สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที! 27
ครั$งที! 7/2562 วันที! 8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
……
เปิ ดการประชุม เวลา 13.30 น.
ผู้เข้ าร่วมประชุมประกอบด้ วย ประธานคณะกรรมกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้ าหน้ าที&สง่ เสริ ม
สหกรณ์ ผู้จดั การ และเจ้ าหน้ าที&สหกรณ์
นายวิทยา ธารประเสริ ฐ ตําแหน่งประธานคณะกรรมการ ทําหน้ าที&ประธานในที&ประชุม
1. ประธานสรุปผลการดําเนินงาน . เดือนที&ผา่ นมา
2. สมาชิกที&ตดั โอนย้ ายเงินเดือนไปที&อื&น แต่ยงั มีภาระหนี 4สินกับสหกรณ์
ที&ประชุมเห็นชอบให้ ฝ่ายจัดการ แจ้ งผู้ก้ แู ละผู้คํ 4าถึงภาระหนี 4สิน โดยส่งหนังสือเป็ นจดหมายลงทะเบียน ถ้ าผู้ก้ ไู ม่มา
ชําระสหกรณ์ภายในวันที& 9: พฤษภาคม >?.> สหกรณ์ฯ จะหักเงินเดือนผู้คํ 4าประกันในเดือน มิถนุ ายน >?.>
กรณีสมาชิกค้ างชําระหนี 4 หรื อหุ้น ตังแต่
4 9 เดือน ขึ 4นไป กรณีที&ฝ่ายจัดการมีหนังสือแจ้ งการผิดนัดการส่ง
ชําระหนี 4ของผู้ก้ ใู ห้ ผ้ คู ํ 4าปะกันทราบแล้ ว ให้ ฝ่ายจัดการ แจ้ งผู้ก้ แู ละผู้คํ 4าถึงภาระหนี 4สิน โดยส่งหนังสือเป็ นจดหมาย
ลงทะเบียน ถ้ าผู้ก้ ไู ม่มาชําระสหกรณ์ภายในวันที& 9: พฤษภาคม >?.> สหกรณ์ฯ จะหักเงินเดือนผู้คํ 4าประกันใน
เดือน มิถนุ ายน >?.> หรื อ
ในกรณีที&ฝ่ายจัดการยังไม่เคยมีหนังสือทวงหนี 4ไปยังผู้ก้ ผู ้ คู ํ 4าประกันในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน
>?.> ก็ให้ มีหนังสือแจ้ งผู้ก้ ผู ้ คู ํ 4า และจะให้ หกั เงินเดือนคนคํ 4าในเดือนกรกฎาคม >?.>
3. มอบให้ กรรมการศึกษาฯ คิดวิเคราะห์ผลของการฟ้องร้ องและนําเสนอคณะกรรมการในเดือน มิย. >?.>
4. ที&ประชุมมอบคณะกรรมการศึกษาฯ เสนอร่างระเบียบฯทุนการศึกษาในเดือน มิย.>?.>
5. ที&ประชุมมอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ รวบรวม Action Plan ของกรรมการแต่ละคณะนําไปวางไว้ ใน
website สหกรณ์
6. ที&ประชุมมอบคณะกรรมการพัฒนา Website รวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามเป็ นรู ปเล่มเพื&ออัพโหลดลง Website เพื&อสื&อสารถึงสมาชิก
7. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริ หารความเสี&ยง / คณะทํางานส่งเสริ มธรรมาภิบาล รายงานความ
คืบหน้ าการปฎิบตั ติ ามหน้ าที&ที&ได้ รับมอบหมาย
8. ผู้แทนสหกรณ์จงั หวัดได้ รายงานผลการประเมินหลักธรรมาภิบาล [ หลัก ของสหกรณ์ เบื 4องต้ น ผลคือยังไม่
ผ่าน และจะมีคณะกรรมการมาประเมินอีกครัง4 ประมาณเดือน กันยายน >?.>

- ข่าวประชาสัม พัน ธ์ ตาม พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที& 9 ) พ.ศ.>?.> จะมี ผลบัง คับวันที& :[ พ.ค.>?.> และกรม
ส่งเสริ มสหกรณ์ได้ จดั ทําร่างกฎกระทรวงสหกรณ์ :9 ฉบับ เสนอแนะให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียทุกคนตอบแบบ การรับ
ฟั งความคิดเห็นอนุบญ
ั ญัตทิ ี&เกี&ยวข้ องกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี&ยน ผ่านทางเวปไซต์กรมส่งเสริ ม
สหกรณ์ https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/law new89
9. รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน เมษายน >?.>
10.รายงานการจ่ายเงินกู้ประจําเดือน เมษายน >?.>
:. เงินกู้สามัญ j: ราย ขอกู้
>. เงินกู้สวัสดิการ n ราย ขอกู้
9. เงินกู้ ธนวัฎ ? ราย ขอกู้

k.,mjn,mmm บาท จ่ายสุทธิ :>,>m9,?99.:: บาท
:,??m,mmm บาท จ่ายสุทธิ :,9n:,>[:.m. บาท
.[?,mmm บาท จ่ายสุทธิ .k[,.km.mm บาท

j. เงินกู้ฉกุ เฉิน >> ราย ขอกู้
:,9.:,mmm บาท จ่ายสุทธิ :,:?m,:jm.j> บาท
11. เห็นชอบให้ ฝ่ายจัดการ คํานวณการทํา สสธท./ สส.ชสอ.และ กสธท.ในวงเงินที&เกิน ?m,mmm บาทหลังจากหัก
หลักประกัน(หุ้น+ประกันกลุ่ม jmm,mmm) และการคํานวณการส่งชําระหนี 4 กรณีสมาชิกที&ได้ รับบํานาญให้ คํานวณ
ส่งชําระหนี 4ไม่เกิน k? ปี สมาชิกที&รับบําเหน็จ ให้ คํานวณส่งชําระหนี 4ไม่เกิน .m ปี โดยให้ ผอ่ นชําระไม่เกิน 240 งวด
ให้ มีผล : มิถนุ ายน >?.> เป็ นต้ นไป
12. เห็นชอบการขยายงวดเงินกู้สามัญสวัสดิการจากเดิม .m งวด เป็ น :>m งวด
:. กรณีผ้ กู ้ รู ายใหม่ หรื อ นําเงินมาชําระหนี 4สัญญาเดิมหมด กู้ใหม่สามารถผ่อนชําระได้ :>m งวด
>. กรณีปรับโครงสร้ าง เพื&อขยายงวดการชําระหนี 4 มีเงือนไขดังนี 4
:. ต้ องส่งชําระหนี 4เดิมมาและไม่น้อยกว่า . งวด
>. จัดทําข้ อสัญญาเพิ&มเติมต่อท้ าย ผู้ก้ ผู ้ คู ํ 4าเซ็นในสัญญาต่อท้ าย (แนบสัญญาเดิม)
9. งวดที&ชําระขึ 4นอยู่กบั อายุของผู้ก้ ู แต่การส่งชําระววดสูงสุดไม่เกิน :>m งวด
และต้ องคํานวณงวดชําระงวดสูงสุด หักด้ วยงวดที&สง่ มาแล้ วเท่านัน4
ทังนี
4 4ตังแต่
4 วนั ที& :9 พฤษภาคม >?.> เป็ นต้ นไป
13. เห็นชอบให้ ฝ่ายจัดการ ใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาการคํานวณเงินกู้ข้าราชการที&อายุ ?? ปี ขึ 4นไป และ
ลูกจ้ าง ?m ปี ขึ 4นไป หรื อในกรณีข้าราชการบรรจุเข้ ารับราชการครัง4 แรก อายุ j? ปี ขึ 4นไป มาคํานวณดังนี 4
- ให้ ดเู งินประมาณการบํานาญ / บําเหน็จรายเดือนที&จะได้ รับ
- ให้ ดหู นี 4อื&นๆ ที&ยงั คงเหลือต้ องชําระหลังเกษี ยณ เช่น ธ.ออมสิน , ธอส. , กรุงไทย , อื&นๆ
( ตามสลิปเงินเดือน สสจ.มห. ) เนื&องจากถ้ าไม่นํามาคํานวณจะทําให้ หลังจากเกษี ยณสมาชิกจะไม่มีเงินให้ หกั ซึง&
อาจจะเกิดปั ญหาการฟ้องร้ อง ทําให้ ผ้ คู ํ 4าประกันมีความเสี&ยง และสหกรณ์ฯ ก็มีความเสี&ยงในการชําระหนี 4คืน
14.ที&ประชุมเห็นชอบให้ นําเสนอร่ างระเบียบว่าด้ วยการเลือกตังคณะกรรมการดํ
4
าเนินการ พ.ศ.>?.> ในเดือน
มิย.>?.>
15.ที&ประชุมไม่อนุมตั กิ ารให้ ก้ ฉู กุ เฉิน กรณีไม่เป็ นไปตามระเบียบ เนื&องจากหุ้นสะสมมีไม่ถึง >m% ของยอดหนี 4
ทังหมด
4

16. มอบหมายให้ คณะกรรมการศึกษาฯ เสนอร่ างระเบียบฯ ว่าด้ วยทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.
>?.> ในเดือน มิย. >?.>
17.ที&ประชุมมีมติ ยกเลิการถื อใช้ ระเบียบฯว่าด้ วยสวัสดิการสมาชิกไม่มีบุตร หรื อเป็ นโสด และ เห็นชอบร่ าง
ระเบียบฯ โดยมีเนื 4อหาการกําหนดระยะเวลายื&นภายใน [m วัน ดังนี 4
1. ทุนสาธารณประโยชน์เพื&อสงเคราะห์เกี&ยวกับศพของสมาชิก
2. ทุนสาธารณประโยชน์เพื&อสงเคราะห์สมาชิกที&ประสบอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย แก้ ไข สมาชิกมี
เชื&อเป็ นผู้อาศัย จ่ายไม่เกิน :m,mmm บาท มีชื&อเป็ นเจ้ าบ้ านหรื อคูส่ มรสของเจ้ าบ้ าน >m,mmm บาท
3. ทุนสวัสดิการเพื&อสงเคราะห์ศพบิดามารดา
4. ทุนสวัสดิการเพื&อสงเคราะห์ศพบุตร
5. ทุนสวัสดิการเพื&อมงคลสมรส
6. ทุนสวัสดิการเพื&อรักษาพยาบาล แก้ ไขเพิ&มเติมจ่ายครัง4 ละ :,mmm บาทไม่เกิน 9ปี /ครัง4
7. ทุนสวัสดิการเพื&อรับขวัญทายาทใหม่ แก้ ไขเพิ&มเติม ขอรับได้ ไม่เกิน 9 คน
มีผลตังแต่
4 วนั ที& : มิถนุ ายน >?.> เป็ นต้ นไป
18.ที&ประชุมมีมติอนุมตั ิ ดังนี 4
- สมาชิกสามัญสมัครเข้ าใหม่ j ราย สมทบเข้ าใหม่ = 2 ราย
- สมาชิกขอลาออกโดยไม่มีภาระหนี 4สินและคํ 4าประกัน = 2 ราย
- สมาชิกของดส่งค่าหุ้นประจําเดือน พ.ค. >?.> = : ราย
- สมาชิกขอเปลี&ยนสถานภาพจากสมาชิกสมทบเป็ นสมาชิกสามัญ ประจําเดือน พ.ค. >?.>= : ราย
19. ที&ประชุมรับรอง งบทดลองประจําเดือน เม.ย.>?.>
20.เห็นชอบการถือใช้ ร่างระเบียบฯว่าด้ วยการจัดซื 4อและจัดจ้ างสหกรณ์ฯ พ.ศ.2562
21.ที&ประชุมมอบหมายให้ นายบุญมี หิมะคุณ / นายสุจินดา สุวรรณไตรย์ / นางรัชนีกร นามบุตร
พิจารณากรณีสมาชิกขอสวัสดิการประสบวาตภัย จากหน่วย อ.หนองสูงโดยให้ ตรวจสอบความเสียหายและรายงาน
ต่อประธานคณะกรรมการ เพื&อจ่ายเงินตามระเบียบฯ ต่อไป
22. ที&ประชุมแต่งตังให้
4 นายวิทยา ธารประเสริ ฐ ประธานกรรมการ เป็ นผู้แทนในการประชุมใหญ่สามัญ
ของ ชสอ.
23. ที&ประชุมมอบให้ นายสมพร ถาวร นายอนุชิต รัตนวงค์ และ นายวสันต์ วงค์ศรี ทา เข้ าร่วมประชุม
ผู้จดั สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รุ่นที& k เรื& อง “ กฎหมายใหม่กบั การบริ หารสหกรณ์ที&ควรจะเป็ น ” วันศุกร์ ที&
9: พฤษภาคม >?.> จ.ขอนแก่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเบิกจากสหกรณ์ฯ
ปิ ดประชุมเวลา 18.00 น
พันธ์ฉวี สุขบัติ
วิทยา ธารประเสริ ฐ

ผู้จดรายงานการประชุม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

