ต รเสี ย นั้ น มิ ใช เป น วิ ธี ก ารในการทุ จ ริ ต การเลื อ กตั้ งหรื อทำให ก ารเลื อ กตั้ งไม สุ จ ริ ต หรื อ
ไมเที่ยงธรรม ใหสั่งยกเลิกการเลือกตั้งและสั่งใหดำเนินการเลือกตั้งใหม
หมวด 7
การประกาศผลการเลือกตั้ง
สวนที่ ๑ การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ขอ 96 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการ
ประจำหนวยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนนแลวใหตรวจสอบความถูกตองกอนจัดทำประกาศผลการนั บ
คะแนนเลือกตั้ง เมื่ อคณะกรรมการการเลื อกตั้งตรวจสอบเบื้องตน แลวมีเหตุอัน ควรเชื่อวาผลการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหประกาศผลการเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งใหท่ีประชุมใหญสามัญ
ประจำปรับรองเปนกรรมการดำเนินการ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ หรือ จำนวนกรรมการดำเนินการตามสัดสวนหนวยงานใด ที่เลือกได
หนึ่งคนใหผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุด และมีคะแนนไมนอยกวารอยละสิบของจำนวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในครั้งนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้ง
(2) หนวยงานใดที่มีสัดสวนกรรมการดำเนินการมากกวาหนึ่งคนใหผูสมัครซึ่งไดรับคะแนน
เลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามลำดับลงมาในหนวยงานนั้น และไดคะแนนไมนอยกวารอยละสิบของจำนวนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในครั้งนั้น เปนผูไดรับเลือกตั้งตามจำนวนกรรมการดำเนินการจะพึงมีในหนวยงานนั้น
(๓) หนวยงานใดที่มีผูสมัครเปนกรรมการดำเนินการนอยกวาหรือเทากับจำนวนกรรมการ
ดำเนินการจะพึงมี ผูสมัครนั้นจะไดรับเลือกตั้งตอเมื่อไดคะแนนเสียงเลือกตั้งไมนอยกวารอยละสิบของจำนวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนั้น
หมวด 8
วิธีการจับสลากกรณีผูสมัคร ไดคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเทากัน
ขอ 97 กรณีที่ผูสมัครไดคะแนนเลือกตั้งเทากันอันเปนเหตุใหมี กรรมการดำเนินการ หรือ ประธาน
กรรมการเกินจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการจับสลาก ดังนี้
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ใหผูอำนวยการการเลือกตั้ง เขียนชื่อผูสมัครที่ไดคะแนนเลือกตั้ง
เทากันที่จะตองจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแลวใสในภาชนะทึบแสง ทำการเขยาภาชนะใหสลากคละกันเพื่อ
ไมใหทราบวาเปนสลากของผูสมัครใด แลวใหผูอำนวยการการเลือกตั้งเปนผูจับสลากชื่อผูสมัครจากในภาชนะ
ขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบชื่อผูสมัครใดที่ถูกจับมาเปนลำดับแรกใหถือวาผูสมัครนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลาก เพื่อไดรับ
เลือกตั้งกอน ชื่อผูสมัครใดที่ถูกจับมาเปนลำดับถัดไปใหถือวาผูสมัครนั้นเปนผูมีสิทธิจับสลาก เพื่อไดรับเลือกตั้ง
เปนลำดับถัดไปตามลำดับจนครบผูสมัครทุกคนที่ไดคะแนนเลือกตั้งเทากัน
(๒) การจั บ สลากครั้ งที่ ส อง ให ผู อ ำนวยการการเลื อ กตั้ ง จั ด ทำสลากเท ากั บ จำนวนผู ส มั ค ร
ที่จะตองจับสลากซึ่งมีขอความในสลากวา “ไดรับเลือกตั้ง” เทาจำนวน ที่ยังขาดอยู นอกจากนั้น เปนสลากซึ่งมี
ขอความวา “ไมไดรับเลือกตั้ง” ผูสมัครผูใดจับสลาก ซึ่งมีขอความวา “ไดรับเลือกตั้ง” ผูนั้นเปนผูไดรับเลือกตั้ง
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เปนประธานกรรมการ หรือ กรรมการดำเนินการ การจับสลากใหกระทำตอหนาผูอำนวยการการเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ขอ 98 เมื่อถึงกำหนดเวลาการจับสลากแลว หากผูสมัครไมมาหรือมาแตไมยินยอมจับสลาก
ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งเปนผูจับสลากแทน
ขอ 99 อัตราคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ตอ การเลือกตั้งหนึ่งครั้ง
1. ประธานกรรมการ
จำนวน 3,000 บาท
2. กรรมการ
จำนวน 2,000 บาท
(2) คาตอบแทนผูอำนวยการการเลือกตั้ง ตอ การเลือกตั้งหนึ่งครั้ง 3,000 บาท
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง
1. ประธานกรรมการ
จำนวน 500 บาท
2. กรรมการ
จำนวน 400 บาท
กรณีที่นับคะแนนที่หนวยเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณากำหนดคาตอบแทน
เพิ่มขึ้นไดอีกไมเกินหนึ่งเทาตามความเหมาะสม
(4) คาตอบแทนกรรมการนับคะแนน(กรณีนับคะแนนรวมทุกหนวย) 1,000 บาทตอคน
(5) เบี้ยประชุม หรือ คาตอบแทนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1. วันทำการปกติ
อัตรา 300 บาทตอวัน
2. วันหยุดทำการ
อัตรา 500 บาทตอวัน
3. ในวันหนึ่งรับเบี้ยประชุม หรือ เบี้ยเลี้ยง หรือ คาตอบแทนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งไดเพียงครั้งเดียว
(6). คาใชจายในการการเลือกตั้งอื่นๆ เชน คาพาหนะขนสงหีบบัตร คาจัดสถานที่ ฯลฯ
อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ
หมวด ๑๖
การเก็บรักษา การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สวนที่ 1 การเก็บรักษา
ขอ 100 ใหผูอำนวยการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
อยางนอยหนึง่ คณะจากเจาหนาที่สหกรณประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
อีกไมนอยกวาสองคน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา และเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง
สวนที่ 2 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ขอ 102 บัตรเลือกตั้งที่จะทำลายไดตามระเบียบนี้ ไดแก
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนแลว
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเลม
กรณีตนขั้วของบัตรเลือกตั้งที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนแลว และบัตรเลือกตั้งที่เหลือไมเต็มเลม
ใหมีระยะเวลาการเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร
โดยอนุโลม
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ขอ 103 บัตรเลือกตั้งที่จะทำลายได ตองมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งแลว เปนระยะเวลา
เกินเจ็ดวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง และ
(2) เปนบัตรเลือกตั้งที่ไมมีกรณีรองคัดคานในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือมีแตเรื่องรอง
คัดคานนั้นแลวแตกรณีวินิจฉัยแลวเสร็จ และ
(3) เปนบัตรเลือกตั้งที่ไมมีการฟองคดีอาญา คดีแพง หรือคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับ
บัตรเลือกตั้งหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเลือกตั้งคางการพิจารณา
หรือมีกรณีการฟองคดีตอศาลในความผิดดังกลาวแตคดีถึงที่สุดแลว
ขอ 104 ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการไมนอยกวาสองคน ซึ่งแตงตั้งจากเจาหนาที่สหกรณ โดย
ใหเจาหนาที่คนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหนาที่ประธานกรรมการ มติของคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งใหถือ
เสียงขางมากถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทำบันทึกความเห็นแยงไว
ขอ 105 คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งตามขอ 104 มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทำรายละเอียดและรายงานขอเท็จจริงพรอมทั้งความเห็น และวิธีการทำลาย
เสนอขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง
(๒) เสนอรายงานตาม (๑) ตอผูจัดการเพื่อพิจารณา
(๓) ควบคุมการทำลายบัตรเลือกตั้งที่ไดรับอนุมัติใหทำลายแลว
ขอ 106 เมื่อผู จัดการได รับ รายงานตามขอ 105 แลว ใหพิจ ารณาดำเนิน การตรวจสอบตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดตามขอ 103 แลวจัดทำรายละเอียด รายงานขอเท็จจริงพรอมความเห็นและ
วิธีการทำลายเสนอตอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำลายบัตรเลือกตั้ง
ขอ 107 ใหคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายใน
สิ บ ห าวัน นั บ แต วัน ที่ คณะกรรมการดำเนิ น การอนุ มัติให ทำลายบัต รเลื อกตั้งและให มีก ารควบคุ มดูแลโดย
เครงครัด เพื่ อไม ให บั ตรเลื อกตั้ งสามารถถู กนำออกไปสู ภ ายนอกไดห รือมี ผูน ำไปใชในทางที่ มิช อบและเมื่ อ
ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นแลวใหจัดทำรายงานผลการทำลายบัตรเลือกตั้งเสนอตอผูจัดการเพื่อ
รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ขอ 108 ใหดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ตามที่ไดรับการอนุมัติโดยวิธีการ
ทำลายนั้ น ให ค ำนึ ง ถึ งความปลอดภั ย ต อ บุ ค คล ทรั พ ย สิ น ของผู อื่ น หรื อ ผลกระทบต อ สิ่ งแวดล อ มด ว ย
และจะตองทำใหบัตรเลือกตั้งถูกทำลายจนสิ้นสภาพและไมสามารถนำมาใชไดอีก
ข อ 109 เอกสารประกอบหรื อ เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งอื่ น ใดที่ ไม ไ ด ก ำหนดไว ใ นระเบี ย บนี้
การเก็บรักษาและทำลายเอกสารดังกลาวใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการ
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. 2565
(นายอานันต ศิริ)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่น ๆ

5.1 ข้อเสนอแนะจาก
		 สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน

5.2 ข้อเสนอแนะจาก
		 สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
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ศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ�ำกัด

ปี 2564

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) ลานที่ 1
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) ไดทำการจดทะเบียนถูกตอง
ตามมาตรา 11 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ส มาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห พ.ศ.2545 เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2554
ทะเบี ย นเลขที่ นบ 73801/002 ในราชกิ จ จานุ เ บกษาเล ม 129 ตอนที่ 19 ง วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2554
ประกาศ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ที่ 50/2564 เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขไทยและตามความในมาตรา 12 แหง พระราชบัญญั ติสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
พ.ศ. 2545 นายทะเบี ย นสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ป ระจำท อ งที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบางสี ท อง
ไดรับจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหและมีฐานะนิติบุคคล สำนักงานใหญ สำนักงาน ตั้งอยูที่ อาคารเพชร
สะพานบุญ ถนนนครอินทร เลขที่ 199/8 หมู 2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
หรือจัดการศพ และสงเคราะหครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแกความตาย โดยมิไดประสงคหากำไรหรือ
รายไดเพื่อแบงปนกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด เปนศูนยประสานงานของสมาคมฯ เพื่อทำหนาที่รับสมัคร
สมาชิ กและจัด ทำทะเบี ยนขอมู ลสมาชิ กตอสมาคมฯ จัดการดานการเงิน และงานธุรการตางๆ เพื่ อให บ ริการแก
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกสหกรณเปนสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) ทั้งสิ้น 2,766คน และมีสมาชิก สสธท.
ทั่วประเทศจำนวน 217,950 คน อัตราเงินสงเคราะหศพ 4.85 บาท
สมาชิกศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด สมาชิกถึงแกกรรม ตั้งแตเริ่ม
กอตั้งจนถึงปจจุบั น จำนวน 43 คน สำหรับปบัญ ชี 2564 (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) มีสมาชิกถึง
แกกรรมและไดรับการอนุมัติจายเงินสงเคราะห จำนวน 11 ราย
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รายชื่อสมาชิกสสธท. ป 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
เสียชีวิต 11 รายมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล ผูเสียชีวิต

เลขทะเบียน ประเภทสมาชิก

วันที่เสียชีวิต

จำนวนเงินสงเคราะห

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายเกษม ปองแกว
นางลาวัลย สายโสภา
นางชวนจิตต เกษมศาสตร
นายชาญ คันทะมูล
นางเกษร สุริยา
ด.ต.สมเจตน จิตมะโน
นางมณี ใจสวาง
นายศักดิ์ ปนแกว
นางขนิษฐา กลิ่นจันทร

117909
063186
169661
169683
043001
181345
042988
024410
169544

สมทบ,คูสมรส
สามัญ
สมทบ,มารดา
สมทบ,บิดา
สามัญ
สมทบ,คูสมรส
สามัญ
สามัญ
สมทบ,มารดา

27/12/2563
27/12/2563
18/02/2564
25/02/2564
21/03/2564
7/05/2564
21/07/2564
8/08/2564
18/09/2564

1,014,629.40
1,014,496.60
1,008,056.78
1,007,844.68
1,009,813.09
1,004,431.48
1,012,123.39
1,004,959.04
1,011,084.98

10

นายประเสริฐ ไชยสมบูรณ

123094

สามัญ

3/10/2564

รออนุมัติ

11

นายสุบิน สมประสิทธิ์

024395

สามัญ

9/11/2564

รออนุมัติ

การรับสมัครสมาชิก สสธท. ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
- สมาชิกสามัญ ตองเปนสมาชิกสามัญของสหกรณ
- สมาชิกสมทบ ตองเปนคูสมรสและบุตรของสมาชิกสามัญ เปนสมาชิกสมทบของสหกรณฯที่เปนพนักงานราชการ
ลูก จ างในสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ เป น เจ าหน าที่ ส มาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขไทย (สสธท.) อายุ 20 ป ถึง 54 ปบริบูรณ ณ วันที่รับสมัคร(ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงลดลงเรื่อยๆตามประกาศของ
สมาคมฯ)
- สมัครเปนสมาชิกครั้งแรกคาสมัคร
20 บาท
- คาธรรมเนียมแรกเขา
20 บาท
- เงินสงเคราะหลวงหนา ปละ
4,800 บาท
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รับทราบการดําเนินงานของศูนยประสานงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด ประจําป 2564
สมาชิก สสธท.
ยกมาตนป
สมัครระหวางป
ลาออก
พนสมาชิกภาพ
โอนยายสังกัด
โอนยายจากสังกัดอื่น
ถึงแกกรรม

2,718
73
3
2
5
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน - นายเกษม ปองแกว

สมาชิกสมทบคูสมรส
- นางลาวัลย สายโสภา
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ รพ.นาน
- นางชวนจิตต เกษมศาสตร สมาชิกสมทบมารดา
- นายชาญ คันทะมูล
สมาชิกสมทบบิดา
- นางเกษร สุริยา
สมาชิก หนวยงาน บํานาญ รพ.นาน
- ด.ต.สมเจตน จิตมะโน
สมาชิกสมทบคูสมรส
- นางมณี ใจสวาง
สมาชิกหนวยงาน สสอ.ภูเพียง
- นายศักดิ์ ปนแกว
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ สสจ.
- นางขนิษฐา กลิ่นจันทร
สมาชิกสมทบมารดา
- นายประเสริฐ ไชยสมบูรณ สมาชิกหนวยงาน บํานาญ สสจ.
- นายสุบิน สมประสิทธิ์
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ สสจ.

สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2564 จํานวน 2,780 คน
รายรับ

รายจาย

ยกมาป 2563
คาสมัคร
คาบํารุงรายป
รายไดคาบริหารการจัดการ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สสจ.นาน
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย

เงินสงเคราะหศพ
คาถายเอกสาร
คาวัสดุสํานักงาน
คาธรรมเนียมไปรษณีย
เงินยืมทดรองจาย
คาใชจายในการเดินทาง
คาเบี้ยเลี้ยง
คาลวงเวลาเจาหนาที่
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาใชจายอื่นๆ (คาบริหารการจัดการ)
คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64

730.00
730.00
185,346.69
3,941.65
1,476.89

1,002,302.40
350.00
119.00
738.00
1,700.00
10,087.00
5,600.00
5,720.00
890.00
21,455.91

1,278,886.66

192,225.23
1,471,111.89

1,048,962.31
422,149.58
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กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.) ลานที่ 2
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.) จัดตั้งขึ้นโดยเงินกองทุนฯนำไป
ทำประกั น ชีวิต กลุมกับ บริษัทประภั ยตามที่คณะกรรมการกองทุ นมีมติฯ เริ่มดำเนิน การสมัครรอบแรกเมื่ อวัน ที่
1-20 ธัน วาคม 2558 โดยเริ่มคุมครอง วัน ที่ 1 มกราคม 2559 และรับ สมัครเปน สมาชิกตามรอบที่ป ระกาศให
ทราบโดยทั่วไป
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 สมาชิ ก ศู น ย ป ระสานงานสหกรณ ออมทรัพ ย ส าธารณสุข จั งหวัด น าน จำกั ด
จำนวน 1,283 คน ตั้ งแต เริ่ ม ก อ ตั้ งถึ งป จ จุ บั น สำหรั บ ป บั ญ ชี 2564(1 มกราคม 2564 – 31 ธั น วาคม 2564)
มีสมาชิกถึงแกกรรม จำนวน 6 ราย

รายชื่อสมาชิก กสธท. ป 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
เสียชีวิต 6 รายมีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล ผูเสียชีวิต เลขทะเบียน ประเภทสมาชิก

วันที่เสียชีวิต

จำนวนเงินสงเคราะห

นายเกษม ปองแกว
นางเกษร สุริยา
นางมณี ใจสวาง
นายศักดิ์ ปนแกว
นางขนิษฐา กลิ่นจันทร
นายสุบิน สมประสิทธิ์

27/12/2563
21/03/2564
21/07/2564
8/08/2564
18/09/2564
9/11/2564

(เสียชีวิตกอนวันคุมครอง)

117909
030600
007251
037284
037301
024395

สมทบ,คูสมรส
สามัญ
สามัญ
สามัญ
สมทบ,มารดา
สามัญ

การรับสมัครสมาชิก กสธท. ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
- สมัครเปนสมาชิกครั้งแรก คาสมัคร 100 บาท
- เงินสวัสดิการกองทุนฯ 5,500 บาท (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกองทุน)
- อายุไมเกิน 59 ปบริบูรณ ไดรับการคุมครองจากกองทุน
เสียชีวิตไดรับเงินสงเคราะห 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
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1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
รออนุมัติ

รับทราบการดําเนินงานของศูนยประสานงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด ประจําป 2564
สมาชิก กสธท. (ลานที2่ )

ยกมาตนป
สมัครระหวางป
ลาออก
พนสมาชิกภาพ
โอนยายสังกัด
โอนยายจากสังกัดอื่น
เสียชีวิต

1,239
51
2
6

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน -

นายเกษม ปองแกว
นางเกษร สุริยา
นางมณี ใจสวาง
นายศักดิ์ ปนแกว
นางขนิษฐา กลิ่นจันทร
นายสุบิน สมประสิทธิ์

สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2564 จํานวน 1,286 คน
รายรับ
ยอดยกมาป 2563
เงินยืมทดรองจาย
รายไดคาบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สสจ.นาน

รายจาย

คาถายเอกสาร
คาธรรมเนียมไปรษณีย
คาธรรมเนียมธนาคาร
เงินเดือนคาจาง
คาวัสดุสํานักงาน
คาใชจายอื่นๆ (คาบริหารการจัดการ)
คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64

สมาชิกสมทบคูสมรส
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ รพ.นาน
สมาชิกหนวยงาน สสอ.ภูเพียง
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ สสจ.
สมาชิกสมทบมารดา
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ สสจ.

6,000.00
439,195.00
16,888.47
2,299.00
588.00
210.00
108,360.00
15,900.00
71,200.00

957,370.99
462,083.47
1,419,454.46

198,557.00
1,220,897.46
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กองทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.) ลานที่ 3
กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขไทย (กสธท.ลานที่3) จัดตั้งขึ้นโดยนำเงินไป
ทำประกันชีวิตกลุมกับบริษัทประกันภัยตามที่คณะกรรมการกองทุนมีมติฯ เริ่มดำเนินการสมัครรอบแรกเมื่อวันที่
1-25 ธัน วาคม 2563 โดยเริ่มคุมครอง วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 และรับ สมัครเป นสมาชิกตามรอบที่ป ระกาศ
ใหทราบโดยทั่วไป
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2564 สมาชิกศูนยป ระสานงานสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกั ด
มีจำนวน 66 คน ตั้งแตเริ่มกอตั้งถึงปจจุบันยังไมมีสมาชิกถึงแกกรรม ในปบัญชี 2564

การรับสมัครสมาชิก กสธท.(ลานที่3) ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
สมัครเปนสมาชิกครั้งแรก คาสมัคร 100 บาท
- เงินสวัสดิการกองทุนฯ 4,000บาท (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกองทุน)
- อายุไมเกิน 64 ป 6 เดือน เสียชีวิตไดรับเงินสงเคราะห 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
-
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รับทราบการดําเนินงานของศูนยประสานงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด ประจําป 2564
สมาชิก กสธท. (ลานที3่ )
สมัครระหวางป
66
ลาออก
พนสมาชิกภาพ
โอนยายสังกัด
โอนยายจากสังกัดอื่น เสียชีวิต
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน

สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64 จํานวน 66 คน
รายรับ

ยอดยกมาป 2563
รายไดคาบริหารจัดการ
รับดอกเบี้ยเงินฝาก สอ.สสจ.นาน
คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64

24,855.00
170.17

729.85
25,025.17
25,755.02
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส หกรณ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ ส หกรณ อ อมทรั พ ย แ ห งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)ประกอบดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของวิชาชีพตนเอง 7 สมาคม (สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ไทย / สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข ไทย /
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ตำรวจ / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยออมทรัพยราชการ / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ / สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ)
โดยตองสมัครสมาคมตนเองกอนจึงจะสมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. ได ปจจุบันสมาชิกศูนยป ระสานงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด สมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน
สมาชิกทั้งสิ้น 576 คน เงินสงเคราะหรายป ปละ 4,970.-บาท อัตราตอศพ 1.879 บาท (อัตรานี้ เปลี่ยนแปลง
ตามประกาศของสมาคมฯ) ค า บริ ห ารจั ด การร อ ยละ 4 ศู น ย ป ระสานงานสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
จังหวัดนาน จำกัด มีสมาชิกถึงแกกรรมตั้งแตเริ่มกอตั้งถึงปจจุบัน จำนวน 14 คน

รายชื่อสมาชิก สส.ชสอ. ป 2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)
เสียชีวิต 2 ราย มีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ผูเสียชีวิต เลขทะเบียน ประเภทสมาชิก
1
2

นางมณี ใจสวาง
นายสุบิน สมประสิทธิ์

192815
168325

สามัญ
สามัญ

วันที่เสียชีวิต

จำนวนเงินสงเคราะห

21/07/2564
9/11/2564

577,839.00
รออนุมัติ

การรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
- สมัครเปนสมาชิกครั้งแรกคาสมัคร
20 บาท
- คาธรรมเนียมแรกเขา
20 บาท
- เงินสงเคราะหลวงหนา ปละ
4,950 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงของสมาคมฯ)
- อายุไมเกิน 55 ป บริบูรณ เสียชีวิตไดรับเงินสงเคราะห 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน)
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รับทราบการดําเนินงานของศูนยประสานงาน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด ประจําป 2564
สมาชิก สส.ชสอ.
ยกมาตนป
สมัครระหวางป
ลาออก
โอนยายสังกัด
โอนยายเขา
เสียชีวิต

573
9
1
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน - นางมณี ใจสวาง
- นายสุบิน สมประสิทธิ์

สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64 จํานวน 581 คน
รายรับ
ยกมาป 2563
คาสมัคร
คาบํารุงรายป
เงินสงเคราะหลวงหนา
รายไดคาบริหารการจัดการ
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก สอ.สสจ.นาน
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก ธ.ไทยพาณิชย
รวม

รายจาย

คาธรรมเนียมไปรษณีย
คาธรรมเนียมธนาคาร
คาใชจายอื่นๆ (คาบริหารการจัดการ)
คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64

สมาชิกหนวยงาน สสอ.ภูเพียง
สมาชิกหนวยงาน บํานาญ สสจ.

90.00
90.00
4,810.00
50,384.00
2,213.90
351.46

431.00
190.00
1,000.00

119,520.70

57,939.36
177,460.06

1,621.00
175,839.06
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
วัตถุประสงคของสมาคมฯ เพื่อทำการสงเคราะหซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะหสมาชิกซึ่งถึงแกความตาย
โดยมิไดประสงคจะหากำไร หรือรายไดเพื่อแบงปนกัน ซึ่งการตายนีไ้ มรวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล

การรับสมัครเปนสมาชิกสมาคมฯ บุคคลเขาเปนสมาชิกมีคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
สมาชิกสามัญ
1.
2.
3.
4.

ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
มีอายุในวันสมัคร ไมเกิน 60 ป บริบูรณ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด หรือ เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด

สมาชิกสมทบ
1. เปนคูสมรส หรือ บุตร หรือ คูสมรสของบุตรของสมาชิกสมาคมฯ และ บิดา มารดา พี่ นอง รวมสายโลหิต
(รวมบิดามารดาคนเดียวกัน) ของสมาชิกทีช่ อบดวยกฎหมาย ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จำกัด
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ
3. มีอายุในวันสมัคร ไมเกิน 60 ป บริบูรณ
4. มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

เอกสารการรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
1. ใบสมัครสมาชิก, สมาคม ตามที่สมาคมกำหนด
2. สำเนาทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบาน
4. ใบแสดงสถานะ (ถามี)
5. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
6. ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ตามกฎหมายใชไดไมเกิน 30 วัน "นับแตวันที่ขอใบรับรองแพทยตรวจรางกาย"
7. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบานผูรับผลประโยชน
8. คาสมัครเปนสมาชิก
8.1 คาธรรมเนียมแรกเขา 100 บาท
8.2 คาบำรุงสมาคมปละ
50 บาท
8.3 เงินสงเคราะหลวงหนา 1,500 บาท
รวมชำระทั้งหมด
1,650 บาท
หมายเหตุ
- สมาชิกที่ถึงแกความตายสมาชิกทุกคนตองมีหนาที่ชำระเงินสงเคราะห รายละ 100 บาท
- สมาชิกที่มอี ายุไมเกิน 60 ป จะไดรับประโยชนตอเมื่อไดเปนสมาชิกโดยสมบูรณครบ 180 วัน
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1
21
32
43
54
65
7

ี่

ดับ
ดัี่ บ

NAN PUBLIC HEALTH AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

เริ่ม126
กอตั้ง
1,027
126

1,076
1,027

ชื่อ/ สกุล

ชื่อ/ สกุล

0817
0197
0817
0696
0197
0637
0696
0171
0637
0172
0171
1020

13-Sep-62
14-Sep-62
13-Sep-62
6-Dec-62
14-Sep-62
14-Apr-63
6-Dec-62
7-May-63
14-Apr-63
26-May-63
7-May-63
28-Jun-63

ที่เสียชีวิต

สมาชิกที่

651

134
11
651
134

วันเดือนป
วิต
วัทีน่เสีเดืยอชีนป

659

90
44
659
90

471
35
11
471

ทะเบียน
สมาชิ
ทะเบียกนที่

รวม

2564 รวม 1,076

2564
2563

434
91
44
434

40
54

10
01
00
00

00
00
00
00

00
00
11
21

00
10

84
15
8

30
43

1,286

1,286
1,076

1,027
126
1,076
1,027

ทั้งหมด ก
รวมสมาชิ
ทั้ง126
หมด

988
988
1027
988
1048
1027
1057
1048
1057
1057
1057

988
(คน)

วันเสียชีวิตก
จํณานวนสมาชิ
ณ วัน(คน)
เสียชีวิต

00
00
00
00
00
105,700.00

0
(บาท)

ศพ
้งหมด
เงินรวมทั
สงเคราะห
(บาท)้งหมด
ศพ รวมทั

00
00
00
00
00
9,513.00

0 9)
(รอยละ

ตามข
บังหคัาร
บฯ
หักคาอบริ
(รอยละ
ตามข
อบังคั9)บฯ

-----96,187.00

(บาท) -

สงเคราะห
จายเงิน
(บาท)
สงเคราะห

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00

ลว1,500.00
งหนา

สงเคราะห
จายเงิน
ลวงหนา
สงเคราะห

657

657
567

525
91
567
525

91ญ
สามั

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
97,587.00

(บาท)

7-May-63
29-Jun-63
7-May-63
17-Jun-63
29-Jun-63
3-Aug-63
17-Jun-63
28-Oct-63
3-Aug-63
8-Sep-63
28-Oct-63
7-Aug-63

จายเงิน

วันเดือนป
น
วัจนาเดืยเงิ
อนป

644

644
509

502
35
509
502

35
สมทบ

แยกประเภทสมาชิก
สามั
ญ
สมทบ
แยกประเภทสมาชิ
ก

รวมจาย
(บาท)าย
รวมจ

จํากัด
รายงานการเสี
ยชีวิตสของสมาชิ
กสมาคมฯ
ายเงินขสงเคราะห
สมาคมฌาปนกิ
จสงเคราะห
มาชิกสหกรณ
ออมทรัและการจ
พยสาธารณสุ
จังหวัดนาน จํากัด
่มกอตั้ง ถึกงสมาคมฯ
วันที่ 31 และการจ
ธันวาคม า2564
รายงานการเสีตั้งยแต
ชีวิตเริของสมาชิ
ยเงินสงเคราะห
จํานวนสมาชิก
เงิตันสงเคราะห
จายเงิ2564
น
จายเงิน
้งแต เริ่มกอตั้ง ถึหักงควัานบริทีห่ าร31 ธันวาคม

11
21

00
10

0
สมทบ

สามัญ เสียชีวสมทบ
ิต
0
สามั0 ญ
สมทบ

1,310
2 จสงเคราะห
5
0
2 พยสาธารณสุ
15
สมาคมฌาปนกิ
ส0มาชิกสหกรณ
ออมทรั
ขจังหวัดนาน

224
55
1,310
224

905
126
55
905

สามั0 ญ

สามัญลาออกสมทบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด (สส.สธน.)
ทะเบียนสมาคมเลขที
่ สนน/71101/1
ที่ 24 กรกฎาคม
สมาคมฌาปนกิ
จสงเคราะห
หกรณออมทรัพลงวั
ยสนาธารณสุ
ขจังหวัดนาพ.ศ
น จํากั2561
ด (สส.สธน.)
รายงานผลการดํ
งานสมาคมฯ (สส.สธน.)
31 ธันวาคมพ.ศ2564
ทะเบี
ยนสมาคมเลขทีาเนิ
่ นนน/71101/1
ลงวันที่ 24ณกรกฎาคม
2561
รายงานผลการดํ
รับสมัครสมาชิก
ไมอนุมาัตเนิ
ิ นงานสมาคมฯ
ลาออก (สส.สธน.) ณเสี31
ยชีวธัิตนวาคม 2564
รวม
รวมสมาชิก

สามัญ
สมทบ(คน)
รับรวม
สมัคร สามัไม
ญ อนุมสมทบ
รับ(คน)
สมัครสมาชิ
ก
ัติ
เริยกมา
่มกอตั้ง สามัญ
91(คน) สมทบ(คน)
35
0
รับ126
สมัคร สามั0 ญ สมทบ

2562
2561
2563
2562

ประจํ
2561าป

สมาชิก
ยกมาก
สมาชิ

ประจําป

นางศรีคํา คนสูง
นายสาย
นางศรีคํา ใบยา
คนสูง
นายคํ
า
รพ
อาจสาร
นายสาย ใบยา
นายแต
ง ดีสอาจสาร
ุยา
นายคํารพ
นางคํ
นายแตานวล
ง ดีสขะจาย
ุยา
นายสวั
ส
ดิ
์
ไชยสุ
ธรรม
นางคํานวล ขะจาย
นายถนัด ทองเปย
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เสียชีวิตกอนวั
เสี
เสียยชีชีววิติตกกออนวั
นวั
เสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
ก
อ
นวั
เสียชีวิตกอนวั
เสี
เสียยชีชีววิติตกกออนวั
นวั
เสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
ก
อ
นวั
เสียชีวิตกอนวั
เสี
เสียยชีชีววิติตกกออนวั
นวั
แจงเสียชีวิต 10

หมายเ

หมายเ
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0817
0197
0696
0637
0171
0172
1020
0459
0459
0158
0551
0715
0106
0666
0474
0185
0839

เสียชีวิตป 2562

ชื่อ/ สกุล

นางศรีคํา คนสูง
นายสาย ใบยา
นายคํารพ อาจสาร
นายแตง ดีสุยา
นางคํานวล ขะจาย
นายสวัสดิ์ ไชยสุธรรม
นายถนัด ทองเปย
นางจันทรดี ชาวงิ้ว
นายตัน จิตอารีย
นายเรียง ใจวงค
นายเจียมศักดิ์ ประดับไพร
นายอิ่นแกว ชาวงิ้ว
นายสมเจตน จิตมะโน
นายสมฤทธิ์ ปญญาภู
นายสมจิตร แกวเทพ
นางมณี ใจสวาง
นายบุญนอม สุทธไชย

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-3

ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ทะเบียน
สมาชิกที่

1076

2564

รวม

1027

2563

วันเดือนป
ที่เสียชีวิต

ลําดับที่ 4-8

2

1

1
5

4

0
0

0

0
0

0

0
2

1

1
15

8

4
1286

1076

ลําดับที่ 9-17 เสียชีวิตป 2564

1,114,500.00

0
0
0
0
0
0
105,700.00
0
107,600.00
107,500.00
107,500.00
107,500.00
108,500.00
113,100.00
113,100.00
117,300.00
126,700.00

(บาท)

(คน)
988
988
1027
1048
1057
1057
1057
1065
1076
1075
1075
1075
1085
1131
1131
1173
1267

เงินสงเคราะห
ศพ รวมทั้งหมด

จํานวนสมาชิก
ณ วันเสียชีวิต
96,187.00
97,916.00
97,825.00
97,825.00
97,825.00
98,735.00
102,921.00
102,921.00
106,743.00
115,297.00

(บาท)

จายเงิน
สงเคราะห

100,305.00 1,014,195.00

0
0
0
0
0
0
9,513.00
0
9,684.00
9,675.00
9,675.00
9,675.00
9,765.00
10,179.00
10,179.00
10,557.00
11,403.00

(รอยละ 9)

หักคาบริหาร
ตามขอบังคับฯ

20,800.00

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,300.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
900.00
800.00
700.00
600.00

ลวงหนา

จายเงิน
สงเคราะห

657

567

1,034,995.00

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
97,587.00
1,400.00
99,316.00
99,125.00
99,025.00
98,925.00
99,735.00
103,821.00
103,721.00
107,443.00
115,897.00

รวมจาย
(บาท)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
รายงานการเสียชีวิตของสมาชิกสมาคมฯ และการจายเงินสงเคราะห
ตั้งแต เริ่มกอตั้ง ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1310

224

55

เสียชีวิตป 2563

651

134

11

13 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62
6 ธ.ค. 62
14 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
28 มิ.ย. 63
26. ก.ย. 63
1 ม.ค. 64
21 ม.ค. 64
21 ก.พ. 64
21 มี.ค. 64
7 พ.ค. 64
16 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. 64
21 มิ.ย. 64
21 ก.ย. 64

659

90

44

7 พ.ค. 63
29 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
3 ส.ค. 63
28 ต.ค. 63
8 ก.ย. 63
7 ส.ค. 63
15 ม.ค. 64
25 ม.ค. 64
22 มี.ค. 64
23 เม.ย. 64
17 มิ.ย.64
9 ส.ค. 64
24 ส.ค. 64
26 ต.ค. 64
17 ม.ค. 65
7 ธ.ค. 64

วันเดือนป
จายเงิน

644

509

เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
แจงเสียชีวิต 10 ก.ค. 2563
เสียชีวิตกอนวันคุมครอง
แจงเสียชีวิต 8 ม.ค. 64
แจงเสียชีวิต 26 ม.ค. 64
แจงเสียชีวิต 10 มี.ค. 64
แจงเสียชีวิต 7 พ.ค. 64
แจงเสียชีวิต 12 พ.ค. 64
แจงเสียชีวิต 24 มิ.ย. 64
แจงเสียชีวิต 5 ก.ค. 64
แจงเสียชีวิต 22 ก.ค. 64
แจงเสียชีวิต 29 ก.ย. 64

หมายเหตุ

