สรุ ปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที! 27
ครั ง$ ที! 4/2562 วันที! 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้ องประชุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
……
เปิ ดการประชุม เวลา 13.30 น.
นายวิทยา ธารประเสริ ฐ ประธานคณะกรรมการ
ผู้เข้ าร่วมประชุม คณะกรรมการ ครบจํานวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้ าหน้ าที*สหกรณ์
สรุ ปสาระสําคัญจากการประชุม
1. การสร้ าง Branding สหกรณ์
- สีที*ใช้ สื*อสาร คือสีฟ้าและเทา
- การใช้ template เดียวกัน สีฟ้า และสีเทา ในการโฆษณาและสื*อสารทุกช่องทาง
รวมทังA Power point นําเสนอ
- ใช้ หวั template สีฟ้าละสีเทา เป็ นหัวหนังสือสหกรณ์
- ประกวด LOGO สหกรณ์
- เครื* องแบบเจ้ าหน้ าที*สหกรณ์ ให้ ใช้ สีฟ้าและสีเทา
2. การประกวด LOGO สหกรณ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์กําหนดเป้าหมายและประชาสัมพันธ์
สําหรับบุคคลทัว* ไป ออกแบบประกวด รางวัล 3,000 บาท ให้ แล้ วเสร็ จภายในกุมภาพันธ์ 2562
3. รายงานความก้ าวหน้ าการพัฒนา Website และ Line Official รณรงค์ให้ สมาชิกสมัครเป็ นสมาชิก
เป้าหมายเชิญสมาชิกเข้ าร่วมกลุม่ 50 ท่าน/เดือน(คณะกรรมการมีมติจา่ ยค่าแรงจูงใจสมาชิกที*ร่วมกลุม่ คนละ100
บาท ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562)
4. ความก้ าวหน้ าการทําแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ปี 2562-2566 (รายละเอียดตามไฟล์ที*แนบ)
5. ความก้ าวหน้ าการทํา5 ส อยูใ่ นขันตอน
A
ในการจัดทําดัชนีแฟ้มและเอกสารอ้ างอิง
6. กู้เงินสอ สสจ เพชรบุรีจํากัด จํานวน 50 ล้ าน ดอกเบี Aย 3.85 ต่อปี สหกรณ์จะนํามาชําระหนี A แหล่งเงินกู้ที*
ดอกเบี Aยสูง (รอการอนุมตั เิ งิน)
7. รายงานการตรวจสอบกิจการ 14 ด้ านประจําเดือนมกราคม 2562 สรุป การจัดทําบัญชี งบทดลอง
ถูกต้ อง ส่วนที*ต้องแก้ ไขรายละเอียดผู้เกี*ยวข้ องดําเนินการแก้ ไขด้ วย
8. รับทราบการอนุมตั จิ า่ ยเงินกู้สามัญ
^. เงินกู้สามัญ ยอดขอกู้ ^_`,a_a,bbb บาท จํานวน cb สัญญา
จ่ายสุทธิ ^d,eef,g_b.aa บาท
g. เงินกู้สวัสดิการ ยอดขอกู้ `ab,bbb บาท จํานวน _ สัญญา จ่ายสุทธิ c`c,bbb บาท

_. เงินกู้สามัญชําระหนี Aธนวัฎฯ ยอดขอกู้ dec,bbb บาท จํานวน d สัญญา จ่ายสุทธิ d^^,bbb บาท
f. เงินกู้ฉกุ เฉิน ยอดขอกู้ _,bcf,abb บาท จํานวน fc สัญญา จ่ายสุทธิ _,cge,bdf.__ บาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์พระปกเกล้ า จังหวัดจันทบุรี จะมาดูงาน สอ. สสจ มุกดาหาร ในวันที* 20 กุมภาพันธ์
2562 คณะกรรมการร่วมต้ อนรับ และนําเสนอผลการดําเนินงาน
10. รับทราบต้ นทุนเงินทุนสหกรณ์ ณ 31 มกราคม 2562 (5.05) รับทราบงบประมาณค่าใช้ จา่ ย
ประจําเดือนมกราคม 2562 เป็ นไปตามแผนที*กําหนดไว้
11. การพิจารณาพนักงานราชการ ที*เป็ นสมาชิกสมทบ เป็ นสมาชิกสามัญ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
รายละเอียด ศึกษาข้ อมูลเพิ*มเติม นําเสนอในการประชุมครังA ต่อไป (เดือนมีนาคม 2562)
12. การสมัครแพกเกจline@รายเดือน เห็นชอบให้ ดําเนินการต่อไปเดือนละ 900 บาท (ค่าบริ การตามสกุล
เงินต่างประเทศ) อัตราเว้ นแต่มีความขัดข้ องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
13. ร้ านเสนอพิจารณา (ร่าง) การพัฒนาSmart Office สอ สสจ มห คณะกรรมการพิจารณาใช้ จา่ ย
งบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะมุมสมาชิก ให้ เกิดขึ Aนภายในเมษายน 2562
14. พิจารณาแนวทางกรณีสมาชิกผู้คํ Aาประกันจะต้ องมีเงินคงเหลือ10% กรณีผ้ คู ํ Aาประกันเงินเดือนคงเหลือ
ไม่ถึงร้ อยละ10 ให้ ผ้ กู ้ หู าคนคํ Aาประกันเพิ*ม โดยให้ เงินคงเหลือของผู้คํ Aาประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ ^b
15. พิจารณาการคํานวณขยายระยะเวลาการชําระหนี Aสมาชิกจาก70 ปี เป็ น 80 ปี แต่ไม่เกิน 240 งวด มีผล
ตังแต่
A วนั ที* 11 กุมภาพันธ์ 2562
16. พิจารณาเห็นชอบให้ สามารถใช้ หลักทรัพย์คํ Aาประกันเงินกู้ได้ แต่มอบคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
รายละเอียดเสนอคณะกรรมการต่อไป
17. พิจารณาจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้สามัญกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย ให้ คํานวณใหม่และเป็ นไปตาม
ระเบียบฯ
18. พิจารณาอนุมตั สิ มาชิกเข้ าใหม่ 1 ราย สมทบ 4 ราย ลาออก 2 ราย และรับรองงบทดลองประจําเดือน
มกราคม 2562 รวมหนี Aสินและทุน 1,222,243,979.27 บาท กําไรสุทธิสะสมเดือนมกราคม 2562 จํานวน
4,718,854.52 บาท รวมกําไรสะสมสุทธิ จํานวน 17,414,023.71 บาท
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น
พันธ์ฉวี สุขบัติ
นายวิทยา ธารประเสริ ฐ

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

