สรุปการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
ครั้งที่ 9/2563
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม111 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด
1.เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
- เปลี่ยนเวลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 จากเวลา
13.30 น. เป็น 9.00 น.
- คณะกรรมการย่อยที่มีการประชุม ควรสรุปประเด็นสำคัญแจ้งกรรมการดำเนินการทราบ และ
ส่งรายงานการประชุมให้สหกรณ์ลงใน LINE กรรมการด้วย
2.เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563
-ทีป่ ระชุมรับรอง
3.เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
- การอนุมัติเงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการเคหะ มีมติให้สมาชิกผู้ขอกู้ ดำเนินการทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายใน
60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ ถ้าเกินกำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ
- การพักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ในวันที่ 4 –
22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 111 ราย
-จำนวนเงินต้น เดือนมิถุนายน 2563 = 726,493.86 บาท
-จำนวนเงินต้น เดือนกรกฎาคม 2563 = 687,675.26 บาท
-จำนวนเงินต้น เดือนสิงหาคม 2563 = 687,675.26 บาท
รวมเงินต้นพักชำระหนี้ จำนวน 2,101,844.38 บาท
-การขอกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ฯ จำนวน 335 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.20 บาทต่อปี ผ่อนชำระ 84 งวด
ได้รับการอนุมัติเต็มจำนวน แต่ต้องรอการจัดสรรเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ก่อน สหกรณ์ฯ จะนำเงินกู้ดังกล่าว
เพื่อชำระหนี้ดังนี้
1.สอ.จุฬาลงกรณ์ฯ หนี้คงเหลือ 4,960,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย 3.90 บาทต่อปี ผ่อนชำระ 50 งวด
2.สอ.สสจ.เพชรบุรี หนี้คงเหลือ 38,194,350.-บาท อัตราดอกเบี้ย 3.85 บาทต่อปี ผ่อนชำระ 72 งวด
3.สอ.พนง.การประปานครหลวง หนี้คงเหลือ 224,200,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย 3.85 บาทต่อปี ผ่อนชำระ 48
งวด
4.สอ.กรมป่าไม้ หนี้คงเหลือ 37,000,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย 3.70 บาทต่อปี ผ่อนชำระ 60 งวด
รวมหนี้คงเหลือทั้งสิ้น 304,354,350.-บาท หากว่าชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่สามารถโอนเงินที่ขอกู้ได้ตามกำหนด
อาจจะต้องลดวงเงินขอกู้ลง เพราะ สอ.สสจ มุกดาหาร ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รายอื่นไปบางส่วนแล้ว
4.เรื่องเพื่อทราบ
4.1สรุปการอนุมัติจ่ายเงิน เดือน พฤษภาคม 2563
-เงินกู้สามัญ จำนวน 23 สัญญา ยอดขอกู้ 45,595,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 6,972,329.43 บาท
-เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ จำนวน 2 สัญญา ยอดขอกู้ 1,000,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 386,730.38 บาท
-เงินกู้สามัญสวัสดิการ จำนวน 4 สัญญา ยอดขอกู้ 730,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 645,920.00-บาท
-เงินกู้กรณีโอนสมาชิก จำนวน 1 ราย ยอดกู้ 250,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 157,706.50 บาท

-เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 18 สัญญา ยอดกู้ 684,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 682,675.-บาท
4.2 การรณรงค์เงินฝากช่วงระหว่างวันที่ 4 – 15 พฤษภาคม 2563 มีสมาชิกฝากเงิน จำนวน 126 ราย
เงินฝากทั้งสิ้น จำนวน 5,779,909.00 บาท
4.3 กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายใน จำนวน 1 วัน ภายในเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อเตรียม
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล(ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)
4.4 การคำนวณต้นทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
โดยวิธีการถ่วงน้ำหนัก ด้วยสัดส่วนของต้นทุนเงินทุนของสหกรณ์ ได้ 4.56
แหล่งที่มาของทุน จำนวน 1,319,975,189.33 ประกอบด้วย
-เงินกู้ยืม จำนวน 367,748,800.00 คิดเป็น 28.12 %
-ทุน จำนวน 608,716,825.29 คิดเป็น 45.54 %
-เงินรับฝาก จำนวน 331,483,885.11 คิดเป็น 24.50 %
4.5 วงเงินกู้ยืมอนุมัติ จำนวน 800,000,000 บาท ใช้ไปแล้ว 447,748,800 บาท คิดเป็น 55.97 % วงเงินกู้ยืม
คงเหลือ 352,251,200 บาท คิดเป็น 44.03%
4.6 การใช้จ่ายงบประมาณ
-หมวดรายได้ ตั้งไว้ 89,397,368.87 บาท ผลการดำเนินงาน 55,897,823.95 บาท คิดเป็น 52.53 %
-หมวดค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 33,606,294.00 บาท จ่ายจริง 18,576,728.00 คิดเป็น 55.27 %
-กำไรสุทธิ 37,501,277.35 บาท
5. เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 เห็นชอบ แบบฟอร์มการประเมินคุณภาพบริการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยสมาชิกใน google form เป็นการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ รายบุคคล จำนวน 10 ข้อ มีคะแนน คือ 5=ดีมาก ,4 = ดี ,3 = ปานกลาง
,2=พอใช้ ,1= ต้องปรับปรุง และ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ จำนวน 1 ข้อ
5.2 เห็นชอบ แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ เป็นประเมินความพึงพอใจการ
บริหารงานสหกรณ์ มีคะแนน คือ 5=พึงพอใจมาก ,4 = พึงพอใจ ,3=ปานกลาง ,2 = ไม่พึงพอใจ , 1= ไม่
พึงพอใจมาก
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย
-ผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 ข้อ
-อัตราดอกเบี้ย จำนวน 2 ข้อ
-โปรโมชั่น จำนวน 2 ข้อ
-ช่องทางการสื่อสารและการให้บริการสมาชิก จำนวน 7 ข้อ
-การบริหารจัดการภาพรวม จำนวน 12 ข้อ
-คำถามปลายเปิด จำนวน 1 ข้อ
5.3 เห็นชอบ โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง” โดย
-หักจากเงินเดือนทุกเดือนไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท (ฝากวันละ 100 บาท)
-อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี (>เงินฝากออมทรัพย์,=เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 5 พัน -1 ล้านบาท)
-ถอนได้หลังจากฝากมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-ยกเลิกได้หลังจากฝากมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
-แสดงความประสงค์ผ่าน LINE@ ของสหกรณ์ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน เป็นต้นไป
-จุดเด่น: สหกรณ์ยังนับเป็นเงินเดือนคงเหลือสุทธิ

5.4 โครงการเยี่ยมสมาชิก 1 หน่วย 1 ครั้ง/ปี มอบหมายให้ กรรมการหน่วยอำเภอ หาสถานที่ ประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม รับเบี้ยประชุม 100 บาท ต่อ คน
6.เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
-ให้ กก ดำเนินการทุกคน หาโควตาเงินฝาก ช่วงรณรงค์ระดมเงินฝากครั้งที่ 4 จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 200,000
บาท /เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ไม่น้อยกว่า 100,000. -บาท
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