สรุปการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม101 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
1.เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
-ความคืบหน้าการขอกู้ยืมเงินจาก ชสอ จำนวน 335 ล้านบาท อยู่ในระหว่างตรวจสอบเอกสาร และรอการแจ้ง
ตอบกลับ พร้อมให้ฝ่ายจัดการร่างหนังสือแจ้งการนำเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้สหกรณ์ต่างๆ
-การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563 จะจัดที่ศาลา 250 ปี มุกดาหาร มอบเลขานุการ / ฝ่ายจัดการ
ประสานหาข้อมูลการขอใช้พื้นที่
-การหาโควตาเงินฝากของคณะกรรมการฯ ถ้าครบแล้ว ยังจะต้องช่วยรณรงค์ระดมเงินฝากเพิ่มเติมด้วย
-การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ “การรับเงินปันผลล่วงหน้า”จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ฯด้วย
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
-ทีป่ ระชุมรับรอง
3.เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
-คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของพนักงานสหกรณ์ ให้จัดกลุ่มภาระงานเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ การตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ของสหกรณ์ การจัดทำรายงาน ให้ฝ่ายจัดการปรับปรุง
นำเข้าที่ประชุม ครั้งที่ 9/2563
-การประชุมกรรมการควบคุมภายใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ให้ กรรมการแต่ล่ะคณะได้วิเคราะห์ Gap และ
แนวทางแก้ไข นำเสนออย่างกระชับในวันประชุมด้วย
-การปรับปรุงคู่มือสมาชิก ให้ปรับตามมติที่ประชุม และนำเสนอความคืบหน้าในที่ประชุมครั้งที่ 9/2563
-อนุมัติเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 ราย จำนวนเงิน 2,500 บาท
4.เรื่องเพื่อทราบ
4.1สรุปการอนุมัติจ่ายเงิน เดือน เมษายน 2563
-เงินกู้สามัญ จำนวน 19 สัญญา ยอดขอกู้ 41,675,000 บาท ยอดจ่ายสุทธิ 5,954,267.10 บาท
-เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ จำนวน 9 สัญญา ยอดขอกู้ 2,970,000 บาท ยอดจ่ายสุทธิ 2,274,399.34 บาท
-เงินกู้สามัญสวัสดิการ จำนวน 7 สัญญา ยอดขอกู้ 1,115,000 บาท ยอดจ่ายสุทธิ 960,673.40 บาท
-เงินกู้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้กู้ จำนวน 2 สัญญา ยอดขอกู้ 4,150,000 บาท ยอดจ่ายสุทธิ
229,367.70 บาท
รวมจ่ายสัญญาสามัญทุกประเภท จำนวน 37 สัญญา ยอดขอกู้ 49,910,000 บาท จ่ายสุทธิ
9,462,274.54 บาท
-เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 20 สัญญา ยอดขอกู้ 596,000 บาท ยอดจ่ายสุทธิ 593,280 บาท
-เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์ จำนวน 5 สัญญา ยอดขอกู้ 68,000 บาท ยอดจ่ายสุทธิ 65,900 บาท
รวมจ่ายสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินทุก จำนวน 25 สัญญา ยอดขอกู้ 664,000 บาท จ่ายสุทธิ 659,180 บาท
4.2 สมาชิกแจ้งความประสงค์งดส่งค่าหุ้นรายเดือน ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิก Covid-19 จำนวนทั้งสิ้น
187 ราย คิดเป็นมูลค่าหุ้นต่อเดือน 340,100 X 3 ด. = 1,020,300. -บาท

4.3 การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีการถ่วงน้ำหนัก ด้วยสัดส่วน
ของต้นทุนเงินทุนของสหกรณ์ ได้ 4.65
แหล่งที่มาของทุน จำนวน 1,319,975,189.33 ประกอบด้วย
-เงินกู้ยืม จำนวน 388,765,050.00 คิดเป็น 29.45 %
-ทุน จำนวน 607,830,275.29 คิดเป็น 45.05 %
-เงินรับฝาก จำนวน 323,379,854.04 คิดเป็น 24.50 %
4.4 วงเงินกู้ยืมอนุมัติ จำนวน 800,000,000 บาท ใช้ไปแล้ว 468,785,050 บาท คิดเป็น 58.60 % วงเงินกู้ยืม
คงเหลือ 331,214,950 บาท คิดเป็น 41.40%
4.5 การใช้จ่ายงบประมาณ
-หมวดรายได้ ตั้งไว้ 89,397,368.87 บาท ผลการดำเนินงาน 48,841,763.14 บาท คิดเป็น 54.63 %
-หมวดค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 33,606,294.00 บาท จ่ายจริง 16,080,737.99 คิดเป็น 47.85 %
-กำไรสุทธิ 32,939,369.75 บาท
5. เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การรับเงินปันผลล่วงหน้า
-รับเงินปันผลล่วงหน้าได้ไม่เกินจำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี บ/ช 62 หลังจากหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ฌาปนกิจสงเคราะห์ หนี้ค้างชำระ ฯลฯ)
-เงินต้นชำระคืนครั้งเดียวจากเงินปันผล+เงินเฉลี่ยคืนปี 63
-ชำระคืนดอกเบี้ยทุกเดือน
-ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
-ยื่นความประสงค์ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.63
5.2 การคำนวณวงเงินคงเหลือของสมาชิกสหกรณ์ ในกรณีเกษียณอายุราชการ โดยข้าราชการ ต้องมีเงินเดือน
คงเหลือ ไม่น้อยกว่า 2 % จำนวนเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท และลูกจ้างประจำ ต้องมีเงินเดือน
คงเหลือ ไม่น้อยกว่า 2 % จำนวนเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท เพื่อแก้ปัญหาเงินเดือนไม่พอชำระเงินกู้ ลด
ภาระผู้ค้ำประกัน
6.เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
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