สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที! 27
ครั$งที! 5/2562 วันที! 7 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
……
เปิ ดการประชุม เวลา 13.30 น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมกรรมการ กรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที&ส่งเสริม
สหกรณ์ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที&สหกรณ์
นายวิทยา ธารประเสริฐ ตําแหน่ งประธานคณะกรรมการ ทําหน้าที&ประธานในที&ประชุม
).ประธานแจ้งให้ทราบ
.. การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 0 หลัก แต่ละหลักต้องได้คะแนนไม่ตาํ & กว่า 23 % รวม
ทุกหลักไม่ตาํ & กว่า 25 % ได้แก่
..หลักประสิทธิผล
6.หลักประสิทธิภาพ
8.หลักการตอบสนอง
9.หลักภาระรับผิดชอบ
5.หลักความโปร่งใส
;.หลักการมีสวนร่วม
<.หลักการมอบอํานาจ
2.หลักนิ ติธรรม
0.หลักความเสมอภาค
6.พฤติกรรมที&ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์
3.การบริหารความเสี&ยง
9.การควบคุมภายใน
5.การถ่ายทอดตัวชี@ วัดและเป้ าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล
;.การถ่ายทอดตัวชี@ วัดและเป้ าหมายในแนวตั@ง
<.การถ่ายทอดตัวชี@ วัดและเป้ าหมายในแนวนอน
..รับรองรายงานการประชุมครั$งที! //.01.
/. ติดตามผลการประชุมครั$งที!แล้ว
8.. ให้ดาํ เนิ นการติดตามหนี@ สมาชิกที&คา้ งชําระ / ทําหนังสือแจ้งผูก้ ูผ้ ูค้ @าํ
8.6 ความคืบหน้าเกี&ยวกับคดีความ (อดีต จนท.สหกรณ์ทุจริต) มอบให้กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ไปปรึกษาทนายความ หรือ อัยการ หรือผูม้ ีความรูด้ า้ นกฎหมาย ในส่วนของ การฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย จาก
คณะกรรมการที&ทาํ ให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ ;0

8.8. ติดตามความคืบหน้าจากคณะกรรมการ
.. จากกรรมการอํานวยการ
- รายงาน action plan
- การกําหนดเป้ าหมาย สมาชิก Line@ เดือน กพ. 953 คน เดือน มีค.533 คน และเดือน เมย- กย
เป้ าหมาย 233 คน
- ประกาศผลการประกวดโลโก้ ผูท้ ี&ได้รางวัลลําดับที& . ได้แก่ ผลงานของ นส.ชนัชดา จันทาทอง

6. จากกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- การเลือกซื@ อเสื@ อ Branding อยูห่ ว่างการเลือกเนื@ อผ้า
- การจัดทํามุมสมาชิก
- การจัดทําคู่มือสมาชิก
8. จากอนุ กรรมการพัฒนา Website
- ให้พฒ
ั นาคู่มือสมาชิกใน Website
- การพัฒนาระบบข้อมูลทัว& ไป
- การจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นสมาชิก
มอบกรรมการแต่ละชุดจัดทํา Action Plan ตามแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สอ. สสจ มุกดาหาร จะ
รวบรวมและเสนอให้เสร็จภายในเมษายน 2562 เพื&อรวบรวมเป็ นรูปเล่มเพื&ออัพโหลดลง Website เพื&อสื&อสาร
ถึงสมาชิก และดําเนิ นการต่อไป
3. เพื!อทราบ
9.. ตัวแทนจากสหกรณ์จงั หวัด
..แนะนํ าการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิ บาล ปกติ จะบังคับให้สหกรณ์ที&มีทุนดําเนิ นงานเกิ น
.,333 ล้านบาทขึ@ น ถ้าสหกรณ์สนใจจะเข้าร่วมการประเมิน ให้ส่งเรื&องไปยังสหกรณ์จงั หวัด แล้วสหกรณ์จงั หวัด
จะส่งเจ้าหน้าที&ส่งเสริมมาแนะนํา สําหรับแบบการประเมินทั@งหมด
6.ขอความร่วมมือให้สมาชิกตรวจแบบสอบถามบทบาทหน้าที&ฯจํานวน 20 ท่าน/สหกรณ์

9.6 รายงานผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําเดือน กพ.65;6
การจัดทําบัญชี งบทดลอง ถูกต้อง ส่วนที&ตอ้ งแก้ไขรายละเอียดผูเ้ กี&ยวข้องดําเนิ นการแก้ไขด้วยเช่นการ
เซ็ นเอกสารไม่ครบ หลักฐานการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุ มที& จ่ายเป็ นเงินสดและโอนผ่ านบัญชี
หลัก ฐานบัญ ชี เงิ นรับ ฝากและหลัก ฐานการจ่ ายให้ต รงกัน เป็ นต้น มติ ที& ป ระชุ มให้ฝ่ ายจัดการแก้ไ ขตาม
คําแนะนําผูต้ รวจสอบกิจการ
9.8 รายงานการจ่ายเงินกูป้ ระจําเดือน กพ.65;6
.. เงินกูส้ ามัญ 8; ราย
ขอกู ้ <5,<33,333 บาท
6. เงินกูส้ วัสดิการ 9 ราย
ขอกู ้
2.5,333 บาท
8. เงินกู ้ ธนวัฎ 5 ราย
ขอกู ้
2..,333 บาท
9. เงินกูฉ้ ุ กเฉิน 6< ราย
ขอกู ้
.,;93,333 บาท
9.9 รับทราบการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ตั@งไว้ 5,62.,.63 บาท
ใช้แล้วสะสม 6,2;<,885.89 คงเหลือ 6,9.8,<29.;; บาท
9.5 สหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร ได้มีหนั งสือมอบหมายผูต้ รวจการสหกรณ์ ได้แก่ นส.กาญจนา ใหม่หล้า
ตําแหน่ ง นวก.สหกรณ์ชาํ นาญการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ .
9.; คําแนะนําจากนายทะเบียน เรื&องการกําหนดวิธีการจ่ายค่าหุน้ ในกรณีที&สหกรณ์ขาดทุนเกินทุนสํารอง
ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์และให้ถือปฎิบตั ิตามคําแนะนํา
0.เพื!อพิจารณา
5.. การพิจารณาให้สมาชิกสมทบ ประเภท พนักงานราชการ เป็ น สมาชิกสามัญ มติที&ประชุมไม่อนุ มตั ิ
5.6 พิจารณา Promotion refinance สําหรับเงินกูส้ ามัญและเงินกูฉ้ ุ กเฉิน
เพื&อให้สมาชิกเข้าถึงการกูไ้ ด้ในช่วงปี ใหม่ไทย สมาชิกสามารถ Refinance ได้แม้ยงั ส่งชําระไม่ถึง ;
เดือน แต่ท@งั นี@ ต้องชําระหนี@ มาไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน โดยให้มีผลตั@งแต่วนั ที& .2 มีนาคม - 83 เมษายน 65;6
เท่านั@น มติที&ประชุมอนุ มตั ิ
5.8 พิจารณาอนุ มตั ิเงินกูส้ ามัญกรณี พิเศษ มติ ที&ประชุ มไม่อนุ มตั ิ โดยให้สมาชิกยื&นกูต้ ามเกณฑ์และ
ตามระเบียบฯของสหกรณ์
5.9 พิจารณาขอกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินอื&น
.. สอ. ครูสามัญ จํากัด
6. สอ รพ.พระปกเกล้า จํากัด
8. สอ.กรมทางหลวง จํากัด
9. ธนาคารธนชาต (ตัวm สัญญาใช้เงิน 03 วัน)
มติที&ประชุมอนุ มตั ิให้ยื&นขอกูจ้ ากสถาบันการเงินวงเงินแหล่งละ .33 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี@ ย
สูงสุดไม่เกิน 9 บาท เพื&อนํามาชําระเจ้าหนี@ ที&มีตน้ ทุนที&สูงกว่า 9 บาท ส่วน ธนาคารธนชาต ให้ขอกูเ้ ป็ นเงิน
เบิกเกินบัญชี (OD) ดอกเบี@ ยตํา&
5.5 พิจารณาสมาชิกสมัครเข้าใหม่ประจําเดือน มี.ค. 65;6
มติที&ประชุมอนุ มตั ิ สมาชิกสามัญ . ราย สมาชิกสมทบ 8 ราย
5.; พิจารณารับรองงบทดลองประจําเดือน กพ.65;6 มติที&ประชุมรับรองงบทดลอง

5.< พิจารณาหนังสือจาก สนง.บังคับดี ที&มีหนังสืออาอายัดหุน้ และสิทธิเรียกร้อง เงินปั นผล และเงิน
เฉลี&ยคืน ของสมาชิกโดยให้นําส่งภายใน < วัน หลังจากมีสิทธิ ได้รบั เงิน มติให้ส่งหนังสือแจ้งถึงสิทธิในหุน้ ของ
สมาชิกที&มีอยูใ่ นสหกรณ์ ส่วนเงินปั นผลและเงินเฉลี&ยคืน ให้นําส่งตาม จนท.ที&แจ้ง มติที&ประชุมอนุ มตั ิ
5.2 พิจารณาสหกรณ์ขอเข้าร่วมการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล มติที&ประชุมเห็นชอบ
ในหลักการที&จะเข้าร่วมโครงการ โดยให้ทาํ หนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์จงั หวัดมุกดาหาร รับทราบ

5.0 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลค่าออกแบบโลโก้สหกรณ์ฯ
จากเดิมคณะกรรมการ ในการประชุมครั@งที& 8/65;6 เมื&อวันที& ; กุมภาพันธ์ 65;6 ได้มีมติ ให้มี
รางวัลเพียง . รางวัล เงินรางวัล 8,333 บาท คณะกรรมการเห็นควรเพิ&มรางวัลชมเชย อีก 9 รางวัล รางวัล
ละ 533 บาท รวม งบประมาณในครั@งนี@ จ่าย 5,333 บาท ได้แก่
รางวัลที&
.. ชนัชดา จันทาทอง
เงินรางวัล 8,333 บาท
รางวัลชมเชย 6. ร้านวีวีสปอร์ตคําชะอี
เงินรางวัล 533 บาท
รางวัลชมเชย 8. นิ ธิกานต์ คํามุงคุณ
เงินรางวัล 533 บาท
รางวัลชมเชย 9. ทับทิม คํามุงคุณ
เงินรางวัล 533 บาท
รางวัลชมเชย 5. ชนัดชดา จันทาทอง
เงินรางวัล 533 บาท
มติที&ประชุมอนุ มตั ิตามเสนอโดยเบิกจากงบประมาณค่าประชาสัมพันธ์
5..3 เห็นชอบในการจัดทํามุมสมาชิก Smart office , การจัดทําคู่มือสมาชิก
5... พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที&สหกรณ์เพิ&ม โดยใช้งบประมาณเงินจากศูนย์ประสานงาน มติที&
ประชุมให้ชลอไว้ก่อน รอดูเงินของศูนย์ประสานงานก่อนว่าเมีเงินคงเหลือเท่าไหร่
5..6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนค่าดูแลเว็บไซด์ อ สมมิตร 6,000 บาท มติที&ประชุมอนุ มตั ิ
5..8 พิจารณาแบบสํารวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริหาร ความพึงพอใจต่อการบริการของ
สหกรณ์ ดําเนิ นการให้แล้วเสร็จภายใน 15 มีนาคม 2562 ทดลองใช้และสํารวจต่อไป

ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น
พันธ์ฉวี สุขบัติ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
นายวิทยา ธารประเสริฐ ผูต้ รวจรายงานการประชุม

