สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที! 27
ครั$งที! %/2562 วันที! ) มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
……
.สหกรณ์ได้รบั เงินกูจ้ าก สอ.กรมทางหลวง จํากัด ในวงเงิน
ล้านบาท อัตราดอกเบี! ย #. บาท/ต่อปี
โดยนําเงินมาชําระหนี! สถาบันการเงินที+ดอกเบี! ยสูง ได้แก่ เงินกูย้ ืม ธกส. / ล้านบาทเศษ ชําระหนี! สอ.การบิน
# ล้านบาทเศษ และ สอ.มหิดล 2# ล้านบาทเศษ
/. ให้ฝ่ายจัดการทําหนังสือติดตามทวงถามกรณีสมาชิกที+ผิดนัดชําระหนี! ทุกราย
6. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สรุปผลการไปหารือ ทนายความและอัยการ ในส่วนการฟ้ องร้อง
เรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการที+ทาํ ให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 2< กล่าวคือ
ความเสียหายที+เกิดขึ! นเกิดจากการกระทําของตัวบุคคล มิใช่มติของคณะกรรมการที+ให้กระทําการหรือไม่ให้
กระทําการ หรือคณะกรรมการมีส่วนในการกระทําความผิด สําหรับผูก้ ระทําความผิดสหกรณ์ก็ได้ฟ้องร้องจนมี
คําพิพากษาถึงที+สุดแล้ว ซึ+งคณะกรรมการชุดที+ตรวจสอบพบความผิดปกติ น่ าจะได้รบั ความชื+นชมมากกว่า
จะต้องถูกฟ้ องร้องดําเนิ นคดี และปั จจุบนั สหกรณ์ก็ได้มีการแต่งตั!งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรรม
การบริหารความเสี+ยง เพื+อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ!าํ รอยหรือเกิดความเสี+ยงกับสหกรณ์ในปั จจุบนั และอนาคต
#.กําหนดการเตรียมการประชุมใหญ่ในวันที+ A พฤศจิกายน /C2/ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล
- กําหนดให้สมาชิกลงทะเบียนผ่าน Website มีลาํ ดับคิว และมีสิทธิLลุน้ รับรางวัล
แต่สมาชิกยังคงต้องมาลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุม / ผูร้ บั เงิน และลงนามในใบสําคัญจ่ายรับเงินปั นผลประจําปี
ที+สหกรณ์เตรียมไว้ในห้องประชุม คงเดิม
- สมาชิกสมทบมีสิทธิเข้าร่วมประชุม/ลุน้ รับรางวัล แต่ไม่นับเป็ นองค์ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สมาชิกทั!งสามัญและสมทบ จะได้รบั เงินค่าสมมนาคุณ คนละ 6 บาท (โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเข้าพร้อม
ปั นผลเฉลี+ยคืนประจําปี )
- รางวัลสําหรับสมาชิกที+ลงทะเบียนผ่าน Website และมาประชุม
คนแรก จะได้เงินรางวัลพิเศษท่านละ
บาท
- ลุน้ รับรางวัลมูลค่ารวม # ,
บาท ต้องลงทะเบียนผ่าน Website เท่านั!น รางวัลดังนี!
. เงินรางวัล 6,
บาท 6 รางวัล
/. เงินรางวัล /,
บาท C รางวัล
6. เงินรางวัล ,
บาท Q รางวัล
#. เงินรางวัล C บาท /2 รางวัล
จับรางวัล 6 ช่วง และสมาชิกทุกคนมีสิทธิLได้รบั (จะมาหรือไม่มาก็มีสิทธิLลุน้ รางวัล) รางวัลละ C
บาท จํานวน 2 รางวัล

- สมาชิกที+เข้า line@ ภายในวันที+ 6 กรกฎาคม /C2/ สหกรณ์จะมอบเสื! อและเงินรางวัลคนละ
บาท
โดยเสื! อให้ใส่มาในวันประชุมใหญ่
- ห้ามมิให้ผูส้ มัครรับเลือกตั!งหาเสียงในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี และบริเวณชั!น / สหกรณ์จะใช้จดั
สถานที+ให้สาํ หรับสมาชิกต้นแบบมาจัดผลงาน เท่านั!น
C. กําหนดให้กรรมการประจําหน่ วยคัดเลือกสมาชิกต้นแบบ เพื+อมาจัดผลงานในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
/C2/ โดยสหกรณ์จะมอบใบประกาศเกียรติคุณ
2. เห็นชอบให้เสนอแก้ไข ร่างระเบียบว่าด้วยการเลือกตั!งคณะกรรมการดําเนิ นการ พ.ศ./C2/
เพื+อเสนอที+ประชุมใหญ่สามัญประจําปี /C2/ โดยมีสาระสําคัญเรื+องการแบ่งกลุ่มกรรมการดังนี!
. ประธานกรรมการ
คงเดิม รับ คน
/. กรรมการหน่ วย
คงเดิม รับ Q คน
3. กรรมการกลาง
เปลี+ยนแปลง จากเดิม 2 คน แก้ไขคงเหลือ 6 คน
แก้ไขเพิ+มเติม ในส่วนของกลุ่มตัวแทนกลุ่มละ คน รวม 6 คน ดังนี!
1. จากกลุ่มสมาชิกที+เป็ นตัวแทนจาก รพช.
2. จากกลุ่มสมาชิกที+เป็ นตัวแทนจาก สสอ. และ รพ.สต.
3. จากกลุ่มสมาชิกที+เป็ นตัวแทนจากตัวแทนของ สสจ.มห /จากข้าราชการบํานาญและ
ลูกจ้างประจํา
ทั!งนี! การสมัครรับเลือกตั!ง ในตําแหน่ ง ประธานกรรมการ กรรมการกลาง กรรมการหน่ วย และ
กรรมการจากลุ่มตัวแทนสมาชิก จะต้องส่งผูส้ มัครไม่ตาํ + กว่า / คน เว้นแต่หากมีผูส้ มัครเลือกตั!งเพียง คน ผูท้ ี+
จะถือเป็ นผูช้ นะเลือกตั!ง จะต้องได้รบั คะแนนเสียงเลือกตั!งเกินกึ+งหนึ+ งของผูม้ าใช้สืทธิเลือกตั!ง และหากได้คะแนน
ไม่เกินกึ+งหนึ+ งให้ถือว่าไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากที+ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ในกรณีของสมาชิกกรรมการหน่ วยและกรรมการจากกลุ่มตัวแทนสมาชิก มีคะแนนเลือกตั!งไม่
ถึงกึ+งหนึ+ ง ก็ให้กรรมการกลางที+ได้คะแนนลําดับถัดลงมาเป็ นผูร้ บั เลือกตั!งให้ทาํ หน้าที+กรรมการหน่ วยหรือ
กรรมการจากกลุ่มตัวแทนสมาชิก ทั!งนี! ตั!งแต่ปีบัญชี /C2# เป็ นต้นไป
A.เห็นชอบให้เสนอขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ในการถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจาก
สอ.อื+น และระเบียบฯว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิ ติบุคคล โดยให้มีผลตั!งแต่วนั ที+นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
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