สรุปการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 28
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ครัง้ ที่ 10/2563
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้ องประชุม1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
1.เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 เลขานุการติดราชการมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การทาหน้ าที่จดรายงานการประชุม
1.2 วันนี ้ออกหน่วยอาเภอหว้ านใหญ่ เวลา 14.00 น. สถานที่ โรงพยาบาลหว้ านใหญ่
2. เรื่ องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 9/2563
2.1 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ 9/2563
3. เรื่ องติดตามผลการประชุมครัง้ ที่แล้ ว
3.1 การประเมิน จนท.สหกรณ์ฯ ในระหว่างวันที่ 15 – 26 มิถุนายน 2563 มีจานวนผู้ประเมิน 167 ราย
ผู้ได้ รับรางวัลแก้ วน ้าเก็บอุณหภูมิจานวน 10 ราย ให้ ฝ่ายจัดการแจ้ งสมาชิกที่ได้ รับทุกคน
3.2 การขอกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ฯ จานวน 335 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย 3.20 บาทต่อปี ผ่อนชาระ 84 งวด
ได้ รับการอนุมตั ิเต็มจานวน สหกรณ์ฯ ได้ ทาหนังสือขอรับเงินจานวน 320,000,000.-บาท โดยขอรับเงิน 2 หรื อ 3 งวด
ตามที่ทางชุมนุมฯ จะสะดวกจัดสรรเงิน โดยทางชุมนุมได้ จดั สรรเงินให้ ก่อนจานวน100,000,000.-บาท ในวันที่ 30
มิถุนายน 2563 โดยหักค่าหุ้นตามข้ อบังคับชุมนุมสหกรณ์ฯ จานวน 300,000.-บาท คงเหลือ 99,700,000.-บาท
สหกรณ์ฯจะนาไปชาระหนี ้ดังนี ้
1. สอ.จุฬาลงกรณ์ฯ หนี ้คงเหลือ 4,960,000.-บาท ดอกเบี ้ย 16,959.12 บาท รวม 4,976,959.12 บาท
2. สอ.สสจ.เพชรบุรี หนี ้คงเหลือ 38,888,800.-บาท ดอกเบี ้ย 130,904.38 บาท รวม 39,019,704.38 บาท
3. สอ.กรมป่ าไม้ หนี ้คงเหลือ 37,500,000.-บาท ดอกเบี ้ย 113,424,75 บาท รวม 37,613,424.75 บาท
4. สอ.พนง.การประปานครหลวง หนีค้ งเหลือ 224,200,000.-บาท ชาระหนี ้เพิ่มเติมจากรายเดือน จานวน
18,000,000.-บาท ค่าธรรมเนียมชาระหนี ้ก่อนครบกาหนดในอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละหนึ่งของจานวนเงินที่ชาระคืน
ดอกเบี ้ยปรับจานวน 180,000.-บาท รวม 18,180,000.-บาท
รวมชำระหนีท้ งั ้ สิน้
99,790,088.25 บำท
3.3 การจัดโครงการออกเยี่ยมสมาชิก 1 หน่วย/ครัง้ /ปี ประชาสัมพันธ์สมาชิกเข้ าร่วมประชุม
รับเบี ้ยประชุม 100 บาทต่อคน โดยใช้ งบประมาณค่าใช้ จ่ายในหมวดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก ในการประชุมสัมมนา
ผู้แทนสมาชิก และสหกรณ์สญ
ั จร งบประมาณ 40,000.-บาท
3.4 การประเมินสหกรณ์สีขาวด้ วยธรรมาภิบาล 9 หลัก ให้ นดั หมายกรรมการประชุมเพื่อจัดทาข้ อมูลรอการ
ประเมินในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป

-23.5 การสแกนสัญญาเงินกู้ประจาปี 2563 ฝ่ ายจัดการได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.เรื่ องเพื่อทราบ
4.1 สรุปการอนุมตั ิจ่ายเงินเดือน มิถุนายน 2563
- เงินกู้สามัญ จานวน 15 สัญญา ยอดขอกู้ 21,890,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 4,335,799.34 บาท
- เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ จานวน 6 สัญญา ยอดขอกู้ 1,530,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 1,422,062.21 บาท
- เงินกู้สามัญสวัสดิการ จานวน 5 สัญญา ยอดขอกู้ 650,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 599,840.85 บาท
รวมจ่ายสัญญาสามัญทุกประเภท จานวน 26 สัญญา ยอดขอกู้ 24,070,000.-บาท จ่ายสุทธิ 6,357,702.40บาท
- เงินกู้ฉุกเฉิน จานวน 11 สัญญา ยอดขอกู้ 481,000.-บาท ยอดจ่ายสุทธิ 408,775.-บาท
- เงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์ -ไม่มี –
รวมจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จานวน 11 สัญญา ยอดขอกู้ 481,000.-บาท จ่ายสุทธิ 408,775.-บาท
- เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืน จานวน 57 สัญญา ยอดจ่ายสุทธิ 1,692,860.-บาท
- เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนกรณีพเิ ศษ จานวน 1 สัญญา ยอดจ่ายสุทธิ 39,975.-บาท
5. เรื่ องเพื่อพิจารณา
5.1 เพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่ม จาก 500,000.-บาท เป็ น 800,000.-บาท
มติที่ประชุม ให้ ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมก่อน
5.2 กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
มติที่ประชุม วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สถานที่ ห้ องประชุม 250 ปี บริ เวณข้ างศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร
5.3 เข้ าร่วมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ขสอ.และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค
มติที่ประชุม ผู้เข้ าร่วม นายวิทยา ธารประเสริฐ , นางภาวดี แสวงบุญ และ นส.อัทธี ญา ทิพยเลิศ
5.4 หลักค ้าประกันเพิ่ม
สหกรณ์ฯ ได้ เป็ นศูนย์ประสานงาน สสธท./กสธท. / สส.ชสอ. ได้ นาสมาคมดังกล่าวมาเป็ นหลักค ้า
ประกันเงินกู้สามัญ ปัจจุบนั สหกรณ์ฯ ได้ เป็ นศูนย์ประสานงานกองทุนภาคอีสาน ในการค ้าประกันเงินกู้ เห็นควร
ให้ นาสมาคมมาค ้าประกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นาสมาคมมาค ้าประกันตามลาดับดังนี ้ สสธท , สส.ชสอ , กองทุนภาคอีสาน และ กสธท.
5.5 สมาชิกยื่นขอกู้สามัญพิเศษเพื่อการเคหะกรณีพเิ ศษ จานวน 1 ราย
มติที่ประชุม อนุมตั ิที่เงินเดือนคงเหลือ 12% จานวนเงิน 1,750,000.-บาท ดาเนินการตามขันตอนระเบี
้
ยบฯ ว่าด้ วย
การให้ เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อการเคหะ

-35.6 สมาชิกขอยื่นกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ ( ปั นผลและเฉลี่ยคืน )
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ สมาชิกยื่นกู้โดยไม่ต้องหักสมาคมหรื อกองทุนของสมทบ ถ้ ามีสมาชิกยื่นความประสงค์อีก ให้
ใช้ แนวทางเหมือนกัน
5.7 สมาชิกขอกู้สามัญ แต่อยู่ระหว่างการขอโอนตาแหน่งและเงินเดือนไปที่อื่น อนุมตั ิให้ ก้ แู ต่มีเงื่อนไข ให้ ผ้ ู
ค ้าประกันทาบันทึกรับทราบภาระหนีท้ ี่ค ้าประกัน
5.8 การจ่ายเงินกู้เกินวงเงินที่ขอกู้ ให้ สมาชิกนาเงินส่วนที่เกินมาชาระคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ รับ
หนังสือ หากไม่ดาเนินการชาระเงิน สหกรณ์ฯ จะดาเนินการตามกฎหมาย และจะคิดอัตราดอกเบี ้ยในส่วนที่เกิน
7.5 % ต่อปี
5.9 สมาชิกขอเปลี่ยนสภานะภาพจากสมาชิกสมทบเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 6 ราย
5.10 สมาชิกสามัญเข้ าใหม่ในเดือน กรกฎาคม 2563 จานวน 8 ราย
5.11 สมาชิกสมทบเข้ าใหม่ในเดือน กรกฎาคม 2563 จานวน 4 ราย
5.12 สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ ในเดือน กรกฎาคม 2563 จานวน 1 ราย
5.13 กาหนดจัดโครงการรณรงค์เงินฝากไตรมาส 4 เริ่ มวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2563 เงินฝากเริ่ มต้ นที่
5,000.-บาท แจกแก้ วน ้าเก็บอุณหภูมิ 1 อัน ต่อสมาชิก 1 คน
6. เรื่ องอื่นๆ - ไม่มี ปิ ดประชุมเวลา 12.16 น.
ภาวดี แสวงบุญ
( นางภาวดี แสวงบุญ )
ผู้จดั การ

วิทยา ธารประเสริ ฐ
( นายวิทยา ธารประเสริ ฐ )
ประธานกรรมการ

