


หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์

“คุณค่าของสหกรณ์” (Cooperative Values)

	 “สหกรณ์อยู่บนพ้ืนฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง	 ความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ความเป็นประชาธิปไตย	

ความเสมอภาค	ความเทีย่งธรรม	และความเปน็เอกภาพ	สมาชิกสหกรณเ์ชื่อมัน่ในคณุคา่ทางจริยธรรมแหง่ความสจุริต 

ความเปดิเผย	ความรับผดิชอบตอ่สังคม	และความเอือ้อาทรตอ่ผูอ้ื่น	โดยสืบทอดประเพณปีฏบัิตขิองผูริ้เร่ิมการสหกรณ”์ 

“หลักการสหกรณ์” (Cooperative Principles)

	 หลักการสหกรณ์	 คือ	 “แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม” 

ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สำาคัญรวม	7	ประการ	กล่าวคือ

	 หลักการที่	1	การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง	(Voluntary	and	Open	Membership)										

	 หลักการที่	2	การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย	(Democratic	Member	Control)	

	 หลักการที่	3	การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก	(Member	Economic	Participation)	

	 หลักการที่	4	การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ	(Autonomy	and	Independence)	

	 หลักการที่	5	การศึกษา	ฝึกอบรม	และสารสนเทศ	(Education,	Trainning	and	Information)											

	 หลักการที่	6	การร่วมมือระหว่างสหกรณ์	(Cooperation	among	Cooperatives)											

	 หลักการที่	7	การเอื้ออาทรต่อชุมชน	(Concern	for	Community)

“อุดมการณ์สหกรณ์” (Cooperative Ideology)

	 อุดมการณ์สหกรณ์	คือ	“ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ตามหลักการ

สหกรณ์	ซึ่งจะนำาไปสู่การกินดี	อยู่ดี	มีความเป็นธรรม	และสันติสุขในสังคม”

“วิธีการสหกรณ์” (Cooperative Practices)

	 วิธีการสหกรณ์	คือ	“การนำาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ ในการดำาเนินกิจกรรม	ทางเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน	โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

AMNATCHAROEN	PROVINCIAL	HEALTH	SAVING	AND	CREDIT	CO-OPERATIVE	LIMITED

วิสัยทัศน์

เป็นสหกรณ์ชั้นนำาในเขตอีสานตอนล่าง	ที่มั่นคง	ยั่งยืน

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

สมาชิกเข้มแข็ง	สหกรณ์มั่นคง

พันธกิจ

	 1.	ดำาเนินการตามหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 2.	บริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

	 3.	พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพความทันสมัย

	 4.	ให้บริการประทับใจมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

	 5.	พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกให้ตอบสนองต่อความต้องการและทันต่อสภาวะปัจจุบัน

	 6.	พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีคุณภาพ

	 7.	ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

	 1.	สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

	 2.	สหกรณ์เป็นที่พึ่งทางการเงินอันดับแรกให้แก่สมาชิก

	 3.	สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

	 4.	สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

	 5.	สหกรณ์มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์

	 1.	ยกระดับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

	 2.	บริหารเงินทุนที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

	 3.	การพัฒนาบุคลากร	สหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ

	 4.	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วน	ถูกต้อง



สารจากรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำานาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ถือเป็นองค์กรที่มีความสำาคัญที่ช่วยเติมเต็ม 

การเข้าถึงบริการทางการเงินของมวลสมาชิก	 ซ่ึงเป็นบุคลากรสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด

อำานาจเจริญ	ทั้งการเป็นแหล่งออมเงินและแหล่งให้กู้ยืมเงิน

	 จากการติดตามรายงานประจำาปี	 2565	 และในปีที่ผ่านมาโดยตลอดเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	มีการเติบโตและพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การบริหารจัดการการเงินต่างไปจากเดิม	 ที่ส่วนใหญ่เคยให้กู้ยืมแก่สมาชิกและการให้สินเช่ือแก่สหกรณ ์

ออมทรัพย์อื่น	เพื่อเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน	ขอให้คณะกรรมการดำาเนินการคำานึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ด ี

สำารวจความเส่ียงต่างๆ	 และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างเท่าทัน	 

เพ่ือให้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุ้มกันสามารถรับมือกับความเส่ียงที่เราจะเผชิญในอนาคตโดยเฉพาะ 

ความเสี่ยงทางการเงิน	รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	เติบโตได้อย่าง

ยัง่ยนืและมเีสถียรภาพโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีต่ระหนกัถึงความเสีย่ง	และการนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการต่อไป

	 ในโอกาสที่	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ดำาเนินกิจการมาครบรอบปีบัญชี	

อีกคร้ังหน่ึง	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้กิจการของสหกรณ	์

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 มีความเจริญก้าวหน้า	 บรรลุตามเป้าหมาย	 และขออวยพร 

ให้คณะกรรมการดำาเนินการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข	 สิริสวัสดิ์	 และเจริญด้วย 

จตุรพิธพรชัยทั่วทุกคน

(นายสุรพร  ลอยหา)

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำานาจเจริญ	มหาวิทยาลัยมหิดล



สารจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ไดด้ำาเนนิกิจการมาครบรอบอกีหนึง่ป	ีในวันนี	้

ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีต่อความสำาเร็จของสหกรณ์ฯ	ที่การดำาเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ได้มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ได้จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างหลากหลายและครอบคลุมมวลสมาชิก	นอกจากนี้

ยงัเปน็สถาบนัการเงินทีม่คีวามมัน่คงสร้างสรรคป์ระโยชน	์สร้างความสขุและมมีาตรฐานในการบริการทีด่	ีอกีทัง้

ยังให้ความสำาคัญกบัการส่งเสริมการออม	การบริการให้กู้เงินบนพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงให้กบัสมาชิก	

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	ซึ่งกำาหนดจัดขึ้นในวันนี้	ถือเป็นโอกาสอันดีในการสรุปผลการดำาเนินกิจการใน

รอบปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าสหกรณ์ได้มุ่งเน้นในการส่งเสริมการออมและการสนับสนุนสวัสดิการให้แก่

สมาชิก	รวมไปถึงการดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ดังจะเห็นได้ว่า	สินทรัพย์และการจัดสวัสดิการต่างๆ	มีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น	อันจะนำาไปสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงอย่างมีศักยภาพ	ในโอกาสนี้	ขอฝากถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ	

และชาวสาธารณสุขฯ	ทุกท่านศึกษาการจัดการด้านการเงินของตนเองให้สามารถวางแผนการออม	การลงทุน	 

การจัดการหนี้สินอย่างเข้าใจ	 ปฏิบัติได้จนเห็นผล	 “สู่อิสรภาพทางการเงิน”และ“ความสุขทางการเงิน” 

(Happy	money)	ต่อไป

	 ทา้ยทีส่ดุนี	้ขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่กุทา่นเคารพนบัถือได้โปรดดล

บันดาลประทานพรให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	มีความเจริญก้าวหน้า	 เติบโต

อย่างมั่นคงและยั่งยืน	 และขอให้คณะกรรมการดำาเนินการ	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	 และสมาชิกทุกท่านจงประสบ 

แต่ความสุข	ความเจริญ	ปราศจากโรคภัยอันตรายใดๆ	สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกันตลอดไป

(นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ



สารจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลอำานาจเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 ในปี	2565	เปน็ปทีีป่ระเทศไทยยงัคงเผชิญกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิตอ่เช้ือไวรัสโคโรนา	

2019	 (COVID	19)	ที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชน	ต้องเผชิญกับการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ	ส่งผลให้สหกรณ์ต้องปรับรูปแบบ

การทำางานและการบริการตามแนววิถีใหม่	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การช่วยเหลือสมาชิก	สามารถขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจและสังคมไปได้อย่างต่อเนื่อง	

	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์	และถือเป็น

สวัสดิการของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	มีบทบาทในการขับเคลื่อน	แก้ไข	และบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อน	เป็นแหล่งเงินทุน	แหล่งเงินออม	รวมถึงการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับสมาชิก

นอกจากนี้ยังช่วยเหลือในด้านสังคมและสาธารณประโยชน์	ซึ่งถือได้ว่าสหกรณ์ฯ	มีส่วนช่วยเหลือสมาชิกและ

สังคมอย่างแท้จริง	โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	สหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 ยังคงยืนหยัดให้ความช่วยเหลือดูแลสมาชิกสอดคล้อง 

ตอ่ความตอ้งการและสถานการณ	์ทัง้ยงัเกิดการปรับตวัให	้พร้อมตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงดว้ยความสจุริต	

ใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำาเนินการ	 พัฒนาบริการ	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 บรรลุเป้าหมาย	 การยกระดับ 

คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์

	 ผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	 จึงนับได้ว่าประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เป็นอย่างดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำาเร็จนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน	มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่

อย่างไม่ย่อท้อ	และขออำานวยพรให้คณะกรรมการดำาเนินการ	คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	ฝ่ายจัดการ	และสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ทุกท่าน	ประสบแต่ความสุข	ความสำาเร็จ	มีสุขภาพ		

กายและใจที่สมบูรณ์	แข็งแรง	และขอให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	

เจริญรุ่งเรือง	เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกรวมทั้งครอบครัวและสังคม	สืบต่อไป

(นางสาวอุไรวรรณ  จำานรรจ์สิริ)

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลอำานาจเจริญ



สารจากประธานกรรมการ

ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด ที่เคารพทุกท่าน

	 กระผมและคณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 28	 ได้บริหารกิจการสหกรณ์ครบปีบัญชี	 2565	 เมื่อวันที	่														

30	กันยายน	2565	และได้กำาหนดประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2565	ในวันเสาร์ที่	5	พฤศจิกายน	2565	เพื่อเสนอ

การจดัสรรกำาไรสุทธ	ิจ่ายเงนิปันผล-เฉลีย่คนื	ให้กับพ่ีน้องสมาชิกได้นำาไปใช้จ่ายในครอบครัว	ตลอดจนดำาเนนิการตาม

ข้อบังคับฯ	ของสหกรณ์	

	 ขอเรียนว่า	 การดำาเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 ปีบัญชี	

2565	โดยคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	28	และฝ่ายจัดการ	ได้ตั้งใจทำาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	ถึงแม้ว่าจะมี

ปัญหาและอุปสรรคมากมาย	เช่น	การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ทำาให้สหกรณ์ต้องปิดทำาการชั่วคราวตามประกาศ

ของจังหวัด	เนื่องจากฝ่ายจัดการติดเชื้อดังกล่าว	,	พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2562	,	กฎกระทรวงฉบับใหม่	ว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่สมาชิกให้คงเหลอืร้อยละ	30	ของเงินได้รายเดอืน	แต่คณะกรรมการดำาเนนิการ	ชุดที	่28	ก็มคีวามมุง่มัน่	

ตัง้ใจในการ	บริหารกิจการสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก	ภายใต้ทนุดำาเนนิการ	4,871,436,021.48	บาท 

สมาชิกจำานวน	 1,896	 คน	 (สามัญ	 1,619	 คน,	 สมทบ	 277	 คน)	 โดยมีแผนงานโครงการและประกาศต่างๆ	 ของ

สหกรณ์	เพือ่ช่วยเหลอืมวลสมาชิกให้เข้าถึงบริการและสวัสดกิารต่างๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	

อาทิ	โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่,	โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่มีรายได้ตำ่ากว่า	30%,	โครงการคลินิกสหกรณ์, 

โครงการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้หลายทาง,	 โครงการขยายระยะเวลาการลดการส่งค่าหุ้นจาก	 8%	 คงเหลือ	 3%	 

(ถึง	30	กันยายน	2565)	อีกทั้งยังมีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	รายละ	2,000	บาท	

รวม	568	ราย	เป็นเงินทั้งสิ้น	1,136,000	บาท	จากการบริหารกิจการสหกรณ์ในปีบัญชี	2565	ส่งผลให้สหกรณ์มีผล

ประกอบการกำาไรสุทธิ	 142,276,311.98	 บาท	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 28	 จึงได้พิจารณาเสนอการจัดสรร

เงนิปันผล	ในอตัราร้อยละ	5.85	(ปีบญัชี	2564	ปันผลร้อยละ	5.85)	และเฉลีย่คนืดอกเบีย้เงนิกู้ ในอตัราร้อยละ	17.75	

(ปีบัญชี	2564	เฉลี่ยคืนร้อยละ	17.00)		

	 กระผมในนามของคณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 28	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 สภาที่ปรึกษา	 ผู้แทนสมาชิก															

ฝ่ายจัดการ	 ขอขอบพระคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง											

ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 ในปีบัญชี	 2565	

ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคมากมาย	จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง

		 ในโอกาสนี้	 กระผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก	 รวมทั้งบารมีแห่ง

องค์พระใหญ่	และพระเหลาเทพนิมิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวอำานาจเจริญ	จงดลบันดาลประทานพร 

ให้สมาชิกทุกท่าน	พบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

(นายคมกฤษณ์  สุขไชย)

ประธานกรรมการดำาเนินการ
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AMNATCHAROEN	PROVINCIAL	HEALTH	SAVING	AND	CREDIT	CO-OPERATIVE	LIMITED

819	หมู่	16	ตำาบลบุ่ง	อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ	จังหวัดอำานาจเจริญ		37000		โทรศัพท์	081-5791868	http://www.supsasook.amnat.com

819	Moo.16	Bung	Subdistrict,	Meung		Amnatcharoen	district,	37000		Tel	:	081-5791868		http://www.supsasook.amnat.com

ที่  สอ.อจ.1.ว.889/2565  

	 	 	 	 	 	 6	ตุลาคม	2565

เรื่อง			ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2565

เรียน		 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย		 1.	กำาหนดการประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2565				 	 จำานวน	1	ฉบับ

	 	 2.	ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2565			 จำานวน	1	ฉบับ

	 	 	 ด้วย	สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	โดยการประชุมคณะกรรมการดำาเนนิ

การ	ชุดที	่28	ครัง้ท่ี	12/2565	เมือ่วนัท่ี	26	กันยายน	2565	กำาหนดวันประชุมใหญ่สามญัประจำาป	ี2565	ในวันเสาร์ที ่

5	พฤศจิกายน	2565	ตั้งแต่เวลา	08.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	

เพือ่ให้เปน็ตามข้อบังคับข้อ	62	และเพือ่รับทราบและพจิารณาผลการดำาเนนิงาน	โดยมรีายละเอยีดตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย

		 	 	 จึงเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน	ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น	

โดยพร้อมเพรียงกัน	การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีดังกล่าว	 เป็นการประชุมโดยสมาชิกสามัญทั้งหมดและสมาชิก 

ไมส่ามารถมอบสทิธิให้ผูอ้ืน่เข้าประชุมแทนตนได้	การลงทะเบียนและการใชส้ทิธเิลอืกต้ัง	ให้สมาชิกย่ืนเอกสารแสดง

ตนต่อเจ้าหน้าที่และลงนาม	ณ	จุดที่สหกรณ์กำาหนดไว้	เอกสารแสดงตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่และ

ใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ให้ใช้บัตรประจำาตัวประชาชน	 หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ	 หรือเอกสารทางราชการอื่นใดที่มี 

รูปถ่ายและเลขประจำาตัวประชาชน	13	หลัก	โดยบัตรหมดอายุสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตนได้	และหลักฐาน

แสดงตนทุกกรณีให้ใช้ฉบับจริง	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษณ์	สุขไชย)

ประธานกรรมการ		

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	

แผนกบริหารทั่วไป

โทร.มือถือ.081-5791868

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด14



กำ�หนดก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

*********************

เวลา	08.00-08.30	น.	 -	กิจกรรมมอบทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก	ประจำาปี	2565/จับสลาก

เวลา	08.30	น.				 -	พิธีเปิดการประชุม

เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้   

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่	1			เรื่อง		ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่	2		เรื่อง		รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี		2564		

ระเบียบวาระที่	3		เรื่อง		เสนอเพื่อทราบ

	 	 3.1	รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี	2565

				 	 3.2	รายละเอียดการรับผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการ	

	 	 	 	 ผู้จัดการ				และที่ปรึกษาของสหกรณ์

	 	 3.3	รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจำาปี	2565

ระเบียบวาระที่		4	เรื่อง		เสนอเพื่อพิจารณา

	 	 4.1	พิจารณาอนุมัติงบการเงิน	ประจำาปีบัญชี	2565

		 	 4.2	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรสุทธิ		ประจำาปี	2565

	 	 4.3	พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้-รายจ่าย	และแผนงาน	ประจำาปี	2566

	 	 4.4	พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

	 	 	 	 ประจำาปี	2566

	 	 4.5	พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน	ประจำาปี	2566

	 	 4.6	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

	 	 4.7	พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระเบียบวาระที่		5	เรื่อง		อื่นๆ	(ถ้ามี)

ภาคผนวก           

					 1.	รายละเอียดแผนงานและโครงการ	ประจำาปีงบประมาณ		2566

					 2.	รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา		ประจำาปี	2565

					 3.	ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 15



ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

**********************

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่	1			เรื่อง		ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่	2		เรื่อง		รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี		2564		

ระเบียบวาระที่	3		เรื่อง		เสนอเพื่อทราบ

	 3.1	รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี	2565

	 3.2	รายละเอียดการรับผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการ	

	 	 ผู้จัดการ				และที่ปรึกษาของสหกรณ์

				 3.3	รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจำาปี	2565

ระเบียบวาระที่		4	เรื่อง		เสนอเพื่อพิจารณา

				 4.1	พิจารณาอนุมัติงบการเงิน	ประจำาปีบัญชี	2565

		 4.2	พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำาไรสุทธิ		ประจำาปี		2565

		 4.3	พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้-รายจ่าย	และแผนงาน	ประจำาปี	2566

	 4.4	พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี

					 	 ประจำาปี	2566

	 4.5	พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน		ประจำาปี	2566

	 4.6	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

	 4.7	พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระเบียบวาระที่		5	เรื่อง		อื่นๆ	(ถ้ามี)

ภาคผนวก           

				1.	รายละเอียดแผนงานและโครงการ	ประจำาปีงบประมาณ		2566

				2.	รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา	ประจำาปี	2565

				3.	ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด16



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำาปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

วันเสาร์ที่  5 พฤศจิกายน 2565

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 

อำาเภอเมืองอำานาจเจริญ จังหวัดอำานาจเจริญ

	 1.	สมาชิกทั้งหมด	 1,631	 คน

	 2.	สมาชิกมาประชุม	 1,577	 คน

	 3.	สมาชิกไม่มาประชุม		54	 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

	 1.	นายมงคล	 ศรีวิเศษ	 ประธานกรรมการ	สอ.สาธารณสุขยโสธร	จำากัด

	 2.	นายธนกร	 วอทอง	 รองประธานกรรมการ	สอ.สาธารณสุขยโสธร	จำากัด

	 3.	นายอุเทน	 จันทร์ไข	 กรรมการและเลขานุการ	สอ.สาธารณสุขยโสธร	จำากัด

	 4.	นายปิยวัฒน์	 ประสารสืบ	 กรรมการ	สอ.สาธารณสุขยโสธร	จำากัด

	 5.	นายอำาไพ	 บุญสาร	 กรรมการและเลขานุการ	สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ	จำากัด 

	 6.	นายบัวทอง	 เอกศิริ	 ผู้จัดการ	สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ	จำากัด 

	 7.	นายสฤษดิ์	 สาระไทย	 รองประธานกรรมการ	สอ.รพ.อำานาจเจริญ	จำากัด

	 8.	นายทิน	 ตันสมรส	 ประธานกรรมการ	สอ.สาธารณสุขมุกดาหาร	จำากัด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 17



ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน : 

    	การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2565	เป็นการประชุมใหญ่โดยสมาชิกทั้งหมด	มีสมาชิกสามัญ	ณ	วันที่	30	กันยายน 

	2565	จำานวน	1,619	คน	บัดนี้เวลา		09.30	น.	มีจำานวนสมาชิกมาลงชื่อเข้าประชุมจำานวน	219	คน	ซึ่งครบองค์ประชุม

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	ข้อ	69.	เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว

	 ขอแนะนำาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้สอบบัญชี	คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา	คณะกรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	ให้ที่ประชุมได้รับทราบ		ดังนี้	

	 	1.		นายสุรพร	 ลอยหา	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	(รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้ง	 	 	

	 		 	 	 วิทยาเขตอำานาจเจริญ	มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหิดล)

	 	2.		นายวสิษฐ์พล				 พุทธพงษ์	 นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการพิเศษ	ผู้แทนจาก

	 		 	 	 สหกรณ์จังหวัดอำานาจเจริญ

	 	3.		นางจิรนุช		 สินทวี		 นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำานาญการพิเศษ	ผู้แทนจาก   

	 		 	 	 สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอำานาจเจริญ

	 	4.		นายวิวัฒน์				 สุดาจิต	 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

	 	5.		นายนภัทร	 งามเถื่อน			 ประธานกรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 	6.		นายณัฐวัชต์	 พันธ์ศิลป์	 กรรมการและเลขานุการคณะสภาที่ปรึกษา

	 	7.		นายอัษฎาวุธ			 ศรีโชค	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะสภาที่ปรึกษา

	 	8.		นายเสถียร	 บัวเขียว	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 	9.		นายภัทรวรรธน์			 คำาดี	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 10.	นายทศพงศ์				 บุญพุฒ	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 11.	นายสมศักดิ์	 หอมชื่น	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 12.	นายทวีฤทธิ์	 โลจรัส	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 13.	นายพิชิต	 กงทอง	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา	

	 14.	นายแดนชัย	 สีนอร์	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 15.	นายพงศธร		 บาระมี	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา

	 16.	นางดลนภัส				 กลิ่นหวาน	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา	

	 17.	นางสาวประภา		 โสพะสิงห์	 กรรมการคณะสภาที่ปรึกษา	

	 18.	นายคมกฤษณ์		 สุขไชย	 ประธานกรรมการดำาเนินการ

	 19.	นายสมร		 ไชโยธา	 รองประธานกรรมการ	คนที่	1

	 20.	นายอนุชิต		 ประแดงปุย	 รองประธานกรรมการ	คนที่	2

	 21.	นายจักรพันธ์		 ทำาชอบ	 กรรมการและเหรัญญิก

	 22.	ว่าที่	ร.ต.ภูมเรศ		 ศรีระวงศ์	 กรรมการและเลขานุการ

	 23.	นายสุริยา			 ดอกบัว	 ผู้ช่วยเหรัญญิกและประธานกรรมการเงินกู้

	 24.	นายสุนทร			 โมทอง	 กรรมการเงินกู้

	 25.	นายโกวิทย์		 	พิกุล	 กรรมการเงินกู้	

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด18



	 26.	นายพรหมพิริยะ			 สิงห์ไชย	 	 กรรมการเงินกู้

	 27.	นายการุณ			 งามเถื่อน	 	 กรรมการและเลขานุการเงินกู้์

	 28.	นายเสน่ห์ศักดิ์			 สีหารัตน์	 	 ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 29.	นายปรมินทร์			 พุ่มจันทร์	 	 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 30.	นายวรายุทธ		 วงศ์บา	 	 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์์

	 31.	นายสมพรชัย		 แก้วคำาจันทร์	 	 กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 32.	นายวีระชาติ		 อำานาจวรรณพร	 กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 33.	นางมลฑิรา	 ไชยสงคราม	 	 ผู้จัดการ

	 34.	นายนัฐพงศ์					 สารธิมา	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ

	 35.	นางสาวเครือวรรณ		ศรีสารคาม	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี

	 เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2565	บรรลุตามวัตถุประสงค์	จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประสานความร่วม

มือผู้แทนสมาชิกทั้ง	15	หน่วย	ได้กรุณาประสานสมาชิกแต่ละหน่วย	เข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความคิดเห็น

และลงมติตามความเห็นของตนเองอย่างอิสระในแต่ละวาระ

มติที่ประชุม	รับทราบ

ระเบียบวาระที่  2  

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2564

ประธานฯ :

		 ปีทางบัญชี	2564	สหกรณ์ฯ	ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564		เมื่อวันเสาร์ที่	13	พฤศจิกายน	2564	ณ	

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 ซ่ึงสหกรณ์ฯ	 ได้จัดทำารายงานการประชุมและแจ้งเวียน	 

ให้สมาชิก	ตามหนังสือส่งที่	สอ.อจ.1.799/2564	ลงวันที่	7	ธันวาคม	2564	พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ

ประชุม	ดงักลา่ว	ปรากฏว่ามสีมาชิกแจง้แก้ไขเปลีย่นแปลงเพ่ิมเตมิขรายงานการประชุมใหญส่ามญั	ประจำาป	ี2564	ดงัน้ี

  นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ สมาชิกเลขที่ 834 สังกัด สสจ.อำานาจเจริญ	 ขอทักท้วงให้แก้ไขรายงานการ

ประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2564	หน้า	74	ให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมหมวดค่าใช้สอย

		 โดยมีส่วนที่แก้ไขดังนี้

  “หน้า 74 บรรทัดที่ 28 เพิ่มเติมข้อความมติที่ประชุมหมวดค่าใช้สอย ดังนี้

  มติที่ประชุม อนุมัติตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง  จำานวน 7,667,600 บาท จำานวน   58 เสียง

                     อนุมัติ ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด           จำานวน 6,937,000 บาท   จำานวน 105 เสียง

        งดออกเสียง                 จำานวน  32 เสียง”

		 จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

มติท่ีประชุม                          รับรอง
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ระเบียบวาระที่  3  

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ประธาน :

3.1 รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2565

	 สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด		ไดรั้บใหจ้ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัสิหกรณ	์	เมื่อวันที ่

16	กันยายน	2537	เลขทะเบียน	อ.052837	และได้ดำาเนินกิจการนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	เริ่มต้นด้วยสมาชิก	423		คน 

เพศชาย	167	คน	และเพศหญิง	256	คน	และทุนเรือนหุ้น	จำานวน	12,679,540		บาท	(สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่น

เก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ชุดที่	28	ได้รับความไว้วางใจ

จากมวลสมาชิกให้เข้ามาทำาหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2564	ได้ทำาหน้าที่บริหารงาน

มาครบ	1	ปี	ด้วยความเรียบร้อย

	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ชุดที่	28	ได้บริหารงานตาม

กฎหมายข้อบงัคบั	ระเบยีบ	และมต	ิของทีป่ระชุมใหญแ่ละคณะกรรมการดำาเนนิการ	ยงับริหารงานสานตอ่ตามนโยบาย

เดิมคือ	บริหารเงินของสหกรณ์ฯ	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ทั้งด้านเงินฝาก	เงินลงทุน	ดอกเบี้ย

เงินฝากจะต้องสูงกว่าธนาคารพาณิชย์	 แม้ว่าในรอบปีที่ผ่านมาวงการสหกรณ์จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

หลาย	ๆ	ครั้ง

	 การบริหารเงินเป็นไปตามกรอบของ	กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ

	 การใช้จา่ยเงนิตามงบประมาณ	สหกรณฯ์	มกีารควบคมุการใช้จา่ยงบประมาณที่ไดรั้บการอนมุตัจิากทีป่ระชุมใหญ่

สามญัประจำา	โดยให้สอดคลอ้งกับสถานการณแ์ละสภาพเศรษฐกิจการเมอืงในปจัจบุนัอยา่งประหยดัและมปีระสทิธิภาพ

	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 28	 ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง	 ๆ	 เพื่อดำาเนินการตามกรอบอำานาจ

หน้าที่ตามข้อบังคับ	ดังนี้

ลำาดับ   คณะกรรมการ      ประชุมประจำาเดือน       ประชุมครั้งพิเศษ

               (ครั้ง)             (ครั้ง)

	1.				 คณะกรรมการอำานวยการ				 	 14							 	 	 	 -

	2.				 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์		 11						 	 	 	 -

	3.		 	 คณะกรรมการเงินกู้				 	 	 48							 	 	 	 -

	4.		 	 คณะกรรมการดำาเนินการ				 	 12							 	 	 	 1
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน 5 ปี

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 21



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด22



3.1.1 ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

3.1.2 สมาชิกภาพในวันสิ้นปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

3.1.3 สมาชิกที่ทำาธุรกรรมด้านสินเชื่อกับสหกรณ์

3.1.4 การให้บริการเงินกู้

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

1.	 จำานวนสมาชิก	(ราย)

	 -	สามัญ

	 -	สมทบ

1,619

277

1,594

282

25

(5)

1.56

(1.77)

2.		สินทรัพย์รวม 4,871,436,021.48 4,613,914,198.52 257,521,822.96 5.58

3.		ทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้ว 1,246,235,120.00 1,169,484,760.00 76,750,360.00 6.56

4.		ทุนสำารองตามกฎหมาย 118,802,562.86 105,610,363.40 13,192,199.46 12.49

5.		ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 6,000,675.35 8,517,259.49 (2,516,584.14) (29.55)

6.		เงินรับฝากจากสมาชิก 493,027,210.12 447,381,823.45 45,645,386.67 10.20

7.		เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 440,000,000.00 305,000,000.00 135,000,000.00 44.26

8.		เงินค้างจ่ายและหนี้สินอื่น 3,844,545.16 3,376,074.06 468,471.10 13.88

9.		ทุนดำาเนินการทั้งหมด 4,871,436,021.48 4,613,914,198.52 257,521,822.96 2.38

10.	เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,146,815,700.09 3,625,379,593.59 (478,563,893.50) (13.20)

11.	เงินต้นชำาระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,888,369,689.76 3,337,366,864.49 (448,997,174.73) (13.45)

12.	เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี 4,801,185,686.56 4,542,739,676.23 258,446,010.33 5.69

13.	กำาไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ	 142,276,311.98 128,601,445.44 13,674,866.54 10.63

รายการ
ยกมา

30 ก.ย.64

รายการระหว่างปี (คน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง

(คน)
คิดเป็นร้อยละ

สามัญ สมทบ รวม

จำานวนสมาชิกต้นปี	(คน) 1,876 1,619 277 1,896 20 1.06

ประเภท
ปีบัญชี 2565

(บาท) คน

ปีบัญชี 2564

(บาท) คน

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(บาท) คน
คิดเป็นร้อยละ

สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ 1,348 1,336 12 0.90

สมาชิกที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ 548 540 8 1.48

รวม 1,896 1,876 20 1.07

ลำาดับ ประเภทสัญญา

อัตรา

ดอกเบี้ย

สมาชิกมาใช้บริการเงินกู้ทั้งสิ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ณ  สิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ

จำานวน/สัญญา รวม/บาท จำานวน/สัญญา รวม/บาท

1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.75 475 30,200,111.72 288 17,162,002.65

2 เงินกู้สามัญ 5.75 671 501,697,145.84 1,263 789,912,384.12

3 เงินกู้พิเศษ 5.50 717 2,614,918,442.53 1,225 3,994,111,299.79

รวม 1,863 3,146,815,700.09 2,776 4,801,185,686.56
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3.1.5 การระดมทุนหมุนเวียน  เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ทั่วถึงตามความต้องการ

3.1.6 กำาไรสุทธิและการคืนประโยชน์แก่สมาชิก

 (1) รายได้ของสหกรณ์	การดำาเนนิกิจการของสหกรณ์ฯ	มรีายได้การให้สมาชิกกู้	และมรีายได้จากแหล่งต่างๆ	

รายละเอียดดังนี้

 2) ค่าใช้จ่ายสหกรณ์ 	การดำาเนนิกิจการของสหกรณ์ฯ	มค่ีาใช้จ่ายทัง้ส้ิน	135,928,087.59	บาท	คดิเป็นร้อยละ 

	51.39	ของรายได้		ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	และค่าใช้จ่ายในการบริการ	ดังนี้

 3) กำาไรสทุธิ ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2565	สหกรณ์ฯ	มีกำาไรสุทธิ	จำานวน	142,276,311.98	บาท	คิดเป็นร้อยละ 

10.63	เพิ่มขึ้นจากปี	2564	จำานวน	13,674,866.54		บาท

ประเภท
ปีบัญชี 2564

(บาท)

ปีบัญชี 2564

(บาท)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(บาท)
คิดเป็นร้อยละ

ทุนเรือนหุ้น 1,246,235,120.00 1,169,484,760.00 76,750,360.00 6.56

เงินฝากจากสมาชิก	 493,027,210.12 447,381,823.45 45,645,386.67 10.20

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 440,000,000.00 305,000,000.00 135,000,000.00 44.26

กู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก 2,415,148,000.00 2,440,681,000.00 (25,533,000.00) (1.05)

ประเภทรายได้

ปีบัญชี 2565

(บาท)

ปีบัญชี 2564

(บาท)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

รายได้จากดอกเบี้ยให้กู้ 260,192,339.09 262,865,332.10 (2,672,993.01) (1.02)

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 42,946.88 129,702.32 (86,755.44) (66.89)

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสอ.ครูเลย	จำากัด - 210,958.90 (210,958.90) (100.00)

รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากสอ.สสจ.ยโสธร	

จำากัด

- 101,532.68 (101,532.68) (100.00)

รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,229,273.74 1,191,299.90 37,973.84 3.19

รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิก 6,200.00 8,500.00 (2,300.00) (27.06)

รายได้อื่น/รายได้เบ็ดเตล็ด 18,532.68 22,207.02 (3,674.34) (16.55)

รวม 261,489,929.39 264,529,532.92 (3,040,240.53) (1.15)

ประเภทรายได้

ปีบัญชี 2565

(บาท)

ปีบัญชี 2564

(บาท)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1.	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 102,763,864.42 121,307,329.62 (18,543,465.20) (15.29)

2.	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน		 16,449,115.99 13,894,277.15 2,554,838.84 18.39

รวม 119,212,980.41 135,201,606.77 (15,988,626.36) (11.83)
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 	 กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	สหกรณ์ฯ	มีกำาไรสุทธิ	จำานวน	142,276,311.98	บาท 

จ่ายเป็นเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืสู่สมาชิกโดยตรง	จำานวน	116,042,179.95	คดิเป็นร้อยละ	81.56	ของกำาไรสุทธิ 

ลำาดับ รายการ จำานวน (ราย) จำานวนเงิน รวมเงิน (บาท)

1 ประเภทบุตรสมาชิก

อนุบาลและประถมศึกษา 125 1,000.00 125,000.00

มัธยมศึกษา 116 2,000.00 232,000.00

สูงกว่ามัธยมศึกษา 115 2,500.00 287,500.00

2 ประเภทสมาชิก 26 2,500.00 65,000.00

รวม 382 709,500.00

3.1.7 การจำาแนกประโยชน์จากกำาไรสุทธิ

3.1.8 การดำาเนินงานและบริหารต้นทุนทางการเงินสหกรณ์

 	 ในปี	2565	สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนในการบริหารสหกรณ์จากภายในองค์กร	คือ	ทุนเรือนหุ้น	เงินรับฝาก	

รวมถึงทนุสะสมอืน่ๆ	ของสหกรณ์	และจากภายนอกสหกรณ์	เช่นเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิอืน่และเงนิรับฝาก

จากสหกรณ์อื่น	เป็นต้น	โดยสหกรณ์ได้มีการบริหารต้นทุนทางการเงินโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอกที่มี

อัตราดอกเบี้ยตำ่ามาบริหารจนสามารถปรับลดต้นทุนทางการเงินใช้ ในการบริหารงานสหกรณ์ในปี	2565	ดังนี้

3.1.9 การให้สวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์

 (1) การจ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรสมาชิก

ในปีบญัชี	2565	สหกรณ์ฯ	ได้จดัสรรงบประมาณให้แก่สมาชิกและบตุรสมาชิก	โดยสหกรณ์ฯ	จะโอนเงินเข้าบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์	จำานวน	382	ทุน	เป็นเงิน	709,500.00	บาท	ดังนี้

ผลตอบแทน

ปีบัญชี 2565

(บาท)

ปีบัญชี 2564

(บาท)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

เงินปันผล	5.85	% 70,212,243.70 65,865,571.96 4,346,671.74 6.59

เงินเฉลี่ยคืน	17.75	% 45,829,936.25 44,566,871.41 1,263,064.84 2.83

รวม 116,042,179.95 110,432,443.37 5,609,736.58 9.42

การบริหาร

ปีบัญชี 2565

(บาท)

ปีบัญชี 2564

(บาท)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ต้นทุนทางการเงิน 3.86 4.13 (0.27) 6.53
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  (2) การจ่ายเงินสวัสดิการประเภทต่างๆ แก่สมาชิก

   ในปีบัญชี	2565	สหกรณ์ฯ	ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก	โดยสหกรณ์ฯ	ได้โอนเงินเข้าบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์	เป็นเงิน	1,115,000.00	บาท	ดังนี้

	 	สหกรณ์ฯ	 มีมติให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ทำาหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี	 ระหว่างสมาชิกและ

ครอบครัวสมาชิก	โดยกำาหนดสวัสดิการที่เป็นเงินในการช่วยเหลือในวันสวดพระอภิธรรม	การส่งพวงหรีดไปร่วมงาน 

ตลอดจนการจดักรรมการและเจ้าหน้าทีร่่วมในวันสวดพระอภธิรรม	หรือวันฌาปนกิจ	และได้มมีตจิดัสรรเงนิทนุสาธารณ 

ประโยชน์เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ดังนี้

ลำาดับ สวัสดิการ จำานวน/ราย รวม/บาท

1 กรณีเกษียณอายุราชการ		(5,000	บาท) 31 155,000.00

2 สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียมือหนึ่งข้าง	

เท้าหนึ่งข้าง	ตาหนึ่งข้าง	ฯลฯ

- -

3 กรณีช่วยเหลือสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัวสมาชิก

ถึงแก่กรรม	(2,000	บาท)

41 82,000.00

4 ช่วยเหลือสมาชิกด้วยเจ็บป่วย	(500	บาท) 113 56,500.00

5 ช่วยเหลือคลอดบุตรคนแรก	(1,000	บาท) 16 16,000.00

6 ของสมาชิกผู้ที่เป็นโสด	(2,000	บาท) 5 10,000.00

7 มงคลสมรส	(1,000	บาท) 13 13,000.00

8 เพื่ออุปสมบท	(1,000	บาท) 3 3,000.00

9 ประสบสาธารณภัย	(2,000	บาท/5,000	บาท) 2 7,000.00

10 วันคล้ายวันเกิด	(500	บาท) 1,545 772,500.00

รวม 1,115,000.00

ลำาดับ สวัสดิการ จำานวน/ราย รวม/บาท

1 เงินช่วยเหลือในวันสวดพระอภิธรรม 33 33,000.00

2 ค่าพวงหรีดร่วมงาน	 37 30,000.00

3 ช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID	-	19)		 568 1,136,000.00

รวม 1,199,000.00
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    (3) การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

												ในปีบัญชี	2565	สหกรณ์ฯ	ได้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต	ดังนี้

*ลำาดับที่	1	ปี	2564	เงินไม่พอจ่าย	ตั้งค้างบัญชีไปจ่ายปีบัญชี	2565	คงเหลือจำานวน	250,000	บาท

		ลำาดับที่	3	กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ	อายุของการเป็นสมาชิกฯ	19	ปี	ขึ้นไป	จำานวนเงินไม่เกิน	500,000	บาท

ลำาดับ ชื่อ-สกุล (สมาชิกเสียชีวิต) อายุการเป็นสมาชิก จำานวนเงิน (บาท)

1 นางสุวิมล	สุขกุล 27	ปี 250,000.00

2 นายเพชรรัตน์	วรรณโคตร 19	ปี	9	เดือน 350,000.00

3 นายเฉลิมพงษ์	ศรีสำาอางค์ 23	ปี	3	เดือน 500,000.00

4 นายเฉลิมพล	วรพัฒน์ 3	ปี	7	เดือน 200,000.00

5 นายทวี	มหาโยธี 27	ปี	1	เดือน 400,000.00

6 นายปภาวิชญ์	อุคำา 9	ปี	5	เดือน 250,000.00

7 นางสาวจรรยมณฑน์	สายสุข 10	ปี	8	เดือน 350,000.00

8 นายประวิทย์	อังคุระษี 9	ปี	5	เดือน 400,000.00

9 นายสุรพงษ์	ทองสาร 20	ปี	3	เดือน 400,000.00

รวม 3,100,000.00

ลำาดับ หน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ จำานวนเงิน (บาท)

1 ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์/สอ.บริษัทวิทยุการบิน	จำากัด 1,000.00

2 ร่วมสนับสนุนวันพยาบาลแห่งชาติ/เครือข่ายพยาบาลจ.อำานาจเจริญ 10,000.00

3 ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา/มูลนิธิไพศาล 300.00

4 ร่วมสมทบทุนกิจกรรมปันนำ้าใจเพื่อน้อง	ครั้งที่	3	/สอ.ครูเลย	จำากัด 500.00

5 ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์เดิน	วิ่งสุขภาพดี	วิถีไทย/รพ.สต.บ้านฟ้าห่วน 500.00

6 ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสามัญ	รพ.เพชรบูรณ์	/สอ.สธ.เพชรบุรี	จำากัด 500.00

7 ร่วมค่าสนับสนุนในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ	ประจำาปี	2565 1,000.00

8 ร่วมค่าพานพุ่มร่วมวันสหกรณ์แห่งชาติ	ประจำาปี	2565 500.00

9 ร่วมสนับสนุนวันคนพิการสากล	ประจำาปี	2564	/สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์	จ.อำานาจเจริญ

1,000.00

10 ร่วมสมทบทุนสร้างสนามกีฬา	สอ.ขรก.กระทรวงศึกษาธิการสกลนคร	จำากัด 500.00

11 ร่วมสนับสนุนโครงการ/สอ.ครูแพร่	จำากัด 500.00

12 ร่วมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต/เทศบาลหัวตะพาน 2,000.00

3.1.10 การสนับสนุนบริจาคเงินในหน่วยงานในสังกัดดำาเนินกิจการต่างๆ

	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ร่วมบริจาคการกุศล	กิจกรรมสาธารณประโยชน์	

ทางสังคมทั่วไป	และสถาบันต่างๆ	ร่วมทำาบุญทอดกฐินสามัคคี	ทอดผ้าป่าสามัคคีบำารุงการศึกษา	และกิจกรรม

อื่น	ๆ	กับหน่วยงาน	โดยตัดจากหมวดทุนสาธารณประโยชน์	จำานวน	44,900.00	บาท	ดังนี้
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ลำาดับ หน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ จำานวนเงิน (บาท)

13 ร่ ว มสนับสนุนจัดงานสรุปผลการพัฒนางานสาธารณสุขและเชิดชูบุคคลต้นแบบ	

ประจำาปี2565	/สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด

10,000.00

14 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม	เดิน	วิ่ง	งานยักษ์คุ/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำาเภอ	(พชอ.)	ชานุมาน

1,000.00

15 ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ/สนง.มูลนิธิจันทร์กระจ่าง 1,000.00

16 ร่วมถวายผ้าพระกฐิน/กรมทรัพยากรธรณี 500.00

17 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	ปี	2564	/สอ.ม.เกษตรศาสตร์	จำากัด 500.00

18 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	/สอ.ครูเลย	จำากัด 1,000.00

19 ร่วมทอดกฐินสาธาณสุขสมัคคี	/สสจ.มุกดาหาร 500.00

20 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,000.00

21 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกฐินพระราชทาน/สอ.ครูนครราชสีมา	จำากัด 500.00

22 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกฐินสามัคคี	/สอ.อนามัยสุรินทร์	จำากัด 1,000.00

23 ร่วมถวายผ้ากฐิน/	สอ.ครูยโสธร	จำากัด 500.00

24 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 300.00

25 ร่วมถวายพระกฐินพระราชทาน	/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด 500.00

26 ร่วมทำาบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี	ปี	2565	/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 500.00

27 ร่วมถวายผ้ากฐิน	ปี	2565	/สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จำากัด 500.00

28 ร่วมทำาบุญทอดกฐินสามัคคี	/สอ.รพ.ราชวิถี	จำากัด 500.00

29 ร่วมบริจาคสมทบทุน	โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน/	

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	:	ชสอ.

500.00

30 ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน	/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 500.00

31 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	/สอ.ครูเลย	จำากัด 500.00

32 ร่ว ม อ นุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

500.00

33 ร่วมทำาบุญกฐินสามัคคี	/สันนิบาตร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย 1,000.00

34 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน/สอ.สสจ.มุกดาหาร	จำากัด 500.00

35 ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน/สอ.ม.เกษตร	จำากัด 500.00

36 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี/สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อำานาจเจริญ 1,000.00

37 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี/สอ.สามัญศึกษา	จ.นครราชสีมา 300.00

38 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล/มูลนิธิคนตาบอดไทย 500.00

39 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี/ศูนย์ประสานงาน	สอ.อนามัยสุรินทร์	จำากัด 500.00

40 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี	50/สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จำากัด 500.00

รวม 44,900.00
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3.1.11 สรุปผลการดำาเนินการแผนปฏิบัติการ ประจำาปี 2565

สรุปผลการดำาเนินการแผนปฏิบัติการ	(Action	Plan)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	ประจำาปี	2565

**งบประมาณคงเหลือ	207,836.20	บาท	กลับคืนสู่เป็นกำาไรในปีบัญชี	2565

ลำาดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณ

ที่ใช้ไป

งบประมาณ

คงเหลือ

ร้อยละ

การใช้จ่าย

1 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร 300,000.00 300,000.00 - 100.00

2 โครงการรดนำ้าดำาหัวผู้สูงอายุ	ประจำาปี		2565 200,000.00 198,993.80 1,006.20 99.50

3 โครงการเกษียณเปี่ยมสุข 499,200.00 478,200.00 21,000.00 95.79

4 โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ		ปี		2566 130,000.00 129,936.00 64.00 99.95

5 โครงการทำาบุญเปิดอาคารสำานักงานแห่งใหม่ 250,000.00 250,000.00 - 100.00

6 โครงการสินเชื่อประทับใจเข้าใกล้สมาชิก 76,200.00 76,200.00 - 100.00

7 โครงการระดมเงินฝากรายเดือนเพื่ออนาคต 35,000.00 35,000.00 - 100.00

8 โครงการคลินิคสหกรณ์ 70,600.00 70,600.00 - 100.00

9 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้แทนสมาชิก

คุณภาพส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง

264,000.00 167,200.00 96,800.00 63.33

10 โครงการอบรมสมาชิกใหม่เข้าใจระบบสหกรณ์ 119,000.00 104,473.00 14,527.00 87.79

11 โครงการสร้างอาชีพเสริม	

สู่ออมทรัพย์พอเพียงอย่างยั่งยืน

92,000.00 90,361.00 1,639.00 98.22

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ระบบบริการแก่ผู้แทนสมาชิก	คณะกรรมการ

ดำาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

264,000.00 191,200.00 72,800.00 72.42

13 โครงการประเมินความพึงพอใจ

และประชาสัมพันธ์ในองค์กร

50,000.00 50,000.00 - 100.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,350,000.00 2,142,163.80 207,836.20 91.15
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3.1.12 ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการ ดังนี้

ลำาดับ วันที่ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม

1 วันที่	19	มกราคม	2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย	จำากัด คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่	จำานวน	6	คน
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง เงินเดือน

ค่าเบี้ย

ประชุม

ค่าพาหนะ

/ที่พัก

โบนัส

ปี 2564

รวม

1 นางมลฑิรา	ไชยสงคราม ผู้จัดการ 663,650.00 - - 90,000.00 753,650.00

3.2 รายละเอียดการรับผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

  เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำาเนินงานของสหกรณ์	 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง	 การดำาเนินงานและ

การกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 พ.ศ.2564	 ข้อ14	 (1)	 จึงขอเสนอรายละเอียดการ 

รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการ	ผู้จัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์	ที่ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชี

ที่ผ่านมา	เป็นรายบุคคลต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

	คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	27

ผู้จัดการ

มติที่ประชุม	รับทราบ

ลำาดับ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง เงินเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ/ที่พัก โบนัส ปี 2564 รวม

1 นายไมตรี	แก้วมงคล	 ประธานกรรมการดำาเนินการ - 31,840.00 3,520.00 130,000.00 165,360.00

2 นายเสน่ห์ศักดิ์	สีหารัตน์ รองประธานกรรมการ	คนที่	1 - 30,520.00 6,400.00 112,000.00 148,920.00

3 นายสุนทร	โมทอง รองประธานกรรมการ	คนที่	2 - 26,500.00 - 112,000.00 138,500.00

4 นายอิทธิพล	พิมพบุตร กรรมการและเหรัญญิก - 33,000.00 5,000.00 112,000.00 150,000.00

5 นายโกเวช	ทองเทพ กรรมการและเลขานุการ - 33,020.00 5,060.00 112,000.00 150,080.00

6 นายสุริยา	ดอกบัว ประธานกรรมการเงินกู้ - 50,350.00 7,650.00 105,000.00 163,000.00

7 นายโกวิทย์		พิกุล กรรมการเงินกู้ - 38,500.00 - 101,000.00 139,500.00

8 นายพรหมพิริยะ	สิงห์ไชย กรรมการเงินกู้ - 30,000.00 - 101,000.00 131.000.00

9 นายชัยพร		สนิทนลล กรรมการเงินกู้ - 33,900.00 2,200.00 101,000.00 137,100.00

10 นายจักรพันธ์	ทำาชอบ เลขากรรมการเงินกู้ - 42,500.00 - 103,000.00 145,500.00

11 นายอนุชิต	ประแดงปุย ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์ - 32,000.00 5,000.00 105,000.00 142,000.00

12 นายนิรุตต์	พันธ์อ่อน กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ - 24,500.00 4,140.00 101,000.00 129,640.00

13 นายปรมินทร์		พุ่มจันทร์ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ - 21,700.00 1,800.00 101,000.00 124,500.00

14 นายสมพรชัย	แก้วคำาจันทร์ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ - 29,100.00 - 101,000.00 130,100.00

15 ว่าที่	ร.ต.ภูมเรศ	ศรีระวงศ์ เลขากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ - 24,500.00 - 103,000.00 127,500.00

รวมเป็นเงิน - 481,930.00 40,770.00 1,600,000.00 2,122,700.00

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด32



3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำาปี 2565

เรียน		ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด

	 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2564	 เมื่อวันเสาร์ที่	 13	 พฤศจิกายน	 2564	 ได้เลือกตั้ง	 ข้าพเจ้า 

นายนัฐพงศ์	สารธิมา	และนางสาวเครือวรรณ	ศรีสารคาม	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

จังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2565	 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ		สำาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2565	โดยสรุป	ดังนี้ 

		 ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอผลการตรวจสอบและรายงาน	 ต่อคณะกรรมการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือนที่เข้า

ตรวจสอบข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำาปี		โดยสรุปดังนี้

	 1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

	 	 1.2	เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ	

	 	 1.3	เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน	

	 	 1.4	เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์	

	 2.	ขอบเขตการตรวจสอบ	/	วิธีการตรวจสอบ

	 	 2.1	ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน	

	 	 2.2	ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำาหนดของสหกรณ์	

	 	 2.3	ตรวจสอบการดำาเนินงานตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	ระเบียบ	และมติที่ประชุม	

	 	 2.4	ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำาหนด

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ฯ ควรแก้ไข

 1. ด้านการจัดการ

	 	 คณะกรรมการดำาเนนิงานสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขขังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	มกีารบริหารงานสหกรณ์

เป็นไปตามนโยบาย		แผนงาน	งบประมาณ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติที่ประชุมต่างๆ	ที่ได้กำาหนดไว้	ซึ่งผลการดำาเนินงาน

ดังนี้

	 	 สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี	1,876	คน	ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น	20	คน	สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี	1,896	คน	

แยกเป็นสมาชิกสามัญ	จำานวน	1,619	คน	สมาชิกสมทบ	จำานวน	277	คน		

 2. ด้านบริหารงานทั่วไป

	 	 สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด		มคีณะกรรมการดำาเนนิงาน	ชุดที	่28	ทัง้ส้ิน	จำานวน	

15	คน	มีนายคมกฤษณ์		สุขไชย	เป็นประธานกรรมการ	โครงสร้างการบริหารงาน	แบ่งออกเป็น	3	ส่วนประกอบด้วย 

1)	 คณะกรรมการอำานวยการ	 2)	 คณะกรรมการเงินกู้	 3)	 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 ทั้ง	 3	 คณะ 

มีโครงสร้างและคำาสั่งมอบหมาย	งานในหน้าที่อย่างชัดเจน	ทำาหน้าที่บริหารสหกรณ์ฯ	ให้เป็นตามข้อบังคับ	ระเบียบ		

มติที่ประชุมต่างๆ	ภายใต้กฎหมายและคำาสั่งต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ฝา่ยจดัการสหกรณฯ์	มนีางมลฑริา	ไชยสงคราม	เปน็ผูจ้ดัการสหกรณฯ์	ทำาหนา้ทีค่วบคมุกำากับดแูลการปฏบิตังิานของ

เจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์	ประกอบดว้ย	ผูช่้วยผูจ้ดัการดา้นบริหาร	ผูช่้วยผูจ้ดัการดา้นธรุกิจ		แผนกบริหารทัว่ไป	แผนกการเงนิ 

แผนกบัญชี	 และแผนกสินเชื่อ	 โดยมีคณะกรรมการอำานวยการ	 ทำาหน้าที่ในการควบคุมกำากับ	 ติดตาม	 ตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 แผนกต่างๆ	 อีกคร้ัง	 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

จากการปฏิบัติงาน
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 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบ

 ด้านการบริหารงานทั่วไป	คณะกรรมการดำาเนินงานสหกรณ์ฯ	มีการดำาเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 พ.ศ.	 ฉบับแก้ไข	 พ.ศ.2564	 มีการประชุมคณะกรรมการ 

ประจำาเดือนทุกเดือนและใช้มิติที่ประชุมเป็นตัวกำาหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันสหกรณ์ฯ	 ได้มีการจัดทำาแผน

ยทุธศาสตร์	เพื่อเปน็แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรภายใตแ้ผนงานทีม่เีปา้หมายอยา่งชัดเจน	ซ่ึงไดรั้บการอนุมตัิ

จากที่ประชุมใหญ่ในปี	2564

 ข้อเสนอแนะ

	 1)	 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 ถือเป็นกลไกลสำาคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์ฯให้มีความก้าวหน้า 

และมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับสมาชิก	ดังนั้นคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯจำาเป็นต้องพัฒนา

ทักษะและองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานด้านสหกรณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ	 ต่อไป 

	 2)	 สหกรณ์ฯ	 ถึงแม้จะแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 และ

ฝ่ายจัดการ	ซึ่งเป็นหน่วยในการให้บริการแก่สมาชิกโดยตรง	ควรยึดหลักการบริการด้วยรอยยิ้ม	สร้างความประทับใจ 

แก่สมาชิก	ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์	โดยยึดหลัก	บริการดี มีน้ำาใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจผู้รับบริการ	เพื่อสร้างความ

ศรัทธาและพึงพอใจต่อสหกรณ์

 3. ด้านบัญชี

	 	 สหกรณฯ์	มกีารจดัทำาเอกสาร	ประกอบการรับ-จา่ย	และรายการโอนบญัชีเพียงพอ	ถือใช้เปน็หลกัฐานทางบญัชี 

ได้ทุกรายการบัญชีผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำานาจสหกรณ์มีการจัดทำารายงานทางการเงิน	 การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน

และจัดทำางบทดลองประจำาเดือนไว้ ให้ตรวจสอบได้

	 	 การจัดทำารายละเอียดต่างๆ	ประกอบด้วย	ทุนเรือนหุ้น	ลูกหนี้เงินกู้	และเงินรับฝาก	สหกรณ์ฯ	ประมวลผล 

จากระบบคอมพิวเตอร์	ทุกสิ้นเดือน

	 	 รายจา่ยตา่งๆ	เพื่อการดำาเนนิงานของสหกรณฯ์	มหีลกัฐานประกอบการจา่ยเงนิและบนัทกึบญัชีถูกตอ้งครบถ้วน 

ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำานาจทุกครั้ง

 ข้อเสนอแนะด้านบัญชี

	 	 ระบบบัญชีของสหกรณ์ฯ	 มีความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อดำาเนินงานและการบริหารจัดการของสหกรณ์	 

ดังนั้น	 ผู้บริหารสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายควรควบคุมกำากับ	 ดูแลให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน 

ด้านบัญชี	 โดยมีความจำาเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องโดยยึดหลักความละเอียด	 

รอบคอบ	ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์	ซึ่งระบบบัญชี	เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด	ซึ่งอาจจะส่งผลเสียหายต่อสหกรณ์ได้

 4. ด้านการเงิน

	 	 สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุอำานาจเจริญ	จำากัด	มกีารจดัทำาเอกสารดา้นการเงนิเปน็ไปอยา่งถูกตอ้ง			ครบถ้วน 

	มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านการเงิน	คือ

	 1)	นางอมรรัตน์				 บุญทน			 	 ตำาแหน่ง	หัวหน้าแผนกการเงิน		

	 2)	นางสาวสุมาลี					 โสมอินทร์			 	 ตำาแหน่ง	เจ้าหน้าที่การเงิน

	ซึ่งได้มีการสรุปรายงานงบทดลองทุกเดือน				
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	 สรุป	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	มีเงินสดคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี	จำานวน	10,000.00	บาท	เงินฝากธนาคาร	บัญชี

ก ระแสรายวัน	 จำานวน	 4,785,544.45	 บาท	 และบัญชีออมทรัพย์	 20,235,446.63	 บาท	 เปรียบเทียบยอดเงินฝาก 

ธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน	ระหว่างสมุดคู่ฝากธนาคารกับบัญชีของสหกรณ์	รวม	2	บัญชี	ถูกต้อง

ตรงกัน	รายการบัญชีเกี่ยวกับการฝากเงิน	ถอนเงิน	และดอกเบี้ยรับเงินฝาก	มีการจัดทำาเอกสารประกอบรายการและ

บันทึกบัญชีครบถ้วน

	 การใช้จ่ายเงินต่างๆ	เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ประจำาปี	2564		กำาหนดไว้สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	มีการดำาเนินงานด้านเงินรับฝาก	ดังนี้

 ปี 2564			เงินรับฝาก	 จากสมาชิก					 จำานวน	 45,645,386.67		บาท

				 	 	 เงินรับฝาก		 จากสหกรณ์อื่น	 จำานวน		135,000,000.00	บาท

 ปี 2565		วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ	คือ

	 	 	 เงินรับฝาก							จากสมาชิก	 จำานวน		493,027,210.12	บาท

			 	 	 เงินรับฝาก		 จากสหกรณ์อื่น	 จำานวน		440,000,000.00	บาท

 สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

	 สหกรณ์ฯ	 โดยคณะกรรมการดำาเนินการ	 ควรมีมาตรการบริหารจัดการเงินฝากจากสมาชิกและบุคคลภายนอก 

ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน	 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับเงินรับฝากค่อนข้างมีอัตราสูง	 ซึ่งอาจ

จะเป็นภาระของสหกรณ์อาจส่งผลให้รายได้กำาไรของสหกรณ์ฯ	 นั้นลดลง	 เห็นควรมีการปรับเปลี่ยนเงินรับฝากจาก

สหกรณ์อื่นเป็นสัญญาเงินยืมในอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกันกับการกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น	 ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียน้อยกว่า

เงนิรับฝาก	ซ่ึงจะเปน็ผลดตีอ่สหกรณ์โดยการลดรายจา่ย	เพ่ิมรายได	้สร้างความมัน่คงให้กับสมาชิกและสหกรณต์อ่ไป

 5. ด้านสินเชื่อ

	 		 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ให้เงินบริการกู้แก่สมาชิกระหว่างบัญชี	2565

มี	3	ประเภท	คือ

	 (1)	เงินกู้ฉุกเฉิน		อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.75	จำานวน	475	สัญญา	จำานวนเงิน						30,200,111.72	 บาท									

	 (2)	เงินกู้สามัญ	อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.75	จำานวน	671	สัญญา		จำานวนเงิน					501,697,145.84		บาท

	 (3)	เงินกู้พิเศษ			อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.50	จำานวน	717	สัญญา	จำานวนเงิน			2,614,918,442.53	 บาท

                        รวมทั้งสิ้น 1,863  สัญญา  เป็นจำานวนเงิน  3,146,815,700.09 บาท

	 ณ		สิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ

	 (1)	เงินกู้ฉุกเฉิน		อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.75	จำานวน	288		 สัญญา	จำานวนเงิน					17,162,002.65	บาท									

	 (2)	เงินกู้สามัญ	 อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.75	จำานวน	1,263	สัญญา	จำานวนเงิน	 		789,912,324.12		บาท

	 (3)	เงินกู้พิเศษ			อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	5.50	จำานวน	1225	 สัญญา	จำานวนเงิน		3,994,111,299.79		บาท

                        รวมทั้งสิ้น 2,776  สัญญา  เป็นจำานวนเงิน  4,801,185,686.56  บาท

 ณ	วันสิ้นปี	สหกรณ์มีรายได้จากการดำาเนินกิจการ	จำานวนเงิน	260,866,950.36	บาท	น้อยกว่าปี	2564	

คิดเป็น	3,662,582.56	บาท	ร้อยละ	1.40
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 6. ทุนสะสมและทุนสำารอง

		 		 	การใช้ทุนสะสมต่างๆ	ในระหว่างปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่สหกรณ์กำาหนด

    7. ผลการดำาเนินงานทั่วไป

	 7.1	 ในรอบปสีหกรณ	์มทีนุดำาเนนิงานทัง้ส้ิน	4,871,436,021.48	บาท	รายไดท้ัง้ส้ิน	260,866,950.36	บาท	 

		ค่าใช้จ่าย	118,590,638.38	บาท	มีกำาไรสุทธิ	142,276,311.98	บาท

	 7.2	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 ได้มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกจำานวน	 

		2	สมาคม	(สสธท.และสส.ชสอ.)	4	กองทุน	(กสธท.,กสธท.(ล้านที่3),	กสอ.,กสอ.2)

 ข้อเสนอแนะ

	 เนื่องสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ได้ ใหเ้งนิกู้แก่สมาชิกในวงเงินตามระเบยีบ	คอื	

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	มีวงเงินกู้สูงสุด	ไม่เกิน	500,000.00	บาท	เงินกู้สามัญ	วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	3,000,000.00	บาท 

เงินกู้พิเศษ	 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	 5,000,000.00	 บาท	 ซ่ึงมีสมาชิกบางรายได้ทำาธุรกรรมด้านการเงินกับสหกรณ์ใน

วงเงนิทีสู่งเมื่อเสียชีวิต	สวัสดกิารทีท่ายาทจะไดรั้บ	อาจมไีมเ่พียงพอตอ่การชำาระหนีซ่ึ้งตอ้งเปน็ภาระของผูค้้ำาประกัน

ตามกฎหมาย	สหกรณ์ฯ	ควรมีการเพิ่มสวัสดิการให้เพียงพอต่อการชำาระหนี้	 เพื่อลดภาระของผู้ค้ำาประกัน	ส่งผลต่อ

ความมัน่คงของสมาชิกและสหกรณต์อ่ไปในอนาคตอยา่งยัง่ยืนในการเข้าตรวจสอบกิจการในรอบปีบญัชี	2565	ผูต้รวจ

สอบกิจการขอบขอบคุณคณะกรรมการดำาเนินการ	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

	 ในการเข้าตรวจสอบกิจการทกุคร้ังและไดน้ำาข้อเสนอแนะ	ข้อทกัทว้งไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกตอ้ง	สุดทา้ยนี ้

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัดทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

  

  

มติที่ประชุม	รับทราบ

(ลงชื่อ)		นัฐพงศ์		สารธิมา			

(นายนัฐพงศ์		สารธิมา)

ผู้ตรวจสอบกิจการ	ด้านทั่วไป

(ลงชื่อ)	เครือวรรณ		ศรีสารคาม

(นางครือวรรณ		ศรีสารคาม)

ผู้ตรวจสอบกิจการ	ด้านบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธาน : 

	 ขอเสนอทีป่ระชุมมมีตเิลื่อนระเบยีบวาระพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการ	ผูต้รวจสอบกิจการ	และผูส้อบ 

บัญชี	 ประจำาปี	 2565	 	 ข้ึนมาพิจารณาก่อน	 เพื่อให้การดำาเนินการเลือกตั้งเป็นไปตามเวลาที่กำาหนด	 รายละเอียด 

หน้า	 67-68	 	 มีท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับหากไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม	 ผมขออนุญาตขอมติ 

ที่ประชุมพิจารณาเลื่อนระเบียบวาระพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และผู้สอบบัญชี		

ประจำาปี	2565

มติที่ประชุม  อนุมัติ		 219	 เสียง

	 	 ไม่อนุมัติ	 		-	 เสียง

	 	 งดออกเสียง	 		-	 เสียง

4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำาปีบัญชี 2565

หนังสือรับรองของสหกรณ์

วันที่	17	ตุลาคม	2565

เรียน		นายวิวัฒน์	สุดาจิต	ผู้สอบบัญชี

		 		หนงัสือรับรองฉบบันี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ

จังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน		2565	เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว	แสดง

ฐานะการเงิน	ณ	วันที	่30	กันยายน	2565	ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดยีวกันของสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์กำาหนดหรือไม่

	 ข้ าพเจ้ าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้การดำาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม

กฎหมายสหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

		 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น	เช่น	

รายการดังต่อไปนี้

		 1.	งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ 

	 	 และข้อมูลต่างๆ

		 2.	ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว	คือ

					 	 2.1	บันทึกทางการบัญชี	เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 2.2	รายงานการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ

		 3.	ไม่มีรายการผิดปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทำาของคณะกรรมการดำาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	ผู้ซึ่งมี 

	 	 หน้าทีส่ำาคญัเก่ียวกับระบบบญัชีและระบบการควบคมุภายในหรือรายการผดิปกตทิีม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระ 

	 	 สำาคัญต่องบการเงิน
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	 4.	สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่อ 

	 	 งบการเงิน	นอกจากนี้	สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ	หรือหน่วยงานที่ 

	 	 กำากับดูแล	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม	อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

	 5.		สหกรณ์ไม่ได้รับหนงัสือแจ้งจากหน่วยราชการ	อนัมผีลต่องบการเงนิ	เพราะมไิด้ปฏบิตัติามกฎหมายหรือข้อบงัคบั 

	 	 ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมนิภาษีอากร	หรือมหีนีสิ้นทีอ่าจเกิดข้ึนในภายหน้า	ซ่ึงควรจะได้นำามา 

	 	 พิจารณาเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิหรือใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตัง้สำารองค่าเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึน 

	 6.	รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน

	 	 6.1	รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

	 	 6.2	ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจำากัดการใช้เงินกู้

	 	 6.3	สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 7.	สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ	

	 	 ในสินทรัพย์ของสหกรณ์	เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

		 8.	สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

	 	 ไว้ อย่ าง เหมาะสม	รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที ่

	 	 สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม	นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

		 9.	นอกจากเร่ืองทีอ่ธบิายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแล้ว	ไม่มเีหตกุารณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่ปรากฏข้อเทจ็จริง 

	 	 ใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ	ซึ่งต้องนำามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ 

	 	 ประกอบงบการเงินอีก

	ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤษณ์	สุขไชย)

ประธานกรรมการ	

(นางมลฑิรา	ไชยสงคราม)	

ผู้จัดการ	
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รายงานของผู้สอบบัญชี

 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

ความเห็น

  ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของสหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ซ่ึงประกอบดว้ย

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	งบกำาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

			 	 ข้าพเจา้เหน็ว่า	งบการเงนิข้างตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	

จำากัด	ณ	วันที่	30	กันยายน	2565	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

	 	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์	

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

	 	 เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ	คอืเรื่องตา่งๆ	ทีม่นียัสำาคญัทีสุ่ดตามดลุยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้

ในการตรวจสอบงบการเงินสำาหรับงวดปจัจบุนั	ข้าพเจา้ไดน้ำาเรื่องเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ

เงนิโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้	ทัง้นีข้้าพเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากสำาหรับเรื่องเหลา่นี้

		 	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

	 	 1.ตามทีก่ลา่วไว้ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	3	เงินใหกู้้ยมื	ณ	วันที	่30	กันยายน	2565	สหกรณม์เีงนิให้

กู้ยมืจำานวนเงนิ	4,803,389,017.40	บาท	คดิเปน็ร้อยละ	98.60	ของสนิทรัพยท์ัง้ส้ิน	ซ่ึงเปน็เรื่องสำาคญัในการตรวจสอบ 

เนื่องจากมีรายการทางการเงินเป็นจำานวนมากประกอบกับจำานวนเงินมีสาระสำาคัญ

	 	 ข้าพเจา้ไดป้ระเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในทีส่ำาคญัเก่ียวกับการใหเ้งนิกู้ยมืแก่สมาชิกการรับชำาระ

คนืเงินให้กู้ยมื	โดยการสอบถามวิธกีารปฏบิตังิานและสุ่มตวัอยา่งเพื่อทำาการทดสอบระบบการควบคมุภายในทีส่หกรณ์

ได้ออกแบบไว้	 ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาให้กู้ยืมทุกประเภทเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้เงินให้กู้ยืมใน

การบันทึกรายการลูกหนี้ให้กู้ยืม	และรายการตัดชำาระหนี้จากลูกหนี้	เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและครบถ้วนในการ

บันทึกรายการ	ตลอดจนถึงการเลือกตัวอย่างเพื่อส่งหนังสือยืนยันยอดรายการ	ลูกหนี้คงเหลือ	เพื่อพิจารณาถึงความ

มีอยู่จริง	 นอกจากนี้ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการชำาระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้เปรียบเทียบกับรายละเอียดการตั้งค่า 

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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	 	 2.	ตามที่แสดงในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2564	สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ย	จากเงิน 

ให้กู้ยืมจำานวนเงิน	262,863,332.10	บาท	คิดเป็นร้อยละ	99.38	ของรายได้รวมซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เนื่องจากรายได้ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกของสหกรณ์	 ซ่ึงการคำานวณรายได้ดอกเบี้ยเพื่อรับรู้

รายการอาศัยการประมวลผล	โดยระบบคอมพิวเตอร์ประกอบกับจำานวนเงินมีสาระสำาคัญ

	 	 ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมนิระบบการควบคมุภายในของสหกรณท์ีเ่ก่ียวข้องกับการรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย

เงินให้กู้และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการคำานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้	 โดยการสอบถามวิธี

การปฏบิตังิานและสุ่มตวัอยา่งเพื่อทำาการทดสอบระบบการควบคมุภายในทีส่หกรณ์ไดอ้อกแบบไว้	ข้าพเจา้ไดท้ำาการสุ่ม

ตวัอยา่งเพื่อทดสอบการคำานวณดอกเบีย้ทีเ่รียกเก็บว่าเป็นไปตามสัญญาและสอดคลอ้งกับนโยบายการบัญชีทีส่หกรณ์

ใช้และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

	 	 คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถูกตอ้ง 

ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์พิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	 อันเป็น 

สาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

	 	 ในการจดัทำางบการเงิน	คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณรั์บผดิชอบในการประเมนิความสามารถของสหกรณ์

ในการดำาเนนิงานตอ่เนื่อง	การเปดิเผยเรื่องทีเ่ก่ียวกับการดำาเนนิงานตอ่เนื่องในกรณทีีม่เีรื่องดงักลา่วและการใช้เกณฑ์

การบญัชีสำาหรับการดำาเนนิงานตอ่เนื่องเว้นแตค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณม์คีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิสหกรณห์รือหยดุ

ดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัหรือไม	่ไมว่่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด	และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชี		ซ่ึงรวมความเหน็ของข้าพเจา้อยูด่ว้ย	ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตสุมผล	คอื	ความเชื่อมัน่ 

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า	 รายการที่

ขัดตอ่ข้อเทจ็จริงแตล่ะรายการหรือทกุรายการรวมกันจะมผีลตอ่การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการ

ใช้งบการเงินเหล่านี้

	 	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ข้าพเจ้าได้ ใช้

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	 การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า	 รวมถึง 

						 	 •	ระบแุละประเมนิความเส่ียงจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงินไมว่่าจะ

เกิดจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏบัิตงิานตามวิธกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่ความเส่ียงเหลา่นัน้	

และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยง 

ที่ ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง	 อันเป็นสาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิด 

จากข้อผดิพลาดเนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเว้นการ

แสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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  •			ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่หมาะสม 

กับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของสหกรณ์

  •	ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ใช้และความสมเหตสุมผล

ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ

ดำาเนนิการสหกรณ	์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดรั้บว่ามคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่ก่ียวกับเหตกุารณห์รือ 

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

หรือไม	่ถ้าข้าพเจา้ไดข้้อสรุปว่ามคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญั	ข้าพเจา้ตอ้งใหข้้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลีย่นแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจา้ข้ึนอยูกั่บหลกัฐานการสอบบัญชีที่ไดรั้บ	จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้อบบญัชีของ

ข้าพเจา้	อยา่งไรก็ตามเหตกุารณห์รือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุห้สหกรณต์อ้งหยดุการดำาเนนิงานตอ่เนื่องได้

  •	ประเมนิการนำาเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องตลอด

จนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม 

ที่ไดว้างแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	รวมถึงข้อบกพร่องทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายใน

ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ที่มีนัยสำาคัญ

ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้	 อธิบายเรื่อง

เหลา่นี้ไว้ ในรายงานของผูส้อบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบังคบัหา้มไม่ให้เปดิเผยเรื่องดงักลา่วตอ่สาธารณะหรือใน

สถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ขา้พเจ้าพิจารณาวา่ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้า	เพราะการกระทำา 

ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายวิวัฒน์		สุดาจิต)

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

422/96	หมู่ที่	15	ตำาบลเมืองเก่า

อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

วันที่	17	ตุลาคม	2565	
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ประธาน : 

	 ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ	หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติงบทางการเงิน	ประจาปีบัญชี	2566

มติที่ประชุม  อนุมัติ		 219	 เสียง

	 	 ไม่อนุมัติ	 		-	 เสียง

	 	 งดออกเสียง	 		-	 เสียง
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4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2565

ประธาน :

	 ตามรายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน	ปี	 2565	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	 

มีกำาไรสุทธิประจำาปี	2565	จำานวน	142,276,311.98	บาท	คณะกรรมดำาเนินการ	ชุดที่	28	ในคราวประชมุครัง้ที	่พเิศษ/

2565	วันที	่17	ตลุาคม	2565		จงึขอเสนอร่างการจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปี	2565	ตามข้อบังคบัสหกรณ์ข้อ	28	เพ่ือเสนอ 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2565	พิจารณา	ดังนี้

ผลการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2565         จำานวน          ร้อยละ

1.	กลับคืนสู่สมาชิกเป็นรายบุคคล	(ปันผล+เฉลี่ยคืน)		 116,042,179.95		 	 81.56	

2.	เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์โดยรวม	(ทุนสำารอง)	 	 	14,368,132.03		 									10.10	

3.	เป็นสวัสดิการแก่สมาชิก		 	 	 	 											7,336,000.00		 	 	5.16	

4.	เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก	 	 	 		1,600,000.00			 	 	1.12	

5.	เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	 	 	 		2,900,000.00			 	 	2.04	

6.	เป็นค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์		 	 	 	 					30,000.00     0.02 

     รวม          142,276,311.98          100.00

รายละเอียดในการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี

ปี 2565 ปี 2564

จำานวน (บาท) ร้อยละ จำานวน (บาท) ร้อยละ

1.	เงินทุนสำารอง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิ 14,368,132.03	 10.10	 12,939,002.07 10.06

2.	ค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ไม่เกินร้อยละ	1	

			ของกำาไรสุทธิ	แต่ไม่เกิน	30,000	บาท

30,000.00	 0.02 30,000.00 0.02

3.	เงินปันผลร้อยละ	5.85	ต่อปีแห่งค่าหุ้นที่ชำาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน

	 โดยคิดให้ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลา	(ปี	2564	ร้อยละ	5.85)

70,212,243.70 49.35 65,865,571.96 51.22	

4.	เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ	17.75	ต่อปีของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชำาระ

	 ต่อสหกรณ์ในระหว่างปี		(ปี	2564	ร้อยละ	17.00)

45,829,936.25 32.21 44,566,871.41 34.66	

5.	โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิิ 2,900,000.00 2.04 2,600,000.00 2.02

6.	ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำาไรสุทธิิ 400,000.00 0.28 200,000.00 0.16

7.	ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์

			และสมาชิก

500,000.00 0.35 200,000.00 0.16

8.	ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

			8.1	กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

			8.2	ทุนสวัสดิการ

								8.2.1	สวัสดิการสำาหรับสมาชิก	(10	ประเภท)

								8.2.2	สวัสดิการโควิด-19

4,000,000.00	

2,200,000.00

1,136,000.00	

2.81

1.55

0.80

1,000,000.00

1,200,000.00

-

0.78

0.93

-

9.	ทุนเพื่อจัดตั้งสำานักงานหรือทุนอื่นๆ		เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

			ให้แก่สหกรณ์

700,000.00 0.49 - -

กำาไรสุทธิ 142,276,311.98 100.00 128,601,445.44 100.00
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แผนภูมิการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2565

ประธานฯ : ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ 

 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์	เลขที่สมาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอตัดลดการจัดสรรกำาไร	ข้อ	8.1	

กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต	ปี	2564	ขอตั้ง	1,000,000.00	บาท	แต่ปี	2565	ขอตั้ง	4,000,000.00	

บาท	ขอเสนอตัดลดเหลือ	2,000,000.00	บาท	และส่วนที่เหลือเอาไปไว้ทุนสำารอง

ประธานฯ :	ผมขอให้สมาชิกดูเอกสารรายละเอียดหน้า	27	ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	ในปีบัญชี	2565	สหกรณ์ฯ	

จา่ยเงนิกองทนุสงเคราะหค์รอบครัวสมาชิกเสียชีวิต	จำานวน	9	ราย	เปน็เงนิทัง้สิน้	3,100,000.00	บาท	จงึเปน็ทีม่าของ

การจดัสรรงบกำาไรสุทธิประจำาป	ีข้อ	8.1	กองทนุสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต	จำานวน	4,000,000.00	บาท	ครับ

 นางกัญพัชร์ ศิริพงษ์อาภรณ์	เลขที่สมาชิก	1059	สังกัด	รพ.อำานาจเจริญ	ขอสอบถามและเสนอในการจัดสรร

กำาไร	 ข้อ	 5.	 โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ร้อยละ	 10	 ของกำาไรสุทธิประจำาปี	 อยากเสนอให้มีการกำาหนด

เพดานในการจ่าย	เรายินดีที่จะจ่ายให้	หากดูตามเอกสารรายละเอียดหน้า	32	ในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ	เช่น

ของผู้จัดการ	โบนัสปี	2564	จ่ายไป	90,000.00	บาท	เยอะเกินไปหรือไม่
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ประธานฯ : การจา่ยโบนสักรรมการและเจา้หนา้ทีส่หกรณ	์ตามกฎกระทรวงกำาหนดใหจ้า่ยไมเ่กินร้อยละ	10	ของกำาไรสทุธิ 

ในการจดัสรรในหมวดนี	้ส่วนหนึง่จะจดัสรรให้กับคณะกรรมการสภาทีป่รึกษา	ทีม่าช่วยดำาเนนิงานบริหารกิจการสหกรณ	์

ที่เราไม่ได้กำาหนดค่าตอบแทนในหมวดงบประมาณไว้	รวมถึงผู้แทนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมนี้	และในส่วนของการ

จ่ายโบนัสฝ่ายจัดการอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ลองเปรียบเทียบหรือสอบถามสหกรณ์ข้างเคียงเราได้	 เช่น	 สหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ	 จำากัด	 จ่ายโบนัสผู้จัดการ	 เป็นเงิน	 164,723.00	 บาท	 และสหกรณ์พื้นที่ข้างเคียง

ก็อยู่ประมาณหลักแสน	 ถือว่าไม่ได้มากและไม่น้อยจนเกินไป	 หากมาดูความรับผิดชอบที่ผู้จัดการได้ช่วยบริหารงาน 

ใหส้หกรณฯ์	เรา	เช่นอกีไมก่ี่วันทีจ่ะถึงนี	้สหกรณฯ์เครือข่ายตดิตอ่มาขอรับคนืเงนิฝาก	40	ลา้นบาท	ผมก็ไดม้อบหมาย

ให้ทางผูจ้ดัการไดพ้จิารณาหาแหลง่เงนิทนุเพื่อมาคนืให้ไดต้ามทีค่รบกำาหนด	และปัจจบัุนกฎหมายและพรบ.สหกรณฯ์	

ใหม่นี้กำาหนดให้ผู้จัดการต้องรับผิดชอบวงเงินร่วมกับคณะกรรมการอีก	15	คน	ด้วยครับ

 นางสาวกานติธร บุญเศษ	 เลขที่สมาชิก	 1105	 สังกัด	 รพ.อำานาจเจริญ	 ขอเสนอในการจัดสรรกำาไร	 

ข้อ	 4.	 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ	 17.75	 ต่อปีของดอกเบ้ียเงินกู้ที่สมาชิกชำาระต่อสหกรณ์ในระหว่างปี	 หากเปรียบเทียบ 

จากป	ี2564	เพิม่ข้ึนมาเพียงร้อยละ	0.75	ตอ่ป	ีอยากให้สหกรณฯ์	เหน็ใจสมาชิกทีต่อ้งเสียดอกเบีย้ดว้ย	ขอเสนอให้ปรับ 

จัดสรรเพิ่มเป็นร้อยละ	18.00	ต่อปี	ก็น่าจะยังไหว

ประธานฯ :	 	ขอให้ข้อมูลเรื่องรายละเอียดในการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2565	ตั้งแต่ข้อ	1-9	 เราได้มีมติจัดสรร

กลับคืนสู่สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	รวมถึงการจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิก	คิดเป็นร้อยละ	

86.72	ทั้งนี้หากจะมีการปรับเพิ่มหรือแก้ไขใหม่	จะต้องกลับมาเริ่มประชุมจัดสรรรายละเอียดต่างๆ	ใหม่ทั้งหมด	และ

การประชุมใหญ่ในวันนี้ถือเป็นโมฆะ	 มีท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับหากไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม														

ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิ	ประจำาปี	2565

มติที่ประชุม	 อนุมัติ		 162	 เสียง

	 	 ไม่อนุมัติ	 	-	 เสียง

	 	 งดออกเสียง	 	57	 เสียง
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4.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้-รายจ่าย และแผนงาน ประจำาปี 2565

ประธาน :

	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 28	 ได้จัดทำางบประมาณรายได้-รายจ่าย	 และแผนงานประจำาปี	 2565	 

โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของมวลสมาชิกข้อมูลผลประกอบการของสหกรณ์และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ปรึกษา	 คณะสภาที่ปรึกษา	 โดยการจัดทำาแผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	

ประจำาป	ี2566	ระหว่างวันที	่14-15	พฤษภาคม	2565	ณ	หอ้งประชุมสหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	

จำากัด	ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	28	ครั้งที่	พิเศษ/2565	วันที่	17	ตุลาคม	2565	เห็นชอบร่าง 

งบประมาณรายได้-รายจ่าย	และแผนงานประจำาปี	 2566	 เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้พัฒนา 

สู่เป้าหมาย	สำาหรับนำาเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	ดังนี้

ประมาณการรายได้ ประจำาปี 2566

ประมาณการรายจ่าย ประจำาปี 2566

รายการ จำานวนเงิน (บาท) คำาชี้แจงประกอบ

1.	ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก										 277,000,000.00 จากการให้กู้แก่สมาชิก

2.	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00 จากการสมัครใหม่ของสมาชิก	จำานวน	50	คน

3.	รายไดอ้ื่นๆ																																											 1,200,000.00 ผลตอบแทนการถือหุ้น/เฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ์	

และดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นๆ

รวมประมาณการรายได้ 278,205,000.00

รายการ จำานวนเงิน (บาท) คำาชี้แจงประกอบ

1.	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน										 116,300,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและเงินกู้ยืม

2.	ค่าใช้จ่ายบริหาร

			2.1	หมวดเงินเดือน

			2.2	หมวดค่าตอบแทน

			2.3	หมวดวัสดุ

			2.4	หมวดค่าใช้สอย

			2.5	หมวดครุภัณฑ์

4,894,960.00

2,794,500.00

3,350,000.00

8,159,520.00

-

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ในการบริหารกิจการสหกรณ์

รวมประมาณการรายจ่าย 135,498,980.00

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 142,706,020.00
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รายละเอียดร่างงบประมาณการรายจ่าย ประจำาปี 2566

หมวดรายจ่าย

ปี 2565 ปี 2566

ขอตั้ง (บาท)

คำาชี้แจงประกอบ

ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

1. หมวดเงินเดือน

			1.1	เงินเดือน 4,139,640.00 4,108,425.00 4,755,840.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	จำานวน	

13	คน	ตามที่กำาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์

			1.2	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม 85,200.00 80,940.00 - -

			1.3	จัดจ้างลูกจ้าง 161,400.00 153,330.00 - -

			1.4	ชดเชยค่าจ้างขั้นต่ำา 64,800.00 61,560.00 33,120.00 ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2551	

วันละไม่ต่ำากว่า	315	บาท	คูณ	30	วัน

			1.5	เงินสมทบกองทุน	

								ประกันสังคม

100,000.00 74,777.00 100,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม

ตามกฎหมาย	ไม่เกิน	750	บาท/คน

			1.6	เงินสมทบกองทุน			

								ทดแทน

6,000.00 2,300.00 6,000.00 จ่ายเงินสมทบประกันทดแทน

รวม 4,557,040.00 4,481,332.00 4,894,960.00

2. หมวดค่าตอบแทน

			2.1	ค่ารับรอง 380,000.00 414,220.00 420,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่ารับรองสหกรณ์หรือองค์กรต่างๆ	

ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการ	(สหกรณ์ออมทรัพย์

ขนาดใหญ่)	และบุคคลที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์

และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการและสหกรณ์

			2.2	ค่าเบี้ยประชุม 700,000.00 529,600.00 629,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ดำาเนินการที่เข้าร่วมประชุมตามอัตราที่กำาหนด

ไว้ ในระเบียบ	ดังนี้ี้

			2.3	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ซึ่งคณะ

กรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการ รายการ จำานวนเงิน

ดำาเนินการ 15	คน	x	13	ครั้ง	x	1,000	บาท 195,000

อำานวยการ 7	คน	x	12	ครั้ง	x	500	บาท 42,000

เงินกู้ 5	คน	x	48	ครั้ง	x	500	บาท 120,000

ศึกษาประชาสัมพันธ์ 5	คน	x	12	ครั้ง	x	500	บาท 30,000

คณะอนุฯความเสี่ยง 5	คน	x	12	ครั้ง	x	500	บาท 30,000

ผู้ตรวจสอบกิจการ 2	คน	x	13	ครั้ง	x	1,000	บาท 26,000

ที่ปรึกษา 2	คน	x	13	ครั้ง	x	1,000	บาท 26,000

คณะสภาที่ปรึกษา 15	คน	x	2	ครั้ง	x	1,000	บาท 30,000

ผู้แทนสมาชิก 10	คน	x	13	ครั้ง	x	1,000	บาท 130,000

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้างขั้นต่ำา รวม

นายธนภพ ลูกจ้าง 8,070 1,380 9,450

นางชนิดา ลูกจ้าง 8,070 1,380 9,450

ที่ปรึกษา จำานวน ค่าตอบแทน/ปี

กิจการทั่วไป 3	คน	x	10,000	บาท 30,000	บาท

ด้านกฎหมาย 1	คน	x	10,000	บาท 10,000	บาท

ด้านการเงิน/บัญชี	 2	คน	x	5,000	บาท 10,000	บาท
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หมวดรายจ่าย

ปี 2565 ปี 2566

ขอตั้ง (บาท)

คำาชี้แจงประกอบ

ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

			2.4	ค่าตอบแทนผู้แทน	

								สมาชิก

314,000.00 314,000.00 314,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก	

ซึ่งสมาชิกเป็นผู้คัดเลือกจากตัวแทนแต่ละอำาเภอ	

โดยมีสัดส่วน	1:10	ของจำานวนสมาชิกทั้งสิ้น

			2.5	ค่าตอบแทน

								ผู้ตรวจสอบกิจการ

60,000.00 60,000.00 60,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

ประจำาปีที่เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี	จำานวน	2	คน	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ	102	

จำานวน	2	คนๆ	ละ	30,000	บาท/ปี

			2.6		ค่าธรรมเนียม

							 การสอบบัญชี

110,000.00 110,000.00 130,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	

ตามพรบ.สหกรณ์ฯ,ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

และข้อบังคับสหกรณ์ฯ		

			2.7		เงินสมนาคุณ

	 	 หักเงินเดือน

75,960.00 96,960.00 81,120.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนหักเงินเงินเดือน

สมาชิกให้แก่สหกรณ์	ณ	วันที่	30	ก.ย.2565	ดังนี้

	 2.8	ค่าล่วงเวลา 120,000.00 161,550.00 160,380.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา	ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน

ภารกิจเร่งด่วนที่มีผลประโยชน์เกื้อกูลต่อสหกรณ์

และมวลสมาชิก	โดยตรง	ดังนี้

ลำาดับ หน่วยงาน จำานวน

ผู้แทน 2,000/คน

1 รพ./สสอ.ชานุมาน 12 24,000	บาท	

2 รพ./สสอ.ปทุมราช 13 26,000	บาท

3 รพ./สสอ.พนา 11 22,000	บาท

4 รพ./สสอ.ลืออำานาจ 11 22,000	บาท		

5 รพ./สสอ.เสนางคนิคม 12 24,000	บาท		

6 รพ./สสอ.หัวตะพาน 14 28,000	บาท

7 สสอ.เมือง 10 20,000	บาท		

8 สสจ.อำานาจ 10 20,000	บาท		

9 รพ.อำานาจ 42 84,000	บาท	

10 บำานาญ/ต่างสังกดั/ต่างจว. 22 44,000	บาท

ลำาดับ หน่วยงาน จำานวน จำานวน

เงิน

คน/หน่วยงาน หน่วยละ

1 สสจ.อจ. 890	คน 20	บาท/คน 17,800

2 รพ.อจ. 416	คน 20	บาท/คน 8,320

3 รพช. 6	หน่วย 1,000	บาท 6,000

4 รพ.สต. 2	หน่วย 1,000	บาท 2,000

5 ต่างจังหวัด 20	หน่วย 1,000	บาท 20,000

6 ต่างสังกัด 17	หน่วย 1,000	บาท 17,000

7 กรมบช.กลาง/อบ. 2	หน่วย 5,000	บาท 10,000

ตำาแหน่ง รายการล่วงเวลาเตรียมประชุมใหญ่ รวมทั้งปี /บาท

จนท.สอ. 48	ชม.ๆละ	90	บาท	จำานวน	8	คน 34,560	

ผช.ผจก. 48	ชม.ๆละ	120	บาท	จำานวน	2	คน 11,520

ผจก. 48	ชม.ๆละ	150	บาท	จำานวน	1	คน 7,200

รวม 53,280

ตำาแหน่ง รายการล่วงเวลาวันปกติ รวมทั้งปี

จนท.สอ. 90	ชม.ๆละ	90	บาท	จำานวน	8	คน 64,800	

ผช.ผจก. 90	ชม.ๆละ	120	บาท	จำานวน	2	คน 21,600

ผจก. 138	ชม.ๆละ	150	บาท	จำานวน	1	คน 20,700

รวม 107,100
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หมวดรายจ่าย

ปี 2565 ปี 2566

ขอตั้ง (บาท)

คำาชี้แจงประกอบ

ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

			2.9	สำารองบำาเหน็จ

							เจ้าหน้าที่

948,510.00 799,430.00 950,000.00 บำาเหน็จ	ค่าชดเชย	ให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ที่ถูกเลิกจ้าง	ตาม	มาตรา	118	พรบ.คุ้มครอง

แรงงาน	พ.ศ.2541

รวม 2,758,470.00 2,535,760.00 2,794,500.00

3. หมวดวัสดุ

			3.1	ค่าวัสดุสำานักงาน 250,000.00 372,075.63 350,000.00 สำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำานักงานที่จำาเป็นต้องใช้

ในการดำาเนินงาน	เช่น	ค่ากระดาษ	เครื่องเขียน

แบบพิมพ์	ได้แก่	คำาขอกู้	สัญญาเงินกู้	สัญญา

ค้ำาประกัน	ทะเบียนต่างๆ	วัสดุการพิมพ์	แบบพิมพ์

คอมพิวเตอร์	ใบเสร็จรับอื่น	ใบฝากเงิน	

และใบถอนเงิน	รวมถึงจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร	เป็นต้น	

			3.2	ค่าเสื่อมราคา-

	 	 เครื่องใช้สำานักงาน

500,000.00 886,618.78 1,000,000.00 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำานักงาน	คิดค่าเสื่อมราคา

จากทุนของสินทรัพย์	ร้อยละ	20	ซึ่งเป็นไปตาม

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่องมาตรฐานการบัญชี

	 3.3	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 2,500,000.00 1,418,033.57 2,000,000.00 ค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	คิดค่าเสื่อม

ราคาจากทุนของสินทรัพย์	ร้อยละ	20	ซึ่งเป็นไป

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	เรื่องมาตรฐาน 

การบัญชี

รวม 3,250,000.00 2,676,727.98 3,350,000.00

4. หมวดค่าใช้สอย

		4.1	ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 250,000.00 267,290.40 270,000.00 สำาหรับจ่ายให้กรรมการเดินทางเข้าร่วมประชุม

ประจำาเดือนและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อเป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดต่อประสานงาน

รวมทั้งค่าพาหนะหรือค่าน้ำามันเชื้อเพลิง

		4.2	ค่าใช้จ่ายในการ

							ประชุมใหญ่สามัญ		

	 				ประจำาปี

3,000,000.00 2,979,500.00 3,000,000.00 สำาหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี	2565	ดังน้ี

รายการ จำานวน จำานวนเงิน

1.	สำาหรับจ่ายเพื่อเป็นค่า

			จัดประชุมใหญ่

259,000.00

2.	สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

	 สมาชิกเข้าร่วมประชุม

1,630	คนๆ	ละ	

1,500	บาท

2,445,000.00

3.	สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน 

	 คณะกรรมการเลือกตั้ง	

(เหมาจ่าย) 30,000.00

4.	สำาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์

	 	-	รายงานกิจการ

	 	-	สรุปรายงานการประชุม

	 	-	บัตรเลือกตั้ง

1,600เล่มๆ	ละ100	บาท

		300	เล่มๆละ100	บาท

160,000.00

30,000.00

6,000.00

5.	สำาหรับจ่ายเป็นค่า

	 ของรางวัลให้กับสมาชิก

70,000.00

ลำาดับ รายการ รายละเอียด จำานวนเงิน

1 ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงรถยนต์

/รถจักรยานยนต์ของสหกรณ์

3,000	บาท	x	12	เดือน 36,000.00

2 ค่าน้ำามันเชื้อเพลิงกรรมการเดินทางมาประชุมประจำาเดือน

-	ชานุมาน 2	คน	x	168	กม.	x	5	บาท	x	13	เดือน 21,840.00

-	ปทุมราชวงศา 2	คน	x	94	กม.	x	5	บาท	x	13	เดือน 12,220.00

-	พนา 2	คน	x	48	กม.	x	5	บาท	x	13	เดือน 6,240.00

-	ลืออำานาจ 2	คน	x	52	กม.	x	5	บาท	x	13	เดือน 6,760.00

-	เสนางคนิคม 2	คน	x	36	กม.	x	5	บาท	x	13	เดือน 4,680.00

-	หัวตะพาน 2	คน	x	42	กม.	x	5	บาท	x	13	เดือน 5,460.00

3 ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ/เจ้าหน้าที่เดินทางไปประชุม 176,800.00
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หมวดรายจ่าย

ปี 2565 ปี 2566

ขอตั้ง (บาท)

คำาชี้แจงประกอบ

ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

			4.3	ค่าใช้จ่ายในการ	

	 	 ประชุมใหญ่วิสามัญ	

	 	 ประจำาปี

- - 250,000.00 สำาหรับคา่ใช้จา่ยในการประชุมใหญวิ่สามญัประจำาป	ี

รองรับการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ	ให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติสหกรณ์	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

ประกอบกับได้มีประกาศกฎกระทรวงขึ้นใช้

	 4.4	ค่าพัฒนาและ

	 	 จัดซื้อระบบ	 	

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

60,000.00 50,840.00 100,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์	รวมทั้งการจัดหาและพัฒนา	

Software	และ	Peopleware		ดังนี้

	 4.5	ค่าซ่อมแซม

	 	 และปรับปรุงทรัพย์สิน

35,000.00 37,957.14 50,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าบำารุงรักษาเครื่องใช้สำานักงาน	

เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องปรับอากาศ	โต๊ะ	

เก้าอี้	เคาน์เตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ	ที่ชำารุด

ให้คงสภาพที่สามารถใช้การได้ดี	รวมถึงจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่	

(ค่าป้องกันกำาจัดปลวกอาคารสหกรณ์ฯ)	เป็นต้น

	 4.6	ค่าธรรมเนียม

	 	 การโอนเงิน

30,000.00 24,360.00 30,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	ค่าภาษี

ซื้อเช็คธนาคาร	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

	 4.7	ค่าสาธารณูปโภค 200,000.00 291,220.27 469,320.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค	ดังนี้

รายการ จำานวนเงิน

1.ฝ่ายเอกสาร

-	ระเบียบการประชุม

-	รายงานการประชุม	(สรุป)

200	x	50	บาท	=10,000	บาท

100	เล่ม	x	50	บาท	=5,000	บาท

2.ฝ่ายลงทะเบียน

-	ค่าเบี้ยประชุมผู้แทนสมาชิก

-	ค่าเบี้ยผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา

160	คน	x	1,000	บาท	=160,000	บาท 

				8	คน	x	1,000	บาท	=8,000	บาท

3.ฝ่ายสถานที่

-	ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน

-	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์

160	คน	x	200	บาท	=32,000	บาท

=35,000	บาท

ลำาดับ รายการ จำานวนเงิน

1 ค่าดูแลระบบสหกรณ์ฯ 30,000	บาท

2 ค่าเช่าพื้นที่	Web	site	/โฮสติ้ง			 20,000	บาท

3 ค่าจัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบ

ข้อมูลล้มละลาย

20,000	บาท

4 ค่าจัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบ

หลักประกัน

20,000	บาท

5 ค่าดูแลระบบโปรแกรมงานหลักประกัน 10,000	บาท

รายการ จำานวน รวม

ค่าไฟฟ้า	(ค่า	Ft	เพิ่ม) 20,000	บาท	x	12	เดือน 360,000	บาท

ค่าน้ำาประปา 1,000	บาท	x	12	เดือน 12,000	บาท

ค่าโทรศัพท์			 2,000	บาท	x	12	เดือน 24,000	บาท

ค่าอินเตอร์เน็ต 2,360	บาท	x	12	เดือน 28,320	บาท

ค่าไปรษณีย์	

(หนังสือทวงหนี้/หนังสือ

ส่งแจ้งเรียกเก็บ)

3,000	บาท	x	12	เดือน 36,000	บาท

ค่าจัดซื้อ

ดวงตราไปรษณีย์

3	บาท		x	3,000	ดวง	 9,000	บาท
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หมวดรายจ่าย

ปี 2565 ปี 2566

ขอตั้ง (บาท)

คำาชี้แจงประกอบ

ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

			4.8	ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	เช่น	

ค่ารักษาพยาบาล	(ส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม)	

ค่าการศึกษา	และค่าเครื่องแบบ

	 4.9	ค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี 200,000.00 187,447.00 200,000.00 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี	ได้แก่	

ค่าคดี	ค่าคัดสำาเนาคำาพิพากษาค่าฤชาธรรมเนียม	

ค่าธรรมเนียมศาล	ค่าป่วยการพยาน	

ค่าตรวจสอบลายมือค่าจ้างทนายความ	

และค่าใช้จ่ายอื่น	เป็นต้น

	 4.10	ค่าดำาเนินการ

									ตามแผนกลยุทธ์

2,350,000.00 2,142,163.80 2,750,700.00 ค่าใช้จ่ายดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์	ปี	2566	

จำานวน	7	โครงการ

	 4.11	ทนุการศกึษาสมาชิก			

	 					และบุตรสมาชิก

532,000.00 532,000.00 709,500.00 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตร

สมาชิกโดยแบ่งจ่าย	2	ประเภท	ได้แก่	

ทุนประเภทสมาชิกและบุตรสมาชิก

			4.12	ค่าภาษีและเบี้ย 

	 						ประกันภัยรถยนต์/	

	 	 		รถจักรยานยนต์

30,000.00 26,359.94 50,000.00 สำาหรับจ่ายค่าภาษีและเบี้ยประกันภัยรถยนต์	

ชั้น	1	และรถจักรยานยนต์	

	 4.13	ค่าเบี้ยประกัน

									อัคคีภัย

50,000.00 11,784.54 30,000.00 สำาหรับจ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสำานักงาน

สหกรณ์ฯ

ลำาดับ แผนงานและโครงการ จำานวนเงิน (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

และสร้างเครือข่ายสมาชิก

1,184,500

2 โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ	

ประจำาปี	2567

222,000

3 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

พันธมิตร

304,000

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพ

ชีวิตแก่สมาชิกข้าราชการบำานาญ

479,900

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก 400,900

6 โครงการประเมินสหกรณ์สีขาว

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

112,300

7 โครงการสินเชื่อประทับใจ 47,100

ลำาดับ รายการ จำานวน 

(รวม)

จำานวน

เงิน

รวมเงิน 

(บาท)

1 ประเภทบุตรสมาชิก

อนุบาลและประถมศึกษา 125 1,000 125,000

มัธยมศึกษา 116 2,000 232,000

สูงกว่ามัธยมศึกษา 115 2,500 287,500

2 ประเภทสมาชิก 26 2,500 65,000

รวม 382 709,500

(รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก)
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หมวดรายจ่าย

ปี 2565
ปี 2566

ขอตั้ง (บาท)

คำาชี้แจงประกอบ

ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

			4.14	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 150,000.00 179,387.23 200,000.00 สำาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	นอกเหนือ

จากงบประมาณที่ตั้งไว้	เช่น	น้ำาดื่มบริการสมาชิก	

ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ	

รวม 6,937,000.00 6,780,310.32 8,159,520.00

5. หมวดครุภัณฑ์

	 5.1	เครื่องสแกนเอกสาร 25,000.00 - - -

 5.2	แอพพลิเคชั่น	Online 150,000.00 - - -

	 5.3	อุปกรณ์ครุภัณฑ์	

	 	 สำานักงาน/

	 	 ต่อเติมอาคาร

4,740,400.00 4,565,400.00 - -

รวม 4,740,400.00 4,565,400.00 - -

รวมทั้งสิ้น 22,242,910.00 21,039,530.30 19,198,980.00

หมายเหตุ :  งบประมาณสามารถถั่วจ่ายได้ทุกหมวดยกเว้นหมวดเงินเดือน,	หมวดครุภัณฑ์,	ค่าเสื่อมราคา	

เครื่องใช้สำานักงาน,	ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์และค่าเสื่อมราคา-อาคาร	ไม่สามารถถัวจ่ายกับหมวดอื่นได้
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ประธานฯ : เรียนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ	ให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาอภิปรายทีละหมวด	และจะขอชี้แจง

รายละเอียดให้สมาชิกอภิปรายก่อนลงมติอีกครั้ง	หมวดเงินเดือน	รายละเอียดหน้า	61	ดังนี้

	 1.	หมวดเงินเดือน

	 1.1	เงินเดือน	 	 	 	 ขอตั้ง	 	 4,755,840.00	 	 บาท

	 1.2	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม	 	 	 ขอตั้ง	 					 						 				-	 	 บาท

	 1.3	จัดจ้างลูกจ้าง	 	 	 	 ขอตั้ง	 					 						 				-	 	 บาท

	 1.4	เงินค่าครองชีพ	 	 	 	 ขอตั้ง	 					 			33,120.00	 	 บาท

	 1.5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 	 ขอตั้ง	 											100,000.00	 	 บาท

	 1.6	เงินสมทบกองทุนทดแทน		 	 ขอตั้ง	 														6,000.00	 	 บาท

             รวมหมวดเงินเดือน    ขอตั้ง   4,894,960.00  บาท

ประธานฯ : ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

    นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ	์เลขที่สมาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ		ขอเสนอปรับลด	ดังนี้		

	 1.	ข้อ	1.5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ปี	2565	ใช้จ่ายจริง	74,777.00	บาท	แต่ปี	2565	

	 	 ขอตั้ง	100,000.00	บาท	ขอตัดเหลือ	80,000.00	บาท	เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่เพิ่ม

	 2.	1.6	เงินสมทบกองทุนทดแทน	ปี	2564	ใช้จ่ายจริง	2,300.00	บาท	แต่ปี	2565	ขอตั้ง	6,000.00	บาท	

	 	 ขอตัดเหลือ	3,000.00	บาท

ประธานฯ :	ขอบคณุครับ	มทีา่นใดตอ้งการอภปิรายเพ่ิมเตมิหรือไมค่รับหากไมม่ทีา่นใดอภปิรายเพ่ิมเตมิ	ผมขออนญุาต

ขอมตทิีป่ระชุมพิจารณาอนมุตัปิระมาณการรายได-้รายจา่ย	ประจำาป	ี2565	หมวดเงนิเดอืน	ตามร่างทีท่างทา่นสมาชิก

พิจารณาแก้ไข

ประธานฯ :	ขอบคณุครับ	มทีา่นใดตอ้งการอภปิรายเพ่ิมเตมิหรือไมค่รับหากไมม่ทีา่นใดอภปิรายเพ่ิมเตมิ	ผมขออนญุาต

ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้-รายจ่าย	ประจำาปี	2566	หมวดเงินเดือน	ดังนี้

มติที่ประชุม			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง	 จำานวน			 			2		 เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 	 จำานวน			 162				 เสียง	

	 	 งดออกเสียง					 	 	 	 จำานวน			 	55				 เสียง

ประธานฯ :	สรุปที่ประชุมอนุมัติงบประมาณหมวดเงินเดือน	ประจำาปี	2566		ดังนี้

	 1.	หมวดเงินเดือน

	 	 1.1	เงินเดือน	 	 	 	 	 อนุมัติ	 	 4,755,840.00	 	 บาท

	 	 1.2	จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม	 	 	 อนุมัติ	 					 													-	 	 บาท

	 	 1.3	จัดจ้างลูกจ้าง	 	 	 	 	 อนุมัติ	 					 													-	 	 บาท

	 	 1.4	เงินค่าครองชีพ		 	 	 	 อนุมัติ	 					 				33,120.00	 	 บาท

	 	 1.5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 	 อนุมัติ	 					 				80,000.00	 	 บาท

	 	 1.6	เงินสมทบกองทุนทดแทน		 	 อนุมัติ	 							 					3,000.00	 	 บาท

                    รวมหมวดเงินเดือน  อนุมัติ  4,871,960.00  บาท
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ประธานฯ : ผมใคร่ขออนุญาตไปที่หมวดค่าตอบแทน	รายละเอียดตั้งแต่หน้า	61-63	ดังนี้

	 2.	หมวดค่าตอบแทน

	 2.1		ค่ารับรอง	 	 	 	 ขอตั้ง	 	 		420,000.00		 	 บาท

	 2.2		ค่าเบี้ยประชุม	 	 	 	 ขอตั้ง	 	 		689,000.00	 	 บาท

	 2.3		ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	 	 	 ขอตั้ง	 	 				50,000.00	 	 บาท

	 2.4		ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก	 	 ขอตั้ง	 		 		314,000.00	 	 บาท

	 2.5		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 ขอตั้ง	 				 				60,000.00	 	 บาท

	 2.6		ค่าธรรมเนียมการสอบผู้สอบบัญชี		 ขอตั้ง	 											130,000.00	 	 บาท

	 2.7		เงินสมนาคุณหักเงินเดือน	 	 ขอตั้ง	 				 				81,120.00	 	 บาท

	 2.8		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	 	 	 ขอตั้ง	 		 		160,380.00	 	 บาท

	 2.9		สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที	่	 	 ขอตั้ง	 		 		950,000.00	 	 บาท	

              รวมหมวดเงินเดือน    ขอตั้ง  2,794,500.00  บาท

ประธานฯ : ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

    นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์	เลขทีส่มาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขออภปิรายปรับลดหมวดคา่ตอบแทน	

ดังนี้	

	 	 1.	ข้อ	2.1	ค่ารับรอง	ขอตัดเหลือ	400,000.00	บาท

	 	 2.	ข้อ	2.2	ค่าเบี้ยประชุม	ขอตัดเหลือ	550,000.00	บาท

	 	 3.	ข้อ	2.3	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	ปี	2565	ใช้จ่ายจริง	50,000.00	บาท	ท่านจ่ายให้ ใครบ้างครับ

	 	 4.	ข้อ	2.7	เงินสมนาคุณหักเงินเดือน	ตอนนี้หน่วย	รพ.สต.	น่าจะโอนย้ายสังกัดไป

	 	 	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำานาจเจริญ	หมดแล้ว	ขอตัดลง	

	 	 5.	ข้อ	2.8	ค่าล่วงเวลา	ท่านจะมาบอกว่าต้องเตรียมงานประชุมใหญ่	ซึ่งเราประชุมใหญ่ทุกปี

	 	 	 ท่านต้องวางแผนล่วงหน้า	ขอตัดเหลือ	150,000.00	บาท

	 	 6.	ข้อ	2.9	สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่	ขอตัดเหลือ	800,000.00	บาท	ใกล้เคียงกับที่จ่ายจริงปีที่แล้ว

ประธานฯ :	ในส่วนการจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา	เราจ่ายให้กับที่ปรึกษาที่แต่งตั้งจำานวน	3	ท่าน	ครับ	

   นายพิชิต  กงทอง เลขที่สมาชิก	678	สังกัด	อบจ.อำานาจเจริญ	ขอทราบเหตุผลการตั้งงบประมาณข้อ	2.6	 

ค่าธรรมเนียมการสอบผู้สอบบัญชี	ปีที่แล้วขอตั้ง	110,000.00	บาท	ทำาไมปีนี้ตั้ง	130,000.00	บาท

ประธานฯ : เนื่องจากมีผู้สอบบัญชี	เสนอค่าบริการมาเพียงท่านเดียวครับ	มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ครับหากไมม่ทีา่นใดอภปิรายเพ่ิมเตมิ	ผมขออนญุาตขอมตทิีป่ระชุมพจิารณาอนมุตัปิระมาณการรายได-้รายจา่ย	ประจำา

ปี	2566	หมวดค่าตอบแทน	เป็นรายข้อ	ดังนี้
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 2.1  ค่ารับรอง    

	 	 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน		420,000.00		บาท	 			-				เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน		400,000.00		บาท	 123				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 	 	96		 เสียง

 2.2 ค่าเบี้ยประชุม    

	 	 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน		629,000.00		บาท	 			-				เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน		550,000.00		บาท	 129				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 	 	90		 เสียง

 2.3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน		50,000.00		 บาท	 165				เสียง	

	 	 ไม่อนุมัติ	 จำานวน	 	 	 			-				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 					 	54				เสียง

 2.4 ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน	314,000.00		 บาท	 167				เสียง	

	 	 ไม่อนุมัติ	 จำานวน	 	 	 			-				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 					 	52				เสียง

 2.5 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน		60,000.00		 บาท	 167				เสียง	

	 	 ไม่อนุมัติ	 จำานวน	 	 	 			-				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 		 	52				เสียง

 2.6 ค่าธรรมเนียมการสอบผู้สอบบัญชี

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน	130,000.00		 บาท	 171				เสียง	

	 	 ไม่อนุมัติ	 จำานวน	 	 	 			-				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 					 	48				เสียง

 2.7 เงินสมนาคุณหักเงินเดือน

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน		81,000.00		 บาท	 172				เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน		70,000.00		 บาท	 		6	 เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 			 	41	 เสียง

 2.8  ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน	160,380.00		 บาท	 122	 เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน	150,000.00		 บาท	 	55		 เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 							 	42			 เสียง

 2.9  สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่

	 		 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน	950,000.00		 บาท	 		1			 เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน	800,000.00		 บาท	 172	 เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 									46			 เสียง
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ประธานฯ : สรุปที่ประชุมอนุมัติงบประมาณหมวดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2566	ดังนี้ี้

	 2.	หมวดค่าตอบแทน

	 2.1		ค่ารับรอง	 	 	 	 อนุมัติ	 	 		400,000.00		 	 บาท

	 2.2		ค่าเบี้ยประชุม	 	 	 	 อนุมัติ	 	 		550,000.00	 	 บาท

	 2.3		ค่าตอบแทนที่ปรึกษา	 	 	 อนุมัติ	 	 				50,000.00	 	 บาท

	 2.4		ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก	 	 อนุมัติ	 		 		314,000.00	 	 บาท

	 2.5		ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 อนุมัติ	 				 				60,000.00	 	 บาท

	 2.6		ค่าธรรมเนียมการสอบผู้สอบบัญชี		 อนุมัติ	 											130,000.00	 	 บาท

	 2.7		เงินสมนาคุณหักเงินเดือน	 	 อนุมัติ	 				 				81,120.00	 	 บาท

	 2.8		ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่	 	 	 อนุมัติ	 		 		160,380.00	 	 บาท

	 2.9		สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที	่	 	 อนุมัติ	 		 		800,000.00	 	 บาท	

                 รวมหมวดค่าตอบแทน อนุมัติ  2,545,500.00  บาท

ประธานฯ : ผมใคร่ขออนุญาตไปที่หมวดวัสดุ	รายละเอียดตั้งแต่หน้า	63	ดังนี้

     หมวดวัสดุ

 3.1	ค่าวัสดุสำานักงาน		 	 	 ขอตั้ง	 			 		350,000.00					 บาท

	 3.2	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำานักงาน	 	 ขอตั้ง				 1,000,000.00					 บาท

	 3.3	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	 	 	 ขอตั้ง	 	 2,000,000.00				 บาท

                รวมหมวดวัสดุ  ขอตั้ง    3,350,000.00    บาท

ประธานฯ : ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

   นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์	 เลขที่สมาชิก	 834	 สังกัด	 สสจ.อำานาจเจริญ	 ขออภิปรายปรับลดหมวดวัสดุ	 

ข้อ	3.1.	คา่เสื่อมราคา-เครื่องใช้สำานกังาน	ขอตดัเหลอื	800,000.00	บาท	และข้อ	3.2	คา่เสื่อมราคา-อาคาร	ขอตดัเหลอื 

1,400,000.00	บาท

ประธานฯ :	 ที่มาของการตั้งตัวเลขงบประมาณค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำานักงาน	 และค่าเสื่อมราคาอาคารและ 

ส่ิงปลกูสร้าง	คดิจากทนุของสินทรัพย	์ร้อยละ	20	ซ่ึงเปน็ไปตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี	เรื่องมาตรฐานการบญัชี	ครับ 

มีทา่นใดต้องการอภิปรายเพิม่เตมิหรอืไม่ครบัหากไม่มที่านใดอภิปรายเพิม่เตมิ	ผมขออนญุาตขอมติทีป่ระชมุพจิารณา

อนุมัติประมาณการรายได้-รายจ่าย	ประจำาปี	2566	หมวดวัสดุ	เป็นรายข้อ	ดังนี้

 3.1 ค่าวัสดุสำานักงาน   

	 	 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง	 จำานวน		 		350,000.00		บาท			165			เสียง	

	 	 ไม่อนุมัติ	 จำานวน	 	 	 -			เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 																								54		 เสียง

 3.2 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำานักงาน

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		จำานวน			1,000,000.00		บาท				28			เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน					800,000.00	บาท			144	 เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 									41		เสียง

 3.3 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร 

	 			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง			จำานวน		 2,000,000.00	บาท					-			 เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิกเสนอปรับลด	 จำานวน		 1,400,000.00	บาท			173			เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 																								46			เสียง
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ประธานฯ : สรุปที่ประชุมอนุมัติงบประมาณหมวดวัสดุ	ประจำาปี	2566		ดังนี้ี้ี้

      หมวดวัสดุ

 3.1		ค่าวัสดุสำานักงาน	 	 	 อนุมัติ	 			 			350,000.00				 บาท	 	

	 3.2		ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำานักงาน		 อนุมัติ				 			800,000.00				 บาท		 	

	 3.3		ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	 	 	 อนุมัติ	 	 	1,400,000.00				 บาท

                รวมหมวดวัสดุ  อนุมัติ     2,550,000.00   บาท

ประธานฯ : ผมใคร่ขออนุญาตไปที่หมวดค่าใช้สอย	รายละเอียดตั้งแต่หน้า	63-66	ดังนี้

	 4.1		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	 	 	 ขอตั้ง	 		 			270,000.00				 บาท

	 4.2		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	 	 ขอตั้ง				 	3,000,000.00				 บาท

	 4.3		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ	 ขอตั้ง	 		 			250,000.00				 บาท

	 4.4		ค่าพัฒนาและจัดซื้อระบบเทคโนโลยีฯ	 ขอตั้ง	 		 			100,000.00				 บาท

	 4.5		ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน	 ขอตั้ง	 				 				50,000.00				 บาท

	 4.6		ค่าธรรมเนียมการโอน	 	 	 ขอตั้ง	 													30,000.00				 บาท

	 4.7		ค่าสาธารณูปโภค	 	 	 ขอตั้ง	 												469,320.00			 บาท

	 4.8		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	 	 	 ขอตั้ง	 													50,000.00			 บาท

	 4.9		ค่าใช้จ่ายดำาเนินคด	ี 	 	 ขอตั้ง	 												200,000.00			 บาท

	 4.10	ค่าดำาเนินการตามแผนกลยุทธ	์ 	 ขอตั้ง													2,750,700.00			 บาท	

	 4.11	ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก	 ขอตั้ง	 		 			709,500.00				 	 	

	 4.12	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์	ขอตั้ง	 													50,000.00				 บาท

	 4.13	ค่าเบี้ยอัคคีภัย	 	 	 	 ขอตั้ง	 													30,000.00				 บาท

	 4.14	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 	 	 ขอตั้ง	 		 			200,000.00				 บาท

    รวมหมวดค่าใช้สอย   ขอตั้ง    8,159,520.00   บาท

ประธานฯ : เรียนท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ	 ให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาและอภิปรายเฉพาะรายละเอียด 

งบประมาณที่ไม่ใช่ค่าดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ก่อนนะครับ	ในส่วนของแผนงานโครงการ	จะขอชี้แจงรายละเอียด

และให้สมาชิกอภิปรายก่อนลงมติอีกครั้ง

 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์	เลขทีส่มาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลด	ข้อ	4.5	คา่ซ่อมแซม

และปรับปรุงทรัพย์สิน	 จ่ายจริง	 37,957.14	 บาท	 คงเหลือ	 40,000.00	 บาทและข้อ	 4.6	 ค่าธรรมเนียม	 การโอน	 

ขอตัดเหลือ	25,000.00	บาท

 นางสาวกานติธร บุญเศษ		เลขที่สมาชิก	1105	สังกัด	รพ.อำานาจเจริญ	ขออภิปรายและเสนอปรับลด	ข้อ	4.7 

ค่าสาธารณูปโภค	คงเหลือ	 450,000.00	 บาท	 ในความคิดเห็นส่วนตัว	 ขอเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน	 อาจจะ

เปน็การดำาเนนิการจดัทำาในรูปแบบโซลาเซลล	์โดยเสนอเพ่ิมเตมิงบประมาณในข้อ	4.10	คา่ดำาเนนิการตามแผนกลยทุธ	์	

และขอปรับลดข้อ	 4.14	 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 คำาช้ีแจงประกอบแจงว่าสำาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 นอกเหนือจาก 

งบประมาณทีต่ัง้ไว้	เช่น	น้ำาดื่มบริการสมาชิก	และเป็นคา่ใช้จา่ยดา้นประชาสัมพันธส์ื่อตา่งๆ	ปัจจบัุนการประชาสัมพันธ์

ผ่านทางช่องทางมือถือ	น่าจะสะดวกและประหยัดงบลง

 นายพิชิต  กงทอง	เลขที่สมาชิก	678	สังกัด	อบจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลด	ข้อ	4.12	ค่าเบี้ยประกันภัย

รถยนต/์รถจกัรยานยนต	์เทา่เดมิปทีีแ่ลว้คงเหลอื	30,000.00	บาท	และข้อ	4.13	คา่เบีย้อคัคภียั	ใหก้เคยีงปทีีแ่ลว้คงเหลอื 

12,000.00	บาท	และด้านประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางช่องทางมือถือ	สมาชิกน่าจะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า
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ประธานฯ : หากไมม่ทีา่นใดอภปิรายเพ่ิมเตมิ	ผมขออนญุาตสมาชิกดรูายละเอยีดภาคผนวก	ตัง้แตห่นา้	72-79	ประกอบ

การพิจารณาหมวดค่าใช้สอย	ข้อ	4.10	ค่าดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์	ครับ

		 1.	โครงการพัฒนาศกัยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	

งบประมาณขอตั้ง	1,184,500.00	บาท		ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

 นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ เลขทีส่มาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลดเหลอื	800,000.00	บาท 

และให้ลดเหลือ	1	วัน

  นายพิชิต กงทอง	 เลขที่สมาชิก	 678	 สังกัด	 อบจ.อำานาจเจริญ	 ขออภิปรายและเสนอตัดงบประมาณ													

เท่าที่ดูรายละเอียดงบประมาณตั้งแต่ข้อ	 1-6	 ยกเว้นข้อ	 5.	 ค่าเช่าห้องประชุม/เครื่องเสียง	 ขอเสนอปรับลดเหลือ 

ครึ่งนึงคงเหลือ	30,000.00	บาท

ประธานฯ :	ขอชีแ้จงรายละเอียดเพิม่เติมที่มาของระยะเวลาดำาเนินการกจิกรรมโครงการ	2	วนั	เนื่องจากจะมีสมาชกิ

ในบางท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมในรอบแรกได้	 เราก็เลยจัดเป็น	 2	 รอบ	 ซ่ึงงบประมาณส่วนใหญ่ตั้งไว้เป็น 

ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก	 จำานวน	 1,610	 คน	 คนละ	 500.00	 บาท	 รวมเป็น	 805,000.00	 บาท	 โดยจ่ายให้สมาชิก 

เพียง	1	ครั้งเท่านั้น	และค่าวิทยากรและค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการและเจ้าหน้าที่	ส่วนหนึ่ง	ครับ	หากไม่มีท่านใดอภิปราย 

เพ่ิมเติม	 ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ดังนี้

 มติที่ประชุม			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน	1,184,500.00	บาท				9			เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิก	เลขที่	834	เสนอปรับลด	 จำานวน		800,000.00	บาท				80		เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิก	เลขที่	678	เสนอปรับลด	 จำานวน	1,154,500.00	บาท		107		เสยีง

	 	 งดออกเสียง				 	 	 	 จำานวน	 	 														23		เสียง

ประธานฯ : 

 2.	โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ	ประจำา	2567	งบประมาณขอตั้ง	222,000.00	บาท	ขออนุญาตเรียนเชิญ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

 นายนิยม  ไชยอรรจนาภรณ	์เลขทีส่มาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลดเหลอื	100,000.00	บาท 

และให้ลดเหลือ	1	วัน

ประธานฯ : ขอบคุณครับ	มีท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ	ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	การดำาเนิน

กิจกรรมเท่ากับปีที่แล้วครับ	 ระยะเวลาการดำาเนินการประมาณ	 2	 วันคือในกิจกรรมจะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้													

1	 วัน	 และจัดประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนและยกร่างแผนปฏิบัติการรายปีเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ	 1	 วัน	 

ร่วมกับทา่นทีป่รึกษา	ทา่นผูท้รงคณุวุฒ	ิและทา่นคณะกรมการสภาทีป่รึกษา	งบประมาณทีต่ัง้ไว้ส่วนใหญ	่คอื	คา่เบีย้เลีย้ง 

ตอบแทนท่ีทา่นไดเ้สียสละเวลามาครับ	หากไมม่ทีา่นใดอภปิรายเพ่ิมเตมิ	ผมขออนญุาตขอมตทิีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ

โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ	ประจำาปี	2567		ดังนี้

มติที่ประชุม			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน		222,000.00	บาท		153			เสยีง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิก	เลขที่	834	เสนอปรับลด	 จำานวน		100,000.00	บาท				23		เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 	 	 	 จำานวน	 	 														43		เสียง
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ประธานฯ : 

 3.	โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร	งบประมาณขอตั้ง	304,000.00	บาท	ขออนุญาต

เรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ	

 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ เลขทีส่มาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลดเหลอื	150,000.00	บาท 

ซ่ึงในการหาแหล่งเงินกู้	 ท่านก็สามารถที่จะยกหูติดต่อได้	 ไม่จำาเป็นต้องเดินทางไปให้เปลืองงบประมาณ	 ซ่ึงถ้าเรา

ประหยัดก็จะสามารถเป็นกำาไรกลับคืนให้กับสมาชิก	อยู่ที่ว่าท่านมีเครดิตหรือไม่

ประธานฯ : ผมขอช้ีแจงรายละเอยีดเพ่ิมเตมิครับส่วนใหญ	่สหกรณฯ์เจา้หนีห้รือแหลง่เงนิกู้ทีเ่รามภีาระหนีเ้งินกู้ปจัจบุนั

จะอยู่ที่กรุงเทพฯ	และภาคเหนือและในภาคอีสานบางส่วน	ณ	วันนี้เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น	ขนาดสหกรณ์ฯ 

ใหญ่ๆ	เช่นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	ที่เราเพิ่งลงนามเซ็นต์สัญญา	ได้ไม่ถึง	2	เดือน	ประกาศ

ปรับดอกเบี้ยข้ึนถึง	 2	 คร้ัง	 จึงขอนำาเรียนว่าเราจำาเป็นต้องเดินทางไปเชื่อมสัมพันธ์เพื่อขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

เพื่อลดต้นทุนเพื่อให้สหกรณ์มีสภาพคล่องมาปล่อยกู้ ให้กับสมาชิก	ไม่ได้ติดต่อเฉพาะขอกู้เงินเท่านั้น

 นายอัษฎาวุธ  ศรีโชค		เลขที่สมาชิก	857	สังกัด	อบจ.อำานาจเจริญ	ขออภิปรายเพิ่มเติมจากท่านประธาน 

ในส่วนของการเชื่อมสัมพันธไมตรี	เป็นไปไม่ได้หากจะใช้วิธีการโทรยกหูเพื่อขอลดดอกเบี้ยหรือขอกู้เงิน	หากเราไม่ไป

หาเขาทำาความรู้จกัเชื่อมสัมพนัธ	์ไมรู้่จกัเหน็หนา้ตากัน	เขาจะเหน็ใจใหเ้รากู้เงนิหรือลดดอกเบีย้ถูกๆไดอ้ย่างไร	เพราะ

เราไม่รู้จักกันไม่ใช่เดือดร้อนแล้วค่อยเดินทางไปหา

 นางกัญพัชร์  ศิริพงษ์อาภรณ์ 	เลขที่สมาชิก	1059	สังกัด	รพ.อำานาจเจริญ	ขอให้ประธานฯ	อย่าชี้นำาในการ

ขอมติจนเกินไป

ประธานฯ : ขอบคุณครับ	 หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม	 ผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ

เชื่อมโยงเครือข่ายเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร	ดังนี้

มติที่ประชุม			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน		304,000.00	บาท		145			เสยีง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิก	เลขที่	834	เสนอปรับลด	 จำานวน		150,000.00	บาท				61		เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 	 	 	 จำานวน	 	 														74		เสียง

ประธานฯ : 

	 4.	โครงการพัฒนาศกัยภาพและเพ่ิมคณุภาพชีวิตแก่สมาชิกข้าราชการบำานาญ	งบประมาณขอตัง้	479,900.00	

บาท	 ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ	 หากไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติม	 ผมขอมติ 

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกข้าราชการบำานาญ	ดังนี้

มติที่ประชุม			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน		479,000.00	บาท		197			เสยีง	

	 	 ไม่อนุมัติ	 	 	 	 	 จำานวน						 	 			-				เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 	 	 	 จำานวน	 	 														22		เสียง

ประธานฯ : 

	 5.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก	งบประมาณขอตั้ง	400,900.00	บาท	ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ		

 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ เลขทีส่มาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลดเหลอื	200,000.00	บาท 

ประธานฯ : มทีา่นใดจะอภปิรายเพ่ิมเตมิอกีหรือไมค่รับ	หากไมม่ผีมขออนญุาตขอมตทิีป่ระชุมพิจารณาอนมุตัโิครงการ

พัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก	ดังนี้

มติที่ประชุม			 อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน		400,900.00	บาท		167			เสยีง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิก	เลขที่	834	เสนอปรับลด	 จำานวน		200,000.00	บาท			28		เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 	 	 	 จำานวน	 	 														24		เสียง
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ประธานฯ : 

 6.	 โครงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล	 งบประมาณขอตั้ง	 112,300.00	 บาท	 ขออนุญาต 

เรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ	

 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ เลขที่สมาชิก	834	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอปรับลดเหลือ	1	วัน

 นายพิชิต กงทอง	 	 เลขที่สมาชิก	 678	 สังกัด	 อบจ.อำานาจเจริญ	 ขอเสนอปรับลดเหลือ	 1	 วัน	 จะทำาให้ 

งบประมาณลดลง	เนื่องจากสหกรณ์ฯ	ของเราเป็นสหกรณ์สีขาวและที่ได้รับรางวัลมาตลอดหลายปีแล้ว

ประธานฯ :	 ขอบคุณครับ	 ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	 ซึ่งในปีที่ผ่านมากรรมการที่เข้ามารับการตรวจประเมิน	 

จะเปน็ผูแ้จง้กำาหนดการ	เราจะไมไ่ดเ้ปน็ผูก้ำาหนดเอง	และสว่นหนึง่ในป	ี2566	ทีจ่ะถึงนีส้หกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสขุ

จงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ไดรั้บคดัเลอืกใหเ้ปน็เจา้ภาพจดังานวันสหกรณแ์หง่ชาต	ิจะมีในภาคส่วนของสหกรณต์า่งๆ	

ในจังหวัดอำานาจเจริญมาร่วมงาน	 จึงได้ขอตั้งงบประมาณไว้เป็นส่วนหนึ่ง	 ซ่ึงในปีที่แล้วทางสหกรณ์การเกษตรนิคม

นาหว้าใหญ่	เป็นเจ้าภาพก็ใช้งบประมาณในการจัดสถานที่ประมาณ	5-6	หมื่นบาทครับ	มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม 

อกีหรือไมค่รับ	หากไมม่ผีมขออนญุาตขอมตทิีป่ระชุมพจิารณาอนมุตัโิครงการประเมนิสหกรณสี์ขาวดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 

ดังนี้

มติที่ประชุม			อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน		112,300.00	บาท			26			เสียง	

	 	 อนุมัติ	ตามที่สมาชิก	เลขที่	834	และ	678	เสนอปรับลด	 จำานวน		60,000.00	บาท				171		เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 									22			เสียง

ประธานฯ : 

	 7.		โครงการสนิเชื่อประทบัใจใส่ใจงานบริการ	งบประมาณขอตัง้	47,100.00	บาท	ขออนญุาตเรียนเชิญสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ		

 นายอภยั  สนามเหลา่	เลขทีส่มาชิก	1809	สังกัด	รพ.พนา	ขอเสนออำาเภอพนาเปน็อกีกลุม่เป้าหมายดว้ยครับ 

ประธานฯ :	ขอบคณุครับ	ขอนอ้มรับนำาไปปรับในคณะกรรมการดำาเนนิการ	ชุดที	่29	ครับ	มทีา่นใดจะอภปิรายเพ่ิมเตมิ 

อีกหรือไม่ครับ	หากไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการสินเชื่อประทับใจใส่ใจงานบริการ	ดังนี้

มติที่ประชุม			อนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการดำาเนินการยกร่าง		 จำานวน		47,100.00	บาท				175			เสียง	

	 	 อนุมัติ	 จำานวน							 	 	-						เสียง	

	 	 งดออกเสียง				 จำานวน	 	 									44				เสียง
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ประธานฯ : สรุปที่ประชุมอนุมัติค่าดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์	ปีประจำาบัญชี	2566	ดังน้ี

	 1.	โครงการพัฒนาศกัยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด 

	 		 	 	 อนุมัติ	1,154,500.00	บาท

	 2.	โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ	ประจำาปี	2567		 อนุมัติ	 	222,000.00		บาท

	 3.	โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร	 อนุมัติ	 	304,000.00		บาท

	 4.	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิกข้าราชการบำานาญ	อนุมัต	ิ 	479,900.00		บาท

	 5.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก	 อนุมัติ	 	400,900.00		บาท

	 6.	โครงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล	 อนุมัติ				60,000.00		บาท

	 7.	โครงการสินเชื่อประทับใจ	ใส่ใจงานบริการ	 อนุมัติ				47,100.00		บาท

                                                                         รวมทั้งสิ้น 2,668,400.00  บาท

ประธานฯ : ผมใคร่ขอสรุปรายละเอียดหมวดค่าใช้สอย	ตามที่ประชุมอนุมัติ	ดังนี้ี้

	 4.1		ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	 อนุมัติ	 	270,000.00	บาท

	 4.2		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	 อนุมัติ	3,000,000.00	บาท

	 4.3		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ	 อนุมัติ	 	250,000.00	บาท

	 4.4		ค่าพัฒนาและจัดซื้อระบบเทคโนโลยีฯ	 อนุมัติ	 	100,000.00	บาท

	 4.5		ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สิน	 อนุมัติ	 		40,000.00	 บาท

	 4.6		ค่าธรรมเนียมการโอน	 อนุมัติ	 		25,000.00	 บาท

	 4.7		ค่าสาธารณูปโภค	 อนุมัติ	 	450,000.00	บาท

	 4.8		ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	 อนุมัติ	 		50,000.00	 บาท

	 4.9		ค่าใช้จ่ายดำาเนินคด	ี อนุมัติ	 	200,000.00	บาท

	 4.10	ค่าดำาเนินการตามแผนกลยุทธ	์ อนุมัติ	2,668,400.00	บาท

	 4.11	ทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก	 อนุมัติ	 	709,500.00	บาท 

		 4.12	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์/รถจักรยานยนต์	 อนุมัติ	 		30,000.00	 บาท

	 4.13	ค่าเบี้ยอัคคีภัย	 อนุมัติ	 		12,000.00	 บาท

	 4.14	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	 อนุมัติ	 	180,000.00	บาท

                                               รวมหมวดค่าใช้สอย    อนุมัติ 7,984,900.00  บาท

ประธานฯ : หมวดครุภัณฑ์	 ในปีนี้เราไม่ได้มีการตั้งงบประมาณ	 รายละเอียดการใช้จ่ายจริง	 อยู่ที่หน้า	 66	 ครับ	 

มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดหรือไม่ครับ

 นายสิทธิพงษ์  พงษ์เสือ	สมาชิกเลขที	่1383	สังกัด	ข้าราชการตา่งสังกัด	ในข้อ	5.3	อปุกรณค์รุภณัฑส์ำานกังาน/

ต่อเติมอาคารงบประมาณ	4,565,400.00	บาท	ท่านยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียด	ขอให้ชี้แจงให้ทราบด้วยครับ

ประธานฯ :	หมวดครุภัณฑ์	ในปีนี้คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	28	ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไม่ขออนุญาตชี้แจง	 

รายละเอยีดในหมวดนีค้รับ	มทีา่นใดจะอภปิรายเพ่ิมเตมิอกีหรือไมค่รับ	หากไมม่ผีมขอสรุปประมาณการรายจา่ย	ประจำาป ี

2566	(ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)	ดังนี้

	 1.	หมวดเงินเดือน	 	 	 	 	 	 งบประมาณ		4,871,960.00	บาท

	 2.	หมวดค่าตอบแทน	 	 	 	 	 	 งบประมาณ		2,545,500.00	บาท

	 3.	หมวดวัสดุ	 	 	 	 	 	 	 งบประมาณ		2,550,000.00	บาท

	 4.	หมวดค่าใช้สอย	 	 	 	 	 	 งบประมาณ		7,984,900.00	บาท

          รวมทั้งสิ้น 17,952,360.00 บาท
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4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและรับรองผู้สอบบัญชี ประจำาปีบัญชี 2566

ประธาน :

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์	 ข้อ72.	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึง่คน	และกรรมการดำาเนนิการอกีสิบส่ีคน	ซ่ึงทีป่ระชุมใหญเ่ลอืกตัง้จากสมาชิก	ฯลฯ	ในการประชุม 

ใหญ่สามัญ	ประจำาปี	 2565	สมาชิกต้องเลือกกรรมการดำาเนินการ	 จำานวน	 8	คน	ตามจำานวนกรรมการที่หมดวาระ 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์

 1. คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 28 ที่ยังอยู่ในวาระตามข้อบังคับข้อ 72 จำานวน 7 คน ดังนี้ 

	 	 	 1.	นายคมกฤษณ์	 สุขไชย

	 	 	 2.	นายสมร	 	 ไชโยธา

	 	 	 3.	นายจักรพันธ์	 ทำาชอบ

	 	 	 4.	นายโกวิทย์	 	 พิกุล

	 	 	 5.	นายการุณ	 	 งามเถื่อน

	 	 	 6.	นายวีระชาติ		 อำานาจวรรณพร

	 	 	 7.	นายวรายุทธ		 วงศ์บา

 2. คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 28 ที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ จำานวน 8 คน ดังนี้ี้ 

	 	 	 1.	นายเสน่ห์ศักดิ์	 สีหารัตน์

	 	 	 2.	นายสุริยา	 	 ดอกบัว

	 	 	 3.	นายสุนทร	 	 โมทอง

	 	 	 4.	นายพรหมพิริยะ	สิงห์ไชย

	 	 	 5.	นายอนุชิต	 	 ประแดงปุย

	 	 	 6.	นายสมพรชัย	 แก้วคำาจันทร์

	 	 	 7.	นายปรมินทร์	 พุ่มจันทร์

	 	 	 8.	ว่าที่	ร.ต.ภูมเรศ		ศรีระวงศ์

 3. ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 29 ประจำาปี 2566 ประกอบด้วย 

	 	 	 1.	นายสุริยา									 ดอกบัว		 หมายเลข		1

	 	 	 2.	นายพรหมพิริยะ		 สิงห์ไชย		 หมายเลข		2

	 	 	 3.	ว่าที่	ร.ต.	ภัทรพล	แสนโสม	 หมายเลข		3

	 	 	 4.	ว่าที่	ร.ต.	ภูมเรศ		ศรีระวงศ์	 หมายเลข		4

	 	 	 5.	นายนิธิพงศ์		 	 คงบุญ	 	 หมายเลข		5

	 	 	 6.	นายเสน่ห์ศักดิ์	 	 สีหารัตน์	 หมายเลข		6

	 	 	 7.	นายนิรุตต์	 	 	 พันธ์อ่อน	 หมายเลข		7

	 	 	 8.	นายปรมินทร์	 	 พุ่มจันทร์	 หมายเลข		8

	 	 	 9.	นายอิทธิพล		 	 พิมพบุตร	 หมายเลข		9

	 	 			10.	นายนพพร	 	 	 ศรีสุวรรณ	 หมายเลข		10
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 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2566 ประกอบด้วย

   4.1 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบัญชี

	 	 	 			นางสาวเครือวรรณ	ศรีสารคาม	 	 หมายเลข	1

   4.2 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ

       4.2.1	ว่าที่	ร.ต.ยุทธพงษ์	ทองสวัสดิ์				 หมายเลข	1

																	4.2.2	นายสิทธิพงษ์						พงษ์เสือ					 หมายเลข	2

 5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำาแหน่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำาปี 2566 ประกอบด้วย

	 	 	 		นายเชิงชาย		จันทร์ศรี					เสนอค่าบริการ			130,000	บาท

	 มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการดำาเนนิการ		ชุดที	่28	คร้ังที	่12/2565	เมื่อวันที	่26	กันยายน	2565	เห็นชอบใหด้ำาเนนิการ 

เลือกตั้งโดยคณะกรรมการดำาเนินการเลือกตั้งจากสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดอำานาจเจริญ	

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 ว่าด้วยการดำาเนินการเลือกตั้ง	 พ.ศ.2562		 

ข้อ	 8.	 ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจเชิญบุคคลภายนอกที่เป็นผู้แทนจากส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมเป็นสักขี

พยานในการเลือกตั้ง

 วิธีการเลือกตั้ง

	 1.	การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	มีผู้สมัคร	จำานวน	10	คน		ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการดำาเนิน

การเลือกตั้ง	พ.ศ.2562			

ประธาน :	 ขอเชิญสมาชิกอภิปรายก่อนลงมติ	 หากไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ

ดำาเนินการ	ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการดำาเนินการเลือกตั้ง	พ.ศ.2562

มติที่ประชุม	 อนุมัติ	 219	 เสียง

	 	 	 ไม่อนุมัติ	 	-	 เสียง

	 	 	 งดออกเสียง	 	-	 เสียง

	 2.	การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี	มีผู้สมัคร	จำานวน	1	คน	จึงขอมติที่ประชุมรับรองผู้สมัคร	รับเลือกตั้ง 

ผูต้รวจสอบกิจการดา้นบญัชี	ประจำาปบีญัชี	2566	จำานวน	1	คน	คอืนางสาวเครือวรรณ		ศรีสารคาม	ดว้ยวิธกีารเปดิเผย 

โดยการยกมือรับรอง

ประธาน :	 ขอเชิญสมาชิกอภิปรายก่อนลงมติ	 หากไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้ง																							

ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี	ด้วยวิธีการเปิดเผย	โดยการยกมือรับรอง

มติที่ประชุม	 อนุมัติ	 219	 เสียง

	 	 	 ไม่อนุมัติ	 	-	 เสียง

	 	 	 งดออกเสียง	 	-	 เสียง

	 3.	การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ	มีผู้สมัคร	จำานวน	2	คน		ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการ

ดำาเนินการเลือกตั้ง	พ.ศ.2562		

ประธาน :	 ขอเชิญสมาชิกอภิปรายก่อนลงมติ	 หากไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้ง																							

ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ	ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการดำาเนินการเลือกตั้ง	พ.ศ.2562	

มติที่ประชุม	 อนุมัติ	 192	 เสียง

	 	 	 ไม่อนุมัติ	 	-	 เสียง

	 	 	 งดออกเสียง	 	27	 เสียง

	 4.	การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน	มีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี	จำานวน	1	คน	จึงขอมติที่ประชุมรับรอง	

ด้วยวิธีการเปิดเผย	โดยการยกมือรับรอง

 นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ เลขที่สมาชิก	 834	 สังกัด	 สสจ.อำานาจเจริญ	 ขออภิปรายในส่วนของการ 

เปดิรับสมคัรผูส้อบบญัชีภาคเอกชน	มมีายื่นเพียงแคร่ายเดยีว	ทำาให้เห็นว่าสหกรณฯ์	ขาดประสิทธภิาพของการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
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ประธา น  : 	 ขอน้อมรับเพ่ือปรับปรุงในปีบัญชีหน้าครับ	 มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ	 หากไม่ม ี

ผมขออนุญ าตจึงขอมติที่ประชุมรับรองนายเชิงชาย	 จันทร์ศรี	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 ประปีบัญชีสิ้นสุด	 วันที่	 30	

กันยายน	2566		ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ	จำานวน	130,000.00		บาท	ด้วยวิธีการเปิดเผย	โดยการยกมือรับรอง

มติที่ประชุม	 อนุมัติ	 192	 เสียง

	 	 	 ไม่อนุมัติ	 		-	 เสียง

	 	 	 งดออกเสียง	 	27	 เสียง

	 5.	กำาหนดเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง	เวลา	10.20	น.	เวลาปิดหีบเลือกตั้งเวลา	เวลา	15.00	น.

มติที่ประชุม	 อนุมัติ	 192	 เสียง

	 	 	 ไม่อนุมัติ	 		-	 เสียง

	 	 	 งดออกเสียง	 	27	 เสียง

	 6.	ขอเรียนเชิญประธานกรรมการดำาเนินการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการเลือกตั้งแก่ที่ประชุม

 นางญดา ชาลพุีทธพงศ์  ประธานกรรมการดำาเนินการเลอืกต้ัง : ขอเรียนช้ีแจงวิธีการเลอืกตัง้ต่อทีป่ระชุมใหญ่

สามัญประจำาปี	2565	สำาหรับการใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง	สมาชิกทุกท่านจะต้องตรวจสอบรายชื่อที่กระดานบัญชีรายชื่อ 

ซ่ึงจะมทีัง้หมด	4		เขต	ขอให้สมาชิกผูม้สิีทธิล์งทะเบียนแสดงตนตามเขตและลงลายมอืช่ือเพ่ือใช้สิทธิเ์ลอืกตัง้	สมาชิก

จะได้บัตรเลือกตั้งฟ้า	สำาหรับเลือกกรรมการดำาเนินการ	ได้	8	 เบอร์	 	 โดยวิธีการกากบาท	และบัตรเลือกตั้งสีชมพู

สำาหรับเลือกผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ	ได้	1	เบอร์		โดยวิธีการกากบาท

ประธาน :	ขอขอบคณุท่านประธานกรรมการดำาเนนิการเลอืกตัง้	ทีช่่วยช้ีแจงวิธกีารดำาเนนิการเลอืกตัง้และดำาเนนิการ

จัดการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2565	ครับ	

ผลการเลือกตั้ง ดังนี้

 1. คณะกรรมการดำาเนินการ  จำานวน	10	คน	เรียงลำาดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย	โดยผู้ที่ได้

คะแนนลำาดับที่	1-8	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	29

 2. ตำาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการด้านทั่วไป จำานวน	2	คน	เรียงลำาดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย	

โดยผู้ที่ได้คะแนนลำาดับที่	1	เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านทั่วไป

ลำาดับ ชื่อ-สกุล เบอร์ คะแนน ลำาดับที่ได้รับการเลือกตั้ง

1 นายสุริยา											ดอกบัว 1 798 1

2 ว่าที่	ร.ต.ภูมเรศ				 ศรีระวงศ์ 4 752 2

3 นายพรหมพิริยะ				 สิงห์ไชย 2 741 3

4 นายนิรุตต์										พันธ์อ่อน 7 729 4

5 นายเสน่ห์ศักดิ์						สีหารัตน์ 6 662 5

6 นายนิธิพงศ์									คงบุญ 5 646 6

7 นายปรมินทร์							 พุ่มจันทร์ 8 629 7

8 นายอิทธิพล									พิมพบุตร 9 615 8

9 ว่าที่	ร.ต.ภัทรพล			 แสนโสม 3 580 9

10 นายนพพร										ศรีสุวรรณ 10 243 10

ลำาดับ ชื่อ-สกุล เบอร์ คะแนน ลำาดับที่ได้รับการเลือกตั้ง

1 นายสิทธิพงษ์							พงษ์เสือ 2 726 1

2 ว่าที่	ร.ต.ยุทธพงษ์		ทองสวัสดิ์ 1 536 2
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4.5 พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันของสหกรณ์ ประจำาปีบัญชี 2566

ประธาน :

	 ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2564	 เมื่อวันที่	 13	 พฤศจิกายน	 2564	 ได้อนุมัติและกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 

ค้ำาประกันของสหกรณ	์ประจำาปบีญัชี	2565	ไว้ไมเ่กินจำานวน	3,000,000,000.00	บาท	(สามพันลา้นบาทถ้วน)	ซ่ึงวงเงิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์	ตามหนังสือที่	อจ.0010/2619	ลงวันที่	19	ธันวาคม	2564	กำาหนด

วงเงินกู้ยืมจำานวน	2,726,692,000.00	บาท	 (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)	และได้

รับวงเงินความเห็นชอบเพิ่มเติมจากนายทะเบียนสหกรณ์		ตามหนังสือที่	อจ.0010/730	ลงวันที่	25	มีนาคม	2565	

จำานวน	270,000,000.00	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)	

	 สำาหรับปีบัญชี	2566	ในคราวประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	28	ครั้งที่	พิเศษ/2565	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	

2565		ได้มติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	

จำากัด	อาจกู้ยมืหรือค้ำาประกันของสหกรณ	์ประจำาปีบัญชี	2566	จำานวน	3,000,000,000.00	บาท	(สามพันลา้นบาทถ้วน) 

ซ่ึงเทา่กับวงเงนิที่ไดรั้บเทา่กับป	ี2565	เพื่อรักษาสภาพคลอ่งทางการเงนิและใหบ้ริการสมาชิกอยา่งตอ่เนื่องและเพียงพอ 

ต่อการดำาเนินงาน

ประธานฯ :	ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

 นางสาวกานติธร  บุญเศษ	 	 เลขที่สมาชิก	 1105	 สังกัด	 รพ.อำานาจเจริญ	 ขอสอบถามเพิ่มเติม	 ถ้าขอวงเงิน

เท่าเดิม	 ทำาไมวันนี้มาขอมติจำานวน	 3,000,000,000.00	 บาท	 ทำาไมไม่ขอมติตามที่นายทะเบียนอนุมัติให้ไว้จำานวน	

2,996,692,000.00	บาท		

ประธานฯ :	เราขอเท่าเดิมจากมติที่ประชมุใหญส่ามญัประจำาปี	2564	ที่อนุมตัิใหเ้ราขอ	3,000,000,000.00	บาท	ไมไ่ด้

ขอตามวงเงนิที่ไดรั้บความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณค์รับ	หากไมม่ทีา่นใดอภปิรายเพ่ิมเตมิ	ผมขอมตทิีป่ระชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำาประกันของสหกรณ์	ประจำาปีบัญชี	2566

มติที่ประชุม	 อนุมัติ	 192	 เสียง

	 	 	 ไม่อนุมัติ	 	-	 เสียง

	 	 	 งดออกเสียง	 	27	 เสียง

4.6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด

ประธาน :

	 เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราใน	พ.ศ.	2553	และ	

พ.ศ.	2562	ประกอบกับมข้ีอกำาหนดตามกฎกระทรวงประกาศใช้บังคบัในปี	พ.ศ.	2564	ซ่ึงข้อบงัคบัสหกรณอ์อมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ	มข้ีอกำาหนดไมเ่ป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละกฎกระทรวง

ดงักลา่ว	จงึตอ้งยกเลิกข้อบงัคบัเดมิและยกร่างข้อบงัคบัสหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	พ.ศ.	

2565	ขึ้นและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน	

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	

จำากัด	พ.ศ.	2565	ก่อนนำาเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

อำานาจเจริญ	จำากัด	พ.ศ.	2565	ต่อไป

ดาวน์โหลดรายละเอียดร่างแก้ไขข้อบังคับ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด80



ประธาน : สหกรณ์ฯ	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนยกร่างแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

อำานาจเจริญ	จำากัด	และไดม้กีารประชุมพจิารณายกร่างข้อบงัคบัโดยมผีูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณ	์(นายวิสิษฐพ์ล		พุทธพงษ์) 

เมื่อวันที	่21	กันยายน	2565	ร่วมประชุมพิจารณาถ้อยคำาและเนือ้หาว่าขัดตอ่พระราชบญัญตัสิหกรณ	์พ.ศ.	2542	และที ่

แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่	 ซ่ึงผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วและได้ ให้ความเห็นประกอบพร้อมทั้งได้แก้ไข

ข้อความตา่งๆ	ตอ่ร่างข้อบงัคบัสหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ดว้ยแลว้	คณะกรรมการดำาเนนิ

การได้มีการประชุมพิจารณาข้อบังคับตามที่คณะอนุกรรมการยกร่างฯ	ได้นำาเสนอต่อที่ประชุม	เมื่อวันที่	26	กันยายน	

2565	 ด้วยองค์ประชุมเต็มคณะ	 และมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	

จำากัด	พ.ศ.	2565	ตามที่ไดรั้บความเห็นจากผูแ้ทนกรมส่งเสริมสหกรณแ์ลว้	ดว้ยคะแนนเปน็เอกฉนัท	์โดยร่างข้อบงัคบั

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	พ.ศ.	2565	ประกอบด้วย	12	หมวด	ดังนี้

	 	 หมวด	1		 ชื่อ	ประเภทและที่ตั้งสำานักงาน

	 	 หมวด	2		 วัตถุประสงค์และอำานาจกระทำาการ

	 	 หมวด	3		 ทุน

	 	 หมวด	4		 การดำาเนินงาน

	 	 หมวด	5		 สมาชิก	

	 	 หมวด	6		 สมาชิกสมทบ

	 	 หมวด	7		 การประชุมใหญ่

	 	 หมวด	8		 คณะกรรมการดำาเนินการและคณะอนุกรรมการดำาเนินการ

	 	 หมวด	9		 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

	 	 หมวด	10	ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 หมวด	11	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

	 	 หมวด	12	ข้อเบ็ดเสร็จ

ประธานฯ :	ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ

 นางกัญพัชร์  ศิริพงษ์อาภรณ	์	เลขที่สมาชิก	1059	สังกัด	รพ.อำานาจเจริญ	ขออภิปรายและเสนอ	ดังนี้

	 1.	กรณีที่เรากำาหนดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	เป็นสมาชิกประเภทสามัญ	หากมีการลาออก	เลิกจ้าง	ภาระหนี้ที่มีอยู่	

อยากเสนอเพิ่มเติมให้มีกรรมการ	2	คน	ร่วมค้ำาประกันหรือร่วมมีส่วนได้ส่วนเสียหรือรับรองรับหนี้แทน	

	 2.	ขอเสนอสิทธิ์การกู้ยืมเงินหุ้นในกรณีสมาชิกสมทบ	จำากัดไว้ไม่เกินร้อยละ	90	

ประธานฯ :	ขอบคุณครับ	ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม	ดังนี้

	 1.	ในประเดน็การแก้ไขยกร่างข้อบงัคบักำาหนดคณุสมบตัขิองสมาชิก	เดมิสทิธิข์องเจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์	เปน็ประเภท

สามญัอยูแ่ลว้	เพียงแคเ่พ่ิมเตมิข้อความ	เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในการบังคบัใช้เนื่องจากเจา้หนา้ทีห่รือลกูจา้งสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 จำากัด	 เป็นผู้ไม่ได้รับบำาเหน็จรายเดือน	 และกำาหนดระเบียบรองรับการ 

ให้กู้แก่สมาชิกประเภทเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 เพื่อลดภาวะความเส่ียงของสหกรณ์ในเรื่องปัญหาหนี้สูญ	 โดยกำาหนดให้ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่กู้ยืมเงินหมดหนี้ภายในอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์หรือครบตามกำาหนดสัญญาจ้าง	แต่จะใช้ได้เฉพาะ

กับเจา้หนา้ทีส่หกรณค์นใหมเ่ทา่นัน้	สิทธิข์องเจา้หนา้ทีส่หกรณฯ์	คนเดมิเช่นผูจ้ดัการ	ผูช่้วยผูจ้ดัการ	จะไปตดัสิทธิห์รือ

มีผลบังคับใช้ไม่ได้นะครับ	

	 2.	สิทธิของสมาชิกสมทบ	 ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	กู้ยืมเงินหุ้นในกรณีสมาชิกสมทบ	กำาหนดไว้เดิมว่า	ตามข้อ

บังคับข้อ	54	ดังนี้
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 ข้อ 54. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชกิสมทบ 	สมาชิกสมทบมสีทิธแิละหนา้ทีเ่ฉพาะในสว่นที่ไมขั่ดกับกฎหมาย

สหกรณ์		

          (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

	 	 	 (1)	รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิกสามัญ

			 	 	 (2)	รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิกสามัญ

			 	 	 (3)		อาจถือหุ้นในสหกรณ์ไดไ้มเ่กิน	1	ใน	5	ของจำานวนหุน้ทีช่ำาระแลว้ทัง้หมด	ทีส่หกรณม์อียูใ่นขณะนัน้ 

		 	 	 	 และมีความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจำานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ

			 	 	 (4)		มสีทิธไิดรั้บเงนิกู้จากสหกรณร์วมกันทกุประเภทไมเ่กินร้อยละ	90	ของมลูคา่หุน้ทีต่นถือครองอยู ่

		 	 	 	 และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น

			 	 	 (5)		มสีทิธไิดรั้บสินเชื่อจากสหกรณร์วมกันทุกประเภทไมเ่กินร้อยละ	90	ของมลูคา่หุ้นทีต่นถือครองอยู ่

		 	 	 	 และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น	

			 	 	 (6)	เงินกู้หรือสินเชื่อที่สมาชิกสมทบได้รับตามข้อ	(3)	และ	(4)	เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 

	 	 	 	 90	 ของมูลค่าหุ้น	 และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น	 มีสิทธิได้รับสินเชื่อจาก 

	 	 	 	 สหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ	90	ของมูลค่าหุ้นที่ตนถือครองอยู่	 และหรือเงินฝาก 

	 	 	 	 ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในเวลานั้น

ประธาน :	มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ	หากไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด

มติที่ประชุม	 	 อนุมัติ		 	 182	 เสียง

	 	 	 	 ไม่อนุมัติ	 	 		-	 เสียง

	 	 	 	 งดออกเสียง	 	37	 เสียง

4.7 พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธาน : เหตุผลการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดังนี้

	 1.	ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์

		 2.	แนะนำาให้ช่วยเหลือในการจัดตั้ง	การดำาเนินกิจการ	และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์

	 3.	ส่งเสริมการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สหกรณ์สมาชิก

	 4.	รับเงินฝากจากสหกรณ์สมาชิกและจัดหาทุนโดยวิธีอื่น

	 5.	เป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจการเงินของขบวนการสหกรณ์

	 6.	บริจาคหรือให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์

	 7.	สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์สมาชิก	หรือสหกรณ์อื่น

	 8.	ฝาก	หรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนด

	 9.	ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก	หรือสหกรณ์อื่น

ประธาน : ขออนุญาตเรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติร่วมอภิปรายก่อนลงมติ	หากไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุม

พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มติที่ประชุม	 	 อนุมัติ		 	 195	 เสียง

	 	 	 	 ไม่อนุมัติ	 	 		-	 เสียง

	 	 	 	 งดออกเสียง	 	24	 เสียง
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ระเบียบวาระที่  5 

เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)

ประธานฯ :	เรียนเชิญสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอเรื่องอื่นๆ	

  นายพิชิต  กงทอง		เลขที่สมาชิก	678	สังกัด	อบจ.อำานาจเจริญ	ขอเสนอ	ดังนี้

	 	 1.	 อยากให้สหกรณ์ฯ	 ได้ออกประกาศช่วยเหลือสมาชิกในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเพ่ิมค่าหุ้น 

เป็นร้อยละ	 8	 ต่อปี	 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการชำาระหนี้ให้มีเงินเดือนคงเหลือเพียงพอในการดำารงชีพเพ่ิมข้ึน 

			 	 2.	ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ห้องประชุม	จากชมรม	ผอ.รพ.สต.จ.อำานาจเจริญ	เดือนละหนึ่งครั้ง

  นางสุภาพร มั่นใจ 	เลขที่สมาชิก	3314	สังกัด	ข้าราชการบำานาญ	ขอเสนอเพิ่มจำานวนเงินสวัสดิการวัน

คล้ายวันเกิด	เป็น	1,000	บาท	เนื่องจากเป็นเป็นข้าราชการบำานาญไม่มีรายได้หรือได้รับการขึ้นเงินเดือนแล้ว

  นายพลากร วุฒิเสลา	เลขทีส่มาชิก	3376	สังกัด	สสจ.อำานาจเจริญ	ในนามนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 ขอขอบคุณท่าน	 ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด	ชุดที2่8	ที่ใหค้วามอนเุคราะหอ์าคารรับรองเปน็ทีต่ัง้สมาคมฯ		มา	6	เดอืนกว่าแล้ว 

และในปนีีห้ากทา่นตรวจสอบรายละเอยีดการหกัเงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืในสลปิของทา่นของทา่นจะไมพ่บรายการ

หักของสมาคมฯ	 เพราะเข้าใจและเห็นใจในบางท่านที่เหลือรับน้อย	 พอได้ ใช้จ่ายในครอบครัว	 แต่หากท่านเหลือ 

ก็แบ่งมาชำาระให้กับทางสมาคมฯ	บ้าง	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ	 

ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก	ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันร่วม	12	ปีแล้ว		ไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องจากโลกนี ้

ไปเงินทองไม่สามารถนำาติดตัวไปด้วยได้	นอกจากคุณงามความดีบุญกศุลจะติดตัวไปทุกชาติภพ	จึง	ขอเชญิชวนสมัคร

เป็นสมาชิกร่วมสะสมทำาบุญกุศลกับผู้ล่วงลับ		 เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกได้	 ปีนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ 

หนึ่งพันส่ีร้อยกว่าคน	 ซ่ึงเราตั้งใจให้ได้ประมาณสองพันคน	 ขอฝากด้วยนะครับในวันเปิดทำาการจันทร์ที่จะถึงนี้	 

ค่าสมัครคนละ	3,550	บาทครับ

ประธานฯ :		ขอบคุณทุกข้อเสนอและขอไว้พิจารณาครับ	ผมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากนำาเรียนทางท่านสมาชิกให้ทราบปีนี้

ในสว่นของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขไทย	(สสธท.ลา้นที	่1)	มยีอดเรียกเก็บเงิน 

สงเคราะห์คงสภาพเพ่ิมจากปีที่แล้ว	 700	 บาท	 และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์	 

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 เพิ่มจากปีที่แล้ว	 950	 บาท	 สาเหตุมาจากอัตราการเสียชีวิตที่เพ่ิมข้ึน	 

รวมจ่ายคนละ	28,140	บาท	ผมและคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	28	ได้ร่วมกับสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ภาคตะวันเฉียงเหนือ	ดำาเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างหลักประกันที่จะมาช่วยลดค่าเบี้ยคืนให้กับสมาชิก	น่าจะช่วง

ก่อนปีใหม่นี้	 ครับ	 ผมต้องขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน	 แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 เจ้าหน้าที่

สหกรณ์และเจ้าของสหกรณ์ทุกท่าน	 ที่ทำาให้การดำาเนินการประชุมในวันนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 ถ้าไม่มีอะไรแล้วผม

ขอกราบขอบพระคุณและขออนุญาตปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม	เวลา	15.00			น.

   ลงชื่อ		 																								ประธานการประชุม

	 	 	 	 						(นายคมกฤษณ์		สุขไชย)

	 	 	 ลงชื่อ						 	 	 							เลขานุการประชุม

	 	 	 	 									(ภูมเรศ	ศรีระวงศ์)
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ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ระดับชั้น

1 3016 นางสาววัชราภรณ์		ใจแก้ว โรงพยาบาลชานุมาน ปริญญาโทชั้นปีที่	4

2 3375 นายธนากร		คนเพียร โรงพยาบาลชานุมาน ปริญญาโทชั้นปีที่	1

3 2494 นางวลัยพร		เหล็กกล้า โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปริญญาโทชั้นปีที่	5

4 2901 นางสาวสุธิดา		ปาบุตร โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปริญญาโทชั้นปีที่	1

5 2941 นายกฤษดา		ทองเลิศ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา ปริญญาตรีชั้นปีที่	4

6 2422 นางสาวศิรินทิพย์		ตะวงศ์ โรงพยาบาลพนา ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

7 2086 นางกัญญาภัค		ตุละวรรณ์ โรงพยาบาลลืออำานาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่	3

8 2175 นายธนวัฒน์		สิงห์ชู โรงพยาบาลลืออำานาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

9 1955 นายเดชา		ปริญญาสกุลวงศ์ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปริญญาตรีชั้นปีที่	2

10 2827 นางสาวจุรีภรณ์		ประทุมชาติ โรงพยาบาลเสนางคนิคม ปริญญาตรีชั้นปีที่	2

11 3333 นางสาวสุพิชชา		เเสนโท โรงพยาบาลหัวตะพาน ปริญญาตรีชั้นปีที่	2

12 2197 นายนราธิป	ชมภูบุตร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ ปริญญาเอกชั้นปีที่	1

13 3028 นางสาวณัฐสุดา		สาโท โรงพยาบาลอำานาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

14 3266 นายชัยวัฒน์		สีงาม โรงพยาบาลอำานาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

15 1995 ว่าที่	ร.ต.หญิงธัญมล		ช่วงโชติ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ ปริญญาโทชั้นปีที่	2

16 2030 นายเอกฤทธิ์		ช่วงโชติ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ ปริญญาตรีชั้นปีที่	3

17 2790 นางสาวศฤงคาร		คำามูล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา ปริญญาตรีชั้นปีที่	4

18 952 นางประภัสสร		ทองเทพ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา ปริญญาโทชั้นปีที่	2

19 2997 นางสาวนงลักษณ์		มากดี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

20 3150 นางสาวอักษร		จารุวงศ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

21 2112 นางสาวน้ำาทิพย์		ธุมาชิน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมือง

อำานาจเจริญ

ปริญญาตรีชั้นปีที่	1

22 1218 นางสาววิไล		พรหมบุตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ ปริญญาโทชั้นปีที่	4

23 2146 นางดารุณี		วาทิน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่	4

24 2856 นางสาวจิตติมา		คำาหล้า สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ ปริญญาตรีชั้นปีที่	4

25 3047 นางสาวกำาไลขวัญ		รัตนศรี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ ปริญญาโทชั้นปีที่	2

26 2583 นางเพ็ญประภา		กมะณีย์ ต่างจังหวัด/สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครพนม

ปริญญาตรีชั้นปีที่	1
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ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร

1 1646 นางวรวรรณ		สุวรรณไตรย์ โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายชินธีร์ธาม		สุวรรณไตรย์

2 1699 นายปัญญา		กระบวนศรี โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายปัณณ์		กระบวนศรี

3 1921 นางสาวเบญจวรรณ		กุระจินดา โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายศุภกร		กุระจินดา

4 2341 นางสาวขนิษฎา		กลิ่นอ้ม โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงจรัสรัตน์		หอยสังข์

5 2386 นายภูวนันท์		สุวรรณไตรย์ โรงพยาบาลชานุมาน เด็กชายชัยณวินท์		สุวรรณไตรย์

6 2883 นางสาวรัชดา		อุทิตสาร โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงปวริศา		ปาวงค์

7 3220 นายศราวุฒิ		แสนโท โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงเกวลิน		แสนโท

8 1259 นางสาวอรอนงค์		วันทนียกุล โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปภาวรินทร์		จันทะโสม

9 1790 นางฐิติชญา		วงค์เทพ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงสิริวิมล		วงค์เทพ

10 1791 นายประศาสน์			โพธิ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงมธุรส		โพธิ

11 1876 นางปุณยนุช		ชิดทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายปุณณัตถ์		ชิดทอง

12 1877 นางวราภรณ์			ใจเย็น โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงวรุณพร		ใจเย็น

13 1878 นางสุริยง		พัวพันธ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงเอวารินทร์		พัวพันธ์

14 1916 นางพุทธรัตน์		ศรีลาศักดิ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงณัฐธิดา		ศรีลาศักดิ์

15 2261 นางกาญจนาภรณ์		สังสนา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายกรวิชญ์		สังสนา

16 2459 นางอรุณรัตน์		วันทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปุณยาพร		วันทอง

17 2580 นางรัตนาภรณ์		ขันติมัง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายยุทโธปกรณ์		ขันติมัง

18 2794 นางสาวอุไร		เทพพันธา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงกชกร		ไตรยวงค์

19 2981 นายชูติพันธ์		พัวพันธ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงเอวารินทร์		พัวพันธ์

20 3272 นายวิมล		ชาภักดี โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงสิริวรรณภา		ชาภักดี

21 1632 นางเจนจิรา		คงประเสริฐศรี โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงจิระภัสสร		คงประเสริฐศรี

22 1809 นายอภัย		สนามเหล่า โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงโปรดปราน		สนามเหล่า

23 1911 นายดำารงค์เดช		สิ้นภัย โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงกวินธิดา		สิ้นภัย

24 1930 นางรุจิราวรรณ		พลพวก โรงพยาบาลพนา เด็กชายกันตวิชญ์		พลพวก

25 1962 นางจิราวัฒน์		ราชภักดี โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงปุณณดา		ราชภักดี

26 2456 นางสุพัตรา		ไชยภูมิ โรงพยาบาลพนา เด็กชายปัณณธร		ไชยภูมิ

27 2630 นางนุชจรีพร		ทองวรณ์ โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงนภสร		ทองวรณ์

28 2646 นายพงศกร		บัวลา โรงพยาบาลพนา นายพงศกร		บัวลา
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ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร

29 3337 นายรัตนชัย		ดำาบรรพ์ โรงพยาบาลพนา เด็กชายธนวินท์		ดำาบรรพ์

30 2610 นางภคอร		ธนูศิลป์ โรงพยาบาลลืออำานาจ เด็กหญิงณัฐรดา		ธนูศิลป์

31 3401 นางสาววิลาวัลย์		มหาไชย โรงพยาบาลลืออำานาจ เด็กชายปัณณทัต		มหาไชย

32 1640 นางยุพิน		ศรีสุพรรณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายภูดิส		ศรีสุพรรณ

33 1834 นางสาววราภรณ์		พินโย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงวีริศา		ชิณวรรณะ

34 2491 นางจุฑารัตน์		ทองลอง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กชายธนภัทร		ทองลอง

35 2599 นางสาววิชญาพร		ยืนยั่ง โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงกฤตชญาพร		เดชผล

36 1605 นางสาวฐานิยา		พันธ์ศิลป์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายภากร		มหาโชติ

37 1920 นายการุณ		งามเถื่อน โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเพ็ญพิชชา		งามเถื่อน

38 1951 นางสาวธัญญาภรณ์		ธัญญศรีสมบัติ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายธนวรรธน์		ธัญญศรีสมบัติ

39 1996 นายธวัชชัย		ลวดทอง โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายสมศักดิ์		ลวดทอง

40 2003 นายศิริฤกษ์		คณาดี โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายโกศล		คณาดี

41 2587 นางเมวดี		ชูจิตต์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายพงษ์พิชญ์		ชูจิตต์

42 2797 นางประณิดา		งามเถื่อน โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเพ็ญพิชชา		งามเถื่อน

43 2864 นางสาวนรินธร		ภูตะอินทร์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายกฤตกร		ศิลาวงษ์

44 3092 นางสาวชัญญานิษฐ์		สายสะอาด โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงชลินทรา		สายสะอาด

45 3226 นางสาวจุรีรัตน์		มุกดา โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายจิรคุณ		พันธ์ตา

46 1410 นายคมศักดิ์		ธานีโรจน์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงเมธาวีร์		ธานีโรจน์

47 1505 นางวรรณรัฐ		เรียบเรียง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงวรรณยารัฐ		เรียบเรียง

48 1514 นางจุราภรณ์			เสงี่ยมศักดิ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงกรณัฐ		เสงี่ยมศักดิ์

49 1542 นายอนิวรรต		เสงี่ยมศักดิ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงกรณัฐ		เสงี่ยมศักดิ์

50 1657 นางอัญชลี		ประสีระตา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส		ประสีระตา

51 1968 นางสาวคณิตตา		ทองมหา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายเก่งกาจ		ทองสันต์

52 2033 นางสาวนุชรีรัตน์		สีสมยา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายธนกฤต		ทองศิริ

53 2259 นางจุฑามาส		บุญเหลือ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงกมลชนก		บุญเหลือ

54 2328 นางสาวดวงกมล		ทองโส โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายศุภณัฐ		ทองโส

55 2473 นางสาวพิไลวรรณ		บุญภา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายภาณุวัฒน์		สมขาว

56 2589 นางสาวมะลิวัลย์		นามแสน โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายจิณณ์		กัลยบุตร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 87
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57 2632 นางสาวเสาวลักษณ์		อุ้ยเว้ง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายธาวินท์		อุ้ยเว้ง

58 2729 นางศิริพร		หอมหวล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายณัฏฐากร		หอมหวล

59 2743 นางสุดารัตน์		กลิ่นบุพชาด โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงบุญธีรา		กลิ่นบุพชาด

60 2756 นางสาวชิดชนก		แก้วหลวง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงสุพิชฌาย์		แก้วหลวง

61 2784 นางสาวกฤษณาพร		สุระ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงณัฐณิชา		คุ้มหมื่นไวย

62 2789 นางปราณี		ทิพอินพรม โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงภทพร		ทิพอินพรม

63 2859 นายศรายุทธ		ทองโส โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงนฐอร		ทองโส

64 2925 นางสาวอรพรรณ		บุญยะมาตย์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายวีรคณิศร์		บุญยะมาตย์

65 2945 นายพงศกร		วันทาพงษ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงพิชญธิดา		วันทาพงษ์

66 2963 นางสาววิลาวัลย์		นามสุวรรณ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายเกียรติขจร		มุทุกันต์

67 3018 นางปวีณา		บัวลา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายพลกฤษ		บัวลา

68 3051 นายปัญญา		วงศ์เสนา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายนพปกรณ์		วงศ์เสนา

69 3189 นางขนิษฐา		หวานคำา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงกานต์ญาดา		หวานคำา

70 3208 นางสาวมุขคะริน		ไกยชาติ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายธีรกรณ์		ภูศิริ

71 3235 นางสาวนิภาภรณ์		มาตขาว โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงสุประวีณ์		ทองโส

72 3293 นายปภินวิช		สารทอง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายวรชัย		สารทอง

73 3368 นางนัฐพร		ลาทา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงนลินนิภา		ลาทา

74 3390 นางเมตตา		แอกทอง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงอินทุอร		แอกทอง

75 1633 นางสาวพรรณวรท		นักบุญ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงพัฒนียา		จันทศร

76 1641 นางสาวสุวนิตย์		ธรรมสาร สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงเมธาพร		หวังล้อมกลาง

77 1655 นางสาวอนุสรา		ธนาคุณ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงปรมาพร		ธนาคุณ

78 1773 นายนัฐวุฒิ			พัวพิทยาเลิศ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงนาราชา		พัวพิทยาเลิศ

79 1782 นางวีรยา		พัวพิทยาเลิศ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงนาราชา		พัวพิทยาเลิศ

80 1904 นายธีระพงษ์		หลักทอง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายพัฒนศักดิ์		หลักทอง

81 1998 นางสิริธร		ชาววัง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงชนัฐประภา		ชาววัง

82 2181 นายอนุวัตร		ทรัพย์ทวีเศรษฐ์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงธวัลพร	ทรัพย์ทวีเศรษฐ์

83 2971 นางสาวกมลนุช	กีรตินันท์วัฒนา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงอิสรา		กีรตินันท์วัฒนา

84 3048 นางสาวอุไรวรรณ		กุมภิโร สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายศุภณัฐ		บุญวิจิตร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด88
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85 3090 นายกัลยา		มีชัย สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายชินวาคิณ		มีชัย

86 3225 นางสาววริศรา		มหิศยา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายพีรพัฒน์		เหลาเคน

87 3351 นางวาทินี		แสงอ่อน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงปวริศา		แสงอ่อน

88 1647 นายทรงภพ		แพงศรี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน เด็กชายพลกฤต		แพงศรี

89 2136 นางณัฐนี		ภูมิพันธ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน เด็กชายณัฏฐากร		ภูมิพันธ์

90 2652 นางพิศมัย		ศรีริรมย์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน เด็กชายปัณณวิชญ์		ศรีริรมย์

91 3009 นางสุพรรษา		เมืองฮาม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน เด็กชายแทนคุณ		เมืองฮาม

92 1287 นายศิริโชค		ถือโคตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงธนัญญา		ถือโคตร

93 1630 นางสาวขัตติยา		จันทร์แดง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กชายชนะชัย		โพธิ์ไทรย์

94 1650 นางมาลา		บุญเกื้อ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กชายกรวิชญ์		บุญเกื้อ

95 2155 นางจินตนา		พลเทพ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กชายสินชัย		พลเพท

96 2425 นางสาวพุทธธิดา		ศรีวิชา สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กชายปุญญพัฒน์		มาลุน

97 2426 นางคนึงนิจ		โสมรักษ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงคันธรส		โสมรักษ์

98 65 นายภัทรวรรธน์		คำาดี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา เด็กชายกฤติเดช		คำาดี

99 537 นายนิสสัน		พันทะนาม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา เด็กชายธฤตวัน		พันทะนาม

100 1977 นายอดิศร		อ่อนหวาน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา เด็กหญิงชนิดาภา		อ่อนหวาน

101 1700 นางสาวธิดารัตน์		บรรหารบุตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายศิวกร		พันธ์สุวรรณ

102 1701 นายมัธยัสถ์		ธรธนสิริวัฒน์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายธัญยธรณ์		ธรธนสิริวัฒน์

103 1923 นางสาวบัวไล		วงศ์จันทร์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กหญิงภัทรบดินทร์		แพงจ่าย

104 1952 นายสุระเดช		พรมนต์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายกิตติรัชชานนท์		พรมนต์

105 2194 นางสาวชนิพร		ศรีระมาตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร		วงษ์พิจิตร

106 2731 นางสาวสุดารัตน์		โมระดา สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กหญิงณฉัตร		สุทธิพรชัย

107 2812 นายอนุรักข์		ธัญญศรีสมบัติ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กหญิงฐิตาภรณ์		ธัญญศรีสมบัติ

108 3228 นางสาวแคทลียา		การะกิจ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายเติมตระกูล		สุดาศักดิ์

109 960 นางบังอร		เสาหงษ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กชายพงศกร		เสาหงษ์

110 1143 นางขนิษฐา		พิมพ์โพธิ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กหญิงกัญญาพัชร		พิมพ์โพธิ์

111 1658 นางไข่มุก		นิลเพ็ชร์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กชายวัชรากร		นิลเพ็ชร์

112 2104 นายอำาพร		ธนูศิลป์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กหญิงณัฐรดา		ธนูศิลป์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 89
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ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) (ต่อ)

ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร

113 2604 นางพุทศรี		จุลจรูญ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กหญิงเวียรยา		จุลจรูญ

114 3329 นางสาอิสรียา		อินท์บุตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กหญิงธัญญรัตน์		คัชวา

115 1189 นายกมล		แพงจ่าย สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กชายภัทรบดินทร์		แพงจ่าย

116 1621 นายเทคนิค		ทองศรี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กชายธนปกรณ์		ทองศรี

117 1969 นายสันติชัย		ระหงษ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงสิริภัทรา		ระหงษ์

118 1975 นางสาวดาภวัลย์		บุญทศ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงนิชาภา		คำาภาทู

119 2149 นางสาวสุกัญญา		โล่ห์คำา สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กชายติณณภพ		ระวะใจ

120 3163 นางสาวกุลธิดา		กุลเสรี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กหญิงแก้วบดินทร์		พลราชม

121 1080 นายประสิทธิ์		ยืนสุข สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน เด็กชายปณิธาน		ยืนสุข

122 1987 นางสาวปัทมา		เกษหอม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน เด็กหญิงธนพร		ฉวีวงศ์

123 2380 นางรุ่งสวรรค์		นวลวรรณ ข้าราชการต่างสังกัด เด็กหญิงกนกพร		นวลวรรณ

124 3094 นางสาวอริชา		ตาวะศรี ข้าราชการต่างสังกัด เด็กชายณฐนนท์		พลหงสา

125 2360 นางวนิดา		กระบวนศรี ข้าราชการบำานาญ เด็กหญิงนีรา		กระบวนศรี

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด90
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ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับมัธยมศึกษา)

ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร

1 2601 นางเขมจิรา		ศิริรักษ์ โรงพยาบาลชานุมาน เด็กหญิงกนกวรรณ		ศิริรักษ์

2 905 นางอุไรวรรณ		วิลัยรัตน์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวกัญญาณัฐ		วิลัยรัตน์

3 973 นางสาวประภา		โสพะสิงห์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงศศิวิมล		สมเนตร

4 1182 นางนิตยา		นพเก้า โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กชายนนทภัทร		นพเก้า

5 1185 นางมะลิวรรณ		ปรือทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงปลิตานันท์		ปรือทอง

6 1300 นายวิเชียร		เขียวเข้ม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวชลฎา		เขียวเข้ม

7 1328 นางนรินทร์ทิพย์		จันทวงศ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงพิชญธิดา		จันทวงศ์

8 1373 นางกานต์ธีรา		ถือโครต โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงธนัญชนก		ถือโคตร

9 1712 นางณัฏฐินี		วิลัยรัตน์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวศศิธร		วิลัยรัตน์

10 1879 นางพิมพ์วลัญช์		จำาปาหอม โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงวณิชญา		จำาปาหอม

11 2822 นางไพจิตร		มฎารักษ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เด็กหญิงพิมพ์ชนก		มฎารักษ์

12 764 นางนิชานันท์		ไกยรัตน์ โรงพยาบาลพนา นายวายุ		ไกยรัตน์

13 933 นายสุพล		แก้วเรือง โรงพยาบาลพนา เด็กชายสุพศิน		แก้วเรือง

14 1167 นางวิไล		พลเขต โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงเบญญาภา		พลเขต

15 1215 นางมะลิวัลย์		สารสอน โรงพยาบาลพนา นายวีรภัทร		สารสอน

16 1397 นางวันเพ็ญ		ภูมิสิงห์ โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงวรวลัญช์		ภูมิสิงห์

17 1423 นางรจนา		สุดตา โรงพยาบาลพนา เด็กหญิงติณณารัตน์		สุดตา

18 1668 นางศิริพร		บันลือ โรงพยาบาลพนา เด็กชายบวรรัตน์		บันลือ

19 2382 นางจิรวดี		พูลทรัพย์ โรงพยาบาลลืออำานาจ เด็กหญิงจรรยภรณ์		พูลทรัพย์

20 2803 นางอรอนงค์		สุขไชย โรงพยาบาลลืออำานาจ นางสาวชลนพัส		สุขไชย

21 1045 นางมัณฑนา		พิลาไชย โรงพยาบาลเสนางคนิคม เด็กหญิงระพีพร		พิลาไชย

22 1209 นางสนอง		นรารักษ์ โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวศศิธารา		นรารักษ์

23 2985 นางสาวรุ่งรัตน์		กรทอง โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกฤตภาส		ดีมูล

24 479 นางนพพร		แก้วกล้า โรงพยาบาลหัวตะพาน นายเกษมศักดิ์		แก้วกล้า

25 755 พ.จ.ต.ชลิต		ถีระพันธ์ โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงเณศรา		ถีระพันธ์

26 856 นายถนอม		นิตะโคตร โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงศิรภัสสร		นิตะโคตร

27 1021 นางปุณยวีร์		อามาตย์มนตรี โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กชายพีรวิชญ์		เคนเหลา

28 1133 นางสมพร		เชิญนิยม โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวเบญจพร		เชิญนิยม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 91
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ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับมัธยมศึกษา) (ต่อ)

ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร

29 1241 นางนิตยา		ปฏิกานัง โรงพยาบาลหัวตะพาน เด็กหญิงพัตร์พิมล		ปฏิกานัง

30 1691 นางสาวปิยะนุช		อรัญโชติ โรงพยาบาลหัวตะพาน นายปรัชญา		บุญชอบ

31 659 นางสาวขนิษฐา		คงทนศิวะกุล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวจณิสตา		คงทนศิวะกุล

32 704 นางสุปราณี		อาจธะขันธ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวสิรินาฏ		อาจธะขันธ์

33 910 นางวิไลวรรณ์		ช้อนทอง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายสุประวีณ์		ช้อนทอง

34 934 นางสาวพรทิวา		วันดีวงษ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายสิทธินนท์		วิรุฬวัฒน์

35 939 นางขนิษฐา		ทองย้อย โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายเบญจมินทร์		ทองย้อย

36 941 นางจิราภรณ์		จันทมูล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายอิทธิณัฐ		สารธิมา

37 1009 นางอรณิชชา		คะเนนิล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายวาทิต		คะเนนิล

38 1044 นางฐิติมา		ทองสาร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายสุทธนา		แดนโพธิ์

39 1081 นางทัศนีย์		ณุวงษ์ศรี โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงธีรดา		ณุวงษ์ศรี

40 1089 นางกาญจนา		พลราช โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายภูรี		พลราช

41 1253 นางทิตา		โพธิสาร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวธีรนาถ		โพธิสาร

42 1308 นางจุฑามาศ		รวมวงศ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายสุภัทร		รวมวงศ์

43 1348 นางวริศรา		บุญเหลือ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวบุญสิตา		บุญเหลือ

44 1355 นางลัดดาวัลย์		เบคแมน โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงธนภร		ทัศบุตร

45 1357 นางปิยมาภรณ์		ทองโส โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายปิยพัทธ์		ทองโส

46 1409 นางสาวนิอร		จันดีสาร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงสิรินทรา		อนุภาพ

47 1436 นางประยูร		ฟาร์โบ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาววรปภา		ศรีกำาพล

48 1485 นางรัชนี		บุกกลาง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายณัฐยศ		บุกกลาง

49 1537 นายสรศักดิ์		สันลักษณ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงสิริกร		สันลักษณ์

50 1552 นางสาวกัณธิชา		นันทะวงค์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายธีรภัทร์		คำาสุข

51 1578 นางเสาวานีย์		ขีระมาตย์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงบุณยวีร์		ขีระมาตย์

52 1595 นายพินิจ		ถูระวรณ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงทักษอร		ถูระวรณ์

53 1677 นายสมศักดิ์		สาระราช โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายปฐมฤกษ์		สาระราช

54 1725 นางสำารี		ปัญญานุภาพ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายธนกฤต		ปัญญานุภาพ

55 1756 นางยุพิน		สุขประเสริฐ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายกฤตเมธ		สุขประเสริญ

56 1849 นางวราภรณ์		ถูระวรณ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงทักษอร		ถูระวรณ์
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ประเภททุนบุตรสมาชิก (ระดับมัธยมศึกษา) (ต่อ)

ลำาดับ เลขที่ ชื่อ-สกุล สังกัด/หน่วยงาน ชื่อบุตร

57 1896 นางศิตา		พทาเพชร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงภัทรวดี		พทาเพชร

58 1905 นายปริญญา		นพเก้า โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายนนทภัทร		นพเก้า

59 1927 นายพงษ์สิทธิ์		ศรีคะเณย์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายภูมิรพี		ศรีคะเณย์

60 1990 นางธนิษฐา		เอี่ยมรุ่งพาณิชย์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายธนดล		เอี่ยมรุ่งพาณิชย์

61 2035 นายพินโย		ขีระมาตย์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กหญิงบุณยวีร์		ขีระมาตย์

62 2166 นางจิริณี		วงศ์ละคร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวนฏพร		วงศ์ละคร

63 2645 นายโกวิทย์		พิกุล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวฐิตาภรณ์		พิกุล

64 2669 นางสรินนา		ฤทธิทิศ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวชยสร		ฤทธิทิศ

65 2851 นางปัณณธร		หนันอ้าย โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายสิรวัชร์		หนันอ้าย

66 2961 นางนิพารัตน์		พิกุล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวฐิตาภรณ์		พิกุล

67 2996 นางสิริกาญจณ์		กุลสุทธิ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวอชิรญาภรณ์		กุลสุทธิ์

68 3077 นางวชิราภรณ์		สาระราช โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายปฐมฤกษ์		สาระราช

69 3147 นางสาวพันตรี		สุทธิอาคาร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวกุลยา		กลิ่มเกลี้ยง

70 3149 นางสรัญรัตน์		หอมนวล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวอชิรญาณ์		หอมนวล

71 3212 นางอัชรา		พิลาทอง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นาวสาวปวริศา		พิลาทอง

72 3345 นายฤทธิ์		วงศ์ละคร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวนฏพร		วงศ์ละคร

73 3360 นางสุภาพร		ไชยสัจ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ เด็กชายนภัทร		ไชยสัจ

74 639 นางพิมพ์ธิดา		สายเนตร สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวพรนารินทร์		สายเนตร

75 768 นางชุติกาญจน์		คลังแสง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายปภังกร		คลังแสง

76 1292 นางพัทยา	หวังสุข สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงพัทธ์ธีรา		หวังสุข

77 1548 นางสาวเครือวรรณ	ศรีสารคาม สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายนันทพัทธ์		บุตตะ

78 1799 นางศิริภรณ์		กตะศิลา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวศิรัณย์พร		ทำาชอบ

79 1847 นางกรรณิกา		จำานงค์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายกรรณวิษณ์		จำานงค์

80 2173 นายไกรวุฒิ		บุตตะ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กชายนันทพัทธ์		บุตตะ

81 2858 นายณรงค์ศักดิ์		นวลทอง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายพสธร		ดำาบรรพ์

82 3182 นางนันทพร		กาญจนดา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวธวัลรัตน์		กาญจนดา

83 3315 นางรัชนีกรณ์		มาศพันธ์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ เด็กหญิงรัชณิชา		มาศพันธ์

84 870 นายเสน่ห์ศักดิ์		สีหารัตน์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นางสาวพิชญ์สินี		สีหารัตน์
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85 886 นายไมตรี		แก้วมงคล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นายอิสรายุทธ		แก้วมงคล

86 1286 นายสนั่น		ปรือทอง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นางสาวนภัสนันท์		ปรือทอง

87 1420 นางนวลอนงค์		ปะตะสังค์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กชายกรวิชญ์		ปะตะสังค์

88 1852 นางสาวไพรรินทร์		จันทร์ดี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นายอิสรายณ		แก้วมงคล

89 2418 นางกรรณิกา		นิตะโคตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา เด็กหญิงศิรภัสสร		นิตะโคตร

90 487 นางวิสิฐศนีย์		บุญศักดิ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นางสาวฐานิตา		บุญศักดิ์

91 682 นางลัดดาวัลย์		โพธิ์ทา สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นายธนากร		โพธิ์ทา

92 1121 นายดิเรก		คณะรัตน์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นายเสฏฐวุฒิ		คณะรัตน์

93 1432 นายสาคร		ภูมิสิงห์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา เด็กหญิงวรวลัญช์		ภูมิสิงห์

94 1558 นายโกเวช		ทองเทพ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นายชนกันต์		ทองเทพ

95 1768 นายอิทธิพงษ์		ขุมทอง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา เด็กหญิงเบญญาภา		ขุมทอง

96 801 นางอ้อมใจ		เนื่องเผือก สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายธนัชชา		เนื่องเผือก

97 860 นายภราดัย		ศรีวะวงศ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กหญิงพิยดา		ศรีวะวงศ์

98 1208 นายสุนทร		โมทอง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายสิรรัฐกร		โมทอง

99 1323 นางจุรีพร		สุภสร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นายพัชรพล		สุภสร

100 1624 นางธิดารัตน์		อันทะเดช สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ เด็กชายธนกฤต		อันทะเดช

101 1619 นางสาววันธนา	โกมล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนิคม เด็กชายกฤชนนท์	เสือดาว

102 557 นางนิลวรรณ		คณาบุตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กชายศุภกิตติ์		คณาบุตร

103 734 นางสาวไหมแก้ว		ผาริบุตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์		ผาริบุตร

104 843 นายอนุเชษฐ์		ทานะขันธ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นางสาวพิชญ์ณภัทร		ทานะขันธ์

105 929 นายณัฐวัชต์		พันธ์ศิลป์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นางสาวญานิศา		พันธ์ศิลป์

106 985 นายสุริยา		แสนโท สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นายสุวิจักขณ์		คูโคกสูง

107 1297 นางบุษบง		สามาเลิศ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กชายภูมิพัฒน์		บุญสาหัส

108 1618 นางรัญชิดา		หวังผล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กชายอชิรวัฒน์		หวังผล

109 1891 นายพงษ์พันธ์			แก้วแสน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ เด็กหญิงกิตติยาภรณ์		ผาริบุตร

110 1808 นางพัชรินทร์	ถีระพันธ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน นางสาวชลธิชา		ถีระพันธ์

111 686 นายสุรวิทย์		เชิญนิยม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน นางสาวเบญจพร		เชิญนิยม

112 1601 นายอรรถพล		จันทป สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน เด็กหญิงชุติกาญจน์		จันทป

113 1860 นางจารุพร		จารุจิตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน เด็กชายธนภัทร		ขันธุปัทม์

114 908 นายปรีดา		นะดาบุตร ข้าราชการต่างสังกัด นายศศธร		นะดาบุตร

115 1195 นางสาวเรณุกา		มาตรศรี ข้าราชการต่างสังกัด เด็กชายกฤตยชญ์		ศรีนาแพง

116 1361 นายอุทิตย์		สังขฤกษ์ ข้าราชการต่างสังกัด นางสาวอาภัสรา		สังขฤกษ์
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1 549 นายพิพัฒชัย		กระแสเสน โรงพยาบาลชานุมาน นายบวรพิพัฒน์		กระแสเสน

2 550 นายคมกริช		พิกุล โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวณัฐธิดา		พิกุล

3 1261 นางอุมารินทร์		อรอินทร์ โรงพยาบาลชานุมาน นางสาวอภิชญา		ก้อนสิน

4 2356 นางสาววัชราภรณ์		พลอามาตย์ โรงพยาบาลชานุมาน นายวัชรินทร์		พันธ์เพ็ง

5 681 นางรุ่งลักษณ์		อนันต์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวปาลิตา		อนันต์

6 913 นางสาวอำาพร		บุญหลาย โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวอภิรดา		สีทาเลิศ

7 989 นางจรรยา		รักษาสัตย์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายชนธีร์		จันทะวงศ์

8 1278 นางศิรินาถ		กาทอง โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นางสาวพิชชาอร		กาทอง

9 1751 นางวิลาพรรณ			คณารักษ์ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา นายชัช		คณารักษ์

10 473 นายวิสิฏฐ์		สิงห์ขันธ์ โรงพยาบาลพนา นางสาวภัทรศิษฏา		สิงห์ขันธ์

11 633 นางศิริวรรณ		เที่ยงตรง โรงพยาบาลพนา นางสาวปิยาพัชร		เที่ยงตรง

12 644 นางวชิราพร		คณะรัตน์ โรงพยาบาลพนา นางสาวธิญาดา		คณะรัตน์

13 2371 นางอัญชลี		พวงธรรม โรงพยาบาลพนา นางสาวปิยะธิดา		มีผล

14 2372 นางประภารัตน์		ปาวงค์ โรงพยาบาลพนา นางสาวกีรติกานต์		ปาวงค์

15 3088 นายนิวัฒน์		ทองอุบล โรงพยาบาลพนา นางสาวนิศารัตน์		ทองอุบล

16 882 นางสุมาลี		ตะนุมาตร โรงพยาบาลลืออำานาจ นางสาวภัทรพร		ตะนุมาตร

17 931 ว่าที่	ร.ต.หญิงวริศรา		สินทรัพย์ โรงพยาบาลลืออำานาจ นางสาวศิริประภา		สินทรัพย์

18 1386 นายไชยา		เข็มแก้ว โรงพยาบาลลืออำานาจ นายไกรวิชญ์		เข็มแก้ว

19 1826 นางดอกบัว		บุรัตน์ โรงพยาบาลลืออำานาจ นายปิติพงษ์		บุรัตน์

20 979 นายชัยชาญ		โพธิ์ขาว โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวณัฐวดี		โพธิ์ขาว

21 1102 นายนเรนทร์		ตาอุตร โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายจิรเดช		ตาอุตร

22 1107 นางเรียม		กุลสิงห์ โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายฐิติกร		กุลสิงห์

23 1245 นายชัยพร		สนิทนวล โรงพยาบาลเสนางคนิคม นางสาวสิริกานต์		สนิทนวล

24 1688 นายธนากรณ์		แก้วยก โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกานต์		แก้วยก

25 3086 นางพรเพ็ญ		แก้วยก โรงพยาบาลเสนางคนิคม นายกร		แก้วยก

26 1135 นายเกียรติศักดิ์		โคตรอาษา โรงพยาบาลหัวตะพาน นางสาวณัฐฑริกา		โคตรอาษา

27 336 นางกิรัชชฎา		ปกรณ์วรเดช โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวอชิรญา		ปกรณ์วรเดช

28 444 นางเพ็ญนภา		บุญพุฒ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวจิมินธร		บุญพุฒ
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29 574 นายดำารงรัตน์		ลือนาม โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวธัญวรัตน์		ลือนาม

30 667 นางพุทธชาติ		อักษรพิมพ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายกฤษยพงศ์		อักษรพิมพ์

31 781 นางมาลัย		ลือนาม โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวธัญวรัตน์		ลือนาม

32 872 นางสาลินี		พุทธขิน โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวอรัชพร		พุทธขิน

33 978 นายจันที		กุลสิงห์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวฐิติยาภรณ์		กุลสิงห์

34 1145 นางสุภาพร		เชื้อวงศ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายณัฐ		สวาสุด

35 1226 นางรัตติมา	(เพ็ญศรี)		บุญเชิด โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายพัชรกัญญ์		บุญเชิด

36 1306 นางยุพา		เหล่าออง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวกัญจน์ชญา		เหล่าออง

37 1338 นายคมศร		บุญเชิด โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายพัชรกัญญ์		บุญเชิด

38 1368 นายยอดรัก		บุญราช โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายฐิตตินันท์		บุญราช

39 1390 นางปัญจพร		นราชัย โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายรชา		นราชัย

40 1412 นางธิดารัตน์		พรหมกสิกร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวธนกาญจน์		พรหมกสิกร

41 1421 นางอาภรณ์		รัตนโสภา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวจิรชยา		อนุกูล

42 1437 นายไพศาล	ทิวะพล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวปรียานุช		ทิวะพล

43 1482 นางประกาย		มีชัย โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวพิมพ์ชนก		มีชัย

44 1515 นางเมธินันท์		ผิวขำา โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวปุณณมาส		ผิวขำา

45 1517 นางนวมเทวี		บุญมี โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวรมย์ชลี		บุญมี

46 1526 นางวราภรณ์		สุวรรณกูฏ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายชลวิทย์		วันทนียกุล

47 1535 นางประไพ		ใจเติบ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวภัคจิรา		ใจเติบ

48 1550 นางติชิลา		มณีกอง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายธนภูมิ		มณีกอง

49 1580 นางจารุวรรณ		บุญอารีย์รักษ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายพณวรรตน์		เมืองจันทร์

50 1670 	นางสุนิสา		จตุพรฤกษ์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวภาวินี		จตุพรฤกษ์

51 1750 นางวิไลวรรณ		เบญมาตย์ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวมุกดา		เบญมาตย์

52 1787 นางเบญจลักษณ์		ภัทรภัคเมธีกุล โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายภคิน		ภัทรภัคเมธีกุล

53 1801 นางศิรินทร		มีธรรม โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวปภาวี		มีธรรม

54 1802 นายเดชา		บุตรมาศ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวญาณิศา		บุตรมาศ

55 1827 นางธนิดา		นิลนามะ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวสิริกร		นิลนามะ

56 1875 นางวรินทร์ยุพา	พลสมัคร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายวุฒิภัทร		พลสมัคร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด96
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57 1882 นางเยาวลักษณ์		ใจเอื้อ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นายกฤตภัทร์		ใจเอื้อ

58 1970 นางจิราวัลย์		แป้นสุขเย็น โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวธวัลรัตน์		แป้นสุขเย็น

59 2185 นางวรรณสุฎา		พาประจง โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวนัชพร		พาประจง

60 2600 นางอารยา		ดารุณ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวอาทิตยา		ดารุณ

61 2962 นายสุริยา		บุญมี โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวรมย์ชลี		บุญมี

62 3204 นายสันติ		ฤๅชัย โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวธิติมา		ฤๅชัย

63 3214 นายกิตติพร		ลุนชิตร โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวพิชชาภา		ลุนชิตร

64 3336 นางบุญญิสา		ทองใบ โรงพยาบาลอำานาจเจริญ นางสาวปิ่นปินัทธ์		ทองใบ

65 222 นางสมสมัย		โคตรชุม สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวภัทรนิษฐ์		โคตรชุม

66 541 นายทวี		แฝงบุญ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายกิตติวัฒน์		แฝงบุญ

67 657 นายสายฝน		จันทะบุตร สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายจตุรวิทย์		จันทะบุตร

68 836 นายนฤทธิ์		ชาตาสุข สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายเจษฎา		ชาตาสุข

69 919 นายสุขประสิทธิ์		ไชยสงคราม สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายเศรษฐพงษ์		ไชยสงคราม

70 1173 นางกฤษธิรา		ศรีตัดสูง สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวปิยะธิดา		ปานคำา

71 1394 นางกฤษณา		พรรณรัตน์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวธนวรรณ		พรรณรัตน์

72 1491 นางรัชฎากร		ไชยมาตย์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายธนดล		ไชยมาตย์

73 2178 นายประวุฒิ		พุทธขิน สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวอรัชพร		พุทธขิน

74 2196 นางจิรัชยาอร		ไชโยธา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นายคุณากร		ไชโยธา

75 3049 นายวีระชัย		ผิวขำา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวปุณณมาส		ผิวขำา

76 3350 นายทนงศักดิ์		พลอาษา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ นางสาวเขมจิรา		พลอาษา

77 889 นายสุริยา		ดอกบัว สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน นายสุวิจักขณ์		ดอกบัว

78 2383 นางประภาศรี		ค่าแพง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอชานุมาน นางสาวพนิดา		ค่าแพง

79 567 นางบังอร		สุดาชม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นางสาวศศิมาภรณ์		สุดาขม

80 603 นางบังอร		ร่วมสุข สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นายนพภร		ร่วมสุข

81 773 นายไพบูลย์		เจริญวงค์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นายวิทวัส		เจริญวงค์

82 1830 นายประยุทธ		โพธิหอม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปทุมราชวงศา นางสาวกัญญารัตน์		โพธิหอม

83 129 นายมนูญ		พูลเพิ่ม สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นายเพิ่มพูน		พูลเพิ่ม

84 572 นางทานตะวัน		สายทิพย์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นางสาวฉฬภิญญา		สายทิพย์
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85 812 นางพิทยารักษ์		โสภา สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นางสาวธัตตยา		วาทีหวาน

86 1370 นายนิรุตต์		พันธ์อ่อน สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอพนา นางสาวภานุมาศ		พันธ์อ่อน

87 64 นายทศพงศ์		บุญพุฒ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวจิมินธร		บุญพุฒ

88 775 นางศิรินุช		ฉายแสง สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นายภานุ		ฉายแสง

89 899 นางแจ่มจันทร์		พุ่มโพธิ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นายพลณภัทร		พุ่มโพธิ์

90 1254 นายชาญยุทธ		เสนาจันทร์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวชลันดา		เสนาจันทร์

91 1696 นางกนกวรรณ		เสนาจันทร์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวชลันดา		เสนาจันทร์

92 1789 นางอรุณี		เสตพันธ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวปริม		เสตพันธ์

93 1794 นายปิยะ		เสตพันธ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวปริม		เสตพันธ์

94 1797 นางกฤษฎา		ชาตาสุข สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นายเจษฎา		ชาตาสุข

95 1800 นายจุมพล		พุ่มโพธิ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นายพลณภัทร		พุ่มโพธิ์

96 1870 นายนพพร		ศรีสุวรรณ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวปวพร		ศรีสุวรรณ

97 2629 นางนลินรัตน์		พลอาษา สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองอำานาจเจริญ นางสาวเขมจิรา		พลอาษา

98 733 นายชาญ		พวงพันธ์ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นางสาวชื่นชีวัน		พวงพันธ์

99 1003 นางขนิษฐา		ศรัณย์ธรรมกุล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นายศรัณย์		ศรัณย์ธรรมกุล

100 1425 นายประโยชน์		ศรีณรงค์กูล สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นางสาวปวันรัตน์		ศรีณรงค์กูล

101 1626 นางผุสดี		มหาโยธี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอลืออำานาจ นางสาวธันยชนก		ทองบุตร

102 102 นายสมสนุก		โยริพันธ์ สำานกังานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนคิม นางสาวปฐมพร		โยริพันธ์

103 2122 นางสาวอำาไพ		มุธรรม สำานกังานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนคิม นางสาวชญานิษฐ์		หนองหงอก

104 2860 นางทัศนีย์		คณาชอบ สำานกังานสาธารณสุขอำาเภอเสนางคนคิม นางสาวน้ำาเพชร		คณาชอบ

105 609 นางสิรินดา		วงศ์ตรี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน นางสาวรดามณี		วงศ์ตรี

106 725 นายปิยะณัติ		สอดศรี สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน นางสาวปรียาภรณ์		สอดศรี

107 798 นางสาวชนิดาภา		สุติบุตร สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน นางสาวธนพร		ประแดงปุย

109 1599 นางปัญจพร		พิมราช สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหัวตะพาน นางสาวปิยธิดา		พิมราช

110 430 นางสาวสุจิลักษณ์		เสนาจันทร์ สหกรณ์ฯ	จังหวัดอำานาจเจริญ	จำากัด นางสาวปฏิมากานต์		สระน้ำาคำา

111 2699 นางอุบล		ณิชชาชัยกุล สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายชิษณุพงศ์		วิเชียรชัย

112 900 นางกนกพร		แก้วเที่ยง ข้าราชการต่างสังกัด นายธนภัทร		แก้วเที่ยง

113 1501 นางนิจษรา		เข็มทอง ข้าราชการต่างสังกัด นายณัฏฐ์ธนา		เข็มทอง

114 1598 นางพัชราภรณ์		อุดไชยา ข้าราชการต่างสังกัด นางสาวปภาวี		อุดไชยา

115 1583 นางสุจิวรรณ		สมควร ข้าราชการบำานาญ นายกฤตย		วรรณสุทธิ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด98



ประมวล

ภาพกิจกรรม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 99



โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด100



โครงการทำาบุญเปิดอาคารสำานักงานแห่งใหม่ วันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 101



โครงการอบรมสมาชิกใหม่เข้าใจระบบสหกรณ์ วันที่ 12 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด102



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนสมาชิกคุณภาพส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 103



 โครงการรดน้ำาดำาหัวผู้สูงอายุ ประจำาปี 2565 วันที่ 12 เมษายน 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด104



โครงการจัดทำาแผนปฏิบัติการ ปี 2566 วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 105



โครงการคลินิกสหกรณ์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด106



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการแก่ผู้แทนสมาชิก 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 107



โครงการสร้างอาชีพเสริม สู่ออมทรัพย์พอเพียงอย่างยั่งยืน วันที่ 6 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด108



โครงการสินเชื่อประทับใจเข้าใกล้สมาชิก (สัญจร) วันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 109



โครงการเกษียณเปี่ยมสุข วันที่ 2-4 มิถุนายน 2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด110



โครงการระดมเงินฝากรายเดือนเพื่ออนาคต

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 111



โครงการประเมินความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์ในองค์กร

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด112



มอบของที่ระลึกสมาชิกเกษียณอายุราชการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำานาจเจริญ จำากัด 113






