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ระเบียบวาระท่ี 1 

เร่ือง  ประธานแจ<งให<ที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน การประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565  เปBนการประชุมใหญ�โดยสมาชิกท้ังหมดมีสมาชิกสามัญณ  วันที่ 30  
พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 จํานวน 2,026 คน 
 บัดน้ี  มีจํานวนสมาชิกมาลงช่ือเข
าประชุม จํานวน 1,785  คน ซ่ึงครบองค.ประชุม  ตามข
อบังคับ
สหกรณ. พ.ศ.2560 ข
อ69 องค�ประชุมในการประชุมใหญ�  การประชุมใหญ�ของสหกรณ.ต
องมีสมาชิกมา
ประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม�น
อยกว�าหน่ึงร
อยคนและจํานวนสมาชิกมาลง
นามครบองค.ประชุมเรียบร
อยแล
ว 
 ขอแนะนําผู
เข
าร�วมประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 ให
ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 

1. ที่ปรึกษาสหกรณ� 
1. นายแพทย.ปรีดา วรหาร  ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
2. นายวรพงษ.  จีนบุตร  ท่ีปรึกษาด
านการบริหารจัดการ 
3. นางสวาท    ศิลปรายะ ท่ีปรึกษาด
านการบริหารจัดการ 
4. นายอุระชาติ    ชิณจักร.    ท่ีปรึกษาด
านการบริหารจัดการ 

2. ผู<ตรวจสอบกิจการสหกรณ�  
1. นายดิเรก    เหมเมือง ประธานผู
ตรวจสอบกิจการ 
2. นางสาวสมพร  บัวภัทรสิริ ผู
ตรวจสอบกิจการ 
3. นายรัชชานนท.   ดุมแก
ว  ผู
ตรวจสอบกิจการ 

3. ผู<ตรวจสอบภายใน 
1. นางภัทรวรรณ  ชัยสวัสด์ิ  ประธานตรวจสอบภายใน 
2. นางส�งศรี  ไชยวงษ.  กรรมการ 
3. นายทวี  ดีละ  กรรมการ 
 

 ขอแนะนําผู
เข
าร�วมประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 ให
ที่ประชุมทราบ ดังน้ี 
1. ผู<แทนจากสหกรณ�จังหวัดนครพนมที่เข<าร�วมประชุม 
 1. นางสาววัชรี  ปุกหุต  สหกรณ.จังหวัดนครพนม 
 2. นางสาวภาวดี  เจริญไทย ผอ.กลุ�มส�งเสริมสหกรณ. 1 
 3. นางสาวธนัญญา แทนพลกรัง นักวิชาการสหกรณ.ชํานาญการ      
 4. นางสาวเจนจิรา มะพันธ.  นักวิชาการสหกรณ.ปฏิบัติการ 
 5. นางสาวณเพชรดา สายแก
ว  นักวิชาการสหกรณ.ชํานาญการ 
2. ผู<แทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�นครพนม 
 1. นายยุทธนา  แสงสว�าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 
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3. ผู<สอบบัญชีสหกรณ� 
 1. นายศักด์ิชัย  สอนจันดา ผู
สอบบัญชีเอกชน 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดที่ 38 และฝ@ายจัดการ 
และในการประชุมใหญ�สามัญประจําป� ในครั้งน้ี เปBนการประชุมโดยสมาชิกทั้งหมด ผ�านระบบ 

 Zoom Meeting  รายละเอียดสถานท่ีจัดประชุม  ดังน้ี 

อําเภอ สถานที่ 
จุดท่ี 1. อําเภอเมืองนครพนม   
(จุดถ�ายทอดสัญญาณ) 

หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

จุดท่ี 2. อําเภอธาตุพนม หอประชุมโรงเรียนธาตุพนม  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
จุดท่ี 3. อําเภอศรีสงคราม หอประชุมมัจฉาวารี โรงเรียนสหราษฏร.รังสฤษด์ิอําเภอศรีสงคราม จังหวัด

นครพนม 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2564 
 

ประธาน ขอเชิญที่ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 
2564 ตามรายละเอียดในเอกสารตามภาคผนวกแนบท
ายวาระน้ี มีท�านใดจะแก
ไขเพิ่มเติมหรือไม� 
(รายละเอียดในภาคผนวก หน<า 173 - 196)     

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2564  โดยไม�มีการแก
ไขเพิ่มเติม  ด
วยคะแนนเสียง 
เปBนเอกฉันท. 
(รับรอง 176  เสียง/ ไม�รับรอง  0  เสียง/ งดออกเสียง 0 เสียง ) 
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ระเบียบวาระท่ี 3 

เร่ือง  เสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ� 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

สําหรับป�ทางบัญชี 2565 
***************************** 

เรียน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
 

 ตามมติที่ประชุมใหญ�สามัญประจําป� พ.ศ. 2564 เม่ือวันอาทิตย.ที่ 26  ธันวาคม 2564 ได
เลือกต้ังข
าพเจ
าและคณะ
เปBนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด สําหรับป�ทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ข
าพเจ
าและคณะได
เข
าตรวจสอบกิจการต้ังแต�วันที่ 1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 30 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยเข
าตรวจสอบการดําเนินงานทุกเดือน รวม 12 ครั้ง จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการแต�ละ
ด
านดังน้ี 
 

 วัตถุประสงค�ในการตรวจสอบ 
1. เพื่อตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปการเงิน การบัญชีการดําเนินงานด
านสินเช่ือ 

และด
านอ่ืนๆ ของสหกรณ. 
2. เพื่อตรวจสอบติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

 

 ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ.จากการตรวจเอกสารสําคัญ สมุดทะเบียน บัญชี รายงาน ใบสําคัญและ
เอกสารทางการเงินรวมท้ังการซักถามผู
จัดการและเจ
าหน
าท่ีฝUายจัดการสหกรณ. โดยตรวจเอกสารต้ังแต�วันที่ 1 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 2.  ติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการจากเอกสารประกอบการประชุม 
 

ผลการตรวจสอบ 
  ด<านโครงสร<างขององค�กร 
  มีการจัดทําโครงสร
างของสหกรณ. มีการมอบอํานาจการปฏิบัติหน
าท่ีที่ชัดเจน มีระเบียบรองรับครบถ
วน 
เหมาะแก�การดําเนินงาน มีการจัดทําประมาณการรายรับและรายจ�ายประจําป�ในด
านต�างๆ เพื่อนําไปใช
ในการบริหารงาน มี
การประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและมีการประชุมงานย�อยที่ได
รับมอบหมายเปBนประจํา  

ในด
านการประเมินผลการดําเนินการและการปฏิบัติงานด
านต�างๆ สหกรณ.มีการเปรียบเทียบประมาณการ
รายรับ - รายจ�าย อย�างสม่ําเสมอ 
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ด<านการเงิน 
  คณะกรรมการดําเนินการได
กําหนดระเบียบการให
เงินกู
ข้ึนถือใช
อย�างเหมาะสมโดยนายทะเบียนสหกรณ.ได

มีการรับทราบในการถือใช
ระเบียบและสหกรณ.ได
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว
 

การตรวจสอบเอกสารการกู
 แบบคําขอกู
 สัญญาเงินกู
และเอกสารหลักฐานท่ีผู
กู
ใช
เปBนหลักประกันกับ
ทะเบียนการจ�ายเงินกู
ประเภทต�างๆ ในป�บัญชี 2565   มีจํานวนสัญญาท่ีได
รับการตรวจสอบ ดังน้ี 

1. กู
สามัญปกติ     จํานวน   30 สัญญา 
2. กู
สามัญใช
หุ
นคํ้าประกัน   จํานวน   20 สัญญา 
3. เงินกู
สามัญเพื่อคุณภาพสมาชิก    จํานวน   76 สัญญา 
4. เงินกู
สามัญเพื่อการเปBนทุนประกอบอาชีพเสริม จํานวน  473 สัญญา 
5. เงินกู
สามัญเพื่อการรวมหน้ี   จํานวน    5 สัญญา 
6. เงินกู
สามัญเพื่อการดํารงชีพ     จํานวน  189 สัญญา 

  7. เงินกู
สามัญเพื่อชําระหน้ีบังคับคดี  จํานวน   36 สัญญา 
8. เงินกู
สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล  จํานวน  109 สัญญา 
9. เงินกู
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ จํานวน    26 สัญญา 
10. เงินกู
ฉุกเฉิน     จํานวน    36 สัญญา 
11. เงินกู
ฉุกเฉินเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิก  จํานวน  577 สัญญา 
12. เงินกู
พิเศษ     จํานวน    51 สัญญา 
13. เงินกู
พิเศษเพื่อการเคหะ   จํานวน     1 สัญญา 
                    รวมทั้งส้ินจํานวน 1,629   สัญญา 
พบว�า มีเอกสารให
ตรวจสอบถูกต
องครบถ
วน ตามที่สหกรณ.กําหนด เจ
าหน
าท่ีสินเช่ือกรอก/บันทึกรายการ

ในสัญญาครบถ
วนสมบูรณ. วงเงินกู
ไม�เกินวงเงินข้ันสูงที่ระเบียบกําหนดไว
วัตถุประสงค.หรือความมุ�งหมายในการใช
เงินกู

เปBนไปตามระเบียบ การค้ําประกันใช
บุคคลค้ําประกันลงช่ือในใบรับเงินกู
ครบถ
วน  

การรับ-จ�ายเงินของสหกรณ.   มีเอกสารให
ตรวจสอบถูกต
องตามระเบียบสหกรณ. มีการบันทึกบัญชีเปBน
ปWจจุบัน 

จากการตรวจสอบรายการสมาชิกท่ีขาดส�งชําระ หรือชําระไม�ครบตามสัญญา ที่คณะกรรมการ ได
นําเสนอ 
มีบางรายที่มีปWญหาขาดส�งชําระ หรือชําระไม�ครบตามสัญญา คณะกรรมการได
ดําเนินการเจรจาและไกล�เกล่ีย เพื่อไม�ให
ขาด
จากการเปBนสมาชิก และไม�ให
กระทบกระเทือนกับผู
ค้ําประกัน 

แต�มี 1 ราย ท่ีสหกรณ.ได
ดําเนินการไกล�เกล่ียแล
วแต�ผู
กู
ไม�สามารถดําเนินการตามข
อตกลงได
 ซึ่งมีผู
ค้ํา
ประกันเข
าร�วมไกล�เกล่ียและหาทางออกร�วมกันกับสหกรณ. และสมาชิกแจ
งขอพ
นสมาชิกสภาพ   เพื่อให
สามารถนําทุนเรือน
หุ
นมาตัดชําระหน้ีบางส�วนได
  ซึ่งสามารถบรรลุการแก
ไขปWญหาหน้ีได
 โดยความร�วมมือและรับผิดชอบของผู
ค้ําประกัน 

ในส�วนรายอ่ืน ที่ยังมีปWญหาในการชําระหน้ีไม�ครบตามสัญญา สหกรณ.ได
ดําเนินการเจรจาให
สมาชิกนําเงิน
มาฝากบัญชีหรือนําเงินปWนผลเฉล่ียคืนบางส�วนมาฝากไว
 ที่บัญชีเงินฝากสมาชิกท่ีมีกับสหกรณ.  เพื่อให
สหกรณ.หักชําระราย
เดือนได
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อย�างไรก็ดี แนวโน
มของปWญหาดังกล�าว ในอนาคตอาจมีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสมาชิกบางรายลาออกก�อน
เกษียณอายุ ทําให
เงินพึงได
ไม�เปBนไปตามที่คํานวณไว
 หรือผู
เกษียณบางท�านมีการกู
เงินบําเหน็จค้ําประกัน ทําให
เงินบํานาญ
ถูกหักชําระหน้ีก�อนสหกรณ. เปBนเหตุให
เงินพึงได
ไม�พอชําระหน้ีรายเดือน ซ่ึงในเรื่องน้ี พบว�า สหกรณ.มีการดําเนินงานเชิงรุก
มากข้ึน เช�น การประสานความร�วมมือกับหน�วยงานที่เก่ียวข
อง เพื่อประสานข
อมูลและความร�วมมือในการแก
ไขปWญหา
ร�วมกัน การทําโครงการเตรียมพร
อมก�อนเกษียณ เปBนต
น 

การให
สมาชิกปรับโครงสร
างการส�งชําระหน้ี สหกรณ.ได
พิจารณาตามความจําเปBนและเหมาะสม โดยได

พิจารณาเปBนการเฉพาะราย  เน่ืองจากการปรับโครงสร
าง ถึงแม
จะทําให
สมาชิกมีเงินได
รายเดือนเหลือเพิ่มข้ึน แต�งวดการ
ชําระก็เพิ่มข้ึนด
วย และท่ีสําคัญภาระดอกเบี้ยที่สมาชิกต
องจ�ายให
สหกรณ. ก็จะเพิ่มมากข้ึนด
วยรวมท้ัง อาจส�งผลต�อสภาพ
คล�องของสหกรณ.ในระยะยาว 

ตรวจเอกสารรายการยืมเงินทดรองจ�ายและการส�งใช
เงินยืม สหกรณ.มีเอกสารให
ตรวจสอบถูกต
องครบถ
วน
ตามระเบียบ และมีการใช
คืนเงินยืมตามกําหนดเวลา 

ตรวจสอบการใช<จ�ายเงินในโครงการ  
ในระหว�างป�บัญชีสหกรณ.ได
ขออนุมัติแผนงาน โครงการจากที่ประชุมใหญ�สามัญ ประจําป� เพื่อดําเนินการ

ในป�บัญชี 2565 จํานวน 10 โครงการ และ  1  แผนงาน  งบประมาณรวมทั้งหมดในการดําเนินการจํานวน 2,500,000 บาท  
มีการใช
จ�ายเงินไม�เกินงบประมาณท่ีกําหนดไว
 

ตรวจสอบรายละเอียดการดําเนินการโครงการ  2  โครงการ  
1.   การเบิกจ�ายเงินโครงการเกษียณอย�างม่ันใจ ก
าวไปกับสหกรณ. ซึ่งจัดดําเนินการโครงการใน วันท่ี 2-6 

มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ อําเภอบ
านเพ จังหวัดระยอง จํานวนผู
เข
าร�วมโครงการ 79 รายงบประมาณท่ีต้ังไว
 
687,900.00  บาท เบิกจริง 640,890.00  บาท  ไม�เกินงบประมาณท่ีต้ังไว
 

-    ได
ทําการตรวจเอกสารการเบิกจ�ายเงินมีเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายครบถ
วนถูกต
องตามจริง 
2.   การเบิกจ�ายเงินโครงการการจัดการด
านการเงินส�วนบุคคล และสร
างช�องทางการจําหน�ายสินค
าบน

โลกออนไลน. ซึ่งจัดดําเนินการโครงการใน วันท่ี  18  มิถุนายน 2565  ณ  หอประชุมมรุกขนคร  โรงเรียนนครพนมวิยาคม  
อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม  จํานวนผู
เข
าร�วมโครงการ 194  รายงบประมาณท่ีต้ังไว
 288,800.00  บาท เบิกจริง 
247,511.00 บาท ไม�เกินงบประมาณท่ีต้ังไว
 

-    ได
ทําการตรวจเอกสารการเบิกจ�ายเงินมีเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายครบถ
วนถูกต
องตามจริง 
ด<านสินทรัพย� 
 สหกรณ.มีการดําเนินการเรื่องทรัพย.สินของสหกรณ.ถูกต
องตามระเบียบ และมีทรัพย.สินครบถ
วนทุกรายการ 
การดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

 สหกรณ.วางแผนการดําเนินงานและงบประมาณรายจ�ายประจําป� ซ่ึงได
รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ� เมื่อวันท่ี 26 
เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 สหกรณ.ฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการเปBนประจําทุกเดือน ผลการ
ดําเนินงานต้ังแต�ต
นป�ทางบัญชีถึงปWจจุบัน  (วันท่ี 1 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 
ส�วนใหญ�เปBนไปตามแผนท่ีกําหนด แต�มีรายการค�าใช
จ�ายในหมวดสวัสดิการสมาชิกท่ีสหกรณ.ฯ ได
ใช
จ�ายเกินงบประมาณ เปBน 
 



จํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได
มีการทบทวนหลายครั้ง แต�ได
ยืนยันการจ�ายเงินเกินงบประมาณ
และกําลังใจให
แก�สมาชิก ซึ่งงบประมาณในหมวดสวัสดิการสมาชิกท่ีจ�ายเกินได
แก�
  ประเภทสวัสดิการ 
- ค�าบําเหน็จสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากราชการ
- ค�าสวัสดิการมงคลสมรส   
- ค�าสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก 
- ค�าสวัสดิการคลอดบุตร   
     

โดยเฉพาะในหมวดค�ารักษาพยาบาล ซ่ึงเกินกว�าร
อยละ 
สรุปภาพรวม การใช
จ�ายเงินงบประมาณ

ท่ีประชุมใหญ�พิจารณาต�อไป  
 

 ด<านอ่ืนๆ 
- ขอช่ืนชมคณะกรรมการดําเนิน

กดดันของการเพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน โดยใช
ความสามารถในการควบคุมต
นทุนทางการเงิน แต�ไม�
เพิ่มดอกเบ้ียเงินกู
ในส�วนของสมาชิก และสามารถบริหารงานจนเกิดผลประกอบการที่เพิ่มข้ึนจากป�ที่ผ�านมา ถึงแม
ในส�วน
การใช
จ�ายเงินงบประมาณจะมีส�วนเกิ
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

             
    (นางสาวสมพร  บัวภัทรสิริ

                  ผู
ตรวจสอบกิจการ

ที่ประชุมรับทราบ 
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จํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได
มีการทบทวนหลายครั้ง แต�ได
ยืนยันการจ�ายเงินเกินงบประมาณ
และกําลังใจให
แก�สมาชิก ซึ่งงบประมาณในหมวดสวัสดิการสมาชิกท่ีจ�ายเกินได
แก� 

  งบประมาณ  จ�ายจริง  
ลาออกจากราชการ 1,200,000  1,525,000

    100,000    160,000
    400,000  4,295,100

    100,000     109,500  
        รวมเปJนเงิน  

โดยเฉพาะในหมวดค�ารักษาพยาบาล ซ่ึงเกินกว�าร
อยละ 90 เปBนเงินค�ารักษาพยาบาลผู
ปUวยโควิด
สรุปภาพรวม การใช
จ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย ป� 2565 เกินงบประมาณท้ังส้ิน 

ขอช่ืนชมคณะกรรมการดําเนินการ ที่พยายามประคับประคองสหกรณ.ฯให
ดําเนินการภายใต

กดดันของการเพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็วของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน โดยใช
ความสามารถในการควบคุมต
นทุนทางการเงิน แต�ไม�
เพิ่มดอกเบ้ียเงินกู
ในส�วนของสมาชิก และสามารถบริหารงานจนเกิดผลประกอบการที่เพิ่มข้ึนจากป�ที่ผ�านมา ถึงแม
ในส�วน
การใช
จ�ายเงินงบประมาณจะมีส�วนเกินจากท่ีได
รับจากท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา. 

          
(นายดิเรก   เหมเมือง) 

ประธานผู
ตรวจสอบกิจการ    

                                                    
นางสาวสมพร  บัวภัทรสิริ)               (นายรัชชานนท.  ดุมแก
ว

ผู
ตรวจสอบกิจการ                             ผู
ตรวจสอบกิจการ
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จํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได
มีการทบทวนหลายครั้ง แต�ได
ยืนยันการจ�ายเงินเกินงบประมาณ เหตุผลคือ เพื่อเปBนขวัญ

  เกินวงเงิน 
000  325,000 
000    60,000 
100         3,895,100 
500       9,500 

รวมเปJนเงิน  4,289,600  บาท 
เปBนเงินค�ารักษาพยาบาลผู
ปUวยโควิด -19 

เกินงบประมาณท้ังส้ิน 801,991.79 บาท ซ่ึงจะต
องเสนอ

การ ที่พยายามประคับประคองสหกรณ.ฯให
ดําเนินการภายใต
ความ
กดดันของการเพิ่มข้ึนอย�างรวดเร็วของอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงิน โดยใช
ความสามารถในการควบคุมต
นทุนทางการเงิน แต�ไม�
เพิ่มดอกเบ้ียเงินกู
ในส�วนของสมาชิก และสามารถบริหารงานจนเกิดผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนจากป�ท่ีผ�านมา ถึงแม
ในส�วน

 
นายรัชชานนท.  ดุมแก
ว) 

ผู
ตรวจสอบกิจการ 
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3.2  รายงานสมาชิกเข<าใหม�และลาออกจากสหกรณ�  ประจําป� 2565 

ชาย หญิง

สมาชิกยกมาต<นป� 2565

สมาชิกสามัญ 574          1,411        1,985       

สมาชิกสมทบ 61            154          215          

รวมสมาชิกยกมาท้ังสิ้น 635          1,565        2,200        

บวก   เพ่ิมระหว�างป� 2565

สมาชิกสามัญ

1. สมัครเข
าเปBนสมาชิกใหม� 11            47            58            

2. รับโอนสมาชิกจากสหกรณ.อ่ืน -           -           -           

รวม 11            47            58            

3. ปรับสถานะสมาชิกจากสมทบเปBนสามัญ -           12            12            

รวมท้ังสิ้น 11            59            70            

สมาชิกสมทบ

1. สมัครเข
าเปBนสมาชิกใหม� 11            28            39            

รวม 11            28            39            

รวมสมาชิกเพ่ิมข้ึนท้ังสิ้น 22            87            109          

หัก   ลดลงระหว�างป� 2565

สมาชิกสามัญ

1. พ
นสภาพการเปBนสมาชิก -           1              1              

2. ถึงแก�กรรม 5              3              8             

3. โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ.อ่ืน -           3              3              

4. ลาออกจากการเปBนสมาชิก 8              9              17            

รวม 13            16            29            

สมาชิกสมทบ

1. ลาออกจากการเปBนสมาชิก 1              5              6              

2. ถึงแก�กรรม 1              1              

3. ปรับสถานะสมาชิกจากสมทบเปBนสามัญ -           12            12            

รวม 1              18            19            

รวมสมาชิกลดลงท้ังสิ้น 14            34            48            

สมาชิกคงเหลือสิ้นป�บัญชี 2565

สมาชิกสามัญ 572          1,454        2,026         

สมาชิกสมทบ 71            164          235           

รวมสมาชิกคงเหลือท้ังสิ้น 643          1,618       2,261        

รายการ
เพศ

รวม หมายเหตุ

 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.3  รายงานผลการดําเนินงานสหกรณ� ประจําป� 2565 
 

3.3.1  รับทราบจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
จํานวนสมาชิกสามัญ  ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 จํานวน  2,026    ราย 
จํานวนสมาชิกสมทบ  ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 จํานวน    235  ราย 
              รวมทั้งส้ินจํานวน            2,261    ราย 

 

3.3.2  ด<านการบริหารงานทั่วไป 
3.3.2.1  ได<มีการแต�งต้ังที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ และที่ปรึกษาด<านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. นายแพทย.ปรีดา  วรหาร ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  
  2. นางสวาท   ศิลปรายะ ท่ีปรึกษาด
านการบริหารจัดการ 

  3. นายอุระชาติ   ชิณจักร.    ท่ีปรึกษาด
านการบริหารจัดการ 

  4. นายวรพงษ.   จีนบุตร  ท่ีปรึกษาด
านการบริหารจัดการ 

 

 3.3.2.2  แก<ไขโดยยกเลิกฉบับเดิมทั้งหมดและถือใช<ใหม� ทั้งหมด45 ระเบียบ เพ่ือให<สอดคล<องกับการ
ดําเนินงานสหกรณ�และสถานการณ�ปLจจุบัน ได<แก� 
 1.   ระเบียบว�าด
วย ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิของสหกรณ. พ.ศ.2565   
 2.   ระเบียบว�าด
วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565     
 3.   ระเบียบว�าด
วย การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ.2565 

4.   ระเบียบว�าด
วย ค�าพาหนะ  ค�าเบ้ียเล้ียง  ค�าเช�าท่ีพัก ในการเดินทางและค�าเบี้ยประชุม สําหรับ 
  สมาชิกกรรมการ ผู
จัดการและเจ
าหน
าที่ของสหกรณ.  พ.ศ.2565   
5.   ระเบียบว�าด
วยการเก็บรักษา ยืมและทําลายเอกสารของสหกรณ.พ.ศ.2565 
6.   ระเบียบว�าด
วย การรับจ�ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565    
7.   ระเบียบว�าด
วย ข
อบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ.2565    
8.   ระเบียบว�าด
วย การใช
และการดูแลรักษายานพาหนะของสหกรณ. พ.ศ.2565 
9.   ระเบียบว�าด
วย เจ
าหน
าท่ีและลูกจ
าง พ.ศ.2565     
10. ระเบียบว�าด
วย การใช
เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ. พ.ศ.2565 

 11. ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส พ.ศ.2565    
 12. ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการเพื่อการสําเร็จการศึกษาของสมาชิก พ.ศ.2565  
 13.  ระเบียบว�าด
วย ทุนส�งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565 
 14.  ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ.2565   

15.  ระเบียบว�าด
วย การสงเคราะห.สมาชิกท่ีประสบสาธารณภัย พ.ศ.2565   
16.  ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อการคลอดบุตร พ.ศ.2565   
17.  ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อการอุปสมบท พ.ศ.2565   
18.  ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกผู
เปBนโสด พ.ศ.2565  
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 19. ระเบียบว�าด
วย วิธีการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2565 
 20.  ระเบียบว�าด
วย หุ
น พ.ศ.2565  
 21.  ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
แก�สมาชิก พ.ศ.2565  
 22.  ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
พิเศษแก�สมาชิกเพื่อท่ีอยู�อาศัย พ.ศ.2565 
 23. ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
สามัญเพื่อเปBนทุนในการประกอบอาชีพเสริม พ.ศ.2565  
 24. ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
สามัญเพื่อชําระหน้ีตามหนังสือบอกกล�าวทวงถามหรือบังคับคดี พ.ศ. 
  2565  
 25.  ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
สามัญเพื่อการรักษาพยาบาล พ.ศ.2565   
 26.  ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
สามัญเพื่อการดํารงชีพ พ.ศ.2565  
 27. ระเบียบว�าด
วย การให
เงินกู
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ  พ.ศ.2565 
 28.  ระเบียบว�าด
วย การปรับโครงสร
างหน้ีสมาชิกสหกรณ. พ.ศ.2565  
 29. ระเบียบว�าด
วย การผิดนัดในการส�งชําระหน้ี พ.ศ.2565  
 30.  ระเบียบว�าด
วย การให
สหกรณ.อ่ืนกู
ยืมเงิน พ.ศ.2565  
 31.  ระเบียบว�าด
วย การรับเงินฝากออมทรัพย.และเงินฝากประจํา พ.ศ.2565  
 32.  ระเบียบว�าด
วย การรับเงินฝากออมทรัพย.พิเศษ พ.ศ.2565   
 33. ระเบียบว�าด
วย การรับฝากเงินจากสหกรณ.อ่ืน พ.ศ.2565  
 34.  ระเบียบว�าด
วย การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห. พ.ศ.2565  
 35.  ระเบียบว�าด
วย บําเหน็จสมาชิก พ.ศ.2565  
 36. ระเบียบว�าด
วย การโอนสมาชิกระหว�างสหกรณ. พ.ศ.2565  
 37.  ระเบียบว�าด
วย การจัดการข
อร
องเรียนของสหกรณ. พ.ศ.2565  
 38.  ระเบียบว�าด
วย กองทุนประกันความเส่ียง พ.ศ.2565  
 39.  ระเบียบว�าด
วย การใช
ทุนเพื่อสงเคราะห.เก่ียวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2565  
 40. ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการสมาชิกเพื่อการสงเคราะห.ศพทายาท พ.ศ.2565 
 41.  ระเบียบว�าด
วย การใช
ทุนสาธารณประโยชน. พ.ศ.2565  
 42.  ระเบียบว�าด
วย เงินยืมทดรองจ�าย พ.ศ.2565  
 43.  ระเบียบว�าด
วย การพัสดุ พ.ศ.2565  
 44.  ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรเจ
าหน
าที่ พ.ศ.2565  
 45.  ระเบียบว�าด
วย สวัสดิการเงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลเจ
าหน
าท่ี พ.ศ.2565 
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3.3.3  สรุปผลการดําเนินงานที่เปJนจุดเด�นในการบริหารจัดการ  ของคณะกรรมการ ชุดที่ 38 
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ. ชุดท่ี 38 นําโดยท�านประธานรุ�งนภา  อุดานนท.  และกรรมการอีก     
14  ท�าน ได
บริหารจัดการสหกรณ.อย�างเต็มกําลังความสามารถโดย ยึดหลักการดําเนินงานตามวิสัยทัศน.ของสหกรณ. คือ  

“ เปJนสหกรณ�ชั้นนําด<านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการด<วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ”  และมีหลักในการบริหารจัดการ โดย 

      - ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม  
      - ยึดสหกรณ.และสมาชิกเปBนศูนย.กลาง 
      - บริหารงานด
วยความโปร�งใส  สุจริต และเปBนธรรม  
      - รักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให
สหกรณ.มีความม่ันคง สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      - เน
นการบริหารต
นทุน ลดต
นทุน เพิ่มผลประกอบการ 

 

โดยมีผลการดําเนินงานที่เปJนจุดเด�นในการบริการจัดการ ในป� 2565 ดังน้ี 
1. พัฒนาระบบการบริหารและการให<บริการของสหกรณ�ภายใต<โครงการ“พัฒนางานประจําสู�การสร<าง

นวัตกรรมบริการเปJนเลิศ (R2i)”  ประกอบด
วย 
1.1 ระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก 
1.2 พัฒนาระบบบริการผ�าน APPLICATION LINE  
     1.2.1 น
องออมทรัพย. V.3 บริการสารสนเทศสหกรณ.ด
วย Line App 
     1.2.2 การลงเวลาของเจ
าหน
าท่ีฝUายจัดการผ�าน Line 
1.3 การพัฒนาการรับ-ส�งเอกสาร (ย่ืนง�ายBY SA-RA-BUN) 
1.4 แบบฟอร.มอัตโนมัติ (สัญญาเงินกู
ออนไลน.) 
1.5 การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู
อิเล็กทรอนิกส. 

  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
1.1 ระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก 

เปBนระบบในการเฝmาระวังและกํากับติดตามสมาชิก  ด
วยการจัดช้ันคุณภาพสมาชิกเพื่อกํากับติดตามและลด
ระดับความรุนแรงของปWญหาในเชิงรุก โดยใช
สีต�าง ในการจําแนกกลุ�มสมาชิก ดังน้ี 

สีเขียว   ระดับปกติ ไม�เส่ียงต�อการผิดนัดชําระหน้ี 
สีเหลือง ระดับเฝmาระวัง  ต
องหาแนวทางเจรจาเพื่อให
สมาชิกเข
าสู�ระดับปกติ 
สีแดง    ระดับติดตามเร�งด�วน  ต
องหาแนวทางเจรจาอย�างเร็วท่ีสุด และวางแผนร�วมกับสมาชิกในการ

สํารองเงินเพื่อกันไว
ในบัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีมีกับสหกรณ. สําหรับชําระหน้ีท่ีไม�พอหักหรือหน้ีเงินคงสภาพที่เปBน
หลักประกันเงินกู
  เพื่อให
สมาชิกไม�ต
องตกเปBนผู
ผิดนัดชําระหน้ีหรือการปรับโครงสร
างหน้ี หรือการตัดชําระหน้ีบางส�วน 
รวมทั้ง หาทางออกในการแก
ไขปWญหาหน้ีร�วมกับผู
คํ้าประกันเพื่อไม�ให
เกิดหน้ีสงสัยจะสูญในสหกรณ. 
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สรุปผลการดําเนินงาน ตามระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก 

หมายเหตุ

คําอธิบาย 1

เขียว ระดับปกติ 2,137    139 71 2,205    คําอธิบาย 1

กลุ�มท่ี 1 2,110    139 71 2,178    ชําระได
ตามปกติและไม�มีความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ี

กลุ�มท่ี 2 2         0 0 2         ลูกหน้ีตามคําพิพากษาท่ีสามารถชําระหน้ีได
ตามศาลส่ัง

กลุ�มท่ี 3 20       0 0 20        หัก ณ ท่ีจ�ายไม�ได
แต�ส�งชําระเปBนปกติ (หักผ�านธนาคาร)

กลุ�มท่ี 4 5         0 0 5         ลูกหน้ีพ
นสภาพ ส�งหักผ�านหน�วยงานได
ปกติตามข
อตกลง

เหลือง ระดับเฝRาระวัง 58       16     29     45        คําอธิบาย 2 *** ยังไม�ผิดนัดชําระหน้ี ***

47 9 24 32 คําอธิบาย 3 เงินรายได
ไม�พอหักแต�มีเงินฝากสํารองให
หักถึงส้ินป�

กลุ�มท่ี 2 11 3 5 9 คําอธิบาย 4 มีหมายบังคับคดีแต�มีเงินฝากสํารองให
หักเงินคงสภาพ

กลุ�มท่ี 3 0 2 0 2 คําอธิบาย 5 ถูกพิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาดแต�มีทายาทมารับชําระหน้ีแทน

กลุ�มท่ี 4 0 2 0 2 คําอธิบาย 6 หัก ณ ท่ีจ�ายไม�ได
ต
องติดตามทวงถาม(จ�ายสด/โอน)

แดง ติดตามเร�งด�วน 5         7       1       11        คําอธิบาย 7 *** ยังไม�ผิดนัดชําระหน้ี ***

กลุ�มท่ี 1 0 3 0 3 คําอธิบาย 8 เงินเดือนไม�พอหักและเงินฝากสํารองให
หักเหลือไม�ถึงส้ินป�

กลุ�มท่ี 2 2 4 0 6 คําอธิบาย 9 มีหมายบังคับคดีแต�ไม�มีเงินฝากสํารองให
หักเงินคงสภาพ

*** ผิดนัดชําระหน้ี ***

กลุ�มท่ี 3 0 0 0 0 สมาชิกชําระหน้ีไม�ได
ตามเงื่อนไขและอยู�ระหว�างการแก
ไข

กลุ�มท่ี 4 1 0 0 1 คําอธิบาย 10 ลูกหน้ีตามคําพิพากษาท่ีไม�สามารถชําระได
ตามคําส่ังศาล

กลุ�มท่ี 5 1 0 0 1 คําอธิบาย 11 ถูกพิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาดและยังไม�สามารถชําระหน้ีสหกรณ.ได


กลุ�มท่ี 6 1 0 1 0 คําอธิบาย 12 ลูกหน้ีพ
นสภาพและไม�สามารถดําเนินการตามข
อตกลงได


2,200    162    101    2,261    

       กลุ�มท่ี 1

รวมท้ังสิ้น

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด

รายงานผลการดําเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพชีวิตสมาชิก

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

ระดับคุณภาพสมาชิก

การเปลี่ยนแปลงในระหว�างป�  2565

หมายเหตุ/คําจํากัดความยกมา

จากต<นป�
เพ่ิมข้ึน ลดลง

คงเหลือ

สิ้นป�

 

หมายเหตุประกอบคําอธิบาย 
ตามตารางสรุปผลการดําเนินงาน ตามระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก ป� 2565 

 

      ระดับปกติ (สีเขียว) 
คําอธิบาย 1 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 139 ราย เนื่องจาก 

 - เล่ือนระดับดีข้ึน จากระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) เปBนระดับปกติ(สีเขียว) จํานวน 29 ราย 
  - จ�ายเงินกู<ลูกหน้ีรายใหม�ที่ไม�เคยกู<ยืมเงินจากสหกรณ�   จํานวน  110 ราย 
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 ลดลงในระหว�างป� 2565 จํานวน 71 ราย เน่ืองจาก 
  - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง)  จํานวน 16 ราย 
  - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับติดตามเร�งด�วน(สีแดง)  จํานวน 7 ราย 
  - พ<นสมาชิกภาพ  โดย ลาออก ถึงแก�กรรม โอนไปสหกรณ.อ่ืน และพ
นสภาพ  จํานวน 48 ราย 
 

      ระดับเฝRาระวัง (สีเหลือง) 
 

คําอธิบาย 2 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 16 ราย เนื่องจาก 
 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) กลุ�มที่ 1 จํานวน 9 ราย 
 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) กลุ�มที่ 2 จํานวน 3 ราย 
 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) กลุ�มที่ 3 จํานวน 2 ราย 
 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) กลุ�มที่ 4 จํานวน 2 ราย 

 ลดลงในระหว�างป� 2565 จํานวน 29 ราย เน่ืองจาก 
 - เล่ือนระดับดีข้ึน จากระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) กลุ�มที่ 1 เปBนระดับปกติ(สีเขียว) จํานวน 24 ราย 
 - เล่ือนระดับดีข้ึน จากระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) กลุ�มที่ 2 เปBนระดับปกติ(สีเขียว) จํานวน  5 ราย 
 

คําอธิบาย 3   กลุ�มที่ 1  (เงินรายได
ไม�พอหักแต�มีเงินฝากสํารองให
หักถึงส้ินป�) 
 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 9 ราย เน่ืองจาก 

 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) จํานวน 9 ราย  
   (เงินบํานาญไม�พอหัก) 

 ลดลงในระหว�างป� 2565 จํานวน 24 ราย เน่ืองจาก 
 - เล่ือนระดับดีข้ึน จากระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) เปBนระดับปกติ(สีเขียว) จํานวน 24 ราย 
   (เข
ากระบวนการเจรจาไกล�เกล่ียหน้ี เพื่อให
สมาชิกมีการชําระหน้ีบางส�วน/ปรับโครงสร
างหน้ี/ 
   ลดการถือหุ
นรายเดือน เพื่อให
เงินได
รายเดือนเพียงพอในการหักชําระหน้ี) 

 

คําอธิบาย 4   กลุ�มที่ 2  (มีหมายบังคับคดีแต�มีเงินฝากสํารองให
หักเงินคงสภาพ) 
 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 3 ราย เน่ืองจาก 

 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) จํานวน 3 ราย  
   (มีหมายบังคับคดีอายัดเงินปWนผลและเงินเฉล่ียคืนระหว�างป�บัญชี แต�สมาชิกมีการสํารองเงินไว
ใน 
         บัญชีเงินฝากสหกรณ.เพื่อหักเงินคงสภาพในวันส้ินป�บัญชี) 

 ลดลงในระหว�างป� 2565 จํานวน 5 ราย เนื่องจาก 
 - เล่ือนระดับดีข้ึน จากระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) เปBนระดับปกติ(สีเขียว) จํานวน 5 ราย 
   (เข
ากระบวนการเจรจาไกล�เกล่ียหน้ี /ตรวจสอบสิทธ์ิการกู
เพื่อให
สมาชิกกู
เงินสามัญเพื่อชําระหน้ี 
        บังคับคดีไปชําระหน้ีตามหมายและเจ
าพนักงานบังคับคดีมีหมายถอนการอายัด) 
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คําอธิบาย 5   กลุ�มที่ 3  (ถูกพิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาดแต�มีทายาทมารับชําระหน้ีแทน) 
 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 2 ราย เน่ืองจาก 

 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) จํานวน 2 ราย  
   (มีคําส่ังศาลพิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาดจํานวน 2 ราย เข
ากระบวนการเจรจาไกล�เกล่ียหน้ี /ทายาท 
    ทําข
อตกลงชําระหน้ีแทนและการส�งชําระเปBนปกติไม�มีการผิดนัดชําระหน้ี) 
 

คําอธิบาย 6   กลุ�มที่ 4  (หัก ณ ที่จ�ายไม�ได
ต
องติดตามทวงถาม(จ�ายสด/โอน) 
 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 2 ราย เน่ืองจาก 

 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับเฝmาระวัง(สีเหลือง) จํานวน 2 ราย  
   (สมาชิกลาออกจากราชการ และยังไม�ได
รับเงินพึงได
 / รายที่ 1. ติดต�อผ�านไลน.ได
และมีการโอน 
   เงินมาชําระหน้ีตามแจ
ง  รายที่ 2. ติดต�อสมาชิกไม�ได
 ติดต�อผ�านญาติและญาติชําระหน้ีแทน 
   ท้ัง 2 ราย เข
ากระบวนการเจรจาไกล�เกล่ียหน้ี อยู�ระหว�างการแก
ไขปWญหาร�วมกันของผู
เก่ียวข
อง) 

 

      ระดับติดตามเร�งด�วน (สีแดง) 
 

คําอธิบาย 7 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 7 ราย เน่ืองจาก 
 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับติดตามเร�งด�วน(สีแดง) กลุ�มที่ 1 จํานวน 3 ราย 
 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับติดตามเร�งด�วน(สีแดง) กลุ�มที่ 2 จํานวน 4 ราย 

 ลดลงในระหว�างป� 2565 จํานวน 1 ราย เนื่องจาก ชําระหน้ีเสร็จส้ินและพ
นจากการเปBนสมาชิกสหกรณ. 
 

คําอธิบาย 8   กลุ�มที่ 1  (เงินเดือนไม�พอหักและเงินฝากสํารองให
หักเหลือไม�ถึงส้ินป�) 
 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 3 ราย เน่ืองจาก 

 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับติดตามเร�งด�วน(สีแดง) จํานวน 3 ราย 
   (ลาออก/เกษียณ และได
รับเงินบํานาญ แต�ในระหว�างป�มีการกู
เงินบําเหน็จคํ้าประกันจากทาง 
    กรมบัญชีกลาง ทําให
เงินบํานาญไม�พอหัก  สหกรณ.ฯมีการติดตามทวงถามเปBนประจําทุกเดือน  
    เพื่อให
โอนเงินมาชําระหน้ีในส�วนที่ไม�พอหักและสมาชิกมีการโอนตามแจ
ง) 

 

คําอธิบาย 9   กลุ�มที่ 2  (มีหมายบังคับคดีแต�ไม�มีเงินฝากสํารองให
หักเงินคงสภาพ) 
 เพ่ิมข้ึนในระหว�างป� 2565 จํานวน 5 ราย เน่ืองจาก 

 - ปรับลดระดับ จากระดับปกติ(สีเขียว) เปBนระดับติดตามเร�งด�วน(สีแดง) จํานวน 4 ราย 
   (ระหว�างป� 2565 สหกรณ.ได
รับหมายจากเจ
าพนักงานบังคับคดี อายัดเงินปWนผลและเงินเฉล่ียคืน  
         ภายหลังจากสมาชิกได
ใช
สิทธ์ิการกู
ไปจนครบตามความสามารถในการชําระหน้ี จํานวน 4 ราย  
         ยกมาจากป� 2564 จํานวน 2 ราย รวมเปBน 6 ราย  ซึ่งท้ังหมดสหกรณ.ได
มีการติดตามและหา 
    แนวทางแก
ไขปWญหาเพื่อให
สามารถจ�ายเงินคงสภาพเพื่อเปBนหลักประกันเงินกู
ได
) 
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คําอธิบาย 10   กลุ�มที่ 4  (ลูกหน้ีตามคําพิพากษาท่ีไม�สามารถชําระได
ตามคําส่ังศาล) 
  เปBนลูกหน้ีรายเดิมที่ยกมาจากป� 2564 ในป�บัญชี 2565 ยังมีการค
างชําระเงินต
น 626,522.30 บาท  

ค
างชําระดอกเบ้ีย จํานวน 42,485.74 บาท และทายาท  ได
มาทําข
อตกลงชําระหน้ีแทนเปBนเงิน  
เดือนละ 4,000 บาท เกินกว�าจํานวนที่ศาลส่ัง แต�ยังมีภาระเรื่องดอกเบ้ียค
างที่ยังชําระไม�เสร็จส้ิน จึงไม� 
สามารถตัดชําระหน้ีเงินต
นได
(สหกรณ.สํารองค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนแล
ว) 

   

คําอธิบาย 11   กลุ�มที่ 5  (ถูกพิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาดและยังไม�สามารถชําระหน้ีสหกรณ.ได
) 
  เปBนลูกหน้ีรายเดิมที่ยกมาจากป� 2564  ป� 2565 ยังไม�สามารถบรรลุข
อตกลงในการขอเฉล่ียหน้ีระหว�าง 

เจ
าหน้ีได
ค
างเงินต
น 5,531,165.36 บาท ค
างชําระดอกเบ้ีย จํานวน 1,293,797.85 บาท  
(สหกรณ.สํารองค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวนแล
ว) 

 

คําอธิบาย 12   กลุ�มที่ 6  (ลูกหน้ีพ
นสภาพและไม�สามารถดําเนินการตามข
อตกลงได
) 
  เปBนลูกหน้ีรายเดิมที่ยกมาจากป� 2564  ป� 2565 เข
ากระบวนการไกล�เกล่ียระหว�างสหกรณ. ลูกหน้ีและ 

ผู
คํ้าประกัน โดยการเจรจาบรรลุข
อตกลงภาระหน้ีมีการชําระเสร็จส้ิน 
 

1 เขียว ระดับปกติ 2,137 139 71 2,205

2 เหลือง ระดับเฝmาระวัง 58 16 29 45

3 แดง ติดตามเร�งด�วน 5 7 1 11

รวมท้ังส้ิน 2,200 162 101 2,261

ลําดับ

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด

สรุปรวมผลการดํานินงานตามระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก แยกตามระดับ

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

ระดับคุณภาพสมาชิก

การเปล่ียนแปลงในระหว�างป�

ยกมาจาก

ต<นป�
เพ่ิมขึ้น ลดลง คงเหลือส้ินป�
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1.2 พัฒนาระบบบริการผ�าน APPLICATION LINE  
1.2.1 น<องออมทรัพย� V.3 บริการสารสนเทศสหกรณ�ด<วย Line App 

พัฒนา Line OA เพิ่มช�องทางการให
บริการแก�สมาชิกโดยสมาชิกสามารถเพิ่มเพื่อนด
วยการ สแกนQR CODE 

 
 

 การให<บริการตอบคําถามสมาชิกผ�านไลน�น<องออมทรัพย� 
1.เจ<าหน<าที่ฝ@ายจัดการผู<รับผิดชอบจะให<บริการตอบคําถาม ในเวลาทําการ 08.30 – 16.30 น.  
2.Line OA น<องออมทรัพย� (ระบบตอบกลับอัตโนมัติ)  

-  ให
บริการตอบคําถามสมาชิก 24 ช่ัวโมง (ให
รายละเอียดข
อมูลส�วนตัวของสมาชิก) 
-  ส�งสําเนาใบเสร็จ/แบบฟอร.มออนไลน.  ให
สมาชิกได
อีกหน่ึงช�องทาง เพิ่มเติมจากการดาวน. 
โหลดผ�านเว็บไซต.  
-  อวยพรครบรอบวันเกิดให
กับสมาชิกผ�าน Line OA น
องออมทรัพย. V.3  
     1.2.2 การลงเวลาของเจ<าหน<าที่ฝ@ายจัดการผ�าน Line 
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1.3 การพัฒนาการรับ-ส�งเอกสาร (ย่ืนง�ายBY SA-RA-BUN) 
สภาพปLญหา 

1. เอกสารไม�ผ�านกรรมการประจําหน�วยและสมาชิกดําเนินการไม�ครบถ
วนตามที่สหกรณ.กําหนด 
2. เอกสารมีการส�งกลับไปให
สมาชิกแก
ไขทําให
ส�งไม�ทันเวลาสร
างความไม�พึงพอใจในการรับบริการจากสหกรณ. 

 

วัตถุประสงค�การพัฒนานวัตกรรม 
1. เพื่อให
ข้ันตอนการแจ
งยืนยันการรับเอกสาร ส�งถึงสมาชิกมีความรวดเร็วและทันเวลา โดยส่ือสารผ�านไลน. 
    น
องออมทรัพย.พร
อมแจ
งการเพิ่มเติมหรือแก
ไขเอกสารให
สมาชิกทราบ 
2. เพื่อสร
างความพึงพอใจให
แก�สมาชิกและลดปWญหาการส�งกลับเอกสารไปให
สมาชิกแก
ไข 

 

ผลการดําเนินการ 
1. สหกรณ.มีระบบการแจ
งเตือนการรับเอกสารให
สมาชิกทราบผ�านไลน.น
องออมทรัพย. 
2. สหกรณ.มีแนวทางการอนุมัติให
สมาชิกดําเนินการในเร่ืองต�างๆ ตามที่ได
แจ
งความประสงค. โดยอนุมัติแบบมี 
   เง่ือนไขคือ ให
สมาชิกแก
ไขเอกสารให
สมบูรณ.ก�อนทําการจ�ายเงินหรือดําเนินการ 
3. สหกรณ.ไม�มีการส�งกลับเอกสารไปให
สมาชิกแก
ไขก�อนการพิจารณา สามารถลดระยะเวลาการดําเนินการเรื่อง 
   เอกสารของสมาชิก 
4. สร
างความพึงพอใจให
แก�สมาชิกในการรับบริการจากสหกรณ. 

 

1.4 แบบฟอร�มอัตโนมัติ (สัญญาเงินกู<ออนไลน�) 
สภาพปLญหา 

สหกรณ.ตรวจพบความผิดพลาดของการกรอกเอกสารสัญญาเงินกู
ของสมาชิก เช�น กรอกข
อมูลส�วนตัวไม�ครบถ
วนใน
เอกสารสัญญา  สมาชิกลงลายมือช่ือไม�ครบถ
วน สมาชิกต
องเดินทางเข
ามาทําธุรกรรมที่สหกรณ.  เอกสารบางส�วนต
อง
ส�งกลับไปแก
ไข  ทําการพิจารณาและการอนุมัติล�าช
า ส�งผลให
สมาชิกเสียประโยชน.และโอกาสด
านการประกอบอาชีพ การ
ลงทุน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึงสมาชิกไม�สะดวกในการกรอกเอกสาร 
 ดังน้ัน เพื่อให
การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารเงินกู
  เปBนไปด
วยความเรียบร
อย ถูกต
อง สมาชิกได
รับความสะดวก  
รวดเร็ว  ทันเวลา  ลดระยะเวลาการเดินทาง  สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม  จํากัด จึงได
พัฒนาระบบเอกสาร
ออนไลน. (สัญญาเงินกู
)  เพื่อให
บริการสมาชิกต�อไป 
 

วัตถุประสงค�การพัฒนานวัตกรรม 
1. เพื่อให
ข
อมูลส�วนตัว จํานวนเงินกู
ในสัญญา ตลอดจนข
อมูลอ่ืนๆในเอกสารสัญญาเงินกู
มีความครบถ
วน 

ถูกต
อง  
2. เพื่อให
สมาชิกได
รับความสะดวก  รวดเร็ว  ทันเวลา ลดค�าใช
จ�ายและลดเวลาในการเดินทางมาสหกรณ. 
3. เพื่อให
พัฒนาระบบเอกสารออนไลน. (สัญญาเงินกู
) ของสหกรณ.ให
ตอบสนองความต
องการสมาชิก   
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ผลการดําเนินการ 
1. สหกรณ.สามารถสร
างระบบสัญญาเงินกู
ออนไลน. ให
สมาชิกได
ใช
ประโยชน.  จํานวน 2  ประเภท คือ 

สัญญาเงินกู
ฉุกเฉินและสัญญาเงินกู
สามัญ 
2. สหกรณ.สามารถสร
างแบบฟอร.มขอรับสวัสดิการออนไลน. ให
สมาชิกได
ใช
ประโยชน.ครบทุกประเภท 
3. สหกรณ.สร
างช�องทางการให
บริการสมาชิกในการจัดทําเอกสารสัญญาเงินกู
ออนไลน.ได
อย�างสะดวก ผ�านไลน.

น
องออมทรัพย.  
4. เอกสารสัญญาเงินกู
ออนไลน.มีความถูกต
อง ร
อยละ 100 

 

1.5 การพัฒนาการจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู<อิเล็กทรอนิกส� 
สภาพปLญหา 

เน่ืองจากปWจจุบันเอกสารสัญญาของสหกรณ.มีการจัดเก็บเข
าตู
เอกสารและเก็บตามช้ันเรียงตามประเภทสัญญา ซึ่งมี
ความลําบากในการดูแลรักษา มีระยะเวลาจัดเก็บยาวนานต
องใช
พื้นท่ีในการจัดเก็บค�อนข
างมาก และเปBนเอกสารที่มี
ความสําคัญทางกฎหมาย ถ
าหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายไม�ว�าจะเกิดข้ึนในกรณีใดๆก็ตามอาจส�งผลให
เกิดความเสียหาย
ต�อหน�วยงานได
 

ดังน้ัน การสแกนเอกสารเก็บเปBนไฟล.อิเลกทรอนิกและสํารองข
อมูลไว
ท่ีระบบอินเตอร.เน็ต ผ�านช�องทางออนไลน.จะ
ทําให
ระบบการจัดเก็บเอกสารของสหกรณ.มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

วัตถุประสงค�การพัฒนานวัตกรรม 
 1. เพื่อให
การค
นหาเอกสารง�ายสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
 2. เพื่อลดพื้นท่ีในการจัดเก็บเอกสาร 
 3. เพื่อปmองกันความเส่ียงในการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารสัญญาเงินกู
 
 

ผลการดําเนินการ 
1. สหกรณ.มีระบบการจัดเก็บเอกสารสัญญาอิเล็กทรอนิกส. โดยสหกรณ.มีการกําหนด 

1.1 ผู
ดูแลระบบ มีหน
าท่ีกําหนดสิทธ์ิการเข
าใช
งานของระบบให
แก�ผู
ใช
งานตามระดับการใช
งานในการ 
     บริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส.  
1.2 ผู
ใช
งาน ตามสิทธ์ิท่ีได
รับอนุญาตให
เข
าใช
งานระบบ 
1.3 ผู
ใช
งานสามารถบริหารจัดการเอกสารสัญญาเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได
ง�าย สามารถนําเข
า 

               เอกสารหรือจัดเก็บเอกสาร และสืบค
นเอกสาร เปBนต
น 
2. ระบบจัดเก็บเอกสารมีความปลอดภัยด
วยการเข
ารหัสเพื่อปmองกันการใช
งานจากผู
ไม�ประสงค.ดี  
3. เอกสารจัดเก็บอย�างเปBนหมวดหมู� สะดวกต�อการเข
าถึงและนําไปใช
งานให
เกิดประโยชน.สูงสุด 

 4. ปmองกันความเส่ียงและความเสียหายที่จะเกิดกับองค.กรในการสูญหายหรือเสียหายของเอกสารสัญญาเงินกู
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2. บริหารจัดการด<วยหลักธรรมาภิบาล ด<วยการควบคุมต<นทุนทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของ 
    สหกรณ�และลดดอกเบี้ยเงินให<กู<แก�สมาชิก 
 

ในการบริหารสหกรณ.ในป� 2565 ในช�วงต
นป� สหกรณ.ยังไม�ได
รับผลกระทบจากปWจจัยภายนอกเรื่องการเพิ่มข้ึน   
ของดอกเบี้ยในตลาดเงินมากนักแต�เม่ือเข
าสู�ช�วงกลางป� สหกรณ.เร่ิมได
รับผลกระทบจากเรื่องดังกล�าว โดยแหล�งเงินทุนท่ี 
สหกรณ.กู
ยืมหรือการรับเงินฝากจากสหกรณ.อ่ืน เริ่มปรับดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึน สาเหตุเกิดจาก 

1. ภาวะเงินเฟRอที่เพิ่มสูงข้ึน 
โดยกระทรวงพาณิชย.ได
ปรับตัวเลขคาดการณ.อัตราเงินเฟmอท่ัวไป  ป� 2565 จากเดิมท่ี คาดการณ.ไว
เมื่อ 

เดือนมีนาคม 2565 ระหว�างร
อยละ 4.0-5.0 (ค�ากลางร
อยละ 4.5)เปBนระหว�างร
อยละ 5.5-6.5 (ค�ากลางร
อยละ 6.0)  
อัตราเงินเฟmอย่ิงสูง จะส�งผลให
อัตราดอกเบ้ียท่ีหักเงินเฟmอออก หรือท่ีเรียกว�า"อัตราดอกเบ้ียที่แท<จริง" 

จะมีค�าลดลงไป เน่ืองจากดอกเบี้ยที่ได
รับจะสามารถใช
ซ้ือสินค
าได
น
อยลง 
ตัวอย�าง  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย.สหกรณ.ร
อยละ 1.50 ต�อป�  
              อัตราเงินเฟmอหรือราคาสินค
าเพิ่มข้ึนร
อยละ   1.00  
              อัตราดอกเบี้ยที่แท
จริงหรือผลตอบแทนสุทธิ = ร
อยละ 0.5 ต�อป� 
              ซึ่งถือว�ากําลังซ้ือของผู
ฝากเงินลดลง 
สรุปผลกระทบจากภาวะเงินเฟRอ 

1. ค�าเงินลดลงความต
องการเงินทุนเพื่อการดํารงชีพจะเพิ่มข้ึน ดอกเบี้ยเงินกู
/เงินรับฝาก จะปรับ 
เพิ่มข้ึน 

2. ผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบ้ียลดลงกว�าความเปBนจริง ผู
ฝากไม�นิยมฝากเงินแต�จะไปลงทุน 
ในระยะยาวส�งผลต�อสภาพคล�องทางการเงินของสหกรณ.  

3. การว�างงานเพิ่มข้ึน ส�งผลกระทบต�อครอบครัวและสมาชิกสหกรณ. 
 

2. อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมีแนวโน<มเพ่ิมขึ้นตามประกาศนโยบายของกนง. 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติ 6 ต�อ 1 เสียงให
ขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% ต�อป� 

จาก 0.50% เปBน 0.75% ต�อป�เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 ภายหลังคงดอกเบ้ียไว
ในระดับตํ่าสุดต้ังแต�เดือน พ.ค. 2563 
ส�งผลให
อัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินสูงข้ึน 

 

3. กฎหมายที่เก่ียวข<องกับการบริหารงานสหกรณ� 
การกํากับดูแลจากภาครัฐในการดําเนินงานของสหกรณ.ออมทรัพย.มีความเข
มงวดมากข้ึน  เน่ืองจากหลาย

สหกรณ. มีการดําเนินงานนอกขอบเขตอํานาจหน
าท่ีกระทําการและนอกวัตถุประสงค. จนเปBนเหตุให
สหกรณ.ได
รับความ
เสียหาย  จึงนําไปสู�การกําหนดกฎกระทรวงเก่ียวกับการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ.ออมทรัพย.และสหกรณ.เครดิต
ยูเน่ียน พ.ศ.2564 ซ่ึงคณะรัฐมนตรี ได
มีมติเห็นชอบกําหนดถือใช
และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ.   ได
มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 10 กุมภาพันธ. 2564  
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ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ. ได
มีการออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให
สอดคล
องกับข
อกําหนดตามกฎกระทรวง
โดยเฉพาะการกําหนดหลักเกณฑ.การนําเงินไปฝากสหกรณ.อ่ืน  โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ.เพื่อจํากัดวงเงินในการฝาก ส�งผล
กระทบต�อแหล�งเงินทุนของสหกรณ. ทําให
สหกรณ.ไม�สามารถระดมทุนจากพันธมิตรทางการเงินเดิมที่เปBนแหล�งเงินทุน
ดอกเบี้ยตํ่าได
 เน่ืองจากติดเง่ือนไขตามท่ีนายทะเบียนกําหนด   

 

4. สภาพคล�องทางการเงินของสหกรณ� 
 จากที่กล�าวมาข
างต
น เมื่อเกิดการเพิ่มข้ึนของดอกเบี้ยในตลาดเงินท้ังในส�วนของเงินกู
และเงินรับฝาก จึงเกิด

การแจ
งถอนเงินที่ฝากไว
กับสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด จากสหกรณ.อ่ืนท่ีนําเงินมาฝากไว
 ส�วนหน่ึงอาจจะ
เปBนการถอนเพื่อนําเงินไปชําระหน้ีเงินกู
ที่ดอกเบ้ียสูงข้ึน  หรือเคล่ือนย
ายทุนเพื่อนําไปฝากสหกรณ.ออมทรัพย.แห�งอ่ืนที่ให

ดอกเบ้ียสูงกว�า ซึ่งส�งผลกระทบต�อสภาพคล�องของสหกรณ.เปBนอย�างมาก และสหกรณ.เองก็มีภาระท่ีต
องแสวงหาแหล�ง
เงินทุนอ่ืนเพื่อมาเสริมสภาพคล�องทางการเงินของสหกรณ.ด
วย 

 

5. ความต<องการเงินทุนในการดํารงชีพของสมาชิก 
 จากการระบาดของโคโรน�าไวรัส (โควิด-19)ส�งผลต�อเศรษฐกิจของประเทศและความเปBนอยู�ของสมาชิก 

และครอบครัว ดังน้ัน ความต
องการใช
เงินทุนในการดํารงชีพของสมาชิกก็เปBนอีกส�วนหน่ึงท่ีคณะกรรมการให
ความสําคัญ 
โดยได
แสวงหาแหล�งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่ามาให
สมาชิกกู
ยืมเพื่อสร
างอาชีพเสริมและงดการส�งชําระหน้ีเงินต
นเพื่อผ�อนคลาย
ความเดือดร
อน 
 

จากท่ีกล�าวมาข
างต
น คณะกรรมการได
มีการควบคุมต
นทุนทางการเงินให
อยู�ในระดับท่ียอมรับได
 และ
ช�วยเหลือสมาชิกโดยการลดดอกเบ้ียเงินให
กู
ในระหว�างป� ถึงแม
สถานการณ.ของตลาดเงินจะมีการปรับตัวสูงข้ึน ต
นทุนทาง
การเงินของสหกรณ.เพิ่มข้ึน แต�คณะกรรมการยังไม�ปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินให
กู
แก�สมาชิก ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงค.จะช�วย
สมาชิกไม�ให
มีภาระค�าใช
จ�ายในเรื่องของดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนน่ันเอง 
  

ผลประกอบการในป� 2565  กําไรสุทธิท่ีได
จะไม�เพิ่มสูงข้ึนเท�ากับป�ท่ี 2564  ท่ีผ�านมา แต�ในภาพรวม 
สหกรณ.มีผลประกอบการท่ีเพิ่มข้ึน ถึงแม
จะได
รับผลกระทบในเร่ืองของต
นทุนดอกเบ้ียท่ีเพิ่มข้ึนดังที่กล�าวมา ประกอบกับ
สหกรณ. มีภาระในการจ�ายเงินสวัสดิการสมาชิกในส�วนของสวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีเก่ียวข
องกับการปUวยด
วยการติดเช้ือ
ไวรัส โควิด-19 ท่ีสูงเกินวงเงินงบประมาณท่ีได
รับมากกว�า 10 เท�า    

ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดรายได
รวม ค�าใช
จ�ายรวมและผลกําไรท่ีเกิดข้ึน เพื่อให
เห็นถึงผลประกอบการ
เปรียบเทียบกับป�ที่ผ�านมาได
 ดังน้ี 
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ลําดับ รายการ ป� 2565 ป� 2564 ผลต�าง หมายเหตุ

รายได<รวม

1 ดอกเบ้ียรับและผลตอบแทนการลงทุนถือหุ
น 252,256,822.32  250,851,324.68   1,405,497.64     เพ่ิมข้ึน

2 รายได
อ่ืน 94,430.00          1,305,977.88      1,211,547.88-     ลดลง

รวมรายได<ท้ังสิ้น 252,351,252.32  252,157,302.56   193,949.76       

ค�าใช<จ�ายรวม -                  

1 ดอกเบ้ียจ�ายเงินรับฝาก 45,615,497.31    47,982,167.23     2,366,669.92-     ลดลง

2 ดอกเบ้ียจ�ายเงินกู
ยืมจากชุมนุมสหกรณ. 44,862,743.76    53,509,793.08     8,647,049.32-     ลดลง

3 ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 861.48              291,449.97-         292,311.45       เพ่ิมข้ึน

4 ค�าใช
จ�ายเก่ียวกับเจ
าหน
าท่ี 5,334,931.22      4,983,656.21      351,275.01       เพ่ิมข้ึน

5 ค�าใช
จ�ายเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ. 828,115.96        846,866.06         18,750.10-         ลดลง

6 ค�าใช
จ�ายเก่ียวกับสมาชิก 8,133,249.00      2,561,860.00      5,571,389.00     เพ่ิมข้ึน

7 ค�าใช
จ�ายดําเนินงานอ่ืน 6,655,944.71      5,088,678.19      1,567,266.52     เพ่ิมข้ึน

รวมค�าใช<จ�ายท้ังสิ้น 111,431,343.44  114,681,570.80  3,250,227.36-     ลดลง

กําไรสุทธิ 140,919,908.88  137,475,731.76   3,444,177.12     เพ่ิมขึ้น  
 

ตารางแสดงรายละเอียดรายได<รวม ค�าใช<จ�ายรวมและกําไรสุทธิ ป� 2565และป� 2564 
 

การควบคุมต<นทุนทางการเงินเพ่ือรักษาเสถียรภาพของสหกรณ� 
จากตารางแสดงรายละเอียดรายได
รวม ค�าใช
จ�ายรวมและกําไรสุทธิ ป� 2565  และป� 2564 จะเห็นได
ว�า

ค�าใช
จ�ายในการดําเนินงานอ่ืน เพิ่มข้ึน 1,567,266.52 บาท ส�วนหน่ึงเกิดข้ึนจาก การท่ีสหกรณ.ฯได
รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2564 ให
เพิ่มค�าเบ้ียเล้ียง ค�าตอบแทนในการเข
าประชุมใหญ� และค�าเบี้ยประชุม ของบุคคลท่ี
เก่ียวข
อง ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 

ประเภทรายการ/ตําแหน�ง ป� 2564 ป� 2565 เพ่ิมขึ้น

ค�าเบ้ียเบ้ียเล้ียง

เจ
าหน
าท่ี 500 600 100

รองผู
จัดการ 500 700 200

สมาชิก กรรมการ ผู
จัดการ รองประธาน 600 800 200

ประธาน 700 1,000 300

ค�าตอบแทนในการเข<าประชุมใหญ�

สมาชิก 1,000 1,500 500

คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ/ผู
เข
าร�วมประชุม 1,000 1,500 500  
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ประเภทรายการ/ตําแหน�ง ป� 2564 ป� 2565 เพ่ิมขึ้น

ค�าเบ้ียประชุม

กรรมการ 600 800 200

ประธาน 700 1,000 300

อนุกรรมการย�อย 600 800 200

ผู
เข
าร�วมประชุม/สมาชิก 600 800 200  
 

  ส�งผลให
ค�าใช
จ�ายของป� 2565 ตามประเภทรายการท่ีปรับเพิ่มข้ึน มีการเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับค�าใช
จ�าย 
ในป� 2564 ดังน้ี 
 

ป� 2564 ป� 2565 ค�าใช<จ�ายเพ่ิมขึ้น

ค�าเบี้ยประชุมกรรมการ 311,400.00      412,400.00     101,000.00       

ค�าเบี้ยเบ้ียเลี้ยงกรรมการ 40,800.00        41,200.00      400.00            

ค�าเบี้ยเล้ียงฝUายจัดการ 11,282.08        53,000.00      41,717.92        

ค�าตอบแทนในการเข
าประชุมใหญ� 1,459,000.00    2,533,500.00   1,074,500.00     

1,822,482.08   3,040,100.00  1,217,617.92    

รายการ
เปรียบเทียบค�าใช<จ�ายป� 2564 กับป� 2565

 
 

เพื่อให
เกิดธรรมาภิบาลต�อทุกฝUายที่เก่ียวข
อง และรักษาผลประโยชน.ที่จะเกิดข้ึนกับองค.กรไว
ให
ได
มากท่ีสุด  
สหกรณ.ฯได
มีการวิเคราะห.ต
นทุนทางการเงิน และหาแหล�งเงินทุนท่ีดอกเบ้ียตํ่ามาชําระหน้ีแหล�งเงินกู
ท่ีดอกเบ้ียสูงกว�า 
รวมทั้ง ปรับลดดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ.อ่ืน ทําให
ดอกเบ้ียจ�ายของสหกรณ.ฯ ลดลงเดือนละ 264,897.56 บาท/เดือน
โดยเร่ิมลดดอกเบ้ียเงินรับฝากสหกรณ.อ่ืน จากร
อยละ 2.7 บาท/ป� เปBนร
อยละ 2.6 บาท/ป�  ต้ังแต�วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 

  แต�เมื่อมีการปรับเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดเงินมากข้ึน จนไม�สามารถตรึงอัตราดอกเบี้ยเดิมได
อีก 
สหกรณ.จึงมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ.อ่ืน จากร
อยละ 2.6 บาท/ป� เปBนร
อยละ2.7 บาท/ป�ต้ังแต�วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2565 เปBนต
นไป  

  สหกรณ.มีการวิเคราะห.ต
นทุนทางการเงิน โดยจัดทําข้ึนเพื่อให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.ซ่ึงเปBน
ผู
บริหารองค.กร ได
เห็นภาพรวมของโครงสร
างทางการเงินของสหกรณ.ฯและใช
เปBนข
อมูลในการตัดสินใจในการบริหารการเงิน
ของสหกรณ.ให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามรายละเอียดที่จะแสดงดังต�อไปน้ี 
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การวิเคราะห�ต<นทุนทางการเงินเพ่ือประกอบการบริหารจัดการของสหกรณ� 
  

ในป�  2565 สหกรณ.ใช
แหล�งเงินทุนในการบริหารสหกรณ.จากภายในองค.กรคือ ทุนเรือนหุ
นเงินรับฝาก รวมถึงทุน
สะสมอ่ืนๆของสหกรณ. และจากภายนอกองค.กร  เช�นเงินกู
ยืมจากสถาบันการเงินอ่ืนและเงินรับฝากจากสหกรณ.อ่ืน เปBนต
น 
ขอสรุปต
นทุนทางการเงินท่ีใช
ในการบริหารงานสหกรณ.ในป� 2565  ดังน้ี 

สัดส�วนทุน อัตราต<นทุน ต<นทุนทางการเงิน

ทุนเรือนหุ
น 1,422,516,570.00    33.03 5.50 1.82

ทุนสํารอง 159,890,310.86       3.71 0.00 0.00

ทุนสะสมตามข
อบังคับและทุนอ่ืนๆ 4,606,818.08          0.11 0.00 0.00

เงินรับฝากออมทรัพย. 12,870,089.97        0.30 2.75 0.01

เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษ 615,717,362.49       14.30 3.25 0.46

เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษเพ่ือความมั่นคง 11,699,227.47        0.27 4.25 0.01

เงินรับฝากประจํา 24,542,644.11        0.57 3.50 0.02

เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษจากสหกรณ.อ่ืน (2.70) 332,817,701.60       7.73 2.70 0.21

เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษจากสหกรณ.อ่ืน (2.80) 50,237,808.22        1.17 2.80 0.03

เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษจากสหกรณ.อ่ืน (2.85) 150,000,000.00       3.48 2.85 0.10

เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษจากสหกรณ.อ่ืน (3.00) 130,363,287.67       3.03 3.00 0.09

เงินกู
ยืมชุมนุมสหกรณ.ออมทรัพย.ฯ (รวมหนี้) 413,201,424.58       9.59 3.95 0.38

เงินกู
ยืมชุมนุมสหกรณ.ออมทรัพย.ฯ (รวม 3 ประเภท) 962,900,000.00       22.36 3.10 0.69

เงินกู
ยืมชุมนุมสหกรณ.ฯ(พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก) 7,545,000.00          0.18 2.70 0.00

หนี้สินอ่ืน 8,178,435.34          0.19 0.00 0.00

รวม 4,307,086,680.39    100.00       3.83                  

แหล�งเงินทุน จํานวน
วิเคราะห�ต<นทุนเงิน

 

   
  ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห�ต<นทุนทางการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2565 
หมายเหตุ   ข
อมูลตัวเลขท่ีใช
วิเคราะห. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 , 2564 , 2565 

 

ต<นทุนทางการเงินป� 2563 4.20 
ต<นทุนทางการเงินป� 2564 3.87 ต<นทุนลดลง  0.33 
ต<นทุนทางการเงินป� 2565 3.83 ต<นทุนลดลง  0.04 

 

ข<อมูล ณ 30.พย.63 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
โดยเฉล่ีย 5.88 – อัตราต
นทุน  4.20  ส�วนต�างการบริหาร  1.68 
ข<อมูล ณ 30.พย.64 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
โดยเฉล่ีย 5.78 – อัตราต
นทุน  3.87  ส�วนต�างการบริหาร  1.91 
ข<อมูล ณ 30.พย.65 อัตราดอกเบี้ยเงินกู
โดยเฉล่ีย 5.56– อัตราต
นทุน  3.83  ส�วนต�างการบริหาร  1.73 
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การปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให<กู<แก�สมาชิก 
 

คณะกรรมการชุดท่ี 38 ได
ยึดหลักการบริหารจัดการสหกรณ. โดยมุ�งเน
นสมาชิกเปBนศูนย.กลาง และไม�
แสวงหากําไรจากเจ
าของสหกรณ. รวมท้ังต
องการช�วยเหลือสมาชิกในการลดภาระดอกเบ้ียจ�ายรายเดือน จึงมีมติเห็นชอบให

ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให
กู
แก�สมาชิกโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู<จากเดิม 0.10สตางค� ต้ังแต�วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 
2565 เปBนต
นไป 

 เปรียบเทียบจํานวนเงินที่สหกรณ�ลดดอกเบ้ียให<สมาชิกทั้งหมดต�อเดือน ดังน้ี  
ลูกหน้ีเงินให
กู
ของสหกรณ. ทั้งหมด  4,318,944,660.72 ×.10 × 31÷ 36,500 = 366,814.48 บาท 

  รวมเปJนระยะเวลาทั้งส้ิน 6 เดือน 
สรุปคือ  สหกรณ.ช�วยลดภาระดอกเบี้ยจ�ายของสมาชิกในป�บัญชี 2565 ดังน้ี 
 ลดเดือนละ  366,814.48 บาท × 6 เดือน =  ลดลง 2,200,886.88 บาท/ป� 

สมาชิกที่เปBนหน้ีท้ังหมด 1,647 ราย เฉล่ียเท�าๆกัน สมาชิกจะลดดอกเบี้ยจ�ายต�อป�เปBนเงิน 
1,336.30 บาท/ราย (เท�ากับสหกรณ�คืนเงินเฉล่ียคืนให<ในระหว�างป�บัญชี) 
 

3. รักษาสิทธิประโยชน�ที่พึงได<รับของสมาชิกไว<ให<ครบทุกด<าน 
 ถึงแม
สหกรณ.ฯจะประสบกับภาวะการเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน แต�คณะกรรมการฯ ชุดที่ 38 ยังคง
รักษาสิทธิประโยชน.ท่ีพึงได
รับของสมาชิกไว
ให
ครบทุกด
าน เช�น 

- คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู<ไว<ในอัตราเดิม เพื่อไม�ให
สมาชิกมีรายจ�ายเพิ่มข้ึน 
- คงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกไว<ในอัตราเดิม  เพื่อให
สมาชิกมีรายได
เท�าอัตราเดิมท่ีเคยได
รับ 
-    ช�วยเหลือสมาชิกให<ได<รับสิทธิด<านสวัสดิการสมาชิกจากสหกรณ�อย�างทั่วถึง 
-    เสนอการจัดสรรเงินปWนผลตามหุ
นในอัตราเดิมเท�ากับป� 2564 คือ 5.5 และเพิ่มการจ�ายเงินเฉล่ียคืนตามส�วน 
     ธุรกิจจากเดิม 17.40 เปBนร
อยละ 18.00  
 

  4. ติดตามแก<ไขปLญหาลูกหนี้ผิดนัดชําระหน้ี  
ในระหว�างป� 2565 สหกรณ.มีการติดตามทวงถามและแก
ไขปWญหาลูกหน้ีตามคําพิพากษา ลูกหน้ีถูกพิทักษ.ทรัพย.

เด็ดขาดและลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีเพื่อปmองกันความเส่ียงในการเกิดหน้ีสงสัยจะสูญ จึงขอรายงานผลการดําเนินการให

รับทราบ ดังน้ี 

ราย รวมหน้ี ราย รวมหน้ี ราย รวมหน้ี ราย รวมหน้ี

1. ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 3 3,345,870.39 0 0.00 0 88,337.16 3 3,257,533.23

2. ลูกหน้ีถูกพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด      

   2.1 พ
นสภาพและผิดนัดชําระหน้ี 1 5,903,582.11 0 0.00 0 0.00 1 5,903,582.11

   2.2 ทายาทรับภาระและชําระหน้ีแทน 0 0.00 2 7,874,439.21 0 159,783.34 2 7,714,655.87

3. สมาชิกผิดนัดชําระหน้ี 0 0.00 1 1,650,517.19 1 1,650,517.19 0 0.00

รวมท้ังสิ้น 4 9,249,452.50 3 9,524,956.40 1 1,898,637.69 6 16,875,771.21

ประเภทลูกหน้ี
ยกมาจากป� 2564 เพ่ิมระหว�างป� 2565 ลดระหว�างป� 2565 คงเหลือยกไปป� 2565
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 
1. ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  

 สหกรณ.มีลูกหน้ีตามคําพิพากษา ยกมาจากป� 2564 จํานวน  3 ราย แยกเปBน 
1.1 ชําระดอกเบี้ยเดือนละ 4,000 บาท 1 ราย  ชําระต
น – บาท หน้ีคงเหลือ  626,522.30 บาท 

ค
างชําระดอกเบ้ีย จํานวน 42,485.74 บาท สหกรณ.ระงับการรับรู
รายได
ในส�วนของดอกเบี้ยเงินกู
ท่ีค
าง
ชําระตามเกณฑ.คงค
าง 

1.2 ชําระหน้ีได
ตามเง่ือนไขสัญญา 2 ราย หน้ีคงเหลือ 2,631,010.93  บาท (ชําระหน้ีเปBนปกติ) 
2. ลูกหนี้ถูกพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 

2.1 พ<นสภาพและผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 1 ราย โดยเปBนสมาชิกท่ีถูกเจ
าพนักงานบังคับคดีมีคําส่ัง พิทักษ.
ทรัพย.เด็ดขาด จึงไม�สามารถชําระหน้ีได
ต้ังแต�เดือนธันวาคม 2561 – พฤศจิกายน 2565 รวมค
าง 48 
เดือน และอยู�ระหว�างการเจรจาขอเฉล่ียหน้ีกับเจ
าหน้ีรายอ่ืน สมาชิกรายน้ีสหกรณ.ต
องต้ังค�าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญเต็มจํานวน ตามหน้ีคงค
าง 5,531,165.36 บาท ต้ังแต�ป� 2563 และระงับการรับรู
รายได
ใน
ส�วนของดอกเบี้ยเงินกู
ท่ีค
างชําระ จํานวน 1,293,797.85 บาท ตามเกณฑ.คงค
าง  

สมาชิกรายน้ีมีเงินคงค
างอยู�กับสหกรณ.เพื่อรอคําส่ังจากเจ
าพนักงานพิทักษ.ทรัพย. ดังน้ี 

ลําดับ รายการ จํานวน

1 ทุนเรือนหุ
น 966,500.00      

2 เงินรอจ�ายคืนในส�วนของเงินเดือนที่ได
รับชําระจาก สสจ.นครพนม 133,851.07      

รวมท้ังส้ิน 1,100,351.07    
2.2 ทายาทรับภาระหน้ีและชําระหน้ีแทน จํานวน 2 ราย โดยเปBนสมาชิกท่ีถูกเจ
าพนักงานบังคับคดีมีคําส่ัง

พิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาด ต้ังแต�วันที่ 2 ธันวาคม 2564ทําให
ไม�สามารถหักเงินเดือนสมาชิกได
และสหกรณ.ฯ
ได
มีการติดตามและเจรจาให
ทายาทของสมาชิกท้ังสองรายแก
ไขปWญหาร�วมกัน จนนํามาสู�การจัดทํา
บันทึกข
อตกลงรับภาระชําระหน้ีแทนสมาชิกท้ังสองราย โดยทายาทมีการชําระหน้ีเปBนปกติ   

ทําให<ในป�บัญชี 2565 สหกรณ� ไม�มีการต้ังค�าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของสมาชิกที่ถูกศาลส่ัง 
พิทักษ�ทรัพย� ทั้ง 2 ราย ซึ่งมีมูลหนี้คงเหลือทั้งส้ิน 7,714,655.87 บาท เพราะหากมีการผิดนัดชําระ  
หน้ีดังกล�าว มูลหน้ีทั้งหมด ต
องถูกต้ังค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ซึ่งจะส�งผลให
กําไรสุทธิป� 2565 ลดลง
เท�ากับจํานวนค�าเผ่ือหน้ีท่ีถูกต้ังทางบัญชี 

 

3 สมาชิกผิดนัดชําระหนี้ 
ในป� 2565 สหกรณ.ฯ สามารถเจรจาไกล�เกล่ียหน้ี โดยได
รับความร�วมมือและร�วมด
วยช�วยกันระหว�างสหกรณ.ฯและผู


คํ้าประกัน ทําให
แก
ไขปWญหาหน้ีได
เสร็จส้ิน 1 ราย รวมเปBนเงินทั้งส้ิน 1,650,517.19 บาท 
สรุป      1. ลูกหน้ีตามคําพิพากษา  3  ราย  ชําระปกติ 2 ราย  ผิดนัดชําระหน้ี  1 ราย 

2. ลูกหน้ีถูกพิทักษ�ทรัพย�เด็ดขาด 3 ราย ชําระปกติ 2 ราย  ผิดนัดชําระหน้ี  1 ราย  
3. สมาชิกผิดนัดชําระหน้ี1 ราย  แก
ไขปWญหาเสร็จส้ิน 1 ราย 
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  5. ให<การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน� 
 

ลําดับ รายละเอียด จํานวนเงิน

1 สนับสนุน "โครงการมอบไออุ�นให
น
องน
อยบนดอยสูง"  สํานักงานสหกรณ.จังหวัดนครพนม 1,000.00   

2 สนับสนุนจัดกิจกรรมทําบุญ "รพ.สต.ดอนเตย และงานป�ใหม� 2,000.00   

3 สนับสนุน "โครงการคลายหนาวให
น
อยบนดอยสูง" กรมส�งเสริมสหกรณ. 1,000.00   

4 สนับสนุนผ
าปUามหากุศลช�วยเหลือคนตาบอดท้ังแผ�นดินให
รู
หนังสือและมีงานทํา มูลนิธิคนตาบอด 1,000.00   

5 สนับสนุนเงิน "กิจกรรมชมรมกอล.ฟบุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ." 2,000.00   

6 สนับสนุนการแข�งขันกีฬาอาวุโสแห�งชาติ (กอล.ฟ) จังหวัดนครพนม 3,000.00   

7 สนับสนุนการแข�งขันกีฬาอาวุโสแห�งชาติ (เปตอง) จังหวัดนครพนม 3,000.00   

8 ร�วมเปBนเจ
าภาพผ
าปUาสามัคคี สหกรณ.ออมทรัพย.อนามัยสุรินทร. จํากัด 1,000.00   

9 ร�วมอนุโมทนาถวายผ
าพระกฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ. ป� 2565 1,000.00   

10 ร�วมเปBนเจ
าภาพกฐินสหกรณ.สามัคคี  ประจําป� 2565  สันนิบาตสหกรณ.ฯ และชุมนุมสหกรณ.ฯ 2,000.00   

11 ร�วมอนุโมทนาถวายผ
าพระกฐินพระราชทาน กรมส�งเสริมสหกรณ. ป� 2565 1,000.00   

12 มอบทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 5,000.00   

13 ร�วมถวายผ
ากฐิน สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. จํากัด 1,000.00   

14 สมทบทําบุญผ
าปUาสามัคคี สอ.รพ.ราชวิถี จํากัด 1,000.00   

15 สนับสนุนการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2564-2565 ชมรมผู
จัดการสหกรณ.ออมทรัพย.ฯ 3,000.00   

16 บริจาคเข
าร�วมโครงการ "ฉลองครบรอบ 50 ป� ชสอ." ชุมนุมสหกรณ.ออมทรัพย.แห�งประเทศไทย 2,000.00   

17 ร�วมถวายผ
ากฐินสมาคมสสธท. สหกรณ.ออมทรัพย. 9 สมาคม  7  กลุ�มวิชาชีพ 1,000.00   

18 ร�วมเปBนเจ
าภาพทอดผ
าปUาสามัคคี สอ.สสจ.มุกดาหาร จํากัด 1,000.00   

19 สมทบทําบุญกฐินพระราชทาน สหกรณ.ออมทรัพย. รพ.ราชวิถี 1,000.00   

20 ร�วมโครงการ "สหกรณ.ร�วมใจ ควายหนาวให
น
อยหนองสูง สู�ทศวรรษท่ี 2" สหกรณ.จังหวัดนครพนม 1,000.00   

21 ร�วมทําบุญทอดผ
าปUาสามัคคีสมทบทุนจัดซ้ือครุภัณฑ.ทางการแพทย. สอ.สสจ.กระบี่ จํากัด 1,000.00   

35,000.00    รวมเปJนเงินท้ังสิ้น
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6. ให<สวัสดิการแก�สมาชิกสหกรณ� 
 

ลําดับ หมวดค�าสวัสดิการสมาชิก จํานวนสมาชิก จํานวนเงิน

1  สวัสดิการมงคลสมรส 33 160,000.00    

2  สวัสดิการสําเร็จการศึกษา 1 5,000.00       

3  สวัสดิการสงเคราะห.สมาชิกประสบสาธารณภัย 3 15,000.00      

4  สวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก 954 4,295,100.00  

5  สวัสดิการคลอดบุตร 34 109,500.00    

6  สวัสดิการสําหรับคนโสด 7 35,000.00      

7  สวัสดิการอุปสมบท 2 10,000.00      

8  สงเคราะห.ศพทายาทสมาชิก 66 330,000.00    

9  ค�าเคารพศพ 38 37,017.00      

10  บําเหน็จสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากราชการ 63 1,525,000.00  

รวมเปJนเงินท้ังส้ิน 1201 6,521,617.00  
 

7. การจ�ายเงินสงเคราะห�เก่ียวกับการศพสมาชิก 
 

ในระหว�างป� 2565  มีสมาชิกสหกรณ.ฯ เสียชีวิต  8  ราย ได
มีการใช
จ�ายเงินเพื่อสงเคราะห.เก่ียวกับการศพสมาชิก ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สมาชิกผู<เสียชีวิต จํานวนเงิน

1 พ.จ.อ.ธีระยุทธ  อรรคสังข. 400,000.00     

2 นายบุญรอด  ดอนประเพ็ง 400,000.00     

3 นายปyยะ  บุญชิต 400,000.00     

4 นางนิ่มนวล   สุขประดิษฐ. 300,000.00     

5 นายฉันทวัฒน.  นุติดิถีชินพงศ. 400,000.00     

6 นางโกสุมภ.     พุกเป�zยม 400,000.00     

7 นางพัชนี   เสริมประดิษฐ. 400,000.00     

8 นายชัยเวช   รัตนมาลี 400,000.00     

3,100,000.00  รวมเปJนเงินท้ังส้ิน  
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8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก โดยการส�งเสริมการประกอบอาชีพเสริมและจัดหาเงินทุน 
   สนับสนุนการดําเนินการในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
 

ตลอดระยะเวลา ต้ังแต�ป� 2560 เปBนต
น สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด ได
มีผลงานเด�นในเรื่องของ
การจัดอบรมให
ความรู
เรื่องการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
ให
แก�สมาชิกเปBนประจําทุกป� โดยมีผู
ผ�านการอบรมจนถึง 
ป� 2564 จํานวนทั้งส้ิน 196  คน  
  ในป� 2565 สหกรณ.ฯได
ปรับแนวทางการส�งเสริมอาชีพเสริมของสมาชิกในกลุ�มเปmาหมาย  โดยการจัดทําโครงการ 
“รอบรู<การจัดการด<านการเงินส�วนบุคคล” เพื่อให
ความรู
เรื่อง การจัดการด<านการเงินส�วนบุคคล แก�สมาชิก และให
ความรู

เรื่อง การจําหน�ายสินค<าบนโลกออนไลน� ซ่ึงมีผู
เข
าอบรมท้ังส้ิน 194 คน จากกลุ�มเปmาหมายในโครงการ 230 คน คิดเปBนร
อย
ละ 94.35 นอกจากน้ีสหกรณ.ฯได
จัดทําโครงการ “เงินกู<เพื่อช�วยเหลือสมาชิกของสหกรณ�ออมทรัพย�ผู<ประสงค�สร<างรายได<
เพ่ิมจากอาชีพเสริม (การจําหน�ายสินค<าออนไลน�)” สนับสนุนโครงการดังกล�าวโดยมีวัตถุประสงค.เพื่อ 
  1. ให
สมาชิกของสหกรณ.ฯมีอาชีพเสริมและมีรายได
เพิ่มข้ึน(จากการจําหน�ายสินค
าออนไลน.) 
  2.  ให
สมาชิกมีแหล�งเงินทุนประกอบอาชีพเสริมในอัตราดอกเบ้ียตํ่า 
 

  ประเภทเงินกู</วงเงินกู</อัตราดอกเบ้ีย/งวดการชําระ/วิธีการชําระ 
 1.  ประเภทเงินกู
      เงินกู
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค.) 
 2.  วงเงินกู
  ไม�เกินรายละ 100,000 บาท 
 3.  อัตราดอกเบ้ีย    ร
อยละ 4.00 บาท/ป� 
 4.  งวดการชําระ   120 งวด(งดการส�งต
นเงินกู
 5 เดือนแรก) 
 5.  วิธีการชําระ    ชําระแบบคงยอด  
 

  เง่ือนไขและหลักเกณฑ�ในการกู<เงิน 
 1. มีการจําหน�ายสินค
าบนโลกออนไลน.จริง ตามรายละเอียด ดังน้ี 
   1.2  มีร
านค
าออนไลน.เพื่อจําหน�ายสินค
า(เพจ) 
   1.3  มีแผนการตลาดในการจําหน�ายสินค
า  
   1.4  มีสินค
าเพื่อจัดจําหน�าย (หลักฐานคือภาพถ�ายสมาชิกกับสินค
าหรือสต็อคสินค
า) 
   1.5  มีการดําเนินกิจการ โดย 
    1.5.1  มีคนกดถูกใจร
านค
าออนไลน. (เพจ) อย�างน
อย             50  คน   ข้ึนไป 
    1.5.2  มีการจําหน�ายสินค
าให
แก�ลูกค
าอย�างน
อย      15  คน   ข้ึนไป 
    1.5.3  มีข
อความการสนทนากับลูกค
าผ�านอินบล็อคอย�างน
อย   15  คน  
    1.5.4  มีสลิปการโอนเงินหรือหลักฐานการชําระค�าสินค
าอย�างน
อย       15  รายการ 
    ยกเว<น  กลุ�มร
านค
าออนไลน.(เพจ) ประเภทเกษตรกรรมหรือปศุสัตว. ให
ยกเว
น รายการตาม 
                                          ข
อ 1.5.3 ได
 

ระยะเวลาการดําเนินการต้ังแต� 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและการให<เงินกู<ดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือสนับสนุนการสร<างอาชีพเสริมแก�สมาชิก 
 

จํานวนสมาชิกที่ดําเนินการตามโครงการ จํานวนเงินกู<เพื่อเปJนทุนในการสร<างอาชีพเสรมิ 
76 คน 7,345,000.- บาท 

 

3.3.4 สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานของสหกรณ�เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป�ที่ผ�านมา 
 

ออมทรัพย� ออมทรัพย�พิเศษ ประจํา ออมทรัพย�พิเศษ ประจํา

2561 200,950,351.87  231,972,994.87  20,753,162.26    787,472,097.93  84,959,162.57  1,326,107,769.50  

2562 144,137,736.62  293,934,251.88  26,585,358.07    682,353,976.17  88,391,512.48  1,235,402,835.22  

2563 17,879,929.12    444,280,806.25  37,600,654.31    625,990,498.74  91,858,933.36  1,217,610,821.78  

2564 22,796,544.27    561,870,687.47  23,749,890.16    989,584,032.71  94,703,627.95  1,692,704,782.56  

2565 12,870,089.97    627,416,589.96  24,542,644.11    663,418,797.49  -                 1,328,248,121.53  

ป� พ.ศ.
เงินรับฝากจากสมาชิก เงินรับฝากจากสหกรณ�อ่ืน รวม

 

ตารางแสดงรายละเอียดเงินรับฝาก 5 ป�  ย<อนหลัง 

 

รายได<รวม ผลต�าง ค�าใช<จ�ายรวม ผลต�าง กําไรสุทธิ ผลต�าง

2562 255,400,268.09  132,209,484.54   123,190,783.55   

2563 252,948,004.04  2,452,264.05-    133,891,529.81   1,682,045.27   119,056,474.23   4,134,309.32-   

2564 252,157,302.56  790,701.48-      114,681,570.80   19,209,959.01-  137,475,731.76   18,419,257.53 

2565 252,351,252.32  193,949.76      111,431,343.44   3,250,227.36-   140,919,908.88   3,444,177.12   

เปรียบเทียบรายได< เปรียบเทียบค�าใช<จ�าย เปรียบเทียบกําไรสุทธิ
ป� พ.ศ.

 
   

ตารางแสดงรายได<   ค�าใช<จ�าย  และกําไรสุทธิของสหกรณ� 4 ป� ย<อนหลัง 
 

การบริหารงานสหกรณ.ฯในแต�ละป�  มีปWจจัยท่ีส�งผลต�อการดําเนินงานท่ีแตกต�างกัน จึงขอสรุปผลการดําเนินงานของ
สหกรณ.ในระยะเวลา 5 ป�  ย
อนหลัง เพื่อให
เห็นภาพรวมของผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565

ทุนดําเนินงาน 4,336,857,923.76 4,297,906,406.57  4,272,638,583.45  4,354,104,684.17  4,449,697,333.70  

ยอดทุนดําเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น 112,915,221.88   38,951,517.19-      25,267,823.12-      81,466,100.72      95,592,649.53       

อัตราดอกเบ้ียเงินกู
โดยเฉล่ีย 5.91 5.91                    5.88                    5.78                    5.56                    

อัตราเงินปWนผล 5.6 5.50                    5.25                    5.50                    5.50                    

ส�วนต�างระหว�างดบ.และปWนผล 0.31 0.41 0.63 0.28 0.06

อัตราเงินเฉล่ียคืน 15.3 15.40                  14.25                   17.40                   18.00                   

กําไรสุทธิ 120,696,524.06    123,190,783.55    119,056,474.23     137,475,731.76     140,919,908.88     

ยอดกําไรท่ีเพ่ิมขึ้นจากป�ก�อน 2,208,136.26       2,494,259.49        4,134,309.32-        18,419,257.53      3,444,177.12        

รายการ
ป� พ.ศ.
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การเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ<น5 ป�ย<อนหลัง 
 

ป� พ.ศ. ทุนเรือนหุ<น เพ่ิม(ลด)จากป�ก�อน

2561 1,132,368,450.00     36,828,830.00        

2562 1,200,617,760.00     68,249,310.00        

2563 1,262,680,320.00     62,062,560.00        

2564 1,343,429,090.00     80,748,770.00        

2565 1,422,516,570.00     79,087,480.00        
 

 

อัตราเงินปLนผลตามหุ<น 
สหกรณ.มีการจ�ายผลตอบแทนแก�สมาชิกผู
ถือหุ
นในรูปของเงินปWนผลโดยในแต�ละป�สหกรณ.จะพยายาม

รักษาระดับอัตราเงินปWนผลให
คงไว
สูงสุดเท�ากับป�ที่ผ�านมา ซึ่งในป� 2565ได
มีการปรับเพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน 
ซ่ึงสหกรณ.ฯได
มีความพยายามในการบริหารต
นทุน จนสามารถลดต
นทุนในการบริหารลงจากป� 2564 ได
 0.04 บาท ซ่ึงเปBน
การลดสวนกระแสกับตลาดเงิน จึงสามารถเงินปWนผลตามหุ
นได
เท�ากับป�ท่ีผ�านมา คือ 5.50  

ป� อัตราเงินปLนผล  ผลต�างระหว�างป�

2556 5.40                    -0.23

2557 5.30                    -0.10

2558 5.45                    0.15

2559 5.70                    0.25

2560 5.70                    0.00

2561 5.60                    -0.10

2562 5.50                    -0.10

2563 5.25                    -0.25

2564 5.50                    0.25

2565 5.50                    0.00  
 

ตารางเงินปLนผลที่สหกรณ�จัดสรรให<แก�สมาชิกในป� 2556-2565 (10 ป�ย<อนหลัง ) 
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ป� พ.ศ. อัตราดอกเบ้ียเงินกู<โดยเฉล่ีย อัตราเงินปLนผล ส�วนต�าง

2556 6.00                            5.40            0.60            

2557 6.25                            5.30            0.95            

2558 6.25                            5.45            0.80            

2559 6.16                            5.70            0.46            

2560 5.91                            5.70            0.21            

2561 5.91                            5.60            0.31            

2562 5.91                            5.50            0.41            

2563 5.88                            5.25            0.63            

2564 5.78                            5.50            0.28            

2565 5.56                            5.50            0.06             
 

ตารางเปรียบเทียบผลต�างระหว�างอัตราดอกเบ้ียเงินกู<และอัตราเงินปLนผล 2556-2565 
 

สรุปอัตราดอกเบ้ียที่สมาชิกจ�ายให<สหกรณ�ในป� 2565 
สมาชิกจ�ายดอกเบี้ยเงินกู
ให
แก�สหกรณ.เฉล่ียท้ังป� 5.56 บาท  แต�ในดอกเบ้ียจ�ายดังกล�าวสหกรณ.ได
มีการ

จ�ายคืนสมาชิกในรูปของเงินเฉล่ียคืน ดังน้ัน การคํานวณหาอัตราดอกเบ้ียจ�ายที่สมาชิกจ�ายให
สหกรณ.จริงในป� 2565 สามารถ
ดําเนินการได
ดังน้ี  

วิธีคิดดอกเบ้ียเงินกู
โดยเฉล่ียท้ังป�ร
อยละ 5.56บาท ต�อป� ถ
าสมาชิกจ�ายดอกเบี้ยให
สหกรณ. 100 บาท   
จะได
รับเงินเฉล่ียคืน 18.00บาท  ดังน้ัน สมาชิกจ�ายดอกเบ้ีย 5.56 บาท   จะได
รับเฉล่ียคืนเท�ากับ 

5.56× 
��.��

���
 = 1.00 บาท  

 

ฉะน้ัน ดอกเบ้ียท่ีสมาชิกจ�ายให
สหกรณ.จริงท้ังป�คือ 5.56-1.00 = 4.56บาท 
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3.3.5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป� 2565 
 

แผนงาน/โครงการ : 1. โครงการ สหกรณ�สัมพันธ� “เพื่อนช�วยเพื่อน”(รหัสโครงการ 10065) 
กลยุทธ� :  4. เพิ่มสภาพคล�องโดยการสร
างภาคีเครือข�ายในการให
บริการทางการเงินแก�สมาชิก 
ผลลัพธ�/ผลผลิต  :   1. สหกรณ.มีภาคีเครือข�ายที่ทําข
อตกลงสนับสนุนการดําเนินงานระหว�างสหกรณ. 

 2. สหกรณ.มีสภาพคล�องเพียงพอต�อการให
บริการทางการเงินแก�สมาชิก 
ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. จํานวนสหกรณ.ที่ทําข
อตกลงเปBนภาคีเครือข�ายสนับสนุนการดําเนินงานระหว�างสหกรณ. 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม 
กลุ�ม 

เปRาหมาย 
ผลลัพธ�จากการดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ปLญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก<ไข 
ที่ได<รับ
จัดสรร 

ใช<จริง 

1. โครงการ : 
สหกรณ�สัมพันธ� 
“เพื่อนช�วยเพื่อน” 
(รหัสโครงการ 
10065 ) 
 
วัตถุประสงค� : 
1. เพื่อสร
างภาคี
เครือข�ายความร�วมมือ
ทางวิชาการและ
บริหารสภาพคล�อง
ระหว�างสหกรณ. 

1. มีสหกรณ.ทํา
ข
อตกลงเปBน
ภาคีเครือข�าย
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ระหว�าง
สหกรณ. 
-จํานวน 3
สหกรณ. 

1. จัดทําแผนงาน /โครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2. คณะทํางานประชุมเพื่อกําหนดบทบาท
หน
าที่รับผิดชอบตามแผนงาน จํานวน 1 ครั้ง 
3. ทําหนังสือเชิญสหกรณ.กลุ�มเปmาหมายเข
า
ร�วมกิจกรรม 
4. จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู
ด
านการบริหารจัดการระหว�าง
สหกรณ./ลงนามMOU เพื่อสร
างข
อตกลงใน
การช�วยเหลือทางวิชาการและการเงิน
ระหว�างสหกรณ./รับประทานอาหารเย็นและ
กิจกรรม“สหกรณ.สัมพันธ.” จํานวน 1 ครั้ง 
5.ประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนินการ
จํานวน 1 ครั้ง 
6.ส�งหนังสือแจ
งผลสรุปและข
อตกลงไปยัง
สหกรณ.ที่ทํา MOU 
7.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมทราบ 
8.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ�
สามัญประจําป� 

1.เตรียมความพร
อม 
- คณะกรรมการศึกษาฯ/
ผู
จัดการ 
2. กิจกรรมประชุมวิชาการ 
2.1 จากสหกรณ..สสจ.นพ 
2.1.1 คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน 
2.1.2 เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ 
9 คน 
2.1.3 ผู
เข
าร�วมกิจกรรม 
10 คน    
รวม 34 คน 
2.2จากสหกรณ.ภายนอก 
ตัวแทนสหกรณ.ออมทรัพย.
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคะวันออก
เฉียงเหนือ 
รวม 50 คน 
รวมทั้งสิ้น 84 คน 

1. มีสหกรณ.ทําข
อตกลงเปBน
ภาคีเครือข�ายสนับสนุนการ
ดําเนินงานระหว�างสหกรณ.
จํานวน 8 สหกรณ. 
ดังนี้   
1. สอ.สสจ.ยโสธร จํากัด 
2. สอ.สสจ.อํานาจเจริญ จํากัด 
3. สอ.สสจ.สระแก
ว จํากัด 
4. สอ.สสจ.อุบลราชธานี จํากัด 
5. สอ.สสจ.เพชรบุรี จํากัด 
6. สอ.บริษัทการท�าอากาศ
ยานไทย จํากัด 
7. สอ.สสจ.อุดรธานี จํากัด 
8. สอ.สสจ.มุกดาหาร จํากัด  

2. สหกรณ.มีสภาพคล�องทาง
การเงินที่เพียงพอต�อการ
ให
บริการของสมาชิก  

78,500 0 ปLญหา อุปสรรค 
ไม�มีการดําเนินการโครงการ
เนื่องจากสหกรณ.ออมทรัพย.ที่
เปBนกลุ�มเปmาหมาย ได
มาศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใน
การบริหารจัดการสหกรณ. 
รวมถึงทํา MOU เปBนภาคี
เครือข�ายที่สหกรณ.ฯครบตาม
กลุ�มเปmาหมาย  
แนวทางการแก<ไข 
ในป� 2566 ควรดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการและเวทีแลก 
เปลี่ยนเรียนรู
ด
านการบริหาร
จัดการระหว�างสหกรณ.เพื่อ
สร
างข
อตกลงในการช�วยเหลือ
ทางวิชาการและการเงิน
ระหว�างสหกรณ.สหกรณ. 
รวมถึง นําความรู
ที่ได
รับจา
การแลกเปลี่ยนมาต�อยอดใน
การพัฒนาองค.กร 
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แผนงาน/โครงการ : 2. โครงการ สหกรณ�เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล<อม (รหัสโครงการ 20065) 
กลยุทธ�  :  6. ส�งเสริม สนับสนุนแผนงานในการอนุรักษ.สังคม ชุมชน สิ่งแวดล
อม และกระบวนการสหกรณ. 
ผลลัพธ�/ผลผลิต :1. สหกรณ.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล
อมและกระบวนการสหกรณ. 
ตอบสนองตัวชี้วัด  :  13. จํานวนครั้งที่สหกรณ.จัด/ร�วม กิจกรรมทางสังคมชุมชน  สิ่งแวดล
อม และกระบวนการสหกรณ. 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�จากการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข 

ที่ได<รับ
จัดสรร 

ที่ใช<จริง 

2. โครงการ: 
สหกรณ�เพื่อสังคม 

ชุมชน 
และสิ่งแวดล<อม 
(รหัสโครงการ 

20065 
 
วัตถุประสงค� : 
1. เพื่อพัฒนาสังคม 

ชุมชน  
สิ่งแวดล
อมและ 
กระบวนการสหกรณ. 
2. เพื่อสนับสนุนและ
มีส�วนร�วมในกิจกรรม
ที่มีการจัดขึ้นเพื่อ
สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล
อมและ
กระบวนการสหกรณ. 

1. สหกรณ.จัด
กิจกรรมทาง
สังคมชุมชน  
สิ่งแวดล
อมและ
กระบวนการ
สหกรณ. 
จํานวน 
3 ครั้ง 
 

1.เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2.ประสานหน�วยงาน/สถานที่เปmาหมาย 
3.ประชาสัมพันธ.เชิญชวนผู
เกี่ยวข
องเข
า
ร�วมกิจกรรม 
4.จัดกิจกรรม “สหกรณ.เพื่อสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล
อม”จํานวน3 ครั้ง ดังนี้   
ครั้งที่ 1มกราคม-มีนาคม 65/โซนใต
  
(นาแก/ธาตุพนม/เรณู/วังยาง ) 
ครั้งที่ 2เมษายน-มิถุนายน 65/โซนกลาง 
 (เมือง/ปลาปาก/ท�าอุเทน ) 
ครั้งที่ 3กรกฎาคม-กันยายน 65/โซนเหนือ 
(โพนสวรรค./ศรีสงคราม/นาหว
า/ 
บ
านแพง/นาทม ) 
-กิจกรรมดําเนินงาน เช�น การปลูกต
นไม
 
ปรับปรุงสิ่งแวดล
อม หรือบริจาคสิ่งของ
ให
กับ/ศาสนสถาน/โรงเรียน/ศูนย.ผู
สูงอายุ/
หน�วยบริการสาธารณสุข 
5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. จํานวน 3 ครั้ง 
6.ประชุมสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการ จํานวน 1 ครั้ง 
7.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
8.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ� 

1. ผู
เข
าร�วมกิจกรรม 3 โซนๆ
ละ 15 คน รวม 45คน  
ประกอบด
วยตัวแทน จาก
คณะกรรมการ 5 คน /ฝUาย
จัดการ 3 คน /สมาชิก 7 คน 
รวม 15 คน /ครั้ง 
รวม 3 ครั้ง 
 
 
 
 
 

สหกรณ.มีการสนับสนุนและ
มีส�วนร�วมในกิจกรรมที่มีการ
จัดขึ้นเพื่อสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล
อมและกระบวนการ
สหกรณ. จํานวน10ครั้งโดย 
 -จัดกิจกรรม จํานวน 4 ครั้ง 
 -เข
าร�วมกิจกรรม จํานวน 6 
ครั้ง 
ตามรายละเอียดดังนี้   
1.สหกรณ�จัดกิจกรรม
พัฒนาสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล<อม จํานวน 4 ครั้ง
ดังนี้ 
  1. สหกรณ. ถวายปWจจัย
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
5,000 บาท ณ วัดกลาง อ.
เมือง  จ.นครพนม 
  2. สหกรณ. มอบเงินเพื่อ
ซื้ออุปกรณ.กีฬาจํานวน 
5,000 บาทให
กับโรงเรียน
ธาตุพนมอ.ธาตุพนม   
จ.นครพนม 
  3. สหกรณ.จัดงานมุทิตาจิต

68,325 29,382 - 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�จากการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข 

ที่ได<รับ
จัดสรร 

ที่ใช<จริง 

ให
สมาชิกสหกรณ.ที่
เกษียณอายุราชการ  
  4.บริจาคเงินสมทบ
ค�าใช
จ�ายในการกักตัว
บุคลากร วพบ.นครพนม 
จากเหตุการณ.การแพร�
ระบาดของไวรัสโควิด-19ใน
หน�วยงาน 
2.สหกรณ�เข<าร�วมกิจกรรม
เพื่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล<อม จํานวน 6 ครั้ง
ดังนี้ 
   1. ร�วมงานวันสหกรณ.
แห�งชาติ 
   2. สนับสนุนเงินและมี
ตัวแทนเข
าร�วมการแข�งขัน
กีฬาเปตองอาวุโสแห�งชาติ  
   3. สนับสนุนเงินและมี
ตัวแทนเข
าร�วมการแข�งขัน
กอล.ฟอาวุโสแห�งชาติ  
   4. สหกรณ. ถวายปWจจัย
สมทบพิธี 
ยกฉัตรทองคําพระธาตุโพน
สวรรค. จํานวน 5,000 
บาทณ วัดประชาสามัคคี 
(พระธาตุโพนสวรรค.)  
อ.โพนสวรรค.  จ.นครพนม 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�จากการดําเนินงาน 
งบประมาณ 

ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข 

ที่ได<รับ
จัดสรร 

ที่ใช<จริง 

   5. สนับสนุนทุนการศึกษา 
แก�นักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนมจํานวน 5,000 
บาท 
    6. ร�วมงานมุทิตาจิต 
ข
าราชการและ
ลูกจ
างประจํา ประจําป� 
2565 ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังวัดนครพนม 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ : 3. โครงการ ออมก�อน....มั่นคงกว�า (รหัสโครงการ 30065) 
กลยุทธ. : 2. ส�งเสริม สนับสนุนให<มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู<และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให<สูงกว�าสถาบันการเงินอื่น 
ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1. สมาชิกเปyดบัญชีเงินฝากรายใหม�กับสหกรณ.เพิ่มขึ้น     2. สมาชิกฝากเงินรายเดือนกับสหกรณ.เพิ่มขึ้น     3. สมาชิกเพิ่มค�าหุ
นรายเดือนกับสหกรณ.เพิ่มขึ้น 
ตอบสนองตัวชี้วัด :  7. ร
อยละของจํานวนบัญชีเงินฝากรายใหม�ที่เปyดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ. 
                      8. ร
อยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น 
                          9. ร
อยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มค�าหุ
นรายเดอืน 
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ลําดับ 
โครงการ/

วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม 
กลุ�ม 

เปRาหมาย 
ผลลัพธ�การดําเนินงาน 

งบประมาณ ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข 

จัดสรร ที่ใช<จริง 
3. โครงการ : 

ออมก�อน....มั่นคง
กว�า 
(รหัสโครงการ 
30065 ) 
 
วัตถุประสงค� : 
1. เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนให
สมาชิก
มีการออมเงินกับ
สหกรณ. 
2. เพื่อให
ทุนภายใน
ของ สหกรณ.เพิ่มขึ้น 

1. จํานวนบัญชี
เงินฝากรายใหม�
ที่เปyดบัญชีเงิน
ฝากกับสหกรณ. 
ร
อยละ 15 
2. สมาชิกมีการ
ฝากเงินรายเดือน
เพิ่มขึ้นร
อยละ 8 
3.สมาชิกมีการ
เพิ่มค�าหุ
นราย
เดือน ร
อยละ 
2.01 

1.เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2.ประชาสัมพันธ.และรณรงค.จัด
กิจกรรมให
รางวัลตอบแทนสมาชิก
ที่เข
าร�วมกิจกรรม 
3.ดําเนินกิจกรรม 
4.ประชุมสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการจํานวน 1 ครั้ง 
5.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
6.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ�ประจําป� 

1. สมาชิกสามัญ 
เปyดบัญชีเงินฝาก 
รายใหม�กับสหกรณ. 150  บัญชี 
2. สมาชิกสามัญมีการฝากเงิน
รายเดือนกับสหกรณ. 150 ราย 
3. สมาชิกสามัญมีการเพิ่มค�าหุ
น
รายเดือนเพิ่มขึ้น  50ราย 
รวม 350 ราย 

จากการดําเนินงานตามโครงการ 
ในช�วงเดือน มิถุนายน-เดือน
พฤศจิกายน 2565 มีสมาชิก
เข
าเกณฑ.โครงการออมกับ
สหกรณ.ในป�  2565 จํานวน 136 
คน มีรายละเอียดดังนี้ 
1.จํานวนบัญชีเงินฝากรายใหม�ที่
เปyดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ.  
เปyดบัญชีใหม�ป� 65 = 153 ราย
จากสมาชิกสามัญทั้งหมด2,026 
ราย (153×100/2,026)= 7.55 
2. สมาชิกมีการฝากเงินราย
เดือนเพิ่มขึ้น ป� 65 = 36ราย 
สมาชิกสามัญทั้งหมด2,026 ราย 
(36×100/2,026)= 1.78 
3.สมาชิกมีการเพิ่มค�าหุ
นราย 
เดือน 
เพิ่มหุ
นป� 65 = 28ราย 
สมาชิกสามัญทั้งหมด2,026ราย 
(28×100/2,026)= 1.38 

50,00 50,000 ปLญหา อุปสรรค 
ระยะเวลาดําเนินการตาม
โครงการค�อนข
าง จํากัด 
โดยเริ่มต
นในเดือน
มิถุนายน 2565 สิ้นสุด
เดือนพฤศจิกายน2565 
ซึ่งมีระยะเวลาเพียงแค�   
6 เดือน 
แนวทางการแก<ไข 
ระยะเวลาดําเนินการควร
เริ่มต
นในไตรมาสแรก คือ
ธันวาคม-กุมภาพันธ. เพื่อ
กระตุ
นสมาชิกให
มีการ
ออมและเสริมสภาพคล�อง
สหกรณ.จากทุนภายใน  
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แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการ พฒันางานประจําสู�การสร<างนวัตกรรมบรกิารเปJนเลิศ (R2i) (รหัสโครงการ 40065) 
กลยุทธ� :5. ยกระดับการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
ผลลัพธ�/ผลผลิต   1. สหกรณ.เปBนต
นแบบในการคิดค
นด
านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
ในการบริหารจัดการสหกรณ. 
 2. บุคลากรของสหกรณ.มคีวามพึงพอใจต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตอบสนองตัวชี้วัด :    4. จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ.(R2I) ที่สามารถนํามาใช
ประโยชน.ได
 
                            5. ร
อยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณ.ต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
                            6. ร
อยละความพึงพอใจของสมาชิกต�อการรบับริการจากสหกรณ. 

ลําดับ 
โครงการ/

วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�การดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ปLญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก<ไข 
ที่ได<รับ
จัดสรร 

ที่ใช<จริง 

4. โครงการ : 
พัฒนางานประจําสู�
การสร<างนวัตกรรม
บริการเปJนเลิศ  
(รหัสโครงการ 
40065) 
 
วัตถุประสงค� : 
1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสู�ความเปBน
เลิศด
วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
 2. เพื่อพัฒนา
ฐานข
อมูลให

ครบถ
วนถูกต
องและ
สมาชิกได
รับบริการ
อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. สหกรณ.มีนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการ 
บริหารจัดการสหกรณ.  
(R2I) จํานวน 7 เรื่อง 
2. บุคลากรของสหกรณ. 
มีความพึงพอใจต�อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ≥ร
อยละ 90 
3. สมาชิกมีความพึง
พอใจต�อการรับบริการ
จากสหกรณ. ≥ร
อยละ  
90 
 

1.ประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการ
เสนออนุมัติและแต�งตั้งทีมพี่เลี้ยง
ประจําฝUาย 
2.ประชุมเพื่อทบทวนและวิเคราะห.
ปWญหาตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
เพื่อหา Gap Analysis และนํามา
วางแผนพัฒนา จํานวน 1 ครั้ง 
3.วางแผนพัฒนาตนเองตามแนว
ทางการพัฒนางาน R2I 
4. ประชุมเพื่อติดตาม
ความก
าวหน
าและรายงานผลการ
ดําเนินงานจํานวน 1 ครั้ง 
5.จัดประกวดผลงาน R2I จาก 
สมาชิก เพื่อนํามาพัฒนาระบบงาน
สหกรณ. 
6.รวบรวมผลงาน R2I ประจําป� 
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
7.สรุปและนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน 

1.คณะกรรมการดําเนินการ 
15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ 9 คน  
รวม 24คน 

ผลการดําเนินงาน สหกรณ.มี
การพัฒนาระบบบริการสู�
ความเปBนเลิศ โดย 
1. สหกรณ.มีนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการบริหาร
จัดการสหกรณ.  
(R2I) จํานวน 7 เรื่อง
ประกอบด
วย  

1. น
องออมทรัพย. V.3 
2. ระบบควบคุมคุณภาพ
สมาชิก 
3. ยื่นง�าย BY SARABUN 
4. พัฒนาระบบงานบัญชี 
5. พัฒนาระบบการจัดทํา
เอกสารการประชุมให

ทันเวลา 
6. พัฒนาแนวทางการแก
ไข 
หลักประกันเงินกู
บกพร�อง 
7. พัฒนารูปแบบการบันทึก
ข
อมูลในเอกสารสัญญาเงินกู
 

91,000 57,906 ปLญหา 
-ไม�มีผลงานนวัตกรรมจาก
สมาชิกส�งประกวด 
แนวทางการแก<ไข 
-ควรเพิ่มช�องทางการ
ประชาสัมพันธ.ข
อมูลให

สมาชิกเข
าร�วม 
กิจกรรม 
-ควรจัดโครงการและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ด
าน
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ.ในกลุ�มภาคี
เครือข�ายเพื่อนําความรู
มา
ต�อยอดในการปรับปรุงและ
พัฒนาองค.กร 
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ลํา
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�
โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�การดําเนินงาน งบประมาณ 

ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข 

 
 

   

2.บุคลากรของสหกรณ.มี
ความพึงพอใจต�อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ร
อยละ 95.03 
3. สมาชิกมีความพึงพอใจ
ต�อการรับบริการจาก
สหกรณ.ร
อยละ92.30 
4.สหกรณ.ได
ส�งผลงาน
ประกวดนวัตกรรมสส.ชสอ.
ที่พัฒนาโดยคุณราชสัน     
ธิสุทอน 
5.มีการพัฒนาฐานข
อมูลที่
ครบถ
วนถูกต
องและสมาชิก
ได
รับบริการอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
แผนงาน/โครงการ : 5. โครงการ รอบรู<การจัดการด<านการเงินส�วนบุคคล.... (รหัสโครงการ 50065) 
กลยุทธ�  :8. ส�งเสรมิวัฒนธรรมการออมเงินและสร
างอาชีพเสริมให
แก�สมาชิก 
ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1. สมาชิกได
รบัการส�งเสริมด
านการจัดการการเงินและมีการดําเนินการต�อเนื่อง 
ตอบสนองตัวชี้วัด : 12.ร
อยละของสมาชิกที่ได
รับการส�งเสริมด
านการวางแผนทางด
านการเงิน มีการดําเนินการต�อเนื่อง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�
โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�การดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ปLญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก<ไข ที่ได<รับ
จัดสรร 

ที่ใช<จริง 

5. โครงการ: 
รอบรู<การจัดการ
ด<านการเงินส�วน
บุคคล.... 
The money 
coach (รหัส
โครงการ 50065) 
(การจําหน�าย
สินค<าบนโลก
ออนไลน�) 
 
วัตถุประสงค� : 
1.เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สมาชิก 

1.สมาชิกที่
ได
รับการ
ส�งเสริมด
าน
การวางแผน
ทางด
าน
การเงิน มีการ
ดําเนินการ
ต�อเนื่อง  
ร
อยละ 8 

1.อบรมให
ความรู
เรื่องการจัดการการเงิน
ส�วนบุคคล  1 ครั้ง 
2.อบรมสร
างอาชีพเสริมให
กับสมาชิก(การ
จําหน�ายสินค
าบนโลกออนไลน.) 2 ครั้งๆละ 
100 คน 
3.กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถ
เข
าร�วมโครงการ 
4.เขียนโครงการและขออนุมัติ 
5.ประกาศให
สมาชิกกลุ�มเปmาหมายทราบ
และแจ
งความประสงค.เข
าร�วมโครงการ 
6.ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนด  
7.ติดตามและประเมินผลหลังการเข
าอบรม 
8.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
9.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ�
ประจําป� 

1.คณะกรรมการดําเนินการ 
15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ  9 
คน  
3.สมาชิกที่เข
าโครงการ  
200 คน 
4.ผู
เข
าร�วมโครงการ  
6 คน 
รวม 230 คน 

อบรมสร
างอาชีพเสริม 
(การจําหน�ายสินค
าบนโลก
ออนไลน. ) จํานวน1 ครั้ง ดังนี้  
1.สมาชิกที่ได
รับการส�งเสริม
ด
านการวางแผนทางด
าน
การเงิน มีการดําเนินการ
ต�อเนื่อง ร
อยละ 32.47 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2.กลุ�มเปmาหมายเข
าอบรม 
จํานวน 194คน คิดเปBน  
ร
อยละ 94.35 
3. ความพึงพอใจของผู
เข
ารับ
การอบรมภาพรวม อยู�ใน
ระดับ ดี 
 

555,100 247,511 ปLญหา 
-กลุ�มเปmาหมายไม�ตรงตาม
วัตถุประสงค.ตั้งไว
เนื่องจาก 
มีการปรับเพิ่มกลุ�มเปmาหมาย 
เช�น สมาชิกที่มีหมายบังคับคดี 
, สมาชิกที่อยู�ในกลุ�ม 
เปmาหมายโครงการ 
“เกษียณรวย” เปBนต
น 
-การประชาสัมพันธ.ให
สมาชิก
เข
าร�วมโครงการมีระยะเวลา
จํากัด คือ 5 วัน ก�อนดําเนิน
โครงการ ทําให
การ
ประชาสัมพันธ.ไม�ทั่วถึง 
-สถานการณ.โรคระบาด 
โควิด-19 
แนวทางการแก<ไข 
-ควรกําหนดหัวข
อในการจัด
อบรม และกําหนด
กลุ�มเปmาหมายให
ชัดเจน และ
ประชาสัมพันธ.ให
สมาชิกทราบ
ก�อนดําเนินโครงการ 
อย�างน
อย 1 เดือน  
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แผนงาน/โครงการ : 6. โครงการสหกรณ�สัญจร 2565 (รหัสโครงการ 60065) 
กลยุทธ�  :  1. พัฒนาบุคลากรและสมาชิกให
มีความรู
เรื่องหลักการสหกรณ. กฎหมาย ข
อบังคับ และระเบียบสหกรณ.เพิ่มขึ้น 
ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1. สมาชิกที่ได
เข
ารับการอบรมเรื่องหลักการสหกรณ. กฎหมาย ข
อบงัคับ และระเบียบสหกรณ.มีความรู
ระดับด ี
ตอบสนองตัวชี้วัด  :  1. ร
อยละของสมาชิกที่ได
เข
ารับการอบรมเรือ่งหลักการสหกรณ. กฎหมาย ข
อบังคับ และระเบียบสหกรณ.มีความรู
ระดับด ี

ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�การดําเนินงาน 

งบประมาณ 
ปLญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก<ไข ที่ได<รับ
จัดสรร 

ที่ใช<จริง 

6. โครงการ : 
สหกรณ�สัญจร 2565 
(รหัสโครงการ 60065) 
 
วัตถุประสงค� : 
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให

มีความรู
เรื่องหลักการ
สหกรณ. กฎหมาย 
ข
อบังคับ และระเบียบ 
สหกรณ. 

1.สมาชิกที่ได
เข
ารับ
การอบรมเรื่อง
หลักการสหกรณ. 
กฎหมาย ข
อบังคับ
และระเบียบสหกรณ.มี
ความรู
ระดับดี (เกณฑ.
ร
อยละ 80 ขึ้นไป ) 

1.เขียนโครงการและขอ
อนุมัติ 
2.ประชาสัมพันธ.ให
สมาชิก
ร�วมโครงการ 
3.การดําเนินงานจัดอบรมให

ความรู
แก�สมาชิก 3 จุด 
-หลักการสหกรณ. กฎหมาย 
ข
อบังคับ และระเบียบ
สหกรณ. 
-การเฝmาระวังสัญญาณเดือน 
NPL 
-รู
สักนิดก�อนคิดค้ําประกัน 
-จัดคลินิกแก
ปWญหาทางการ
เงิน 
-จัดเวทีเสวนา 
4.ประชุมสรุป/ประเมินผล
การดําเนินการ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
6.สรุปผลการดําเนินงาน
เสนอที่ประชุมใหญ� 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ 
9 คน  
3.สมาชิกที่เข
า 
โครงการ 600 คน 
4.ผู
เข
าร�วมโครงการ 6 
คน 
รวม 630 คน 
 
(กรรมการ แบ�งเข
าตาม
โซน คนละ 1 ครั้ง ) 

1.สมาชิกที่เข
ารับการอบรม
เรื่องหลักการสหกรณ. 
กฎหมาย ข
อบังคับและ
ระเบียบสหกรณ.มีความรู
ระดับ
ดี (ร
อยละ 80 ขึ้นไป ) เท�ากับ 
ร
อยละ 74.34 
-สมาชิกที่เข
าอบรมมีความรู

เพิ่มขึ้น ร
อยละ 94.55  
2.กลุ�มเปmาหมายเข
าอบรม
จํานวน 584 คน คิดเปBนร
อย
ละ 92.69 
3.ความพึงพอใจของผู
เข
า
อบรมต�อโครงการภาพรวมทุก
ด
าน เท�ากับ ระดับดี 

659,250 523,963 ปLญหา อุปสรรค 
-ระบบการลงทะเบียนเข
า
อบรมพบปWญหา ดังนี้ 
1. สมาชิกมีข
อจํากัดในการ
ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สมาชิกบางรายไม�มีชื่อใน
การลงทะเบียนแต�มาเข
า
อบรม(แจ
งว�าได
ลง 
ทะเบียนในระบบแล
ว) 
3. สมาชิกที่ลงทะเบียนแต�
ติดภารกิจไม�สามารถมา
อบรมได
 
แนวทางการแก<ไข 
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอบรม
สมาชิกให
มีความรู
 มีทักษะ
ในการเข
าใช
งานระบบได

เพิ่มขึ้น 
2.เพิ่มช�องทางการยืนยัน
ข
อมูลการลงทะเบียนของ
สมาชิกผ�านคณะกรรมการ
ประจําหน�วย 
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แผนงาน/โครงการ : 7. โครงการเกษียณ....รวย  (รหัสโครงการ 70065) 
กลยุทธ�  :  3. สนับสนุนให
สมาชิกวางแผนด
านการเงินก�อนเกษียณ อย�างน
อย 5 ป� 
ผลลัพธ�/ผลผลิต : 1. มีสมาชิกที่เข
าร�วมวางแผนทางการเงินก�อนเกษียณกับสหกรณ. 
ตอบสนองตัวชี้วัด  :  10.ร
อยละของสมาชิกที่เข
าร�วมวางแผนทางการเงินก�อนเกษียณ 

ลํา
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ
(เปRาหมาย) 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�ดําเนินงาน 
งบประมาณ ปLญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก<ไข ที่จัดสรร ที่ใช<จริง 

7. โครงการ : 
เกษียณ...รวย 
(รหัสโครงการ 
70065) 
 
วัตถุประสงค� : 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ

บริการด
านสินเชื่อ 
2. เพื่อให
การบริหาร

จัดการสินเชื่อของ
สหกรณ.มีคุณภาพ 

 

1. มีสมาชิกที่เข
าร�วม
วางแผนทางการเงินก�อน
เกษียณกับสหกรณ.ร
อยละ 
30 

1.เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2.ประชาสัมพันธ.ให
สมาชิกร�วม
โครงการ 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-ให
ความรู
เรื่องการวางแผนทาง
การเงินแก�สมาชิก 
-วิเคราะห.ความสามารถในการ
ชําระหนี้หลังเกษียณรายบุคคล 
-วางแผนและหาแนวทางแก
ไข
ปWญหาร�วมกับสมาชิก 
-จัดทําข
อตกลงในการดําเนินการ
ตามแผน 
4.ประชุมสรุป/ประเมินผลการ
ดําเนินการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
6.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ� 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 9 คน  
3.สมาชิกที่เข
า 
โครงการ  50 คน 
4.ผู
เข
าร�วมโครงการ 6 
คน 
รวม 80 คน 

ได
ผนวกโครงการเข
ากับ
โครงการรอบรู
การ
จัดการการเงินส�วน
บุคคลและการสร
าง
ช�องทางจําหน�ายสินค
า
บนโลกออนไลน. 
1.มีสมาชิกที่เข
าร�วม
วางแผนทางการเงิน
ก�อนเกษียณกับสหกรณ..
ร
อยละ81.58... 
2.กลุ�มเปmาหมายที่เข
า
ร�วมอบรม (ก�อนเกษียณ 
5 ป�) จํานวน 31จาก 38
คน คิดเปBนร
อยละ 
81.58 

    136,700 0 ปLญหา อุปสรรค 
-กลุ�มเปmาหมายที่เปBน
สมาชิกก�อนเกษียณเข
า
ร�วมโครงการไม�ครบตาม
เปmาหมาย 
แนวทางการแก<ไข 
-เริ่มดําเนินโครงการใน
ไตรมาสแรก 
-ทําหนังสือสมาชิก
กลุ�มเปmาหมายเปBน
รายบุคคลพร
อมแนบ
ข
อมูลประมาณภาระหนี้
ผูกพันที่มีต�อสหกรณ.
และความสามารถใน
การชําระหนี้หลัง
เกษียณ 
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แผนงาน/โครงการ : 8. โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานตามกฎกระทรวง  (รหัสโครงการ 80065) 

กลยุทธ� :  7. พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ.ให
สอดคล
องกับข
อกําหนดตามกฎกระทรวง   
ผลลัพธ�/ผลผลิต  : สหกรณ.มีมาตรฐานการดาํเนินงานที่สอดคล
องกับข
อกําหนดตามกฎกระทรวง   
ตอบสนองตัวชี้วัด : 3. ร
อยละความสําเร็จของสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จาํกัด ในการดําเนินการตามที่กฎกระทรวงกําหนด 

ลํา
ดับ โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ
(เปRาหมาย) 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย ผลลัพธ�ดําเนินงาน 
งบประมาณ ปLญหา อุปสรรค 

และแนวทางการแก<ไข ที่จัดสรร ที่ใช<จริง 

8. โครงการ :พัฒนา
มาตรฐานการ
ดําเนินงานตาม
กฎกระทรวง 
(รหัสโครงการ 80065 ) 
 
วัตถุประสงค� :เพื่อให

การบริหารจัดการมี 
ประสิทธิภาพและ
สอดคล
องตามเกณฑ.
กํากับดูแลสหกรณ.ตาม
กฎกระทรวง 

สหกรณ.ออมทรัพย. 
สาธารณสุขนครพนม 
จํากัด มีระดับความสําเร็จ
ในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวง ร
อยละ 100 

1.ประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการ
เสนออนุมัติ 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
-รับทราบเกณฑ.การดําเนินงานตาม
กฎกระทรวง 
-วิเคราะห. เพื่อหา Gap Analysis 
และนํามาวางแผนพัฒนา 
-จัดทํามาตรฐานการดําเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 
-ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ 
ข
อบังคับและวิธีการดําเนินงานของ
สหกรณ. ให
สอดคล
องกับ
ข
อกําหนดทางกฎหมายและ
กฎกระทรวง  
3.สรุปและนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน 
2. เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 9 คน 
รวม  24 คน 

-สหกรณ.มีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและสอดคล
อง
ตามเกณฑ.กํากับดูแลสหกรณ.
ตามกฎกระทรวง 
-สหกรณ.ออมทรัพย.
สาธารณสุขนครพนมจํากัด 
มีระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ร
อยละ 100 
 
 
 
 

40,700 26,712 - 
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แผนงาน/โครงการ : 9. โครงการ เกษียณอย�างมั่นใจ...ก<าวไปกับสหกรณ�  (รหัสโครงการ 90065) 

ลํา 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม 

กลุ�ม 

เปRาหมาย 
ผลลัพธ� 

งบประมาณ ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข ที่จัดสรร ที่ใช<จริง 

9. โครงการ: 
เกษียณอย�างมั่นใจ... 
ก<าวไปกับสหกรณ� 
(รหัสโครงการ 90065) 
 
วัตถุประสงค� : 
1.เพื่อให
สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการ ป� 2565 ร�วม
วางแผนการบริหารจัดการ
ด
านการเงินกับสหกรณ.ออม
ทรัพย. สธ.นครพนม จํากัด  
2.เพื่อสร
างสัมพันธภาพ  
มิตรไมตรี แสดงความยินดี 
ร�วมมุทิตาจิตแก�สมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการป� 2565 
 

1.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการเข
าร�วมโครงการ  
≥ร
อยละ80 
2.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการ ทําข
อตกลงใน
การชําระหนี้ ≥ร
อยละ 80 
3.สมาชิกที่เข
าร�วม
โครงการ มีความพึงพอใจ  
≥ร
อยละ90 
 

1.เขียนโครงการและขอ
อนุมัติ 
2.ดําเนินโครงการ 
3.สรุป/ประเมินผลการ
ดําเนินการ เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ 
4.เผยแพร�/
ประชาสัมพันธ. 
5.สรุปผลการดําเนินงาน
เสนอที่ประชุมใหญ� 

1.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ 40 คน 
2.สมาชิกที่ลาออกจาก
ราชการ 5 คน 
3.คณะกรรมการดําเนินการ 
15 คน  
4.เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ  
9 คน 
5. ที่ปรึกษา /ผู
ตรวจสอบ
ภายใน/ผู
ตรวจสอบกิจการ 
รวม 10 คน  
6. ตัวแทนสมาชิก 15 คน 
รวม 94  คน 
 
 
 
 

1.สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
และลาออกจากราชการเข
า
ร�วมโครงการ ร
อยละ77.5  
(31 คน) 
2.สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
และลาออกจากราชการ ที่เข
า
ร�วมโครงการ ทําข
อตกลงใน
การชําระหนี้ร
อยละ100 
3.สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ 
และลาออกจากราชการ ป� 
2565 ร�วมวางแผนการบริหาร
จัดการด
านการเงิน ร
อยละ 
100 
4.สมาชิกที่เข
าร�วมโครงการ  

มีความสุขและมีความพึงพอใจ
ร
อยละ100 

687,900 640,890 ปLญหา อุปสรรค 
1.จํานวนสมาชิกที่เข
าร�วม
กิจกรรมไม�ครบตามกลุ�ม 
เปmาหมาย  
2.สถานการณ.การระบาด
ของไวรัส โควิด-19 
แนวทางการแก<ไข 
-สํารวจรายชื่อสมาชิกใน
กลุ�มเปmาหมายและแจ
งการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ให
สมาชิกทราบล�วงหน
า
อย�างน
อย 1 เดือน เพื่อให

สมาชิกวางแผนในการเข
า
ร�วมกิจกรรมได
อย�าง
เหมาะสม 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธ�การพฒันาสหกรณ�ออมทรพัย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป� 2566 
แผนงาน/โครงการ : 10. โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการ ป� 2566 (รหัสโครงการ 100065) 
ผลลัพธ�/ผลผลิต :มีแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ.การพัฒนาสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป� 2566 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ
(เปRาหมาย) 

กิจกรรม 
กลุ�ม 

เปRาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข ที่จัดสรร ที่ใช<จริง 

10. โครงการ: 
จัดทําแผนปฏิบัติการป� 2566 
(รหัสโครงการ 100065) 
 
วัตถุประสงค� : 
1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป� ของสหกรณ.ออม
ทรัพย.สาธารณสุข  จํากัดให

สอดคล
องกับสภาวการณ.
ปWจจุบัน 
 

1.สหกรณ.ได

แผนปฏิบัติการป� 
2566 ที่สอดคล
อง
กับสถานการณ.
ปWจจุบัน 

1.เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2.ดําเนินโครงการ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติ 2 วันเพื่อ 
-วิเคราะห.ปWญหาปWจจัยแวดล
อม 
-กําหนดกลยุทธ.การพัฒนาสหกรณ. 
-กําหนดตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ. 
-จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 
3.สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการ 
4.เสนอที่ประชุมกก. 
5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
6.เสนอที่ประชุมใหญ� 
 
 

1.คณะกรรมการ 15 คน 
2.ฝUายจัดการ 9 คน 
3.ผู
ตรวจสอบภายใน 3 
คน 
4.ผู
ตรวจสอบกิจการ 2 
คน 
5.ที่ปรึกษา 4 คน 
6.ตัวแทนสมาชิก17 คน 
รวม  50 คน 

-จัดประชุมเพื่อทํา
แผนปฏิบัติการใน
วันที่ 8-9 ตุลาคม 
2565 
-สรุปกลยุทธ.ป�  
2566 จํานวน 9  
กลยุทธ. 
7โครงการ 
2 แผนงาน 

123,400 92,912 ปLญหา อุปสรรค 
-อยู�ในห
วงระยะเวลาการแพร�ระบาด
ของโรคโควิด-19 ทําให
สมาชิกมี
ข
อจํากัดในการเข
าร�วมกิจกรรม 
ข<อเสนอแนะ 
-ทบทวนแผนปฏิบัติการเมื่อ
ดําเนินการครบ 6 เดือน เพื่อปรับ
ประบวนการทํางานให
สอดคล
องกับ
สถานการณ.ที่เกิดขึ้น 
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แผนงาน/โครงการ : 11. แผนบริหารความเสี่ยงทางด<านการเงินของสหกรณ�  (รหัสโครงการ 110065) 
กลยุทธ�ที่ :  9. พัฒนาระบบการปmองกันความเสี่ยงทางด
านการเงินของสมาชิกและสหกรณ. 
ผลลัพธ�/ผลผลิต : 1. ความสําเร็จในการพัฒนาระบบการปmองกันความเสี่ยงทางการเงินของสมาชิกและสหกรณ. 
ตอบสนองตัวชี้วัด :  12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ. 

 

ลํา 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ(เปRาหมาย) 
กิจกรรม 

กลุ�ม 

เปRาหมาย 
ผลลัพธ� 

งบประมาณ ปLญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก<ไข 

ที่จัดสรร ที่ใช<จริง 

11. แผนบริหารความเสี่ยง
ทางด<านการเงินของ
สหกรณ� 
 
วัตถุประสงค�: 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
วิธีการและจัดทําแผน
ปmองกันความเสี่ยงทางด
าน
การเงินของสหกรณ.ให

สอดคล
องกับสถานการณ.
ปWจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ความเสี่ยงทางการเงิน 
ของสหกรณ. ระดับ 3 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกําหนดหน
าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. ประชุมเพื่อทบทวน/วิเคราะห./
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารความ
เสี่ยงเพื่อแก
ไขให
สมบูรณ.และเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา 
3. ประเมิน/วิเคราะห.ความเสี่ยง/
จัดทําแผนแก
ไขปWญหาและ
นําเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการ 
4. มอบผู
เกี่ยวข
องดําเนินการแก
ไข
ปรับปรุง 
5. ติดตาม/ประเมินผล/สรุป/เสนอ
ผลการดําเนินการ 

-คณะกรรมการ
บริหารจัดการความ
เสี่ยงของสหกรณ. 
จํานวน 7 คน 

-สหกรณ.ออมทรัพย.
สาธารณสุขนครพนมมี
การพัฒนารูปแบบ
วิธีการและจัดทําแผน
ปmองกันความเสี่ยง
ทางด
านการเงินของ
สหกรณ.ให
สอดคล
อง
กับสถานการณ.
ปWจจุบัน 
-ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบการ
จัดการความเสี่ยงทาง
การเงินของสหกรณ. 
ระดับ 3 

9,100 0 - 
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สรุปค�าใช<จ�ายตามแผนงาน/โครงการ ป� 2565 

 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ใช<ไป คงเหลือ

1 สหกรณ.สัมพันธ. “เพ่ือนช�วยเพ่ือน” 78,500.00 0.00 78,500.00

2 สหกรณ.เพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล
อม 68,325.00 29,382.00 38,943.00

3 ออมก�อน....ม่ันคงกว�า 50,000.00 50,000.00 0.00

4 พัฒนางานประจําสู�การสร
างนวัตกรรมบริการเปBนเลิศ 91,000.00 57,906.00 33,094.00

5 รอบรู
การจัดการด
านการเงินส�วนบุคคล 555,100.00 247,511.00 307,589.00

6 สหกรณ.สัญจร 2565 659,250.00 523,963.00 135,287.00

7 เกษียณ....รวย 136,700.00 0.00 136,700.00

8 พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานตามกฎกระทรวง 40,700.00 26,712.00 13,988.00

9 เกษียณอย�างม่ันใจ...ก
าวไปกับสหกรณ. 687,900.00 640,890.00 47,010.00

10 จัดทําแผนปฏิบัติการ ป� 2566 123,400.00 92,912.00 30,488.00

11 แผนบริหารความเส่ียงทางด
านการเงินของสหกรณ. 9,100.00 0.00 9,100.00

รวมท้ังส้ิน 2,499,975.00 1,669,276.00 830,699.00

   
ท่ีประชุมรับทราบ 
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 เงินเดือน/

ค�าจ<าง
เงินโบนัส ค�าพาหนะ เบีย้ประชุม เบีย้เลี้ยง ค�าท่ีพัก

 ค�า   

ลงทะเบยีน
ค�าตอบแทน

รวม

1 นส.รุ�งนภา  อุดานนท. ประธานกรรมการ -           190,080     25,804     43,800     15,000     3,390      2,500        1,500        282,074       

2 นายวรพิชญ.  สังข.พุทธินันทน. รองประธานกรรมการ 1 -           169,290     14,664     18,400     1,600       -          -           -           203,954        

3 นางพิชญา  สําราญพิศ รองประธานกรรมการ 2 -           157,410     12,984     30,200     2,400       900         -           1,500        205,394        

4 นายนิมิตร  พรหมวิศาสตร. กรรมการ/เหรัญญิก -           170,280     26,288     41,400     2,400       -          -           1,500        241,868       

5 นายชูชีพ   มณีพรรณ กรรมการ/เลขานุการ -           158,400     1,072       42,600     8,000       900         -           1,500        212,472        

6 นายดาบชัย  มาภา กรรมการ -           158,400     8,736       32,800     -          900         -           1,500        202,336        

7 นางนริศษา   เมืองโคตร กรรมการ -           -            20,304     34,400     900         -           1,500        57,104         

8 นางลักษมี  แสงสว�าง กรรมการ -           -            19,332     40,800     900         -           1,500        62,532         

9 นางประสิทธ์ิ   โกษาแสง กรรมการ -           -            30,392     31,200     -          -           1,500        63,092         

10 นายเกียงไกร  นามบุตร กรรมการ -           -            21,000     32,000     900         -           1,500        55,400         

11 นางนพวรรณ   เสโนฤทธ์ิ กรรมการ -           -            17,688     32,000     900         -           1,500        52,088         

12 นางสาวธัญรัศม.   คล
ายขํา กรรมการ -           -            23,320     30,400     -          -           1,500        55,220         

13 นายบุญเลิศ  คลีล
วน กรรมการ -           157,410     -          43,200     800         900         -           1,500        203,810       

14 นางจรัชญา  อุไรวงค. กรรมการและเหรัญญิก -           157,410     29,396     54,200     4,800       4,190      2,500        1,500        253,996        

15 นางประเดิม  อภัยโส กรรมการและเลขานุการ -           -            30,752     34,400     4,800       1,990      2,500        1,500        75,942         

-          -          

1 นายดุษฎี    บุนนท. กรรมการ -           169,290     3,000       3,000       -          -          -           1,500        176,790        

2 นายภาสกร    กิติศรีวรพันธ. กรรมการ -           172,260     2,800       3,600       -          -          -           1,500        180,160       

3 นายณตฤณ    จันทะเสน กรรมการ -           169,290     4,040       3,000       -          -          -           1,500        177,830       

4 นายมงคล   ธงยศ กรรมการ -           171,270     1,776       1,800       -          -          -           1,500        176,346        

5 นางอรัญญา   นรสาร กรรมการ -           157,410     1,920       2,400       -          -          -           1,500        163,230        

6 นายวรงค.  บุญระมี กรรมการ -           158,400     2,400       1,800       -          -          -           1,500        164,100        

7 นางสาวกรรณิการ.   อุดมกัน กรรมการ -           158,400     3,264       2,400       -          -          -           1,500        165,564        

นางสุพัตรา  เอกอายะ ผู
จัดการ 904,110    135,969     600         800         22,000     900         5,800        1,500        1,071,679     

-          -          

1 นายแพทย.ปรีดา   วรหาร ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ -           -            -          -          -          -          -           20,000      20,000         

2 นางสวาท  ศิลปรายะ ท่ีปรึกษาด
านการบริหารฯ -           -            -          1,500       -          -          -           15,000      16,500         

3 นายอุระชาติ  ชิณจักร. ท่ีปรึกษาด
านการบริหารฯ -           -            -          1,500       -          -          -           15,000      16,500         

4 นายวรพงษ.  จีนบุตร ท่ีปรึกษาด
านการบริหารฯ -           -            -          3,900       -          -          -           15,000      18,900         

-          -          

1 นายดิเรก   เหมเมือง ประธานผู
ตรวจสอบกิจการ -           -            -          -          -          -          -           36,000      36,000         

2 นางสาวสมพร  บัวภัทรสิริ ผู
ตรวจสอบกิจการ -           -            -          -          2,400       900         -           36,000      39,300         

3 นายรัชชานนท.  ดุมแก
ว ผู
ตรวจสอบกิจการ -           -            -          -          -          -          -           36,000      36,000         

904,110    2,610,969   301,532   567,500   64,200     18,570    13,300      206,000    4,686,181     

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 37

ผู<จัดการ

คณะท่ีปรึกษาสหกรณ� ป� 2565

คณะผู<ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ป� 2565

รวม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 38

3.4  รายงานการจ�ายผลประโยชน�และค�าตอบแทนของกรรมการ ผู<จัดการ ผู<มีอํานาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของสหกรณ� ประจําป� 2565

ลําดับ ชื่อ  -  สกุล ตําแหน�ง

รายละเอียดการจ�ายผลประโยชน�และค�าตอบแทน

 

 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.5  รายงานข<อมูลการถูกร<องทุกข�กล�าวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกร<องเรียน 
      ของสหกรณ� 
  

ประธาน  ตามท่ีกฎกระทวงเก่ียวกับการดําเนินการงานและการกํากับดูแลสหกรณ.ออมทรัพย.และสหกรณ. 
  เครดิตยูเนี่ยน  พ.ศ.2564  หมวด 4 การกํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ. ข
อ 14 มีข
อกําหนด  

ดังนี้ 

 
 

ดังนั้น จึงขอรายงานตามความในข
อ 14 (2) ต�อท่ีประชุมใหญ�เพ่ือทราบ ดังนี้ 
 

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
รายงานการถูกร<องทุกข�กล�าวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกร<องเรียนของสหกรณ� 

ประจําป�บัญชี  2565 
                          ************************* 

สหกรณ.ไม�มีการถูกร
องทุกข.กล�าวโทษ  ถูกดําเนินคดี  หรือถูกร
องเรียน ในป� 2565 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 

เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
 

   4.1  พิจารณาแก<ไขข<อบังคับสหกรณ� 
 

ประธาน ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ. ชุดท่ี 38 ในการประชุมครั้งท่ี 13/2565  เม่ือวันท่ี 9
ธันวาคม พ.ศ.2565 มีมติเปBนเอกฉันท. ให
สหกรณ.เสนอท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 พิจารณา
แก
ไขข
อบังคับของสหกรณ.โดยยกเลิกฉบับเดิมท้ังหมดและถือใช
ฉบับใหม� ดังนี้ 

 

ข<อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
พ.ศ. 2566 

 

 ตามมติของท่ีประชุมใหญ�สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด  เม่ือวันท่ี  24 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 
2565  ได
ลงมติเปBนเอกฉันท.ให
แก
ไขข
อบังคับโดยยกเลิกข
อบังคับสหกรณ.เสียท้ังหมดและให
ใช
ข
อบังคับฉบับนี้แทนซ่ึง 
นายทะเบียนสหกรณ.ได
รับจดทะเบียนแล
วมีความดังนี้ 
 ข
อบังคับนี้เรียกว�า “ข
อบังคับสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  พ.ศ. 2566” 
 ข
อบังคับนี้ให
ใช
บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณ.รับจดทะเบียนให
ยกเลิกข
อบังคับสหกรณ.ท่ี 
มีอยู�ก�อนข
อบังคับสหกรณ.ฉบับท่ีใช
บังคับ นับแต�วันท่ีข
อบังคับสหกรณ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช
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ข<อบังคับ 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 

พ.ศ. 2566 

 
หมวด  1 

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน 
ข<อ 1 ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งสํานักงาน 

  ช่ือ สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม  จํากัด 

  THE NAKHONPHANOM PUBLIC HEALTH OF SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

ประเภท สหกรณ.ออมทรัพย. 

ท่ีตั้งสํานักงาน(ใหญ�) เลขท่ี 339/9  ถนน ศรีเทพ   ตําบล ในเมือง 
  อําเภอเมืองนครพนม  จังหวัด นครพนม 

      รหัสไปรษณีย. 48000 
 

สหกรณ.อาจย
ายท่ีต้ังสํานักงานได
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ
งให
  
นายทะเบียนสหกรณ. กรมส�งเสริมสหกรณ. และกรมตรวจบัญชีสหกรณ.ทราบ และให
ปyดประกาศไว
ท่ีสํานักงานของ
สหกรณ.เดิม สํานักงานส�วนราชการสหกรณ. และท่ีว�าการอําเภอแห�งท
องท่ีสหกรณ.ต้ังอยู�เปBนเวลาไม�น
อยกว�าสามสิบวัน 
และให
ดําเนินการแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับในการประชุมใหญ�คราวต�อไปด
วย 

 
ตราของสหกรณ� ตราของสหกรณ�มีรูปลักษณะ ดังนี้ 

มีวงกลมซ
อนกันสองวง วงกลมนอกเส
นผ�าศูนย.กลาง 2 ซ.ม.  
วงกลมในเส
นผ�าศูนย.กลาง  1.4  ซ.ม. ระหว�างวงกลมท้ังสองมีข
อความ 
สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม  จํากัด  
ภายในวงกลมเล็กมีสัญลักษณ.งูพันคบเพลิง 
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หมวด  2 
วัตถุประสงค�และอํานาจกระทําการ 

ข<อ 2 วัตถุประสงค�ของสหกรณ�  สหกรณ.นี้มีวัตถุประสงค.เพ่ือส�งเสริมผลประโยชน.ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช�วยตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ. รวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

 (1) ส�งเสริมให
สมาชิกออมทรัพย. โดยช�วยให
สามารถสงวนส�วนแห�งรายได
ของตนไว
ในทางอันม่ันคง
และได
รับประโยชน.ตามสมควร 

  (2) ส�งเสริมการช�วยตนเองและช�วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู�สมาชิก 
  (3) ให
บริการทางการเงินแก�สมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 
  (5) ร�วมมือกับสหกรณ.อ่ืน สันนิบาตสหกรณ.แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ. องค.กรชุมชน ภาคเอกชน 

และหน�วยงานของรัฐเพ่ือส�งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ. 
  (6) ส�งเสริมการเรียนรู
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ข<อ 3 อํานาจกระทําการ  เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค.ของสหกรณ. ให
สหกรณ.มีอํานาจกระทําการ ดังต�อไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ.อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห. 
  (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค.ของสหกรณ. 
  (3) ให
เงินกู
แก�สมาชิก 
  (4) ให
สหกรณ.อ่ืนกู
ยืมเงิน 
  (5) ซ้ือหุ
นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค.เพ่ือให
ความช�วยเหลือทางการเงินแก�สหกรณ. 
  (6) ซ้ือหุ
นของชุมนุมสหกรณ. 
  (7) ซ้ือหุ
นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให
เกิดความสะดวกหรือส�งเสริมความเจริญแก�กิจการของ

สหกรณ. 
  (8) ซ้ือหลักทรัพย.รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกต๋ัวสัญญาใช
เงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอย�างอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ.แห�งชาติกําหนด 
  (11) ดําเนินการให
กู
ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12) ให
สวัสดิการและการสงเคราะห.ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว 
  (13) ให
ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก 
  (14) ขอรับความช�วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน�วยงานของต�างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
 (15) กระทําการต�าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว
ในกฎหมายว�าด
วยสหกรณ. เพ่ือให
เปBนไปตามวัตถุประสงค.ท่ีกล�าว

ข
างต
น รวมถึง ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู
 ยืม เช�าหรือให
เช�า  เช�าซ้ือหรือให
เช�าซ้ือ โอนหรือรับโอน
สิทธิการเช�าหรือสิทธิการเช�าซ้ือ ขายหรือจําหน�าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด
วยวิธีอ่ืนใด ซ่ึงทรัพย.สินแก�
สมาชิกหรือของสมาชิก 
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หมวด  3 
ทุน 

ข<อ 4 ท่ีมาของทุน สหกรณ.อาจหาทุนเพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงค.ดังต�อไปนี้ 
(1) ออกหุ
นโดยวิธีการขายหุ
นให
แก�สมาชิก 
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว�าด
วยสหกรณ. 
(3) กู
ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกต๋ัวสัญญาใช
เงิน 
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย.สินท่ีมีผู
ยกให
 

หุ<น 

ข<อ 5 การออกหุ<น สหกรณ.ออกหุ
นได
โดยไม�จํากัดจํานวน มีมูลค�าหุ
นละสิบบาท 
ข<อ 6 การถือหุ<น สมาชิกทุกคนต
องชําระค�าหุ
นเปBนรายเดือนต้ังแต�เดือนแรกท่ีเข
าเปBนสมาชิกตามอัตราส�วน

ของจํานวนเงินได
รายเดือนของตน ตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 
เงินได
รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค�าจ
างประจํา และเงินท่ีจ�ายควบกับเงินเดือน

หรือค�าจ
างประจํา ซ่ึงสมาชิกได
รับจากหน�วยงานเจ
าสังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว�าด
วยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึง
สมาชิกได
รับจากทางราชการด
วย 

ถ
าสมาชิกประสงค.จะถือหุ
นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว�าอัตราท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. หรือจะขอซ้ือ
หุ
นเพ่ิมข้ึนอีกเม่ือใดก็ย�อมทําได
 โดยแสดงความจํานงเปBนหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการแต�จํานวนหุ
นท้ังหมดต
อง
ไม�เกินหนึ่งในห
าของหุ
นท่ีชําระแล
วท้ังหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ
นในระหว�างที่ตนเปBนสมาชิกอยู�ไม�ได
 เว
นแต�ตามที่กําหนดไว
ในข
อ 9 และข
อ 10 

เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ.มีสิทธินําเงินตามมูลค�าหุ
นท่ีสมาชิกมีอยู�มาหักกลบลบหนี้ท่ี
สมาชิกผูกพันต
องชําระหนี้แก�สหกรณ.ได
และให
สหกรณ.มีฐานะเปBนเจ
าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค�าหุ
นนั้น 

ข<อ 7 การชําระค�าหุ<นรายเดือน การชําระค�าหุ
นรายเดือนนั้น ให
ชําระโดยวิธีหักจากเงินได
รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ�ายเงินได
รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือนกรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายุ หรือสมาชิกท่ีโอนย
ายสังกัดตาม
ข
อ 41 และไม�สามารถหักรายได
 ให
สมาชิกรายนั้นนําเงินส�งสหกรณ.ทุกวันสิ้นเดือน 

ข<อ 8 การงดชําระเงินค�าหุ<นรายเดือน สมาชิกท่ีได
ชําระเงินค�าหุ
นไม�น
อยกว�า 120 เดือนหรือเปBนจํานวนเงิน
ไม�น
อยกว�า300,000 บาท และไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ.ในฐานะผู
กู
หรือผู
คํ้าประกัน จะงดชําระเงินค�าหุ
นรายเดือน หรือ
ลดจํานวนการถือหุ
นรายเดือนลงก็ได
 โดยแจ
งความจํานงเปBนหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 

ข<อ 9 การจ�ายคืนค�าหุ<นบางส�วนระหว�างเปJนสมาชิก  เม่ือสหกรณ.ได
ปyดบัญชีเปBนปWจจุบันและไม�มียอด
ขาดทุนสะสม สหกรณ.จึงจะจ�ายคืนค�าหุ
นบางส�วนให
แก�สมาชิกในระหว�างท่ียังเปBนสมาชิกได
 

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการจัดทําแผนและวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ
นบางส�วนระหว�างเปBนสมาชิก
ในป�ถัดไปเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ  โดยให
คํานวณวงเงินการจ�ายในป�ถัดไป  จากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ
น 2 ป�
ทางบัญชีท่ีผ�านมา ซ่ึงให
จ�ายได
ไม�เกินยอดทุนเรือนหุ
นท่ีเพ่ิมข้ึน 

เม่ือท่ีประชุมใหญ�อนุมัติแผนการจ�ายเงินค�าหุ
นบางส�วนระหว�างเปBนสมาชิกแล
ว สหกรณ.จะจ�ายค�าหุ
นให

สมาชิกไม�เกินร
อยละ 5 ของจํานวนสมาชิกท่ีมีอยู� ณ วันสิ้นป�ทางบัญชีท่ีผ�านมา 
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สมาชิกแต�ละรายจะได
รับคืนค�าหุ
นไม�เกินร
อยละ 75 ของมูลค�าหุ
นท่ีสมาชิกรายนั้นถืออยู� 
ข
อกําหนดต�าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ.การพิจารณาการจ�ายคืนค�าหุ
น ลําดับการจ�าย และอ่ืน ๆ ให
เปBนไป

ตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

ข<อ 10 คุณสมบัติของสมาชิกท่ีสามารถรับคืนค�าหุ<นบางส�วน  มีดังนี้ 
(1) เปBนสมาชิกสามัญ โดยไม�รวมสมาชิกสมทบ 
(2) ต
องพ
นจากงานประจํา 
(3) ไม�มีภาระผูกพันต�อสหกรณ.ท้ังในฐานะผู
กู
 หรือผู
คํ้าประกัน 
(4) ไม�เปBนลูกหนี้ตามคําพิพากษาของสหกรณ. และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

ข<อ 11 การแจ<งยอดจํานวนหุ<น สหกรณ.จะแจ
งยอดจํานวนหุ
นท่ีสมาชิกชําระเต็มมูลค�าแล
วให
สมาชิกแต�ละ
คนทราบทุกสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ. 

หมวด  4 
การดําเนินงาน 

ข<อ 12 การรับฝากเงิน  สหกรณ.อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย.หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือ
สหกรณ.อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห.ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งเปBนสมาชิกของสหกรณ.หรือ  
นิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจ
างไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปBนสมาชิกของสหกรณ. ท้ังนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ.ท่ีได
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ. 

ข
อกําหนดเก่ียวกับการรับฝาก ดอกเบ้ีย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
และเปBนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ.ท่ีได
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ. 

ให
สหกรณ.ดํารงสินทรัพย.สภาพคล�องตามหลักเกณฑ.และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การให<เงินกู< 

ข<อ 13 การให<เงินกู< สหกรณ.อาจให
เงินกู
แก� 
(1) สมาชิกของสหกรณ. 
(2) สหกรณ.อ่ืน  

การให
เงินกู
แก�สมาชิกนั้น ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให
เงินกู
ได
ตามข
อบังคับนี้และ
ตามระเบียบของสหกรณ. 

ข
อกําหนดต�าง ๆ เก่ียวกับหลักเกณฑ.การพิจารณาวินิจฉัยให
เงินกู
 ประเภทและวงเงินให
กู
 หลักประกัน
สําหรับเงินกู
 ลําดับแห�งการให
เงินกู
 การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู
 การส�งเงินงวดชําระหนี้ การควบคุมหลักประกัน 
การเรียกคืนเงินกู
การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข
องกับการทําธุรกรรมด
านสินเชื่อหรือการให
เงินกู
 และอ่ืน 
ๆ ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

การให
เงินกู
แก�สหกรณ.อ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให
กู
ได
ต�อเม่ือสหกรณ.มีเงินทุนเหลือจาก
การให
เงินกู
แก�สมาชิกแล
ว ตามระเบียบของสหกรณ.ท่ีได
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ. 

สมาชิกหรือสหกรณ.อ่ืนซ่ึงประสงค.จะขอกู
เงินจากสหกรณ.นี้ต
องเสนอคําขอกู
ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ.ท่ีกําหนดไว
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ข<อ 14 วัตถุประสงค�แห�งเงินกู<  เงินกู
ซ่ึงให
แก�สมาชิกไม�ว�าประเภทใด ๆ จะให
ได
แต�เฉพาะเพ่ือการอันจําเปBน

หรือมีประโยชน.ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
ให
คณะกรรมการดําเนินการสอดส�องและกวดขันการใช
เงินกู
ของสมาชิกให
ตรงตามวัตถุประสงค.ท่ีให
เงินกู
นั้น 

ข<อ 15 ประเภทแห�งเงินกู< สหกรณ.อาจให
เงินกู
แก�สมาชิกได
ตามประเภทดังต�อไปนี้ 
(1) เงินกู<เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปBนรีบด�วน และมีความ

ประสงค.ขอกู
เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให
เงินกู
เพ่ือเหตุนั้นได
ตามระเบียบของสหกรณ. 
(2) เงินกู<สามัญ ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค.ขอกู
เงินสําหรับใช
จ�าย เพ่ือการอันจําเปBนหรือมี

ประโยชน.ต�าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาให
เงินกู
สามัญแก�สมาชิกนั้นได
ตามระเบียบของสหกรณ. 
(3) เงินกู<พิเศษ เม่ือสหกรณ.มีฐานะการเงินก
าวหน
าพอท่ีจะช�วยเหลือให
เงินกู
เพ่ือส�งเสริมฐานะความ

ม่ันคงหรือเพ่ือการเคหะหรือก�อประโยชน.งอกเงยแก�สมาชิกได
 คณะกรรมการดําเนินการอาจให
เงินกู
พิเศษแก�สมาชิกนั้น
ได
ตามท่ีเห็นสมควร โดยผู
กู
ต
องระบุวัตถุประสงค.แต�ละอย�างของเงินกู
ประเภทนี้ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ และต
องมี
หลักประกันตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

ข<อ 16 ดอกเบ้ียเงินกู< ให
สหกรณ.เรียกดอกเบ้ียเงินกู
ทุกประเภทจากสมาชิก ในอัตราตามท่ีกําหนดไว
ใน
ระเบียบของสหกรณ. 

ข<อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู<  ให
คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให

เงินกู
ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกัน
สําหรับเงินกู
รายใดบกพร�อง ผู
กู
จะต
องจัดการแก
ไขให
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ให
ถือว�าเงินกู
ไม�ว�าประเภทใด ๆ เปBนอันถึงกําหนดส�งคืนโดยสิ้นเชิง พร
อม
ท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต
องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให
ไว
 และให
คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช
า 

(1) เม่ือสมาชิกผู
กู
ออกจากสหกรณ.ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการว�าผู
กู
นําเงินกู
ไปใช
ผิดวัตถุประสงค.ท่ีให
เงินกู
นั้น 
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นว�าหลักประกันสําหรับเงินกู
รายใดเกิดบกพร�องและผู
กู
 มิได


จัดการแก
ไขให
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เม่ือผิดนัดชําระหนี้ไม�ว�าต
นเงินหรือดอกเบ้ียติดต�อกันเปBนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส�ง

เงินงวดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู
รายหนึ่ง ๆ 
 

ในกรณีท่ีผู
คํ้าประกันจะต
องรับผิดชําระหนี้แทนผู
กู
ตามท่ีกล�าวในวรรคก�อน และไม�สามารถชําระหนี้นั้นโดย
สิ้นเชิงได
เม่ือผู
คํ้าประกันร
องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันให
ผู
คํ้าประกันชําระเปBนงวดรายเดือนจนครบ
จํานวนเงินกู
 แต�ท้ังนี้ต
องไม�เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู
ประเภทนั้น ๆ 

ข<อ 18 ความผูกพันของผู<กู<และผู<ค้ําประกัน  ผู
กู
หรือผู
คํ้าประกันต
องรับผูกพันว�า ถ
าตนประสงค.จะขอโอน
หรือย
าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข
อ 34 (3) จะต
องแจ
งเปBนหนังสือให
สหกรณ.ทราบและจัดการ
ชําระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู�ต�อสหกรณ.ให
เสร็จสิ้นเสียก�อน (เว
นแต�กรณีท่ียังคงเปBนสมาชิกอยู�) 
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การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ� 

ข<อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ�  เงินของสหกรณ.นั้นสหกรณ.อาจฝากหรือลงทุนได
ตามกฎหมาย
ว�าด
วยสหกรณ.และตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ.แห�งชาติกําหนด โดยให
คํานึงถึงความม่ันคงและประโยชน.
สูงสุดท่ีสหกรณ.หรือสมาชิกจะได
รับ 

การกู<ยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 

ข<อ 20 วงเงินการกู<ยืมหรือการค้ําประกัน ให
ท่ีประชุมใหญ�กําหนดวงเงินการกู
ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับ
ป�หนึ่ง ๆ ไว
ตามท่ีจําเปBนและสมควรแก�การดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนดดังว�านี้ ต
องเปBนไปตามท่ีกฎหมายว�าด
วย
สหกรณ.กําหนดไว
และได
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ. 

ข<อ 21 การกู<ยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณ.อาจกู
ยืมเงินหรือออกต๋ัวสัญญาใช
เงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด
สําหรับใช
เปBนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค.ได
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร ท้ังนี้ จะต
องอยู�ภายใน
วงเงินการกู
ยืมหรือการคํ้าประกันประจําป�ตามข
อ 20 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ� 

ข<อ 22 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ�  การลงลายมือชื่อเพ่ือให
มีผลผูกพันสหกรณ.ในกิจการอันเก่ียวกับ
บุคคลภายนอก เว
นแต�จะกําหนดไว
เปBนพิเศษตามข
อบังคับนี้  ให
ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู
ยืมซ่ึงสหกรณ.เปBนผู
กู
ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู
 การจํานองซ่ึงสหกรณ.เปBนผู
 
จํานองการถอนเงินฝากของสหกรณ.และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต
องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู
ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู
จัดการรวมเปBนสาม
คน 

(2) การรับฝากเงินใบรับเงินและเอกสารท้ังปวงนอกจากท่ีกล�าวไว
ใน (1) ข
างบนนี้จะต
องลงลายมือ 
ชื่อของผู
จัดการ  หรือผู
ท่ีได
รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู
ยืมซ่ึงสหกรณ.เปBนผู
กู
ยืม ใบรับเงิน ต๋ัวสัญญาใช
เงินของสหกรณ.นั้นต
องประทับตราของ
สหกรณ. (ถ
ามี) เปBนสําคัญด
วย 

ข<อ 23 การเงินของสหกรณ�  คณะกรรมการดําเนินการต
องดําเนินการในทางอันสมควรเพ่ือให
การเงินของ
สหกรณ.เปBนไปโดยเรียบร
อยและเกิดประโยชน.แก�สหกรณ. ซ่ึงรวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

(1) การรับจ�ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ.ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 
(2) การรับจ�ายเงินของสหกรณ.ต
องกระทําท่ีสํานักงานของสหกรณ.เท�านั้น เว
นแต�มีกรณีอันจําเปBนท่ี

ไม�อาจปฏิบัติได
 ให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติได
ตามสมควร 

ข<อ 24 การบัญชีของสหกรณ�  คณะกรรมการดําเนินการมีหน
าท่ีทําบัญชีตามแบบและรายการท่ี          
นายทะเบียนสหกรณ.กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว
ท่ีสํานักงานสหกรณ.ภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ.กําหนด 

ให
บันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ.ในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอ่ืนท่ีไม�เก่ียวกับ
กระแสเงินสดให
บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต�วันท่ีมีเหตุอันจะต
องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชี
ต
องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ.โดยครบถ
วน 
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ให
สหกรณ.จัดทํางบการเงินประจําป�ทุกรอบป�ทางบัญชีของสหกรณ. ซ่ึงต
องมีรายการแสดงสินทรัพย. หนี้สิน 

และทุนของสหกรณ. กับท้ังบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ.กําหนด 
วันสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ.ให
สิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน ของทุกป� 

ข<อ 25 การเสนองบการเงินประจําป�ต�อท่ีประชุมใหญ�  คณะกรรมการดําเนินการต
องนําเสนองบการเงิน
ประจําป�ซ่ึงผู
สอบบัญชีได
ตรวจสอบแล
วเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ� ภายในหนึ่งร
อยห
าสิบวันนับแต�วันสิ้นป�ทางบัญชี 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ.เสนอต�อท่ีประชุมใหญ� 
ในคราวท่ีเสนองบการเงินประจําป� และส�งสําเนารายงานประจําป�กับงบการเงินประจําป�ไปยังนายทะเบียนสหกรณ.
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีการประชุมใหญ� 

อนึ่ง สหกรณ.ต
องเก็บรักษารายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงาน งบการเงินประจําป� พร
อมท้ังข
อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว�าด
วยสหกรณ.ไว
 ณ สํานักงานของสหกรณ.เพ่ือให
สมาชิกขอตรวจดูได
โดยไม�ต
องเสีย
ค�าธรรมเนียม 

ข<อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ� สหกรณ.ต
องจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ
น ซ่ึงทะเบียน
ดังกล�าวอย�างน
อยต
องมีชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ท่ีอยู�ของสมาชิก และรายการเก่ียวกับการถือหุ
นของ
สมาชิกและจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ� การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน 
ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให
มีข้ึน 

สหกรณ.ต
องส�งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ
นแก�นายทะเบียนสหกรณ.ภายในเก
าสิบวันนับแต�วันท่ีจด
ทะเบียน 

ให
สหกรณ.รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ
นต�อนายทะเบียนสหกรณ.ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ. 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล�าวในวรรคแรกได
 ณ สํานักงานของสหกรณ.ในระหว�างเวลาทํางาน แต�จะดู
บัญชีหรือทะเบียนเก่ียวกับเงินค�าหุ
น เงินฝาก หรือเงินกู
ของสมาชิกรายอ่ืนไม�ได
 นอกจากจะได
รับความยินยอมเปBน
หนังสือของสมาชิกนั้นและได
รับอนุญาตจากผู
จัดการก�อน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ� 
ข<อ 27 การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณ.นั้นต
องได
รับการตรวจสอบอย�างน
อยป�ละหนึ่งครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและตามระเบียบท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ.กําหนด โดยผู
สอบบัญชีซ่ึงกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ.แต�งต้ัง 

ข<อ 28 การกํากับดูแลสหกรณ�  คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู
ตรวจสอบ
กิจการ ผู
จัดการ เจ
าหน
าท่ี สมาชิกสหกรณ. หรือบุคคลท่ีเก่ียวข
องกับสหกรณ. ซ่ึงได
รับคําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ. 
รองนายทะเบียนสหกรณ. ผู
ตรวจการณ.สหกรณ. ผู
สอบบัญชี หรือพนักงานเจ
าหน
าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ.มอบหมาย 
ให
ชี้แจงข
อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสหกรณ.หรือให
ส�งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือ
เข
ามาตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ.ระหว�างเวลาทํางานของสหกรณ.  

ให
ผู
ซ่ึงเก่ียวข
องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวยความสะดวกให
ความช�วยเหลือ รวมท้ังให

คําชี้แจงตามสมควร 
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ข<อ 29 การส�งรายการหรือรายงาน  สหกรณ.ต
องส�งรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการของสหกรณ.ต�อ

หน�วยงานท่ีกํากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาท่ีหน�วยงานนั้น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดไว
 

กําไรสุทธิประจําป� 

ข<อ 30 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�  เม่ือสิ้นป�ทางบัญชีและได
ปyดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ี
รับรองโดยท่ัวไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ.แล
ว ปรากฏว�าสหกรณ.มีกําไรสุทธิให
จัดสรรเปBนทุนสํารองไม�น
อยกว�า
ร
อยละสิบของกําไรสุทธิ และเปBนค�าบํารุงสันนิบาตสหกรณ.แห�งประเทศไทยตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

กําไรสุทธิประจําป�ท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก�อนนั้น ท่ีประชุมใหญ�อาจจะจัดสรรได
 ดังต�อไปนี้ 
 (1) เปBนเงินปWนผลตามหุ
นท่ีชําระแล
วให
แก�สมาชิก แต�ต
องไม�เกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให


ตามส�วนแห�งระยะเวลา อนึ่ง ถ
าสหกรณ.ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปWนผลตาม (4) ออกจ�ายเปBนเงินปWนผลสําหรับป�ใด
ด
วยจํานวนเงินปWนผลท้ังสิ้นท่ีจ�ายสําหรับป�นั้นก็ต
องไม�เกินอัตราดังกล�าวมาแล
ว 
  ในการคํานวณเงินปWนผลตามหุ
น ให
ถือว�าหุ
นท่ีสมาชิกได
ชําระต�อสหกรณ.ภายในวันท่ีห
าของเดือน  มี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปWนผลต้ังแต�เดือนนั้น ส�วนหุ
นท่ีสมาชิกชําระต�อสหกรณ.หลังวันท่ีห
าของเดือน  สหกรณ.จะ
คิดเงินปWนผลให
ตั้งแต�เดือนถัดไป 
  (2) เปBนเงินเฉลี่ยคืนให
แก�สมาชิกตามส�วนธุรกิจท่ีสมาชิกได
ทําไว
กับสหกรณ.ในระหว�างป� เว
นแต�สมาชิกท่ี
ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ. มิให
ได
รับเงินเฉลี่ยคืน สําหรับงวดท่ีผิดนัดนั้น 
  (3) เปBนเงินโบนัสแก�กรรมการและเจ
าหน
าท่ีของสหกรณ.ไม�เกินร
อยละสิบของกําไรสุทธิ 
  (4) เปBนทุนรักษาระดับอัตราเงินปWนผล ไม�เกินร
อยละสองแห�งทุนเรือนหุ
นของสหกรณ.ตามท่ีมีอยู�ในวันสิ้นป�
นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปWนผลนี้จะถอนได
โดยมติแห�งท่ีประชุมใหญ�เพ่ือจ�ายเปBนเงินปWนผลตามหุ
นตาม (1) และห
าม
จ�ายทุนนี้หากสหกรณ.ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
   (5) เปBนทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ.ไม�เกินร
อยละสิบของกําไรสุทธิ  
   (6) เปBนทุนสาธารณประโยชน.ไม�เกินร
อยละสิบของกําไรสุทธิ 
   (7) เปBนทุนสวัสดิการและการสงเคราะห.ตามสมควรแก�สมาชิกและครอบครัว ไม�เกินร
อยละสิบของกําไร
สุทธิ 
   (8) เปBนทุนเพ่ือจัดต้ังสํานักงานไม�เกินร
อยละสิบของกําไรสุทธิ 
   (9) กําไรสุทธิส�วนท่ีเหลือ (ถ
ามี) ให
จัดสรรเปBนทุนสํารองท้ังสิ้น 
            การใช
จ�ายทุนตามวรรคก�อน ให
เปBนไปตามระเบียบของสหกรณ.และให
กําหนดระเบียบสําหรับแต�ละทุนเปBน
การเฉพาะ 

ทุนสํารอง 

ข<อ 31 ท่ีมาแห�งทุนสํารอง  นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข
อ 30 แล
ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย.สิน
ท่ีมีผู
ยกให
แก�สหกรณ. ถ
าผู
ยกให
มิได
กําหนดว�าให
ใช
เพ่ือการใด ให
นําเงินอุดหนุนหรือทรัพย.สินนั้นสมทบเปBนทุนสํารอง
ของสหกรณ. 

จํานวนเงินซ่ึงสหกรณ.พึงจ�ายแก�บุคคลใดก็ตาม  ถ
าไม�มีการเรียกร
องจนพ
นกําหนดอายุความก็ให
สมทบ
จํานวนเงินนั้นเปBนทุนสํารอง 
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กําไรสุทธิประจําป�ของสหกรณ.ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให
ท่ีประชุมใหญ�จัดสรรตามข
อ 30 หาก

ท่ีประชุมใหญ�พิจารณาแล
วเห็นว�ารายการใดไม�สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให
น
อยลงก็ดี หรือปรากฎว�าจํานวนท่ี
จัดสรรไปแล
วไม�ถูกต
องหรือขัดต�อกฎหมาย ยอดเงินจํานวนดังกล�าวให
สมทบเปBนทุนสํารองท้ังสิ้น 

ข<อ 32 สภาพแห�งทุนสํารอง ทุนสํารองย�อมเปBนของสหกรณ.โดยส�วนรวม สมาชิกจะแบ�งปWนกันไม�ได
 หรือจะ
เรียกร
องแม
ส�วนใดส�วนหนึ่งก็ไม�ได
 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได
เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน หรือเพ่ือจัดสรรเข
าบัญชีทุนสํารอง
ให
แก�สหกรณ.ใหม�ท่ีได
จดทะเบียนแบ�งแยกจากสหกรณ.เดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข<อ 33 สมาชิก สมาชิกสหกรณ.นี้คือ 
(1)  ผู
ท่ีมีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู
ซ่ึงจะเปBนสมาชิกของสหกรณ.ได
ชําระค�าธรรมเนียม

แรกเข
า และชําระค�าหุ
นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ
วนแล
ว 
(2) ผู
 ได
รับเลือกเข
าเปBนสมาชิกตามข
อบังคับท่ีได
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกได
ชําระ

ค�าธรรมเนียมแรกเข
า และชําระค�าหุ
นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ
วนแล
ว 

ข<อ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต
องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปBนผู
เห็นชอบในวัตถุประสงค.ของสหกรณ. 
(2) เปBนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) เปBนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้ 

ก. เปBนข
าราชการ หรือลูกจ
างประจําสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
ข. เปBนข
าราชการหรือลูกจ
างประจํา สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ท่ีเปBนสมาชิก

สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด ก�อนวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 
ค. เปBนข
าราชการหรือลูกจ
างประจํา สังกัดโรงพยาบาลนครพนม ท่ีเปBนสมาชิกสหกรณ. 

ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด ก�อนวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2554 
 ง. เปBนข
าราชการหรือลูกจ
างประจํา สังกัด องค.การบริหารส�วนจังหวัดนครพนม ท่ีเปBนสมาชิก
สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด อยู�ก�อนวันท่ีมีการถ�ายโอนหรือโอนย
ายตามพระราชบัญญัติการกระจาย
อํานาจให
แก�องค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน พ.ศ.2542หรือโอน หรือย
ายไปสังกัดองค.การบริหารส�วนจังหวัดนครพนม 

จ. เปBนข
าราชการบํานาญ หรือลูกจ
างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือน สังกัด สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครพนม 

(4) เปBนผู
มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได
เปBนสมาชิกในสหกรณ.ออมทรัพย.อ่ืน 

ข<อ 35 การเข<าเปJนสมาชิก  ผู
สมัครเปBนสมาชิกตามข
อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ.ออมทรัพย.อ่ืนซ่ึง
ประสงค.จะขอเข
าเปBนสมาชิกตามข
อ 39) ต
องยื่นใบสมัครพร
อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ.ตามแบบท่ีกําหนดไว
โดยต
องมี
ผู
บังคับบัญชาในหน�วยงานของผู
สมัครคนหนึ่งรับรอง 
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เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
ตรวจสอบคุณสมบัติแล
วเปBนท่ีพอใจว�าผู
สมัครมีคุณสมบัติถูกต
องตามท่ีกําหนด

ไว
ในข
อ 34 ท้ังเห็นเปBนการสมควรรับเข
าเปBนสมาชิกได
 ก็ให
แจ
งผู
สมัครชําระค�าธรรมเนียมแรกเข
า และชําระค�าหุ
นตาม
จํานวนท่ีจะถือให
ครบถ
วน แล
วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข
าใหม�ให
ท่ีประชุมใหญ�คราวถัดไปทราบ 

ถ
าคณะกรรมการดําเนินการไม�ยอมรับผู
สมัครเข
าเปBนสมาชิกด
วยเหตุใดๆ  เม่ือผู
สมัครร
องขอก็ให
คณะ   
กรรมคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ�เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห�งท่ีประชุมใหญ�ให
รับเข
าเปBนสมาชิก
ในกรณีดังว�านี้ ให
ถือเสียงไม�น
อยกว�าสองในสามของสมาชิก หรือผู
แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข<อ 36 ค�าธรรมเนียมแรกเข<า ผู
เข
าเปBนสมาชิกจะต
องชําระค�าธรรมเนียมแรกเข
าให
แก�สหกรณ.  คนละ 200
บาท ค�าธรรมเนียมแรกเข
านี้ให
ถือเปBนรายได
ของสหกรณ.จะเรียกคืนไม�ได
 

ข<อ 37 สิทธิหน<าท่ีในฐานะสมาชิก ผู
เข
าเปBนสมาชิกต
องชําระค�าธรรมเนียมแรกเข
าและค�าหุ
นตามจํานวนท่ี
จะถือครบถ
วน เม่ือได
ปฏิบัติดังนี้แล
วจึงจะถือว�าได
สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข
าประชุมใหญ� เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข
าชื่อเรียกประชุมใหญ�วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได
รับเลือกต้ังเปBนกรรมการดําเนินการหรือผู
ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได
รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ. 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว
ในข
อบังคับของสหกรณ. 

(ข) หน<าท่ีของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข
อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ. 
(2) เข
าประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ.นัดหมาย 
(3) ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ. เพ่ือให
สหกรณ.เปBนองค.กรท่ีเข
มแข็ง 

    (4) สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ. 
(5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ.ให
เจริญรุ�งเรืองและม่ันคง 

ข<อ 38  สมาชิกย<ายสังกัด  สมาชิกท่ีย
ายหรือโอน หรือถ�ายโอน  ไปรับราชการในสังกัดอ่ืนและประสงค.จะ
สมัครเข
าเปBนสมาชิกของสหกรณ.ออมทรัพย.ซ่ึงต้ังข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ.นั้นมีข
อบังคับให
รับเข
าเปBนสมาชิกได
และ
คณะกรรมการดําเนินการได
มีมติให
รับเข
าเปBนสมาชิกแล
ว ถ
าสมาชิกนั้นมีความประสงค.จะให
โอนเงินค�าหุ
นและเงินกู
ท่ี
ตนมีอยู�ในสหกรณ.นี้ไปยังสหกรณ.ท่ีตนได
ไปเข
าเปBนสมาชิกใหม� สหกรณ.ก็จะจัดการโอนเงินค�าหุ
น เงินกู
 และเงินฝาก 
(ถ
ามี)  ท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ต�อสหกรณ.ให
ตามวิธีการท่ีได
กําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

ข<อ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณ�อ่ืน สมาชิกสหกรณ.ออมทรัพย.อ่ืนซ่ึงย
ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด
ตามข
อ 34 (3) หากประสงค.จะสมัครเข
าเปBนสมาชิกก็ให
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ. เม่ือได
ปฏิบัติตามข
อกําหนดใน ข
อ 35 
ครบถ
วนแล
ว ก็จะได
สิทธิในฐานะสมาชิกตามข
อ 37 ท้ังนี้ เม่ือสหกรณ.ท่ีตนเปBนสมาชิกอยู�เดิมได
โอนเงินค�าหุ
นให

สหกรณ.นี้เสร็จสิ้นแล
ว 

การรับโอนเงินค�าหุ
นและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยู�ในสหกรณ.เดิมนั้น ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
ใน
ระเบียบของสหกรณ. 
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ข<อ 40 การเปล่ียนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน<าช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู� สมาชิกคนใดเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อ

สกุล คํานําหน
าชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู� ต
องแจ
งให
สหกรณ.ทราบภายในสิบห
าวันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู<รับโอนประโยชน� 
 

ข<อ 41 การตั้งผู<รับโอนประโยชน�ของสมาชิก สมาชิกอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปBนผู
รับโอน
ประโยชน.ในเงินค�าหุ
น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ.เม่ือตนถึงแก�ความตาย โดยมอบไว
แก�สหกรณ.เปBนหลักฐาน 
หนังสือต้ังผู
รับโอนประโยชน.ดังว�านี้ให
ทําตามแบบท่ีสหกรณ.กําหนด 

ถ
าสมาชิกประสงค.จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการต้ังผู
รับโอนประโยชน.ท่ีได
ทําไว
แล
วก็ต
องทําเปBนหนังสือ
ตามแบบในวรรคก�อนมอบให
สหกรณ.ถือไว
   

เม่ือสมาชิกตาย ให
สหกรณ.แจ
งให
ผู
รับโอนประโยชน.ตามความในวรรคก�อนทราบ สหกรณ.จะจ�ายค�าหุ
น เงิน
ฝาก หรือเงินอ่ืนใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
แก�ผู
รับโอนประโยชน.ท่ีได
ต้ังไว
 หรือถ
ามิได
ต้ังไว
 ก็คืนให
แก�บุคคลท่ี
ได
นําหลักฐานมาแสดงให
เปBนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว�าเปBนทายาทของผู
มีสิทธิได
รับเงินจํานวนดังกล�าวนั้น 
ท้ังนี้ ตามข
อกําหนดในข
อ 47 และข
อ 48 

ให
ผู
รับโอนประโยชน.ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน.ต�อสหกรณ.ภายในกําหนดหนึ่งป�นับ
แต�วันท่ีสมาชิกตายหรือได
รับแจ
งจากสหกรณ. โดยให
แนบสําเนาใบมรณบัตรท่ีทางราชการออกให
แสดงว�าสมาชิกนั้นๆ
ได
ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด
วย เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแล
ว สหกรณ.จะ
จ�ายเงินผลประโยชน.ดังกล�าวภายในสี่สิบห
าวัน ในกรณีผู
มีสิทธิรับเงินผลประโยชน.ไม�ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน. หรือผู

ท่ีมีชื่อเปBนผู
รับโอนประโยชน.ท่ีสมาชิกได
จัดทําให
สหกรณ.ถือไว
ไม�มีตัวอยู�ก็ดี เม่ือพ
นกําหนดอายุความฟmองคดีให
สหกรณ.
โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเปBนทุนสํารองของสหกรณ.ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข<อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย�อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต�อไปนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  เปBนคนไร
ความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ 
(4)  ต
องคําพิพากษาให
ล
มละลาย 
(5)  ต
องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เว
นแต�ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทําโดยประมาท 
(6)  ขาดคุณสมบัติตามข
อบังคับข
อ 34 เว
นแต�สมาชิกตามข
อ 34 (3) ท่ีโอนหรือย
าย หรือถ�ายโอน

หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม�มีความผิด และมิได
ลาออกจากสหกรณ. 
(7)  ถูกให
ออกจากสหกรณ. 

ข<อ 43 สมาชิกท่ีโอน หรือย<ายหรือถ�ายโอน หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไม�มีความผิด 
สมาชิกท่ีโอนหรือย
าย หรือถ�ายโอน หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข
อ34(3)โดยไม�มีความผิดถ
ามิได
ลาออก
จากสหกรณ.ด
วย ก็ให
ถือว�าคงเปBนสมาชิกอยู�และจะงดชําระค�าหุ
นได
ก็ต�อเม่ือมีหนี้สินไม�เกินค�าหุ
น สมาชิกเช�นว�านั้นอาจ
ได
รับเงินกู
จากสหกรณ.ได
ตามระเบียบของสหกรณ. 
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ข<อ 44 การลาออกจากสหกรณ�  สมาชิกผู
ไม�มีหนี้สินอยู�ต�อสหกรณ.ในฐานะผู
กู
หรือผู
คํ้าประกันเงินกู
อาจขอ

ลาออกจากสหกรณ.ได
โดยแสดงความจํานงเปBนหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการเนินการได

สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเปBนการชอบด
วยข
อบังคับและอนุญาตแล
วจึงให
ถือว�าออกจากสหกรณ.ได
 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว�าเปBนการชอบด
วยข
อบังคับ ก็ให
ถือว�าออกจากสหกรณ.ตามความในวรรคก�อน     
ได
แล
วให
เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด
วย 

ข<อ 45 การให<ออกจากสหกรณ� สมาชิกอาจถูกให
ออกจากสหกรณ.เพราะเหตุอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
(1) ขาดชําระค�าหุ
นรายเดือนถึงสามงวดติดต�อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดยมิได
รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(2) นําเงินกู
ไปใช
ผิดวัตถุประสงค.ท่ีให
เงินกู
นั้น 
(3) ไม�จัดการแก
ไขหลักประกันสําหรับเงินกู
ท่ีเกิดบกพร�องให
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด 
(4) ค
างส�งเงินงวดชําระหนี้ ไม�ว�าต
นเงินหรือดอกเบ้ียติดต�อกันเปBนเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส�ง

เงินงวดชําระหนี้ดังว�านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู
รายหนึ่ง ๆ 
(5) ไม�ให
ข
อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก�สหกรณ.เม่ือสมัครเข
าเปBนสมาชิก หรือเม่ือจะก�อความ

ผูกพันในหนี้สินต�อสหกรณ.ในฐานะผู
กู
หรือผู
คํ้าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพันในหนี้สินต�อสหกรณ.อยู�แล
ว 
(6) จงใจฝUาฝ�นไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ.หรือประพฤติการ

ใด ๆ อันเปBนเหตุให
เห็นว�าไม�ซ่ือสัตย.สุจริต แสดงตนเปBนปฏิปWกษ.หรือทําให
เสื่อมเสียต�อสหกรณ.ไม�ว�าโดยประการใด ๆ 
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาปรากฏว�าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล�าวข
างต
นนี้และได
ลงมติ

ให
สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ท้ังหมดในขณะนั้นแล
ว ก็
เปBนอันถือว�าสมาชิกนั้นถูกให
ออกจากสหกรณ. 

สมาชิกท่ีถูกให
ออกจากสหกรณ.มีสิทธิยื่นอุทธรณ.ต�อท่ีประชุมใหญ�โดยให
ยื่นอุทธรณ.ต�อผู
ตรวจสอบกิจการหรือ
คณะผู
ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีได
รับแจ
งให
ออกจากสหกรณ.  คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ�ให
เปBน
ท่ีสุด 

ข<อ 46 การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ.ไม�ว�าเพราะเหตุใด ๆ 
หรือมีคําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ�เปBนท่ีสุดให
ออกจากสมาชิกให
คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ให
สหกรณ.แจ
งเรื่องสมาชิกออกให
ประธานหน�วย (ถ
ามี) ซ่ึงเก่ียวข
องเสนอท่ีประชุมหน�วยทราบโดยเร็ว 

ข<อ 47 การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข
อ 42 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ.จะจ�ายคืนค�าหุ
นท่ีสมาชิกมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
ก�อนค�าหุ
นของสมาชิก
ซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร
อมด
วยเงินปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนค
างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
แก�ผู
มีสิทธิ
ได
รับ โดยเฉพาะค�าหุ
นนั้นผู
มีสิทธิได
รับจะเรียกให
สหกรณ.จ�ายคืนทันทีโดยไม�มีเงินปWนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป�ท่ี
ออกนั้น หรือจะเรียกให
จ�ายคืนหลังจากวันสิ้นป�ทางบัญชีท่ีออก โดยได
รับเงินปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป�ท่ีออกนั้น
ด
วยในเม่ือท่ีประชุมใหญ�มีมติให
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป�นั้นแล
วก็ได
สุดแต�จะเลือก ส�วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น
สหกรณ.จะจ�ายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ.  
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ถ
าในป�ใดจํานวนค�าหุ
นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร
อยละสิบแห�งทุนเรือนหุ
นของ

สหกรณ.ตามท่ีมีอยู�ในวันต
นป�นั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให
รอการจ�ายคืนค�าหุ
นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพรายต�อไปในป�นั้นไว
จนถึงป�ทางบัญชีใหม� แต�เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได
ออกจากงานประจํา
ตามข
อ 34 (3) โดยไม�มีความผิดนั้น คณะกรรมการดําเนินการอาจผ�อนผันเปBนพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข
อ 42 (4) สหกรณ.จะจ�ายค�าหุ
น เงินรับฝาก เงินปWนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค
างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
ตามกฎหมายล
มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข
อ 42 (6) และ (7) นั้น สหกรณ.จะจ�ายค�าหุ
น เงินปWนผล 
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค
างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม�มีเงินปWนผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต�ป�ท่ีออกจากสหกรณ. หรือหากสมาชิกขอให
จ�ายค�าหุ
นภายหลังวันสิ้นป�ทางบัญชี โดยขอรับเงินปWน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนในป�นั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ�ได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ก็ได
ส�วนเงินรับฝากและ
ดอกเบ้ียนั้นสหกรณ.จะจ�ายให
ตามระเบียบของสหกรณ. 

ในกรณีสหกรณ.ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน
มจะขาดทุนสะสม ให
ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ
นแก�สมาชิกท่ีพ
นจาก
สมาชิกภาพในระหว�างป�จนกว�าจะปyดบัญชีประจําป� และให
คํานวณเงินค�าหุ
นจ�ายคืนต�อหุ
นท่ีจะจ�ายคืนแก�สมาชิกโดยนํา
ทุนเรือนหุ
นท้ังหมดหักด
วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแล
วนํามาเฉลี่ยโดยใช
จํานวนหุ
นท้ังสิ้นเปBนฐานในการ
คํานวณ   

เม่ือสหกรณ.มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ
นจ�ายคืนต�อหุ
นแล
ว ในป�ต�อ ๆ ไป สหกรณ.ต
องคํานวณมูลค�าเงินค�า
หุ
นจ�ายคืนต�อหุ
นให
เปBนปWจจุบันทุกป� และมูลค�าดังกล�าวจะต
องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ
นท่ีกําหนดไว
ในข
อ 5 จนกว�าสหกรณ.
ไม�มียอดขาดทุนสะสม 

ข<อ 48 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต<องรับผิดต�อสหกรณ�  ในการจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามข
อ 47 
นั้น ให
สหกรณ.หักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกต
องรับผิดต�อสหกรณ.ออกก�อน 

 

หน�วยสมาชิก 
 

ข<อ 49 หน�วยสมาชิก สหกรณ.อาจจัดต้ังหน�วยสมาชิกข้ึน การจัดหน�วย การประชุมหน�วย กิจกรรมของท่ี
ประชุมหน�วย  การเลือกต้ังจํานวนกรรมการบริหารหน�วย  การดํารงตําแหน�ง  การพ
นจากตําแหน�ง  และการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารหน�วย ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ� 
ข<อ 50 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ.จํากัดเพียงไม�เกินจํานวนเงิน    

ค�าหุ
นท่ียังส�งใช
ไม�ครบมูลค�าหุ
นท่ีตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข<อ 51 สมาชิกสมทบ สหกรณ.อาจรับสมาชิกสมทบได
ตามท่ีเห็นสมควร โดยต
องสมัครเข
าเปBนสมาชิกสมทบ
ด
วยความสมัครใจ และมีความประสงค.จะใช
บริการต�าง ๆ ของสหกรณ.เปBนการประจํา 

ข<อ 52 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต
องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปBนผู
เห็นชอบในวัตถุประสงค.ของสหกรณ. 
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(2) เปBนบุคคลธรรมดา ซ่ึงบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

 (3)   เปBน บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือเปBนบุคลากรท่ีเปBน
ลูกจ
างของหน�วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมท่ีขาดคุณสมบัติท่ีจะเข
าเปBนสมาชิกตามข
อบังคับ 

(4) เปBนผู
ท่ีมีความประพฤติดีงาม 
(5) เปBนผู
ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ. 
(6) มิได
เปBนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ.ออมทรัพย.อ่ืน 

ข<อ 53 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู
ประสงค.สมัครเข
าเปBนสมาชิกสมทบต
องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ.ตาม
แบบท่ีกําหนดไว
 โดยให
ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ.กับสหกรณ.หรือสมาชิก ตามข
อ 52 (3) เม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาเห็นว�า ผู
สมัครมีคุณสมบัติถูกต
องตามท่ีกําหนดในข
อ 52 ท้ังเห็นเปBนการสมควรแล
ว    
ก็ให
รับเข
าเปBนสมาชิกสมทบได
และต
องจัดให
ผู
สมัครได
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค�าธรรมเนียมแรก
เข
าและค�าหุ
นตามท่ีจะถือครบถ
วน 

เม่ือสมาชิกสมทบได
ปฏิบัติตามวรรคก�อนแล
วย�อมได
สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข<อ 54 ค�าธรรมเนียมแรกเข<าของสมาชิกสมทบ ผู
สมัครเข
าเปBนสมาชิกสมทบต
องชําระค�าธรรมเนียมแรก
เข
าให
แก�สหกรณ.คนละ 200 บาทค�าธรรมเนียมแรกเข
านี้ให
ถือว�าเปBนรายได
ของสหกรณ. จะเรียกคืนไม�ได
ไม�ว�าด
วยกรณี
ใด ๆ 

ข<อ 55 การถือหุ<น  สมาชิกสมทบแต�ละรายจะต
องถือหุ
นในสหกรณ.อย�างน
อยหนึ่งหุ
นแต�ต
องไม�เกินหนึ่งในห
า
ของหุ
นท่ีชําระแล
วท้ังหมด 

การถือหุ
นแรกเข
า การชําระค�าหุ
น การแจ
งยอดจํานวนหุ
น และอ่ืน ๆ  ให
เปBนไปตามความในข
อบังคับ หมวด 3 ว�าด
วยหุ
น 
โดยอนุโลม สําหรับการถือหุ
นเพ่ิมให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

ข<อ 56 สิทธิและหน<าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน
าท่ีเฉพาะในส�วนท่ีไม�ขัดกับ
กฎหมายสหกรณ. 

 (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
                       (1) รับเงินปWนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส�วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ.ได
ทุกประเภท 
(4) มีสิทธิได
รับเงินกู
จากสหกรณ.รวมกันทุกประเภทไม�เกินร
อยละ 90 ของมูลค�าหุ
นและเงินฝาก     

ท่ีสมาชิกสมทบมีอยู�ในเวลานั้น 
 (ข)  หน<าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข
อบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ. 
(2) เข
าร�วมประชุมทุกครั้งท่ีสหกรณ.นัดหมาย 
(3) ส�งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ. เพ่ือให
สหกรณ.เปBนองค.กรท่ีเข
มแข็ง 
(4) สอดส�องดูแลกิจการของสหกรณ.   
(5) ร�วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ.ให
เจริญรุ�งเรืองและม่ันคง 

 (ค) สมาชิกสมทบไม�ให<มีสิทธิ ในเรื่องดังต�อไปนี้ 
                      (1)  นับชื่อเข
าเปBนองค.ประชุมในการประชุมใหญ� 
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(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เปBนกรรมการดําเนินการ 
(4) กู
ยืมเงินเกินกว�าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ
นของตนเอง 

ข<อ 57 การเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาติ และท่ีอยู�ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องชื่อ  สัญชาติ และท่ีอยู�  ต
องแจ
งให
สหกรณ.ทราบภายในสิบห
าวันนับแต�วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู<รับโอนประโยชน� 

ข<อ 58 การตั้งผู<รับโอนประโยชน�ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปBน
ผู
รับโอนประโยชน.ในเงินค�าหุ
น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ.เม่ือตนถึงแก�ความตายโดยมอบไว
แก�สหกรณ.เปBนหลักฐาน 
หนังสือต้ังผู
รับโอนประโยชน.ดังว�านี้ให
ทําตามแบบท่ีสหกรณ.กําหนด 

ถ
าสมาชิกสมทบประสงค.จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู
รับโอนประโยชน.ท่ีได
ทําไว
แล
ว ต
องทําเปBนหนังสือ
ตามลักษณะดังกล�าวในวรรคก�อนมอบให
สหกรณ.ถือไว
 

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ให
สหกรณ.แจ
งให
ผู
รับโอนประโยชน.ตามความในวรรคก�อนทราบ และสหกรณ.จะ
จ�ายเงินค�าหุ
น เงินรับฝาก เงินปWนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน.หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผู
ตายมีอยู�ใน
สหกรณ.ให
แก�ผู
รับโอนประโยชน.ท่ีได
ต้ังไว
 หรือถ
ามิได
ต้ังไว
 ก็คืนให
แก�บุคคลท่ีได
นําหลักฐานมาแสดงให
เปBนท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว�าเปBนทายาทของผู
มีสิทธิได
รับเงินจํานวนดังกล�าวนั้นท้ังนี้ตามข
อกําหนดในข
อ 62 และข
อ 63  

ให
ผู
รับโอนประโยชน.ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน.ต�อสหกรณ.ภายในกําหนดหนึ่งป�นับ
แต�วันท่ีสมาชิกสมทบตายหรือได
รับแจ
งจากสหกรณ. โดยให
แนบสําเนามรณบัตรท่ีทางราชการออกให
แสดงว�าสมาชิก
สมทบนั้น ๆ ได
ถึงแก�ความตายไปประกอบการพิจารณาด
วยเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
พิจารณาและอนุมัติแล
ว 
สหกรณ.จะจ�ายเงินผลประโยชน.ดังกล�าวภายในสี่สิบห
าวันในกรณีผู
มีสิทธิรับเงินผลประโยชน.ไม�ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน. หรือผู
ท่ีมีชื่อเปBนผู
รับโอนประโยชน.ท่ีสมาชิกสมทบได
จัดทําให
สหกรณ.ถือไว
ไม�มีตัวอยู�ก็ดี เม่ือพ
นกําหนด
อายุความฟmองคดีให
สหกรณ.โอนจํานวนเงินดังกล�าวไปสมทบเปBนทุนสํารองของสหกรณ.ท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข<อ 59 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบย�อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต�อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เปBนคนไร
ความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ 
(3) ต
องคําพิพากษาให
ล
มละลาย 
(4) ต
องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เว
นแต�ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ.และได
รับอนุญาตแล
ว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข
อบังคับข
อ 52 
(7) ถูกให
ออกจากสหกรณ. 

ข<อ 60 การลาออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ.ได
 โดยแสดง
ความจํานงเปBนหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาเห็นว�าเปBน
การชอบด
วยข
อบังคับและอนุญาตแล
วจึงให
ถือว�าออกจากสหกรณ.ได
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ข<อ 61 การให<ออกจากสหกรณ�ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให
ออกจากสหกรณ.เพราะเหตุใด ๆ 

ดังต�อไปนี้ 
(1) ไม�ชําระค�าธรรมเนียมแรกเข
า 
(2) ไม�ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ. 
(4) แสดงตนเปBนปฏิปWกษ.หรือทําให
เสื่อมเสียต�อสหกรณ.หรือขบวนการสหกรณ.ไม�ว�าโดยประการใด ๆ 
เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาปรากฏว�าสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล�าวข
างต
น 

และได
ลงมติให
สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ท้ังหมด
ในขณะนั้นแล
ว ก็เปBนอันถือว�าสมาชิกสมทบนั้นถูกให
ออกจากสหกรณ. 

ข<อ 62 การจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข
อ 59 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ.จะจ�ายคืนค�าหุ
นท่ีสมาชิกสมทบมีอยู�ในสหกรณ.ให
ก�อนค�า
หุ
นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุอ่ืน พร
อมด
วยเงินปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนค
างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู�
ในสหกรณ.คืนให
แก�ผู
มีสิทธิได
รับ โดยเฉพาะค�าหุ
นนั้นผู
มีสิทธิได
รับจะเรียกให
สหกรณ.จ�ายคืนทันทีโดยไม�มีเงินปWนผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับป�ท่ีออกนั้น หรือจะเรียกให
จ�ายคืนหลังจากวันสิ้นป�ทางบัญชีท่ีออกโดยได
รับเงินปWนผลและเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับป�ท่ีออกนั้นด
วยในเม่ือท่ีประชุมใหญ�มีมติให
จัดสรรกําไรสุทธิประจําป�นั้นแล
วก็ได
สุดแต�จะเลือก ส�วนเงินรับ
ฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ.จะจ�ายคืนให
ตามระเบียบของสหกรณ. 

ถ
าในป�ใด จํานวนค�าหุ
นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร
อยละสิบแห�งทุนเรือน
หุ
นของสหกรณ.ตามท่ีมีอยู�ในวันต
นป�นั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให
รอการจ�ายคืนค�าหุ
นของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายต�อไปในป�นั้นไว
จนถึงป�ทางบัญชีใหม� 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข
อ 59 (3) สหกรณ.จะจ�ายค�าหุ
น เงินรับฝาก เงิน
ปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค
างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
ตามกฎหมายล
มละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข
อ 59 (6) และ (7) นั้น สหกรณ.จะจ�ายค�าหุ
น เงิน
ปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค
างจ�ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยู�ในสหกรณ.คืนให
ภายในเวลาอันสมควรโดยไม�มี
เงินปWนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนต้ังแต�ป�ท่ีออกจากสหกรณ. หรือหากสมาชิกสมทบขอให
จ�ายค�าหุ
นภายหลังวันสิ้นป�ทางบัญชี 
โดยขอรับเงินปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนในป�นั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ�ได
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ก็ได
  ส�วนเงิน
รับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ.จะจ�ายให
ตามระเบียบของสหกรณ. 

 

ในกรณีสหกรณ.ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน
มจะขาดทุนสะสม ให
ชะลอการจ�ายคืนค�าหุ
นแก�สมาชิกสมทบท่ีพ
น
จากสมาชิกภาพในระหว�างป�จนกว�าจะปyดบัญชีประจําป� และให
คํานวณเงินค�าหุ
นจ�ายคืนต�อหุ
นท่ีจะจ�ายคืนแก�สมาชิก
สมทบโดยนําทุนเรือนหุ
นท้ังหมดหักด
วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินท้ังสิ้นแล
วนํามาเฉลี่ยโดยใช
จํานวนหุ
นท้ังสิ้น
เปBนฐานในการคํานวณ 

เม่ือสหกรณ.มีการคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ
นจ�ายคืนต�อหุ
นแล
ว ในป�ต�อ ๆ ไป สหกรณ.ต
องคํานวณมูลค�าเงินค�าหุ
น
จ�ายคืนต�อหุ
นให
เปBนปWจจุบันทุกป� และมูลค�าดังกล�าวจะต
องไม�สูงกว�ามูลค�าต�อหุ
นท่ีกําหนดไว
ในข
อ 5 จนกว�าสหกรณ.ไม�
มียอดขาดทุนสะสม 

ข<อ 63 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต<องรับผิดต�อสหกรณ�  ในการจ�ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบ
ตามข
อ 62นั้น ให
สหกรณ.หักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต
องรับผิดต�อสหกรณ.ออกก�อน 
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ข<อ 64 การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ.ไม�ว�า

เพราะเหตุใด ให
คณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

หมวด 7 
การประชุมใหญ� 

ข<อ 65 การประชุมใหญ�สามัญ สหกรณ.สามารถจัดการประชุมใหญ�สามัญป�ละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร
อยห
าสิบ
วันนับแต�วันสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ. 

ข<อ 66 การประชุมใหญ�วิสามัญ สหกรณ.สามารถจัดการประชุมใหญ�วิสามัญได
ด
วยเหตุดังนี้ 
(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ�วิสามัญเม่ือใดก็ได
เม่ือมีเหตุอันสมควร  
(2) นายทะเบียนสหกรณ.มีหนังสือแจ
งให
เรียกประชุมใหญ�วิสามัญ  

  (3) สหกรณ.ขาดทุนเกินก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุ
นท่ีชําระแล
ว เพ่ือพิจารณาแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน และต
องเรียกโดยไม�ชักช
า แต�ไม�เกินสามสิบวันนับแต�วันท่ีสหกรณ.ทราบ 
  (4) สมาชิกจํานวนไม�น
อยกว�าหนึ่งในห
าของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม�น
อยกว�าหนึ่งร
อยคน หรือ
ผู
แทนสมาชิกจํานวนไม�น
อยกว�าหนึ่งในห
าของจํานวนผู
แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม�น
อยกว�าห
าสิบคน ลงลายมือชื่อทํา
หนังสือร
องขอต�อคณะกรรมการดําเนินการให
เรียกประชุมใหญ�วิสามัญ 

คณะกรรมการดําเนินการต
องเรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีรับคําร
องขอ ถ
า
คณะกรรมการดําเนินการไม�เรียกประชุมใหญ�วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล�าวให
นายทะเบียนสหกรณ.มีอํานาจ
เรียกประชุมใหญ�วิสามัญได
ภายในระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

ข<อ 67 การประชุมใหญ�โดยผู<แทนสมาชิกกรณีท่ีสหกรณ.มีสมาชิกเกินกว�า3,000 คนให
การประชุมใหญ�
ประกอบด
วยผู
แทนสมาชิกเท�านั้น 

ข<อ 68 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหน�งผู<แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท�านั้นมีสิทธิได
รับเลือกต้ังเปBนผู
แทนสมาชิก และให
ดําเนินการเลือกต้ังตามระเบียบของ

สหกรณ. 
(2) การเลือกต้ังผู
แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให
กระทําในท่ีประชุมหน�วยก�อนการประชุมใหญ�สามัญ

ของสหกรณ.ไม�น
อยกว�าสามสิบวัน และให
ประธานหน�วยหรือเลขานุการหน�วย (ถ
ามี) หรือตัวแทนหน�วยแจ
งรายชื่อ
ผู
แทนสมาชิกในหน�วยของตนต�อสหกรณ.โดยมิชักช
า 

(3)  ให
ท่ีประชุมหน�วยดําเนินการเลือกต้ังผู
แทนสมาชิก โดยอัตราส�วนจํานวนสมาชิก ห
า คน ต�อผู
แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ
าเศษของอัตราส�วนดังกล�าวเกินก่ึงให
เลือกต้ังผู
แทนสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้ให
ประธานหน�วย 
(ถ
ามี) เปBนผู
แทนสมาชิกโดยตําแหน�ง โดยให
นับรวมอยู�ในจํานวนผู
แทนสมาชิกท่ีหน�วยพึงเลือกต้ังได
 อนึ่ง จํานวนผู
แทน
สมาชิกจะมีน
อยกว�าหนึ่งร
อยคนไม�ได
 

(4) ให
ผู
แทนสมาชิกอยู�ในตําแหน�งคราวละหนึ่งป�ทางบัญชีของสหกรณ. ถ
ายังไม�มีการเลือกต้ังผู
แทน
สมาชิกใหม� ก็ให
ผู
แทนสมาชิกคนเดิมอยู�ในตําแหน�งต�อไปพลางก�อน 

ข<อ 69 การพ<นจากตําแหน�ง  ผู
แทนสมาชิกพ
นจากตําแหน�ง เม่ือ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกต้ังผู
แทนสมาชิกใหม� 
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต�อท่ีประชุมหน�วยซ่ึงตนสังกัด 



บันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าท่ี66 
(3) ออกจากหน�วยท่ีตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ท่ีประชุมหน�วยซ่ึงตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข<อ 70 ตําแหน�งผู<แทนสมาชิกว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ
าผู
แทนสมาชิกพ
นจากตําแหน�งไม�ว�าด
วย
ประการใดๆจนทําให
จํานวนผู
แทนสมาชิกเหลือไม�ถึงหนึ่งร
อยคนหรือเหลือไม�ถึงสามในสี่ของจํานวนผู
แทนสมาชิก
ท้ังหมดก็ให
ท่ีประชุมหน�วยดําเนินการเลือกต้ังผู
แทนสมาชิกให
ครบตามจํานวนท่ีว�างลง และให
ผู
แทนสมาชิกท่ีได
รับเลือก
ต้ังอยู�ในตําแหน�งได
เพียงเท�าท่ีกําหนดเวลาท่ีผู
ซ่ึงตนแทนนั้นชอบจะอยู�ได
 

ข<อ 71 การแจ<งกําหนดการประชุมใหญ�  เม่ือจะมีการประชุมใหญ�ทุกคราว ให
สหกรณ.มีหนังสือแจ
งวัน เวลา 
สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมให
บรรดาสมาชิก หรือผู
แทนสมาชิกทราบล�วงหน
าไม�น
อยกว�าเจ็ดวัน แต�ถ
าการประชุมนั้นเปBน
การด�วนอาจแจ
งล�วงหน
าได
ตามสมควร และอาจแจ
งสมาชิกให
ทราบทางอิเล็กทรอนิกส.ก็ได
 ท้ังนี้ให
ประธานกรรมการหรือ
รองประธาน หรือเลขานุการเปBนผู
ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต
องแจ
งให
เจ
าหน
าท่ีกรมส�งเสริมสหกรณ.และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ.ทราบล�วงหน
า ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ
งให
สมาชิก หรือผู
แทนสมาชิกทราบด
วย 

ข<อ 72 องค�ประชุมในการประชุมใหญ� การประชุมใหญ�ของสหกรณ.ต
องมีสมาชิกมาประชุมไม�น
อยกว�าก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม�น
อยกว�าหนึ่งร
อยคน ในกรณีเปBนการประชุมใหญ�โดยผู
แทนสมาชิกต
องมีผู
แทน
สมาชิกมาประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู
แทนสมาชิกท้ังหมดหรือไม�น
อยกว�าหนึ่งร
อยคนจึงจะเปBนองค.ประชุม 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ�โดยผู
แทนสมาชิก สมาชิกท่ัวไปสามารถเข
าร�วมประชุมใหญ�ในฐานะผู
สังเกตการณ.ได
  แต�
ไม�มีสิทธินับเปBนองค.ประชุม หรือออกเสียงและได
รับเลือกต้ังเปBนกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ�  สมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให
ผู
อ่ืนมาประชุมแทนตนไม�ได
 

ข<อ 73  การเรียกประชุมใหญ�ครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญ�ของสหกรณ. ถ
าสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกแล
วแต�
กรณีมาประชุมไม�ครบองค.ประชุมตามข
อ 72 วรรคแรก ให
นัดประชุมใหญ�อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต�วันท่ีนัด
ประชุมใหญ�ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ
ามิใช�การประชุมใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกร
องขอให
เรียก
ประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกแล
วแต�กรณีมาประชุมไม�น
อยกว�าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิก
ท้ังหมด หรือไม�น
อยกว�าสามสิบคนก็ให
ถือเปBนองค.ประชุม แต�ถ
าเปBนการประชุมใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิก
ร
องขอให
เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม�ถึงท่ีจะเปBนองค.ประชุมตามท่ีกล�าวในข
อ 72 
วรรคแรก ก็ให
งดประชุม 

ข<อ 74 อํานาจหน<าท่ีของท่ีประชุมใหญ� ท่ีประชุมใหญ�มีอํานาจหน
าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนิน
กิจการของสหกรณ. ในข
อต�อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข
าใหม� สมาชิกออกจากสหกรณ. การเลือกต้ังผู
แทนสมาชิก  
และวินิจฉัยข
ออุทธรณ.ของผู
สมัครซ่ึงมิได
รับเลือกเข
าเปBนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให
ออกจากสหกรณ. 

(2) เลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการและผู
ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ. 

(3) อนุมัติงบการเงินประจําป� และจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ของสหกรณ. 
(4) รับทราบรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ.จากคณะกรรมการดําเนินการและ

ผลการตรวจสอบประจําป�จากผู
ตรวจสอบกิจการ 
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(5) กําหนดค�าตอบแทนในการปฏิบัติหน
าท่ีหรือค�าตอบแทนอ่ืนของผู
ตรวจสอบกิจการ 
(6) กําหนดวงเงินการกู
ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ. 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําป�ของสหกรณ.หรือแผนปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสหกรณ. 
(8) กําหนดค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพัก และค�าเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ 

กรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา 
(9) แก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ 
(10) เห็นชอบให
แยกสหกรณ. ควบสหกรณ. เลิกสหกรณ. เข
าร�วมจัดต้ังหรือเปBนสมาชิกชุมนุมสหกรณ. 
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ.แห�งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ.ท่ี

สหกรณ.นี้เปBนสมาชิกอยู� 
(12) พิเคราะห.และปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ. รองนาย

ทะเบียนสหกรณ. ผู
ตรวจการสหกรณ. ผู
สอบบัญชี หรือพนักงานเจ
าหน
าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ.มอบหมาย 
(13) กําหนดรูปการซ่ึงสหกรณ.คิดจะทําเปBนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค.ของ

สหกรณ. 
(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีข
อบังคับไม�ได
กําหนดให
เปBนอํานาจของผู
ใดเปBนการเฉพาะ 
(15) รับทราบผลประโยชน.และค�าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู
จัดการ ผู
มีอํานาจในการจัดการ และ 

ท่ีปรึกษาของสหกรณ.ได
รับจากสหกรณ.นั้นในรอบป�บัญชีท่ีผ�านมา โดยให
สหกรณ.แสดงรายละเอียดดังกล�าวเปBน
รายบุคคลในรายงานประจําป� 
                      (16) รับทราบรายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการ หรือท่ีประชุมใหญ�มีมติให
เปyดเผยแก�สมาชิก 
                      (17) รับทราบรายการอ่ืนท่ีนายทะเบียนสหกรณ.ประกาศกําหนด 
                      (18) รับทราบการจัดทํา หรือแก
ไขมาตรการในการแก
ไขปWญหา และการเยียวยา หรือชดเชยแก�
สมาชิก   
                      (19) อนุมัติแผนและวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ
นบางส�วนระหว�างเปBนสมาชิก 
 

หมวด  8 
คณะกรรมการดําเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 
ข<อ 75 คณะกรรมการดําเนินการ ให
สหกรณ.มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด
วยประธานกรรมการ

หนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ�เลือกต้ังจากสมาชิก โดยกรรมการอย�างน
อยหนึ่งคน ต
อง
เปBนผู
มีคุณวุฒิด
านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร. หรือผ�านการฝ�กอบรมตามหลักสูตรในด
าน
ดังกล�าวหรือด
านอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ.แห�งชาติกําหนด  

การเลือกต้ังกรรมการตามวรรคแรกให
กระทําโดยวิธีการลับและให
กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหว�าง
กันเองข้ึนดํารงตําแหน�งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปBน
กรรมการ และปyดประกาศให
ทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ.หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส. 

ข<อ 76 ห<ามมิให<บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต�อไปนี้เปJนหรือทําหน<าท่ีกรรมการดําเนินการ 
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(1) เคยได
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
จําคุก เว
นแต�เปBนโทษสําหรับความผิดท่ีได
กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให
ออกจากราชการ องค.การ หน�วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐาน

ทุจริตต�อหน
าท่ี 
(3) เคยถูกให
พ
นจากตําแหน�งกรรมการหรือผู
จัดการหรือมีคําวินิจฉัยเปBนท่ีสุดให
พ
นจากตําแหน�ง

กรรมการหรือผู
จัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ. 
(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ�มีมติให
ถอดถอนออกจากตําแหน�งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต�อหน
าท่ี 
(5) เปBนกรรมการหรือผู
จัดการในสหกรณ.ถูกสั่งเลิกตามมาตรา89/3 วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติ

สหกรณ. พ.ศ. 2542 และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม 
(6) ผิดนัดชําระเงินต
นหรือดอกเบ้ียกับสหกรณ.ท่ีตนเปBนสมาชิกในระยะเวลาสองป�ทางบัญชีก�อนวันท่ี

ได
รับการเลือกต้ังเปBนกรรมการหรือวันท่ีทําสัญญาจ
างเปBนผู
จัดการหรือในขณะท่ีดํารงตําแหน�งนั้น 
(7) ผู
ซ่ึงถูกสหกรณ.ท่ีตนเปBนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ.ฟmองดําเนินคดีในทางแพ�งหรือทาง

อาญาในข
อกล�าวหาท่ีกระทําให
สหกรณ.เสียหายหรือเคยต
องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให
ชดใช
ค�าเสียหายแก�สหกรณ.ในการ
กระทําท่ีก�อให
เกิดความเสียหาย 

(8) เปBนเจ
าหน
าท่ีในสหกรณ.นี้ 
    (9) ไม�เปBนผู
ผิดนัดชําระเงินต
นหรือดอกเบ้ียเกินกว�าเก
าสิบวันกับนิติบุคคลท่ีเปBนสมาชิกของบริษัท
ข
อมูลเครดิตตามกฎหมายว�าด
วยการประกอบธุรกิจข
อมูลเครดิตในระยะเวลาสองป�  ก�อนวันท่ีได
รับการเลือกต้ังเปBน
กรรมการ หรือในขณะท่ีดํารงตําแหน�งนั้น 

ข<อ 77  อํานาจหน<าท่ีของกรรมการดําเนินการแต�ละตําแหน�ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน
าท่ีดังนี้ 

(1) เปBนประธานในท่ีประชุมใหญ�และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุม
ดังกล�าวให
เปBนไปด
วยความเรียบร
อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ.ให
เปBนไปด
วยความเรียบร
อยและอยู�ในวัตถุประสงค.
ของสหกรณ. 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต�าง ๆ ในนามสหกรณ.ตามท่ีกําหนดไว
ในข
อบังคับนี้ 
(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให
ภายใต
กฎหมาย ข
อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ. 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน
าท่ีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน
าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการ
ไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน
าท่ีได
 หรือเม่ือตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให
 
(3) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให
ภายใต
กฎหมายข
อบังคับ ระเบียบ 

มติ และคําสั่งของสหกรณ. 
(ค) เลขานุการ มีอํานาจหน
าท่ีดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ� และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ.ให
เรียบร
อยอยู�เสมอ 
(3) แจ
งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ แล
วแต�กรณี 
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(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให
 ภายใต
กฎหมาย ข
อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ. 

(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหน
าท่ีดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ�าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย.สินของสหกรณ.ให
เปBนไปโดย

ถูกต
องเรียบร
อย 
(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให
 ภายใต
กฎหมาย ข
อบังคับ 

ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ. 

ข<อ 78 กําหนดเวลาอยู�ในตําแหน�ง  คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป�นับแต�วัน
เลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งป�นับแต�วันเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะ ให
กรรมการดําเนินการออก
จากตําแหน�งเปBนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ
ามีเศษให
ปWดข้ึน) และให
ถือว�า
เปBนการพ
นจากตําแหน�งตามวาระ ในป�ต�อไปให
กรรมการดําเนินการท่ีอยู�ในตําแหน�งจนครบวาระออกจากตําแหน�ง
สลับกันไปทุก ๆ ป� 

เม่ือครบกําหนดแล
ว หากยังไม�มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหน�งท่ีว�างลง  ตามวาระสิ้นป�
บัญชี  ก็ให
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว�าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�างลง
ตามวาระ แต�ต
องไม�เกินหนึ่งร
อยห
าสิบวันนับแต�วันสิ้นป�ทางบัญชีของสหกรณ. 

กรรมการดําเนินการสหกรณ.ซ่ึงพ
นจากตําแหน�งอาจได
รับเลือกต้ังซํ้าอีกได
 แต�ต
องไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
กรณีตําแหน�งประธานกรรมการว�างลง หากกรรมการดําเนินการท่ียังอยู�ในตําแหน�งประสงค.จะลงสมัครรับ

เลือกต้ังในตําแหน�งดังกล�าว จะต
องลาออกจากตําแหน�งกรรมการดําเนินการเดิมของตนเสียก�อนและให
ถือว�าเปBนการ
พ
นจากตําแหน�งตามวาระ 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต
องพ
นจากตําแหน�งท้ังคณะ ให
คณะกรรมการดําเนินการท่ีได
รับเลือกต้ังใหม�
อยู�ในตําแหน�งได
เช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และให
นําความในวรรคแรกมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ข<อ 79 การพ<นจากตําแหน�ง  กรรมการดําเนินการต
องพ
นจากตําแหน�ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต�อไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปBนหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออกต�อท่ีประชุม

ใหญ�ของสหกรณ. 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(4) มีลักษณะต
องห
ามตามข
อ  76 
(5) ท่ีประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบียนสหกรณ.สั่งให
ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต�อกันสามครั้ง โดยไม�มีเหตุอันควร 

ให
กรรมการดําเนินการผู
มีส�วนได
เสียตาม (6) อุทธรณ.ต�อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ.ได
 ภายในสามสิบวัน
นับแต�วันท่ีรับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ.ให
เปBนท่ีสุด 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได
สอบสวนพิจารณาปรากฏว�า กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (7) และได
ลงมติ
โดยคะแนนเสียงไม�น
อยกว�าสองในสามแห�งจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ท้ังหมดในขณะนั้นยกเว
นผู
มีส�วนได
เสีย ก็
เปBนอันถือว�ากรรมการดําเนินการรายนั้นต
องพ
นจากตําแหน�ง 
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กรณีท่ีท่ีประชุมใหญ�ลงมติถอดถอนให
กรรมการดําเนินการพ
นจากตําแหน�งท้ังคณะให
ท่ีประชุมใหญ�ครั้งนั้น

เลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการใหม�ท้ังคณะและอยู�ในตําแหน�งได
เช�นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

ข<อ 80 ตําแหน�งว�างก�อนถึงคราวออกตามวาระ  ถ
าตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว
นแต�เพราะเหตุตามข
อ 79(6) )ให
กรรมการดําเนินการท่ียังดํารงตําแหน�งอยู�ดําเนินการต�อไปจนกว�าจะมี
การประชุมใหญ� ซ่ึงจะได
มีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนในตําแหน�งท่ีว�าง แต�ถ
าในเวลาใดจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือน
อยกว�าองค.ประชุม กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหน�งอยู�จะประชุมดําเนินการใด ๆ ไม�ได
 
นอกจากต
องนัดเรียกให
มีการประชุมใหญ�วิสามัญข้ึนโดยเร็ว เฉพาะการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนตําแหน�งท่ีว�าง
ลง 

ในกรณีท่ีตําแหน�งกรรมการดําเนินการว�างลงก�อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก�อน เปBนตําแหน�ง
ประธานกรรมการ หากไม�มีรองประธานกรรมการทําหน
าท่ีแทนและยังมิได
มีการประชุมใหญ�เพ่ือเลือกต้ังใหม� 
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนข้ึนทําหน
าท่ีแทนชั่วคราวจนกว�าจะมีการเลือกต้ัง
ใหม� 

กรรมการดําเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ�เลือกต้ังข้ึนแทนในตําแหน�งท่ีว�าง ให
อยู�ในตําแหน�งได
เพียงเท�า
กําหนดเวลาท่ีผู
ซ่ึงตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยู�ได
 

ข<อ 81 การประชุมและองค�ประชุม ให
คณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต�ต
องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปBนอย�างน
อย 

ให
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได
 ใน
กรณีท่ีเปBนการประชุมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงแก
ไขระเบียบข
อบังคับและเรื่องท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ. ให
แจ
ง
เจ
าหน
าท่ีของกรมส�งเสริมสหกรณ.และกรมตรวจบัญชีสหกรณ.ทราบด
วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต
องมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการดําเนินการท้ังหมด จึงจะเปBนองค.ประชุม 

ข<อ 82 อํานาจหน<าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน
าท่ีดําเนินกิจการ
ท้ังปวงของสหกรณ. ให
เปBนไปตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ.กับท้ังในทางอันจะทําให
เกิด
ความจําเริญแก�สหกรณ. ซ่ึงรวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ. ตลอดจนดูแลให
สมาชิกปฏิบัติการ
ต�าง ๆ ตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ. 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู
ยืมเงิน การให
เงินกู
 และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ. 
 (3) พิจารณาดําเนินการต�าง ๆ เก่ียวกับทรัพย.สิน ดังระบุไว
ในวัตถุประสงค.ของสหกรณ. 

(4) คํ้าประกันเงินกู
ท่ีสหกรณ.กู
ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ. โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะ
ส�วนตัว 

(5) กําหนดระเบียบต�าง ๆ ของสหกรณ. 
(6) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ� การเสนองบการเงินประจําป�และรายงาน

ประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ.ต�อท่ีประชุมใหญ� 
(7) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ต�อท่ีประชุมใหญ� 
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(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําป�หรือแผนปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ. ให


ท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
 (9) เสนอให
ท่ีประชุมใหญ�พิจารณาให
สหกรณ.สมัครเข
าเปBนสมาชิกและออกจากการเปBนสมาชิก
ชุมนุมสหกรณ. และองค.การอ่ืน 
 (10) พิจารณามอบหมายอํานาจหน
าท่ีในการดําเนินงานให
แก�ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู
จัดการและบุคคลท่ีเก่ียวข
องได
ตามความเหมาะสม 

(11) พิจารณาดําเนินการแต�งต้ังและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพ่ือประโยชน.ในการดําเนินกิจการของสหกรณ. 

(12) พิจารณาดําเนินการแต�งต้ัง หรือจ
าง และกําหนดค�าตอบแทนของผู
จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู
จัดการให
เปBนการถูกต
อง 
 (13) พิจารณากําหนดตัวเจ
าหน
าท่ีของสหกรณ.ให
ปฏิบัติหน
าท่ีแทนผู
จัดการ 

(14) พิจารณาดําเนินการแต�งต้ังและกําหนดค�าตอบแทนแก�ผู
ตรวจสอบภายใน 
(15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเปBนท่ีปรึกษาของสหกรณ. ตลอดจนกําหนด

ค�าตอบแทนให
ตามท่ีเห็นสมควร 
(16) จัดให
มีและดูแลให
เรียบร
อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต�าง ๆ และบรรดาอุปกรณ.

ดําเนินงานของสหกรณ. 
(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืนหรือ คณะอนุกรรมการ ผู
ตรวจสอบกิจการ ความเห็น

ของผู
จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ. 
(18) พิเคราะห.และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ. รองนายทะเบียนสหกรณ. ผู
ตรวจการ

สหกรณ. ผู
สอบบัญชี หรือพนักงานเจ
าหน
าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ.มอบหมาย 
(19) พิจารณาให
ความเท่ียงธรรมแก�บรรดาสมาชิก เจ
าหน
าท่ีสหกรณ. ตลอดจนสอดส�องดูแล

โดยท่ัวไปเพ่ือให
กิจการของสหกรณ.ดําเนินไปด
วยดี 
(20) ฟmอง ต�อสู
 หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ. หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ

ข
อพิพาทให
อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(21) พิจารณาแต�งต้ังผู
แทนสหกรณ.เพ่ือเข
าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ�ของสันนิบาต

สหกรณ.แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ. และองค.กรอ่ืนซ่ึงสหกรณ.นี้เปBนสมาชิก ท้ังนี้ ให
เปBนไปตามท่ีข
อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ.แห�งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ. และองค.การนั้นกําหนดไว
 

(22) เสนอแผนงาน และวงเงินการจ�ายคืนค�าหุ
นบางส�วนระหว�างการเปBนสมาชิกให
ท่ีประชุมใหญ�
อนุมัติ 

ข<อ 83 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ  ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรืองดเว
น
กระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลินเล�อในการปฏิบัติหน
าท่ีของตนจนทําให
เสื่อมเสียผลประโยชน.ของสหกรณ.
หรือสมาชิก อันเปBนเหตุให
สหกรณ.มีข
อบกพร�องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงาน
การสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เปBนเหตุให
สหกรณ.ได
รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต
อง
รับผิดชอบชดใช
ค�าเสียหายให
แก�สหกรณ. 
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คณะกรรมการอ่ืน 
ข<อ 84 คณะกรรมการอํานวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการจากคณะกรรมการ

ดําเนินการ จํานวน7คน โดยให
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ดําเนินการเปBนกรรมการอํานวยการ และให
คณะกรรมการดําเนินการต้ังกรรมการดําเนินการอ่ืนเปBนกรรมการร�วมอีก
ตามสมควร 

ให
ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปBนประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให
อยู�ในตําแหน�งได
เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซ่ึงต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให
คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต
องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปBน
อย�างน
อย และให
ประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต
องมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการอํานวยการท้ังหมด จึงจะเปBนองค.ประชุม 

ข
อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให
เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ 

ข<อ 85 อํานาจหน<าท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ให
คณะกรรมการอํานวยการเปBนผู
ดําเนินกิจการแทน
คณะกรรมการดําเนินการตามท่ีได
รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข
อบังคับ  ระเบียบ มติ และคําสั่ง ของสหกรณ. ซ่ึง
รวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ�ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให
เปBนไป
ตามข
อบังคับและระเบียบของสหกรณ. 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ.ให
ถูกต
องครบถ
วนและเปBนปWจจุบันอยู�
เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต�าง ๆ ตลอดจนทรัพย.สินของสหกรณ.ให
อยู�ในสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร
อมท่ีจะให
ผู
เก่ียวข
องตรวจสอบได
ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแก
ไขการบริหารงานของสหกรณ. 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําป�และรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของ

สหกรณ.เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�ของสหกรณ. เสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา

และเสนอให
ท่ีประชุมใหญ�พิจารณาอนุมัติ 
(7) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําป�ของสหกรณ. เสนอต�อคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
(8) ทํานิติกรรมต�าง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ.ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ข<อ 86 คณะกรรมการเงินกู< คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู
จากคณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน7คน โดยให
มีตําแหน�งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปBนกรรมการ 
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คณะกรรมการเงินกู
ให
อยู�ในตําแหน�งได
เท�ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซ่ึงต้ังคณะกรรมการ

เงินกู
นั้น 
ให
คณะกรรมการเงินกู
ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต
องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปBนอย�าง

น
อย และให
ประธานกรรมการเงินกู
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
 
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู
 ต
องมีกรรมการเงินกู
เข
าประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

เงินกู
ท้ังหมด จึงจะเปBนองค.ประชุม 
ข
อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู
 ให
นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมคราว

ถัดไป 

ข<อ 87 อํานาจหน<าท่ีของคณะกรรมการเงินกู<  ให
คณะกรรมการเงินกู
มีอํานาจหน
าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให
เงินกู
แก�สมาชิกตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ.  รวมท้ังข
อต�อไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการใช
เงินกู
ของสมาชิกให
เปBนไปตามวัตถุประสงค.ท่ีให
เงินกู
นั้น 
 (2) ตรวจสอบและควบคุมให
เงินกู
มีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. และเม่ือเห็น

ว�าหลักประกันสําหรับเงินกู
รายใดเกิดบกพร�องก็ต
องกําหนดให
ผู
กู
จัดการแก
ไขให
คืนดีภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 (3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู
กู
ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดในสัญญา 
 (4) รายงานและสอบสวนเบ้ืองต
นให
ได
ข
อความจริง ในกรณีสมาชิกผู
กู
ขอผ�อนเวลาการส�งเงินงวด

ชําระหนี้เงินกู
 หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ�อนผันหรือ
เรียกคืนเงินกู
 หรือสอบสวนลงโทษให
สมาชิกออกจากสหกรณ. หรือพิจารณาว�าตกเปBนผู
ผิดนัดชําระหนี้ตามข
อ76 
(6)โดยจะต
องรายงานเปBนประจําทุกเดือน 

ข<อ 88 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ.จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให
มีตําแหน�งเปBนประธานกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปBนกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.ให
อยู�ในตําแหน�งได
เท�าท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.นั้น 

ให
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต�จะต
องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเปBนอย�างน
อย และให
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได
 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ. ต
องมีกรรมการมาประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงจํานวนของ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.ท้ังหมด จึงจะเปBนองค.ประชุม 

ให
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.รายงานผลการปฏิบัติงานให
คณะกรรมการดําเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ข<อ 89 อํานาจหน<าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� ให
คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ.มีอํานาจและหน
าท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ข
อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ.ในส�วนท่ี
เก่ียวข
อง ซ่ึงรวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

(1) ให
ความช�วยเหลือทางวิชาการแก�สมาชิก โดยให
การศึกษาและอบรมแก�สมาชิกและผู
ท่ีสนใจให

ทราบถึงเจตนารมณ. หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ. 
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(2) ประชาสัมพันธ.และเผยแพร�ข�าวสาร ความรู
เก่ียวกับลักษณะ ประโยชน.รวมท้ังผลงานของสหกรณ.

ให
สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธ.และให
ความรู
แก�ผู
สนใจสมัครเข
าเปBนสมาชิก 
(4) ให
การศึกษาอบรมและเผยแพร�แก�สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย. และการใช
จ�ายเงินอย�างรอบคอบ 

ตลอดจนวิชาการต�าง ๆ อันจะเปBนประโยชน.ต�อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข�าวความเคลื่อนไหวด
านการดําเนินงานของสหกรณ.อ่ืนท้ังในและนอกประเทศ 

เพ่ือนําตัวอย�างท่ีดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก�สมาชิกตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 

ข<อ 90 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปBนแก�การดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแต�งต้ัง
อนุกรรมการต�าง ๆ เพ่ือมอบหมายให
ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ. โดยมีอํานาจหน
าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต�งต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความรู
 ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เปBนท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการและให
ถือว�าท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการเปBนส�วนหนึ่งขององค.ประกอบ 

ประธานในที่ประชุม 

ข<อ 91 ประธานในท่ีประชุม  ในการประชุมใหญ�หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให
ประธาน
กรรมการเปBนประธานในท่ีประชุม ถ
าประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม ก็ให
รองประธานกรรมการเปBนประธานในท่ี
ประชุม และถ
ารองประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมด
วย ก็ให
ท่ีประชุมเลือกต้ังกรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเปBน
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช�น คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู
 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ. ให
ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เปBนประธานในท่ีประชุม ถ
าประธาน
กรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุม ก็ให
ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปBนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมหน�วยให
ประธานของหน�วยหรือเลขานุการหน�วย (ถ
ามี) เปBนประธานในท่ีประชุมตามลําดับ แต�
ถ
าประธานหน�วยหรือเลขานุการหน�วยไม�อยู�ในท่ีประชุมก็ให
ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข
าประชุมคนหนึ่งข้ึนเปBนประธาน
ในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ�วิสามัญท่ีสมาชิกร
องขอให
เรียกประชุม ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ�ได
 มีมติถอดถอน 
คณะกรรมการดําเนินการท้ังคณะหรือตําแหน�งประธานกรรมการให
ผู
ตรวจสอบกิจการเปBนประธานในท่ีประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปLญหาในที่ประชุม 
ข<อ 92 การออกเสียง  สมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกคนหนึ่งให
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชุม

ใหญ�และท่ีประชุมหน�วยสุดแต�กรณี สมาชิกและผู
แทนสมาชิกจะมอบให
ผู
อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม�ได
 
ถ
าในปWญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู
ใดมีส�วนได
เสียเปBนพิเศษเฉพาะตัว ผู
นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม�ได
 

ข<อ 93 การวินิจฉัยปLญหา การวินิจฉัยปWญหาต�าง ๆ ในท่ีประชุมใหญ� หรือท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให
ถือคะแนนเสียงข
างมาก ถ
าคะแนนเสียงเท�ากัน ให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปBนเสียงชี้ขาด เว
นแต�ในกรณีต�อไปนี้ให
ถือเสียงไม�น
อยกว�าสองในสามของจํานวนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 
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(1) การแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ. 
(3) การแยกสหกรณ. 
(4) การเลิกสหกรณ. 

การอ่ืนใดท่ีข
อบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไว
เปBนการเฉพาะ ก็ให
ถือปฏิบัติเปBนไปตามข
อกําหนดนั้น 
ถ
าในปWญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู
ใดมีส�วนได
เสียเปBนพิเศษเฉพาะตัว ผู
นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม�ได
 

รายงานการประชุม 

ข<อ 94 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ�  การประชุมหน�วย  การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต
องจัดให
ผู
เข
าประชุมลงลายมือชื่อ พร
อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัย
ท้ังสิ้นไว
ในรายงานการประชุม  และให
ประธานในท่ีประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ แล
วแต�กรณี  
อีกคนหนึ่งท่ีเข
าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว
เปBนสําคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต
องจัดทําให
แล
วเสร็จภายในไม�เกินสามสิบวัน 

หมวด  9 
ผู<จัดการและเจ<าหน<าที่ของสหกรณ� 

ข<อ 95 การจ<างและแต�งตั้งผู<จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย.
สุจริต มีความรู
ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต�งต้ังหรือจ
างเปBนผู
จัดการของสหกรณ. โดยต
องไม�เปBนบุคคลท่ีมี
ลักษณะต
องห
ามตามข
อ 76 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)หรือเปBนท่ีปรึกษาสหกรณ.หรือเปBนผู
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ. และในการจ
างผู
จัดการต
องทําหนังสือสัญญาจ
างไว
เปBนหลักฐานและให
คณะกรรมการดําเนินการเรียกให
มี
หลักประกันให
เปBนไปตามกฎหมาย 

ในการแต�งต้ัง หรือจ
างผู
จัดการ ต
องให
ผู
จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน
าท่ีดังกําหนดไว
ในข
อ 97 
เปBนลายลักษณ.อักษร 

ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ.เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การ
แต�งต้ังหรือจ
างการกําหนดอัตราเงินเดือน การให
สวัสดิการ และการให
ออกจากตําแหน�งของผู
จัดการ 

ข<อ 96 การดํารงตําแหน�งผู<จัดการ สหกรณ.อาจจ
างผู
จัดการได
สองวิธี คือ มีกําหนดระยะเวลาจ
างหรือไม�มี
กําหนดระยะเวลาจ
างก็ได
 

ข<อ 97 อํานาจหน<าท่ีและความรับผิดชอบของผู<จัดการ  ผู
จัดการมีอํานาจหน
าท่ีในการจัดการท่ัวไป และ
รับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ. รวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข
าเปBนสมาชิกให
เปBนการถูกต
อง ตลอดจนเปBนธุระจัดให
ผู
เข
าเปBนสมาชิกลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค�าธรรมเนียมแรกเข
ากับเงินค�าหุ
นตามข
อบังคับของสหกรณ. 

(2) ควบคุมให
มีการเก็บเงินค�าหุ
นรายเดือน แจ
งยอดจํานวนหุ
น จ�ายคืนค�าหุ
นและชักชวนการถือหุ
น
ในสหกรณ. 

(3) รับฝากเงิน จ�ายคืนเงินฝาก และส�งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ. 
(4) เปBนธุระในการตรวจสอบคําขอกู
 จ�ายเงินกู
 จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกู
ให
เปBนไปตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ. 
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(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเก่ียวกับเงินค�าหุ
น และเงินให
กู
ทุกหกเดือน   พร
อมกับแจ
ง

ให
สมาชิกทราบเปBนรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ
างเจ
าหน
าท่ีของสหกรณ.ตามอํานาจหน
าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ.รวมถึง

กําหนดหน
าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ
าหน
าท่ีของสหกรณ. ตลอดจนเปBนผู
บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ
าหน
าท่ีเหล�านั้นให
เปBนไปโดยถูกต
องเรียบร
อย 

(7) เปBนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให
มีใบสําคัญโดยครบถ
วน รับผิดชอบใน
การรับจ�ายเงินของสหกรณ.ให
เปBนการถูกต
อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต�าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว
โดยครบถ
วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ.ให
เปBนไปตามท่ีกําหนดไว
ในระเบียบของสหกรณ. 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต�าง ๆ ของสหกรณ.ให
ถูกต
องครบถ
วนและ
เปBนปWจจุบัน 

(9) ติดต�อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ� ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

 
(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําป�และรายงานประจําป�แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ.

เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให
ท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ�ายประจําป�ของสหกรณ. เสนอคณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณา เพ่ือเสนอให
ท่ีประชุมใหญ�อนุมัติ 
(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ
าหน
าท่ีให
สอดคล
องกับแผนงานท่ีได
รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ� 
(13) เข
าร�วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ� ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม

คณะกรรมการอ่ืน ๆ เว
นแต�กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ มิให
เข
าร�วมประชุม 
(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ. 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ. และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย.สินต�าง ๆ ของ สหกรณ.ให
อยู�ใน

สภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ.ต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ.ต�อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการ

กําหนด 
(18) คํ้าประกันเงินกู
ท่ีสหกรณ.กู
ยืมจากกรมส�งเสริมสหกรณ. โดยรับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะ

ส�วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ.

มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทําเพ่ือให
กิจการในหน
าท่ีลุล�วงไปด
วยดี 

ข<อ 98 การพ<นจากตําแหน�งของผู<จัดการ ผู
จัดการของสหกรณ.ต
องพ
นจากตําแหน�งด
วยเหตุอย�างใด
อย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปBนหนังสือต�อคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ. หรือมีลักษณะต
องห
ามตามท่ีข
อบังคับและกฎหมาย

สหกรณ.กําหนด 
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   (4) อายุครบหกสิบป�บริบูรณ. หรือครบกําหนดตามสัญญาจ
าง สุดแต�เง่ือนไขใดถึงกําหนดก�อน และให

พ
นจากตําแหน�งเม่ือได
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและนําเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�ในป�บัญชีท่ีเกษียณอายุเรียบร
อย
แล
วโดยให
เกษียณในสิ้นเดือนท่ีมีการประชุมใหญ�ในป�บัญชีนั้นเสร็จสิ้น 
   กรณีสหกรณ.ประสงค.จะจ
างผู
จัดการท่ีเกษียณอายุแล
วทํางานต�อในตําแหน�งผู
จัดการ ก็สามารถ
กระทําได
 โดยจ
างเปBนคราวคราวละไม�เกินหนึ่งป� ซ่ึงการจ
างในกรณีดังกล�าว ควรพิจารณาถึงสุขภาพร�างกายของผู
จัดการ
ในการปฏิบัติงานท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพการดําเนินกิจการของสหกรณ.เปBนสําคัญ  
   ท้ังนี้ ให
สามารถจ
างผู
จัดการท่ีเกษียณอายุแล
วทํางานต�อในตําแหน�งผู
จัดการ ได
สูงสุดไม�เกินอายุหก
สิบห
าป� และให
สิ้นสุดสัญญาจ
างในแต�ละป�เม่ือได
จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและนําเสนอต�อท่ีประชุมใหญ�ในป�บัญชี
นั้นเรียบร
อยแล
ว 

(5) ถูกเลิกจ
าง 
(6) ถูกลงโทษให
ออกหรือไล�ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให
เห็นเปBนประจักษ.ว�าได
กระทําการหรือ

ละเว
นการกระทําการใด ๆ อันอาจทําให
เกิดความไม�สงบเรียบร
อยและศีลธรรมอันดีแก�ประชาชนหรือไม�เหมาะสมกับ
ตําแหน�งหน
าท่ีผู
จัดการสหกรณ. 

ข<อ 99 การลาออกจากตําแหน�งผู<จัดการ ให
ผู
จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ.ก�อนวันท่ีจะออกไม�น
อยกว�า
สามสิบวัน และให
เลขานุการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออกนั้น 

ข<อ 100 การแต�งตั้งผู<รักษาการแทนผู<จัดการ  ถ
าตําแหน�งผู
จัดการว�างลง และยังไม�ได
แต�งต้ังให
ผู
ใดดํารง
ตําแหน�งแทน หรือเม่ือผู
จัดการไม�อยู�หรือไม�อาจปฏิบัติหน
าท่ีได
เปBนครั้งคราว ให
รองผู
จัดการ หรือผู
ช�วยผู
จัดการ หรือ
เจ
าหน
าท่ีของสหกรณ.ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปBนผู
รักษาการแทน 

ข<อ 101 การเปล่ียนผู<จัดการ  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผู
จัดการ ให
เปBนหน
าท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ
ต
องจัดให
มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย.สินและหนี้สิน   ตลอดจนจัดทํางบการเงิน ของ
สหกรณ.เพ่ือทราบฐานะอันแท
จริงก�อนท่ีจะส�งมอบงาน 

ข<อ 102 เจ<าหน<าท่ีของสหกรณ�  นอกจากตําแหน�งผู
จัดการแล
ว สหกรณ.อาจจัดจ
างและแต�งต้ังเจ
าหน
าท่ีอ่ืน
ตามความจําเปBนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ. โดยต
องไม�เปBนบุคคลท่ีมีลักษณะต
องห
ามตามข
อ 76(1) (2) (3) (4) หรือเปBน
ท่ีปรึกษาสหกรณ.หรือเปBนผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ. ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ. 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู<ตรวจสอบกิจการ 

 ข<อ 103 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู

ความสามารถและเหมาะสมเปBนท่ีปรึกษาของสหกรณ.เพ่ือให
ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณ. 
จํานวนไม�เกินห
าคน ท้ังนี้ ให
เปBนไปตามระเบียบของสหกรณ. 

ผลประโยชน.และค�าตอบแทนหรือค�าใช
จ�ายท่ีมีชื่อเรียกเปBนอย�างอ่ืน ของผู
ทรงคุณวุฒิท่ีเปBนท่ีปรึกษาซ่ึง
จะต
องได
รับให
อยู�ภายใต
งบประมาณรายจ�ายท่ีได
รับอนุมัติต�อท่ีประชุมใหญ� และจะต
องแสดงไว
ในรายงานประจําป�และ
เสนอต�อท่ีประชุมใหญ�ทราบเปBนรายบุคคล 
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ผู<ตรวจสอบกิจการ 

 ข<อ 104 ผู<ตรวจสอบกิจการ  ให
ท่ีประชุมใหญ�เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเปBนบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลหรือผู
ท่ีมีคุณวุฒิความรู
ความสามารถในด
านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร.การสหกรณ. หรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวข
องกับสหกรณ.และมีคุณสมบัติเปBนผู
ผ�านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ. หรือ
หน�วยงานอ่ืนท่ีได
รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ.รวมท้ังไม�มีลักษณะต
องห
ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ. เปBนผู
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ. จํานวนสามคนหรือคณะผู
ตรวจสอบกิจการจํานวนสามคนต�อคณะ หรือหนึ่งนิติ
บุคคล 

กรณีเลือกคณะผู
ตรวจสอบกิจการ ให
มีประธานคณะหนึ่งคนมีหน
าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให
บรรลุ
วัตถุประสงค.ในการตรวจสอบกิจการและให
ประกาศชื่อประธานคณะผู
ตรวจสอบกิจการให
ท่ีประชุมใหญ�ทราบด
วย 

ข<อ 105 ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผู<ตรวจสอบกิจการ  ให
คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคล
เข
ารับการเลือกต้ังเปBนผู
ตรวจสอบกิจการก�อนวันประชุมใหญ� และพิจารณาคัดเลือกผู
ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติ
และไม�มีลักษณะต
องห
ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ.กําหนด  เพ่ือนําเสนอชื่อผู
ท่ีผ�านการคัดเลือกเสนอให
ท่ี
ประชุมใหญ�เลือกต้ังตามประกาศ โดยผู
สมัครเข
ารับการเลือกต้ังเปBนผู
ตรวจสอบกิจการต
องแสดงตนต�อท่ีประชุมใหญ�
ด
วย และให
ผู
ท่ีได
รับเลือกต้ังคะแนนสูงสุดเปBนผู
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท�ากันให
ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่ง
เสียงเปBนเสียงชี้ขาด  ท้ังนี้ ให
ผู
ท่ีได
รับเลือกต้ังลําดับคะแนนรองลงมาเปBนผู
ตรวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่ง คนหรือ
คณะหรือหนึ่งนิติบุคคล 

 

กรณีมีผู
ตรวจสอบกิจการคนใดต
องขาดจากการเปBนผู
ตรวจสอบกิจการตามข
อ 107 (2) (3) (4) หรือ (5) 
ให
ผู
ตรวจสอบกิจการสํารองเข
าปฏิบัติหน
าท่ีได
ทันทีเท�าระยะเวลาท่ีเหลืออยู�ของผู
ซ่ึงตนแทน หรือจนกว�าจะมีการเลือกต้ัง
ผู
ตรวจสอบกิจการใหม� 

 ข<อ 106 การดํารงตําแหน�งผู<ตรวจสอบกิจการ  ผู
ตรวจสอบกิจการอยู�ในตําแหน�งได
มีกําหนดเวลา 2ป�บัญชี
สหกรณ. เม่ือครบกําหนดเวลาแล
วยังไม�มีการเลือกต้ังผู
ตรวจสอบกิจการคนใหม� ก็ให
ผู
ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน
าท่ี
อยู�ต�อไปจนกว�าท่ีประชุมใหญ�มีมติเลือกต้ังผู
ตรวจสอบกิจการคนใหม� 

  ผู
ตรวจสอบกิจการท่ีพ
นจากตําแหน�งตามวาระอาจจะได
รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ�อีกได
แต�ต
องไม�เกินสอง
วาระติดต�อกัน  

กรณีผู
ตรวจสอบกิจการขาดจากการเปBนผู
ตรวจสอบกิจการก�อนครบวาระ ให
กําหนดระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ�เพ่ือเลือกต้ังผู
ตรวจสอบกิจการคนใหม� ในคราวประชุมใหญ�ครั้งแรกหลังจากผู
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาด
จากการเปBนผู
ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหน�งของผู
แทนต�อเนื่องจากผู
ท่ีตนมาดํารงตําแหน�ง   

ข<อ 107 การขาดจากการเปJนผู<ตรวจสอบกิจการ  ผู
ตรวจสอบกิจการต
องขาดจากการเปBนผู
ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุอย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้ 

(1) พ
นจากตําแหน�งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปBนหนังสือยื่นต�อประธานคณะกรรมการดําเนินการและให
มีผลวันท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.มีมติรับทราบ 
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(4) ท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ.ลงมติถอดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซ่ึงเปBนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 

ออกจากตําแหน�งท้ังคณะหรือรายบุคคล   
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ.วินิจฉัยว�าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต
องห
ามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ.กําหนด  

ข<อ 108 อํานาจหน<าท่ีของผู<ตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน
าท่ีตรวจสอบการดําเนินงาน ท้ัง
ปวงของสหกรณ. ท้ังด
านการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และด
านปฏิบัติการในการดําเนินธุรกิจตามท่ีกําหนด
ไว
ในข
อบังคับของสหกรณ. รวมท้ัง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข
อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ. และการตรวจสอบในเรื่องต�างๆ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกต
องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให
เปBนไปตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน 
สหกรณ.กําหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือให
ข
อสังเกตและข
อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให
เปBนไปตามกฎหมาย 
ข
อบังคับ และระเบียบของสหกรณ. 

(3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ. เพ่ือให
เปBนไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ.ข
อบังคับ และระเบียบของสหกรณ. รวมท้ังคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ. สํานักงานสหกรณ.จังหวัด สํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ. กําหนดให
ต
องปฏิบัติ 

(4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย.สินของสหกรณ. วิเคราะห.และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช
ทรัพย.สินของสหกรณ. เพ่ือให
การใช
ทรัพย.สินเปBนไปอย�างเหมาะสมและคุ
มค�า   

(5)  ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ.ในการพิจารณาแก
ไข ข
อสังเกตหรือ
ข
อบกพร�องเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีได
รับแจ
งจากสํานักงานสหกรณ.จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ. หรือผู
สอบ
บัญชี 
 ข<อ 109 การรายงานผลการตรวจสอบ  ให
ผู
ตรวจสอบกิจการมีหน
าท่ีรายงานผลการตรวจสอบ เปBนลายลักษณ.
อักษรประจําเดือนและประจําป� เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมท้ังข
อสังเกตข
อเสนอแนะท่ีเปBนประโยชน. และเข
าร�วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือแจ
งผลการตรวจสอบประจําเดือนท่ีผ�านมาเข
าร�วมประชุมใหญ�เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําป�เสนอต�อท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ.ด
วย 

กรณีพบว�ามีเหตุการณ.ท่ีอาจก�อให
เกิดความเสียหายแก�สหกรณ.หรือสมาชิก หรือสหกรณ.มีการปฏิบัติไม�เปBนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมท้ังข
อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือคําสั่งของ
สหกรณ.ท่ีอาจจะก�อให
เกิดความเสียหายแก�สมาชิกหรือสหกรณ.อย�างร
ายแรงให
แจ
งผลการตรวจสอบกิจการต�อคณะกรรมการ
ดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแก
ไข และให
จัดส�งสําเนารายงานดังกล�าวต�อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ. และสํานักงาน
สหกรณ.จังหวัดโดยเร็ว 

ให
ผู
ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก
ไขข
อบกพร�อง ข
อสังเกต และให
รายงานผลการติดตามการแก
ไข
ข
อบกพร�อง ข
อสังเกตของสหกรณ.ไว
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด
วย 

ข<อ 110 ความรับผิดของผู<ตรวจสอบกิจการ  กรณีผู
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว
นการปฏิบัติตาม
อํานาจหน
าท่ี หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปBนเหตุให
สหกรณ.ได
รับความเสียหาย ผู
ตรวจสอบกิจการ
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ต
องรับผิดชอบชดใช
ค�าเสียหายให
แก�สหกรณ. หรือหากตรวจพบข
อบกพร�องของสหกรณ.ต
องแจ
งให
คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบโดยเร็ว และผู
ตรวจสอบกิจการต
องรับผิดชอบชดใช
ค�าเสียหายอันจะเกิดแก�สหกรณ.ด
วยเหตุไม�แจ
งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู
ตรวจสอบกิจการให
เปBนไปตามมติของท่ีประชุมใหญ� 

ข<อ 111 สหกรณ�มีหน<าท่ีต�อผู<ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
(1) อํานวยความสะดวก ให
ความร�วมมือแก�ผู
ตรวจสอบกิจการ ในการให
คําชี้แจงตอบข
อซักถามต�าง 

ๆพร
อมท้ังจัดเตรียมข
อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ. เพ่ือประโยชน.ในการตรวจสอบ
กิจการ 

(2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมให
ผู
ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญให
ผู
ตรวจสอบกิจการเข
าร�วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.ทุกครั้ง 

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข
อสังเกตและข
อเสนอแนะของผู
ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให
การดําเนินกิจการ
ของสหกรณ.เปBนไปโดยถูกต
องตามกฎหมาย ระเบียบ และข
อบังคับของสหกรณ. 

 

หมวด  11 
การแก<ไขเพ่ิมเติมข<อบังคับ 

 

 ข<อ 112 การแก<ไขเพ่ิมเติมข<อบังคับ  จะกระทําได
ก็แต�โดยหลักเกณฑ.และวิธีการดังต�อไปนี้ 
(1) ต
องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ�เปBนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให
แจ
งไปยังสมาชิกพร
อม

หนังสือแจ
งระเบียบวาระการประชุมใหญ� 
(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับได
 เม่ือมีการพิจารณาเรื่องท่ีจะขอ

แก
ไขเพ่ิมเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติให
แก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับนั้น ให
ถือเสียงไม�น
อยกว�าสองใน
สามของจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ท้ังหมดในขณะนั้น   

กรณีท่ีสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกไม�น
อยกว�าหนึ่งในห
าของจํานวนสมาชิกหรือผู
แทนสมาชิกท้ังหมด
หรือไม�น
อยกว�าหนึ่งร
อยคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือร
องขอต�อคณะกรรมการดําเนินการ ก�อนการประชุมใหญ�ไม�น
อยกว�า
สามสิบวันให
แก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับก็ย�อมทําได
 โดยต
องระบุข
อความท่ีขอแก
ไขเพ่ิมเติมนั้นพร
อมด
วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับ ให
กระทําได
แต�เฉพาะในการประชุมใหญ�ท่ีมีองค.
ประชุมไม�น
อยกว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกหรือของผู
แทนสมาชิกท้ังหมด หรือมีองค.ประชุมไม�น
อยกว�าหนึ่งร
อยคน 
แล
วแต�กรณี 

(4) ข
อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ.รับจดทะเบียนแล
ว หากยังไม�ได
กําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให

สอดคล
องกัน ก็ให
นําความท่ีได
กําหนดไว
ในข
อบังคับแล
วนั้นมาบังคับใช
 และให
ผู
เก่ียวข
องถือปฏิบัติ 

 

หมวด 12 
ข<อเบ็ดเสร็จ 

ข<อ 113 ระเบียบของสหกรณ�  ให
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน
าท่ีกําหนดระเบียบต�าง ๆ เพ่ือดําเนินการ
ให
เปBนไปตามวัตถุประสงค.แห�งข
อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ. รวมท้ังในข
อต�อไปนี้ 

(1) ระเบียบว�าด
วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ. 
(2) ระเบียบว�าด
วยการรับเงินฝากจากสหกรณ.อ่ืน 
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(3) ระเบียบว�าด
วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห. 
(4) ระเบียบว�าด
วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคลอ่ืน 
(5) ระเบียบว�าด
วยการให
เงินกู
แก�สมาชิกสหกรณ. 
(6) ระเบียบว�าด
วยการให
เงินกู
แก�สหกรณ.อ่ืน 
(7) ระเบียบว�าด
วยการโอนสมาชิกระหว�างสหกรณ. 
(8) ระเบียบว�าด
วยการรับจ�ายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบว�าด
วยเจ
าหน
าท่ีและข
อบังคับเก่ียวกับการทํางาน 
(10) ระเบียบว�าด
วยการใช
ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน. 
(11) ระเบียบว�าด
วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ 
(12) ระเบียบว�าด
วยการตรวจสอบและแก
ไขปWญหาหรือข
อร
องเรียนของสมาชิก 
(13) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไว
ให
มี เพ่ือสะดวกและเปBนแนวทางใน

การปฏิบัติงานของสหกรณ. 
ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต
องได
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ.ก�อนจึงจะใช
บังคับ

ได
  
ส�วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช
แล
ว ให
ส�งสําเนาให
นายทะเบียนสหกรณ. และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ.ทราบภายในสามสิบวัน 

ข<อ 114 การดําเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย.สินของสหกรณ.ถูกยักยอกหรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณ.เรียกคืนเงินกู
ตามข
อ 15 และข
อ 113(5) (6) แต�มิได
รับชําระตามเรียก 
คณะกรรมการดําเนินการต
องร
องทุกข.หรือฟmองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ข<อ 115 การตีความในข<อบังคับ  ถ
ามีปWญหาเก่ียวกับการตีความในข
อบังคับข
อใด ให
คณะกรรมการ
ดําเนินการเสนอปWญหานั้นต�อนายทะเบียนสหกรณ.เพ่ือขอคําวินิจฉัย และให
สหกรณ.ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ข<อ 116 ทรัพย�สินของสหกรณ�  การจําหน�ายอสังหาริมทรัพย.ของสหกรณ.ต
องได
รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู�ในขณะนั้นเปBนเอกฉันท. และต
องได
รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ�ด
วย 

การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ�ตามความในวรรคแรก ให
ถือเสียงข
างมากของสมาชิกหรือผู
แทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข<อ 117 การจําหน�ายทรัพย�สินเม่ือสหกรณ�ต<องเลิก  เม่ือสหกรณ.ต
องเลิกและได
จัดการชําระบัญชีโดย
จําหน�ายทรัพย.สินตามกฎหมายว�าด
วยสหกรณ. ตลอดท้ังจ�ายคืนเงินรับฝากพร
อมด
วยดอกเบ้ียและชําระหนี้สินอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ.เสร็จสิ้นแล
ว ปรากฏว�าสหกรณ.มีทรัพย.สินเหลืออยู�เท�าใดให
ผู
ชําระบัญชีจ�ายตามลําดับ ดังต�อไปนี้ 

(1) จ�ายคืนเงินค�าหุ
นให
แก�สมาชิกไม�เกินมูลค�าหุ
นท่ีชําระแล
ว 
(2) จ�ายเปBนเงินปWนผลตามหุ
นท่ีชําระแล
ว แต�ต
องไม�เกินอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ.กําหนด 
(3) จ�ายเปBนเงินเฉลี่ยคืนตามข
อ 30 (2) 

เงินท่ีจ�ายตามข
อ (2) และ (3) เม่ือรวมท้ังสิ้นต
องไม�เกินยอดรวมแห�งจํานวนเงินกําไรสุทธิท่ีสหกรณ.หาได
 ใน
ระหว�างป�ท่ีเลิกสหกรณ.กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปWนผลท่ีถอนไปตามข
อ 30 (4) ในป�นั้น 

ถ
ายังมีทรัพย.สินเหลืออยู�อีก ให
โอนให
แก�สหกรณ.อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ.แห�งประเทศไทยตามมติของท่ี
ประชุมใหญ� หรือด
วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ. ในกรณีท่ีไม�อาจเรียกประชุมใหญ�ได
ภายในสามเดือนนับ
แต�วันท่ีชําระบัญชีเสร็จ 
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ข<อ 118 ในกรณีท่ีข<อบังคับนี้มิได<กําหนดข<อความเรื่องใดไว<  ให
สหกรณ.รับบทบัญญัติท่ีกําหนดไว
ใน
กฎหมายว�าด
วยสหกรณ. ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ.มาใช
เปBนส�วนหนึ่งแห�ง
ข
อบังคับนี้ด
วย 

บทเฉพาะกาล 
ข<อ 119  นับแต�วันที่ข<อบังคับน้ีใช<บังคับ ระเบียบใดซ่ึงสหกรณ.ถือใช
อยู�ก�อนวันที่ข
อบังคับนี้ถือใช
 และไม�ขัด

หรือแย
งกับข
อบังคับนี้ให
ถือใช
ตามระเบียบนั้นไปก�อน จนกว�าจะได
กําหนดระเบียบข้ึนถือใช
ใหม�ตามข
อบังคับนี้ 

 

     ลงชื่อ             ประธานกรรมการ   
            (                               ) 

     ลงชื่อ    เลขานุการ 

            (                      ) 

 

เหตุผล  ที่ต
องยกเลิกข
อบังคับเดิมและใช
ข
อบังคับฉบับนี้แทน 
           เพื่อให
สอดคล
องกับพระราชบัญญัติสหกรณ. พ.ศ. 2542 และที่แก
ไขเพิ่มเติม ,ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ.ว�าด
วยการ
จัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ
นของสหกรณ. พ.ศ.2564,ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ.ว�าด
วยข้ันตอน วิธีการดําเนินการ
ถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.และการยื่นอุทธรณ.ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.  มีมติให
พ
น
จากสมาชิกภาพ พ.ศ.2564 , ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ.ว�าด
วยการรับจดทะเบียนข
อบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบสหกรณ. 
พ.ศ.2563 ,ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ. ว�าด
วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ. พ.ศ.2563  และกฎกระทรวงการดําเนินงาน
และการกํากับดูแลสหกรณ.ออมทรัพย.และสหกรณ.เครดิตยูเนี่ยนพ.ศ.2564  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให
แก
ไขข
อบังคับของสหกรณ.ฉบับใหม�  ด
วยคะแนนเสียงข
างมาก 

(เห็นชอบด
วยคะแนนเสียง 540  เสียง/ ไม�เห็นชอบ   2  เสียง/ งดออกเสียง  86  เสียง) 
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  4.2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ� ประจําป� 2565 
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หนังสือรับรองของสหกรณ� 

       วันท่ี   9  ธันวาคม   2565 

เรียน  นายเชิงชาย  จันทร�ศรี  ผู<สอบบัญชี 
 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ให
ไว
เพ่ือประโยชน.ของท�านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ.ออมทรัพย.
สาธารณสุขนครพนม จํากัด  สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2565  เพ่ือแสดงความเห็นว�างบการเงินดังกล�าว
แสดงฐานะการเงินณวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2565 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน  ของ
สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด โดยถูกต
องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ.กําหนดหรือไม� 
 

  ข
าพเจ
าเปBนผู
รับผิดชอบในการจัดให
มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให
การดําเนินงานของสหกรณ.เปBนไป
ตามกฎหมายสหกรณ. ระเบียบ ข
อบังคับท่ีเก่ียวข
อง 
 

  ข
าพเจ
าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีท�านตรวจสอบตามท่ีข
าพเจ
าทราบและคิดว�าควรจะเปBน 
เช�น รายการดังต�อไปนี้ 
 

1. งบการเงินไม�มีการแสดงข
อมูลท่ีขัดต�อข
อเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญซ่ึงรวมถึงการละเว
นการแสดง รายการ
และข
อมูลต�างๆ 
  2. ข
าพเจ
าได
จัดเอกสารหลักฐานและข
อมูลดังต�อไปนี้ให
ท�านตรวจสอบครบถ
วนแล
วคือ 

2.1บันทึกทางการบัญชีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข
อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข
องท้ังหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

3. ไม�มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวข
องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ
าหน
าท่ีของสหกรณ.ผู

ซึ ่งมีหน
าที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย�างเปBน
สาระสําคัญต�องบการเงิน 

4. สหกรณ.ได
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมดซ่ึงหากไม�ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย�างมีสาระ สําคัญ
ต�องบการเงินนอกจากนี้สหกรณ.ได
ปฏิบัติตามระเบียบและข
อกําหนดของหน�วยงานราชการหรือหน�วยงานท่ีกํากับดูแลซ่ึง
หากไม�ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย�างมีสาระสําคัญต�องบการเงิน 
  5. สหกรณ.ไม�ได
รับหนังสือแจ
งจากหน�วยราชการอันมีผลต�องบการเงินเพราะมิได
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข
อบังคับซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน
าซ่ึงควรจะได
นํามา
พิจารณาเปyดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือใช
เปBนหลักเกณฑ.ในการต้ังสํารองค�าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
  6. รายการหรือข
อมูลดังต�อไปนี้มีการบันทึกหรือเปyดเผยไว
อย�างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ.หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ข
อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข
อจํากัดการใช
เงินกู
 
6.3 สินทรัพย.ท่ีใช
เปBนหลักประกัน 

7. สหกรณ.มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย.ท้ังหมดอย�างถูกต
องตามกฎหมายและไม�มีภาระผูกพันหรือข
อผูกมัดใดๆ  
ในสินทรัพย.ของสหกรณ.  เว
นแต�ท่ีได
เปyดเผยไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  8.  สหกรณ.ได
บันทึกหรือเปyดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ.ทั้งที่เกิดขึ้นแล
วและอาจเกิดข้ึนใน
ภายหน
าไว
อย�างเหมาะสมรวมท้ังได
มีการเปyดเผยไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกันท้ังหมดท่ีสหกรณ.
ให
แก�บุคคลท่ีสามนอกจากนี้สหกรณ.ไม�มีคดีฟmองร
องอ่ืนและไม�มีคดีท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึน 

9.  นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล
วไม�มีเหตุการณ.ใดเกิดข้ึนหรือไม�ปรากฏ
ข
อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต�องบการเงินอย�างมีสาระสําคัญซึ่งต
องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปyดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก 
 
      ขอแสดงความนับถือ   

        
     (นางสาวรุ�งนภา  อุดานนท.) 

       ประธานกรรมการ 
    สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
 

          
                (นางสุพัตรา  เอกอายะ) 

     ผู
จัดการ 

                                                สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติงบการเงินของสหกรณ. ประจําป� 2565  ด
วยคะแนนเสียงเปBนเอกฉันท. 
  (อนุมัติ  582  เสียง/ ไม�อนุมัติ  0  เสียง/ งดออกเสียง  0  เสียง) 
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   4.3  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2565 
 

ประธาน ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงินป� 2565 สหกรณ.มีกําไรสุทธิประจําป� 2565 จํานวน 
140,919,908.88 บาท จึงขอเสนอร�างการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2565 เพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญ� 
สามัญประจําป� 2565 พิจารณา ดังนี้ 
 

อัตรา บาท % อัตรา บาท %

กําไรสุทธิ 140,919,908.88    100.00 137,475,731.76    100.00   

ก.จัดสรรตามข<อบังคับ

- ทุนสํารอง (ไม�น
อยกว�าร
อยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 14,229,364.07        10.10 16,571,696.25        12.06       

- เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ� (ร
อยละ 1 ของกําไรสุทธิ

  แต�ไม�เกิน 30,000  ตามกฏกระทรวง) 30,000.00               0.02 30,000.00               0.02         

ข. จัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ�

- เงินปLนผลตามหุ<น(ไม�เกินร
อยละ10 ของทุนเรือนหุ
น 5.50    76,528,015.63        54.31 5.50     71,835,524.63        52.25       

- เงินเฉล่ียคืนตามส�วนธุรกิจ(คิดจากดอกเบี้ยทั้งป�ที่สมาชิกชําระ) 18.00  44,312,529.18        31.44 17.40   43,278,510.88        31.48       

- โบนัสคณะกรรมการและเจ<าหน<าท่ี(ไม�เกินร
อยละ10 ของกําไรสุทธิ) 3,100,000.00          2.20 3,100,000.00          2.26         

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปLนผล(ไม�เกินร
อยละ2ของกําไรสุทธิ 5,000.00                 0.00 5,000.00                 0.00         

- ทุนสาธารณประโยชน� (ไม�เกินร
อยละ10 ของกําไรสุทธิ 10,000.00               0.01 50,000.00               0.04         

- ทุนขยายกิจการ 5,000.00                 0.00 5,000.00                 0.00         

- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม (ไม�เกินร
อยละ10 ของกําไรสุทธิ) 100,000.00             0.07 100,000.00             0.07         

ค. จัดสรรเปJนกองทุนสวัสดิการ

- กองทุนสงเคราะห�เก่ียวกับการศพฯ(ไม�เกินร
อยละ10 ของกําไรสุทธิ 1,600,000.00          1.14 1,500,000.00          1.09         

- ทุนส�งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก (ไม�เกินร
อยละ10 ของกําไรสุทธิ) 700,000.00             0.50 600,000.00             0.44         

- กองทุนประกันความเส่ียง 300,000.00             0.21 400,000.00             0.29         

รวมทั้งส้ิน 140,919,908.88    100.00  137,475,731.76    100.00   

บาท % บาท %

120,840,544.81      85.75 115,114,035.51      83.73       

14,249,364.07        10.11 16,631,696.25        12.10       

2,300,000.00          1.64 2,100,000.00          1.53         

400,000.00             0.28 500,000.00             0.36         

3,100,000.00          2.20 3,100,000.00          2.26         

30,000.00               0.02 30,000.00               0.02         

140,919,908.88    100.00 137,475,731.76    100.00   รวมทั้งส้ิน

4. เปJนประโยชน�แก�สหกรณ�+สมาชิก (ทุนศึกษาอรม+ทุนประกันความเส่ียง)

5. เปJนโบนัสคณะกรรมการและเจ<าหน<าที่

6. เปJนค�าบํารุงสันนิบาตสหกรณ�

1. กลับคืนสู�สมาชิกเปJนรายบุคคล(ปLนผล+เฉล่ียคืน)

2. เปJนประโยชน�แก�สหกรณ�โดยรวม (ทุนสํารอง+ทุนสะสมอ่ืน)

3. เปJนสวัสดิการแก�สมาชิก (ทุนสงเคราะห�ศพ+ทุนการศึกษาบุตร)

ป� 2565 ป� 2564

สรุปสัดส�วนการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป� 2565

รายการ
ป� 2564ป� 2565

รายการ

 

 
มติท่ีประชุม อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป� 2565  ด
วยคะแนนเสียงเปBนเอกฉันท. 
  (อนุมัติ  570 เสียง/ ไม�อนุมัติ  0  เสียง/ งดออกเสียง  0  เสียง) 
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4.4  พิจารณากําหนดค�าเบ้ียเล้ียง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าเบ้ียประชุม 

ประธาน ตามท่ีข
อบังคับของสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด ข
อ 71 กําหนดให
อํานาจในการ
พิจารณากําหนดค�าเบ้ียเลี้ยง  ค�าพาหนะ  ค�าเช�าท่ีพักและค�าเบ้ียประชุม  ของกรรมการดําเนินการ  
กรรมการอ่ืนๆ ท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ เปBนอํานาจของท่ีประชุมใหญ� ดังนั้นเพ่ือความ
ถูกต
องตามข
อบังคับ ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ. ชุดท่ี 38  ในการประชุมครั้งท่ี 
13/2565  จึงมีมติขอเสนอค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าเบ้ียประชุม ต�อท่ีประชุมใหญ�
สามัญประจําป� 2565 ขอเชิญท่ีประชุมฯ พิจารณาดังนี้ 

 

ข<อกําหนดเดิม ข<อเสนอ มติท่ีประชุม 

เบ้ียเล้ียง 
-  เจ
าหน
าท่ี วันละ  600   บาท 
-  รองผู
จัดการ  วันละ  700   บาท 
-  สมาชิก กรรมการ ผู
จัดการ รองประธานวันละ 800 บาท 
-  ประธานกรรมการ วันละ 1,000 บาท    

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 

ค�าตอบแทนในการเข<าประชุมใหญ� 
- สมาชิก  คนละ   1,500   บาท 
- กรรมการ,ฝUายจัดการและผู
เข
าร�วมประชุม คนละ 1,500  บาท 

คงเดิม 
คงเดิม 

ค�าเช�าท่ีพัก/โรงแรม 
- ทุกตําแหน�ง จ�ายตามจริงไม�เกิน   คืนละ 1,900 บาท 
 ไม�ใช�โรงแรม 
- ทุกตําแหน�งจ�ายตามจริงไม�เกินคืนละ 900  บาท 

 
คงเดิม 

 
คงเดิม 

เบ้ียประชุม 
- กรรมการ 800 บาท / ครั้ง/คน 
- ประธานกรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง 
- กรรมการย�อย 800 บาท/ครั้ง 
- บุคคลอ่ืนท่ีสหกรณ.เชิญเข
าร�วมประชุมหรือผู
เข
าร�วมประชุม  
  800 บาท/ครั้ง 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 

ค�าพาหนะ 
- ค�ารถโดยสารเบิกได
ตามจ�ายจริงทุกตําแหน�ง 
- ค�ารถไฟคงเดิม (ตามระเบียบ) 
- ค�าโดยสารเครื่องบินโดยการอนุมัติของประธานกรรมการ 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

 

    ขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ ค�าเช�าท่ีพักและค�าเบ้ียประชุมตามท่ีเสนอ ด
วยคะแนนข
างมาก 
  (เห็นชอบ 613  เสียง/ ไม�เห็นชอบ  1  เสียง/ งดออกเสียง  0  เสียง) 
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4.5   พิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานตามปริมาณธุรกิจของสหกรณ� ป� 2566 

การรับสมัครสมาชิก ราย จํานวนเงิน/ราย จํานวนเงิน
1. รับสมัครสมาชิกสามัญ 90.00     1,000.00           90,000.00           
2. รับสมัครสมาชิกสมทบ 90.00     1,500.00           135,000.00         

รวม 180.00   2,500.00           225,000.00         
การเงินฝากจากสมาชิก ราย จํานวนเงิน/ราย จํานวนเงิน

เงินรับฝากออมทรัพย. 50 10,000.00         500,000.00         
เงินรับฝากออมทรัพย.พิเศษ-สมาชิก 200 50,000.00         10,000,000.00     
เงินรับฝากประจํา-สมาชิก 20 10,000.00         200,000.00         

รวม 270.00   70,000.00         10,700,000.00     
การจ�ายเงินกู<แก�สมาชิก จํานวน

เงินให
กู
ฉุกเฉิน 100.00    100,000.00        10,000,000.00     
เงินให
กู
ฉุกเฉินพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 500.00    100,000.00        50,000,000.00     
เงินให
กู
สามัญ 20.00     1,000,000.00      20,000,000.00     
เงินให
สมาชิกกู
สามัญเพ่ือเปBนทุนอาชีพเสริม 100.00    100,000.00        10,000,000.00     
เงินให
กู
สามัญเพ่ือการรวมหนี้ 10.00     500,000.00        5,000,000.00       
เงินให
กู
สามัญเพ่ือการศึกษา 2.00       500,000.00        1,000,000.00       
เงินกู
สามัญเพ่ือการดํารงชีพ 100.00    100,000.00        10,000,000.00     
เงินกู
สามัญเพ่ือคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ 150.00    100,000.00        15,000,000.00     
เงินกู
สามัญเพ่ือการรักษาพยาบาล 200.00    100,000.00        20,000,000.00     
เงินกู
สามัญเพ่ือชําระหนี้บังคับคดี 100.00    200,000.00        20,000,000.00     
เงินให
กู
พิเศษ 10.00     2,000,000.00      20,000,000.00     
เงินกู
พิเศษเพ่ือการเคหะ 2.00       3,000,000.00      6,000,000.00       

รวม 1,294.00 7,800,000.00     187,000,000.00   
แผนการกู<ยืมเงิน แห�ง จํานวนเงิน/ราย จํานวนเงิน

กู
ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน 5 250,000,000.00  1,250,000,000.00  

รวม 5           250,000,000.00  1,250,000,000.00 
แผนการรับฝากเงินจากสหกรณ�ออมทรัพย�อ่ืน แห�ง จํานวนเงิน/ราย จํานวนเงิน

รับฝากเงินจากสหกรณ.ออมทรัพย.อื่น 6 30,000,000.00    180,000,000.00    

รับฝากเงินจากสหกรณ.ออมทรัพย.อื่น 4 30,000,000.00    120,000,000.00    

รวม 10         60,000,000.00   300,000,000.00   

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด
แผนธรุกิจสหกรณ� ประจําป� 2566

** เปBนการกู
เพ่ือชําระหนี้เดิมที่สหกรณ.มีพันธะผูกพัน (กู
เงินดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือชําระหนี้เงินกู
ดอกเบ้ียสูง) **

** เปBนการรับฝากเพ่ือคืนสหกรณ.อื่น (รับเงินฝากดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือคืนเงินฝากท่ีดอกเบ้ียสูง) **

** เปBนการรับฝากเพ่ือเสริมสภาพคล�องทางการเงินและให
กู
แก�สมาชิก **

  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการดําเนินงานตามปริมาณธุรกิจของสหกรณ. ป� 2566  ด
วยคะแนนเสียงข
างมาก 
  (อนุมัติ  606 เสียง/ ไม�อนุมัติ  1  เสียง/ งดออกเสียง  0  เสียง) 
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   4.6  พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ประจําป�  2566 
 

วิสัยทัศน� (VISION)  :   เปJนสหกรณ�ช้ันนําด<านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการด<วยนวัตกรรม 
  และเทคโนโลยี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

พันธกิจ (MISSION) 
 M1 ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ.กํากับดูแลสหกรณ.ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 M2 พัฒนาระบบบริการสู�ความเปBนเลิศด
วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 M3 บริหารจัดการสินเชื่อให
มีคุณภาพ  และส�งเสริมการออมให
ยั่งยืน 

 M4 พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให
ม่ันคง 
 M5 สนับสนุนสังคม ชุมชน สิ่งแวดล
อม และกระบวนการสหกรณ.แบบบูรณาการ 

เข็มมุ�ง 
 การบริหารสินเชื่อท่ีมีคุณภาพ 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
 ธํารงมาตรฐานการดําเนินงานสหกรณ.ตามกฎกระทรวง 
 เปBนต
นแบบด
านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
ในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนางานประจํา 
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ส�งเสริมกิจกรรมทางสังคม ชุมชน สิ่งแวดล
อมและกระบวนการสหกรณ. 
 

ค�านิยม  :  STEPO   
 S : Standardization           มีข<อกําหนดตามเกณฑ�มาตรฐาน 
 T : Team Spirit                 ร�วมใจทํางานเปJนหนึ่งเดียว 
 E : Excellent Service         เช่ียวชาญงานบริการ 
 P : Participation                ประสานงานให<ความร�วมมือ 
 O : Organization Learning  องค�กรส�งเสริมการเรียนรู<ร�วมกัน 
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    สรุปกลยุทธ�แยกตามรูปแบบการดําเนินการ 
 

กลยุทธ�ท่ี 1 (เชิงรุก) 1.พัฒนาบุคลากรให
มีทักษะในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล M1+M2

2.พัฒนาฐานข
อมูลด
านกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง นายทะเบียน ระเบียบและ

ข
อบังคับสหกรณ.  ให
เอ้ือต�อการให
บริการแก�ผู
เก่ียวข
อง

M1+M2

3.สร
างภาคีเครือข�ายด
านแหล�งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเสริมสภาพคล�องทางการเงิน M3+M4

4.พัฒนาเครือข�ายด
านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับใช
ใน

กระบวนการทํางานของสหกรณ.

M2

5.สนับสนุนการอนุรักษ.สิ่งแวดล
อม ในสังคมและชุมชน M5

6.พัฒนาระบบเสริมสร
างความม่ันคงทางการเงินสําหรับสมาชิก M4

กลยุทธ�ท่ี 2 (เชิงรับ) 1.ส�งเสริมให
มีคณะกรรมการสหกรณ.หรือผู
แทนฯเพ่ือให
บริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี M1+M4

กลยุทธ�ท่ี 3 (เชิงแก<ไข) 1.ส�งเสริมและสร
างวัฒนธรรมการออมสําหรับสมาชิก M3+M4

กลยุทธ�ท่ี 4 (เชิงปRองกัน) 1.ปรับปรุงและแก
ไขระเบียบ ข
อบังคับของสหกรณ.ให
สอดคล
องกับกฏหมายที่

เก่ียวข
อง

M1

 
 
 

1.พัฒนาบุคลากรให
มทีักษะในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล M1

2.พัฒนาฐานข
อมลูด
านกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง นายทะเบียน ระเบียบและข
อบังคบัสหกรณ.  ให

เอ้ือต�อการให
บริการแก�ผู
เก่ียวข
อง M1

3.สร
างภาคเีครือข�ายด
านแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่าเพ่ือเสริมสภาพคล�องทางการเงิน M3

4.พัฒนาเครือข�ายด
านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับใช
ในกระบวนการทํางานของ
สหกรณ.

M2

5.สนับสนุนการอนุรักษ.ส่ิงแวดล
อม ในสังคมและชุมชน M5

6.พัฒนาระบบเสริมสร
างความมัน่คงทางการเงินสําหรับสมาชิก M4

7.ส�งเสริมให
มคีณะกรรมการสหกรณ.หรือผู
แทนฯเพ่ือให
บริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ M1

8.ส�งเสริมและสร
างวัฒนธรรมการออมสําหรับสมาชิก M3

9.ปรับปรุงแก
ไข ระเบียบและข
อบังคบัของสหกรณ.ให
สอดคล
องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข
อง M1

สรุปกลยุทธ�ในการบริหารจัดการสหกรณ� ป� 2566
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วัตถุประสงค�  กลยุทธ�  ผลลัพธ�/ผลผลิต  และตัวชี้วัด 
  

พันธกิจที่ 1 : ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ�กํากับดูแลสหกรณ�ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

วัตถุประสงค� กลยุทธ� ผลลัพธ�/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค�าเปRาหมาย 

ป� 2566 
ผู<รับผิดชอบ 

1. เพื่อให
การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล
องตาม
เกณฑ.กํากับดูแล
สหกรณ.ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

1.พัฒนาบุคลากรให
มีทักษะ
ในการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

1. คณะกรรมการและฝUายจัดการมทีักษะในการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภบิาล 

1.ร
อยละของคณะกรรมการและฝUาย
จัดการที่มีทักษะในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับด ี

70 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
ฝUายจัดการ 

2. สหกรณ.มีคู�มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

2 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
ฝUายจัดการ 

3. สหกรณ.มีคู�มือปฏิบัติงานของฝUายจัดการ 3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือ
การปฏิบัติงานของฝUายจัดการ 

2 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
ฝUายจัดการ 

2.พัฒนาฐานข
อมูลด
าน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
คําสั่ง นายทะเบียน 
ระเบียบและข
อบังคับ
สหกรณ.  ให
เอื้อต�อการ
ให
บริการแก�ผู
เกี่ยวข
อง 

1.สหกรณ.มีแหล�งข
อมูลด
านกฎหมายกฎ ระเบียบ 
คําสั่ง นายทะเบียนระเบียบและข
อบังคับสหกรณ. ให

ผู
สนใจสามารถสืบค
นได
 

4. ระดับความสําเร็จของการจัด
ฐานข
อมูลด
านกฎหมายกฎ ระเบียบ 
คําสั่งนายทะเบียนระเบียบและข
อบังคับ 
ของสหกรณ.  

2 
 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสาววราลักษณ.  ไชยรตัน. 

7.ส�งเสริมให
มี
คณะกรรมการสหกรณ.หรือ
ผู
แทนฯเพื่อให
บริการ
ครอบคลมุทุกพื้นที่ 

1.สหกรณ.มีคณะกรรมการสหกรณ.หรือผู
แทนฯเพื่อ
ให
บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 

5. ร
อยละของกรรมการหรือผู
แทน
สหกรณ.ครอบคลุมทุกหน�วยบริการ 

 

100 
 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสาววราลักษณ.  ไชยรตัน. 

9.ปรับปรุงแก
ไข ระเบียบ
และข
อบังคับของสหกรณ.
ให
สอดคล
องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข
อง 

1.สหกรณ.มีระเบียบและข
อบังคับของสหกรณ.ที่
สอดคล
องกับกฎหมายที่เกี่ยวข
อง 

6.ร
อยละของระเบียบและข
อบังคับของ
สหกรณ.ที่สอดคล
องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข
อง 

100 
 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสาววราลักษณ.  ไชยรตัน. 

 
 



บันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่109 

วัตถุประสงค�  กลยุทธ�  ผลลัพธ�/ผลผลิต  และตัวชี้วัด 
 

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาระบบบริการสู�ความเปJนเลิศด<วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงค� กลยุทธ� ผลลัพธ�/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค�า
เปRาหมาย 
ป� 2566 

ผู<รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสู�ความเปBน
เลิศด
วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

2. เพื่อพัฒนา
ฐานข
อมูลให

ครบถ
วนถูกต
องและ
สมาชิกได
รับบริการ
อย�างมีประสิทธิภาพ 

4.พัฒนาเครือข�ายด
าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนํามาปรับใช

ในกระบวนการทํางานของ
สหกรณ. 

1. สหกรณ.มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการสหกรณ. 

7. จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการสหกรณ.ที่มผีลมาจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ผ�านเครือข�ายสหกรณ. 

2 เรื่อง คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นายราชสัน  ธิสุทอน 

2. บุคลากรของสหกรณ.มีความพึงพอใจต�อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

8. ร
อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สหกรณ.ต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

≥90 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นายราชสัน  ธิสุทอน 

9. ร
อยละความพึงพอใจของสมาชิกต�อ
การรับบริการจากสหกรณ. 

≥90 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นายราชสัน  ธิสุทอน 
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วัตถุประสงค�  กลยุทธ�  ผลลัพธ�/ผลผลิต  และตัวชี้วัด 
 

พันธกิจที่ 3 :บริหารจัดการสินเชื่อให<มีคุณภาพ  และส�งเสริมการออมให<ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค� กลยุทธ� ผลลัพธ�/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค�าเปRาหมาย 

ป� 2566 
ผู<รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการด
านสินเชื่อ 

2. เพื่อให
การบริหาร
จัดการสินเชื่อของ
สหกรณ.มีคุณภาพ 

3. เพื่อสร
างความ
ร�วมมือระหว�าง
สหกรณ.เครือข�าย 

3.สร
างภาคีเครือข�ายด
าน
แหล�งเงินทุนดอกเบี้ยต่าํเพื่อ
เสรมิสภาพคล�องทางการเงิน 

 

1.สหกรณ.มีแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยต่าํเพิ่มเสริมสภาพ
คล�องทางการเงิน 

10.จํานวนภาคีเครือข�าย ที่สหกรณ. 
ใช
เปBนแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 

 

10 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางนาตยา   เผ�าพันธ. 

4. เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนให
สมาชิก
มีการออมเงินกับ
สหกรณ. 

 

8.ส�งเสริมและสร
าง
วัฒนธรรมการออมสําหรับ
สมาชิก  

1. สมาชิกเปyดบัญชีเงินฝากรายใหม�กับสหกรณ.
เพิ่มขึ้น 

11.ร
อยละของจํานวนบัญชีเงินฝากราย
ใหม�ที่เปyดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ. 

20 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางเพ็ญศรี   ทิพย.ศร ี

2. สมาชิกฝากเงินรายเดือนกับสหกรณ.เพิ่มขึ้น 

 

12.ร
อยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงิน
รายเดือนเพิ่มขึ้น 

8.50 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางเดือนฤดี   พลนาร ี

3. สมาชิกเพิ่มค�าหุ
นรายเดือนกับสหกรณ.เพิ่มขึ้น 13.ร
อยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มค�าหุ
น
รายเดือน 

2.52 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางเดือนฤดี   พลนาร ี
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วัตถุประสงค�  กลยุทธ�  ผลลัพธ�/ผลผลิต  และตัวชี้วัด 
พันธกิจที่ 4 :พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให<มั่นคง 

วัตถุประสงค� กลยุทธ� ผลลัพธ�/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค�าเปRาหมาย 

ป� 2566 
ผู<รับผิดชอบ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิก 

6.พัฒนาระบบเสริมสร
าง
ความมั่นคงทางการเงิน
สําหรับสมาชิก 

1.  สมาชิกได
รบัการส�งเสริมด
านการจัดการ
การเงินและมีการดําเนินการต�อเนื่อง 

 

14. ร
อยละของสมาชิกที่ได
รบัการส�งเสริม
ด
านการวางแผนทางด
านการเงิน มีการ
ดําเนินการต�อเนื่อง(กลุ�มออนไลน.) 

  - กลุ�มที่มีความเสี่ยงทางด
านการเงิน 

32 
 
 
8 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสาววรินท.รัตน.  เนตรไลย. 

2. สมาชิกมีการร�วมวางแผนทางการเงินก�อน
เกษียณกับสหกรณ. 
 

15.ร
อยละของสมาชิกที่เข
าร�วมวางแผน
ทางการเงินก�อนเกษียณ 

  40 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางเพ็ญศรี   ทิพย.ศร ี

3. สหกรณ.มีการใช
งานระบบการควบคุมคุณภาพ
สมาชิกในการตดัสินใจทางการบรหิาร 

16.ร
อยละของการใช
งานระบบควบคุม 

คุณภาพสมาชิก 

100 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสุพัตรา    เอกอายะ 

 
 

พันธกิจที่ 5 :สนับสนุนสังคม ชุมชน สิ่งแวดล<อม และกระบวนการสหกรณ�แบบบูรณาการ 

วัตถุประสงค� กลยุทธ� ผลลัพธ�/ผลผลิต ตัวชี้วัด 

ค�า
เปRาหมาย ป� 

2566 

ผู<รับผิดชอบ 

1. เพื่อการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล
อม และ
กระบวนการสหกรณ. 
 

5.สนับสนุนการอนุรักษ.
สิ่งแวดล
อม ในสังคมและ
ชุมชน 

 

1. สหกรณ.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน 
สิ่งแวดล
อมและกระบวนการสหกรณ. 

17.จํานวนครั้งที่สหกรณ.จัด/ร�วม กิจกรรม
ทางสังคมชุมชน  สิ่งแวดล
อม และ
กระบวนการสหกรณ. 

10ครั้ง คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางนาตยา   เผ�าพันธ. 
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ตัวชี้วัด  ค�าน้ําหนัก  ค�าเปRาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนนุตัวชี้วัดและผู<รับผิดชอบหลัก  สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ตัวชี้วัด 
หน�วย

วัด 

น้ําหนัก 

(ร<อยละ) 

ค�า

เปRาหมาย 

ผลงานป�ที่ผ�านมา ค�าเปRาหมาย 
โครงการ/แผนงาน/ผู<รับผิดชอบ 

ป� 61 ป� 62 ป� 63 ป� 64 ป� 65 ป� 66 ป� 67 

มิติที่ 1 มิติด<านสังคมชุมชน สิ่งแวดล<อมและกระบวนการสหกรณ�   (ร<อยละ 10 ) ( 2ตัวชี้วัด)  

10.จํานวนภาคีเครือข�าย ที่สหกรณ.ใช

เปBนแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 

 

แห�ง 8 10 NA NA 5 4 7 10 10 1. โครงการพัฒนาเครือข�ายสหกรณ�/ 
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสาววราลักษณ.   ไชยรตัน. 

17.จํานวนครั้งที่สหกรณ.จัด/ร�วม 
กิจกรรมทางสังคมชุมชน  สิ่งแวดล
อม 
และกระบวนการสหกรณ. 

ครั้ง 5 10 1 1 3 8 10 10 10 2. โครงการ สหกรณ�เพื่อสังคม ชุมชน และ 

สิ่งแวดล<อม / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นายอนุชา   แซ�ย�อง 

มิติที่ 2 มิติด<านการเงิน (ร<อยละ 24)( 4ตัวชี้วัด) 

11.ร
อยละของจํานวนบัญชีเงินฝากราย
ใหม�ที่เปyดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ. 

ร
อยละ 5 20.00 4.89 5.49 12.15 15.13 7.55 
 

20.00 25.00 3. โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางเพ็ญศรี    ทิพย.ศร ี
12.ร
อยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงิน
รายเดือนเพิ่มขึ้น 

ร
อยละ 5 8.50 5.39 6.45 4.10 7.53 1.78 
 

 

8.50 9.00 3. โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางเพ็ญศรี    ทิพย.ศร ี
13.ร
อยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มค�าหุ
น
รายเดือน 

ร
อยละ 5 2.52 1.06 0.72 1.04 1.89 1.38 
 
 

2.52 3.02 3. โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางเพ็ญศรี    ทิพย.ศร ี
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ตัวชี้วัด  ค�าน้ําหนัก  ค�าเปRาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนุนตัวชี้วัดและผู<รับผิดชอบหลักสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ตัวชี้วัด 
หน�วย

วัด 

น้ําหนัก 

(ร<อยละ) 

ค�า

เปRาหมาย 

ผลงานป�ที่ผ�านมา ค�าเปRาหมาย  

โครงการ/แผนงาน/ผู<รับผิดชอบ 
ป� 61 ป� 62 ป� 63 ป� 64 ป� 65 ป� 66 ป� 67 

มิติที่ 3 มิติด<านสมาชิก/ผู<ใช<บริการ  (ร<อยละ 30) ( 4 ตัวชี้วัด) 
9. ร
อยละความพึงพอใจของสมาชิกต�อ
การรับบริการจากสหกรณ. 

ร
อยละ  8 90 NA 89.75 92.67 93.81 92.30 90 90 5. โครงการสหกรณ�สัญจร / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสาววรินท.รัตน.   ไชยรัตน. 
2. แผนงานประเมินผลการนํานวัตกรรมR2Iไปใช<ใน
งานประจํา / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสาวอรอุมา   พ�อชมภ ู

14 ร
อยละของสมาชิกที่ได
รับการ
ส�งเสริมด
านการวางแผนทางด
าน
การเงิน มีการดําเนินการต�อเนื่อง 

(กลุ�มออนไลน.) 
 -กลุ�มสมาชิกที่มีความเสี่ยงด
านการเงิน 

ร
อยละ 
 
 
 
 

ร
อยละ 

8 10 
 
 
 
8 

NA 
 
 
 

NA 

NA 
 
 
 

NA 

NA 
 
 
 

NA 

NA 
 
 
 

NA 

32.47 
 
 
 
8 

32 
 
 
 
8 

33 
 
 
 
9 

4. โครงการสร<างเสริมความมั่นคงทางด<านการเงินแก�
สมาชกิ/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางนาตยา   เผ�าพันธ. 

15.ร
อยละของสมาชิกที่เข
าร�วมวางแผน
ทางการเงินก�อนเกษียณ 

ร
อยละ  5 40 NA NA NA NA 81.58 40 50 4. โครงการสร<างเสริมความมั่นคงทางด<านการเงินแก�
สมาชกิ / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสุพัตรา   เอกอายะ 
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ตัวชี้วัด  ค�าน้ําหนัก  ค�าเปRาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนุนตัวชี้วัดและผู<รับผิดชอบหลักสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ตัวชี้วัด 
หน�วย

วัด 

น้ําหนัก 

(ร<อยละ) 

ค�า

เปRาหมาย 

ผลงานป�ที่ผ�านมา ค�าเปRาหมาย  

โครงการ/แผนงาน/ผู<รับผิดชอบหลัก 
ป� 61 ป� 62 ป� 63 ป� 64 ป� 65 ป� 66 ป� 67 

มิติที่ 4 มิติด<าน กระบวนการภายใน  (ร<อยละ 10) (1 ตัวชี้วัด)  

5. ร
อยละของกรรมการหรือผู
แทน
สหกรณ.ครอบคลุมทุกหน�วยบริการ 

ร
อยละ 5 100 NA NA NA NA 100 100 100 สามารถดําเนินการได
โดยการแต�งตั้งผู
ประสานงานสหกรณ.  
/คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสาววรินท.รัตน.   เนตรไลย. 

6.ร
อยละของระเบียบและข
อบังคับของ
สหกรณ.ที่สอดคล
องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข
อง 

ร
อยละ 5 100 NA NA NA NA 100 100 100 ตรวจสอบได
ตามจํานวนระเบียบและข
อบังคับของสหกรณ.ที่
ผ�านการรับทราบหรือเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ. / 
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสุพัตรา   เอกอายะ 

16.ร
อยละของการใช
งานระบบควบคุม 

คุณภาพสมาชิก 

ร
อยละ 5 100 NA NA NA NA 100 100 100 ตรวจสอบได
จากการรายงานผลการดําเนินการตามระบบ
ควบคุมคุณภาพสมาชิกต�อที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการ/ 
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  
นางสุพัตรา   เอกอายะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่115 

ตัวชี้วัด  ค�าน้ําหนัก  ค�าเปRาหมาย โครงการ/แผนงานสนับสนุนตัวชี้วัดและผู<รับผิดชอบหลักสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 

ตัวชี้วัด 
หน�วย

วัด 

น้ําหนัก 

(ร<อยละ) 

ค�า

เปRาหมาย 

ผลงานป�ที่ผ�านมา ค�าเปRาหมาย  

โครงการ/แผนงาน/ผู<รับผิดชอบหลัก 
ป� 61 ป� 62 ป� 63 ป� 64 ป� 65 ป� 66 ป� 67 

มิติที่ 5 มิติด<านการเรียนรู<และพัฒนาองค�กร  (ร<อยละ 26) ( 3 ตัวชี้วัด) 

1.ร
อยละของคณะกรรมการและฝUาย
จัดการที่มีทักษะในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลในระดับด ี

ร
อยละ 8 70 NA NA NA NA NA 70 80 ให
ความรู
ตามแนวทางที่สหกรณ.กําหนดและ
ประเมินผลจากแบบทดสอบ/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสุพัตรา   เอกอายะ 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ระดับ 5 2 NA NA NA NA NA 2 3 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสุพัตรา   เอกอายะ 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือ
การปฏิบัติงานของฝUายจัดการ 

ระดับ 8 2 NA NA NA NA NA 2 3 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสุพัตรา   เอกอายะ 

4. ระดับความสําเร็จของการจัด
ฐานข
อมูลด
านกฎหมายกฎ ระเบียบ 
คําสั่ง นายทะเบียนระเบียบและ
ข
อบังคับของสหกรณ.  

ระดับ 5 2 NA NA NA NA NA 2 3 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นางสุพัตรา   เอกอายะ 
 

7. จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการสหกรณ.ที่ได
มาจากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
จากเครือข�ายสหกรณ. 

เรื่อง 5 2 NA NA NA NA NA 2 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายสหกรณ./ 
แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล / 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นายราชสัน   ธิสุทอน 

8. ร
อยละความพึงพอใจของบุคลากร
สหกรณ.ต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ร
อย
ละ 

5 ≥90 NA NA NA 94.25 95.03 90 90 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล/ 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39  

นายราชสัน   ธิสุทอน 
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สรุปตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ� ป� 2566 
ลําดับ ตัวชี้วัด หน�วยวัด ค�าเปRาหมาย โครงการ/แผนงาน 

1. ร
อยละของคณะกรรมการและฝUายจดัการที่มีทักษะในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดี ร
อยละ 70 ให
ความรู
ตามแนวทางที่สหกรณ.กําหนดและประเมินผลจาก
แบบทดสอบ 

2. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับ 2 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานของฝUายจัดการ ระดับ 2 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล 

4. ระดับความสําเร็จของการจัดฐานข
อมูลด
านกฎหมายกฎ ระเบียบ คําสั่ง นายทะเบียนระเบียบและข
อบังคับ 
ของสหกรณ.  

ระดับ 2 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล 

5. ร
อยละของกรรมการหรือผู
แทนสหกรณ.ครอบคลุมทุกหน�วยบริการ ร
อยละ 100 ประกาศแต�งตั้งผู
ประสานงานสหกรณ. 

6. ร
อยละของระเบียบและข
อบังคับของสหกรณ.ที่สอดคล
องกับกฎหมายที่เกี่ยวข
อง ร
อยละ 100 ตรวจสอบได
ตามจํานวนระเบียบและข
อบังคับของสหกรณ.ที่
ผ�านการรับทราบหรือเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ. 

7. จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ.ที่ได
มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากเครือข�าย
สหกรณ. 

เรื่อง 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายสหกรณ./ 
แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล 

8. ร
อยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณ.ต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

ร
อยละ ≥90 แต�งตั้งคณะทํางานและประเมินผล 

9. ร
อยละความพึงพอใจของสมาชิกต�อการรับบริการจากสหกรณ. ร
อยละ ≥90 โครงการสหกรณ.สัญจร/แผนการประเมินผลการนํา
นวัตกรรม R2i ไปใช
ในงานประจํา 

10. จํานวนภาคีเครือข�าย ที่สหกรณ.ที่ใช
เปBนแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา แห�ง 10 โครงการพัฒนาเครือข�ายสหกรณ. 

11. ร
อยละของจํานวนบัญชีเงินฝากรายใหม�ที่เปyดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ. ร
อยละ 20 โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า 

12. ร
อยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น ร
อยละ 8.50 โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า 

13. ร
อยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มค�าหุ
นรายเดือน ร
อยละ 2.52 โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า 

14. ร
อยละของสมาชิกที่ได
รับการส�งเสริมด
านการวางแผนทางด
านการเงิน มีการดําเนินการต�อเนื่อง ร
อยละ 32 โครงการสร
างเสริมความมั่นคงทางด
านการเงินแก�สมาชิก 

. ร
อยละของสมาชิกที่ได
รับการส�งเสริมด
านการวางแผนทางด
านการเงิน มีการดําเนินการต�อเนื่อง (กลุ�มที่มี
ความเสี่ยงด
านการเงินเหลืองและแดง) 

ร
อยละ 8 โครงการสร
างเสริมความมั่นคงทางด
านการเงินแก�สมาชิก 

15. ร
อยละของสมาชิกที่เข
าร�วมวางแผนทางการเงินก�อนเกษียณกับสหกรณ. ร
อยละ 40 โครงการสร
างเสริมความมั่นคงทางด
านการเงินแก�สมาชิก 

16. ร
อยละของการใช
งานระบบควบคุมคุณภาพสมาชิก ร
อยละ 100 ตรวจสอบได
จากการรายงานผลการดําเนินการตามระบบ
ควบคุมคุณภาพสมาชิกต�อที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการ 

17. จํานวนครั้งที่สหกรณ.จัด/ร�วม กิจกรรมทางสังคมชุมชน  สิ่งแวดล
อม และกระบวนการสหกรณ. ครั้ง 10 โครงการสหกรณ.เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล
อม 
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด 
แผนงาน/โครงการ  ประจําป� 2566 

 

ลําดับ รหัสโครงการ ช่ือโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการ

1 10066 โครงการพัฒนาเครือข�ายสหกรณ. 78,500.00             

2 20066 โครงการสหกรณ.เพ่ือสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล
อม (CSR) 378,825.00           

3 30066 โครงการออมก�อน..มั่นคงกว�า 53,500.00             

4 40066 โครงการสร
างเสริมความมั่นคงด
านการเงินแก�สมาชิก 696,600.00           

5 50066 โครงการสหกรณ.สัญจร 962,000.00           

6 60066 โครงการเกษียณอย�างมั่นใจ...ก
าวไปกับสหกรณ. 809,600.00           

7 70066 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป� 2567 206,400.00           

แผนงาน

8 8066 1.แผนบริหารจัดการความเส่ียงทางด
านการเงินของสหกรณ. 9,100.00               

9 9066 2.แผนงานประเมินผลการนํานวัตกรรมR2Iไปใช
ในงานประจํา 121,800.00           

รวมเปJนเงินท้ังสิ้น 3,316,325.00         
 

 
*** ท่ีประชุมใหญ�อนุมัติงบประมาณรวม 2,600,000.- บาท *** 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธ�การพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป� 2566 

แผนงาน/โครงการ : 1. โครงการพัฒนาเครือข�ายสหกรณ� (รหัสโครงการ 10066) 

กลยุทธ� :  4. เพิ่มสภาพคล�องโดยการสร
างภาคีเครือข�ายในการให
บริการทางการเงินแก�สมาชิก 

ผลลัพธ�/ผลผลิต  :  1. สหกรณ.มภีาคีเครือข�ายที่ทําข
อตกลงสนับสนุนการดําเนินงานระหว�างสหกรณ. 
2. สหกรณ.มีสภาพคล�องเพียงพอต�อการให
บริการทางการเงินแก�สมาชิก 

ตอบสนองตัวชี้วัด : 1. จํานวนสหกรณ.ที่ทําข
อตกลงเปBนภาคีเครือข�ายสนับสนุนการดาํเนินงานระหว�างสหกรณ. 

ลําดับ 
โครงการ/

วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม 
กลุ�ม 

เปRาหมาย 

ระยะ 

เวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนา
เครือข�าย
สหกรณ�10066) 

 

วัตถุประสงค. : 
1. เพื่อสร
างภาคี
เครือข�ายความ
ร�วมมือทาง
วิชาการและ
บริหารสภาพ
คล�องระหว�าง
สหกรณ. 

1. มีสหกรณ.
ทําข
อตกลง
เปBนภาคี
เครือข�าย
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ระหว�าง
สหกรณ. 
จํานวน 10

สหกรณ. 

1. จัดทําแผนงาน /โครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
2. คณะทํางานประชุมเพื่อกําหนดบทบาท
หน
าที่รับผดิชอบตามแผนงาน จํานวน 1 ครั้ง 

3. ทําหนังสือเชิญสหกรณ.กลุ�มเปmาหมายเข
า
ร�วมกิจกรรม 
4. จัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู
ด
านการบริหารจัดการระหว�างสหกรณ./
ลงนามMOU เพื่อสร
างข
อตกลงในการ
ช�วยเหลือทางวิชาการและการเงินระหว�าง
สหกรณ./รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรม
“สหกรณ.สัมพันธ.” จํานวน 1 ครั้ง 
5.ศึกษาดูงานสหกรณ.ออมทรัพย.อื่น 
6.ประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนินการ
จํานวน 1 ครั้ง 
7.ส�งหนังสือแจ
งผลสรุปและข
อตกลงไปยัง
สหกรณ.ที่ทํา MOU 

8.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมทราบ 

9.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ�
สามัญประจําป� 

1.เตรียมความพร
อม 

- คณะกรรมการศึกษาฯ/

ผู
จัดการ 
2. กิจกรรมประชุมวิชาการ 

2.1 จากสหกรณ..สสจ.นพ 

 - คณะกรรมการดําเนินการ 
15 คน 

 - เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ 9 คน 

 - ผู
เข
าร�วมกิจกรรม 10 คน  
รวม 34 คน 

2.2จากสหกรณ.ภายนอก 
ตัวแทนสหกรณ.ออมทรัพย.
ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวม 50 คน 

รวมทั้งสิ้น 84 คน 

มกราคม - 
พฤศจิกายน
2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมประชมุวิชาการ 
1. ค�าเบี้ยประชุมรวมเปBนเงิน 25,900 บาท 
- ประธานฯ 1 คน x 1,000 บาท x 1 ครั้ง  = 1,000 บาท 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1 ครั้ง = 11,200 บาท 
- ผู
จัดการ จํานวน 1 คน x 800 บาท x 1 ครั้ง = 800 บาท 
- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 ครั้ง = 700 บาท 

- จนท.ฝUายจัดการ 7 คน x 600 บาท x 1 ครั้ง = 4,200 
- ผู
เข
าร�วมฯ 10 คน x 800 บาท x 1 ครั้ง  = 8,000 บาท 

2. ค�าพาหนะ คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ 7,000x1ครั้ง=7,000

บาท 
3. ค�าอาหารว�าง34 คน x 50 บาท x 2 มื้อ= 3,400 บาท 

5. ค�าอาหารกลางวัน 34 คน x 300 บาท x 1 มื้อ= 10,200 บาท 

6. ค�าอาหารเย็น34 คน x 400 บาท x 1 มื้อ= 13,600บาท 
7. ค�าห
องประชุม  =10,000 บาท 
8. ค�าวัสดุอุปกรณ. จํานวน 34 คน x100 บาท = 3,400 บาท 

9.ค�าใช
จ�ายอื่นๆ5,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น 78,500  บาท 

 
สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  119 
แผนงาน/โครงการ : 2. โครงการ สหกรณ�เพื่อสังคม ชุมชน และสิง่แวดล<อม (รหัสโครงการ 20066) 
กลยุทธ�  :  5.สนับสนุนการอนุรักษ.สิ่งแวดล
อม ในสังคมและชุมชน  
ผลลัพธ�/ผลผลิต :1. สหกรณ.มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล
อมและกระบวนการสหกรณ. 
ตอบสนองตัวชี้วัด  :  13. จํานวนครั้งที่สหกรณ.จัด/ร�วม กิจกรรมทางสังคมชุมชน  สิ่งแวดล
อม และกระบวนการสหกรณ. 

ลํา 

ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด 
เปRาหมาย
ผลผลิต 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

2. โครงการ: 

สหกรณ�เพื่อสังคม  
ชุมชนและ 

สิ่งแวดล<อม 

(รหัสโครงการ 
20066 

 

วัตถุประสงค. : 
1. เพื่อพัฒนา 

สังคม ชุมชน  
สิ่งแวดล
อมและ 

กระบวนการ 

สหกรณ. 
2. เพื่อสนับสนุน
และมสี�วนร�วมใน
กิจกรรมที่มีการจัด
ขึ้นเพื่อสังคม
ชุมชน สิ่งแวดล
อม
และกระบวนการ
สหกรณ.  

1. สหกรณ.มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล
อมและ
กระบวนการ
สหกรณ. จํานวน 

3 ครั้งและเข
า
ร�วมกิจกรรมทาง
สังคม 10 ครั้ง 

2.สหกรณ.มีการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล
อม
ให
น�าอยู�น�า
ทํางานและ
ปลอดภัย  

1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ

2.ประสานหน�วยงาน/สถานที่เปmาหมาย 

3.ประชาสัมพันธ.เชิญชวนผู
เกี่ยวข
องเข
าร�วมกิจกรรม 

4.จัดกิจกรรม “สหกรณ.เพื่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล
อม”จํานวน3 ครั้ง ดังนี้   
    1. ครั้งที่ 1มกราคม- มีนาคม 66/โซนใต
 
(นาแก/ธาตุพนม/เรณู/วังยาง ) 
     2. ครั้งที่2เมษายน-มิถุนายน 66/โซนกลาง  
(เมือง/ปลาปาก/ท�าอุเทน ) 
     3. ครั้งที่ 3กรกฎาคม – กันยายน 66/โซนเหนือ
(โพนสวรรค./ศรีสงคราม/นาหว
า/บ
านแพง/นาทม ) 
-กิจกรรมดาํเนินงาน เช�น การปลกูต
นไม
 ปรับปรุง
สิ่งแวดล
อม หรือบริจาคสิ่งของให
กับ/ศาสนสถาน/
โรงเรียน/ศูนย.ผู
สูงอายุ/หน�วยบริการสาธารณสุข 

5.เข
าร�วมกิจกรรมทางสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล
อม 
6.ปรับปรุงสภาพแวดล
อมให
น�าอยู�น�าทํางาน ของที่ทํา
การสหกรณ. 
7.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. จํานวน 3 ครั้ง 
8.ประชุมสรุปและประเมินผลการดําเนินการ จํานวน  
1 ครั้ง 

1. ผู
เข
าร�วมกิจกรรม 3 

โซนๆละ 20 คน รวม 
60 คน  
ประกอบด
วยตัวแทน 
จากคณะกรรมการ 5 
/ฝUายจัดการ 3 /
สมาชิก 7 

รวม 15 คน /ครั้ง 
รวม 3 ครั้ง 
2.สหกรณ.มีการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล
อมให
น�า
อยู�น�าทํางาน ตาม
เกณฑ. 
 

มกราคม- 
พฤศจิกายน 

2566 

1.ค�าใช<จ�ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
78,825 บาท (จ�ายตามจริง) 
- ค�าเบี้ยเลี้ยงผู
เข
าร�วมกิจกรรม 15 คน x 800 บาท x 3ครั้ง=
36,000 บาท 

- ค�าอาหารว�าง15คน x 35 บาท x 3 มื้อ= 1,575 บาท 
- ค�าอาหารกลางวัน15 คน x150 บาท x3 มื้อ= 6,750บาท 
- ค�าพาหนะ คณะกรรมการฝUายจัดการ 1,500 x 10 ครั้ง 

= 15,000 บาท 
- ค�าวัสดุอุปกรณ.15คน x100 บาท x 3 ครั้ง = 4,500 บาท 
- ค�าใช
จ�ายอื่นๆ 5,000.-บาท x 3 ครั้ง = 15,000 บาท 
2.ค�าปรับปรุงสภาพแวดล<อมให<น�าอยู�น�าทํางาน ของที่ทํา
การสหกรณ� 300,000  บาท รายเอียดดังนี้ 
1. ปmายหน
าสหกรณ. 60,000  บาท 
2.ปรับปรุงห
องประชุม/เก
าอี้ห
องประชุม  55,0000 บาท 
3.ปลูกต
นไม
 /สวนหย�อม 40,000 บาท 
4.กันสาด 90,000 บาท 

5.ระบบกล
องวงจรปyด 30,000 บาท 
6.ประตรูีโมท/แสกนลายนิ้วมือ  25,000 บาท 

รวมเปJนเงิน  378,825 บาท 

 
 

 

สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 
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ลํา 

ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�
โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

   9.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
10.สรุปผลการดาํเนินงานเสนอที่ประชุมใหญ�ประจําป� 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  121 
แผนงาน/โครงการ : 3. โครงการ ออมก�อน....มั่นคงกว�า (รหัสโครงการ 30066) 

กลยุทธ. :8.ส�งเสริมและสร
างวัฒนธรรมการออมสําหรับสมาชิก  
ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1. สมาชิกเปyดบัญชีเงินฝากรายใหม�กับสหกรณ.เพิ่มขึ้น      2. สมาชิกฝากเงินรายเดือนกับสหกรณ.เพิ่มขึ้น     3. สมาชิกเพิ่มค�าหุ
นรายเดือนกับสหกรณ.เพิ่มขึ้น 
ตอบสนองตัวชี้วัด :  7. ร
อยละของจํานวนบัญชีเงินฝากรายใหม�ที่เปyดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ. 
  8. ร
อยละของสมาชิก ที่มีการฝากเงินรายเดือนเพิ่มขึ้น 

   9. ร
อยละของสมาชิกที่มีการเพิ่มค�าหุ
นรายเดือน 

 
 

ลํา
ดับ 

โครงการ/
วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัด เปRาหมายผลผลิต กิจกรรม 
กลุ�ม 

เปRาหมาย 

ระยะ 

เวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

3. โครงการ : 
ออมก�อน....มัน่คง
กว�า 

(รหัสโครงการ 
30066 ) 
 

วัตถุประสงค.หลัก : 
1. เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนให
สมาชิก
มีการออมเงินกับ
สหกรณ. 
2. เพื่อให
ทุนภายใน
ของ สหกรณ.เพิ่มขึ้น 

1. จํานวนบัญชีเงินฝากราย
ใหม�ที่เปyดบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณ. ร
อยละ 20 

2. สมาชิกมีการฝากเงินราย
เดือนเพิ่มขึ้นร
อยละ 8.5 

3.สมาชิกมีการเพิ่มค�าหุ
นราย
เดือน ร
อยละ2.52 

 
 
 
 
 

1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ

2.ประชาสัมพันธ.และรณรงค.จดั
กิจกรรมให
รางวัลตอบแทนสมาชิก
ที่เข
าร�วมกิจกรรม 

3.ดําเนินกิจกรรม 

4.ประชุมสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการจํานวน 1 ครั้ง 
5.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
6.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ�ประจําป� 

1. สมาชิกสามญั 

เปyดบัญชีเงินฝาก 

รายใหม�กับสหกรณ. 
150ราย 
2. สมาชิกสามัญมีการ
ฝากเงินรายเดือนเพิ่ม
ขึ้นกับสหกรณ. 150 
ราย 
3. สมาชิกสามัญมีการ
เพิ่มค�าหุ
นรายเดือน
เพิ่มขึ้น 50ราย 

รวม 350 ราย 

 
 
 
 
 
 

มกราคม –
พฤศจิกายน 

2566 

1. ค�าของขวัญพิเศษในการลุ
นจับสลากมอบรางวัลผู
เข
าร�วม
กิจกรรมเปBนเงินฝากเข
าบัญชีสหกรณ.ของสมาชิก รายละเอียด 
  -รางวัลที่ 1เปBนเงิน 2,000 บาท x 3รางวัล = 6,000 บาท 

  -รางวัลที่ 2เปBนเงิน 1,500 บาท x 5รางวัล = 7,500 บาท 
  -รางวัลที่ 3 เปBนเงิน 1,000 บาท x 10รางวัล = 10,000 บาท 
  -รางวัลที่ 4 เปBนเงิน  300 บาท x100 รางวัล = 30,000 บาท  
                           รวมเปBนเงิน= 53,500.- บาท 
หมายเหต ุ

1. ผู
ไม�มสีิทธิ์ได
รับรางวัล คือ คณะกรรมการและฝUายจัดการ 

2. เปyดบัญชีรายใหม� อย�างน
อย 500 บาท และคงสภาพบัญชี
นาน 6 เดือน 

3.ฝากรายเดือนเพิ่มขึ้น อย�างน
อยเดือนละ 500 บาท และฝาก
ติดต�อกันทุกเดือน นาน 6 เดือน 

4.เพิ่มหุ
นรายเดือน อย�างน
อยเดือนละ 500 บาท และฝาก
ติดต�อกันทุกเดือน นาน 6 เดือน สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  122 
แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการสร<างเสริมความมั่นคงด<านการเงินแก�สมาชิก(รหัสโครงการ 40066) 

กลยุทธ�  :6.พัฒนาระบบเสริมสร
างความมั่นคงทางการเงินสําหรับสมาชิก 

ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1. สมาชิกได
รบัการส�งเสริมด
านการจัดการการเงินและมีการดําเนินการต�อเนื่อง 
ตอบสนองตัวชี้วัด : 14.ร
อยละของสมาชิกที่ได
รับการส�งเสริมด
านการวางแผนทางด
านการเงิน มีการดําเนินการต�อเนื่อง 

ลํา 

ดับ 

 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

4. โครงการ: 

สร<างเสริมความมั่นคง
ด<านการเงินแก�สมาชกิ
(รหัสโครงการ 40066) 

(การจัดการการเงินส�วน
บุคคล) 
 

วัตถุประสงค. : 
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิก 

2.เพื่อให
สมาชิกสามารถ
วางแผนทางการเงินได

อย�างเหมาะสม 

1.สมาชิกที่ได
รับการ
ส�งเสริมด
านการวางแผน
ทางด
านการเงิน มีการ
ดําเนินการต�อเนื่อง  
ร
อยละ 8 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรม 

“การจัดการการเงินส�วนบุคคล” 
1.เขียนโครงการและขออนุมัต ิ

2.จัดอบรมให
ความรู
เรื่องการจัดการ
การเงินส�วนบุคคล  1ครั้ง 
3.กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่
สามารถเข
าร�วมโครงการ 
4.ประกาศให
สมาชิกกลุ�มเปmาหมาย
ทราบและแจ
งความประสงค.เข
าร�วม
โครงการ 

5.ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนด 6.

ติดตามและประเมินผลหลังการเข
า
อบรม 

7.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
8.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ�ประจําป� 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 9 คน  
3.สมาชิกที่เข
า 

โครงการ  200 
คน 

4.ผู
เข
าร�วม
โครงการ 6 คน 

รวม 230 คน 

มกราคม – 
พฤษภาคม

2566 

 
 

1. ค�าใช<จ�ายในการอบรม “การจดัการการเงินส�วนบุคคล” 

 1 ครั้ง 

    1.1 ค�าเบี้ยประชุม= 182,700 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 1 วัน = 1,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1 วัน = 11,200 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 1 วัน = 800 
- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน = 700 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 1 วัน = 4,200 
- สมาชิก 200 คน x 800 บาท x 1 วัน = 160,000 

- ผู
เข
าร�วมโครงการ 6 คน x 800 บาท x 1 วัน = 4,800 

1.2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 230 คน x 50 บาท x 2 มื้อ = 

23,000 บาท 
1.3. ค�าอาหารกลางวัน 230 คน x 100 บาท x 1มื้อ 

= 23,000 บาท 
1.4. ค�าวิทยากร =30,000 บาท 
1.5. ค�าพาหนะวิทยากร =10,000 บาท 
1.6.ค�าพาหนะ คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ=7,000 บาท 
1.7. ค�าห
องประชุม = 10,000 บาท 
1.8. ค�าวัสดุ 5,000/ค�าใช
จ�ายอื่นๆ5,000= 10,000 บาท 

รวม 295,700 บาท 

 

 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 

สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  123 
แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการสร<างเสริมความมั่นคงด<านการเงินแก�สมาชิก(รหัสโครงการ 40066) 

กลยุทธ�  :8. ส�งเสริมและสร
างวัฒนธรรมการออมเงินสําหรับสมาชิก 

ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1. สมาชิกได
รบัการส�งเสริมด
านการจัดการการเงินและมีการดําเนินการต�อเนื่อง 
ตอบสนองตัวชี้วัด : 14.ร
อยละของสมาชิกที่ได
รับการส�งเสริมด
านการวางแผนทางด
านการเงิน มีการดําเนินการต�อเนื่อง 

ลํา 

ดับ 

 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

 โครงการ: 

สร<างเสริมความมั่นคง
ด<านการเงินแก�สมาชกิ
(รหัสโครงการ 40066) 

(อาชีพเสริมออนไลน�) 
 

วัตถุประสงค� : 
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิก 

2.เพื่อให
สมาชิกมีรายได

เพิ่มขึ้น 

1.สมาชิกที่ได
รับการ
ส�งเสริมด
านการวางแผน
ทางด
านการเงิน มีการ
ดําเนินการต�อเนื่อง  
ร
อยละ 32 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม 

“อาชีพเสริมออนไลน�” 
1.จัดอบรมการสร
างอาชีพเสรมิ
ให
กับสมาชิก 2ครั้งๆละ 100 คน 

2.สํารวจความต
องการของสมาชิกใน
การประกอบอาชีพเสริม 
3.กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกที่
สามารถเข
าร�วมโครงการ 
4.ประกาศให
สมาชิกกลุ�มเปmาหมาย
ทราบและแจ
งความประสงค.เข
าร�วม
โครงการ 

5.ดําเนินการจัดอบรมตามกําหนด  
6.ติดตามและประเมินผลหลังการ
เข
าอบรม 

7.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
8.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ�ประจําป� 

1.ประธาน 1 คน 
2 วัน 

2.กรรมการ 14 
คนๆละ 1 วัน 
3.ผู
จัดการ 1 คน 
2 วัน 

4.เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 8 คนๆละ 

1 วัน 

5.สมาชิกที่เข
า 

โครงการ  200 
คน ๆ ละ 1 วัน 

4.ผู
เข
าร�วม
โครงการ 6 คน 
คนละ 1 วัน  
รวม 230 คน 

ร�วมกิจกรรมวันละ 

109 คน 

มกราคม – 
พฤษภาคม

2566 

 
 

1. อบรมสร
างอาชีพเสรมิให
กับสมาชิก 2 ครั้งๆละ 100 คน 

    2.1 ค�าเบี้ยประชุม= 184,500 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2 วัน= 2,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1 วัน= 11,200 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 2 วัน= 1,600 

- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน= 700 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 1วัน= 4,200 
- สมาชิก 200 คน x 800 บาท x 1 วัน= 160,000 

- ผู
เข
าร�วมโครงการ 6 คน x 800 บาท x 1 วัน= 4,800 

     1.2. ค�าอาหารว�างและอาหารกลางวัน 116คน x 150 บาท x 
2 มื้อ = 32,700 บาท 
     1.3. ค�าวิทยากร =20,000 บาท 
     1.4.ค�าพาหนะ คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ =7,000 บาท 
     1.5. ค�าวัสดุ 10,000บาท 

     1.6  ค�าใช
จ�ายอื่นๆ  10,000บาท 
รวม 264,200 บาท 

 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  124 
แผนงาน/โครงการ : 4. โครงการสร<างเสริมความมั่นคงด<านการเงินแก�สมาชิก(รหัสโครงการ 40066) 

กลยุทธ�  :6.พัฒนาระบบเสริมสร
างความมั่นคงทางการเงินสําหรับสมาชิก 

ผลลัพธ�/ผลผลิต :  2. สมาชิกมีการร�วมวางแผนทางการเงินก�อนเกษียณกับสหกรณ. 
ตอบสนองตัวชี้วัด : 15.ร
อยละของสมาชิกที่เข
าร�วมวางแผนทางการเงินก�อนเกษียณกับสหกรณ. 

ลํา 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ
(เปRาหมาย) 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

 โครงการ: 

สร<างเสริมความมั่นคง
ด<านการเงินแก�สมาชกิ
(รหัสโครงการ 40066) 

(กลุ�มก�อนเกษียณ) 
 

วัตถุประสงค� : 
1.เพื่อส�งเสริมให
สมาชิก
สามารถชําระหนี้สหกรณ.
ได
จากเงินได
รายเดือน 

2.เพื่อปmองกันการผิดนัด
ชําระหนี้ของสมาชิก 

1. ร
อยละของสมาชิกที่
เข
าร�วมวางแผนทางการ
เงินก�อนเกษียณกับ
สหกรณ.ร
อยละ 40 

กิจกรรมที่ 3ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“เกษียณมั่นคง” 
1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ

2.ประชาสัมพันธ.ให
สมาชิกร�วม
โครงการ 

3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
-ให
ความรู
เรื่องการวางแผนทาง
การเงินแก�สมาชิก 

-วิเคราะห.ความสามารถในการชําระ
หนี้หลังเกษียณรายบุคคล 

-วางแผนและหาแนวทางแก
ไข
ปWญหาร�วมกับสมาชิก 

-จัดทําข
อตกลงในการดําเนินการ
ตามแผน 

4.ประชุมสรุป/ประเมินผลการ
ดําเนินการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 

5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
6.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ� 
 
 
 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 9 คน  
3.สมาชิกที่เข
า 

โครงการ  50 คน 

4.ผู
เข
าร�วม
โครงการ 6 คน 

รวม 80 คน 

กุมภาพันธ. -
กันยายน 

2566 

(จํานวน 2 
วัน) 

 
 

1.ค�าเบี้ยประชุม= 62,700 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 1 วัน = 1,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1 วัน = 11,200 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 1 วัน = 800 

- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน = 700 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 1วัน = 4,200 
- สมาชิก 50 คน x 800 บาท x 1 วัน = 40,000 

- ผู
เข
าร�วมโครงการ 6 คน x 800 บาท x 1 วัน = 4,800 

2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 80 คน x 50 บาท x 2 มื้อ= 8,000 
บาท 

3. ค�าอาหารกลางวัน 80 คน x 300 บาท x 1 มื้อ 

= 24,000 บาท 
4.ค�าวิทยากร =10,000 บาท 
5. ค�าพาหนะวิทยากร =5,000 บาท 
6.ค�าพาหนะ คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ =7,000 บาท 
7. ค�าห
องประชุม = 10,000 บาท 
8. ค�าวัสดุ 5,000 /ค�าใช
จ�ายอื่นๆ 5,000= 10,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 136,700 บาท 

รวมงบประมาณ 3 กิจกรรม = 696,600 บาท 

 
 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  125 
แผนงาน/โครงการ : 5.โครงการสหกรณ�สัญจร 2566 (รหัสโครงการ 50066) 

กลยุทธ�  :  2.พัฒนาฐานข
อมูลด
านกฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง นายทะเบียน ระเบียบและข
อบังคับสหกรณ.  ให
เอื้อต�อการให
บริการแก�ผู
เกี่ยวข
อง 
ผลลัพธ�/ผลผลิต :  1.สหกรณ.มีแหล�งข
อมูลด
านกฎหมายกฎ ระเบียบ คําสั่ง นายทะเบียนระเบียบและข
อบังคับสหกรณ. ให
ผู
สนใจสามารถสืบค
นได
 
ตอบสนองตัวชี้วัด  :  4. ระดับความสําเร็จของการจัดฐานข
อมูลด
านกฎหมายกฎ ระเบียบ คําสั่ง นายทะเบียนระเบียบและข
อบังคับ ของสหกรณ.  

ลํา 

ดับ 
โครงการ/วัตถุประสงค� 

ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ
(เปRาหมาย) 

กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

5. โครงการ : 
สหกรณ�สัญจร 2566 

(รหัสโครงการ 50066) 

 

วัตถุประสงค. : 
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให
มี
ความรู
เรื่องหลักการ
สหกรณ. กฎหมาย 
ข
อบังคับ และระเบียบ 
สหกรณ. 

1.สมาชิกที่ได
เข
ารับการ
อบรมเรื่องหลักการ
สหกรณ. กฎหมาย 
ข
อบังคับและระเบียบ
สหกรณ.มีความรู
ระดับดี 
(ร
อยละ 80 ) 
2. ร
อยละความพึงพอใจ
ของสมาชิกต�อการรับ
บริการจากสหกรณ.
มากกว�า 90 

1.เขียนโครงการและขออนุมตั ิ

2.ประชาสัมพันธ.ให
สมาชิกร�วม
โครงการ 

3.การดําเนินงานจัดอบรมให
ความรู

แก�สมาชิก 3 จุด 
-หลักการสหกรณ. กฎหมาย 
ข
อบังคับ และระเบียบสหกรณ. 
- ความรู
เรื่อง การถูกศาลล
มละลาย
ฟmองการถูกพิทักษ.ทรัพย.เด็ดขาด 

-การเฝmาระวังสญัญาณเดือน NPL 
-รู
สักนิดก�อนคิดค้ําประกัน 

-จัดคลินิกแก
ปWญหาทางการเงิน 
-จัดเวทีเสวนา 

4.ประชุมสรุป/ประเมินผลการ
ดําเนินการ เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
6.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ� 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 9 คน  
3.สมาชิกที่เข
าร�วม 
โครงการ 900 คน 

4.ผู
เข
าร�วม
โครงการ 6 คน 

รวม 930 คน 

 

 

กุมภาพันธ. -
กันยายน 
2566 

(จํานวน 3 
จุด) 

 
 

1. ค�าเบี้ยประชุม= 538,500 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 3วัน =3,000 

- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 3วัน = 33,600 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 3 วัน = 2,400 

- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 3วัน = 12,600 
- สมาชิก 300 คน x 800 บาท x 3 วัน = 720,000 

- ผู
เข
าร�วมโครงการ 8 คน x 800 บาท x 1 วัน = 4,800 

2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม  990ชุด x 50 บาท  
= 49,500 บาท 
3. ค�าวิทยากรเหมาจ�าย =30,000 บาท 
4. ค�าพาหนะคณะกรรมการ/ฝUายจัดการ  7,000 บาท x 3วัน = 

21,000 บาท 
5. ค�าห
องประชุม= 30,000 บาท 
6.ค�าวัสดุอุปกรณ. 300 คน x50บาท x 3 ครั้ง=45,000 บาท 

7.ค�าใช
จ�ายอื่นๆ 8,000.- บาท 
รวมทั้งสิ้น 962,000 บาท 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 

สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 
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แผนงาน/โครงการ : 6. โครงการ เกษียณอย�างมั่นใจ...ก<าวไปกับสหกรณ�  (รหัสโครงการ 60066) 
 

ลํา 

ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� ตัวชี้วัดผลลัพธ�

โครงการ(เปRาหมาย) 
กิจกรรม 

กลุ�ม 

เปRาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

6. โครงการ: 
เกษียณอย�างมั่นใจ... 
ก<าวไปกับสหกรณ� 
(รหัสโครงการ 60066) 
 
วัตถุประสงค. : 
1.เพื่อให
สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการ ป� 2566 ร�วม
วางแผนการบริหารจัดการ
ด
านการเงินกับสหกรณ.ออม
ทรัพย. สธ.นครพนม จํากัด  
2.เพื่อสร
างสัมพันธภาพ  
มิตรไมตรี แสดงความยินดี 
ร�วมมุทิตาจิตแก�สมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ และ
ลาออกจากราชการป� 2566 
 

1.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการเข
าร�วมโครงการ  
≥ร
อยละ80 
2.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ และลาออกจาก
ราชการ ทําข
อตกลงใน
การชําระหนี้  
≥ร
อยละ 80 
3.สมาชิกที่เข
าร�วม
โครงการ มีความพึงพอใจ  
≥ร
อยละ90 
 

1.เขียนโครงการและขออนุมัติ 
2.ดําเนินโครงการ 
3.สรุป/ประเมินผลการดําเนินการ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ 
4.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
5.สรุปผลการดําเนินงานเสนอที่
ประชุมใหญ� 

1.สมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ 45 คน 
2.สมาชิกที่ลาออกจาก
ราชการ 6คน 
3.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน  
4.เจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ 
9 คน 
5. ที่ปรึกษา / 
ผู
ตรวจสอบภายใน 
/ผู
ตรวจสอบกิจการ 
รวม 10 คน  
6. ตัวแทนสมาชิก 15 
คน 
รวม 100  คน 
 
 
 
 

กุมภาพันธ. – 
ตุลาคม 2566 

 
 

1. ค�าเบี้ยเลี้ยง = 221,700 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 3 วัน =3,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 3 วัน =33,600 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 3 วัน = 2,400 
- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 3 วัน = 2,100 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 3วัน = 12,600 
- สมาชิก+ผู
เข
าร�วม 70คน x 800 บาท x 3 วัน =168,000 
2. ค�าอาหารว�าง/เครื่องดื่ม 94x50 บาท x 6 มื้อ=28,200 
3. ค�าอาหารเช
า 100คน x 100 บาท x1 มื้อ=9,400 
4. ค�าอาหารกลางวัน 100คน x 250 บาท x3 มื้อ=75,000 
5. ค�าอาหารเย็น 100คน x 350 บาท x 2 มื้อ=70,000 
6.ค�าที่พักจํานวน 100 คนๆละ 900บาท x 2 คืน 
=180,000 บาท 
7.ค�าเช�าเหมารถทัวร. จํานวน 2 คัน x 20,000 บาท x 3 วัน 
= 120,000 บาท 
8. ค�าเหมารถตู
 จํานวน 2 คัน x 6,000 บาท x3 วัน = 36,000 
บาท 
9.ค�าของที่ระลึกผู
เกษียณฯ /ลาออก 67 ชิ้น x 700 บาท 
= 46,900 บาท 
9.ค�าประกันกลุ�ม = 7,000 บาท 
10.ค�าวัสดุ = 10,000 บาท 
11.ค�าใช
จ�ายอื่นๆ = 4,800 บาท 
รวมทั้งสิ้น 809,600บาท 
 
 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 

ถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกลยุทธ�การพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป� 2566 

แผนงาน/โครงการ : 7. โครงการ จัดทําแผนปฏิบัติการ ป� 2567 (รหัสโครงการ 70066) 

ผลลัพธ�/ผลผลิต   มีแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ�การพัฒนาสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป� 2567 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ
(เปRาหมาย) กิจกรรม 

กลุ�ม 
เปRาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน งบประมาณ 

7. โครงการ: 
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป� 2567 
(รหัสโครงการ 70066) 
 
วัตถุประสงค. : 
1. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป� ของสหกรณ.ออม
ทรัพย.สาธารณสุข  จํากัดให

สอดคล
องกับสภาวการณ.
ปWจจุบัน 
 

1.สหกรณ.ได
แผนปฏิบัติ
การป� 2567 
ที่สอดคล
องกับ
สถานการณ.ปWจจุบัน 

1.เขียนโครงการและ 
ขออนุมัติ 
2.ดําเนินโครงการ จัด 
ประชุมเชิงปฏิบัติ 2 วัน 
เพื่อ 
-วิเคราะห.ปWญหาปWจจัย
แวดล
อม 
-กําหนดกลยุทธ.การพัฒนา
สหกรณ. 
-กําหนดตัวชี้วัดตามแผน 
กลยุทธ. 
-จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําป� 
3.สรุปและประเมินผลการ
ดําเนินการ 
4.เสนอที่ประชุมกก. 
5.เผยแพร�/ประชาสัมพันธ. 
6.เสนอที่ประชุมใหญ� 
 
 

1.คณะกรรมการ 15 คน 
2.ฝUายจัดการ 9 คน 
3.ผู
ตรวจสอบภายใน 3คน 
4.ผู
ตรวจสอบกิจการ 2คน 
5.ที่ปรึกษา 4 คน 
6.ตัวแทนสมาชิก17 คน 
รวม  50 คน 

กุมภาพันธ. – 
กันยายน 2566 

 
 

1. ค�าเบี้ยประชุม = 77,400 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2 วัน =2,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 2 วัน =22,400 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 2 วัน = 1,600 
- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 2 วัน = 1,400 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 2 วัน = 8,400 
- สมาชิก+ผู
เข
าร�วม 26 คน x 800 บาท x 2 วัน =41,600 
2. ค�าอาหารว�าง/เครื่องดื่ม  
- 50 คน x50 บาท x 4 มื้อ= 10,000บาท 
3. ค�าอาหารกลางวัน  
- 50 คน x300 บาท x 2 มื้อ = 30,000บาท 
4. ค�าวัสดุ =  2,000 บาท 
5.ค�าวิทยากร  จํานวน10,000 บาท 
5. ค�าพาหนะ  คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ/สมาชิก27,000 บาท 
8. ค�าที่พัก50*1คืน*800= 40,000 บาท 
9.ค�าเช�าห
องประชุม5,000 บาท 
6. ค�าใช
จ�ายอื่นๆ = 5,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 206,400 บาท 
 
 

 
 
 
 

สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 
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แผนงาน/โครงการ : 8 แผนบริหารความเสี่ยงทางด<านการเงินของสหกรณ�  (รหัสโครงการ 80066) 

กลยุทธ�ที่ :  6.พัฒนาระบบเสริมสร
างความมั่นคงทางการเงินสําหรบัสมาชิก 

ผลลัพธ�/ผลผลิต : 3. สหกรณ.มีการใช
งานระบบการควบคุมคุณภาพสมาชิกในการตดัสินใจทางการบริหาร 
 

ลํา 

ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม 

กลุ�ม 

เปRาหมาย 

ระยะเวลา

ดําเนินงาน 
งบประมาณ 

8. แผนบริหารความเสี่ยง
ทางด<านการเงินของ
สหกรณ� 
 
วัตถุประสงค. : 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
วิธีการและจัดทําแผน
ปmองกันความเสี่ยงทางด
าน
การเงินของสหกรณ.ให

สอดคล
องกับสถานการณ.
ปWจจุบัน 

1.ร
อยละของการใช
งาน
ระบบควบคุม 

คุณภาพสมาชิก 

 

2.ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบการจัดการ
ความเสีย่งทางการเงิน 

ของสหกรณ. ระดับ 5 

1. แต�งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและกําหนด
หน
าที่ความรับผิดชอบ 
2. ประชุมเพื่อทบทวน/
วิเคราะห./ปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อ
แก
ไขให
สมบูรณ.และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณา 
3. ประเมิน/วิเคราะห.ความ
เสี่ยง/จัดทําแผนแก
ไขปWญหา
และนําเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการ 
4. มอบผู
เกี่ยวข
องดําเนินการ
แก
ไขปรับปรุง 
5. ติดตาม/ประเมินผล/สรุป/
เสนอผลการดําเนินการ 

คณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของ
สหกรณ. จํานวน 7 
คน 

ม.ค.66 - เม.ย.66 ประชุมคณะทํางาน 1 ครั้ง 
1. ค�าเบี้ยประชุม =  
- คณะกรรมการ 7 คน x 800 บาท x 1 วัน =  5,600  บาท 
2.ค�าพาหนะ 3,500 บาท × 1 ครั้ง  =3,500 บาท 
             รวม  9,100 บาท 
 
 

 

 
 
 
 



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าที่  129 
 

แผนงาน/โครงการ : 9. แผนการประเมินผลการนํานวัตกรรมR2Iไปใช<ในงานประจํา (รหัสโครงการ 90066) 

กลยุทธ� :4. พัฒนาเครือข�ายด
านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับใช
ในกระบวนการทํางานของสหกรณ. 
ผลลัพธ�/ผลผลิต   1. สหกรณ.เปBนต
นแบบในการคิดค
นด
านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช
ในการบริหารจัดการสหกรณ. 
 2. บุคลากรของสหกรณ.มีความพึงพอใจต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ตอบสนองตัวชี้วัด :  4. จํานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ.(R2I) ที่สามารถนํามาใช
ประโยชน.ได
 
 5. ร
อยละความพึงพอใจของบุคลากรสหกรณ.ต�อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                            6. ร
อยละความพึงพอใจของสมาชิกต�อการรบับริการจากสหกรณ. 
 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

9. แผนงาน : 
แผนการประเมินผลการ
นํานวัตกรรมR2iไปใช<ใน
งานประจํา (รหัสโครงการ 
90066) 
วัตถุประสงค. : 
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผ�านเครือข�ายสหกรณ. 
 2. เพื่อติดตามผลการนํา
R2i ไปใช
ในงานประจํา 
 
 

1. จํานวนนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีการบริหาร 
จัดการสหกรณ.ที่มีผลมา 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
 
กับเครือข�ายสหกรณ.2เรื่อง 
2.บุคลากรของสหกรณ. 
มีความพึงพอใจต�อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี ≥ร
อยละ 90 
3. สมาชิกมีความพึงพอใจต�อ
การรับบริการจากสหกรณ. ≥
ร
อยละ  90 
4.กิจกรรมศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 
 

1.ประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการเสนอ
อนุมัติและแต�งตั้งทีมพี่เลี้ยงประจําฝUาย 
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
3.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหว�าง
เครือข�ายสหกรณ. จํานวน 1 ครั้ง 
4.จัดประกวดผลงาน R2I ของภาคี
เครือข�ายเพื่อนํามาพัฒนาระบบงาน
สหกรณ. 
5.วางแผนพัฒนาตามแนวทางการพัฒนา
งาน R2I 
6.มีการนํานวัตกรรมจากการเรียนรู
มา
พัฒนางานของสหกรณ. 
7. ประชุมเพื่อติดตามความ 
ก
าวหน
าและรายงานผลการดําเนินงาน 
จํานวน 1 ครั้ง 
8.สรุปและนําเสนอผลการดําเนินงาน 

1.คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 
คน  
2.เจ
าหน
าที่ฝUาย
จัดการ 9 คน  
รวม 24 คน 

กุมภาพันธ. – 
กันยายน 2566 

 
 

1. ค�าเบี้ยประชุม = 35,800 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 2 ครั้ง = 2,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง =22,400 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 2 ครั้ง = 1,600 
- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 2 ครั้ง = 1,400 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 2 ครั้ง = 8,400 
2. ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม  24 คน x 50 บาท x 4 มื้อ 
= 4,800บาท 
- เครือข�ายสมาชิกแห�งละ 3 คนx10 แห�ง(เบิกต
นสังกัด) 
3. ค�าอาหารกลางวัน 24 คน x 250 บาท x 2 มื้อ = 12,000 
4. ค�าพาหนะ คณะกรรมการ/ฝUายจัดการ  7,000 บาท x 2 ครั้ง 
=14,000 
5. ค�าวัสดุอุปกรณ. 24 คน x100บาท x 1 ครั้ง = 2,400 
6.รางวัลการประกวดผลงาน =7,000 
7.ค�าสมนาคุณวิทยากร=10,000 
8.ค�าสถานที่ =5,000 

 

 
 

สามารถถัวจ�ายทุกหมวดรายการ 

หมายเหตุ :  จัดนอกหน�วยงาน 
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ลํา 
ดับ 

โครงการ/วัตถุประสงค� 
ตัวชี้วัดผลลัพธ�โครงการ

(เปRาหมาย) 
กิจกรรม กลุ�มเปRาหมาย 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 

      9. กิจกรรมศึกษาดูงาน 1 ครั้ง =30,800 บาท 
 9.1ค�าเบี้ยเลี้ยง = 17,900 บาท 
- ประธานกรรมการ 1 คน x 1,000 บาท x 1วัน =1,000 
- คณะกรรมการ 14 คน x 800 บาท x 1วัน =11,200 
- ผู
จัดการสหกรณ. 1 คน x 800 บาท x 1 วัน = 800 
- รองผู
จัดการ 1 คน x 700 บาท x 1 วัน = 700 
- เจ
าหน
าที่ฯ 7 คน x 600 บาท x 1วัน = 4,200 
9.2. ค�าอาหารว�าง/เครื่องดื่ม 24x50 บาท x 2 มื้อ=2,400 
9.3. ค�าอาหารกลางวัน 24คน x 250 บาท x1 มื้อ=6,000 
9.4. ค�าเหมารถตู
 จํานวน 1 คันx 3,000 บาท x1 วัน = 3,000 บาท  
9.5.ค�าของที่ระลึก1 ชิ้น x 1,500 บาท = 1,500 บาท 

รวมทั้งสิ้น 121,800 บาท 
 

ประธาน  ขอเชิญสมาชิกให
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
คุณณรงค�ชัย เสนอให
ที่ประชุมได
พิจารณาตัวเลขของการจัดทํางบประมาณในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ.ของสหกรณ.ในป� 2566 ในส�วนตัวมองว�า มีการเพิ่มขึ้นในจํานวนที่มาก 
  ขึ้นในทุกๆป�  และเปBนตัวเลขที่เพิ่มสูงกว�าป�ที่แล
วมากด
วย เสนอว�าในการเพิ่มไม�ควรจะเกินร
อยละ 10 ของงบประมาณในป�ที่ผ�านมา  อีกทั้งสหกรณ.ยังไม�สามารถชี้ให
 
  สมาชิกในที่ประชุมมองเห็นความเชื่อมโยงในการดําเนินการตามโครงการที่สอดคล
องกับความสําเร็จตามตัวชี้วัด การบรรลุวิสัยทัศน.และสอดคล
องกับพันธกิจที่สหกรณ. 
  กําหนดไว
เสนอว�า  ให
กําหนดงบประมาณรวมในการดําเนินการตามแผนงานโครงการป� 2566 จํานวน 2,600,000 บาท โดยให
สหกรณ.บริหารจัดการภายในวงเงินตามที่
  เสนอเพื่อลดค�าใช
จ�ายและจะทําให
สหกรณ.มีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส�งผลต�อเงินปWนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่จะจัดสรรให
สมาชิกในป�ต�อไปเพิ่มขึ้นด
วย 
ประธาน  มีสมาชิกท�านอื่นจะเสนอประเด็นประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ป� 2566 หรือไม� 
ที่ประชุม ไม�มีสมาชิกท�านอื่นเสนอความเห็น 
ประธาน  ขอมติที่ประชุมท�านใดเห็นชอบให
สหกรณ.กําหนดงบประมาณในการดําเนินการตามแผนงานโครงการป� 2566 ตามที่คุณณรงค.ชัย  จันทร.พร เสนอ คือ บริหารจัดการ 

ภายใต
งบประมาณ  2,600,000.- บาท (สองล
านหกแสนบาทถ
วน) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานโครงการ ป� 2566 งบประมาณ  2,600,000.-บาท  ด
วยคะแนนเสียงเปBนเอกฉันท.   
  (เห็นชอบ  455 เสียง/ ไม�เห็นชอบ  0  เสียง/ งดออกเสียง  0  เสียง) 
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4.7  พิจารณาประมาณการรายได<-รายจ�ายและอนุมัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป� 2566 
 

ประธาน ท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป�2564ได
อนุมัติงบประมาณรายจ�ายประจําป�  2565 ให
คณะกรรมการ
สหกรณ. ชุดท่ี 38 ใช
จ�ายในการดําเนินงาน จํานวน 18,580,675 บาท โดยคณะกรรมการฯ ได
ใช
จ�ายไป
ท้ังสิ้น 19,383,666.79 บาท ซ่ึงเปBนการใช
จ�ายเกินวงเงินงบประมาณ ตามท่ีได
รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ� 
เปBนเงิน 802,991.79  บาทโดยหมวดเงินท่ีจ�ายเกินสูงสุดคือ หมวดสวัสดิการสมาชิก ซ่ึงจ�ายเกินเปBนเงิน 
จํานวน 3,811,617 บาท  

ขอเสนอร�างประมาณการรายได
–รายจ�ายและงบประมาณรายจ�าย ป� 2566 ให
ท่ีประชุมใหญ�
สามัญประจําป� 2565 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้  

 

ประมาณการรายได<

ดอกเบ้ียรับเงินให
กู
(ด/บ 5.70 ต�อป�) 250,000,000.00   

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 30,000.00          

ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ
น 2,145,000.00      

ค�าธรรมเนียมแรกเข
า 20,000.00          

รายได
อ่ืน 5,000.00            

รวมประมาณการรายรับ 252,200,000.00  

ประมาณการค�าใช<จ�าย

ดอกเบ้ียจ�ายเงินรับฝากประจํา 3.50 875,000.00        

ดอกเบ้ียจ�ายเงินรับฝากออมทรัพย. 2.75 500,000.00        

ดอกเบ้ียจ�ายเงินรับฝากพิเศษ 3.25 20,250,000.00     

ดอกเบ้ียจ�ายเงินรับฝากพิเศษสหกรณ.ออมทรัพย.อ่ืน 19,500,000.00     

ดอกเบ้ียจ�ายเงินกู
 ชุมนุมสหกรณ.ฯ-โครงการพิเศษเพ่ือการรวมหนี้ (3.95) 14,500,000.00     

เจ
าหนี้เงินกู
 ชสอ.-โครงการพิเศษ 7 สัญญา 1 ระยะปานกลาง (3.10) 7,150,000.00      

เจ
าหนี้เงินกู
 ชสอ ระยะปานกลาง (3.10) 7,800,000.00      

เจ
าหนี้เงินกู
 ชสอ.-โครงการพิเศษ 8  ระยะปานกลาง (3.10) 15,500,000.00     

จน.เงินกู
 ชสอ.สินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก (2.70) 175,000.00        

ค�าใช
จ�ายในการดําเนินงานและค�าใช
จ�ายตัดบัญชี 22,000,000.00     

รวมประมาณการรายจ�าย 108,250,000.00  

ประมาณการกําไรสุทธ ิประจําป� 2566 143,950,000.00  
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1 หมวดเงินเดือนและค�าจ<างเหมาบริการ

 1.1 เงินดือนเจ
าหน
าที่ 4,330,500.00         4,250,100.00         80,400.00           4,025,760.00          * เงินเดือนเจ
าหน
าที่สหกรณ. จํานวน 8 คน ในปWจจุบัน  เดือนละ 305,210.- บาท  รวม 12 เดือน เปBนเงิน 3,662,520.- บาท

-                      -                          * เลื่อนเงินเดือนประจําป� ของเจ
าหน
าที่  เปBนเงิน 363,240. - บาท (เดือนละ 30,270.-  บาท รวม 12 เดือน )

1.2 ค�าจ
างเหมารายป�จนท.การเงิน 180,000.00            -                         180,000.00         180,000.00             * จ
างเหมารายป�เจ
าหน
าที่การเงิน 1 ราย เดือนละ  15,000 บาท จํานวน 12 เดือน

-                        จ
างนางเพ็ญศรี  ทิพย.ศรี  รองผู
จัดการที่เกษียณอายุงาน ปฏิบัติหน
าที่เจ
าหน
าที่การเงินของสหกรณ. ต�ออีก 1 ป�

1.3  ค�าจ
างเหมาพนักงานทําความสะอาด 96,000.00              73,750.00              22,250.00           96,000.00               * จ
างบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารสถานที่สหกรณ. เดือนละ 8,000  บาท (8,000 บาท จํานวน 12 เดือน) 

 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 4,606,500.00      4,323,850.00      282,650.00      4,301,760.00       

2 หมวดค�าตอบแทน

 2.1 ค�าตอบแทนเจ
าหน
าที่หักเงินเดือน 133,200.00            133,200.00            -                      131,280.00             * ค�าตอบแทนเจ
าหน
าที่หักเงินเดือน

-                          1. สสจ.นพ เดือนละ 10,000 บาท x 12 เดือน    เปBนเงิน   120,000.-  บาท

-                          2. มหาวิทยาลัยนครพนม (26 คน × 10 บาท × 12  เดือน = 3,120 บาท)

-                          3. รพ.นครพนม (21 คน × 10 บาท × 12  เดือน = 2,520 บาท)

    4. อบจ.นครพนม  (47 คน × 10 บาท × 12  เดือน = 5,640 บาท)

2.2 ค�าตอบแทนหักเงินเดือนสมาชิกสมทบ 10,000.00              4,800.00                5,200.00             5,000.00                 * ค�าตอบแทนเจ
าหน
าที่หักเงินเดือนสมาชิกสมทบตามหน�วยต�างๆ ที่นําส�งสหกรณ.  (10 บาท/คน/เดือน)

2.3 ค�าตอบแทนผู
ตรวจสอบกิจการ 108,000.00            108,000.00            -                      108,000.00             * ค�าตอบแทนผู
ตรวจสอบกิจการ คนละ 3,000 บาท × 3 คน =9,000 บาท/รายงาน/เดือน รวม 12 เดือน ( 3,000 บาท ×12 เดือน)

2.4 ค�าทํางานนอกเวลาเจ
าหน
าที่ 80,000.00              74,895.10              5,104.90             80,000.00               * ค�าทํางานนอกเวลาของเจ
าหน
าที่ฝUายจัดการในการปyดระบบงานสิ้นป�ในเดือน พฤศจิกายน /จัดทํางบการเงิน+รายละเอียดประกอบ 

-                        และเตรียมเอกสารประชุมใหญ�ในเดือนธันวาคมหรือกรณีมีงานเร�งด�วน

-                        โดยคํานวณอัตราการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ.ที่กําหนดในระเบียบว�าด
วยข
อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน (อ
างอิงกฎหมายแรงงาน) 

2.5 ค�าตอบแทนงานสนับสนุนข
อมูล 15,000.00              15,000.00              -                      15,000.00               * ค�าตอบแทนสนับสนุนข
อมูลและการคํานวณประมาณการเงินบํานาญของสมาชิกเพื่อประกอบการอนุมัติเงินให
กู
แก�สมาชิก

 -                        ของสหกรณ. แก�งานการเจ
าหน
าที่สสจ.นพ

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ
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2.6 ค�าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 607,600.00            412,400.00            195,200.00         607,600.00             * เพื่อเปBนค�าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต�างๆของสหกรณ. ประกอบด
วย 

-                               ตําแหน�ง                             เบี้ยประชุม x จํานวนครั้ง x จํานวนคน             รวม

-                      1. ประธานกรรมการ                         1,000     x      18      x       1        =       18,000.-   บาท

-                      2. กรรมการดําเนินการ                        800     x      18       x      14       =      201,600.-   บาท

-                      3. กรรมการเงินกู
                              800     x      24       x       7       =     134,400.-   บาท

-                      4. กรรมการอํานวยการ                        800     x     12       x        7       =       67,200.-   บาท

-                      5. กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ.         800     x     12       x        5        =      48,000.-    บาท

-                      6. กรรมการติดตามและเร�งรัดหนี้สิน          800     x     12       x        5        =      48,000.-    บาท

-                      7. กรรมการตรวจสอบภายใน                 800     x      3        x        3        =        7,200.-    บาท

-                      8. ผู
เข
าร�วมประชุม                             800     x     18       x       3         =      43,200.-    บาท

* ค�าเบี้ยประชุมให
แก�คณะกรรมการอื่นๆ ที่สหกรณ.แต�งตั้งเพิ่มตามารกิจ  เปBนเงิน  40,000.- บาท

 2.7  ค�าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง 58,000.00              51,200.00              6,800.00             59,000.00               * ค�าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมเตรียมการเลือกตั้ง= 7 คน ๆละ 1,000 บาท จํานวน 6 ครั้ง เปBนเงิน 42,000 บาท

-                      * ค�าตอบแทนเจ
าหน
าที่ กกต.จังหวัดที่คณะกรรมการดําเนินการเชิญเปBนคณะกรรมการเลือกตั้งวันประชุมใหญ�สามัญประจําป�  

  10 คน  ๆละ 1,000 บาทเปBนเงิน  10,000 บาท

-                      * ค�าเสื้อกรรมการเลือกตั้ง จํานวน 7 ตัว จํานวน 7000 บาท

 2.8 ค�าตอบแทนที่ปรึกษาและที่ปรึกษา 65,000.00              65,000.00              -                      65,000.00               * ค�าตอบแทนที่ปรึกษา 3 คนๆละ 15,000 บาท และค�าตอบแทนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  1 คน เปBนเงิน 20,000 บาท 

      กิตติมศักดิ์ -                        รวมเปBนเงิน 65,000.- บาท

 2.9 ค�าตอบแทนผู
ประสานงานระดับอําเภอ 15,000.00              3,000.00                12,000.00           15,000.00               * ค�าตอบแทนรายป�แก�ผู
ประสานงานระดับอําเภอในหน�วยที่ไม�มีกรรมการ จํานวน 3  คนๆ ละ 5,000.- บาท = 15,000 บาท

 2.10  ค�าธรรมเนียมการสอบบัญชี 110,000.00            110,000.00            -                      110,000.00             * ค�าธรรมเนียมการสอบบัญชีของผู
สอบบัญชีภาคเอกชน

2.11  ค�าตอบแทนผู
ค้ําประกัน 20,000.00              20,000.00           20,000.00               * ค�าตอบแทนผู
ค้ําประกันในการเข
าร�วมเจรจาไกล�เกลี่ยหนี้ กรณีผู
กู
ผิดนัดชําระหนี้ที่สหกรณ. รายละ 500 บาท

รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 1,221,800.00      977,495.10        244,304.90      1,215,880.00       -                                                                                                                                        

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ
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3 หมวดค�าเบี้ยเลี้ยง/ค�าพาหนะ/ค�าที่พัก

3.1  ค�าเบี้ยเลี้ยงฝUายจัดการ 50,000.00              53,000.00              3,000.00-             50,000.00               * ค�าเบี้ยเลี้ยงฝUายจัดการในการเข
าร�วมกิจกรรมของสหกรณ. ในอัตราตามที่กําหนด

-                      1. ผู
จัดการ                      วันละ  800.-  บาท

-                      2. รองผู
จัดการ                  วันละ 700.-  บาท

-                      2. เจ
าหน
าที่สหกรณ.            วันละ  600.-  บาท

 3.2  ค�าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 100,000.00            41,200.00              58,800.00           100,000.00             * ค�าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการดําเนินการในการเข
าร�วมกิจกรรมของสหกรณ.ในอัตราที่กําหนด

-                      1. ประธานกรรมการ           วันละ   1,000.-  บาท

-                      2. กรรมการดําเนินการ        วันละ    800.-   บาท

3.3  ค�าเบี้ยเลี้ยงสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 30,000.00              9,400.00                20,600.00           30,000.00               * ค�าเบี้ยเลี้ยงสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ.เชิญเข
าร�วมกิจกรรมตามที่กําหนด คนละ 800 บาท

3.4  ค�าพาหนะฝUายจัดการ 50,000.00              12,713.58              37,286.42           50,000.00               *  ค�าพาหนะส�วนตัวเจ
าหน
าที่ฝUายจัดการ ในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจสหกรณ.ต�างภูมิลําเนา กิโลเมตรละ 4 บาท

-                         ตามระยะทางที่กรมทางหลวงกําหนด

3.5  ค�าพาหนะคณะกรรมการ 250,000.00            235,211.50            14,788.50           250,000.00             *  ค�าพาหนะส�วนตัว คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอื่นที่สหกรณ.แต�งตั้ง ในการเดินทางไปปฎิบัติภารกิจสหกรณ.ต�างภูมิลําเนา

-                         กิโลเมตรละ 4 บาท ตามระยะทางที่กรมทางหลวงกําหนด

3.6  ค�าพาหนะสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 20,000.00              2,232.00                17,768.00           20,000.00               *  ค�าพาหนะส�วนตัว สมาชิกสหกรณ.หรือบุคคลภายนอก ที่สหกรณ.เชิญเข
าร�วมปฏิบัติภารกิจสหกรณ.ต�างภูมิลําเนา 

-                         กิโลเมตรละ 4 บาท ตามระยะทางที่กรมทางหลวงกําหนด

3.7  ค�าพาหนะคณะกรรมการเลือกตั้ง 20,000.00              12,663.00              7,337.00             20,000.00               *  ค�าพาหนะส�วนตัวคณะกรรมการเลือกตั้ง ในการมาปฏิบัติภารกิจตามหน
าที่ ที่ได
รับการแต�งตั้งจากสหกรณ. ต�างภูมิลําเนา 

3.8  ค�าพาหนะสมาชิกหรือบุคคลภายนอก -                         กิโลเมตรละ 4 บาท ตามระยะทางที่กรมทางหลวงกําหนด

3.9  ค�าที่พักฝUายจัดการ 50,000.00              50,000.00           50,000.00               *  ค�าที่พักฝUายจัดการในการไปปฏิบัติภารกิจสหกรณ.นอกพื้นที่

3.10  ค�าที่พักคณะกรรมการ 100,000.00            100,000.00         100,000.00             *  ค�าที่พักคณะกรรมการในการไปปฏิบัติภารกิจสหกรณ.ต�างพื้นที่

3.11  ค�าที่พักสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 20,000.00              20,000.00           20,000.00               *  ค�าที่พักสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ.เชิญเข
าร�วมภารกิจของสหกรณ.ต�างพื้นที่

 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 690,000.00        366,420.08        323,579.92      690,000.00         

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ
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4 หมวดค�าใช<จ�าย

 4.1  ค�าใช
จ�ายในการประชุมใหญ� 3,735,275.00      3,208,036.00         527,239.00         3,827,700.00          ค�าใช
จ�ายในการจัดประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565

-                      * 1. ค�าตอบแทนสมาชิกผู
มาประชุม ( 2,026 คน x  1,500 บาท ) = 3,039,000 บาท

-                      * 2. ค�าตอบแทนผู
เข
าร�วมประชุม (10 คน x 1,500 บาท)  =  15,000  บาท

-                      * 3. ค�าอาหารว�างและอาหารกลางวัน เหมาจ�าย รายละ 200  บาท   ( 2,026  ราย x 200 บาท ) = 405,200 บาท

-                      * 4. ค�าตอบแทนจนท.รักษาความปลอดภัย จํานวน 3 จุดๆละ 2 คนๆละ 1,000 บาท เปBนเงิน 6,000 บาท

-                      * 5. ค�าทําเล�มรายงานกิจการ จํานวน 1,000 เล�ม ๆ ละ 220  บาท = 220,000 บาท

-                      * 6. ค�าตอบแทนหน�วยงานที่สนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส./บุคลากรในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ. เปBนเงิน 20,000 บาท

-                      * 7. ค�ามัลติวิชั่นนําเสนอรายงานกิจการ เปBนเงิน 5,000 บาท

-                      * 8. ค�ารางวัลจับสลากสําหรับสมาชิก 100 รางวัลๆละ 300 บาท เปBนเงิน 30,000 บาท (จัดสรรตามสัดส�วนจํานวนสมาชิกในหน�วย)

-                      * 9. ค�าสถานที่จัดประชุมใหญ� รร.นพว. 20,000 บาท / รร.ธาตุพนม 15,000 / รร.สหราษฎร.รังสฤษดิ์ 5,000 = 40,000  บาท

-                      * 10. ค�าจ
างเจ
าหน
าที่ดูและระบบ Zoom และอุปกรณ.ถ�ายทอดสัญญาณ   จํานวน  5,000.-  บาท

-                      * 11. ค�าตอบแทนเจ
าหน
าที่ลงทะเบียนเข
าประชุมใหญ�และเลือกตั้ง จุดละ 5 คนๆละ 500 บาท เปBนเงิน 2,500 บาท 3 จุด = 7,500 บาท

* 12. ค�าวัสดุอุปกรณ.ประชุมใหญ�และเลือกตั้ง 30,000 บาท / ค�าใช
จ�ายอื่นๆ 5,000 บาท = 35,000 บาท

-                          หมายเหตุ  :  สามารถถัวจ�ายได<ภายในหมวด

 4.2  ค�าจัดทําเอกสารข
อบังคับและระเบียบ 5,000.00                5,000.00             5,000.00                 * ค�าจัดพิมพ.ระเบียบและข
อบังคับสหกรณ.

 4.3  ค�าซ�อมแซมเครี่องใช
สํานักงาน 40,000.00              6,550.00                33,450.00           20,000.00               * ค�าซ�อมครุภัณฑ. อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร.และครุภัณฑ.อื่นๆของสหกรณ.

 4.4  ค�ารับรอง 80,000.00              43,043.00              36,957.00           80,000.00               * ค�ารับรองในการประชุมคณะกรรมการ,และบุคลากรอื่นที่สหกรณ.เชิญมาร�วมกิจกรรม หรือให
ความช�วยเหลืองานของสหกรณ.

-                        หรือรับรองผู
ทําประโยชน.ให
แก�สหกรณ.และรับรองสหกรณ.อื่นที่มาดูงาน

4.5  ค�ารับรองสมาชิก 30,000.00              26,524.00              3,476.00             30,000.00               * ค�าน้ําดื่ม/ค�าเครื่องดื่มและขนมในการรับรองสมาชิกที่มาติดต�อสหกรณ.

 4.6  ค�าใช
จ�ายในการดําเนินการตามแผนกลยุทธ. 2,500,000.00         1,669,276.00         830,724.00         2,600,000.00          * เพื่อเปBน ค�าใช
จ�ายในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร.  8 โครงการ 2 แผนงาน

 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 6,390,275.00      4,953,429.00      1,436,846.00    6,562,700.00        

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ
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5 หมวดค�าวัสดุ

 5.1  ค�าวัสดุสํานักงาน 150,000.00            66,437.14              83,562.86           100,000.00             * ค�ากระดาษ ค�าถ�ายเอกสารและค�าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 50,000.- บาท

-                        และค�าวัสดุเกี่ยวกับคอมพิวเตอร. (หมึกพิมพ.ต�างๆ)  50,000.- บาท

 5.2  ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันล�อลื่นรถจักรยานยนต. 2,000.00                1,252.00                748.00                2,000.00                 * ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงและค�าน้ํามันหล�อลื่นรถจักรยานยนต.ของสหกรณ.

 5.3  ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต.สหกรณ. 48,000.00              36,530.80              11,469.20           48,000.00               * ค�าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต.ตู
ของสหกรณ. เดือนละ 4,000 บาท * 12 เดือน

 5.4  ค�าจ�ายในการดําเนินคดี 50,000.00              50,000.00           50,000.00               * ค�าทนายความและค�าใช
จ�ายในการดําเนินคดีลูกหนี้ผิดนัด

 5.5  ค�าอุปกรณ.ทําความสะอาดสํานักงาน 20,000.00              18,210.00              1,790.00             20,000.00               * ค�าอุปกรณ.ที่ใช
ในการทําความสะอาดสหกรณ.

5.6  ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร 24,000.00              24,000.00              -                      24,000.00               * ค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร เดือนละ 2,000 * 12 เดือน = 24,000 บาท  

 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 294,000.00        146,429.94        147,570.06      244,000.00         

6 หมวดค�าสาธารณูปโภค

 6.1  ค�าน้ําประปา 10,000.00              4,202.96                5,797.04             10,000.00               * ค�าน้ําประปารายเดือนของสหกรณ.

 6.2  ค�าไฟฟmา 75,000.00              63,935.03              11,064.97           75,000.00               * ค�าไฟฟmาของสหกรณ.

 6.3  ค�าไปรษณีย. 19,500.00              16,159.00              3,341.00             19,500.00               * ค�าธรรมเนียมและค�าแสตมป�ส�งเอกสาร/จดหมายถึงสมาชิกและหน�วยงานอื่น 5,500

-                        หนังสือยืนยันยอดเมื่อสิ้นป�บัญชีถึงสมาชิกทุกราย 1,500 คนๆละ 3 บาท เปBนเงิน 4,500.-บาท

 6.4  ค�าโทรศัพท. 40,000.00              32,590.23              7,409.77             40,000.00               * ค�าใช
บริการโทรศัพท.ในกิจการของสหกรณ.

6.5  ค�าอินเตอร.เน็ตสหกรณ. 18,000.00              18,215.72              215.72-                15,000.00               * ค�าใช
บริการอินเตอร.เน็ตรายเดือนของสหกรณ. 

6.6 แพ็คเกจรายเดือนโปรLineofficiala 20,400.00               *  ค�าระบบไลน.น
องออมทร
พย.สหกรณ.

6.7. ค�า Domain name www.coop-nkp.com 5,000.00                 * ค�าเช�าพื้นที่ Web Hosting และ Domain name www.coop-nkp.com

6.8  ระบบZoom รายเดือน 9,600.00                 * ค�าใช
บริการระบบZoom รายเดือน

 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 162,500.00        135,102.94        27,397.06        194,500.00          

7 หมวดค�าสวัสดิการเจ<าหน<าที่

 7.1  ค�ารักษาพยาบาลเจ
าหน
าที่ 48,000.00              31,498.00              16,502.00           48,000.00               * สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลเจ
าหน
าที่สหกรณ. 30,000 / ค�าตรวจสุขภาพประจําป� 18,000

7.2  ค�าสวัสดิการการศึกษาบุตรเจ
าหน
าที่ 30,000.00              28,800.00              1,200.00             30,000.00               * สวัสดิการการศึกษาบุตรให
แก�เจ
าหน
าที่สหกรณ.ตามที่ระเบียบกําหนด

 7.3  เงินสมทบประกันสังคม 120,000.00            58,725.00              61,275.00           120,000.00             * สมทบทองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ
างร
อยละ 5 ของค�าจ
างรายเดือน

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ
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 7.4  เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม 2,500.00                1,813.12                686.88                2,500.00                 * เงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคมรายป�ของนายจ
าง

7.5 เงินชดเชย 734,400.00             * เงินชดเชยตามกฎหมาย กรณีนางเพ็ญศรี  ทิพย.ศรี  เกษียณอายุงาน

รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 200,500.00        120,836.12        79,663.88       934,900.00          

8 หมวดค�าสวัสดิการสมาชิก  

 8.1  ค�าสงเคราะห.ศพสมาชิก 2,000,000.00         1,600,000.00         400,000.00         2,000,000.00          * สํารองเปBนค�าใช
จ�าย กรณีสมาชิกเสียชีวิตเกินทุนสงเคราะห.ศพที่สหกรณ.จัดสรรไว
 

 8.2 ค�าบําเหน็จสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากราชการ 1,200,000.00         1,525,000.00         325,000.00-         1,840,000.00          * ค�าบําเหน็จให
แก�สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและลาออก ตามอายุการเปBนสมาชิก ป�ละ 1,000 บาท

  สมาชิกที่จะเกษียณป� 2566 จํานวน 57 ราย เปBนเงินบําเหน็จประมาณ  1,540,000 บาท ประมาณการสมาชิกลาออก 10 ราย 

 เปBนเงิน 300,000 บาท

8.3 ค�าสวัสดิการมงคลสมรส 100,000.00            160,000.00            60,000.00-           150,000.00             * ค�าสวัสดิการให
แก�สมาชิกสามัญที่จดทะเบียนสมรสครั้งแรก รายละ 5,000 บาท สมาชิกสมทบ รายละ 2,500 บาท

8.4 ค�าสวัสดิการสําเร็จการศึกษา 50,000.00              5,000.00                45,000.00           20,000.00               * ค�าสวัสดิการให
แก�สมาชิกที่สําเร็จการศึกษาตามระเบียบฯ

8.5 ค�าสวัสดิการอุปสมบท 30,000.00              10,000.00              20,000.00           20,000.00               * ค�าสวัสดิการให
แก�สมาชิกที่อุปสมบท รายละ 5,000 บาท

8.6 ค�าสวัสดิการสงเคราะห.สมาชิกประสบสาธารณภัย 60,000.00              15,000.00              45,000.00           50,000.00               * ค�าสวัสดิการให
แก�สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย รายละไม�เกิน 5,000 บาท

8.7 ค�าสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก 400,000.00            4,295,100.00         3,895,100.00-      1,000,000.00          * ค�าสวัสดิการให
แก�สมาชิกที่เข
ารักษาพยาบาล (เปBนคนไข
ใน) คืนละ 500 บาท ไม�เกิน 3,500 บาท เบิกได
 1 ครั้งต�อป�

8.8 ค�าสวัสดิการคลอดบุตร 100,000.00            109,500.00            9,500.00-             120,000.00             * ค�าสวัสดิการคลอดบุตรให
แก�สมาชิกสามัญรายละ 3,000 บาท สมาชิกสมทบ รายละ 1,500 ( 1 คน เบิกได
ไม�เกิน 2 ครั้ง)

8.9 ค�าสวัสดิการสําหรับคนโสด 30,000.00              35,000.00              5,000.00-             35,000.00               * ค�าสวัสดิการให
แก�สมาชิกที่เปBนโสดจนครบอายุ 50 ป�บริบูรณ. รายละ 5,000 บาท 

8.10 ค�าสงเคราะห.ศพทายาทสมาชิก 300,000.00            330,000.00            30,000.00-           350,000.00             * ค�าสงเคราะห.ศพทายาทสายตรงของสมาชิก ศพละ 5,000 บาท 

 8.11 ค�าเคารพศพ 40,000.00              37,017.00              2,983.00             40,000.00               * ค�าพวงหรีดคารพศพ สมาชิก ทายาทสมาชิกและผู
ที่ทําคุณประโยชน.แก�สหกรณ.

รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 4,310,000.00      8,121,617.00      3,811,617.00-    5,625,000.00       

9 หมวดค�าใช<จ�ายอื่นๆ

 9.1  ค�าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00              5,995.00                4,005.00             10,000.00               * ค�าธรรมเนียมเช็คและค�าธรรมเนียมโอนเงินต�างๆ กับธนาคาร

 9.2  ค�าธรรมเนียมอากรแสตมป� 2,000.00                200.00                   1,800.00             2,000.00                 * ค�าอากรแสตมป�ในการทํานิติกรรมกับธนาคาร/นิติกรรมสัญญาอื่น

 9.3  เงินสนับสนุนกิจกรรมสํานักงาน 200,000.00            72,000.00              128,000.00         200,000.00             * สนับสนุนกิจกรรมของสสจ.นพ,สกจ.นพ  หน�วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนครพนม 150,000 บาท และชมรมข
าราชการบํานาญ

-                         -                       จํานวน 50,000 บาท รวมเปBน 200,000 บาท

9.4 เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขจังหวัด 30,000.00              10,000.00              20,000.00           30,000.00               * สนับสนุนกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ป� 2566

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ
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 ขอตั้ง

 ตั้งในป� 2565  ใช<ไป คงเหลือ  ในป�  2566

9.5 เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขระดับละอําเภอ 120,000.00            -                         120,000.00         120,000.00             * สนับสนุนการจัดแข�งกีฬาสาธารณสุขระดับอําเภอ ป� 2566 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 9.6 ค�าบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ. 30,000.00              28,890.00              1,110.00             30,000.00               * ค�าบํารุงรักษาโปรแกรมของบริษัทไอโชแคร. จํากัด  30,000.- บาท

 9.7 ค�าของขวัญ 20,000.00              17,440.00              2,560.00             20,000.00               * ค�ากระเช
า/ของขวัญแก�ผู
แก�ผู
ทําประโยชน.แก�สหกรณ.

 9.8 ค�าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ 5,000.00                5,350.00                350.00-                6,000.00                 * ค�าโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเครื่องคอมพิวเตอร.สหกรณ.

9.9 ค�าเบี้ยประกันภัย 40,000.00              16,260.36              23,739.64           40,000.00               * ค�าประกันภัยรถยนต./รถจักรยานยนต. /ค�าประกันภัยอาคาร ของสหกรณ.

9.10 ค�าต�อทะเบียนรถสหกรณ. 5,000.00                 *ค�าต�อทะเบียนรถยนต/รถจักรยานยนต. /ตรวจสภาพ

9.11 ค�าต�ออายุการบํารุงรักษาเครื่องนับธนบัตร 4,900.00                4,900.00             4,900.00                 * ค�าบํารุงรักษาเครื่องตรวจนับธนบัตรของสหกรณ.รายป�

 9.12 ค�าใช
จ�ายเบ็ดเตล็ด 50,000.00              27,499.39              22,500.61           50,000.00               * ค�าใช
จ�ายอื่นที่จําเปBนนอกเหนือจากเงินงบประมาณที่สหกรณ.จัดสรรไว


 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 511,900.00        183,634.75        328,265.25      517,900.00         

10 หมวดยานพาหนะ

10.1 ค�าซ�อมบํารุงรถยนต.ตู
 120,000.00            41,471.86              78,528.14           50,000.00               * ค�าซ�อมบํารุงรถยนต.ตู
ตามระยะทางการใช
งาน 10,000 บาท

-                      * ค�าใช
จ�ายในการซ�อมระบบแอร./เครื่องเสียง/ช�วงล�าง/อื่นๆตามความจําเปBน เปBนเงิน 40,000 บาท

10.2  ค�าทําความสะอาดและบํารุงรักษารถยนต. 7,200.00                -                         7,200.00             4,200.00                 * ค�าล
างรถยนต. ป�ละ 12 ครั้ง ๆ  ละ 350  บาท  เปBนเงิน 4,200 บาท 

10.3 ค�าซ�อมบํารุงรถจักรยานยนต. 5,000.00                420.00                   4,580.00             5,000.00                 * กันไว
เปBนค�าซ�อมบํารุงรถจักรยานยนต.สหกรณ.

 รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 132,200.00        41,891.86         90,308.14        59,200.00           

11 หมวดครุภัณฑ�สํานักงาน

11.1 ค�าเครื่องสํารองไฟ 6,000.00                6,000.00             6,000.00                 * ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด ซื้อใหม� 3 เครื่องๆละ  2,000  บาท

11.2 ค�าเครื่องคอมพิวเตอร. 40,000.00              12,960.00              27,040.00           20,000.00               * ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด (ซื้อเครื่องมือ 2) เครื่องๆละ  10,000  บาท 

(โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร.ของบริษัทไอโซแคร.ที่สหกรณ.ใช
เปBนรุ�นเก�า (ป� 2549) Run บน Windows 7 เท�านั้น)  

11.3 ค�าอุปกรณ.สนับสนุนการถ�ายทอดสัญญาณ Zoom 15,000.00              15,000.00           15,000.00               * อุปกรณ.เสริมในการถ�ายทอดสัญญาณระบบZoom ประกอบด
วย กล
อง  ไมค. และมิกซ.เสียงและภาพ

รวมเปJนเงินทั้งสิ้น 61,000.00          12,960.00          48,040.00        41,000.00           

 รวมเปJนงบประมาณทั้งสิ้น 18,580,675.00    19,383,666.79    802,991.79-      20,386,840.00      

เห็นชอบให<ถัวจ�ายภายในหมวดรายการ

ร�างงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2566

ลําดับ หมวดค�าใช<จ�าย
งบประมาณป� 2565

เงื่อนไขและคําชี้แจงประกอบ

 

คุณณรงค�ชัย เสนอสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลสมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวนมาก  สหกรณ.ต
องทบทวนการจ�ายเงินให
สอดคล
องกับสถานการณ.  และให
ใช
จ�ายงบประมาณถัวจ�ายภายในหมวด
  รายการนั้นๆ 
มติที่ประชุม เห็นชอบประมาณการรายได
-รายจ�ายและอนุมัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป� 2566 ตามที่เสนอ ด
วยคะแนนเสียงข
างมาก 
  (เห็นชอบ  627  เสียง/ ไม�เห็นชอบ  1  เสียง/ งดออกเสียง  0  เสียง) 
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4.8  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 39 
ประธาน ตามท่ีพรบ.สหกรณ� พ.ศ.2542  มาตรา 50  กําหนดให
สหกรณ.มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.

ประกอบด
วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม�เกินสิบสี่คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ�เลือกต้ัง
จากสมาชิก โดยให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.ท่ีเลือกต้ังได
มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองป�
นับต้ังแต�วันเลือกต้ัง นั้น  และบัดนี้มีคณะกรรมการชุดท่ี 38 ส�วนหนึ่งต
องพ
นวาระตามข
อกําหนด
ดังกล�าวต
องมีการเลือกต้ังกรรมการใหม�มาทดแทน จึงขอชี้แจงรายละเอียดวาระการดํารงตําแหน�งของ
คณะกรรมการ  ชุดท่ี 38 ให
ท่ีประชุมทราบ  ดังนี้ 

ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2 ป�ท่ี 1 ป�ท่ี 2

1 นางสาวรุ�งนภา   อุดานนท. ประธานกรรมการ 57 ⁄

2 นายวรพิชญ.  สังข.พุทธินันทน. รองประธานคนท่ี 1 77 ⁄

3 นางพิชญา    สําราญพิศ รองประธานคนท่ี 2 57 ⁄

4 นายนิมิตร  พรหมวิศาสตร. ประธานกรรมการเงินกู
 59 ⁄

5 นายชูชีพ   มณีพรรณ ประธานกรรมการศึกษาฯ 50 ⁄

6 นางจิรัชญา     อุไรวงศ. กรรมการและเหรัญญิก 47 ⁄

7 นางประเดิม   อภัยโส กรรมการและเลขานุการ 53 ⁄

8 นางบุญเลิศ    คลีล
วน กรรมการ 43 ⁄

9 นายดาบชัย   มาภา กรรมการ 51 ⁄

10 นายประสิทธ์ิ  โกษาแสง กรรมการ 56 ⁄

11 นางนพวรรณ  เสโนฤทธ์ิ กรรมการ 52 ⁄

12 นางนริศษา  เมืองโคตร กรรมการ 59 ⁄

13 นางลักษมี   แสงสว�าง กรรมการ 58 ⁄

14 นางสาวธัญรัศม.  คล
ายขํา กรรมการ 49 ⁄

15 นายเกียงไกร   นามบุตร กรรมการ 39 ⁄

วาระการดํารงตําแหน�ง

วาระท่ี 1 วาระท่ี 2ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน�ง อายุ (ป�)

 
 
-   คณะกรรมการดํารงตําแหน�งครบวาระท่ี  1  ป�ท่ี 1   จํานวน   7  ท�าน 
-   คณะกรรมการดํารงตําแหน�งครบวาระท่ี  1  ป�ท่ี 2   จํานวน   6  ท�าน 
-   คณะกรรมการดํารงตําแหน�งครบวาระท่ี  2  ป�ท่ี 2   จํานวน   2  ท�าน 
-   กรรมการท่ีอยู�ในวาระต�อในป� 2565  จํานวน  7  ท�าน       
ดังนั้น ในการประชุมใหญ�ป� 2565  สหกรณ.ต
องดําเนินการเลือกต้ังกรรมการแทนตําแหน�งท่ีว�าง 

จํานวน  8  ตําแหน�ง ดังนี้  คือ   

ประธานกรรมการ จํานวน   1   ตําแหน�ง    
กรรมการดําเนินการ จํานวน   7   ตําแหน�ง    
 

โดยสหกรณ.ได
แต�งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังเปBนผู
ดําเนินการประกาศรับสมาชิกเพ่ือเข
ารับการเลือกต้ัง
กรรมการดําเนินการ  ในวันประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565  ของสหกรณ.ฯ จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังได
ให
รายละเอียดต�อท่ีประชุม   
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รายละเอียดการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ� ชุดท่ี 39 

รายชื่อผู
สมัครเข
ารับการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี 39  จํานวน  17 คน ดังนี้ 
   ประธานกรรมการ  จํานวน  2  คน  ดังนี้ 
 1. นางสาวรุ�งนภา  อุดานนท. เบอร. 1 
 2. นายประหยัด  รูปคม  เบอร. 2  

 กรรมการดําเนินการ  จํานวน  15  คน ดังนี้ 
1. นายประวิทย.  นามอํานาจ เบอร.1 
2. นายชูชีพ  มณีพรรณ เบอร.2 
3. นางวราภรณ.  กิติศรีวรพันธุ. เบอร.3 
4. นายอุระชาติ  ชิณจักร.  เบอร.4 
5. นายพิพัฒน.พงศ.  เข็มปWญญา เบอร.5 
6. นายนิมิตร  พรหมวิศาสตร. เบอร.6 
7. นายวิวรรธน.  วงศ.ตาข่ี  เบอร.7 
8. นายสมภพ  แสงจันทร. เบอร.8 
9. นางรัตนาพร  พัฒนะโชติ เบอร. 9 
10. นางสาวสมพร  บัวภัทรสิร ิ เบอร. 10 
11. นายปรีชา  อนุสนธิ์  เบอร. 11 
12. นายเสน�ห.  พลีจันทร. เบอร. 12 
13. นายสุขสันต.  สินทา  เบอร. 13 
14. นายธัชวิทย.  วงศ.เข็มมา เบอร. 14 
15. นายศักด์ินรินทร.  บุญเก้ือ  เบอร. 15 

ข้ันตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส� 

ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด  ชุดท่ี 38 พ<นวาระ
การดํารงตําแหน�ง  จํานวน  8  ท�าน  จึงกําหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหน�งว�าง  ในวัน
ประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2565  วันเสาร�ท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ.2565  เวลา  08.00– 11.00 น. โดยกําหนด
สถานท่ีเลือกตั้ง  จํานวน  3  อําเภอ  ดังนี้  จุดท่ี  1. อําเภอเมือง  จุดท่ี  2. อําเภอธาตุพนม  จุดท่ี  3. อําเภอ     
ศรีสงคราม 

โดยกําหนดข้ันตอนการลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส� ดังนี้   
1.  ตรวจสอบรายชื่อ  

- ตรวจสอบรายชื่อ เลขทะเบียนสมาชิก  ผู
มีสิทธิเลือกต้ังท่ีประกาศไว
หน
าหน�วยเลือกต้ัง 
- ไลน.น
องออมทรัพย. 
- เว็บไซต.สหกรณ.  coop–nkp.com ,},S 

2.  ลงทะเบียนเข
าร�วมประชุมใหญ�เพ่ือใช
สิทธิเลือกต้ัง 
   -    เรียงลําดับ  ชื่อ - สกุล  ตามลําดับสมาชิกลงทะเบียน  ตรวจสอบลําดับได
ท่ี   



เอกสารบันทึกการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2565 หน�าท่ี  141 

   "น
องออมทรัพย."  , เว็บไซต.สหกรณ.www.coop–nkp.com 
-    การลงทะเบียนเข
าร�วมประชุม ให
ยื่นบัตรประชาชนหรือหรือบัตรอ่ืนเพ่ือแสดงตนต�อ

เจ
าหน
าท่ี 
 -    เม่ือลงทะเบียนเรียบร
อยแล
ว รับหมายเลขจากเจ
าหน
าท่ีลงทะเบียน   

-    ตรวจสอบ ชื่อ - สกุล  เพ่ือยื่นกับคณะกรรมการเลือกต้ัง เข
าไปใช
สิทธิเลือกต้ัง 
3.  ลงคะแนน 
 -    เข
าคูหากดลงคะแนนเลือกต้ัง 
  ประธานกรรมการ   ( เลือกกดได<เพียงหมายเลขเดียว)       
  กรรมการดําเนินการ   ( เลือกกดได<ไม�เกิน  7 หมายเลข )       

-    กดปุUม“ยกเลิก”กรณีกดหมายเลขผู
สมัครผิดหรือไม�ตรงหมายเลขผู
สมัครท่ีต
องการเลือก 
-    กดปุUม “ไม�ประสงค.ลงคะแนน” กรณีไม�ต
องการลงคะแนนให
ผู
สมัครหมายเลขใด     
-    เม่ือเลือกหมายเลขครบตามจํานวนท่ีต
องการ กดปุUม "ยืนยันการลงคะแนน” 
-    สิ้นสุดการลงคะแนน 

4.  เม่ือเครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส.ประมวลผลการลงคะแนนเลือกต้ังเสร็จ คณะกรรมการเลือกต้ัง
ประกาศผลให
สมาชิกทราบ 

 
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

ผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหน�งท่ีครบวาระ จํานวน  8 ท�าน  
   ประธานกรรมการ  จํานวน  1  ท�าน 

อันดับ ช่ือ – สกุล เลขประจําตัวสมัคร คะแนนท่ีได< 
1 นางสาวรุ�งนภา    อุดานนท. 1 895 
2 นายประหยัด      รูปคม 2 867 

 
 

กรรมการดําเนินการ  จํานวน  7  ท�าน 
อันดับ ช่ือ – สกุล เลขประจําตัวสมัคร คะแนนท่ีได< 

1 นายประวิทย. นามอํานาจ 1 702 
2 นายชูชีพ มณีพรรณ 2 755 
3 นางวราภรณ. กิติศรีวรพันธุ. 3 694 
4 นายอุระชาติ ชิณจักร.   4 864 
5 นายพิพัฒน.พงศ. เข็มปWญญา 5 634 
6 นายนิมิตร พรหมวิศาสตร.  6 692 
7 นายวิวรรธน. วงศ.ตาข่ี  7 799 
8 นายสมภพ แสงจันทร. 8 360 
9 นางรัตนาพร พัฒนะโชติ 9 581 
10 นางสาวสมพร บัวภัทรสิร ิ 10 711 
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อันดับ ช่ือ – สกุล เลขประจําตัวสมัคร คะแนนท่ีได< 
11 นายปรีชา อนุสนธิ์ 11 872 
12 นายเสน�ห. พลีจันทร. 12 567 
13 นายสุขสันต. สินทา 13 769 
14 นายธัชวิทย. วงศ.เข็มมา 14 754 
15 นายศักด์ินรินทร. บุญเก้ือ 15 811 

ขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม รับรองผลการเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 39  ด
วยคะแนนเสียง 
 เปBนเอกฉันท.   ตามรายละเอียดดังนี้ 

   ผลการเลือกต้ังประธานกรรมการแทนตําแหน�งท่ีครบวาระ จํานวน  1  ท�าน  

อันดับ ช่ือ – สกุล เลขประจําตัวสมัคร คะแนนท่ีได< 
1 นางสาวรุ�งนภา    อุดานนท. 1 895 

 

         ผลการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนตําแหน�งท่ีครบวาระ จํานวน  7  ท�าน  

อันดับ ช่ือ – สกุล เลขประจําตัวสมัคร คะแนนท่ีได< 
1 นายปรีชา อนุสนธิ์ 11 872 
2 นายอุระชาติ ชิณจักร.   4 864 
3 นายศักด์ินรินทร. บุญเก้ือ 15 811 
4 นายวิวรรธน. วงศ.ตาข่ี  7 799 
5 นายสุขสันต. สินทา 13 769 
6 นายชูชีพ มณีพรรณ 2 755 
7 นายธัชวิทย. วงศ.เข็มมา 14 754 
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4.9  พิจารณาคัดเลือกผู<สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ�ประจําป� 2566 และกําหนด

ค�าตอบแทน 
ประธาน ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ. มีนโยบายให
สหกรณ.นอกภาคเกษตรท่ีมีทุนดําเนินการต้ังแต� 50 ล
าน

บาทข้ึนไป และมีการควบคุมภายในท่ีดี  สามารถจัดจ
างผู
สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชีสหกรณ.
นั้นคณะกรรมการดําเนินการ จึงได
พิจารณาผู
สอบบัญชีรับอนุญาตและชํานาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ.ท่ีข้ึนทะเบียนเปBนผู
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ.กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ. และเสนอบริการสอบ
บัญชีมายังสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด เพ่ือให
ท่ีประชุมใหญ�พิจารณาคัดเลือกเปBน
ผู
สอบบัญชี ประจําป� 2565  และกําหนดค�าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้ 

สรุปข<อเสนอบริการตรวจสอบบัญชีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขนครพนม จํากัด ประจําป� 2566 
ผู<เสนอบริการสอบบัญชี รายละเอียดการเสนอตรวจบัญชี ค�าธรรมเนียม 

1.บริษัท ซีเจ  ออดิท  จํากัด 
(นายเชิงชาย  จันทร.ศรี)  
หัวหน
าสํานักงานสอบบัญชี 

1. การเข
าตรวจสอบด
วยตนเอง/มอบหมายให
ผู
ช�วยทําการตรวจสอบ
บัญชี อย�างน
อย4 ครั้ง/ป�ตรวจระหว�างป� 2 ครั้ง ,ตรวจเตรียมความพร
อม
ก�อนปyดบัญชี 1 ครั้ง และตรวจเมือ่ปyดบัญชีแล
ว 1 ครั้ง 
-  ผู
ช�วยไม�น
อยกว�า 3 - 4 คนทุกครั้ง ไม�น
อยกว�า 3 วันทําการ 
2. การจัดทํารายงานการสอบบัญชี 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว�างป�ให
สหกรณ.ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป� ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ. 

ค�าสอบบัญชี 110,000 บาท
โดยแบ�งจ�ายงวด 2 งวด 
เท�ากันงวดแรกเบิกเมื่อเสร็จ
สิ้นการตรวจสอบบัญชี
ระหว�างป� ครั้งท่ี 2 และงวด
สุดท
ายเบิกเมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบบัญชี 

ผู<เสนอบริการสอบบัญชี รายละเอียดการเสนอตรวจบัญชี ค�าธรรมเนียม 
2.สํานักงานบัญชีเอ�กซ. 
เซอเร
นซ. 
(นายยุทธพงษ. งามวิชานท. ) 
หัวหน
าสํานักงานสอบบัญชี 
 
 

1.การเข
าตรวจสอบด
วยตนเองหรอืผู
ช�วยอย�างน
อยป�ละ 3 ครั้งครั้งละไม�
น
อยกว�า 3 วันทําการ 
-  ผู
ช�วยไม�น
อยกว�า 2 คน 
2. การจัดทํารายงานการสอบบัญชี 
-รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว�างป� สําหรับระยะเวลา 4 เดือน  ให

สหกรณ.ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป� ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ.
กําหนด 
-  ให
คําแนะนําในด
านการบรหิารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  

ค�าสอบบัญชี 150,000 บาท 

 

   ขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
มติท่ีประชุม 1. บริษัท  ซีเจ  ออดิท  จํากัด  (นายเชิงชาย  จันทร.ศรี)  

( อนุมัติจ
าง  514  เสียง/ ไม�อนุมัติจ
าง  0 เสียง/ งดออกเสียง   0  เสียง) 
  2. สํานักงานบัญชีเอ�กซ.  เซอเร
นซ.  (นายยุทธพงษ. งามวิชานท.) 

( อนุมัติจ
าง  40  เสียง/ ไม�อนุมัติจ
าง  0 เสียง/ งดออกเสียง   0  เสียง) 
อนุมัติให
  บริษัท ซีเจ  ออดิท  จํากัด  (นายเชิงชาย  จันทร.ศรี) เปBนผู
สอบบัญชี ประจําป� 2565  
ด
วยคะแนนเสียงข
างมาก  (อนุมัติ 514 เสียง ต�อ 40 เสียง) 

  กรณีบริษัท  ซีเจ  ออดิท  จํากัด  ไม�สามารถเข<าตรวจสอบบัญชีได<ให<จัดจ<าง สํานักงานบัญชี 
  เอ�กซ�เซอเร<นซ�  แทน
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 4.10  พิจารณาเลือกตั้งผู<ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ประจําป� 2566 

ประธาน ท่ีผ�านมาในป� 2564 ท่ีประชุมใหญ�ของสหกรณ. ได
มีมติเลือกผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ.  จํานวน  3 ท�าน 
ข้ึนทําหน
าท่ีผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ. และในป�บัญชี 2565 สหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม 
จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ.  ชุดท่ี 38 ได
มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 13/2565  เม่ือวันท่ี  
9  ธันวาคม  พ.ศ.2565  ให
ดําเนินการรับสมัครผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ.  ออมทรัพย.สาธารณสุข
นครพนม จํากัด ประจําป� 2565  เพื่อทําการคัดเลือกเปBนผู
ตรวจสอบกิจการ ประจําป� 2566  ในวัน
ประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2565 
คุณสมบัติของผู<สมัคร 
  (1)  เปJนสมาชิกของสหกรณ�นั้นหรือบุคคลภายนอก ผู<มีคุณวุฒิ ความรู< ความสามารถ  ใน
ด<าน ธุรกิจการเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร�  การสหกรณ�  กฎหมายท่ีเก่ียวข<อง
กับสหกรณ�  กรณีเปJนสมาชิกของสหกรณ�ต<องไม�ผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป�บัญชีท่ีผ�านมา 

          (2)  ผ�านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ�  หรือหน�วยงานอ่ืน      
ท่ีได<รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ� 

   มีผู
ยื่นขอสมัครเปBนผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ. ประจําป� 2566 จํานวน 3 คน ซ่ึงเปBน ผู
มี
คุณสมบัติถูกต
องครบถ
วน ดังนี้ 

  หมายเลขผู<สมัคร  ช่ือ – สกุล       สังกัดหน�วย 
1  นายรัชชานนท. ดุมแก
ว  อําเภอเมือง 
2  นางภัทรวรรณ ชัยสวัสด์ิ  อําเภอโพนสวรรค. 
3  นายภาสกร กิติศรีวรพันธุ. อําเภอโพนสวรรค. 

 ขอเชิญท่ีประชุมพิจารณาตามประเด็นต�อไปนี้ 

1. จํานวนผู<ตรวจสอบกิจการ  ประจําป� 2566 
มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนด  จํานวน  3  ท�าน  ด
วยคะแนนเสียงเปBนเอกฉันท. 

2.  กําหนดค�าตอบแทนในการเข<าตรวจสอบกิจการ 
มติท่ีประชุม กําหนดค�าตอบแทนผู
ตรวจสอบกิจการ ป� 2566  9,000บาท/รายงาน*12 เดือน  ด
วยคะแนนเสียง   

เปBนเอกฉันท. 

  3. รับรองผลการเลือกตั้งผู<ตรวจสอบกิจการ  ประจําป� 2566 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมใหญ�มีมติในการกําหนดจํานวนผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณ. ประจําป� 2566 จํานวน 3 ท�าน  

ค�าตอบแทนผู
ตรวจสอบกิจการ  9,000บาท/รายงาน*12 เดือน  ด
วยคะแนนเสียงเปBนเอกฉันท. 
( เห็นชอบ  513  เสียง/ ไม�เห็นชอบ  0 เสียง/ งดออกเสียง   0  เสียง) 
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  4.11 พิจารณากําหนดวงเงินกู<ยืมหรือค้ําประกันประจําป� 2566 

ประธาน  ตามท่ีสหกรณ.ออมทรัพย.สาธารณสุขนครพนม จํากัด ได
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ.
  ให
กําหนดวงเงินกู
ยืมหรือคํ้าประกันประจําป�สําหรับป�บัญชีสิ้นสุด 2565 จํานวน 2,230,121,000.00 
  บาท (สองพันสองร
อยสามสิบล
านหนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ
วน) นั้น 

  เนื่องจากนายทะเบียนได
กําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ. ว�าด
วย หลักเกณฑ.การพิจารณาให
ความ
  เห็นชอบวงเงินกู<ยืมหรือค้ําประกันของสหกรณ� พ.ศ.2561  ไว
ดังนี้ 

 ข
อ 7.2.2 กําหนดค�าสัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินกู
ยืมของสหกรณ. แยกตามประเภทของสหกรณ.
  ดังนี้  

(1) ประเภทสหกรณ.ออมทรัพย. ถือใช
วงเงินกู
ยืมของสหกรณ.ไม�เกิน 1.5 เท�า ของทุนเรือนหุ
นรวมกับทุน
สํารอง  

  แทนค�าตามข<อกําหนด 
ทุนเรือนหุ
น  = 1,422,516,570.00   บาท 
ทุนสํารอง  =           159,890,310.86   บาท 
  รวม  = 1,582,406,880.86   บาท 

   วงเงินกู<ยืมประจําป� 2566 ตามเกณฑ� 
1,582,406,880.86 × 1.5 =        2,373,610,321.29  บาท 

 ภาระหนี้ของสหกรณ� ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 
หนี้เงินกู
ยืม  = 1,383,646,424.58  บาท 
เงินรับฝากสหกรณ.อ่ืน =    663,418,797.49  บาท 
  รวม  =  2,047,065,222.07  บาท 
หมายเหตุ  :  ภาระหนี้ไม�เกินหลักเกณฑ�  

 

  วงเงินกู<ยืมหรือค้ําประกันประจําป� 2566 ท่ีจะขอกําหนด 
  =  2,373,600,000.00  บาท (สองพันสามร<อยเจ็ดสิบสามล<านหกแสนบาทถ<วน) 

     ขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบวงเงินกู
ยืมหรือคํ้าประกันประจําป� 2566 = 2,373,600,000.00 บาท (สองพันสามร
อยเจ็ดสิบ

   สามล
านหกแสนบาทถ
วน)  ด
วยคะแนนเสียงเปBนเอกฉันท. 
 ( เห็นชอบ  557  เสียง/ ไม�เห็นชอบ  0 เสียง/ งดออกเสียง   0  เสียง) 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เร่ือง   

  
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  

 5.1 ข<อเสนอแนะจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ�นครพนม 

 คุณยุทธนา  แสงสว�าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 
  เรียนท�านประธาน/คณะกรรมการ/ท�านสหกรณ.จังหวัด/และสมาชิกผู
เข
าร�วมประชุมทุกท�าน กระผมขอแสดง
 ความยินดีกับสหกรณ.ฯ  ท่ีในป�นี้ได
ผลกําไรเพ่ิมข้ึน  และในส�วนของการประมาณการค�าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ซ่ึงสมาชิก
 จะมีความสงสัยในส�วนนี้ทุกป�  ขออธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  1. การสอบบัญชีต
องมีมาตรฐานการสอบบัญชี  โดยแสดงความเห็นต�องบการเงินเปBนหลักสากล  ท้ังนี้ท้ังนั้น
 ระบบการสอบบัญชีของบริษัทกับสหกรณ.  มีความคล
ายคลึงกัน  แต�ระเบียบและกฎหมายบางเรื่องไม�เหมือนกันซ่ึง  
 นายทะเบียนสหกรณ.ต
องออกระเบียบให
สหกรณ.ถือใช
  เพ่ือดูแลกํากับให
สหกรณ.ดําเนินงานอย�างต�อเนื่อง  เช�น  
 ระเบียบการจัดชั้นลูกหนี้เงินกู
และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ให
สหกรณ.ระงับ รับรู
รายได
ดอกเบ้ียเงินให
กู
ของลูกหนี้ท่ีไม�
 ก�อให
เกิดรายได
  ให
รับรู
ได
ต�อเม่ือสหกรณ.ได
รับการชําระหนี้ แต�ต
องเปyดเผยงบการเงินให
สมาชิกรับทราบ  เพ่ือท่ี
 คณะกรรมการชุดต�อไปจะได
แก
ปWญหาต�อไป 
  2. ประเด็นการตรวจสอบกิจการ  ถ
าสมาชิกสหกรณ.ต
องการวิทยากร  มาให
ความรู
กับสมาชิก สามารถทําได
  
 โดยทําหนังสือไปยัง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ.นครพนม  และเสนอให
ผู
ท่ีเข
ารับการอบรมควรมีความรู
เรื่องการบัญชี  
 คอมพิวเตอร.  เปBนต
น 

 5.2  ข<อเสนอแนะจากสํานักงานสหกรณ�จังหวัดนครพนม 
 คุณภาวดี  เจริญไทย   ผอ.กลุ�มส�งเสริมสหกรณ� 1 
  เรียนท�านประธาน/คณะกรรมการ/หัวหน
าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ./และสมาชิกผู
เข
าร�วมประชุมทุกท�าน  
 ขอชื่นชมคณะกรรมการและฝUายจัดการท่ีทําผลกําไรให
กับสหกรณ.  มูลค�าถึง 140 ล
านบาท  รวมถึงสมาชิกทุกท�านท่ีให

 ความร�วมมือในการประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2565  ดิฉันมีข
อเสนอแนะดังนี้ 
  1.  การแก
ไขเพ่ิมเติมข
อบังคับสหกรณ.ในป�นี้  เปBนการแก
ไขท้ังฉบับ เพ่ือความสะดวกในการนํามาใช

 ประกอบการพิจารณาด
านต�างๆ  เหตุผลในการแก
ไข คือ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ.ต�างๆ เช�น พรบ.สหกรณ. / การ
 ตรวจสอบกิจการ/ การถอดถอน/ การจัดทําทะเบียนสมาชิก  ซ่ึงเปBนกฎหมายกําหนดให
สหกรณ.ดําเนินการ เม่ือ      
 นายทะเบียนสหกรณ.รับจดทะเบียนข
อบังคับแล
ว สหกรณ.จะนํามาถือใช
ได
นับจากวันท่ีจดทะเบียน 

 ท่ีประชุมรับทราบ           

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ
ามี) 
 คุณมิตรทัย สืบเนื่องจากสมาชิกสหกรณ.  ได
มีการเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลในป� 2565 โดยปUวยจากการเปBน  โค

   วิด - 19 จํานวนมาก  เปBนไปตามระเบียบสหกรณ.หรือไม�  ซ่ึงทําให
สหกรณ.มีค�าใช
จ�ายท่ีสูงข้ึน 
 ประธาน  สหกรณ.จ�ายถูกต
องตามระเบียบ รวมท้ังเอกสารเพ่ือขอเบิกสวัสดิการดังกล�าว  ซ่ึงคณะกรรมการมีการ

   แก
ไขระเบียบหลายครั้ง  เพ่ือช�วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ. 
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 คุณมิตรทัย เสนอให
สหกรณ.นําระเบียบพร
อมท้ังข
อบังคับ  ข้ึนบนเว�บไซต.  เพ่ือให
สมาชิกได
ตรวจสอบ  

    ท่ีประชุมรับทราบ 

      เลิกประชุมเวลา  13.50  น.     

     ประธานกล�าวปyดการประชุมเวลา  14.00  น. 
 

       (ลงชื่อ)    ผู
บันทึกรายงานการประชุม 
                                     ( นางประเดิม    อภัยโส  ) 
                            กรรมการและเลขานุการ  

                            (ลงชื่อ)     ผู
ตรวจรายงานการประชุม
                          ( นางสาวรุ�งนภา   อุดานนท. ) 
                                 ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


