สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที! 27
ครั$งที! 6/2562 วันที! 4 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
……
เปิ ดการประชุม เวลา 13.30 น
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมกรรมการ กรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที&ส่งเสริม
สหกรณ์ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที&สหกรณ์
นายวิทยา ธารประเสริฐ ตําแหน่ งประธานคณะกรรมการ ทําหน้าที&ประธานในที&ประชุม
+.ประธานแจ้งให้ทราบ
.. ยุทธศาสตร์สหกรณ์ 0 ปี
แผน โครงการ KPIs
จะตามงานได้ (อย่างน้อยปี 89 ต้อง
เสร็จเรียบร้อย ปี 8;)
นํายุทธศาสตร์มาวางแผน โครงการ
KPIs ต่อไป
9.แต่งตั=งคณะกรรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี&ยง และมอบหมายงานผูร้ บั ผิดชอบ
;.ขัน= ตอนการขอรับสวัสดิการผ่าน LINE@
C.ขัน= ตอนการส่งคําขอกูฉ้ ุ กเฉินผ่าน LINE@
0. ทบทวน Flow Chat
1. ในการทํางานตามขั=นตอนต่างๆ มีความสําคัญ
9. ทบทวนให้ส=นั กระชับ รัดกุม
;. สมาชิกยื&นคําขอกู ้ และเจ้าหน้าที&ลืมส่งเอกสารให้กรรมการเงินกูไ้ ม่ครบ จึงไม่ถูกพิจารณา
สมาชิกจึงไม่ได้รบั เงินกู ้
C. แนวทางแก้ไข ต้องใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยงานลงทะเบียนรับเอกสาร การใช้ Manual ทําให้หลงลืมได้
0. กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 9089 เป็ นวันพฤหัสบดีที& X พฤศจิกายน 9089
8. วันรับสมัครกรรมการใหม่ วันที& ;Y กันยายน - C ตุลาคม 9089
0.รับรองรายงานการประชุมครั$งที! 1/0120
3. ติดตามผลการประชุมครั$งที!แล้ว
;.. เรื&องสมาชิกที&ตดั โอนย้ายเงินเดือนไปที&อื&น แต่ยงั มีภาระหนี= สินกับสหกรณ์
ให้ฝ่ายจัดการ แจ้งผูก้ ู ้ ให้ทาํ เรื&องโอนสมาชิกภาพให้แล้วเสร็จ และแจ้งผูค้ =าํ ถึงภาระหนี= สิน โดยส่งหนังสือเป็ น
จดหมายลงทะเบียน
;.9 ความคืบหน้าเกี&ยวกับการมอบให้กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ไปปรึกษาทนายความ หรือ
อัยการ หรือผูม้ ีความรูด้ า้ นกฎหมาย ในส่วนของ การฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหาย จากคณะกรรมการที&ทาํ ให้
สหกรณ์เกิดความเสียหาย ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 8_ มติที&ประชุมให้นําเสนอในเดือนหน้า
;.;. ติดตามความคืบหน้าจากคณะกรรมการ
.. จากกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- การเลือกซื= อเสื= อ Branding อยูห่ ว่างการเลือกเนื= อผ้า
- การจัดทํามุมสมาชิก ดําเนิ นการแล้ว เหลือ ทาสี และการทําป้ ายวิสยั ทัศน์ โลโก้สหกรณ์ เวลา เปิ ดปิ ดทําการ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและผูม้ าติดต่อได้รบั ทราบ

- การจัดทําคู่มือสมาชิก กําลังอยูใ่ นระหว่างการรวบรวมข้อมูล
9. จากกรรมการเงินกู ้
ได้นําเสนอ Action Plan มอบให้กรรมการยุทธศาสตร์ นําไปรวบรวม แล้วนําเสนอพร้อมกัน
;. จากอนุ กรรมการพัฒนา Website
;... ข้อมูลทัว& ไปที&ยงั ไม่มีใน Website คู่มือสมาชิก Update ยุทธศาสตร์สหกรณ์ 0 ปี
แผนปฏิบตั ิการ 89
;.9. ข้อมูลในระบบสมาชิกออนไลน์การเข้าถึงข้อมูลหนี= ของผูก้ ูท้ ี&ผูค้ =าํ ประกันต้องรูย้ งั ไม่ครบถ้วน
(เงินกูฉ้ ุ กเฉิน) Welfare aleart Format การพิมพ์ใบเสร็จด้วยตนเองระบบการ Update
;.;. แบบสํารวจความคิดเห็นสมาชิกต่อการบริการงานสหกรณ์ของคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที&
9X สํารวจระหว่างวันที& . – ;Y เมษายน 9089 เพื&อรวบรวมเป็ นรูปเล่มเพื&ออัพโหลดลง Website เพื&อสื&อสาร
ถึงสมาชิก และดําเนิ นการต่อไป

4. จากฝ่ ายจัดการ
การกู้ยืมเงินจาก สอ.อืน ได้ รับการตอบรับจาก สอ.กรมทางหลวง จํากัด อนุมตั วิ งเงิน !"" ล้ านบาท
อัตราดอกเบี $ย %.""% ต่อปี ผ่อนชําระ +" งวด ซึงมีเงือนไขดีกว่า สอ.อืน ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการส่งสําเนาบัตร
ประชาชน / ทะเบียนบ้ าน คณะกรรมการ เพือทาง สอ.กรมทางหลวง จํากัด จะจัดพิมพ์หนังสือกู้และหนังสือคํ $า
ประกัน เพือทําสัญญากู้ตอ่ ไป เพือนํามาปิ ดเงินกู้ทีต้ นทุนสูงกว่า % บาท
5. เพื!อทราบ
C.. รายงานผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําเดือน มีค.9089
การจัดทําบัญชี งบทดลอง ถูกต้อง ครบถ้วน ส่วนที&ตอ้ งแก้ไขมีเล็กน้อยไม่ใช่สาระสําคัญ
C.9 รายงานการจ่ายเงินกูป้ ระจําเดือน มี.ค. 9089
.. เงินกูส้ ามัญ ;C ราย
ขอกู ้ X.,00C,YYY บาท จ่ายสุทธิ .C,CC9,;0C.s. บาท
9. เงินกูส้ วัสดิการ 8 ราย
ขอกู ้
.,YX0,YYY บาท จ่ายสุทธิ .,Y9_,X8Y.YY บาท
;. เงินกู ้ ธนวัฎ 0 ราย
ขอกู ้
0X;,YYY บาท จ่ายสุทธิ 0X;,YYY.YY บาท
C. เงินกูฉ้ ุ กเฉิน 9_ ราย
ขอกู ้
.,09Y,0YY บาท จ่ายสุทธิ .,;;C,Y8_.99 บาท
C.; รับทราบการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ ตั=งไว้ 0,9s.,.9Y บาท
จ่ายในเดือนนี= .0C,s0C.0s บาท คงเหลือ 9,90s,_;Y.Ys บาท

1.เพื!อพิจารณา
0.. พิจารณาแต่งตั=งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี&ยง /
คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาล และมอบหมายงาน มีมติเห็นชอบแต่งตั=งดังนี=
ผูร้ บั ผิดชอบ
.. นายสมพร ถาวร
ประธานคณะกรรมการ
9. นายทัคนา สุวรรณไตรย์ กรรมการ
;. นายบุญมี หิมะคุณ
กรรรมการ
C. นายวสันต์ วงศ์ศรีทา
กรรมการ
0. นายอนุ ชิต รัตนวงค์
กรรมการ
8. นางศุภิสรา มาลาเพชร
กรรมการ
X. นางรัชนี กร นามบุตร
เลขานุ การ
s. นางภาวดี แสวงบุญ
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
มีหน้าที& คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี&ยง
.. วางระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
9. วางแนวทางการบริหารความเสี&ยงที&จะเกิดขึ= นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.มห จก.
;. เป็ นทีม Project Manager การดําเนิ นการตามเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
C. หน้าที&อื&นๆ ตามที&คณะกรรมการดําเนิ นการมอบหมาย
มีหน้าที& คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาล
..ทําการศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื&อนําไป แนะนําส่งเสริม กํากับ
ให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที&กาํ หนด
9.อํานวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที& หรือคณะบุคคลที&เข้าดําเนิ นการประเมินสหกรณ์
;.ร่วมประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์การประเมินฯ พร้อมกับเจ้าหน้าที&ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในครั=งแรก
เพื&อรับทราบสภาพการปฏิบตั ิงาน และนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ=น
C.งานอื&นๆ ที&คณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์มอบหมาย
0.9 พิจารณาการประกวดบทความในหัวข้อ “สมาชิกได้อะไรจากสหกรณ์ฯ” โดยมีเงื&อนไข
.. สมาชิกสามัญ / สมาชิกสมทบ
9. ความยาวเนื= อหา . หน้ากระดาษ A4
;. เงิ นรางวัลที& . จํานวน ;,YYY บาท รางวัลที& 9 จํานวน 9,YYY บาท รางวัลที& ; จํานวน
.,YYY บาท
C. กําหนดส่งวันที& 9Y เมษายน วันสิ= นสุดกําหนดส่งจะประกาศให้ทราบอีกครั=งหนึ& ง
0.; พิจารณาอนุ มตั ิเงินกูส้ ามัญกรณีพิเศษ มติที&ประชุ มอนุ มตั ิ ให้สมาชิกกู ้ กรณี รายที& เหตุผลเพื&อใช้
กรณี สมาชิกประสบอุบตั ิ เหตุ ซ่อมรถยนต์-รักษาพยาบาล สืบทราบตามรายงานเป็ นจริง โดยให้ได้รบั เงินส่วน
ต่าง .YY,YYY บาท คิดตามเกณฑ์เงินเดือนคงเลหือ _.Ys%
0.C พิจารณาสมาชิกสมัครเข้าใหม่ประจําเดือน เม.ย. 9089
มติที&ประชุมอนุ มตั ิ สมาชิกสามัญ 9 ราย สมาชิกสมทบ ; ราย
0.0 พิจารณาสมาชิกขอลาออกประจําเดือน เม.ย. 9089
มติที&ประชุมอนุ มตั ิ สมาชิกสมทบ . ราย

0.8 พิจารณารับรองงบทดลองประจําเดือน มี.ค.9089 มติที&ประชุมรับรองงบทดลอง
0.X พิจารณาครุภณ
ั ฑ์ขายทอดตลาด
.. โต๊ะทํางานไม้ .9Y cm จํานวน 9 โต๊ะ ซื= อมา วันที& 9. ธันวาคม 900s
ราคาทุนซื= อ ;,sYY.-บาท ค่าซาก .,8_Y.9X บาท
(เห็นควรตั=งราคากลางเริ&มต้นที&ตวั ละ sC0..C บาท)
9.เคาน์เตอร์ไม้ ซื= อมาวันที& 9s มีนาคม 90C_ ราคาทุนซื= อ ;9,YYY.-บาท ค่าซาก . บาท
แยกส่วน 9 ตัว ตอนนี= ตั=งอยูห่ อ้ งเก็บของ สสจ.มห.
(เห็นควรตั=งราคากลางที&ตวั ละ .,YYY บาท)
;.เครื&องทํานํ=าเย็น+นํ=าร้อน ราคาทุน C,_YY.-บาท ค่าซาก . บาท
(เห็นควรตั=งราคากลางเครื&องละ . บาท)
มติเห็นชอบ ให้ฝ่ายจัดการทําประกาศ วันเริ&มต้น –วันสิ= นสุด เพื&อให้สมาชิกที&สนใจยื&นซองเสนอ
ราคา โดยคัดเลือกผูท้ ี&เสนอราคาสูงสุด เป็ นผูไ้ ด้รบั ครุภณ
ั ฑ์ของสหกรณ์ฯ ไป

ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น
ภาวดี แสวงบุญ
วิทยา ธารประเสริฐ

ผูจ้ ดรายงานการประชุม
ผูต้ รวจรายงานการประชุม

