


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สาส์นจากประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ 

 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  ด้วยมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดได้มีมติ
เห็นชอบให้ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ตากจำกัด บัดนี้ ได้
ดำเนินการบริหารจัดการมาเป็นปีท่ี 2 ปี วาระที่ 1 นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผม คณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ได้ทำหน้าอย่างเต็มความสามารถ  มุ่งเน้นผลประโยชน์ และความเสมอภาคของสมาชิก  เป็น
หลัก ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ที่เป็นผลกระทบ
จาก สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยการออกนโยบายการ
วางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พักชำระหนี้  ให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อแก้ปัญหาหนี้
สถาบันการเงินพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก ตลอดจนเพิ่มสวัสดิการสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกที่ติด
เชื้อโควิดที่เกิดจากการทำงาน ร่วมกับมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์สีขาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
สหกรณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์  

   กระผมในฐานะประธาน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ต้องขอขอบคุณ 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ไว้วางใจและให้โอกาสกระผม
ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทั้งนี้ผมพร้อมทำหน้าที่เป็นประธานในการบริหารจัดการอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และความม่ันคงของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

   สุดท้ายนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นับถือ จงดลบันดาลให้ 
คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพดี 
ตลอดไป 
 
 

   (นายแพทย์รเมศ ว่องวไิลรัตน)์ 
     ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สาส์นจากประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ 

 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  ด้วยมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดได้มีมติ
เห็นชอบให้ผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ตากจำกัด บัดนี้ ได้
ดำเนินการบริหารจัดการมาเป็นปีท่ี 2 ปี วาระที่ 1 นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระผม คณะกรรมการ และ 
เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ได้ทำหน้าอย่างเต็มความสามารถ  มุ่งเน้นผลประโยชน์ และความเสมอภาคของสมาชิก  เป็น
หลัก ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ที่เป็นผลกระทบ
จาก สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยการออกนโยบายการ
วางแผนด้านการเงินอย่างรอบคอบ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พักชำระหนี้  ให้เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อแก้ปัญหาหนี้
สถาบันการเงินพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก ตลอดจนเพิ่มสวัสดิการสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกที่ติด
เชื้อโควิดที่เกิดจากการทำงาน ร่วมกับมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์สีขาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
สหกรณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์  

   กระผมในฐานะประธาน กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ต้องขอขอบคุณ 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ไว้วางใจและให้โอกาสกระผม
ในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ทั้งนี้ผมพร้อมทำหน้าที่เป็นประธานในการบริหารจัดการอย่างเต็ม
ความสามารถเพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และความม่ันคงของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

   สุดท้ายนี้ ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นับถือ จงดลบันดาลให้ 
คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีสุขภาพดี 
ตลอดไป 
 
 

   (นายแพทย์รเมศ ว่องวไิลรัตน)์ 
     ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

 

สาส์นจากประธานกรรมการดำำาเนินการ

สหกรณ์์ออมทรัพย์์สาธารณ์สุขตาก จำากัดำ

นาย์แพทย์์รเมศ  ว่่องวิ่ไลรัตน์



สาส์นจากผู้้�จัดำการ

สหกรณ์์ออมทรัพย์์สาธารณ์สุขตาก จำากัดำ

นาย์ชิิดำ  บุุญมาก

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรีียน  สมาชิิกสหกรีณ์์ออมทรัีพย์สาธารีณ์สุขตาก จำำากัด ทุกท่าน

 สหกรีณ์์ออมทรัีพย์สาธารีณ์สุขตากจำำากัด ได้ดำาเนินการีกิจำการีของสหกรีณ์์ฯ มาครีบรีอบ 33 ปีี  
ในปีีบัญชีิ 2564 เป็ีนสหกรีณ์์ออมทรัีพย์ที�ให้บริีการีรัีบฝากและให้ก้้เงินแก่สมาชิิก ปัีจำจุำบันมีสมาชิิกรีวม 3,479 คน  
แยกเป็ีนสมาชิิกสามัญ 2,831 คน สมาชิิกสมทบ 648 คน มีทุนดำาเนินการี 2,612,187,653.64 บาท เป็ีนสหกรีณ์์ฯ 
ที�มีสภาพคล่องอย้ใ่นเกณ์ฑ์์ที�ดีไม่มีการีก้้เงินภายนอก การีบริีหารีของคณ์ะกรีรีมการีดำาเนินการีภายใต้ข้อบังคับ และ 
รีะเบียบของสหกรีณ์์ฯ โดยยึดผลปีรีะโยชิน์ของสมาชิิกส้งสุด

 ข้าพเจ้ำาได้รัีบการีคัดเลือกจำากคณ์ะกรีรีมการีให้ปีฏิิบัติหน้าที�กรีรีมการีและผ้้จัำดการีสหกรีณ์์ออมทรัีพย ์
สาธารีณ์สุขตากจำำากัด ในรีอบปีีปัีญชีิ 2564 ที�ผ่านมาจำากสถานการีณ์์การีแพร่ีรีะบาดของโรีคติดเชืิ�อไวรัีสโคโรีน่า 2019 
(Covid-19) ในสังคมโลกและปีรีะเทศไทย จัำงหวัดตากเป็ีนพื�นที�หนึ�งที�มีการีรีะบาด และเป็ีนพื�นที�ควบคุมส้งสุด  
ส่งผลกรีะทบต่อการีดำารีงชีิวิตปีรีะจำำาวันและเศรีษฐกิจำภายในครีอบครัีวของสมาชิิก เพื�อบรีรีเทาความเดือดร้ีอน 
ของสมาชิิกที�ได้รัีบผลกรีะทบ สหกรีณ์์ฯ ได้แก้ไขปัีญหาเพื�อรีองรัีบและหาแนวทางช่ิวยเหลือสมาชิิกโดยได้จัำดทำา 
โครีงการีเงินก้้พิเศษโควิด ดอกเบี�ยตำ�า การีพักชิำารีะหนี� ปีรัีบลดอัตรีาดอกเบี�ยเงินก้้เพื�อช่ิวยเหลือสมาชิิก รีวมทั�ง 
การีปีรัีบลดอัตรีาดอกเบี�ยเงินฝากเพื�อให้สอดคล้องกับการีลดอัตรีาดอกเบี�ยเงินก้้และภาวะตลาดทางการีเงิน 

 ในรีะหว่างปีีคณ์ะกรีรีมการีได้ดำาเนินการีแก้ไขและเพิ�มรีะเบียบต่างๆเพื�อให้เหมาะสมกับภาวะ 
เศรีษฐกิจำในปัีจำจุำบัน รีวมทั�งลดรีายจ่ำายและเพิ�มรีายได้ให้สหกรีณ์์ฯ ผลการีดำาเนินงานที�ผ่านมาเป็ีนไปีในทิศทางที�ดี 
ทำาให้คณ์ะกรีรีมการีดำาเนินการีสามารีถจัำดสรีรีกำาไรีสุทธิได้ตามข้อบังคับ สมาชิิกได้รัีบผลตอบแทนตามสัดส่วนที� 
เหมาะสม และมีความมั�นใจำต่อการีบริีหารีของคณ์ะกรีรีมการี เจ้ำาหน้าที�สหกรีณ์์ทุกคนมีความมุ่งมั�นตั�งใจำที�จำะ 
ปีฏิิบัติงานอย่างเต็มกำาลังความสามารีถ ด้วยความซืื่�อสัตย์ สุจำริีต โปีร่ีงใส ตามหลักธรีรีมาภิบาล เน้นการีให้บริีการี 
สมาชิิกที�รีวดเร็ีว ถ้กต้อง เพื�อให้การีบริีการีแก่สมาชิิกเป็ีนไปีอย่างมีคุณ์ภาพ 

 ขอขอบคุณ์สมาชิิกสหกรีณ์์ฯ คณ์ะกรีรีมการีดำาเนินการีสหกรีณ์์ออมทรัีพย์สาธารีณ์สุขตาก จำำากัด  
และเจ้ำาหน้าที�สหกรีณ์์ฯ ทุกท่าน ที�ได้ให้ความไว้วางใจำในการีปีฏิิบัติหน้าที�กรีรีมการีผ้้จัำดการีทำาให้การีบริีหารีจัำดการี 
เป็ีนไปีด้วยดี ตามเป้ีาหมายที�ตั�งไว้

 
 

 

 
 

สาส์นจากผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
นายชิด   บุญมาก 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ทุกท่าน 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้บริการรับฝากและให้กู้เงินแก่
สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 3,479 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ  2,831  คน สมาชิกสมทบ 648 คน   มีทุน
ดำเนินการ 2,612,187,653.64 บาท เป็นสหกรณ์ฯที ่ม ีสภาพคล่องอยู่ ในเกณฑ์ที ่ด ีมาก การบริหารของ
คณะกรรมการดำเนินการภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์โดยยึดผลประโยชน์ของสมาชิกสูงสุด 

   ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์    ออม
ทรัพย์สาธารณสุขตากจำกัด ปี 2564 ในรอบปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโร
น่า 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย จังหวัดตากเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อ       การ
ดำรงชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจของสมาชิก  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ได้จัดทำโครงการ
เงินกู้พิเศษโควิด ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  การพักชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย ในระหว่างปีได้ร่วมกับ
คณะกรรมการแก้ไขระเบียบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์และ    
เพิ่มรายได้  ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน ให้บริการสมาชิกที่รวดเร็ว  ถูกต้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตามหลัก ธรรมมาภิบาล เพ่ือให้การ
บริการแก่สมาชิกเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก    จำกัด
9/67  ถ.มหาดไทยบำรุง  ต.หนองหลวง อ.เมือง  จ.ตาก 63000  โทร.0-5551-413

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ สทส.อ.51/ ว.45     
  26  พฤศจิกายน  2564

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจำปี  2564
เรียน นพ.สสจ./ผอ.รพท./ผอ.รพช.และสสอ.ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. หน่วยลงทะเบียนและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ จำนวน  1  ฉบับ
                   2. หน่วยจัดประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  1  ฉบับ

3. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จำนวน  1  ฉบับ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด  ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 

2564  ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 11  ธันวาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. แต่เนื่องจากจังหวัดตากเป็นพืน้ที่ที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 และ ศบค.ไดป้ระกาศให้จังหวัดตากเป็นพื้นทีส่ีแดงทีม่ีการควบคุมสูงสุดใน
ขณะนี้ สหกรณ์ฯ จึงไดจ้ัดการประชุมโดยวิธผี่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามกำหนดการ ดงันี้
ภาคเช้า 

เวลา 08.00 - 11.00 น.    – สมาชิกแต่ละหน่วยงานลงทะเบยีนและเลือกตั้งกรรมการ ณ หน่วยงานที่
สังกัด 11 หน่วยงาน 

                     เวลา 11.30 น.            – ปิดหีบนบัคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ภาคบ่าย

เวลา 13.00-16.30 น.      – ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห้องประชุมตากสินมหาราช 
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก เป็นศูนย์กลางในการประชุม และเชือ่มโยง
สัญญาณ ไปยงัเครือข่ายหน่วยงานในพืน้ที่ 11 หน่วยงาน แตล่ะหน่วยจัดสมาชิกเข้าร่วมประชุมตาม
โควตาที่กำหนด (10:1) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-
19) ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่กำหนดจำนวนคนในการเข้าร่วมประชุมตาม
ขนาดจำนวนห้องประชุมของแตล่ะหน่วยงาน 

ในการนี้สหกรณ์ฯ ได้กำหนดสถานทีล่งทะเบียนเลือกตั้งกรรมการ และเข้าร่วมประชุมตามหนว่ยงาน
รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  และขอให้สมาชิกปฏิบตัิตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจังหวัดตากอย่าง
เคร่งครัด คือสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯประเภทสามัญทุกทา่น ได้รับทราบและเข้าร่วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

     
     ขอแสดงความนับถือ

                                              นายแพทยร์เมศ   ว่องวิไลรัตน์)
                               ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

วันที่ 11  ธันวาคม  2564 เวลา 13.00 - 16.30 น 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563    

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
           3.1 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 
            3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ปี 2564 
     3.3 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2564 
              3.4 การแจ้ง สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิกที่เสียชีวิตปี 2564 
              3.5 การดำเนินงานของสันนิบาตและชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
     3.6 การแก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ปี 2564 
  3.7 การกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ขึ้นถือใช้ใหม่ พ.ศ.2564 
  3.8 การจัดทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ปี 2564-2568 
  3.9 ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการ (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 

ระเบียบวาระท่ี 4.  เรื่อง แจ้งเพ่ือพิจารณา 
              4.1 การพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
                             ณ วนัที่ 30 กันยายน  2564 
              4.2 การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
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นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด เป็น
ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้กล่าวเปิดประชุม ดังต่อไปนี้ 
 ระหว่างปีบัญชี 2564  สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 12 เดือนและได้กำหนดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เพ่ือชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยในข้อบังคับ 
ข้อ 62. ได้กำหนดว่าให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกสมาชิกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ จากสถานการณโ์รคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ สหกรณ์ฯ
จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
 ณ วันสิ้นปี 2564 (30 กันยายน) สหกรณ์ฯมีทุนดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 2,612,187,653.64 บาท มีรายได้
รวมทั้งสิ้นจำนวน  134,844,719.87  บาท มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,213,853.11  บาท มีกำไรสุทธิจำนวน 
102,630,866.76  บาท ให้ผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้นเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.64  (ป ี2563 ร้อยละ 5.72) และ
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8.00 (ป2ี563 ร้อยละ 9.00) 
 ในระหว่างปี 2564 ประเทศไทยและท่ัวโลกได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID19) เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้มีโครงการบรรเทาความเดือดร้อนที่มีผลต่อสมาชิก ดังนี้ 

1. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)     
(1) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงจากเดิม 1 บาท ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564  ดังนี้ 

    ประเภท        อัตราเดิม อัตราใหม่ % (ต่อปี) 
         1. เงินกู้สามัญ     

   -ใช้บุคคลค้ำประกัน   6.25  5.25 
     -ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน  6.10  5.10  

2. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   6.25     5.25 
3. เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.00  5.00 
4. เงินกู้เพ่ือการศึกษา   5.50  4.50 
5. เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 6.25  5.25 
6. เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  5.50  4.50 

เพ่ิมระเบียบการให้เงินกู้ใหม่อีก 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.  เงินกูเ้พ่ิมทรัพย์   -  4.00 
   2.  เงินกู้เพ่ือเยียวยาสมาชิกผู้ค้ำประกัน -  4.00 
   3.  เงินกู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน   -  4.00  

    (โครงการระยะสั้นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2564)    
     (2) พักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้ทุกประเภท ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2564 
      (3) กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษโควิด (โครงการระยะสั้น) 
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ครั้งที่หนึ่ง ยอดเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท ชำระภายใน 48 งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.50 ต่อปี  
เปิดให้กู้ ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14  มีนาคม 2564 

ครั้งทีส่อง ขยายวงเงินให้กูจ้าก 200,000.- บาท เป็น 500,000.- บาท ชำระภายใน 48 งวด  
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี   ตั้งแตว่ันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564  

ครั้งที่สาม ขยายระยะเวลาการให้กู้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
2. กำหนดยอดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษท่ีรับฝากจากสมาชิก และหุ้นรายเดือนที่สมาชิกต้องชำระ 

ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564  เป็นต้นไป ดังนี้ 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 จากเดิมไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน   เป็น  ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท/เดือน  
ทุนเรือนหุ้นรายเดือน 
 จากเดิมไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน   เป็น  ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท/เดือน  
3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับสมาชิก    อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ  3.00 เป็น  2.50  ต่อปี 
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับสหกรณ์อ่ืน  อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ  3.00 เป็น  2.50  ต่อปี 
4. เพิ่มเงินสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก โดยให้เพิ่มจากอัตราเดิม  50 % ดังนี้ 
 4.1  ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว กรณีเสียชีวิต 
 4.2  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก        
         (ตามรายละเอียดในวาระที่ 3.6)   

 5.  จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ปี 2564-2568  จากความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละหน่วยงานที่ได้
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  (ตามรายละเอียดในวาระท่ี 3.8) 

6.  จัดทำโครงการสหกรณ์รวมใจ ห่วงใยคนตาก ตามยุทธศาสตร์ CSR  โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (ชุด PPE จำนวน 779 ชุด)  แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและของใช้ส่วนตัวสำหรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามจำนวน 504  ชุด 

7  ให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการ
ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ โดยมีผลตรวจยืนยัน  (RT-PCR) 
ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จำนวน 19 ราย ๆ ละ 10,000.-บาท  
 8.  การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้าย สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยรายงานตาม
ระบบที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน  

ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากท่ีได้ช่วยแนะนำและเข้าตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการบัญชี
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ชุดนี้บริหารงานสหกรณ์ฯ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา. 
มติที่ประชุม..........................................................................................................................  
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
วัน เสาร์ ที่ 14  พฤศจิกายน  2563  คร้ังที่ 32 

ณ  หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม 
อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

----------- 
ผู้เข้าประชุม  - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด  จำนวน  1,585  คน 
      จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด  2,551  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  - นายพุฒิพิสิฐ   เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 

- นางสาวชนิศา    ชื่นชมบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ  
   - นางสาวสุกฤตา   เจริญโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

- นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ 
- ดร.อรรถพงศ์     พีระเชื้อ ผู้สอบบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา   9.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1: เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบ 

นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้กล่าวเปิดประชุม ดังต่อไปนี้ 
 ระหว่างปีบัญชี 2563  สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 12 เดือนและได้กำหนดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยใน
ข้อบังคับ ข้อ 62. ได้กำหนดว่าให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกสมาชิกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  
 ณ วันสิ้นปี 2563 (30 กันยายน) สหกรณ์ฯมีทุนดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 2,466,387,622.11 บาท มีรายได้
รวมทั้งสิ้นจำนวน  132,268,698.60  บาท มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้นจำนวน 33,341,582.88  บาท มีกำไรสุทธิจำนวน 
98,927,115.72  บาท ให้ผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้นเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.72  (ปีก่อนร้อยละ 5.85) และ
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 9.00 (ปีก่อนร้อยละ 10.50) 
 ในระหว่างต้นปี 2563 ประเทศไทยและทั่วโลกได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัส      
โคโรนา2019 (COVID 19) เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้มีโครงการบรรเทา      ความ
เดือดร้อนที่มีผลต่อสมาชิก ดังนี้ 
 1. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนผลกระทบ COVID 19 
  (1) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงจากเดิม  1  บาท เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563  ดังนี้ 
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เงินกู้สามัญ   จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุน  จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  จากเดิม  6.00 เป็น 5.00 
เงินกู้เพ่ือการศึกษา  จากเดิม  5.50 เป็น 4.50 
เงินกู้เพ่ือการเคหะฯ  จากเดิม  5.50     เป็น     4.50  
(2) พักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้ทุกประเภท ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-  

กรกฎาคม 2563  
(3) กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษโควิด  ยอดกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ชำระภายใน 24 เดือน 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.5 ต่อปี (เปิดให้กู้ 2 เดือนคือ เดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2563) 
2. สหกรณ์ฯ ได้นำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์อ่ืน ๆ ดังนี้ (เป็นเงินที่เหลือจากการให้สมาชิกกู้แล้ว) 

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด  ประเภทออมทรัพย์ 
       จำนวนเงิน  50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี  

3. สหกรณ์ฯ ได้นำเงินให้สหกรณ์ฯอ่ืนกู้ ดังนี้ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำกัด  จำนวนเงิน 50,000,000.- บาท 
    (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75  ต่อปี 

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯได้สานต่อโครงการจากปี 2562 คือการทำ Application เสร็จสมบูรณ์และเริ่มใช้
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยสหกรณ์ฯ ไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จแจกให้สมาชิก แต่สมาชิกสามารถเปิดดูได้จาก 
Application นี้ ซึ่งสมาชิกสามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมดโดยเฉพาะใบเสร็จประจำเดือน หรือสมุดเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ(เล่มแดง)รวมถึงยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2563 นี้ด้วย หลังจากท่ีสมาชิกเห็นชอบการจัดสรรกำไรปี 2563 
แล้วสหกรณ์ฯจะดำเนินการ Update ข้อมูลในวันถัดไป  
 4.  สหกรณ์ฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ปี 2564-2568  จากความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
 5.  การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้าย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2: เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 32   
         เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2562 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

ประธานในที่ประชุมฯ  นำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ตลอดปี 
2563  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  รับทราบ ดังนี้ 
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จำนวนสมาชิก (ยอดคงเหลือ สิ้นปี 2563) 
ประเภท
สมาชิก 

เมื่อต้นป ี
2563 

เพิ่มระหวา่งปี ลดระหว่างปี คงเหลือสิ้นป ี
2563 สมัครใหม่ ย้ายมาจากสมทบ เสียชีวิต ลาออก ย้ายไปบรรจุเป็นราชการ 

สมาชกิสามัญ 2,374 89 114 0 26 0 2,551 
สมาชิกสมทบ 718 101 0 0 52 114 653 

รวม 3,092 190 114 0 78 114 3,204 

การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ สิ้นปี  2563)   
ที่ รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) 

1 จำนวนสมาชิก (คน) 3,092 3,204 112 
2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,835,816,694.00 1,874,550,308.00 38,733,614.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 17,630,154.00 13,938,540.00 -3,691,614.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ พัฒนาฯ 180,863,628.00 184,391,628.00 3,528,000.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ การศึกษา 6,510,310.00 5,853,286.00 -657,024.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4,786,213.00 3,297,502.00 -1,488,711.00 
7 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 0 15,579,164.00 15,579,164.00 
8 เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ 249,225.00 240,036.00 -9,189.00 
9 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 830,932,180.73 917,062,842.35 86,130,661.62 
10 ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 1,227,889,480.00 1,334,339,190.00 106,449,710.00 
11 ทุนสำรอง 82,925,202.18 92,676,995.63 9,751,793.45 
12 ทุนสะสมตามข้อบงัคับ 4,723,543.26 5,869,588.05 1,146,044.79 
13 กำไรสุทธิ ประจำป ี 97,037,037.64 98,927,115.72 1,890,078.08 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563   
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า 
และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 และข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ  สำหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2563  ขอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ 
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เงินกู้สามัญ   จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุน  จากเดิม  6.25 เป็น 5.25 
เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  จากเดิม  6.00 เป็น 5.00 
เงินกู้เพ่ือการศึกษา  จากเดิม  5.50 เป็น 4.50 
เงินกู้เพ่ือการเคหะฯ  จากเดิม  5.50     เป็น     4.50  
(2) พักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้ทุกประเภท ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-  
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(3) กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษโควิด  ยอดกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ชำระภายใน 24 เดือน 

อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.5 ต่อปี (เปิดให้กู้ 2 เดือนคือ เดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2563) 
2. สหกรณ์ฯ ได้นำเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์อ่ืน ๆ ดังนี้ (เป็นเงินที่เหลือจากการให้สมาชิกกู้แล้ว) 

    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด  ประเภทออมทรัพย์ 
       จำนวนเงิน  50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี  

3. สหกรณ์ฯ ได้นำเงินให้สหกรณ์ฯอ่ืนกู้ ดังนี้ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก จำกัด  จำนวนเงิน 50,000,000.- บาท 
    (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75  ต่อปี 

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯได้สานต่อโครงการจากปี 2562 คือการทำ Application เสร็จสมบูรณ์และเริ่มใช้
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดยสหกรณ์ฯ ไม่ได้พิมพ์ใบเสร็จแจกให้สมาชิก แต่สมาชิกสามารถเปิดดูได้จาก 
Application นี้ ซึ่งสมาชิกสามารถดูข้อมูลได้ทั้งหมดโดยเฉพาะใบเสร็จประจำเดือน หรือสมุดเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ(เล่มแดง)รวมถึงยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2563 นี้ด้วย หลังจากท่ีสมาชิกเห็นชอบการจัดสรรกำไรปี 2563 
แล้วสหกรณ์ฯจะดำเนินการ Update ข้อมูลในวันถัดไป  
 4.  สหกรณ์ฯ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ปี 2564-2568  จากความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
 5.  การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้าย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2: เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 32   
         เมื่อวันที่  23 พฤศจิกายน  2562 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

ประธานในที่ประชุมฯ  นำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ตลอดปี 
2563  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  รับทราบ ดังนี้ 
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จำนวนสมาชิก (ยอดคงเหลือ สิ้นปี 2563) 
ประเภท
สมาชิก 

เมื่อต้นป ี
2563 

เพิ่มระหวา่งปี ลดระหว่างปี คงเหลือสิ้นป ี
2563 สมัครใหม่ ย้ายมาจากสมทบ เสียชีวิต ลาออก ย้ายไปบรรจุเป็นราชการ 

สมาชกิสามัญ 2,374 89 114 0 26 0 2,551 
สมาชิกสมทบ 718 101 0 0 52 114 653 

รวม 3,092 190 114 0 78 114 3,204 

การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ สิ้นปี  2563)   
ที่ รายการ ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) 

1 จำนวนสมาชิก (คน) 3,092 3,204 112 
2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,835,816,694.00 1,874,550,308.00 38,733,614.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 17,630,154.00 13,938,540.00 -3,691,614.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ พัฒนาฯ 180,863,628.00 184,391,628.00 3,528,000.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ การศึกษา 6,510,310.00 5,853,286.00 -657,024.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4,786,213.00 3,297,502.00 -1,488,711.00 
7 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 0 15,579,164.00 15,579,164.00 
8 เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ 249,225.00 240,036.00 -9,189.00 
9 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 830,932,180.73 917,062,842.35 86,130,661.62 
10 ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 1,227,889,480.00 1,334,339,190.00 106,449,710.00 
11 ทุนสำรอง 82,925,202.18 92,676,995.63 9,751,793.45 
12 ทุนสะสมตามข้อบงัคับ 4,723,543.26 5,869,588.05 1,146,044.79 
13 กำไรสุทธิ ประจำป ี 97,037,037.64 98,927,115.72 1,890,078.08 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563   
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า 
และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดสำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 และข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ  สำหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2563  ขอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำปี 2563 โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ 
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2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
  2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
     2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
                ที่กำหนดไว้ 
       3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  3.1 ด้านผลการดำเนินงาน 
  เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,092 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 190 ราย ออกจากสหกรณ์ 
78 ราย สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน 3,204 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,551 ราย และสมาชิกสมทบ 653 
ราย ในวันสิ้นปี 2563 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,466,387,622.11 บาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  204,934,098.48 
บาท หรือร้อยละ 9.06  และในรอบปี 2563 สหกรณ์ฯ มีรายได้ท้ังสิ้น 132,268,698.60 บาท มีค่าใช้จ่าย 
33,341,582.88 บาท กำไรสุทธิ 98,927,115.72  กำไรเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จำนวน 1,890,078.08 หรือร้อยละ 
1.95     มีกำไรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 682,881.40 บาท (ประมาณการไว้ 99,609,997.12บาท) ส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ
กว่าประมาณการไว้ 3,408,420 บาท (ประมาณการไว้ 36,750,002.88) เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่าย 
สหกรณ์ฯมีรายได้ 100 บาท มีค่าใช้จ่าย 25.16 มีกำไร 74.84 บาท รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบี้ย
เงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลำดับ โดย
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และอยู่ภายใต้ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ การจ่ายเงิน
เป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯมีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกำหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดำเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทำงบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจำปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนเพ่ือ
รับทราบ ผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กำหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
  3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
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        3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประเภทออมทรัพย์  ประเภท
กระแสรายวัน ดังนี้ 

     ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย 
จำกัด(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.- บาท(หนึ่งร้อยล้านบาท) แยกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 
94,000,000.- บาท เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6,000,000.-บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นผู้ค้ำประกัน (ในปี 2563 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 
       3.5.1 ระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 900  สัญญา 34,277,698.00 
2 เงินกู้สามัญ 419  สัญญา 615,085,433.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 341  สัญญา 124,299,745.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 20  สัญญา 4,290,751.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 0   สัญญา 0.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 0   สัญญา 0.00 
7 เงินกู้โควิด 208   สัญญา 19,011,900.00 

รวม 1,888  สัญญา 796,965,527.00 
 
 

ที ่ ธนาคาร ประเภท จำนวนเงิน 
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก ) ออมทรัพย์ 158,455,723.24 
2 ธนาคาร ธ.ก.ส. (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 38,026.44 
 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 158,493,749.68 
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 74,077.88 
 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 74,077.88 

รวมทั้งสิ้น 158,567,827.56 
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2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
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33,341,582.88 บาท กำไรสุทธิ 98,927,115.72  กำไรเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จำนวน 1,890,078.08 หรือร้อยละ 
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เงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลำดับ โดย
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และอยู่ภายใต้ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ การจ่ายเงิน
เป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯมีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกำหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดำเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทำงบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจำปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนเพ่ือ
รับทราบ ผลการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กำหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
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        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 
  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนำฝากธนาคารทุกวัน ณ วันสิ้นปี ยอด
บัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้รวมทั้งรายจ่าย
ของสหกรณ์เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ 
        3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประเภทออมทรัพย์  ประเภท
กระแสรายวัน ดังนี้ 

     ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย 
จำกัด(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.- บาท(หนึ่งร้อยล้านบาท) แยกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน 
94,000,000.- บาท เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6,000,000.-บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นผู้ค้ำประกัน (ในปี 2563 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 
       3.5.1 ระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิก 4 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 900  สัญญา 34,277,698.00 
2 เงินกู้สามัญ 419  สัญญา 615,085,433.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 341  สัญญา 124,299,745.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 20  สัญญา 4,290,751.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 0   สัญญา 0.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 0   สัญญา 0.00 
7 เงินกู้โควิด 208   สัญญา 19,011,900.00 

รวม 1,888  สัญญา 796,965,527.00 
 
 

ที ่ ธนาคาร ประเภท จำนวนเงิน 
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก ) ออมทรัพย์ 158,455,723.24 
2 ธนาคาร ธ.ก.ส. (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 38,026.44 
 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 158,493,749.68 
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 74,077.88 
 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 74,077.88 

รวมทั้งสิ้น 158,567,827.56 
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ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 520  สัญญา 13,938,540.00 
2 เงินกู้สามัญ 1,585  สัญญา 1,874,550,308.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 642  สัญญา 184,391,628.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 43  สัญญา 5,853,286.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 6  สัญญา 3,297,502.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 1  สัญญา 240,036.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด 202  สัญญา 15,579,164.00 

รวม     2,999  สัญญา 2,097,850,464.00 
 
ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน คงเหลือ ดังนี้ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก แยกเป็นหนี้ระยะสั้น 

หนี้ระยะยาว  
6,000,000.00 

41,000,000.00 
รวมเป็นเงิน 47,000,000.00 

ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้ (สมาชิกและสหกรณ์อื่น)  คงเหลือ รวม  2,144,850,464.00 
การให้กู้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 ครั้ง 

สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้ การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ มีลูกหนี้เงินกู้สามัญอยู่
ระหว่างรอดำเนินการจำนวน 2 รายรวม 2 สัญญาเป็นจำนวนเงิน  4,417,119.00 บาท   
มีลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 4 ราย รวม 4 สัญญา รวมเป็นเงิน  311,530.76 บาท 
(แยกเป็น สมาชิกสามัญ 1 รายและสมทบ 3 ราย) 
  ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้และเงินฝากและเงินรับอื่นๆ จำนวน 
132,268,698.60 บาท ต่ำกว่างบประมาณรายได้ดอกเบี้ยรับที่ประมาณการไว้จำนวน 4,091,301.40 บาท        
(ตั้งไว้ 136,360,000.00 บาท) 
  3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  รวมเงินฝาก 4 รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น  162,860,063.25 บาท 
       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 34,559,715.98 บาท 
       3.6.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำกัด ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 58,260,347.27 บาท   
       3.6.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตากประเภท ฝากประจำ
จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท 
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       3.6.4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด  ประเภทฝากประจำ 
จำนวนเงิน  50,000,000.00 บาท 
  3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,601,500.- บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำนวนเงิน    464,000.00  บาท 
  3.8 ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นปี 2563  มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จำนวนเงิน  830,932,180.73  
บาท  ในระหว่างปี 2563  สหกรณ์ฯ มีรับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน  171,015,031.28  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน จำนวนเงิน      4,473,333.04  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จำนวนเงิน     84,884,369.66  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินรับฝากคงเหลือ จำนวนเงิน 921,536,775.39 บาท การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  3.9 ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2563 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,227,889,480.00 บาท  เพิ่มข้ึน
ระหว่างป ี จำนวน 115,757,950.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จำนวน  9,308,240.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 2563 
จำนวนเงิน 1,334,339,190.00 บาท 
         3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ 

รายการ 
ยกมาต้นปี 

2563 
เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

2563 
เงินสำรอง 82,925,202.18 9,751,793.45                0 92,676,995.63 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 4,723,543.26 2,535,185.19 1,389,140.00 5,869,588.45 
-ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 1,285,500.00 20,000.00             0 1,305,500.00 
-ทุนสาธารณประโยชน ์                0 310,000.00 266,800.00 43,200.00 
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,402,187.40 50,000.00 52,095.00 1,400,092.40 
-ทุนการศึกษาอบรม 35,636.54 750,000.00 692,773.00 92,863.54 
-ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกเสียชีวติ 49,013.00 900,000.00 377,472.00 571,541.00 
-ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ 650,000.00 20,000.00                0 670,000.00 
-ทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกนั 1,301,206.32 485,185.19             0 1,786,391.51 

ในการใช้เงินทุนสะสมจำนวน 7 กองทุน ในระหว่างปี 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและ 
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
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       3.6.4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด  ประเภทฝากประจำ 
จำนวนเงิน  50,000,000.00 บาท 
  3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,601,500.- บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำนวนเงิน    464,000.00  บาท 
  3.8 ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นปี 2563  มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จำนวนเงิน  830,932,180.73  
บาท  ในระหว่างปี 2563  สหกรณ์ฯ มีรับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน  171,015,031.28  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน จำนวนเงิน      4,473,333.04  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จำนวนเงิน     84,884,369.66  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินรับฝากคงเหลือ จำนวนเงิน 921,536,775.39 บาท การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  3.9 ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2563 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,227,889,480.00 บาท  เพิ่มข้ึน
ระหว่างป ี จำนวน 115,757,950.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จำนวน  9,308,240.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 2563 
จำนวนเงิน 1,334,339,190.00 บาท 
         3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ 

รายการ 
ยกมาต้นปี 

2563 
เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

2563 
เงินสำรอง 82,925,202.18 9,751,793.45                0 92,676,995.63 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 4,723,543.26 2,535,185.19 1,389,140.00 5,869,588.45 
-ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 1,285,500.00 20,000.00             0 1,305,500.00 
-ทุนสาธารณประโยชน ์                0 310,000.00 266,800.00 43,200.00 
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,402,187.40 50,000.00 52,095.00 1,400,092.40 
-ทุนการศึกษาอบรม 35,636.54 750,000.00 692,773.00 92,863.54 
-ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกเสียชีวติ 49,013.00 900,000.00 377,472.00 571,541.00 
-ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ 650,000.00 20,000.00                0 670,000.00 
-ทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกนั 1,301,206.32 485,185.19             0 1,786,391.51 

ในการใช้เงินทุนสะสมจำนวน 7 กองทุน ในระหว่างปี 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและ 
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
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ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 520  สัญญา 13,938,540.00 
2 เงินกู้สามัญ 1,585  สัญญา 1,874,550,308.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 642  สัญญา 184,391,628.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา 43  สัญญา 5,853,286.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ 6  สัญญา 3,297,502.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 1  สัญญา 240,036.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด 202  สัญญา 15,579,164.00 

รวม     2,999  สัญญา 2,097,850,464.00 
 
ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน คงเหลือ ดังนี้ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตาก แยกเป็นหนี้ระยะสั้น 

หนี้ระยะยาว  
6,000,000.00 

41,000,000.00 
รวมเป็นเงิน 47,000,000.00 

ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินให้กู้ (สมาชิกและสหกรณ์อื่น)  คงเหลือ รวม  2,144,850,464.00 
การให้กู้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 ครั้ง 

สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้ การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ มีลูกหนี้เงินกู้สามัญอยู่
ระหว่างรอดำเนินการจำนวน 2 รายรวม 2 สัญญาเป็นจำนวนเงิน  4,417,119.00 บาท   
มีลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 4 ราย รวม 4 สัญญา รวมเป็นเงิน  311,530.76 บาท 
(แยกเป็น สมาชิกสามัญ 1 รายและสมทบ 3 ราย) 
  ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้และเงินฝากและเงินรับอื่นๆ จำนวน 
132,268,698.60 บาท ต่ำกว่างบประมาณรายได้ดอกเบี้ยรับที่ประมาณการไว้จำนวน 4,091,301.40 บาท        
(ตั้งไว้ 136,360,000.00 บาท) 
  3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  รวมเงินฝาก 4 รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น  162,860,063.25 บาท 
       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 34,559,715.98 บาท 
       3.6.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำกัด ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 58,260,347.27 บาท   
       3.6.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตากประเภท ฝากประจำ
จำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท 
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       3.6.4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด  ประเภทฝากประจำ 
จำนวนเงิน  50,000,000.00 บาท 
  3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2563 จำนวน 1,601,500.- บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จำนวนเงิน    464,000.00  บาท 
  3.8 ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นปี 2563  มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จำนวนเงิน  830,932,180.73  
บาท  ในระหว่างปี 2563  สหกรณ์ฯ มีรับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน  171,015,031.28  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน จำนวนเงิน      4,473,333.04  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จำนวนเงิน     84,884,369.66  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2563 มีเงินรับฝากคงเหลือ จำนวนเงิน 921,536,775.39 บาท การปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  3.9 ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2563 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,227,889,480.00 บาท  เพิ่มข้ึน
ระหว่างป ี จำนวน 115,757,950.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จำนวน  9,308,240.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 2563 
จำนวนเงิน 1,334,339,190.00 บาท 
         3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่างๆ 

รายการ 
ยกมาต้นปี 

2563 
เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

2563 
เงินสำรอง 82,925,202.18 9,751,793.45                0 92,676,995.63 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 4,723,543.26 2,535,185.19 1,389,140.00 5,869,588.45 
-ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 1,285,500.00 20,000.00             0 1,305,500.00 
-ทุนสาธารณประโยชน ์                0 310,000.00 266,800.00 43,200.00 
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,402,187.40 50,000.00 52,095.00 1,400,092.40 
-ทุนการศึกษาอบรม 35,636.54 750,000.00 692,773.00 92,863.54 
-ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกเสียชีวติ 49,013.00 900,000.00 377,472.00 571,541.00 
-ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ 650,000.00 20,000.00                0 670,000.00 
-ทุนสวสัดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกนั 1,301,206.32 485,185.19             0 1,786,391.51 

ในการใช้เงินทุนสะสมจำนวน 7 กองทุน ในระหว่างปี 2563 เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและ 
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด 
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3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบ 
กิจการด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกอบด้วย  (1) ด้านบริหารงานทั่วไป  
(2) ด้านบัญชี  (3) ด้านการเงิน  และ(4) ด้านสินเชื่อ 
  ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ด้านการบริหารงานทั่วไป  และ 
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของสหกรณ์ได้กำหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ   ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านในระหว่างที่ได้
ดำเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและมติที่
ประชุมได้กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบกิจการ และอำนวยความ
สะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขตาก จำกัด เป็นไปด้วยดี 
  3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
  3.12 เรื่องอ่ืนๆ    -        ไม่มี 
  นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด  ประจำปี 2563 
      สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษา จำนวน 263 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
264,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

  
  

ปวช. ปวส.

ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 ปี 2 ปี 2  ปริญญาตรี
ปี 2

 ปริญญาตรี
ปี 4

สสจ.ตาก 2              4              1               5               -           1                3                    5                    21             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       3,200      1,000       5,000       -           1,200        3,600            6,000            21,600      บาท

สสอ.เมืองตาก 2              3              -           2               -           -            1                    3                    11             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      -           2,000       -           -            1,200            3,600            10,800      บาท

สสอ.บา้นตาก -           -          -           3               -           -            1                    1                    5                คน
รวมเป็นเงิน -           -          -           3,000       -           -            1,200            1,200            5,400        บาท

สสอ.สามเงา 1              1              4               4               -           -            2                    -                12             คน
รวมเป็นเงิน 800          800         4,000       4,000       -           -            2,400            -                12,000      บาท

สสอ.แมส่อด 4              2              3               -           -           -            4                    1                    14             คน
รวมเป็นเงิน 3,200       1,600      3,000       -           -           -            4,800            1,200            13,800      บาท

สสอ.ทา่สองยาง 1              1              2               1               -           -            -                2                    7                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         2,000       1,000       -           -            -                2,400            7,000        บาท

สสอ.แมร่ะมาด -           -          5               5               -           -            2                    1                    13             คน
รวมเป็นเงิน -           -          5,000       5,000       -           -            2,400            1,200            13,600      บาท

สสอ.พบพระ 1              2              1               1               -           -            4                    1                    10             คน
รวมเป็นเงิน 800          1,600      1,000       1,000       -           -            4,800            1,200            10,400      บาท

สสอ.อุม้ผาง 1              1              -           -           -           -            -                -                2                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         -           -           -           -            -                -                1,600        บาท

สสอ.วงัเจ้า -           2              2               1               -           -            -                1                    6                คน
รวมเป็นเงิน -           1,600      2,000       1,000       -           -            -                1,200            5,800        บาท

รพ.วงัเจ้า -           -          -           2               -           -            1                    -                3                คน
รวมเป็นเงิน -           -          -           2,000       -           -            1,200            -                3,200        บาท

รพ.บา้นตาก 2              3              3               1               -           -            2                    4                    15             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      3,000       1,000       -           -            2,400            4,800            15,200      บาท

รพ.สามเงา 1              -          -           -           -           -            1                    2                    4                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          -           -           -           -            1,200            2,400            4,400        บาท

รพ.แมร่ะมาด 6              8              5               5               -           -            6                    4                    34             คน
รวมเป็นเงิน 4,800       6,400      5,000       5,000       -           -            7,200            4,800            33,200      บาท

รพ.ทา่สองยาง 1              -          -           1               -           -            -                -                2                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          -           1,000       -           -            -                -                1,800        บาท

รพ.อุม้ผาง 1              -          3               -           -           -            2                    -                6                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          3,000       -           -           -            2,400            -                6,200        บาท

รพ.พบพระ 1              1              -           1               -           -            1                    1                    5                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         -           1,000       -           -            1,200            1,200            5,000        บาท

รพ.แมส่อด 1              6              6               11             -           -            5                    5                    34             คน
รวมเป็นเงิน 800          4,800      6,000       11,000     -           -            6,000            6,000            34,600      บาท

รพ.ตสม. 9              12            12             5               -           1                13                 3                    55             คน
รวมเป็นเงิน 7,200       9,600      12,000     5,000       -           1,200        15,600          3,600            54,200      บาท

บ านาญฯ -           1              1               -           -           -            -                2                    4                คน
รวมเป็นเงิน -           800         1,000       -           -           -            -                2,400            4,200        บาท

263       คน
264,000 บาท

รวมท้ังส้ิน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

หน่วยงาน

ระดบัช้ัน

รวม
ระดบัช้ันประถม ระดบัช้ันมัธยม ระดบัวิชาชีพ 1,200 ระดบัอุมศึกษา

800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท
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รวมเป็นเงิน 800          800         4,000       4,000       -           -            2,400            -                12,000      บาท

สสอ.แมส่อด 4              2              3               -           -           -            4                    1                    14             คน
รวมเป็นเงิน 3,200       1,600      3,000       -           -           -            4,800            1,200            13,800      บาท

สสอ.ทา่สองยาง 1              1              2               1               -           -            -                2                    7                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         2,000       1,000       -           -            -                2,400            7,000        บาท

สสอ.แมร่ะมาด -           -          5               5               -           -            2                    1                    13             คน
รวมเป็นเงิน -           -          5,000       5,000       -           -            2,400            1,200            13,600      บาท

สสอ.พบพระ 1              2              1               1               -           -            4                    1                    10             คน
รวมเป็นเงิน 800          1,600      1,000       1,000       -           -            4,800            1,200            10,400      บาท

สสอ.อุม้ผาง 1              1              -           -           -           -            -                -                2                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         -           -           -           -            -                -                1,600        บาท

สสอ.วงัเจ้า -           2              2               1               -           -            -                1                    6                คน
รวมเป็นเงิน -           1,600      2,000       1,000       -           -            -                1,200            5,800        บาท

รพ.วงัเจ้า -           -          -           2               -           -            1                    -                3                คน
รวมเป็นเงิน -           -          -           2,000       -           -            1,200            -                3,200        บาท

รพ.บา้นตาก 2              3              3               1               -           -            2                    4                    15             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      3,000       1,000       -           -            2,400            4,800            15,200      บาท

รพ.สามเงา 1              -          -           -           -           -            1                    2                    4                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          -           -           -           -            1,200            2,400            4,400        บาท

รพ.แมร่ะมาด 6              8              5               5               -           -            6                    4                    34             คน
รวมเป็นเงิน 4,800       6,400      5,000       5,000       -           -            7,200            4,800            33,200      บาท

รพ.ทา่สองยาง 1              -          -           1               -           -            -                -                2                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          -           1,000       -           -            -                -                1,800        บาท

รพ.อุม้ผาง 1              -          3               -           -           -            2                    -                6                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          3,000       -           -           -            2,400            -                6,200        บาท

รพ.พบพระ 1              1              -           1               -           -            1                    1                    5                คน
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รพ.แมส่อด 1              6              6               11             -           -            5                    5                    34             คน
รวมเป็นเงิน 800          4,800      6,000       11,000     -           -            6,000            6,000            34,600      บาท

รพ.ตสม. 9              12            12             5               -           1                13                 3                    55             คน
รวมเป็นเงิน 7,200       9,600      12,000     5,000       -           1,200        15,600          3,600            54,200      บาท

บ านาญฯ -           1              1               -           -           -            -                2                    4                คน
รวมเป็นเงิน -           800         1,000       -           -           -            -                2,400            4,200        บาท

263       คน
264,000 บาท

รวมท้ังส้ิน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

หน่วยงาน

ระดบัช้ัน

รวม
ระดบัช้ันประถม ระดบัช้ันมัธยม ระดบัวิชาชีพ 1,200 ระดบัอุมศึกษา

800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท

13



12 
 

 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบ 
กิจการด้านการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกอบด้วย  (1) ด้านบริหารงานทั่วไป  
(2) ด้านบัญชี  (3) ด้านการเงิน  และ(4) ด้านสินเชื่อ 
  ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ด้านการบริหารงานทั่วไป  และ 
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของสหกรณ์ได้กำหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ   ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านในระหว่างที่ได้
ดำเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและมติที่
ประชุมได้กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบกิจการ และอำนวยความ
สะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขตาก จำกัด เป็นไปด้วยดี 
  3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
  3.12 เรื่องอ่ืนๆ    -        ไม่มี 
  นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด  ประจำปี 2563 
      สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษา จำนวน 263 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
264,000.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

  
  

ปวช. ปวส.

ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 ปี 2 ปี 2  ปริญญาตรี
ปี 2

 ปริญญาตรี
ปี 4

สสจ.ตาก 2              4              1               5               -           1                3                    5                    21             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       3,200      1,000       5,000       -           1,200        3,600            6,000            21,600      บาท

สสอ.เมืองตาก 2              3              -           2               -           -            1                    3                    11             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      -           2,000       -           -            1,200            3,600            10,800      บาท

สสอ.บา้นตาก -           -          -           3               -           -            1                    1                    5                คน
รวมเป็นเงิน -           -          -           3,000       -           -            1,200            1,200            5,400        บาท

สสอ.สามเงา 1              1              4               4               -           -            2                    -                12             คน
รวมเป็นเงิน 800          800         4,000       4,000       -           -            2,400            -                12,000      บาท

สสอ.แมส่อด 4              2              3               -           -           -            4                    1                    14             คน
รวมเป็นเงิน 3,200       1,600      3,000       -           -           -            4,800            1,200            13,800      บาท

สสอ.ทา่สองยาง 1              1              2               1               -           -            -                2                    7                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         2,000       1,000       -           -            -                2,400            7,000        บาท

สสอ.แมร่ะมาด -           -          5               5               -           -            2                    1                    13             คน
รวมเป็นเงิน -           -          5,000       5,000       -           -            2,400            1,200            13,600      บาท

สสอ.พบพระ 1              2              1               1               -           -            4                    1                    10             คน
รวมเป็นเงิน 800          1,600      1,000       1,000       -           -            4,800            1,200            10,400      บาท

สสอ.อุม้ผาง 1              1              -           -           -           -            -                -                2                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         -           -           -           -            -                -                1,600        บาท

สสอ.วงัเจ้า -           2              2               1               -           -            -                1                    6                คน
รวมเป็นเงิน -           1,600      2,000       1,000       -           -            -                1,200            5,800        บาท

รพ.วงัเจ้า -           -          -           2               -           -            1                    -                3                คน
รวมเป็นเงิน -           -          -           2,000       -           -            1,200            -                3,200        บาท

รพ.บา้นตาก 2              3              3               1               -           -            2                    4                    15             คน
รวมเป็นเงิน 1,600       2,400      3,000       1,000       -           -            2,400            4,800            15,200      บาท

รพ.สามเงา 1              -          -           -           -           -            1                    2                    4                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          -           -           -           -            1,200            2,400            4,400        บาท

รพ.แมร่ะมาด 6              8              5               5               -           -            6                    4                    34             คน
รวมเป็นเงิน 4,800       6,400      5,000       5,000       -           -            7,200            4,800            33,200      บาท

รพ.ทา่สองยาง 1              -          -           1               -           -            -                -                2                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          -           1,000       -           -            -                -                1,800        บาท

รพ.อุม้ผาง 1              -          3               -           -           -            2                    -                6                คน
รวมเป็นเงิน 800          -          3,000       -           -           -            2,400            -                6,200        บาท

รพ.พบพระ 1              1              -           1               -           -            1                    1                    5                คน
รวมเป็นเงิน 800          800         -           1,000       -           -            1,200            1,200            5,000        บาท

รพ.แมส่อด 1              6              6               11             -           -            5                    5                    34             คน
รวมเป็นเงิน 800          4,800      6,000       11,000     -           -            6,000            6,000            34,600      บาท

รพ.ตสม. 9              12            12             5               -           1                13                 3                    55             คน
รวมเป็นเงิน 7,200       9,600      12,000     5,000       -           1,200        15,600          3,600            54,200      บาท

บ านาญฯ -           1              1               -           -           -            -                2                    4                คน
รวมเป็นเงิน -           800         1,000       -           -           -            -                2,400            4,200        บาท

263       คน
264,000 บาท

รวมท้ังส้ิน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

หน่วยงาน

ระดบัช้ัน

รวม
ระดบัช้ันประถม ระดบัช้ันมัธยม ระดบัวิชาชีพ 1,200 ระดบัอุมศึกษา

800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท
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3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด  ประจำปี 2563 
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ป.2 ป.5 ม.2 ม.5 ปี 2 ปี 2  ปริญญาตรี
ปี 2
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ปี 4
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รวมเป็นเงิน -           -          -           3,000       -           -            1,200            1,200            5,400        บาท

สสอ.สามเงา 1              1              4               4               -           -            2                    -                12             คน
รวมเป็นเงิน 800          800         4,000       4,000       -           -            2,400            -                12,000      บาท

สสอ.แมส่อด 4              2              3               -           -           -            4                    1                    14             คน
รวมเป็นเงิน 3,200       1,600      3,000       -           -           -            4,800            1,200            13,800      บาท
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สสอ.แมร่ะมาด -           -          5               5               -           -            2                    1                    13             คน
รวมเป็นเงิน -           -          5,000       5,000       -           -            2,400            1,200            13,600      บาท
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รวมเป็นเงิน 800          1,600      1,000       1,000       -           -            4,800            1,200            10,400      บาท
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รพ.แมร่ะมาด 6              8              5               5               -           -            6                    4                    34             คน
รวมเป็นเงิน 4,800       6,400      5,000       5,000       -           -            7,200            4,800            33,200      บาท
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รวมเป็นเงิน 800          800         -           1,000       -           -            1,200            1,200            5,000        บาท

รพ.แมส่อด 1              6              6               11             -           -            5                    5                    34             คน
รวมเป็นเงิน 800          4,800      6,000       11,000     -           -            6,000            6,000            34,600      บาท

รพ.ตสม. 9              12            12             5               -           1                13                 3                    55             คน
รวมเป็นเงิน 7,200       9,600      12,000     5,000       -           1,200        15,600          3,600            54,200      บาท

บ านาญฯ -           1              1               -           -           -            -                2                    4                คน
รวมเป็นเงิน -           800         1,000       -           -           -            -                2,400            4,200        บาท

263       คน
264,000 บาท

รวมท้ังส้ิน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

หน่วยงาน

ระดบัช้ัน

รวม
ระดบัช้ันประถม ระดบัช้ันมัธยม ระดบัวิชาชีพ 1,200 ระดบัอุมศึกษา

800 บาท 1,000 บาท 1,200 บาท
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3.4  เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต  
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

ในปี 2563  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรถึงแก่กรรม   
จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 203,000 บาทตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด  ว่าด้วย สวัสดิการ
สงเคราะห์ สมาชิก ,บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2562 ข้อ 6.การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ 
ตามระเบียบฯนี้   ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  พร้อมพวงหรีดเคารพศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท    ประจำปี  2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จ่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

1 น.ส.ปวีณา  จันธิดา บิดา รพ.แม่ระมาด 10 ต.ค.62 3,000 
2 นายครรชิต  ขัดวิลาศ มารดา รพ.แม่สอด 24 ต.ค.62 3,000 
3 น.ส.นภสั  บุญเรือง มารดา รพ.ตสม. 1 พ.ย.62 3,000 
4 นางเตชินี  เพ้ียนสำอางค์ บิดา รพ.แม่สอด 8 พ.ย.62 3,000 
5 นางหทัย  ศรีชัยวิทย์ บิดา บำนาญฯ 8 พ.ย.62 3,000 
6 นางปัทมา  คงศรี มารดา รพ.แม่สอด 21 พ.ย.62 3,000 
7 น.ส.บุญคุ้ม  อ่ำเจ๊ก บิดา รพ.บ้านตาก 26 พ.ย.62 3,000 
8 นางกัญญ์วรา  ธรรมแงะ บิดา บำนาญฯ 26 พ.ย.62 3,000 
9 นายชิด  บุญมาก มารดา รพ.แม่สอด 26 พ.ย.62 3,000 
10 น.ส.วชัราภรณ์  จันทร์มี คู่สมรส รพ.แม่สอด 11 ธ.ค.62 15,000 
11 นางวิภา  อัศยเผ่า บิดา หุ้นครบ 11 ธ.ค.62 3,000 
12 น.ส.ศิราณ ี เส็งสาย บิดา รพ.ตสม. 24 ธ.ค.62 3,000 
13 น.ส.สายพิณ  ปานทา บิดา สสอ.เมืองตาก 24 ธ.ค.62 3,000 
14 น.ส.กันจนา  มีเกาะ มารดา รพ.แม่สอด 24 ธ.ค.62 3,000 
15 นางอัมพร  บุสุวะ บิดา รพ.แมร่ะมาด 27 ธ.ค.62 3,000 
16 น.ส.ปารวีร์  จูรัตนากร มารดา รพ.แม่สอด 27 ธ.ค.63 3,000 

15 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์กับ

ผู้เสียชีวิต 
หน่วยงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่จ่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

17 นางอรรถพร  ตามูล คู่สมรส บำนาญฯ 21 ม.ค.63 10,000 
18 นางวริดา  บุญลือ บิดา สสอ.สามเงา 21 ม.ค.63 3,000 
19 น.ส.คนึง  แก้วจันทร์เพชร มารดา สสจ.ตาก 21 ม.ค.63 3,000 
20 นายมนัส  คำคีรีกุล บิดา สสอ.ท่าสองยาง 6 ก.พ.63 3,000 
21 น.ส.วาสนา  นาคน้อย บิดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
22 นางจุรีรัตน์  ฐานะวุฑฒ์ มารดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
23 นางบุษราคัม  คิดศรี มารดา รพ.พบพระ 24 ก.พ.63 3,000 
24 น.ส.ธัญพร  ดอยแก้วขาว บิดา รพ.แม่ระมาด 25 ก.พ.63 3,000 
25 นายพัฒน์ชพงศ ์ กลางบุญเรือง มารดา สสอ.วังเจ้า 4 มี.ค.63 3,000 
26 น.ส.จินตนา  ประทุมทอง บิดา บำนาญฯ 4 มี.ค.63 3,000 
27 นางประนอม  คำปาสังข์ บิดาและมารดา สสอ.สามเงา 4 มี.ค.63 6,000 
28 น.ส.จรรยา  วงษ์หอมจันทร์ มารดา บำนาญฯ 13 มี.ค.63 3,000 
29 นางขวัญเรือน  แสงเจริญ มารดา สสอ.เมืองตาก 20 มี.ค.63 3,000 
30 นางศรีวรรณา  เถินบุรินทร์ บิดา รพ.แม่ระมาด 2 เม.ย.63 3,000 
31 นางสุธิศา  สุขเกษม มารดา สสอ.วังเจ้า 2 เม.ย.63 3,000 
32 น.ส.ลัดดาวัลย ์ เล็กธำรงค ์ มารดา บำนาญฯ 2 เม.ย.63 3,000 
33 นายสุวสันต์  หล่อเมือง มารดา รพ.ตสม. 16 เม.ย.63 3,000 
34 นางศิรดา  โทนสังข์อินทร์ มารดา บำนาญฯ 23 เม.ย.63 3,000 
35 น.ส.มาลัย  เครือคำวัง มารดา รพ.แม่สอด 28 เม.ย.63 3,000 
36 น.ส.ดวงจันทร์  วงษ์ต๊ะ มารดา สสอ.แม่ระมาด 28 เม.ย.63 3,000 
37 นางปัทมา  สืบชมภู บิดา รพ.ตสม. 30 เม.ย.63 3,000 
38 นางนงลักษณ ์ นวรัตนารมย์ บิดา รพ.สามเงา 14 พ.ค.63 3,000 
39 นายบุญมี  ทับสุริ บิดา รพ.ตสม. 4 มิ.ย.63 3,000 
40 นางชาลีวัลย์  พรรณาศร มารดา รพ.สามเงา 24 มิ.ย.63 3,000 
41 นายชัยยศ  หล้าเขียว บิดา สสอ.แม่ระมาด 26 มิ.ย.63 3,000 
42 นายพรชัย  ไชยสาร มารดา บำนาญฯ 3 ก.ค.63 3,000 
43 นางหทัยชนก  ธารา บิดา รพ.แม่สอด 17 ก.ค.63 3,000 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์กับ

ผู้เสียชีวิต 
หน่วยงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่จ่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

17 นางอรรถพร  ตามูล คู่สมรส บำนาญฯ 21 ม.ค.63 10,000 
18 นางวริดา  บุญลือ บิดา สสอ.สามเงา 21 ม.ค.63 3,000 
19 น.ส.คนึง  แก้วจันทร์เพชร มารดา สสจ.ตาก 21 ม.ค.63 3,000 
20 นายมนัส  คำคีรีกุล บิดา สสอ.ท่าสองยาง 6 ก.พ.63 3,000 
21 น.ส.วาสนา  นาคน้อย บิดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
22 นางจุรีรัตน์  ฐานะวุฑฒ์ มารดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
23 นางบุษราคัม  คิดศรี มารดา รพ.พบพระ 24 ก.พ.63 3,000 
24 น.ส.ธัญพร  ดอยแก้วขาว บิดา รพ.แม่ระมาด 25 ก.พ.63 3,000 
25 นายพัฒน์ชพงศ ์ กลางบุญเรือง มารดา สสอ.วังเจ้า 4 มี.ค.63 3,000 
26 น.ส.จินตนา  ประทุมทอง บิดา บำนาญฯ 4 มี.ค.63 3,000 
27 นางประนอม  คำปาสังข์ บิดาและมารดา สสอ.สามเงา 4 มี.ค.63 6,000 
28 น.ส.จรรยา  วงษ์หอมจันทร์ มารดา บำนาญฯ 13 มี.ค.63 3,000 
29 นางขวัญเรือน  แสงเจริญ มารดา สสอ.เมืองตาก 20 มี.ค.63 3,000 
30 นางศรีวรรณา  เถินบุรินทร์ บิดา รพ.แม่ระมาด 2 เม.ย.63 3,000 
31 นางสุธิศา  สุขเกษม มารดา สสอ.วังเจ้า 2 เม.ย.63 3,000 
32 น.ส.ลัดดาวัลย ์ เล็กธำรงค ์ มารดา บำนาญฯ 2 เม.ย.63 3,000 
33 นายสุวสันต์  หล่อเมือง มารดา รพ.ตสม. 16 เม.ย.63 3,000 
34 นางศิรดา  โทนสังข์อินทร์ มารดา บำนาญฯ 23 เม.ย.63 3,000 
35 น.ส.มาลัย  เครือคำวัง มารดา รพ.แม่สอด 28 เม.ย.63 3,000 
36 น.ส.ดวงจันทร์  วงษ์ต๊ะ มารดา สสอ.แม่ระมาด 28 เม.ย.63 3,000 
37 นางปัทมา  สืบชมภู บิดา รพ.ตสม. 30 เม.ย.63 3,000 
38 นางนงลักษณ ์ นวรัตนารมย์ บิดา รพ.สามเงา 14 พ.ค.63 3,000 
39 นายบุญมี  ทับสุริ บิดา รพ.ตสม. 4 มิ.ย.63 3,000 
40 นางชาลีวัลย์  พรรณาศร มารดา รพ.สามเงา 24 มิ.ย.63 3,000 
41 นายชัยยศ  หล้าเขียว บิดา สสอ.แม่ระมาด 26 มิ.ย.63 3,000 
42 นายพรชัย  ไชยสาร มารดา บำนาญฯ 3 ก.ค.63 3,000 
43 นางหทัยชนก  ธารา บิดา รพ.แม่สอด 17 ก.ค.63 3,000 
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3.4  เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต  
        ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

ในปี 2563  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตรถึงแก่กรรม   
จำนวน 53 ราย เป็นเงิน 203,000 บาทตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด  ว่าด้วย สวัสดิการ
สงเคราะห์ สมาชิก ,บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2562 ข้อ 6.การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ 
ตามระเบียบฯนี้   ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  พร้อมพวงหรีดเคารพศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท    ประจำปี  2563  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์
กับผู้เสียชีวิต 

หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จ่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

1 น.ส.ปวีณา  จันธิดา บิดา รพ.แม่ระมาด 10 ต.ค.62 3,000 
2 นายครรชิต  ขัดวิลาศ มารดา รพ.แม่สอด 24 ต.ค.62 3,000 
3 น.ส.นภสั  บุญเรือง มารดา รพ.ตสม. 1 พ.ย.62 3,000 
4 นางเตชินี  เพ้ียนสำอางค์ บิดา รพ.แม่สอด 8 พ.ย.62 3,000 
5 นางหทัย  ศรีชัยวิทย์ บิดา บำนาญฯ 8 พ.ย.62 3,000 
6 นางปัทมา  คงศรี มารดา รพ.แม่สอด 21 พ.ย.62 3,000 
7 น.ส.บุญคุ้ม  อ่ำเจ๊ก บิดา รพ.บ้านตาก 26 พ.ย.62 3,000 
8 นางกัญญ์วรา  ธรรมแงะ บิดา บำนาญฯ 26 พ.ย.62 3,000 
9 นายชิด  บุญมาก มารดา รพ.แม่สอด 26 พ.ย.62 3,000 
10 น.ส.วชัราภรณ์  จันทร์มี คู่สมรส รพ.แม่สอด 11 ธ.ค.62 15,000 
11 นางวิภา  อัศยเผ่า บิดา หุ้นครบ 11 ธ.ค.62 3,000 
12 น.ส.ศิราณ ี เส็งสาย บิดา รพ.ตสม. 24 ธ.ค.62 3,000 
13 น.ส.สายพิณ  ปานทา บิดา สสอ.เมืองตาก 24 ธ.ค.62 3,000 
14 น.ส.กันจนา  มีเกาะ มารดา รพ.แม่สอด 24 ธ.ค.62 3,000 
15 นางอัมพร  บุสุวะ บิดา รพ.แมร่ะมาด 27 ธ.ค.62 3,000 
16 น.ส.ปารวีร์  จูรัตนากร มารดา รพ.แม่สอด 27 ธ.ค.63 3,000 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์กับ

ผู้เสียชีวิต 
หน่วยงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่จ่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

17 นางอรรถพร  ตามูล คู่สมรส บำนาญฯ 21 ม.ค.63 10,000 
18 นางวริดา  บุญลือ บิดา สสอ.สามเงา 21 ม.ค.63 3,000 
19 น.ส.คนึง  แก้วจันทร์เพชร มารดา สสจ.ตาก 21 ม.ค.63 3,000 
20 นายมนัส  คำคีรีกุล บิดา สสอ.ท่าสองยาง 6 ก.พ.63 3,000 
21 น.ส.วาสนา  นาคน้อย บิดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
22 นางจุรีรัตน์  ฐานะวุฑฒ์ มารดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
23 นางบุษราคัม  คิดศรี มารดา รพ.พบพระ 24 ก.พ.63 3,000 
24 น.ส.ธัญพร  ดอยแก้วขาว บิดา รพ.แม่ระมาด 25 ก.พ.63 3,000 
25 นายพัฒน์ชพงศ ์ กลางบุญเรือง มารดา สสอ.วังเจ้า 4 มี.ค.63 3,000 
26 น.ส.จินตนา  ประทุมทอง บิดา บำนาญฯ 4 มี.ค.63 3,000 
27 นางประนอม  คำปาสังข์ บิดาและมารดา สสอ.สามเงา 4 มี.ค.63 6,000 
28 น.ส.จรรยา  วงษ์หอมจันทร์ มารดา บำนาญฯ 13 มี.ค.63 3,000 
29 นางขวัญเรือน  แสงเจริญ มารดา สสอ.เมืองตาก 20 มี.ค.63 3,000 
30 นางศรีวรรณา  เถินบุรินทร์ บิดา รพ.แม่ระมาด 2 เม.ย.63 3,000 
31 นางสุธิศา  สุขเกษม มารดา สสอ.วังเจ้า 2 เม.ย.63 3,000 
32 น.ส.ลัดดาวัลย ์ เล็กธำรงค ์ มารดา บำนาญฯ 2 เม.ย.63 3,000 
33 นายสุวสันต์  หล่อเมือง มารดา รพ.ตสม. 16 เม.ย.63 3,000 
34 นางศิรดา  โทนสังข์อินทร์ มารดา บำนาญฯ 23 เม.ย.63 3,000 
35 น.ส.มาลัย  เครือคำวัง มารดา รพ.แม่สอด 28 เม.ย.63 3,000 
36 น.ส.ดวงจันทร์  วงษ์ต๊ะ มารดา สสอ.แม่ระมาด 28 เม.ย.63 3,000 
37 นางปัทมา  สืบชมภู บิดา รพ.ตสม. 30 เม.ย.63 3,000 
38 นางนงลักษณ ์ นวรัตนารมย์ บิดา รพ.สามเงา 14 พ.ค.63 3,000 
39 นายบุญมี  ทับสุริ บิดา รพ.ตสม. 4 มิ.ย.63 3,000 
40 นางชาลีวัลย์  พรรณาศร มารดา รพ.สามเงา 24 มิ.ย.63 3,000 
41 นายชัยยศ  หล้าเขียว บิดา สสอ.แม่ระมาด 26 มิ.ย.63 3,000 
42 นายพรชัย  ไชยสาร มารดา บำนาญฯ 3 ก.ค.63 3,000 
43 นางหทัยชนก  ธารา บิดา รพ.แม่สอด 17 ก.ค.63 3,000 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
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วัน/เดือน/ปี 
ที่จ่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

17 นางอรรถพร  ตามูล คู่สมรส บำนาญฯ 21 ม.ค.63 10,000 
18 นางวริดา  บุญลือ บิดา สสอ.สามเงา 21 ม.ค.63 3,000 
19 น.ส.คนึง  แก้วจันทร์เพชร มารดา สสจ.ตาก 21 ม.ค.63 3,000 
20 นายมนัส  คำคีรีกุล บิดา สสอ.ท่าสองยาง 6 ก.พ.63 3,000 
21 น.ส.วาสนา  นาคน้อย บิดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
22 นางจุรีรัตน์  ฐานะวุฑฒ์ มารดา สสอ.สามเงา 6 ก.พ.63 3,000 
23 นางบุษราคัม  คิดศรี มารดา รพ.พบพระ 24 ก.พ.63 3,000 
24 น.ส.ธัญพร  ดอยแก้วขาว บิดา รพ.แม่ระมาด 25 ก.พ.63 3,000 
25 นายพัฒน์ชพงศ ์ กลางบุญเรือง มารดา สสอ.วังเจ้า 4 มี.ค.63 3,000 
26 น.ส.จินตนา  ประทุมทอง บิดา บำนาญฯ 4 มี.ค.63 3,000 
27 นางประนอม  คำปาสังข์ บิดาและมารดา สสอ.สามเงา 4 มี.ค.63 6,000 
28 น.ส.จรรยา  วงษ์หอมจันทร์ มารดา บำนาญฯ 13 มี.ค.63 3,000 
29 นางขวัญเรือน  แสงเจริญ มารดา สสอ.เมืองตาก 20 มี.ค.63 3,000 
30 นางศรีวรรณา  เถินบุรินทร์ บิดา รพ.แม่ระมาด 2 เม.ย.63 3,000 
31 นางสุธิศา  สุขเกษม มารดา สสอ.วังเจ้า 2 เม.ย.63 3,000 
32 น.ส.ลัดดาวัลย ์ เล็กธำรงค ์ มารดา บำนาญฯ 2 เม.ย.63 3,000 
33 นายสุวสันต์  หล่อเมือง มารดา รพ.ตสม. 16 เม.ย.63 3,000 
34 นางศิรดา  โทนสังข์อินทร์ มารดา บำนาญฯ 23 เม.ย.63 3,000 
35 น.ส.มาลัย  เครือคำวัง มารดา รพ.แม่สอด 28 เม.ย.63 3,000 
36 น.ส.ดวงจันทร์  วงษ์ต๊ะ มารดา สสอ.แม่ระมาด 28 เม.ย.63 3,000 
37 นางปัทมา  สืบชมภู บิดา รพ.ตสม. 30 เม.ย.63 3,000 
38 นางนงลักษณ ์ นวรัตนารมย์ บิดา รพ.สามเงา 14 พ.ค.63 3,000 
39 นายบุญมี  ทับสุริ บิดา รพ.ตสม. 4 มิ.ย.63 3,000 
40 นางชาลีวัลย์  พรรณาศร มารดา รพ.สามเงา 24 มิ.ย.63 3,000 
41 นายชัยยศ  หล้าเขียว บิดา สสอ.แม่ระมาด 26 มิ.ย.63 3,000 
42 นายพรชัย  ไชยสาร มารดา บำนาญฯ 3 ก.ค.63 3,000 
43 นางหทัยชนก  ธารา บิดา รพ.แม่สอด 17 ก.ค.63 3,000 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์กับ

ผู้เสียชีวิต 
หน่วยงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ทีจ่่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

44 นายสุธี  พรเชาวดีสกุล บิดา สสอ.แม่สอด 10 ส.ค.63 3,000 
45 นายนพดล  ยศบรรเทิง มารดา สสอ.แม่ระมาด 20 ส.ค.63 3,000 
46 นางสุมล  ปัญญาดวง มารดา บำนาญฯ 28 ส.ค.63 3,000 
47 นางหทัยรัตน์  ธงวลัย บิดา รพ.ตสม. 28 ส.ค.63 3,000 
48 นางจิรานันท์  ปัญญา มารดา รพ.แม่ระมาด 28 ส.ค.63 3,000 
49 นางพรรณิกา  คงสมบูรณ์ บิดา รพ.แม่สอด 3 ก.ย.63 3,000 
50 นางบัวผัด  ปานจร บิดา รพ.แม่สอด 3 ก.ย.63 3,000 
51 นางฐิตินันท์  มั่นคง บิดา บำนาญฯ 21 ก.ย.63 3,000 
52 นางศุภากร  ฮอมสงวน บิดา รพ.สามเงา 21 ก.ย.63 3,000 
53 นางวีณา  อ่อนนวล คู่สมรส บำนาญฯ 23 ก.ย.63 25,000 

รวม 53 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  203,000 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.5  การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์     
      สาธารณสุขตากจำกัด  เป็นสมาชิก 
  3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กันตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วย โดยได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109  เพ่ือให้
คณะกรรมการดำเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบำรุง
สันนิบาตเป็นประจำทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560  เป็นต้นไป 

  3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 
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3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่ 1)  ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
2563  มีสมาชิก ประมาณ 210,325 ราย(ปี2562 มี 201,629ราย)ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,928 ราย   เสียค่า
สงเคราะห์ศพปี 2564 จำนวน 4,520 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ  รายละประมาณ 
1,000,000.00  บาท ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด   และบุตรของ
สมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร ไม่รับ บิดา มารดา และคู่สมรส  

3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขไทย (กสธท.) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่ากองทุนสสธท.หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตจะ
ได้รับเงินสงเคราะห์ หนึ่งล้าน บาท เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละ
ปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกท่ีผ่านการ
อนุมัติจากล้านที่ 1 แล้ว  
  ปัจจุบันสมาคมอนุมัติให้สมาชิกสหกรณ์ฯที่ยังไม่ได้สมัครสสธท.(ล้านที่ 1) สามารถสมัครเป็น
สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่ 2) พร้อมกันได้ แต่ทั้งนี้มีระยะเวลาการคุ้มครอง สสธท. มีผลเมื่อเป็น
สมาชิกแล้ว 1 ปี ส่วน กสธท.จะมีผลเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว 2 ปี นับแต่วันที่อนุมัติ ยกเว้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมี
ผลทันที ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปโดยจะตัดรอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน  ปัจจุบันมีสมาชิกท่ัวประเทศท้ังสิ้น 
79,093  ราย (ปี2562 มี 72,018  ราย)  ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิกล้านที่ 2 จำนวน 1,284 ราย (ปี2562 มี 1,216 
ราย) 

  3.5.5   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ หกแสน บาท เสีย
ค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวน
สมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่ 1)  ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
2563  มีสมาชิก ประมาณ 210,325 ราย(ปี2562 มี 201,629ราย)ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,928 ราย   เสียค่า
สงเคราะห์ศพปี 2564 จำนวน 4,520 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ  รายละประมาณ 
1,000,000.00  บาท ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด   และบุตรของ
สมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร ไม่รับ บิดา มารดา และคู่สมรส  

3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขไทย (กสธท.) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่ากองทุนสสธท.หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตจะ
ได้รับเงินสงเคราะห์ หนึ่งล้าน บาท เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละ
ปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกท่ีผ่านการ
อนุมัติจากล้านที่ 1 แล้ว  
  ปัจจุบันสมาคมอนุมัติให้สมาชิกสหกรณ์ฯที่ยังไม่ได้สมัครสสธท.(ล้านที่ 1) สามารถสมัครเป็น
สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่ 2) พร้อมกันได้ แต่ทั้งนี้มีระยะเวลาการคุ้มครอง สสธท. มีผลเมื่อเป็น
สมาชิกแล้ว 1 ปี ส่วน กสธท.จะมีผลเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว 2 ปี นับแต่วันที่อนุมัติ ยกเว้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมี
ผลทันที ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปโดยจะตัดรอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน  ปัจจุบันมีสมาชิกท่ัวประเทศท้ังสิ้น 
79,093  ราย (ปี2562 มี 72,018  ราย)  ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิกล้านที่ 2 จำนวน 1,284 ราย (ปี2562 มี 1,216 
ราย) 

  3.5.5   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ หกแสน บาท เสีย
ค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวน
สมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล 
ความสัมพันธ์กับ

ผู้เสียชีวิต 
หน่วยงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ทีจ่่ายเงิน 

จำนวนเงิน 

44 นายสุธี  พรเชาวดีสกุล บิดา สสอ.แม่สอด 10 ส.ค.63 3,000 
45 นายนพดล  ยศบรรเทิง มารดา สสอ.แม่ระมาด 20 ส.ค.63 3,000 
46 นางสุมล  ปัญญาดวง มารดา บำนาญฯ 28 ส.ค.63 3,000 
47 นางหทัยรัตน์  ธงวลัย บิดา รพ.ตสม. 28 ส.ค.63 3,000 
48 นางจิรานันท์  ปัญญา มารดา รพ.แม่ระมาด 28 ส.ค.63 3,000 
49 นางพรรณิกา  คงสมบูรณ์ บิดา รพ.แม่สอด 3 ก.ย.63 3,000 
50 นางบัวผัด  ปานจร บิดา รพ.แม่สอด 3 ก.ย.63 3,000 
51 นางฐิตินันท์  มั่นคง บิดา บำนาญฯ 21 ก.ย.63 3,000 
52 นางศุภากร  ฮอมสงวน บิดา รพ.สามเงา 21 ก.ย.63 3,000 
53 นางวีณา  อ่อนนวล คู่สมรส บำนาญฯ 23 ก.ย.63 25,000 

รวม 53 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  203,000 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.5  การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์     
      สาธารณสุขตากจำกัด  เป็นสมาชิก 
  3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กันตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วย โดยได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109  เพ่ือให้
คณะกรรมการดำเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบำรุง
สันนิบาตเป็นประจำทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560  เป็นต้นไป 

  3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 
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3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่ 1)  ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
2563  มีสมาชิก ประมาณ 210,325 ราย(ปี2562 มี 201,629ราย)ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,928 ราย   เสียค่า
สงเคราะห์ศพปี 2564 จำนวน 4,520 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ  รายละประมาณ 
1,000,000.00  บาท ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด   และบุตรของ
สมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร ไม่รับ บิดา มารดา และคู่สมรส  

3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขไทย (กสธท.) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่ากองทุนสสธท.หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตจะ
ได้รับเงินสงเคราะห์ หนึ่งล้าน บาท เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละ
ปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกท่ีผ่านการ
อนุมัติจากล้านที่ 1 แล้ว  
  ปัจจุบันสมาคมอนุมัติให้สมาชิกสหกรณ์ฯที่ยังไม่ได้สมัครสสธท.(ล้านที่ 1) สามารถสมัครเป็น
สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่ 2) พร้อมกันได้ แต่ทั้งนี้มีระยะเวลาการคุ้มครอง สสธท. มีผลเมื่อเป็น
สมาชิกแล้ว 1 ปี ส่วน กสธท.จะมีผลเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว 2 ปี นับแต่วันที่อนุมัติ ยกเว้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมี
ผลทันที ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปโดยจะตัดรอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน  ปัจจุบันมีสมาชิกท่ัวประเทศท้ังสิ้น 
79,093  ราย (ปี2562 มี 72,018  ราย)  ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิกล้านที่ 2 จำนวน 1,284 ราย (ปี2562 มี 1,216 
ราย) 

  3.5.5   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ หกแสน บาท เสีย
ค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวน
สมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของ
สหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่ 1)  ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  
2563  มีสมาชิก ประมาณ 210,325 ราย(ปี2562 มี 201,629ราย)ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,928 ราย   เสียค่า
สงเคราะห์ศพปี 2564 จำนวน 4,520 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ  รายละประมาณ 
1,000,000.00  บาท ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด   และบุตรของ
สมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร ไม่รับ บิดา มารดา และคู่สมรส  

3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขไทย (กสธท.) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่ากองทุนสสธท.หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตจะ
ได้รับเงินสงเคราะห์ หนึ่งล้าน บาท เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละ
ปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)    ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกท่ีผ่านการ
อนุมัติจากล้านที่ 1 แล้ว  
  ปัจจุบันสมาคมอนุมัติให้สมาชิกสหกรณ์ฯที่ยังไม่ได้สมัครสสธท.(ล้านที่ 1) สามารถสมัครเป็น
สมาชิก สสธท.(ล้านที่1) และ กสธท.(ล้านที่ 2) พร้อมกันได้ แต่ทั้งนี้มีระยะเวลาการคุ้มครอง สสธท. มีผลเมื่อเป็น
สมาชิกแล้ว 1 ปี ส่วน กสธท.จะมีผลเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว 2 ปี นับแต่วันที่อนุมัติ ยกเว้นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมี
ผลทันที ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปโดยจะตัดรอบทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน  ปัจจุบันมีสมาชิกท่ัวประเทศท้ังสิ้น 
79,093  ราย (ปี2562 มี 72,018  ราย)  ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิกล้านที่ 2 จำนวน 1,284 ราย (ปี2562 มี 1,216 
ราย) 

  3.5.5   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ หกแสน บาท เสีย
ค่าเงินสงเคราะห์ศพปี2564 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวน
สมาชิกผู้รับการสงเคราะห์)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 3.6 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่
เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตาม
เกณฑ์ของเงินเดือนตามบัญชีถือจ่ายของ
สมาชิกโดยไม่รวมรายได้อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 
อัตราเงินเดือน (บาท)       หุ้นที่ถือขั้นต่ำ 
ไม่เกิน     7,000                   600   
    7,001-8,000                   700 
    8,001-9,000                   800 
  9,001-10,000                   900 
10,001-11,000                 1,000 
11,001-12,000                 1,100 
12,001-13,000                 1,200 
13,001-14,000                 1,300   
14,001-15,000                 1,400 
15,001  ขึ้นไป                  1,500   

ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น
ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นราย
เดือน ตามเกณฑ์ของเงินเดือนตามบัญชี
ถือจ่ายของสมาชิกโดยไม่รวมรายได้อ่ืนๆ  
ดังต่อไปนี้ 
    อัตราเงินเดือน        หุ้นที่ถือขั้นต่ำ 
ไม่เกิน   15,000.-            400 บาท 
ตั้งแต่    15,000.- ขึ้นไป    500 บาท 
     
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000  บาท
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือ ตามประกาศ
ของสหกรณ์     

 
 
 
เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
สมาชิกและให้
สอดคล้อง กับ
สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 
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 3.7 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 2 ข้อ 12. วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็น 
สมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน ร้อยละ 
90 ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ใน
สหกรณ ์บวก ด้วยเงินสวัสดิการ จำนวน 
120,000 บาท บวก 300,000 บาท สำหรับ
สมาชิกท่ีสมัคร สสธท. สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000.- บาท 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
ไม่เกิน 6 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้
บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
 ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องสมัครเป็นสมาชิก   
 ของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต ่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน  
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต1่,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 

หมวด 2  ข้อ.12 วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนิน 
การพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใน
จำกัดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ชำระ
แล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ บวก ด้วยเงิน
สวัสดิการ จำนวน 120,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 3,000,000.- บาท 
 
 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
  ไม่เกิน 5 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้ 
 บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่  500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 
-วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
 

 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกัน
พ.ร.บ.สหกรณ ์
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 3.7 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 2 ข้อ 12. วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็น 
สมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน ร้อยละ 
90 ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ใน
สหกรณ ์บวก ด้วยเงินสวัสดิการ จำนวน 
120,000 บาท บวก 300,000 บาท สำหรับ
สมาชิกท่ีสมัคร สสธท. สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000.- บาท 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
ไม่เกิน 6 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้
บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
 ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องสมัครเป็นสมาชิก   
 ของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต ่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน  
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต1่,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 

หมวด 2  ข้อ.12 วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนิน 
การพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใน
จำกัดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ชำระ
แล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ บวก ด้วยเงิน
สวัสดิการ จำนวน 120,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 3,000,000.- บาท 
 
 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
  ไม่เกิน 5 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้ 
 บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่  500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 
-วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
 

 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกัน
พ.ร.บ.สหกรณ ์
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 3.6 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่
เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตาม
เกณฑ์ของเงินเดือนตามบัญชีถือจ่ายของ
สมาชิกโดยไม่รวมรายได้อ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ 
อัตราเงินเดือน (บาท)       หุ้นที่ถือขั้นต่ำ 
ไม่เกิน     7,000                   600   
    7,001-8,000                   700 
    8,001-9,000                   800 
  9,001-10,000                   900 
10,001-11,000                 1,000 
11,001-12,000                 1,100 
12,001-13,000                 1,200 
13,001-14,000                 1,300   
14,001-15,000                 1,400 
15,001  ขึ้นไป                  1,500   

ข้อ 4.   สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้น
ตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นราย
เดือน ตามเกณฑ์ของเงินเดือนตามบัญชี
ถือจ่ายของสมาชิกโดยไม่รวมรายได้อ่ืนๆ  
ดังต่อไปนี้ 
    อัตราเงินเดือน        หุ้นที่ถือขั้นต่ำ 
ไม่เกิน   15,000.-            400 บาท 
ตั้งแต่    15,000.- ขึ้นไป    500 บาท 
     
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000  บาท
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือ ตามประกาศ
ของสหกรณ์     

 
 
 
เพ่ือเป็นการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
สมาชิกและให้
สอดคล้อง กับ
สภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 
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 3.7 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 2 ข้อ 12. วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็น 
สมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน ร้อยละ 
90 ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ใน
สหกรณ ์บวก ด้วยเงินสวัสดิการ จำนวน 
120,000 บาท บวก 300,000 บาท สำหรับ
สมาชิกท่ีสมัคร สสธท. สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000.- บาท 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
ไม่เกิน 6 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้
บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
 ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องสมัครเป็นสมาชิก   
 ของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต ่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน  
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต1่,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 

หมวด 2  ข้อ.12 วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนิน 
การพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใน
จำกัดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ชำระ
แล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ บวก ด้วยเงิน
สวัสดิการ จำนวน 120,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 3,000,000.- บาท 
 
 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
  ไม่เกิน 5 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้ 
 บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่  500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 
-วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
 

 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกัน
พ.ร.บ.สหกรณ ์
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 3.7 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 32 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 2 ข้อ 12. วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็น 
สมควร แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน ร้อยละ 
90 ของค่าหุ้นที่ชำระแล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ใน
สหกรณ ์บวก ด้วยเงินสวัสดิการ จำนวน 
120,000 บาท บวก 300,000 บาท สำหรับ
สมาชิกท่ีสมัคร สสธท. สูงสุดไม่เกิน 
3,000,000.- บาท 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
ไม่เกิน 6 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้
บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
 ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน ต้องสมัครเป็นสมาชิก   
 ของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต ่ 500,001 บาท แต่ไม่เกิน  
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 
-วงเงินกู้ตั้งแต1่,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน ต้อง 
 สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท. 

หมวด 2  ข้อ.12 วรรคห้า 
“สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้าง
บำเหน็จรายเดือน จำนวนเงินกู้ท่ีให้สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่งนั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนิน 
การพิจารณาเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายใน
จำกัดไม่เกิน ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่ชำระ
แล้วของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ บวก ด้วยเงิน
สวัสดิการ จำนวน 120,000 บาท สูงสุดไม่
เกิน 3,000,000.- บาท 
 
 
หมวดที ่ 5 หลักประกันสำหรับเงินกู้ 
-สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้ 
  ไม่เกิน 5 สัญญา 
-สมาชิกผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้เงินสามัญ โดยให้ใช้ 
 บุคคลค้ำประกัน ดังนี้ 
-วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท 
  ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่  500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน  
-วงเงินกู้ตั้งแต่1,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 
-วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001 บาท แต่ไม่เกิน 
 2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน  
 

 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกัน
พ.ร.บ.สหกรณ ์
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-วงเงินกู้ตั้งแต ่1,500,001 บาท แต่ไม่เกนิ
2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท.+ ล้านที่2 
-วงเงินกู้ตั้งแต ่2,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท.+ ล้านที่2 

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 บาท แต่ไมเ่กิน
3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน  
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
3.8  การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 
  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ชุดที่ 32  ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม  2563 ได้พิจารณาให้แก้ไข ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 6  หลักประกันของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง   
   เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึนแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทำหรือ
งดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ต้องรับผิด ดังนี้ 
1. มีเงินสดจำนวนไม่น้อยกว่าที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดฝากไว้กับ
สหกรณ์ 
2. มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำ
ประกันอย่างไม่มีจำกัด 
3. มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือ
หลักทรัพย์อ่ืนจำนำเป็นประกัน 
4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จำนองเป็นประกันต่อสหกรณ์ให้

หมวด 6  หลักประกันของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง   
   เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึนแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทำ
หรืองดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ต้องรับผิด ดังนี้ 
1. มีเงินสดจำนวนไม่น้อยกว่าที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดฝากไว้
กับสหกรณ์ หรือ 
2. มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำ
ประกันอย่างไม่มีจำกัด 
3. มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือ
หลักทรัพย์อ่ืนจำนำเป็นประกัน 
4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จำนองเป็นประกันต่อสหกรณ์ให้

 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และ
ประกาศกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2551 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์ 
พ.ศ. 2563 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 6   
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2563   ได้พิจารณาให้กำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ 60 ปี พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต่อเนื่อง 20 ปี ขึ้นไป 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ.4  ให้สหกรณ์ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ฯ จากงบประมาณการ
รายจ่ายประจำปี 

ข้อ 4.  ให้สหกรณ์จัดสรร จาก
กำไรสุทธิประจำปีตั้งเป็นทุน โดย
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเข้าเป็นเงิน
สวัสดิการสมาชิก 

เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
ขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามที่เห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละคน
เพ่ือให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึน 
 
- ไม่มี 
 
หมวด 8 เงินสะสมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง   
สหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามท่ีเห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละ
คนเพ่ือให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึน 
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10และ
ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551 
ข้อ 4,5 
หมวด 8   ยกเลิกทั้งหมวด 

20 21 
 

 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์ 
พ.ศ. 2563 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 6   
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2563   ได้พิจารณาให้กำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ 60 ปี พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต่อเนื่อง 20 ปี ขึ้นไป 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ.4  ให้สหกรณ์ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ฯ จากงบประมาณการ
รายจ่ายประจำปี 

ข้อ 4.  ให้สหกรณ์จัดสรร จาก
กำไรสุทธิประจำปีตั้งเป็นทุน โดย
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเข้าเป็นเงิน
สวัสดิการสมาชิก 

เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
ขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามที่เห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละคน
เพ่ือให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึน 
 
- ไม่มี 
 
หมวด 8 เงินสะสมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง   
สหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามท่ีเห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละ
คนเพ่ือให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึน 
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10และ
ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551 
ข้อ 4,5 
หมวด 8   ยกเลิกทั้งหมวด 
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-วงเงินกู้ตั้งแต ่1,500,001 บาท แต่ไม่เกนิ
2,000,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท.+ ล้านที่2 
-วงเงินกู้ตั้งแต ่2,000,001 บาท แต่ไม่เกิน 
3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน ต้อง
สมัครเป็นสมาชิกของ สสธท.+ ล้านที่2 

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 2,000,001 บาท แต่ไมเ่กิน
3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน  
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
3.8  การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 
  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ชุดที่ 32  ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม  2563 ได้พิจารณาให้แก้ไข ดังนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
หมวด 6  หลักประกันของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง   
   เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึนแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทำหรือ
งดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สหกรณ์ต้องรับผิด ดังนี้ 
1. มีเงินสดจำนวนไม่น้อยกว่าที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดฝากไว้กับ
สหกรณ์ 
2. มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำ
ประกันอย่างไม่มีจำกัด 
3. มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือ
หลักทรัพย์อ่ืนจำนำเป็นประกัน 
4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จำนองเป็นประกันต่อสหกรณ์ให้

หมวด 6  หลักประกันของเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง   
   เพ่ือประกันความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึนแก่สหกรณ์เนื่องจากการกระทำ
หรืองดเว้นการกระทำซึ่งเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างสหกรณ์ต้องรับผิด ดังนี้ 
1. มีเงินสดจำนวนไม่น้อยกว่าที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดฝากไว้
กับสหกรณ์ หรือ 
2. มีบุคคลซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ค้ำ
ประกันอย่างไม่มีจำกัด 
3. มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือ
หลักทรัพย์อ่ืนจำนำเป็นประกัน 
4. มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระ
จำนองเป็นประกันต่อสหกรณ์ให้

 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และ
ประกาศกระทรวง
แรงงาน พ.ศ. 2551 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์ 
พ.ศ. 2563 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 6   
เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2563   ได้พิจารณาให้กำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ 60 ปี พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต่อเนื่อง 20 ปี ขึ้นไป 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 
ข้อ.4  ให้สหกรณ์ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ฯ จากงบประมาณการ
รายจ่ายประจำปี 

ข้อ 4.  ให้สหกรณ์จัดสรร จาก
กำไรสุทธิประจำปีตั้งเป็นทุน โดย
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเข้าเป็นเงิน
สวัสดิการสมาชิก 

เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
ขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามที่เห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละคน
เพ่ือให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึน 
 
- ไม่มี 
 
หมวด 8 เงินสะสมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง   
สหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการกำหนดจำนวน
รวมแห่งมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้เป็น
หลักประกันตามท่ีเห็นสมควรแก่ลักษณะ
และปริมาณของงานในความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์แต่ละ
คนเพ่ือให้คุ้มแก่ความเสียหายอันอาจจะ
เกิดข้ึน 
    ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10และ
ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2551 
ข้อ 4,5 
หมวด 8   ยกเลิกทั้งหมวด 
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ระเบียบวาระท่ี4  : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  ดังนี้  
1.  งบแสดงฐานะการเงิน         บาท  
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม        507,281,922.56  
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม    1,959,105,699.55 
     รวมสินทรัพย ์   2,466,387,622.11 
  -หนี้สินรวม      934,574,732.31 
  -ทุนรวม    1,531,812,889.80 
     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ 2,466,387,622.11  
2.  กำไรสุทธ ิ -รายได้รวม      132,268,698.60 
  -รายจ่ายรวม       33,341,582.88 
     กำไรสุทธ ิ       98,927,115.72 
4.2 การอนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 
                ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มียอดกำไรสุทธิทั้งสิ้น
จำนวน  98,927,115.72 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงิน  1,890,078.08  บาท คิดเป็นร้อยละ  1.94   
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 จึงนำเสนอ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563  ดังนี้ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ที่ รายการ ปี 2562 % ปี 2563 % 
1 ทุนสำรอง  ร้อยละ 10 9,751,793.45 10.05 9,892,767.72 10.00 
2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 
3 เงินปันผล ร้อยละ 5.72 68,625,210.00 70.72 73,036,742.00 73.83 
4 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.00 13,297,849.00 13.70 11,389,006.00 11.51 
5 เงินโบนัส ร้อยละ 2.70 2,620,000.00 2.70 2,671,000.00 2.70 
6 ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 20,000.00 0.02 20,000.00 0.02 
7 ทนุขยายกิจการ 50,000.00 0.05 117,600.00 0.12 
8 ทุนสาธารณประโยชน์ 310,000.00 0.32 400,000.00 0.40 
9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 750,000.00 0.77 750,000.00 0.76 

10 
ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
กรณีเสียชีวิต 

900,000.00 0.93 300,000.00 0.30 

11 
ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ
จากการทำงาน 

20,000.00 0.02 20,000.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 177,000.00 0.18 300,000.00 0.30 
  97,037,037.64 100.00 98,927,115.72 100.00 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย และกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 -  ประมาณการ รายได้ปี 2564   142,168,500.00 
 -  ประมาณการ รายจ่ายปี 2564     37,006,120.00 
 -  ประมาณการ กำไรสุทธิ ปี 2564   105,162,380.00 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.4  การอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพ่ือกู้ยืม สำหรับ
ประจำปี 2563 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
สำหรับประจำปี 2563 ไว้ในวงเงิน100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ ไม่ได้
กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืนดังนั้น ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ 
เพ่ือกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 
ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
4.5 การอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ  จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์   
เป็นผู้สอบบัญชี  สำหรับปี 2564 มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน 3 ราย 
ดังนี้  
 (1)  จากสำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 85,000 บาท      
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 (2)  บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด จากกรุงเทพมหานคร โดย น.ส.วีรณา  ติรณะประกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8766 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 95,000 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 
8,000  บาท 

(3)  บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเชอรี่ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่โดย  
นายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10491 เสนอการรับสอบบัญชีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 5,000  บาท 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้าง สำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์  จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
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ประจำปี 2563 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
สำหรับประจำปี 2563 ไว้ในวงเงิน100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ ไม่ได้
กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืนดังนั้น ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ 
เพ่ือกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 
ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
4.5 การอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ  จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์   
เป็นผู้สอบบัญชี  สำหรับปี 2564 มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน 3 ราย 
ดังนี้  
 (1)  จากสำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 85,000 บาท      
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 (2)  บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด จากกรุงเทพมหานคร โดย น.ส.วีรณา  ติรณะประกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8766 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 95,000 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 
8,000  บาท 

(3)  บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเชอรี่ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่โดย  
นายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10491 เสนอการรับสอบบัญชีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 5,000  บาท 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้าง สำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์  จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
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ระเบียบวาระท่ี4  : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  ดังนี้  
1.  งบแสดงฐานะการเงิน         บาท  
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม        507,281,922.56  
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม    1,959,105,699.55 
     รวมสินทรัพย ์   2,466,387,622.11 
  -หนี้สินรวม      934,574,732.31 
  -ทุนรวม    1,531,812,889.80 
     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ 2,466,387,622.11  
2.  กำไรสุทธ ิ -รายได้รวม      132,268,698.60 
  -รายจ่ายรวม       33,341,582.88 
     กำไรสุทธ ิ       98,927,115.72 
4.2 การอนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 
                ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มียอดกำไรสุทธิทั้งสิ้น
จำนวน  98,927,115.72 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงิน  1,890,078.08  บาท คิดเป็นร้อยละ  1.94   
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 จึงนำเสนอ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563  ดังนี้ 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ที่ รายการ ปี 2562 % ปี 2563 % 
1 ทุนสำรอง  ร้อยละ 10 9,751,793.45 10.05 9,892,767.72 10.00 
2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 
3 เงินปันผล ร้อยละ 5.72 68,625,210.00 70.72 73,036,742.00 73.83 
4 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 9.00 13,297,849.00 13.70 11,389,006.00 11.51 
5 เงินโบนัส ร้อยละ 2.70 2,620,000.00 2.70 2,671,000.00 2.70 
6 ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 20,000.00 0.02 20,000.00 0.02 
7 ทนุขยายกิจการ 50,000.00 0.05 117,600.00 0.12 
8 ทุนสาธารณประโยชน์ 310,000.00 0.32 400,000.00 0.40 
9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 750,000.00 0.77 750,000.00 0.76 

10 
ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
กรณีเสียชีวิต 

900,000.00 0.93 300,000.00 0.30 

11 
ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ
จากการทำงาน 

20,000.00 0.02 20,000.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 177,000.00 0.18 300,000.00 0.30 
  97,037,037.64 100.00 98,927,115.72 100.00 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย และกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 -  ประมาณการ รายได้ปี 2564   142,168,500.00 
 -  ประมาณการ รายจ่ายปี 2564     37,006,120.00 
 -  ประมาณการ กำไรสุทธิ ปี 2564   105,162,380.00 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.4  การอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพ่ือกู้ยืม สำหรับ
ประจำปี 2563 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
สำหรับประจำปี 2563 ไว้ในวงเงิน100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ ไม่ได้
กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืนดังนั้น ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ 
เพ่ือกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 
ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
4.5 การอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ  จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์   
เป็นผู้สอบบัญชี  สำหรับปี 2564 มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน 3 ราย 
ดังนี้  
 (1)  จากสำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 85,000 บาท      
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 (2)  บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด จากกรุงเทพมหานคร โดย น.ส.วีรณา  ติรณะประกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8766 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 95,000 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 
8,000  บาท 

(3)  บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเชอรี่ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่โดย  
นายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10491 เสนอการรับสอบบัญชีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 5,000  บาท 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้าง สำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์  จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย และกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 -  ประมาณการ รายได้ปี 2564   142,168,500.00 
 -  ประมาณการ รายจ่ายปี 2564     37,006,120.00 
 -  ประมาณการ กำไรสุทธิ ปี 2564   105,162,380.00 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
4.4  การอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพ่ือกู้ยืม สำหรับ
ประจำปี 2563 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
สำหรับประจำปี 2563 ไว้ในวงเงิน100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) และในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ ไม่ได้
กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืนดังนั้น ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นี้ 
เพ่ือกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2564 
ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
4.5 การอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  
สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ  จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์   
เป็นผู้สอบบัญชี  สำหรับปี 2564 มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน 3 ราย 
ดังนี้  
 (1)  จากสำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์     
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 85,000 บาท      
(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 (2)  บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท จำกัด จากกรุงเทพมหานคร โดย น.ส.วีรณา  ติรณะประกิจ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8766 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 95,000 บาท 
(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 
8,000  บาท 

(3)  บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเชอรี่ จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่โดย  
นายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10491 เสนอการรับสอบบัญชีค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กรณีต้องเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหรือการประชุมใหญ่ฯมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 5,000  บาท 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้าง สำนักงานสอบบัญชี นครพิงค์  จำกัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
น.ส. สิขรินทร์ แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7873 เสนอการรับสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชีปีละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
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4.6  การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 
   จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  
จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีและ  นางศุภวรรณ นิลพันธ์ 
จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ประจำปี 2563 มีค่าตอบแทนคนละ 2,500  บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมี
ผู้สมัครเพียง 2  ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ 
  สำหรับปี 2564  สหกรณ์ฯได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น มีผู้สมัคร
จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 
  1. นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว   จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. นางศุภวรรณ นิลพันธ์  จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้  1.นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2.นางศุภวรรณ  นิลพันธ์ จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯประจำปี 2564 
4.7 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 
   ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 ท่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ    
2 ปี (1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) นั้น 
 
  ในปี 2563  มีตำแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 

1. สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
2. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสุพัตรา แจ่มตระกูล วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
3. รพ.แม่สอด นางสุจารี สุวรรณเวช วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4. คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5. คปสอ.สามเงา นายประเวศ หนุนยศ วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
6. คปสอ.พบพระ นายสุรศักดิ์ จินาเขียว วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7. คปสอ.อุ้มผาง นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
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ในปี 2563 มีกรรมการที่ ยังไม่ครบวาระ และยังดำรงตำแหน่งต่อไปในปี 2564  จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 สสอ.เมืองตาก+อำเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 

จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2564  จำนวน  7  ท่าน ดังนี้    

ที ่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ 553 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน นางสุพัตรา แจ่มตระกูล 688 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
3 โรงพยาบาลแม่สอด นายประเวศ ขอบเหลือง 749 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
4 คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร 761 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
5 คปสอ.สามเงา 1. นายเกษม ศิริมา ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
6 คปสอ.พบพระ 1. นายธวัชชัย คำแก้ว ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
7 คปสอ.อุ้มผาง 1. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 5:  เรื่อง อ่ืนๆ 
 เมื่อจบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าและกล่าวปิดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
      
  ลงชื่อ   รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ประธานในที่ประชุม ลงชื่อ     มานัส   ต๊ะชมภู  บันทึก 
               (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์)                                     (นายมานัส   ต๊ะชมภู) 
             ประธานกรรมการดำเนินการ                                        กรรมการเลขานุการ 
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ในปี 2563 มีกรรมการที่ ยังไม่ครบวาระ และยังดำรงตำแหน่งต่อไปในปี 2564  จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 สสอ.เมืองตาก+อำเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 

จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2564  จำนวน  7  ท่าน ดังนี้    

ที ่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ 553 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน นางสุพัตรา แจ่มตระกูล 688 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
3 โรงพยาบาลแม่สอด นายประเวศ ขอบเหลือง 749 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
4 คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร 761 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
5 คปสอ.สามเงา 1. นายเกษม ศิริมา ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
6 คปสอ.พบพระ 1. นายธวัชชัย คำแก้ว ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
7 คปสอ.อุ้มผาง 1. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 5:  เรื่อง อ่ืนๆ 
 เมื่อจบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าและกล่าวปิดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
      
  ลงชื่อ   รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ประธานในที่ประชุม ลงชื่อ     มานัส   ต๊ะชมภู  บันทึก 
               (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์)                                     (นายมานัส   ต๊ะชมภู) 
             ประธานกรรมการดำเนินการ                                        กรรมการเลขานุการ 
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4.6  การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 
   จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  
จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีและ  นางศุภวรรณ นิลพันธ์ 
จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ประจำปี 2563 มีค่าตอบแทนคนละ 2,500  บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมี
ผู้สมัครเพียง 2  ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ 
  สำหรับปี 2564  สหกรณ์ฯได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น มีผู้สมัคร
จำนวน 2 ราย  ดังนี้ 
  1. นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว   จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. นางศุภวรรณ นิลพันธ์  จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้  1.นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2.นางศุภวรรณ  นิลพันธ์ จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯประจำปี 2564 
4.7 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 
   ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 ท่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ    
2 ปี (1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) นั้น 
 
  ในปี 2563  มีตำแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 

1. สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
2. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสุพัตรา แจ่มตระกูล วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
3. รพ.แม่สอด นางสุจารี สุวรรณเวช วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4. คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5. คปสอ.สามเงา นายประเวศ หนุนยศ วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
6. คปสอ.พบพระ นายสุรศักดิ์ จินาเขียว วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7. คปสอ.อุ้มผาง นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
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ในปี 2563 มีกรรมการที่ ยังไม่ครบวาระ และยังดำรงตำแหน่งต่อไปในปี 2564  จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 สสอ.เมืองตาก+อำเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 

จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2564  จำนวน  7  ท่าน ดังนี้    

ที ่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ 553 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน นางสุพัตรา แจ่มตระกูล 688 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
3 โรงพยาบาลแม่สอด นายประเวศ ขอบเหลือง 749 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
4 คปสอ.บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร 761 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
5 คปสอ.สามเงา 1. นายเกษม ศิริมา ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
6 คปสอ.พบพระ 1. นายธวัชชัย คำแก้ว ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
7 คปสอ.อุ้มผาง 1. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 5:  เรื่อง อ่ืนๆ 
 เมื่อจบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าและกล่าวปิดประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 
ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
      
  ลงชื่อ   รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ประธานในที่ประชุม ลงชื่อ     มานัส   ต๊ะชมภู  บันทึก 
               (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์)                                     (นายมานัส   ต๊ะชมภู) 
             ประธานกรรมการดำเนินการ                                        กรรมการเลขานุการ 
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ในปี 2563 มีกรรมการที่ ยังไม่ครบวาระ และยังดำรงตำแหน่งต่อไปในปี 2564  จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ 
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3 โรงพยาบาลแม่สอด นายประเวศ ขอบเหลือง 749 วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
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5 คปสอ.สามเงา 1. นายเกษม ศิริมา ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
6 คปสอ.พบพระ 1. นายธวัชชัย คำแก้ว ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  
7 คปสอ.อุ้มผาง 1. นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1   ปีที่ 1  

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 5:  เรื่อง อ่ืนๆ 
 เมื่อจบวาระการประชุมต่าง ๆ แล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าและกล่าวปิดประชุม
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3.1 การรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

ประธานในที่ประชุมฯ  นำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ตลอดปี 
2564 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  รับทราบ ดังนี้ 
จำนวนสมาชิก (ยอดคงเหลือ สิ้นปี 2564) 

ประเภท
สมาชิก 

เมื่อต้นปี 
2564 

เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือ 
สิ้นปี 
2564 

สมัครใหม่ 
ย้ายมาจาก

สมาชิกสมทบ 
เสียชีวิต ลาออก 

ย้ายไปบรรจุ 
เป็นราชการ 

สมาชิกสามัญ 2,551 284 35 9 30 - 2,831 
สมาชิกสมทบ 653 77 - 1 46 35 648 

รวม 3,204 361 35 10 76 35 3,479 
 
การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี 2564)   

ที ่ รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
1 จำนวนสมาชิก (คน) 3,204 3,479 275.00 
2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,874,550,308.00 1,859,182,920.00 -15,367,388.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 13,938,540.00 16,179,020.00 2,240,480.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือ การศึกษา 5,853,286.00 2,521,890.00 -3,331,396.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือ พัฒนาฯ 184,391,628.00 174,152,071.00 -10,239,557.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 3,297,502.00 3,066,097.00 -231,405.00 
7 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 240,036.00 226,150.00 -13,886.00 
8 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 15,579,164.00 143,119,264.00 127,540,100.00 
9 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพ่ิมทรัพย์ 0.00 29,638,033.00 29,638,033.00 
10 เงินให้กู้แก่สมาชิก-สถาบันการเงิน 0.00 53,546,193.76 53,546,193.76 
11 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เยียวยา 0.00 1,654,107.00 1,654,107.00 
12 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 917,062,842.35 954,486,052.08 37,423,209.73 
13 ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 1,334,339,190.00 1,427,136,960.00 92,797,770.00 
14 ทุนสำรอง 92,676,995.63 102,569,763.35 9,892,767.72 
15 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 5,869,588.45 5,851,932.45 -17,656.00 
16 กำไรสุทธิ ประจำปี 98,927,115.72 102,630,866.76 3,703,751.04 

มติที่ประชุม    ....................................................................................................................  
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3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

……………………………………….. 
เรียน ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้ข้าพเจ้าและคณะ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2564  และข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ   

สำหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2564  ขอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 โดยสรุปดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ 

2.     ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
3.    ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้านผลการดำเนินงาน 
 เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,204 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 361 ราย ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 76 ราย เสียชีวิต 10 ราย สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน 3,479 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,831 
ราย และสมาชิกสมทบ 648 ราย ในวันสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีทุนดำเนนิงานทั้งสิ้น 2,612,187,653.64 บาทเพิ่มขึ้น
จากปีก ่อน  145 ,800 ,031.53 บาท หร ือร ้อยละ 5.91 และในรอบปี 2564 สหกรณ์ฯ ม ีรายได ้ท ั ้งสิ้น 
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จำนวน 3,703,751.04 หรือร้อยละ 3.74 ได้กำไรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 2 ,531,513.24 บาท (ประมาณการไว้ 
105,162,380.00 บาท)  ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าประมาณการไว้ 5 ,154,146.89 บาท (ประมาณการไว้ 
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เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ มีรายได้ 100 บาท  มีค่าใช้จ่าย 23.69 บาท 

มีกำไร 76.31 บาท รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ของสหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าใช้จ่าย ในวันประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และอยู่
ภายใต้ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ การจ่ายเงินเป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคบั 

  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯมีการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกำหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดำเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทำงบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจำปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนเพ่ือ
รับทราบ ผลการดำเนินงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กำหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

  3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
        3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
        3.3.3 การจัดทำบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ตรงกับบัญชี  
        3.3.4 การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกันกับ Statement ของธนาคาร 
        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 

  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนำฝากธนาคารทุกวัน ณ วันสิ้นปี ยอด
บัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้รวมทั้งรายจ่ายของ
สหกรณ์ฯ เป็นไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 
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3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

……………………………………….. 
เรียน ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้ข้าพเจ้าและคณะ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2564  และข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ   

สำหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2564  ขอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 โดยสรุปดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ 

2.     ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
3.    ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้านผลการดำเนินงาน 
 เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,204 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 361 ราย ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 76 ราย เสียชีวิต 10 ราย สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน 3,479 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,831 
ราย และสมาชิกสมทบ 648 ราย ในวันสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีทุนดำเนนิงานทั้งสิ้น 2,612,187,653.64 บาทเพิ่มข้ึน
จากปีก ่อน  145 ,800 ,031.53 บาท หร ือร ้อยละ 5.91 และในรอบปี 2564 สหกรณ์ฯ ม ีรายได ้ท ั ้งสิ้น 
134,844,719.87 บาท มีค่าใช้จ่าย 32,213,853.11 บาท กำไรสุทธิ 102,630,866.76  กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2563 
จำนวน 3,703,751.04 หรือร้อยละ 3.74 ได้กำไรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 2 ,531,513.24 บาท (ประมาณการไว้ 
105,162,380.00 บาท)  ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต่ำกว่าประมาณการไว้ 5 ,154,146.89 บาท (ประมาณการไว้ 
37,368,000.00 บาท) 
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กำหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

  3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
        3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
        3.3.3 การจัดทำบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ตรงกับบัญชี  
        3.3.4 การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกันกับ Statement ของธนาคาร 
        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 

  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนำฝากธนาคารทุกวัน ณ วันสิ้นปี ยอด
บัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้รวมทั้งรายจ่ายของ
สหกรณ์ฯ เป็นไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 
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เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ มีรายได้ 100 บาท  มีค่าใช้จ่าย 23.69 บาท 
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        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
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        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 

  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนำฝากธนาคารทุกวัน ณ วันสิ้นปี ยอด
บัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้รวมทั้งรายจ่ายของ
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        3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประเภทออมทรัพย์  ประเภท
กระแสรายวัน ดังนี้ 

          

    ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.00บาท(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แยกเป็นตั๋วสัญญา 
ใช้เงินจำนวน 94,000,000.00 บาท  เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6,000,000.00 บาท โดยมี
คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ค้ำประกัน (ในปี 2564 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 
       3.5.1 ระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ แก่สมาชิก 10 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 859  สัญญา 40,265,739.00 
2 เงินกู้สามัญ 386  สัญญา 583,430,329.50 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 329  สัญญา 120,936,000.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา   13  สัญญา 2,422,000.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ    -  สัญญา - 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ    -  สัญญา - 
7 เงินกู้โควิด 755  สัญญา 187,640,188.77 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์  19  สัญญา 34,485,590.00 
9 เงินกู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  66  สัญญา 54,755,095.89 
10 เงนิกูเ้พ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน   5  สัญญา 1,662,431.00 

รวม     2,432  สัญญา 1,025,597,374.16 
     
 

ที ่ ธนาคาร ประเภท เลขที่บัญชี จำนวนเงิน 
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก) ออมทรัพย์ 603-1-30376-0 119,046,479.86 
2 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 010818170763 38,121.77 
 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 119,084,601.63 
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 603-6-02625-0 5,732.36 
 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 5,732.36 

รวมทั้งสิ้น 119,090,333.99 
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            ณ วันสิ้นปี 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน         421  สัญญา 16,179,020.00 
2 เงินกู้สามัญ      1,437  สัญญา 1,859,182,920.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        586  สัญญา 174,152,071.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา          24  สัญญา 2,521,890.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ            5  สัญญา 3,066,097.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ            1  สัญญา 226,150.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด         669  สัญญา 143,119,264.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์           19  สัญญา 29,638,033.00 
9 เงินกู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน           65  สัญญา 53,546,193.76 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน             5  สัญญา 1,654,107.00 

รวม      3,232  สัญญา 2,283,285,745.76 
 

ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร 

จังหวัดตาก 
- ชำระคืนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564     

จำนวน  45,000,000.00บาท 
 

การให้กู ้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 ครั้ง 
สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้  การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

มีลูกหนี้เงินกู้สามัญระหว่างดำเนินคดี รวม 2 ราย รวม 2 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,361,199.00 บาท 
แยกเป็นสมาชิกสามัญจำนวน  1 ราย เป็นจำนวนเงิน  1,351,210.00 บาท   สมาชิกสมทบ จำนวน 1 รายเป็น
จำนวนเงิน 9,989.00 บาท 

มีลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา รวม 4 ราย ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 
204,935.02 บาท และสมาชิกสมทบ จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 47,888.00 บาท รวม 4 สัญญาเป็นเงินทั้งส้ิน  
252,823.02 บาท   
  3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  รวมเงินฝาก 2 รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น  207,966,295.45 บาท 
       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 108,016,800.39  บาท 
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            ณ วันสิ้นปี 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
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8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์           19  สัญญา 29,638,033.00 
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ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
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        3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประเภทออมทรัพย์  ประเภท
กระแสรายวัน ดังนี้ 

          

    ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.00บาท(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แยกเป็นตั๋วสัญญา 
ใช้เงินจำนวน 94,000,000.00 บาท  เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6,000,000.00 บาท โดยมี
คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ค้ำประกัน (ในปี 2564 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 
       3.5.1 ระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ แก่สมาชิก 10 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 859  สัญญา 40,265,739.00 
2 เงินกู้สามัญ 386  สัญญา 583,430,329.50 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 329  สัญญา 120,936,000.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา   13  สัญญา 2,422,000.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ    -  สัญญา - 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ    -  สัญญา - 
7 เงินกู้โควิด 755  สัญญา 187,640,188.77 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์  19  สัญญา 34,485,590.00 
9 เงินกู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  66  สัญญา 54,755,095.89 
10 เงนิกูเ้พ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน   5  สัญญา 1,662,431.00 

รวม     2,432  สัญญา 1,025,597,374.16 
     
 

ที ่ ธนาคาร ประเภท เลขที่บัญชี จำนวนเงิน 
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก) ออมทรัพย์ 603-1-30376-0 119,046,479.86 
2 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 010818170763 38,121.77 
 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 119,084,601.63 
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 603-6-02625-0 5,732.36 
 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 5,732.36 

รวมทั้งสิ้น 119,090,333.99 
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            ณ วันสิ้นปี 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน         421  สัญญา 16,179,020.00 
2 เงินกู้สามัญ      1,437  สัญญา 1,859,182,920.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        586  สัญญา 174,152,071.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา          24  สัญญา 2,521,890.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ            5  สัญญา 3,066,097.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ            1  สัญญา 226,150.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด         669  สัญญา 143,119,264.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์           19  สัญญา 29,638,033.00 
9 เงินกู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน           65  สัญญา 53,546,193.76 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ำประกัน             5  สัญญา 1,654,107.00 

รวม      3,232  สัญญา 2,283,285,745.76 
 

ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร 

จังหวัดตาก 
- ชำระคืนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564     

จำนวน  45,000,000.00บาท 
 

การให้กู ้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 ครั้ง 
สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้  การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

มีลูกหนี้เงินกู้สามัญระหว่างดำเนินคดี รวม 2 ราย รวม 2 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,361,199.00 บาท 
แยกเป็นสมาชิกสามัญจำนวน  1 ราย เป็นจำนวนเงิน  1,351,210.00 บาท   สมาชิกสมทบ จำนวน 1 รายเป็น
จำนวนเงิน 9,989.00 บาท 

มีลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา รวม 4 ราย ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 
204,935.02 บาท และสมาชิกสมทบ จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 47,888.00 บาท รวม 4 สัญญาเป็นเงินทั้งส้ิน  
252,823.02 บาท   
  3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  รวมเงินฝาก 2 รายการจำนวนเงินทั้งสิ้น  207,966,295.45 บาท 
       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 108,016,800.39  บาท 
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            ณ วันสิ้นปี 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน         421  สัญญา 16,179,020.00 
2 เงินกู้สามัญ      1,437  สัญญา 1,859,182,920.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        586  สัญญา 174,152,071.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา          24  สัญญา 2,521,890.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ            5  สัญญา 3,066,097.00 
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รวม      3,232  สัญญา 2,283,285,745.76 
 

ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร 

จังหวัดตาก 
- ชำระคืนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564     

จำนวน  45,000,000.00บาท 
 

การให้กู ้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 คร้ัง 
สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดำเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้  การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  
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จำนวนเงิน 9,989.00 บาท 
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จำนวนเงิน 108,016,800.39  บาท 
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       3.6.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำกัด ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 99,949,495.06 บาท    

3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 1,601,500.00 บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    จำนวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย     จำนวนเงิน   464,000.00  บาท 
 
  3.8 ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นปี 2564 มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จำนวนเงิน 921,536,775.39 บาท 
ในระหว่างปี 2564  สหกรณ์ฯ รับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จำนวนเงิน  129,483,327.61  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน จำนวนเงิน        122,615.25  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จำนวนเงิน    92,060,117.88  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินรับฝาก คงเหลือ จำนวนเงิน  959,082,600.37 บาท การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

  3.9  ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2564 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,334,339,190.00 บาท  เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี  จำนวน 107,651,100.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จำนวน  14,853,330.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 
2564 จำนวนเงิน 1,427,136,960.00 บาท 
  3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่าง ๆ 

รายการ 
ยกมาต้นปี  

เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี 
คงเหลือสิ้นปี 

2564 2564 
เงินสำรอง 92,676,995.63 9,892,767.72 - 102,569,763.35 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 5,869,588.45 1,907,600.00 1,925,256.00 5,851,932.45 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,305,500.00 20,000.00 - 1,325,500.00 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 43,200.00 400,000.00 366,000.00 77,200.00 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,400,092.40 117,600.00 33,215.00 1,484,477.40  
- ทุนการศึกษาอบรม 92,863.54 750,000.00 153,000.00       689,863.54  
- ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเสียชีวิต 571,541.00 300,000.00 871,541.00 - 
- ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบ 
 อุบัติเหตุ 

670,000.00 20,000.00 - 690,000.00 

- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ 
 ค้ำประกัน 

1,786,391.51 - 236,500.00 1,549,891.51 

- กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุ - 300,000.00 265,000.00 35,000.00 
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ในการใช้เงินทุนสะสมจำนวน 8 กองทุน ในระหว่างปี 2564  เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี 
(3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกำหนดของสหกรณ์ได้กำหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ   ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืน ๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
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ในการใช้เงินทุนสะสมจำนวน 8 กองทุน ในระหว่างปี 2564  เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี 
(3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกำหนดของสหกรณ์ได้กำหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ   ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืน ๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
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       3.6.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำกัด ประเภทออมทรัพย์ 
จำนวนเงิน 99,949,495.06 บาท    

3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2564 จำนวน 1,601,500.00 บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    จำนวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย     จำนวนเงิน   464,000.00  บาท 
 
  3.8 ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นปี 2564 มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จำนวนเงิน 921,536,775.39 บาท 
ในระหว่างปี 2564  สหกรณ์ฯ รับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จำนวนเงิน  129,483,327.61  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน จำนวนเงิน        122,615.25  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จำนวนเงิน    92,060,117.88  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินรับฝาก คงเหลือ จำนวนเงิน  959,082,600.37 บาท การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

  3.9  ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2564 หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 1,334,339,190.00 บาท  เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี  จำนวน 107,651,100.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จำนวน  14,853,330.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 
2564 จำนวนเงิน 1,427,136,960.00 บาท 
  3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่าง ๆ 

รายการ 
ยกมาต้นปี  

เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี 
คงเหลือสิ้นปี 

2564 2564 
เงินสำรอง 92,676,995.63 9,892,767.72 - 102,569,763.35 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 5,869,588.45 1,907,600.00 1,925,256.00 5,851,932.45 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,305,500.00 20,000.00 - 1,325,500.00 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 43,200.00 400,000.00 366,000.00 77,200.00 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,400,092.40 117,600.00 33,215.00 1,484,477.40  
- ทุนการศึกษาอบรม 92,863.54 750,000.00 153,000.00       689,863.54  
- ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเสียชีวิต 571,541.00 300,000.00 871,541.00 - 
- ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบ 
 อุบัติเหตุ 

670,000.00 20,000.00 - 690,000.00 

- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ 
 ค้ำประกัน 

1,786,391.51 - 236,500.00 1,549,891.51 

- กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุ - 300,000.00 265,000.00 35,000.00 
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ในการใช้เงินทุนสะสมจำนวน 8 กองทุน ในระหว่างปี 2564  เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี 
(3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกำหนดของสหกรณ์ได้กำหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ   ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืน ๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี 
(3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกำหนดของสหกรณ์ได้กำหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ   ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอำนวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืน ๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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3.3  เรือ่งการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
จำกัด ประจำปี 2564 

สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษา จำนวน  274  ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
414,900.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดการให้สวัสดิการ การศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี 2564 

ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

1 สนง.สสจ.ตาก - 2 2 4 - 1 4 6 19 
  จำนวนเงิน - 2,400 3,000 6,000 - 1,800 7,200 10,800 31,200 
2 สสอ.เมืองตาก 1 1 3 3 - - 3 1 12 
  จำนวนเงิน 1,200 1,200 4,500 4,500 - - 5,400 1,800 18,600 
3 สสอ.วังเจ้า - 3 - 2 - - - - 5 
  จำนวนเงิน - 3,600 - 3,000 - - - - 6,600 
4 สสอ.บ้านตาก 1 1 1  3  3 3 12 
  จำนวนเงิน 1,200 1,200 1,500 - 5,400 - 5,400 5,400 20,100 
5 สสอ.สามเงา 1 1 1 2 - - 4 4 13 
  จำนวนเงิน 1,200 1,200 1,500 3,000 - - 7,200 7,200 21,300 
6 สสอ.แมส่อด 2 - 2 3 - - 1 3 11 
  จำนวนเงิน 2,400 - 3,000 4,500 - - 1,800 5,400 17,100 
7 สสอ.แม่ระมาด 1 - 2 - - - 1 3 7 
  จำนวนเงิน 1,200 - 3,000 - - - 1,800 5,400 11,400 
8 สสอ.ท่าสองยาง 3 2 1 1 - - - - 7 
  จำนวนเงิน 3,600 2,400 1,500 1,500 - - - - 9,000 
9 สสอ.พบพระ 2 6 - 2 - - - 1 11 
  จำนวนเงิน 2,400 7,200 - 3,000 - - - 1,800 14,400 

10 สสอ.อุ้มผาง  1   1  1  3 
  จำนวนเงิน  1,200 - - 1,800 - 1,800 - 4,800 

11 รพ.สมเด็จฯ 10 10 8 10 2 1 12 9 62 
  จำนวนเงิน 12,000 12,000 12,000 15,000 3,600 1,800 21,600 16,200 94,200 

12 รพ.วังเจ้า - - - - 1 - - - 1 
  จำนวนเงิน - - - - 1,800 - - - 1,800 

13 รพ.บ้านตาก 2 - 1 2 - - 1 4 10 
  จำนวนเงิน 2,400 - 1,500 3,000 - - 1,800 7,200 15,900 
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ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

14 รพ.สามเงา   1 1   1 1 4 
 จำนวนเงิน - - 1,500 1,500 - - 1,800 1,800 6,600 

15 รพ.แม่สอด 4 7 15 12 2 - 8 3 51 
  จำนวนเงิน 4,800 8,400 22,500 18,000 3,600 - 14,400 5,400 77,100 

16 รพ.แม่ระมาด 2 6 2 2   1 2 14 
  จำนวนเงิน 2,400 7,200 3,000 3,000 - - 1,800 3,600 21,000 

17 รพ.ท่าสองยาง 1 2 1    2  6 
  จำนวนเงนิ 1,200 2,400 1,500 - - - 3,600 - 8,700 

18 รพ.พบพระ 4 3 1 1 - - 3 1 13 
  จำนวนเงิน 4,800 3,600 1,500 1,500 - - 5,400 1,800 18,600 

19 รพ.อุ้มผาง 3 3 1 1   1  9 
  จำนวนเงิน 3,600 3,600 1,500 1,500 - - 1,800 - 12,000 
20 จ่ายเงินสด   1 2     3 
  จำนวนเงนิ - - 1,500 3,000 - - - - 4,500 

       รวมทั้งสิ้น       274  ทุน 
รวมทั้งสิ้น   414,900 บาท 

         
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
 
 

3.4  เรือ่งแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชวีิต 
        ในปี 2564  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา

, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จำนวน 79 ราย  เป็นเงิน  1,342,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 
2562  ข้อ 6. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีดเคารพ
ศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิก 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท  ประจำปี  2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

34 35 
 

 

ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

14 รพ.สามเงา   1 1   1 1 4 
 จำนวนเงิน - - 1,500 1,500 - - 1,800 1,800 6,600 

15 รพ.แม่สอด 4 7 15 12 2 - 8 3 51 
  จำนวนเงิน 4,800 8,400 22,500 18,000 3,600 - 14,400 5,400 77,100 

16 รพ.แม่ระมาด 2 6 2 2   1 2 14 
  จำนวนเงิน 2,400 7,200 3,000 3,000 - - 1,800 3,600 21,000 

17 รพ.ท่าสองยาง 1 2 1    2  6 
  จำนวนเงนิ 1,200 2,400 1,500 - - - 3,600 - 8,700 

18 รพ.พบพระ 4 3 1 1 - - 3 1 13 
  จำนวนเงิน 4,800 3,600 1,500 1,500 - - 5,400 1,800 18,600 

19 รพ.อุ้มผาง 3 3 1 1   1  9 
  จำนวนเงิน 3,600 3,600 1,500 1,500 - - 1,800 - 12,000 
20 จ่ายเงินสด   1 2     3 
  จำนวนเงนิ - - 1,500 3,000 - - - - 4,500 

       รวมทั้งสิ้น       274  ทุน 
รวมทั้งสิ้น   414,900 บาท 

         
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
 
 

3.4  เรือ่งแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชวีิต 
        ในปี 2564  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา

, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จำนวน 79 ราย  เป็นเงิน  1,342,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 
2562  ข้อ 6. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีดเคารพ
ศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิก 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท  ประจำปี  2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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3.3  เรือ่งการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
จำกัด ประจำปี 2564 

สหกรณ์กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษา จำนวน  274  ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
414,900.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  

รายละเอียดการให้สวัสดิการ การศึกษาบุตรของสมาชิกประจำปี 2564 

ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

1 สนง.สสจ.ตาก - 2 2 4 - 1 4 6 19 
  จำนวนเงิน - 2,400 3,000 6,000 - 1,800 7,200 10,800 31,200 
2 สสอ.เมืองตาก 1 1 3 3 - - 3 1 12 
  จำนวนเงิน 1,200 1,200 4,500 4,500 - - 5,400 1,800 18,600 
3 สสอ.วังเจ้า - 3 - 2 - - - - 5 
  จำนวนเงิน - 3,600 - 3,000 - - - - 6,600 
4 สสอ.บ้านตาก 1 1 1  3  3 3 12 
  จำนวนเงิน 1,200 1,200 1,500 - 5,400 - 5,400 5,400 20,100 
5 สสอ.สามเงา 1 1 1 2 - - 4 4 13 
  จำนวนเงิน 1,200 1,200 1,500 3,000 - - 7,200 7,200 21,300 
6 สสอ.แมส่อด 2 - 2 3 - - 1 3 11 
  จำนวนเงิน 2,400 - 3,000 4,500 - - 1,800 5,400 17,100 
7 สสอ.แม่ระมาด 1 - 2 - - - 1 3 7 
  จำนวนเงิน 1,200 - 3,000 - - - 1,800 5,400 11,400 
8 สสอ.ท่าสองยาง 3 2 1 1 - - - - 7 
  จำนวนเงิน 3,600 2,400 1,500 1,500 - - - - 9,000 
9 สสอ.พบพระ 2 6 - 2 - - - 1 11 
  จำนวนเงิน 2,400 7,200 - 3,000 - - - 1,800 14,400 

10 สสอ.อุ้มผาง  1   1  1  3 
  จำนวนเงิน  1,200 - - 1,800 - 1,800 - 4,800 

11 รพ.สมเด็จฯ 10 10 8 10 2 1 12 9 62 
  จำนวนเงิน 12,000 12,000 12,000 15,000 3,600 1,800 21,600 16,200 94,200 

12 รพ.วังเจ้า - - - - 1 - - - 1 
  จำนวนเงิน - - - - 1,800 - - - 1,800 

13 รพ.บ้านตาก 2 - 1 2 - - 1 4 10 
  จำนวนเงิน 2,400 - 1,500 3,000 - - 1,800 7,200 15,900 
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ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

14 รพ.สามเงา   1 1   1 1 4 
 จำนวนเงิน - - 1,500 1,500 - - 1,800 1,800 6,600 

15 รพ.แม่สอด 4 7 15 12 2 - 8 3 51 
  จำนวนเงิน 4,800 8,400 22,500 18,000 3,600 - 14,400 5,400 77,100 

16 รพ.แม่ระมาด 2 6 2 2   1 2 14 
  จำนวนเงิน 2,400 7,200 3,000 3,000 - - 1,800 3,600 21,000 

17 รพ.ท่าสองยาง 1 2 1    2  6 
  จำนวนเงนิ 1,200 2,400 1,500 - - - 3,600 - 8,700 

18 รพ.พบพระ 4 3 1 1 - - 3 1 13 
  จำนวนเงิน 4,800 3,600 1,500 1,500 - - 5,400 1,800 18,600 

19 รพ.อุ้มผาง 3 3 1 1   1  9 
  จำนวนเงิน 3,600 3,600 1,500 1,500 - - 1,800 - 12,000 
20 จ่ายเงินสด   1 2     3 
  จำนวนเงนิ - - 1,500 3,000 - - - - 4,500 

       รวมทั้งสิ้น       274  ทุน 
รวมทั้งสิ้น   414,900 บาท 

         
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
 
 

3.4  เรือ่งแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชวีิต 
        ในปี 2564  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา

, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จำนวน 79 ราย  เป็นเงิน  1,342,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 
2562  ข้อ 6. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีดเคารพ
ศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิก 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท  ประจำปี  2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

14 รพ.สามเงา   1 1   1 1 4 
 จำนวนเงิน - - 1,500 1,500 - - 1,800 1,800 6,600 

15 รพ.แม่สอด 4 7 15 12 2 - 8 3 51 
  จำนวนเงิน 4,800 8,400 22,500 18,000 3,600 - 14,400 5,400 77,100 

16 รพ.แม่ระมาด 2 6 2 2   1 2 14 
  จำนวนเงิน 2,400 7,200 3,000 3,000 - - 1,800 3,600 21,000 

17 รพ.ท่าสองยาง 1 2 1    2  6 
  จำนวนเงนิ 1,200 2,400 1,500 - - - 3,600 - 8,700 

18 รพ.พบพระ 4 3 1 1 - - 3 1 13 
  จำนวนเงิน 4,800 3,600 1,500 1,500 - - 5,400 1,800 18,600 

19 รพ.อุ้มผาง 3 3 1 1   1  9 
  จำนวนเงิน 3,600 3,600 1,500 1,500 - - 1,800 - 12,000 
20 จ่ายเงินสด   1 2     3 
  จำนวนเงนิ - - 1,500 3,000 - - - - 4,500 

       รวมทั้งสิ้น       274  ทุน 
รวมทั้งสิ้น   414,900 บาท 

         
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
 
 

3.4  เรือ่งแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชวีิต 
        ในปี 2564  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก,บิดา

, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จำนวน 79 ราย  เป็นเงิน  1,342,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 
2562  ข้อ 6. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีดเคารพ
ศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 
 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิก 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท  ประจำปี  2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและได้รับเงินสวัสดิการ ประจำปี  2564 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน ว.ด.ป. ที่จ่าย 
1 นางสมจิตร แสนปัญญา บำนาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  4/11/2563 
2 นายถาวร ฝายอุบล รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  27/11/2563 
3 นางจนิตนา สายปาน รพ.สามเงา สมาชิก     120,000  27/11/2563 
4 นางชวลัย บุญทารมย ์ รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  12/12/2563 
5 น.ส.ปิยะพร ทิพระสอน รพ.แม่สอด สมาชิก     120,000  28/12/2563 
6 นางสมบุญ พิสมัย บำนาญ/สสจ.ตาก สมาชิก     120,000  28/3/2564 
7 นางบัณพร ตื้อเชียง รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  8/6/2564 
8 นางกมลพร เชี่ยวชาญสิงขร รพ.อุ้มผาง สมาชิก     120,000  14/6/2564 
9 นายสกล แม้นปาน บำนาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  2/8/2564 

รวมสมาชิกเสียชีวิต 9 ราย เป็นเงิน  1,000,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของบิดา ประจำปี  2564 

10 นางสมบูรณ ์ แก้วมณี สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  6/10/2563 
11 นางพิมพน์ภา คงปาน บำนาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  8/10/2563 
12 นางวิภารัตน ์ จันโทสถ รพ.ตสม. บิดา        3,000  15/10/1963 
13 นางธาริน ี ศิริวัลย์ รพ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
14 นางสุพัตรา ปัญญา สสอ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
15 นายบดิน ใจแก้วทิ สสอ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  1/12/2563 
16 นายธีระเดช แสงอัศวะ สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
17 นายอดิศร เสนแก้ว รพ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
18 นายอรุณ หล้าอูบ บำนาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
19 นายชัดเนตร ศรีอ่อนรอด รพ.ตสม. บิดา        3,000  18/1/2564 
20 นางจีรานา สมานไทย บำนาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  18/1/2564 
21 นางปัณชญา บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  2/3/2564 
22 นายสมศักดิ ์ มาลีแก้ว สสจ.ตาก บิดา        3,000  2/3/2564 
23 นายวรพล อินทร์หม ี รพ.ตสม. บิดา        3,000  9/3/2564 
24 นางณัฐณิชาช ์ เปรมพล รพ.บ้านตาก บิดา        3,000  12/3/2564 
25 น.ส.วลัยพร ปิจิตร รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  17/3/2564 
26 นางบุษบง วงศ์มา รพ.ตสม. บิดา        3,000  17/3/2564 
27 นางสุพัตรา ใจโปร่ง รพ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
28 นางยุพนิ วงษ์กิจ บำนาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
29 นายบุญเทิด ถนอมจิตร สสอ.แม่ระมาด บิดา        3,000  27/4/2564 
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ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จำนวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
30 น.ส.จุฑามาศ สินศรานนท ์ สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  27/4/2564 
31 นางปัทมา คงศร ี รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/4/2564 
32 น.ส.ผกาภรณ ์ เขียวฉอ้อน รพ.ตสม. บิดา        3,000  27/4/2564 
33 นางกัญณณชั เทอดโยธิน สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  13/5/2564 
34 นางวราภรณ์ รักษาคุณ รพ.ตสม. บิดา        3,000  31/5/2564 
35 น.ส.คนึง กาน้อย รพ.ตสม. บิดา        3,000  6/6/2564 
36 น.ส.ปรารถนา หมี้แสน รพ.ตสม. บิดา        3,000  14/6/2564 
37 นพ.พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล บำนาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  22/6/2564 
38 น.ส.กรกนก พรมอินชัย รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  25/6/2564 
39 นางกาญจนา หาญณรงค์ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/7/2564 
40 นพ.เบญจศิลป์      นิภาเกษม บำนาญ/รพ.ตสม. บิดา        3,000  2/8/2564 
41 น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร ์ สสจ.ตาก บิดา        3,000  10/9/2564 
42 นางเรณ ู สอนวงษ ์ รพ.ตสม. บิดา        3,000  10/9/2564 
43 นางรุจนษร เหล็กเทศ รพ.สามเงา บิดา        3,000  10/9/2564 
44 น.ส.กิรตา คงเมือง สสจ.ตาก บิดา        3,000  17/9/2564 
45 นายวสุธร บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/9/2564 

รวม บิดา เสียชีวิต 36 ราย  เป็นเงิน  108,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของมารดา ประจำปี  2564 

46 นางสิริกร สุวิมลธรรม รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
47 น.ส.พรพิมล ทังดิน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
48 นางวนีัส คำเมืองใจ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  6/10/2563 
49 นางศรีสุดา อัศวพลังกูล รพ.แม่สอด มารดา        3,000  8/10/2563 
50 น.ส.ประภัสสร    สุภาโท ้ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  8/10/2563 
51 นางพรพรรณ ี ทะสุข รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  22/10/2563 
52 นางชนิดา จะปะการ รพ.ท่าสองยาง มารดา        3,000  1/12/2563 
53 นายจรัญ เขียวน้อย บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
54 นางวลัลีย ์ คุณยศยิ่ง รพ.อุ้มผาง มารดา        3,000  1/12/2563 
55 นายศุภชัย ชัยวิสุทธิ ์ บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
56 น.ส.ธนวรรณ อุปคุต รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
57 นางดวงใจ กติเวทิตาวงศ ์ รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
58 น.ส.สุภัค ม่วงมิตร บำนาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
59 นางดวงหทัย ขำศร ี รพ.ตสม. มารดา        3,000  28/12/2563 
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ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จำนวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
30 น.ส.จุฑามาศ สินศรานนท ์ สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  27/4/2564 
31 นางปัทมา คงศร ี รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/4/2564 
32 น.ส.ผกาภรณ ์ เขียวฉอ้อน รพ.ตสม. บิดา        3,000  27/4/2564 
33 นางกัญณณชั เทอดโยธิน สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  13/5/2564 
34 นางวราภรณ์ รักษาคุณ รพ.ตสม. บิดา        3,000  31/5/2564 
35 น.ส.คนึง กาน้อย รพ.ตสม. บิดา        3,000  6/6/2564 
36 น.ส.ปรารถนา หมี้แสน รพ.ตสม. บิดา        3,000  14/6/2564 
37 นพ.พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล บำนาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  22/6/2564 
38 น.ส.กรกนก พรมอินชัย รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  25/6/2564 
39 นางกาญจนา หาญณรงค์ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/7/2564 
40 นพ.เบญจศิลป์      นิภาเกษม บำนาญ/รพ.ตสม. บิดา        3,000  2/8/2564 
41 น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร ์ สสจ.ตาก บิดา        3,000  10/9/2564 
42 นางเรณ ู สอนวงษ ์ รพ.ตสม. บิดา        3,000  10/9/2564 
43 นางรุจนษร เหล็กเทศ รพ.สามเงา บิดา        3,000  10/9/2564 
44 น.ส.กิรตา คงเมือง สสจ.ตาก บิดา        3,000  17/9/2564 
45 นายวสุธร บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/9/2564 

รวม บิดา เสียชีวิต 36 ราย  เป็นเงิน  108,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของมารดา ประจำปี  2564 

46 นางสิริกร สุวิมลธรรม รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
47 น.ส.พรพิมล ทังดิน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
48 นางวนีัส คำเมืองใจ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  6/10/2563 
49 นางศรีสุดา อัศวพลังกูล รพ.แม่สอด มารดา        3,000  8/10/2563 
50 น.ส.ประภัสสร    สุภาโท ้ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  8/10/2563 
51 นางพรพรรณ ี ทะสุข รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  22/10/2563 
52 นางชนิดา จะปะการ รพ.ท่าสองยาง มารดา        3,000  1/12/2563 
53 นายจรัญ เขียวน้อย บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
54 นางวลัลีย ์ คุณยศยิ่ง รพ.อุ้มผาง มารดา        3,000  1/12/2563 
55 นายศุภชัย ชัยวิสุทธิ ์ บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
56 น.ส.ธนวรรณ อุปคุต รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
57 นางดวงใจ กติเวทิตาวงศ ์ รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
58 น.ส.สุภัค ม่วงมิตร บำนาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
59 นางดวงหทัย ขำศร ี รพ.ตสม. มารดา        3,000  28/12/2563 
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รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและได้รับเงินสวัสดิการ ประจำปี  2564 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน ว.ด.ป. ที่จ่าย 
1 นางสมจิตร แสนปัญญา บำนาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  4/11/2563 
2 นายถาวร ฝายอุบล รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  27/11/2563 
3 นางจนิตนา สายปาน รพ.สามเงา สมาชิก     120,000  27/11/2563 
4 นางชวลัย บุญทารมย ์ รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  12/12/2563 
5 น.ส.ปิยะพร ทิพระสอน รพ.แม่สอด สมาชิก     120,000  28/12/2563 
6 นางสมบุญ พิสมัย บำนาญ/สสจ.ตาก สมาชิก     120,000  28/3/2564 
7 นางบัณพร ตื้อเชียง รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  8/6/2564 
8 นางกมลพร เชี่ยวชาญสิงขร รพ.อุ้มผาง สมาชิก     120,000  14/6/2564 
9 นายสกล แม้นปาน บำนาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  2/8/2564 

รวมสมาชิกเสียชีวิต 9 ราย เป็นเงิน  1,000,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของบิดา ประจำปี  2564 

10 นางสมบูรณ ์ แก้วมณี สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  6/10/2563 
11 นางพิมพน์ภา คงปาน บำนาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  8/10/2563 
12 นางวิภารัตน ์ จันโทสถ รพ.ตสม. บิดา        3,000  15/10/1963 
13 นางธาริน ี ศิริวัลย์ รพ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
14 นางสุพัตรา ปัญญา สสอ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
15 นายบดิน ใจแก้วทิ สสอ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  1/12/2563 
16 นายธีระเดช แสงอัศวะ สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
17 นายอดิศร เสนแก้ว รพ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
18 นายอรุณ หล้าอูบ บำนาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
19 นายชัดเนตร ศรีอ่อนรอด รพ.ตสม. บิดา        3,000  18/1/2564 
20 นางจีรานา สมานไทย บำนาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  18/1/2564 
21 นางปัณชญา บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  2/3/2564 
22 นายสมศักดิ ์ มาลีแก้ว สสจ.ตาก บิดา        3,000  2/3/2564 
23 นายวรพล อินทร์หม ี รพ.ตสม. บิดา        3,000  9/3/2564 
24 นางณัฐณิชาช ์ เปรมพล รพ.บ้านตาก บิดา        3,000  12/3/2564 
25 น.ส.วลัยพร ปิจิตร รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  17/3/2564 
26 นางบุษบง วงศ์มา รพ.ตสม. บิดา        3,000  17/3/2564 
27 นางสุพัตรา ใจโปร่ง รพ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
28 นางยุพนิ วงษ์กิจ บำนาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
29 นายบุญเทิด ถนอมจิตร สสอ.แม่ระมาด บิดา        3,000  27/4/2564 
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ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จำนวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
30 น.ส.จุฑามาศ สินศรานนท ์ สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  27/4/2564 
31 นางปัทมา คงศร ี รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/4/2564 
32 น.ส.ผกาภรณ ์ เขียวฉอ้อน รพ.ตสม. บิดา        3,000  27/4/2564 
33 นางกัญณณชั เทอดโยธิน สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  13/5/2564 
34 นางวราภรณ์ รักษาคุณ รพ.ตสม. บิดา        3,000  31/5/2564 
35 น.ส.คนึง กาน้อย รพ.ตสม. บิดา        3,000  6/6/2564 
36 น.ส.ปรารถนา หมี้แสน รพ.ตสม. บิดา        3,000  14/6/2564 
37 นพ.พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล บำนาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  22/6/2564 
38 น.ส.กรกนก พรมอินชัย รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  25/6/2564 
39 นางกาญจนา หาญณรงค์ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/7/2564 
40 นพ.เบญจศิลป์      นิภาเกษม บำนาญ/รพ.ตสม. บิดา        3,000  2/8/2564 
41 น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร ์ สสจ.ตาก บิดา        3,000  10/9/2564 
42 นางเรณ ู สอนวงษ ์ รพ.ตสม. บิดา        3,000  10/9/2564 
43 นางรุจนษร เหล็กเทศ รพ.สามเงา บิดา        3,000  10/9/2564 
44 น.ส.กิรตา คงเมือง สสจ.ตาก บิดา        3,000  17/9/2564 
45 นายวสุธร บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/9/2564 

รวม บิดา เสียชีวิต 36 ราย  เป็นเงิน  108,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของมารดา ประจำปี  2564 

46 นางสิริกร สุวิมลธรรม รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
47 น.ส.พรพิมล ทังดิน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
48 นางวนีัส คำเมืองใจ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  6/10/2563 
49 นางศรีสุดา อัศวพลังกูล รพ.แม่สอด มารดา        3,000  8/10/2563 
50 น.ส.ประภัสสร    สุภาโท ้ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  8/10/2563 
51 นางพรพรรณ ี ทะสุข รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  22/10/2563 
52 นางชนิดา จะปะการ รพ.ท่าสองยาง มารดา        3,000  1/12/2563 
53 นายจรัญ เขียวน้อย บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
54 นางวลัลีย ์ คุณยศยิ่ง รพ.อุ้มผาง มารดา        3,000  1/12/2563 
55 นายศุภชัย ชัยวิสุทธิ ์ บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
56 น.ส.ธนวรรณ อุปคุต รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
57 นางดวงใจ กติเวทิตาวงศ ์ รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
58 น.ส.สุภัค ม่วงมิตร บำนาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
59 นางดวงหทัย ขำศร ี รพ.ตสม. มารดา        3,000  28/12/2563 
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ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จำนวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
30 น.ส.จุฑามาศ สินศรานนท ์ สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  27/4/2564 
31 นางปัทมา คงศร ี รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/4/2564 
32 น.ส.ผกาภรณ ์ เขียวฉอ้อน รพ.ตสม. บิดา        3,000  27/4/2564 
33 นางกัญณณชั เทอดโยธิน สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  13/5/2564 
34 นางวราภรณ์ รักษาคุณ รพ.ตสม. บิดา        3,000  31/5/2564 
35 น.ส.คนึง กาน้อย รพ.ตสม. บิดา        3,000  6/6/2564 
36 น.ส.ปรารถนา หมี้แสน รพ.ตสม. บิดา        3,000  14/6/2564 
37 นพ.พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล บำนาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  22/6/2564 
38 น.ส.กรกนก พรมอินชัย รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  25/6/2564 
39 นางกาญจนา หาญณรงค์ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/7/2564 
40 นพ.เบญจศิลป์      นิภาเกษม บำนาญ/รพ.ตสม. บิดา        3,000  2/8/2564 
41 น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร ์ สสจ.ตาก บิดา        3,000  10/9/2564 
42 นางเรณ ู สอนวงษ ์ รพ.ตสม. บิดา        3,000  10/9/2564 
43 นางรุจนษร เหล็กเทศ รพ.สามเงา บิดา        3,000  10/9/2564 
44 น.ส.กิรตา คงเมือง สสจ.ตาก บิดา        3,000  17/9/2564 
45 นายวสุธร บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/9/2564 

รวม บิดา เสียชีวิต 36 ราย  เป็นเงิน  108,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของมารดา ประจำปี  2564 

46 นางสิริกร สุวิมลธรรม รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
47 น.ส.พรพิมล ทังดิน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
48 นางวนีัส คำเมืองใจ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  6/10/2563 
49 นางศรีสุดา อัศวพลังกูล รพ.แม่สอด มารดา        3,000  8/10/2563 
50 น.ส.ประภัสสร    สุภาโท ้ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  8/10/2563 
51 นางพรพรรณ ี ทะสุข รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  22/10/2563 
52 นางชนิดา จะปะการ รพ.ท่าสองยาง มารดา        3,000  1/12/2563 
53 นายจรัญ เขียวน้อย บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
54 นางวลัลีย ์ คุณยศยิ่ง รพ.อุ้มผาง มารดา        3,000  1/12/2563 
55 นายศุภชัย ชัยวิสุทธิ ์ บำนาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
56 น.ส.ธนวรรณ อุปคุต รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
57 นางดวงใจ กติเวทิตาวงศ ์ รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
58 น.ส.สุภัค ม่วงมิตร บำนาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
59 นางดวงหทัย ขำศร ี รพ.ตสม. มารดา        3,000  28/12/2563 

 

 

37



38 
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จำนวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
60 น.ส.ปรางค์ทพิย์   ตาเรือนสอน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  5/2/2564 
61 น.ส.อลิสา บัวมั่น รพ.ตสม. มารดา        3,000  2/3/2564 
62 นางอารยา อาทรประชาชิต บำนาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  9/3/2564 
63 น.ส.รสสุคนธ ์ อุทธิยา รพ.แม่สอด มารดา        3,000  9/3/2564 
64 น.ส.นฤมล บุญลือ สหกรณ์ฯ มารดา        3,000  9/3/2564 
65 น.ส.ณัชภัส ทินปาน สสอ.เมืองตาก มารดา        3,000  12/3/2564 
66 นางศรีไพร คำขาม รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  19/3/2564 
67 นายธวชั น้อยสุวรรณ สสอ.สามเงา มารดา        3,000  24/5/2564 
68 น.ส.วนิดา สัทธานนท ์ รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/6/2564 
69 นายธวชัชัย คำแก้ว สสอ.พบพระ มารดา        3,000  14/6/2564 
70 นางกัญญณชั จันทร์ฌุมา รพ.ตสม. มารดา        3,000  23/7/2564 
71 น.ส.นันทพร ทำมาตา รพ.สามเงา มารดา        3,000  16/8/2564 
72 นางโชติกา อินทะนนัท ์ สสจ.ตาก มารดา        3,000  17/8/2564 
73 น.ส.ปณิตา วงษ์คำ รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  27/9/2564 

รวม มารดา เสียชีวิต 28 ราย  เป็นเงิน  84,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือคู่สมรสเสียชีวิต ประจำปี  2564 

74 นายประสงค ์ กุลสัมพันธช์ัย สสอ.แม่ระมาด คู่สมรส       25,000  2/12/2563 
75 นางสุภาภรณ ์ ศุภธนปิยะกุล รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  8/12/2563 
76 นางบุญลอม อินทร์หม ี บำนาญ/รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  9/3/2564 
77 นางบุญส่ง โทนสงัข์อินทร ์ รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  31/5/2564 
78 นางดอกอ้อ มณีคำ สสจ.ตาก คู่สมรส       25,000  29/6/2564 
79 นายเทอดศักดิ์ บัวสาย บำนาญ/รพ.แม่สอด คู่สมรส       25,000  2/8/2564 

รวม คู่สมรส เสียชีวิต  6  ราย  เป็นเงิน  150,000 บาท    
รวม 79  รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,342,000 บาท 

 
มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
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3.5  การดำเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชมุนุมสหกรณ์ 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดเป็นสมาชิก 
       

        3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยไดก้ำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบำรุงสันนิบาตเป็น
ประจำทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

     3.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีสมาชิก
ทั่วประเทศ จำนวน 216,615 ราย (ปี 2563 มี 210,325 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,980 ราย เสียค่า
สงเคราะห์ศพ ปี 2565 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่
เสียชีวิต) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาท) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี     
ในวันสมัคร (ไม่รับ บิดา มารดา)  

     3.5.4 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท. หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกที่ผ่าน
การอนุมัตเิป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
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3.5  การดำเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชมุนุมสหกรณ์ 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดเป็นสมาชิก 
       

        3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยไดก้ำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบำรุงสันนิบาตเป็น
ประจำทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

     3.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีสมาชิก
ทั่วประเทศ จำนวน 216,615 ราย (ปี 2563 มี 210,325 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,980 ราย เสียค่า
สงเคราะห์ศพ ปี 2565 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่
เสียชีวิต) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาท) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี     
ในวันสมัคร (ไม่รับ บิดา มารดา)  

     3.5.4 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท. หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกที่ผ่าน
การอนุมัตเิป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
 
 
 
 
 

39



38 
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จำนวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
60 น.ส.ปรางค์ทพิย์   ตาเรือนสอน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  5/2/2564 
61 น.ส.อลิสา บัวมั่น รพ.ตสม. มารดา        3,000  2/3/2564 
62 นางอารยา อาทรประชาชิต บำนาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  9/3/2564 
63 น.ส.รสสุคนธ ์ อุทธิยา รพ.แม่สอด มารดา        3,000  9/3/2564 
64 น.ส.นฤมล บุญลือ สหกรณ์ฯ มารดา        3,000  9/3/2564 
65 น.ส.ณัชภัส ทินปาน สสอ.เมืองตาก มารดา        3,000  12/3/2564 
66 นางศรีไพร คำขาม รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  19/3/2564 
67 นายธวชั น้อยสุวรรณ สสอ.สามเงา มารดา        3,000  24/5/2564 
68 น.ส.วนิดา สัทธานนท ์ รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/6/2564 
69 นายธวชัชัย คำแก้ว สสอ.พบพระ มารดา        3,000  14/6/2564 
70 นางกัญญณชั จันทร์ฌุมา รพ.ตสม. มารดา        3,000  23/7/2564 
71 น.ส.นันทพร ทำมาตา รพ.สามเงา มารดา        3,000  16/8/2564 
72 นางโชติกา อินทะนนัท ์ สสจ.ตาก มารดา        3,000  17/8/2564 
73 น.ส.ปณิตา วงษ์คำ รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  27/9/2564 

รวม มารดา เสียชีวิต 28 ราย  เป็นเงิน  84,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือคู่สมรสเสียชีวิต ประจำปี  2564 

74 นายประสงค ์ กุลสัมพันธช์ัย สสอ.แม่ระมาด คู่สมรส       25,000  2/12/2563 
75 นางสุภาภรณ ์ ศุภธนปิยะกุล รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  8/12/2563 
76 นางบุญลอม อินทร์หม ี บำนาญ/รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  9/3/2564 
77 นางบุญส่ง โทนสงัข์อินทร ์ รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  31/5/2564 
78 นางดอกอ้อ มณีคำ สสจ.ตาก คู่สมรส       25,000  29/6/2564 
79 นายเทอดศักดิ์ บัวสาย บำนาญ/รพ.แม่สอด คู่สมรส       25,000  2/8/2564 

รวม คู่สมรส เสียชีวิต  6  ราย  เป็นเงิน  150,000 บาท    
รวม 79  รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,342,000 บาท 

 
มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
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3.5  การดำเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชมุนุมสหกรณ์ 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดเป็นสมาชิก 
       

        3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยไดก้ำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบำรุงสันนิบาตเป็น
ประจำทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

     3.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีสมาชิก
ทั่วประเทศ จำนวน 216,615 ราย (ปี 2563 มี 210,325 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,980 ราย เสียค่า
สงเคราะห์ศพ ปี 2565 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่
เสียชีวิต) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาท) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี     
ในวันสมัคร (ไม่รับ บิดา มารดา)  

     3.5.4 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท. หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกที่ผ่าน
การอนุมัตเิป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
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3.5  การดำเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชมุนุมสหกรณ์ 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดเป็นสมาชิก 
       

        3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยไดก้ำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบำรุงสันนิบาตเป็น
ประจำทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

     3.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีสมาชิก
ทั่วประเทศ จำนวน 216,615 ราย (ปี 2563 มี 210,325 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,980 ราย เสียค่า
สงเคราะห์ศพ ปี 2565 จำนวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่
เสียชีวิต) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาท) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี     
ในวันสมัคร (ไม่รับ บิดา มารดา)  

     3.5.4 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท. หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จำนวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกที่ผ่าน
การอนุมัตเิป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
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      3.5.5 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 3) เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพ    ปี 
2565 จำนวน 4,000 บาท (อตัราเงินสงเคราะห์ศพแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต)    ผู้ท่ีมี
สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกล้านท่ี 3 คือ สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิก สสธท. และกสธท. แล้วเท่านั้น กรณีผู้ท่ีไม่เคยสมัครเป็น
สมาชิก สสธท. และกสธท. และมีอายุไม่เกิน 54 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านท่ี1)       กสธท.(ล้านท่ี2) 
และกสธท.(ล้านท่ี 3)  ได้ในคราวเดียวกันได้ ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีสมาคมกำหนด 

      3.5.6 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    
(สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท         (หก
แสนบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จำนวน 4,970 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามจำนวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต) ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม    ............................................................................... .................................... 
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3.6 การแก้ไข เพิ่มเตมิระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ปี 2564 
      3.6.1 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ  

พ.ศ. 2564       
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คน
หนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้นรวม
กับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่มีทั้งหมดในขณะ 
นั้น (กรณีที่สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญโดยมีเงินค่าหุ้นรวมกับ
เงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ เป็นหลักประกัน  ให้นำ
เงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่เหลือ
จากการค้ำประกันเงินกู้สามัญ มาคิดเป็นยอดกู้ฉุกเฉิน และ
ยอดกู้ไม่เกิน 50,000 บาท  
หมวด 3  เงินกู้สามัญ 

ฯลฯ 
ข้อ 14. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น 
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
ตามจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกสมทบนั้นแต่ 
ต้องอยู่ภายในจำกัด ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000.-บาท โดยมีเงิน
ค่าหุ้นและเงินฝากเป็นหลัก ประกัน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 
100 ของจำนวนเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบผู้
กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ในวันขอกู้ โดยมิอาจถอนเงินฝากเกินกว่า
หลักประกันจำนวนหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯได้ 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่
สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มี
จำนวนไม่เกิน 90 % เงินค่าหุ้นที่มี
ทั้งหมดในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

 

 
หมวด 3  เงินกู้สามัญ 

ฯลฯ 
ข้อ 14. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
สมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เห็นสมควรทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้น สูงสุดไม่เกิน  
300,000.- บาท  
 
 

 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
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ปัจจุบัน 
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      3.5.5 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 3) เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพ    ปี 
2565 จำนวน 4,000 บาท (อตัราเงินสงเคราะห์ศพแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต)    ผู้ท่ีมี
สิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกล้านท่ี 3 คือ สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิก สสธท. และกสธท. แล้วเท่านั้น กรณีผู้ท่ีไม่เคยสมัครเป็น
สมาชิก สสธท. และกสธท. และมีอายุไม่เกิน 54 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านท่ี1)       กสธท.(ล้านท่ี2) 
และกสธท.(ล้านท่ี 3)  ได้ในคราวเดียวกันได้ ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีสมาคมกำหนด 

      3.5.6 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    
(สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท         (หก
แสนบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จำนวน 4,970 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามจำนวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต) ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม    ............................................................................... .................................... 
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3.6 การแก้ไข เพิ่มเตมิระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ปี 2564 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คน
หนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้นรวม
กับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่มีทั้งหมดในขณะ 
นั้น (กรณีที่สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญโดยมีเงินค่าหุ้นรวมกับ
เงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ เป็นหลักประกัน  ให้นำ
เงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่เหลือ
จากการค้ำประกันเงินกู้สามัญ มาคิดเป็นยอดกู้ฉุกเฉิน และ
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หมวด 3  เงินกู้สามัญ 

ฯลฯ 
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กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ในวันขอกู้ โดยมิอาจถอนเงินฝากเกินกว่า
หลักประกันจำนวนหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯได้ 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 
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หมวด 3  เงินกู้สามัญ 

ฯลฯ 
ข้อ 14. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
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เห็นสมควรทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้น สูงสุดไม่เกิน  
300,000.- บาท  
 
 

 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คน
หนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินค่าหุ้นรวม
กับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่มีทั้งหมดในขณะ 
นั้น (กรณีที่สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญโดยมีเงินค่าหุ้นรวมกับ
เงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ เป็นหลักประกัน  ให้นำ
เงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่เหลือ
จากการค้ำประกันเงินกู้สามัญ มาคิดเป็นยอดกู้ฉุกเฉิน และ
ยอดกู้ไม่เกิน 50,000 บาท  
หมวด 3  เงินกู้สามัญ 

ฯลฯ 
ข้อ 14. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น 
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
ตามจำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของสมาชิกสมทบนั้นแต่ 
ต้องอยู่ภายในจำกัด ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000.-บาท โดยมีเงิน
ค่าหุ้นและเงินฝากเป็นหลัก ประกัน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 
100 ของจำนวนเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบผู้
กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ในวันขอกู้ โดยมิอาจถอนเงินฝากเกินกว่า
หลักประกันจำนวนหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯได้ 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่
สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มี
จำนวนไม่เกิน 90 % เงินค่าหุ้นที่มี
ทั้งหมดในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 

 

 
หมวด 3  เงินกู้สามัญ 

ฯลฯ 
ข้อ 14. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
สมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เห็นสมควรทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 90 
ของเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้น สูงสุดไม่เกิน  
300,000.- บาท  
 
 

 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 

มติที่ประชุม    .............................................................. ..................................................... 
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3.6.2 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564  
        ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33  ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 8.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้
กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวน 9 เท่าแห่งเงินได้
รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกนั้น แต่ไม่
เกินเงินมูลค่าหุ้นที่มีท้ังหมดสุดแต่จำนวนไหน
น้อยกว่าและสูงสุดไม่เกิน 100,000.-บาท 

ข้อ 8.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวน 15 เท่าแห่งเงินได้
รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน
เงินมูลค่าหุ้นที่มีทั้งหมดสุดแต่จำนวนไหนน้อย
กว่าและสูงสุดไม่เกิน 150,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ9.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
ผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 เดือน และไม่มีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินราย
ก่อนคงเหลืออยู่ 

ข้อ 9.  คณะกรรมการดำเนินการเห็น สมควร
จะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ โดย
จะต้องชำระหนี้เงินกู้รายก่อนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 งวด 

ข้อ 12. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายใน
วันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่ง
เป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 18 งวด งวด
แรกให้ชำระต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน 18  ของ
จำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่
จ่ายเงินกู้ ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยให้ส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดย
ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก 

ฯลฯ 

ข้อ 12. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
เต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวด
รายเดือนรวมกันไม่เกิน 24 งวด งวดแรกให้
ชำระต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน 24  ของจำนวน
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินกู้ 
ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่ง
ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อน
เวลาแต่อย่างใดอีก 

ฯลฯ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
3.6.3 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564  
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8)  และข้อ 107 (11) ที่ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33  ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ 
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แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
ต่อเดือน  การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

ฯลฯ 
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท 
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 

3.6.4  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดกิารสงเคราะห์ สมาชิก บิดา มารดา 
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564    

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2564 มีมตเิห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเงินเคราะห์สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

6.1 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
               ได้รับเงิน  จำนวน  60,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
               ได้รับเงิน จำนวน   80,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
               ได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป         
               ได้รับเงิน จำนวน 120,000 บาท 

ฯลฯ 
6.1 กรณีสมาชิก   เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ได้รับเงิน จำนวน   90,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
            ได้รับเงิน จำนวน  120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
            ได้รับเงนิ จำนวน  150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป            
            ได้รับเงินจำนวน   180,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
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แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
ต่อเดือน  การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

ฯลฯ 
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท 
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 

3.6.4  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดกิารสงเคราะห์ สมาชิก บิดา มารดา 
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564    

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเงินเคราะห์สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

6.1 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
               ได้รับเงิน  จำนวน  60,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
               ได้รับเงิน จำนวน   80,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
               ได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป         
               ได้รับเงิน จำนวน 120,000 บาท 

ฯลฯ 
6.1 กรณีสมาชิก   เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ได้รับเงิน จำนวน   90,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
            ได้รับเงิน จำนวน  120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
            ได้รับเงิน จำนวน  150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป            
            ได้รับเงินจำนวน   180,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
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3.6.2 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2564  
        ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33  ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 8.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้
กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวน 9 เท่าแห่งเงินได้
รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกนั้น แต่ไม่
เกินเงินมูลค่าหุ้นที่มีท้ังหมดสุดแต่จำนวนไหน
น้อยกว่าและสูงสุดไม่เกิน 100,000.-บาท 

ข้อ 8.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจำนวน 15 เท่าแห่งเงินได้
รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน
เงินมูลค่าหุ้นที่มีทั้งหมดสุดแต่จำนวนไหนน้อย
กว่าและสูงสุดไม่เกิน 150,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ9.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่
ผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 เดือน และไม่มีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินราย
ก่อนคงเหลืออยู่ 

ข้อ 9.  คณะกรรมการดำเนินการเห็น สมควร
จะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ โดย
จะต้องชำระหนี้เงินกู้รายก่อนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 งวด 

ข้อ 12. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายใน
วันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่ง
เป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 18 งวด งวด
แรกให้ชำระต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน 18  ของ
จำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่
จ่ายเงินกู้ ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยให้ส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดย
ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก 

ฯลฯ 

ข้อ 12. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
เต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวด
รายเดือนรวมกันไม่เกิน 24 งวด งวดแรกให้
ชำระต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน 24  ของจำนวน
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินกู้ 
ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่ง
ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อน
เวลาแต่อย่างใดอีก 

ฯลฯ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
3.6.3 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564  
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8)  และข้อ 107 (11) ที่ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33  ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ 
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แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
ต่อเดือน  การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

ฯลฯ 
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท 
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 

3.6.4  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดกิารสงเคราะห์ สมาชิก บิดา มารดา 
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564    

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2564 มีมตเิห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเงินเคราะห์สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

6.1 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
               ได้รับเงิน  จำนวน  60,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
               ได้รับเงิน จำนวน   80,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
               ได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป         
               ได้รับเงิน จำนวน 120,000 บาท 

ฯลฯ 
6.1 กรณีสมาชิก   เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ได้รับเงิน จำนวน   90,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
            ได้รับเงิน จำนวน  120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
            ได้รับเงนิ จำนวน  150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป            
            ได้รับเงินจำนวน   180,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
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แก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
ต่อเดือน  การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

ฯลฯ 
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท 
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 

3.6.4  การกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดกิารสงเคราะห์ สมาชิก บิดา มารดา 
คู่สมรสและบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564    

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเงินเคราะห์สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

6.1 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
               ได้รับเงิน  จำนวน  60,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
               ได้รับเงิน จำนวน   80,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
               ได้รับเงิน จำนวน 100,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป         
               ได้รับเงิน จำนวน 120,000 บาท 

ฯลฯ 
6.1 กรณีสมาชิก   เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคำสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ได้รับเงิน จำนวน   90,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
            ได้รับเงิน จำนวน  120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
            ได้รับเงิน จำนวน  150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป            
            ได้รับเงินจำนวน   180,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

 

43



44 
 

 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
6.2  กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที ่คู ่สมรส
เสียชีว ิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ 
ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
           ให้ได้รับเงิน จำนวน 10,000 บาท  

เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี  
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 15,000 บาท  
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ปี 
  ให้ได้รับเงิน จำนวน 20,000 บาท   
เป็นสมาชิก 16 ปี  ขึ้นไป   
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 25,000 บาท  

6.2  กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที ่คู่
สมรสเสียชีว ิต โดยคิดตามอายุการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ให้ได้รับเงิน จำนวน 15,000 
บาท  

เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี  
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 22,500 
บาท  
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ปี 
  ให้ได้รับเงิน จำนวน 30,000 
บาท   
เป็นสมาชิก 16 ปี  ขึ้นไป   
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 37,500 
บาท  

 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 
 
 

6.3  ในกรณีที ่ บิดา มารดา หรือ บุตรที่
ชอบด ้วยกฎหมายตามระเบ ียบน ี ้ของ
สมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพๆ ละ 3,000 บาท 
หากสมาชิกของสหกรณ์ฯที ่จะขอร ับเงิน
ช่วยเหลือตามข้อนี ้ มีมากกว่า 1 คน ให้มี
สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เพียง
คนเดียว 

ฯลฯ 

6.3  ในกรณีที่ บิดา มารดา หรือ บุตรท่ี
ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี ้ของ
สมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพๆ ละ 4,500 
บาท หากสมาชิกของสหกรณ์ฯที่จะขอรับ
เงินช่วยเหลือตามข้อนี้ มีมากกว่า 1 คน ให้
มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
เพียงคนเดียว 

ฯลฯ 

 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ...... 
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  3.6.5 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564      

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8 ) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมตเิห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 

ฯลฯ 
4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา  ป.2 , ป.5  ไดร้ับทุนละ 800 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,000 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,200 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,200 บาท 

 ฯลฯ 

ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 
ฯลฯ 

4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา ป.2, ป.5 ได้รับทุนละ1,200 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,500 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,800 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,800 บาท 

 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ...... 

       3.6.6 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจา้ง พ.ศ. 2564      
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564  มีมตเิห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 อัตราเงินเดือน 

ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นตำ่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 1 ) 
ฯลฯ 

หมวด 3 อัตราเงินเดือน 
ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 3 ) 
ฯลฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและให้
สอดคล้องกับขนาด
กิจการของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
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  3.6.5 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564      

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8 ) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 

ฯลฯ 
4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา  ป.2 , ป.5  ไดร้ับทุนละ 800 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,000 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,200 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,200 บาท 

 ฯลฯ 

ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 
ฯลฯ 

4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา ป.2, ป.5 ได้รับทุนละ1,200 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,500 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,800 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,800 บาท 

 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ...... 

       3.6.6 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจา้ง พ.ศ. 2564      
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 อัตราเงินเดือน 

ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นตำ่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 1 ) 
ฯลฯ 

หมวด 3 อัตราเงินเดือน 
ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 3 ) 
ฯลฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและให้
สอดคล้องกับขนาด
กิจการของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
6.2  กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที ่คู ่สมรส
เสียชีว ิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ 
ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
           ให้ได้รับเงิน จำนวน 10,000 บาท  

เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี  
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 15,000 บาท  
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ปี 
  ให้ได้รับเงิน จำนวน 20,000 บาท   
เป็นสมาชิก 16 ปี  ขึ้นไป   
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 25,000 บาท  

6.2  กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที ่คู่
สมรสเสียชีว ิต โดยคิดตามอายุการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ให้ได้รับเงิน จำนวน 15,000 
บาท  

เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี  
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 22,500 
บาท  
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ปี 
  ให้ได้รับเงิน จำนวน 30,000 
บาท   
เป็นสมาชิก 16 ปี  ขึ้นไป   
            ให้ได้รับเงิน จำนวน 37,500 
บาท  

 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน 
 
 

6.3  ในกรณีที ่ บิดา มารดา หรือ บุตรที่
ชอบด ้วยกฎหมายตามระเบ ียบน ี ้ของ
สมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพๆ ละ 3,000 บาท 
หากสมาชิกของสหกรณ์ฯที ่จะขอร ับเงิน
ช่วยเหลือตามข้อนี ้ มีมากกว่า 1 คน ให้มี
สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เพียง
คนเดียว 

ฯลฯ 

6.3  ในกรณีที่ บิดา มารดา หรือ บุตรท่ี
ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี ้ของ
สมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพๆ ละ 4,500 
บาท หากสมาชิกของสหกรณ์ฯที่จะขอรับ
เงินช่วยเหลือตามข้อนี้ มีมากกว่า 1 คน ให้
มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
เพียงคนเดียว 

ฯลฯ 

 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ...... 
      
 
 
 

45 
 

 

 
  3.6.5 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564      

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8 ) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมตเิห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 

ฯลฯ 
4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา  ป.2 , ป.5  ไดร้ับทุนละ 800 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,000 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,200 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,200 บาท 

 ฯลฯ 

ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 
ฯลฯ 

4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา ป.2, ป.5 ได้รับทุนละ1,200 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,500 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,800 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,800 บาท 

 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ...... 

       3.6.6 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจา้ง พ.ศ. 2564      
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564  มีมตเิห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 อัตราเงินเดือน 

ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นตำ่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 1 ) 
ฯลฯ 

หมวด 3 อัตราเงินเดือน 
ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 3 ) 
ฯลฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและให้
สอดคล้องกับขนาด
กิจการของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
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  3.6.5 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564      

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8 ) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 

ฯลฯ 
4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา  ป.2 , ป.5  ได้รับทุนละ 800 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,000 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,200 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,200 บาท 

 ฯลฯ 

ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 
ฯลฯ 

4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตร
ของสมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา ป.2, ป.5 ได้รับทุนละ1,200 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,500 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,800 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุน
ละ1,800 บาท 

 ฯลฯ 

 
 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ...... 

       3.6.6 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจา้ง พ.ศ. 2564      
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 อัตราเงินเดือน 

ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่อัตราขั้นตำ่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 1 ) 
ฯลฯ 

หมวด 3 อัตราเงินเดือน 
ข้อ  6.  ให้กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ำให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานกำหนด 

บัญชี 13  ( 3 ) 
ฯลฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและให้
สอดคล้องกับขนาด
กิจการของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
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3.6.7 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินสวัสดิการเพื่อ 
เป็นสวัสดิการสมาชิกเกษยีณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์ พ.ศ. 2564 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 5. สมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการตาม 
ระเบียบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  
                         จำนวน  2,000 บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ
      จำนวน  3,000 บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ
      จำนวน  4,000 บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการจำนวน 5,000 บาท จ่ายทุก 5 ปี 
     ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการ
เป็นสมาชิกติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป กรณีที่
สมาชิกสหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 
20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท
วันเกษียณ อายุราชการ 

ฯลฯ 

ข้อ 5. สมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการตาม 
ระเบียบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  
                            จำนวน  2,000  บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
                  จำนวน   3,000  บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
                 จำนวน    4,000  บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการจำนวน 5,000 บาท จ่ายทุก 5 ปี 

     ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการเป็น
สมาชิกติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป กรณีท่ีสมาชิก
สหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี ให้
ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาทวันเกษียณ 
อายรุาชการ และเงินที่ได้รับต่อเนื่องตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้หากอายุการเป็นสมาชิกไม่
ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท 
จนกว่าอายุการเป็นสมาชิกจะครบ 20 ปี 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบอ่ืนๆ
ของสหกรณ์ฯ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
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3.7  การกำหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตาก จำกัด  
      ขึ้นถือใช้ใหม ่พ.ศ. 2564 
        3.7.1  กำหนดระเบียบสหกรณฯ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCOVID19) 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิ จ(ต้านภัย Covid 19) 2564 
ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ. 2564 ” 
  ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันท่ี 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ขอ้ 3.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”          หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “สมาชิก”          หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  

            จำกัด 
“ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“กรรมการดำเนินการ”   หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เจ้าหน้าท่ี”           หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เงินได้รายเดือน”         หมายถึง  เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน 

  ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัย Covid 
19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 5.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ.2564 แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
  ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงนิ เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ. 2564 ต้องเสนอคำขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ ตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกำหนดเรื่องนี้ 
  ข้อ 7. การให้เงินกู้ ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 8. เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ไม่เกิน 
500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีท่ีมีสัญญาเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 จากโครงการเดิม 
ให้นำมาหักหนี้เดิมดังกล่าวได้ 

 

-2- 

46 47 
 

 

3.7  การกำหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตาก จำกัด  
      ขึ้นถือใช้ใหม ่พ.ศ. 2564 
        3.7.1  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCOVID19) 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิ จ(ต้านภัย Covid 19) 2564 
ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ. 2564 ” 
  ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันท่ี 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”          หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “สมาชิก”          หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  

            จำกัด 
“ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“กรรมการดำเนินการ”   หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เจ้าหน้าท่ี”           หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เงินได้รายเดือน”         หมายถึง  เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน 

  ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัย Covid 
19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 5.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ.2564 แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
  ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงนิ เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ. 2564 ต้องเสนอคำขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ ตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกำหนดเรื่องนี้ 
  ข้อ 7. การให้เงินกู้ ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 8. เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ไม่เกิน 
500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีท่ีมีสัญญาเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 จากโครงการเดิม 
ให้นำมาหักหนี้เดิมดังกล่าวได้ 
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3.6.7 การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินสวัสดิการเพื่อ 
เป็นสวัสดิการสมาชิกเกษยีณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์ พ.ศ. 2564 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 5. สมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการตาม 
ระเบียบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  
                         จำนวน  2,000 บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ
      จำนวน  3,000 บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ
      จำนวน  4,000 บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการจำนวน 5,000 บาท จ่ายทุก 5 ปี 
     ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการ
เป็นสมาชิกติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป กรณีที่
สมาชิกสหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 
20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท
วันเกษียณ อายุราชการ 

ฯลฯ 

ข้อ 5. สมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการตาม 
ระเบียบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  
                            จำนวน  2,000  บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
                  จำนวน   3,000  บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
                 จำนวน    4,000  บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการจำนวน 5,000 บาท จ่ายทุก 5 ปี 

     ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการเป็น
สมาชิกติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป กรณีท่ีสมาชิก
สหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี ให้
ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาทวันเกษียณ 
อายรุาชการ และเงินที่ได้รับต่อเนื่องตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้หากอายุการเป็นสมาชิกไม่
ถึง 20 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท 
จนกว่าอายุการเป็นสมาชิกจะครบ 20 ปี 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบอ่ืนๆ
ของสหกรณ์ฯ 

มติที่ประชุม    .............................................................................................................. ..... 
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3.7  การกำหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตาก จำกัด  
      ขึ้นถือใช้ใหม ่พ.ศ. 2564 
        3.7.1  กำหนดระเบียบสหกรณฯ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCOVID19) 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิ จ(ต้านภัย Covid 19) 2564 
ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ. 2564 ” 
  ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันท่ี 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ขอ้ 3.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”          หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “สมาชิก”          หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  

            จำกัด 
“ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“กรรมการดำเนินการ”   หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เจ้าหน้าท่ี”           หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เงินได้รายเดือน”         หมายถึง  เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน 

  ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัย Covid 
19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 5.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ.2564 แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
  ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงนิ เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ. 2564 ต้องเสนอคำขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ ตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกำหนดเรื่องนี้ 
  ข้อ 7. การให้เงินกู้ ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 8. เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ไม่เกิน 
500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีท่ีมีสัญญาเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 จากโครงการเดิม 
ให้นำมาหักหนี้เดิมดังกล่าวได้ 
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3.7  การกำหนดระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตาก จำกัด  
      ขึ้นถือใช้ใหม ่พ.ศ. 2564 
        3.7.1  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCOVID19) 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิ จ(ต้านภัย Covid 19) 2564 
ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ. 2564 ” 
  ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันท่ี 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”          หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “สมาชิก”          หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
   “คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  

            จำกัด 
“ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“กรรมการดำเนินการ”   หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                           สาธารณสุขตาก จำกัด 
“ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เจ้าหน้าท่ี”           หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เงินได้รายเดือน”         หมายถึง  เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน 

  ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัย Covid 
19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 5.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ.2564 แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
  ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงนิ เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) พ.ศ. 2564 ต้องเสนอคำขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ ตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกำหนดเรื่องนี้ 
  ข้อ 7. การให้เงินกู้ ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 8. เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ไม่เกิน 
500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีท่ีมีสัญญาเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 จากโครงการเดิม 
ให้นำมาหักหนี้เดิมดังกล่าวได้ 
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  ข้อ 9. การให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจ
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ และหรือกรรมการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเป็น
ผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้และให้ผู้รับมอบ
ดังกล่าวนั้น แถลงรายงานเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 ท่ีให้ไปและส่งคืนเพื่อให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบทุกเดือน 
  ข้อ 10. หลักประกันสำหรับเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ให้ถือใช้เงินค่าหุ้นท่ีมี
ท้ังหมดในระหว่างดำรงสมาชิกภาพหรือบุคคลเป็นหลักประกัน ดังน้ี 
   10.1  สมาชิกสามัญ 
            (1)  เงินได้รายเดือนหลังหักการชำระหนี้เหลือมากกว่าหรือเท่ากัน ร้อยละ 20 ให้ใช้
ทุนเรือนหุ้นท่ีมีท้ังหมดในระหว่างดำรงสมาชิกภาพเป็นหลักประกัน 
            (2)  เงินได้รายเดือนหลังหักการชำระหนี้เหลือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ10ให้ มี
สมาชิกค้ำกันประกัน 1 คน 
   10.2  สมาชิกสมทบ 
           เมื่อนำสัญญาเงินกู้สามญัรวมกับสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ทำไว้ต่อสหกรณ์ จะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ท้ังหมดในเวลานั้น 
  ข้อ 11. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564  ให้ผู้กูส้่งคืนเงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564 เต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้
ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 48 งวด งวดแรกให้ชำระต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน 48 ของจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ในวันสิ้นเดือนท่ีจ่ายเงินกู้ ส่วนต้นเงินท่ีเหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ท้ังนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก   

ข้อ 12. สมาชิกท่ีขาดส่งค่าหุ้น หรือค้างชำระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ประเภทใดๆก็ตามสหกรณ์จะไม่ 
รับพิจารณาคำขอเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ.2564นั้น เว้นแต่จะได้ชำระเงินท่ีค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564  สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไป
ตามท่ีสหกรณ์ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับระเบียบนี้ 
  ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้
ขาด และถือเป็นสิ้นสุด 
  ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
  ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
      ลงชื่อ       รเมศ  ว่องวิไลรัตน ์
              (นายแพทย์รเมศ   ว่องวิไลรัตน์) 

                     ประธานกรรมการดำเนินการ 
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
 
มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
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3.7.2  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพิ่มทรัพย์ พ.ศ. 2564 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้กำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2564   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป   

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
“คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข    
                                      ตาก จำกัด 

 “ผู้จัดการ”      หมายถงึ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  “เจ้าหน้าที”่      หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

“เงินได้รายเดือน”    หมายถึง  เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง  
“ทุนเรือนหุ้น” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
                                       จำกดั 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณี เพ่ืออันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 

ดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได ้
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด และปรับปรุงแบบคำขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำ
ประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  2 
เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 

 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ83 
เพ่ือมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
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“คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข    
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“เงินได้รายเดือน”    หมายถึง  เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง  
“ทุนเรือนหุ้น” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
                                       จำกดั 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณี เพ่ืออันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 

ดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด และปรับปรุงแบบคำขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำ
ประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  2 
เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 

 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ83 
เพ่ือมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
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  ข้อ 9. การให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจ
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ และหรือกรรมการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรเป็น
ผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  แทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้และให้ผู้รับมอบ
ดังกล่าวนั้น แถลงรายงานเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 ท่ีให้ไปและส่งคืนเพื่อให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบทุกเดือน 
  ข้อ 10. หลักประกันสำหรับเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ให้ถือใช้เงินค่าหุ้นท่ีมี
ท้ังหมดในระหว่างดำรงสมาชิกภาพหรือบุคคลเป็นหลักประกัน ดังน้ี 
   10.1  สมาชิกสามัญ 
            (1)  เงินได้รายเดือนหลังหักการชำระหนี้เหลือมากกว่าหรือเท่ากัน ร้อยละ 20 ให้ใช้
ทุนเรือนหุ้นท่ีมีท้ังหมดในระหว่างดำรงสมาชิกภาพเป็นหลักประกัน 
            (2)  เงินได้รายเดือนหลังหักการชำระหนี้เหลือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ10ให้ มี
สมาชิกค้ำกันประกัน 1 คน 
   10.2  สมาชิกสมทบ 
           เมื่อนำสัญญาเงินกู้สามญัรวมกับสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ทำไว้ต่อสหกรณ์ จะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ท้ังหมดในเวลานั้น 
  ข้อ 11. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564  ให้ผู้กูส้่งคืนเงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564 เต็มจำนวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้
ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 48 งวด งวดแรกให้ชำระต้นเงินไม่ต่ำกว่าหนึ่งใน 48 ของจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ในวันสิ้นเดือนท่ีจ่ายเงินกู้ ส่วนต้นเงินท่ีเหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ท้ังนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก   

ข้อ 12. สมาชิกท่ีขาดส่งค่าหุ้น หรือค้างชำระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ประเภทใดๆก็ตามสหกรณ์จะไม่ 
รับพิจารณาคำขอเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ.2564นั้น เว้นแต่จะได้ชำระเงินท่ีค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564  สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไป
ตามท่ีสหกรณ์ประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับระเบียบนี้ 
  ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้
ขาด และถือเป็นสิ้นสุด 
  ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
  ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
      ลงชื่อ       รเมศ  ว่องวิไลรัตน ์
              (นายแพทย์รเมศ   ว่องวิไลรัตน์) 

                     ประธานกรรมการดำเนินการ 
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
 
มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
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3.7.2  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพิ่มทรัพย์ พ.ศ. 2564 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้กำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2564   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป   

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
“คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข    
                                      ตาก จำกัด 

 “ผู้จัดการ”      หมายถงึ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  “เจ้าหน้าที”่      หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

“เงินได้รายเดือน”    หมายถึง  เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง  
“ทุนเรือนหุ้น” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
                                       จำกดั 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณี เพ่ืออันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 

ดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได ้
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด และปรับปรุงแบบคำขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำ
ประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  2 
เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 

 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ83 
เพ่ือมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
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3.7.2  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพิ่มทรัพย์ พ.ศ. 2564 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79 (8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้กำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2564   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป   

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
“คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจำกัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข    
                                      ตาก จำกัด 

 “ผู้จัดการ”      หมายถงึ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  “เจ้าหน้าที”่      หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

“เงินได้รายเดือน”    หมายถึง  เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง  
“ทุนเรือนหุ้น” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
                                       จำกดั 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณี เพ่ืออันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 

ดำเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกำไรไม่ได้ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด และปรับปรุงแบบคำขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำ
ประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  2 
เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 

 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ83 
เพ่ือมอบอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
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หมวด 3 

วงเงินกู้เพ่ิมทรัพย ์
 ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก ในวงเงินกู้ ตั้งแต่ 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท) เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดเพดานจำนวน
เงินกู้  

หมวด 4 
หลักประกันสำหรับเงินกู้เพิ่มทรัพย ์

ข้อ 9. เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ตามระเบียบนี้ เมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ95 ของทุน
เรือนหุ้นรวมที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ และให้ถือทุนเรือนหุ้นนี้เป็นหลักประกันเงินกูเ้พ่ิมทรัพย์โดยไม่ต้องมีหลักประกัน 

อย่างอ่ืนอีก 
หมวด 5 

เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วย

ดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  แต่ไม่
เกิน  240  งวด  ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินกู้  
 ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดให้ส่งเงินคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากันได้  เพราะไม่ลงตัวเศษของเงินงวดรายเดือนจะ
นำไปรวมกับเงินงวดแรกหรือเงินงวดสุดท้ายก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการดำเนินการจะเห็นสมควร 

ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือขอผ่อนชำระหนี้  คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอผ่อนเวลาส่ง
เงินงวดชำระหนี้ที่กำหนดไว้นั้น อาจพิจารณาการขอผ่อนชำระหนี้โดยมีเหตุผลอันสมควรไม่เกิน 2 เดือน  แต่การ
ผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 ข้อ 11. การส่งชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น  ๆ โดยเมื่อหักเงิน
ค่าหุ้น, เงินต้นชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทุกประเภทและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ10 ของ
เงินได้รายเดือน กรณีสมาชิกที่มีเงินได้คงเหลือไม่พอที่จะชำระหนี้ สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้
ต่อสหกรณ์ฯ และให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเพ่ิมในการชำระหนี้รายเดือนตามสัญญา 
 สมาชิกอาจขอชำระหนี้บางส่วนหรือเปลี ่ยนแปลงจำนวนเงินงวดชำระหนี้รายเดือนให้สูงขึ ้นเพื ่อให้
ระยะเวลาการส่งชำระหนี้สิ้นสุดลงก็ได้  โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนครบกำหนด  ผู้กู้อาจ
ขอส่งเงินชำระหนี้ทั้งหมด  เพื่อเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ 
 อนึ่ง  การส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่เป็นเหตุทุเลาการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
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หมวด  6 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมทรัพย ์
 ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ทั้งนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท  ให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวด  7  
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินทุกราย  มีหลักประกันโดยถูกต้อง และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 14. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบีย้ทันที โดยมิต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  14.1 เมื่อสมาชิกผู้กู ้ออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการหรืองานประจำตามข้อบังคับของ
สหกรณ ์

 14.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
14.3 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
14.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อหรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง 
ข้อ 15. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่มีปัญหา แต่เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสหกรณ์และสมาชิก โดยมีเหตุผลปรากฏชัดเจน ให้คณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มีอำนาจ
วินิจฉัยให้สมาชิกสามารถกู้เงินได้นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  2564 
 (ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 
   ประธานกรรมการดำเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................... 
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หมวด 3 

วงเงินกู้เพ่ิมทรัพย ์
 ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก ในวงเงินกู้ ตั้งแต่ 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท) เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดเพดานจำนวน
เงินกู้  

หมวด 4 
หลักประกันสำหรับเงินกู้เพิ่มทรัพย ์

ข้อ 9. เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ตามระเบียบนี้ เมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินร้อยละ95 ของทุน
เรือนหุ้นรวมที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ และให้ถือทุนเรือนหุ้นนี้เป็นหลักประกันเงินกูเ้พ่ิมทรัพย์โดยไม่ต้องมีหลักประกัน 

อย่างอ่ืนอีก 
หมวด 5 

เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วย

ดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  แต่ไม่
เกิน  240  งวด  ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินกู้  
 ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดให้ส่งเงินคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากันได้  เพราะไม่ลงตัวเศษของเงินงวดรายเดือนจะ
นำไปรวมกับเงินงวดแรกหรือเงินงวดสุดท้ายก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการดำเนินการจะเห็นสมควร 

ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือขอผ่อนชำระหนี้  คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการขอผ่อนเวลาส่ง
เงินงวดชำระหนี้ที่กำหนดไว้นั้น อาจพิจารณาการขอผ่อนชำระหนี้โดยมีเหตุผลอันสมควรไม่เกิน 2 เดือน  แต่การ
ผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 ข้อ 11. การส่งชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น  ๆ โดยเมื่อหักเงิน
ค่าหุ้น, เงินต้นชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทุกประเภทและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ10 ของ
เงินได้รายเดือน กรณีสมาชิกที่มีเงินได้คงเหลือไม่พอที่จะชำระหนี้ สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้
ต่อสหกรณ์ฯ และให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเพ่ิมในการชำระหนี้รายเดือนตามสัญญา 
 สมาชิกอาจขอชำระหนี้บางส่วนหรือเปลี ่ยนแปลงจำนวนเงินงวดชำระหนี้รายเดือนให้สูงขึ ้นเพื ่อให้
ระยะเวลาการส่งชำระหนี้สิ้นสุดลงก็ได้  โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนครบกำหนด  ผู้กู้อาจ
ขอส่งเงินชำระหนี้ทั้งหมด  เพื่อเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ 
 อนึ่ง  การส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่เป็นเหตุทุเลาการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
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หมวด  6 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมทรัพย ์
 ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ทั้งนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท  ให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ 

หมวด  7  
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินทุกราย  มีหลักประกันโดยถูกต้อง และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 14. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบีย้ทันที โดยมิต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  14.1 เมื่อสมาชิกผู้กู ้ออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการหรืองานประจำตามข้อบังคับของ
สหกรณ ์

 14.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
14.3 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
14.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อหรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง 
ข้อ 15. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีที่มีปัญหา แต่เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสหกรณ์และสมาชิก โดยมีเหตุผลปรากฏชัดเจน ให้คณะกรรมการดำเนินการ เป็นผู้มีอำนาจ
วินิจฉัยให้สมาชิกสามารถกู้เงินได้นอกเหนือจากท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  2564 
 (ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 
   ประธานกรรมการดำเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................... 
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3.7.3  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะ 
ผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำ
ประกัน พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ือ
เยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ที่มีอยู่

ก่อนวันที่ระเบียบถือใช้บังคับในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยสิ้นเชิง 
 ข้อ 4 ในระเบียบ นี้ 
          “สหกรณ์”       หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  “สมาชิก”        หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด   
  “ผู้ค้ำประกัน”      หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดที่ลงลายมือชื่อ 
           ในสัญญาค้ำประกันเงินกู้ 
          “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                    สาธารณสุขตาก จำกัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                  สาธารณสุขตาก  จำกัด         
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการการ พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                                   ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
          ตาก จำกัด 

       “ผู้จัดการ”        หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
  “เจ้าหน้าที่”       หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

หมวดที่ 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 5 ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ , 
ประธานกรรมการเงินกู้และประธานกรรมการศึกษาฯ โดยให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาให้เงนิกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยตำแหน่ง 

ข้อ 6 สมาชิกท่ีมีสิทธิขอกู้เงินตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน  
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชกิผู้กู้ที่ถูกคำพิพากษาให้ต้องโทษจำคุก หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
และอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ 
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(2) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชิกผู้กู้ที่เสียชีวิต กรณีที่สหกรณ์นำเงินพึงได้ของผู้กู้มาชำระหนี้ทุก
แหล่งรายได้ของเงินแล้ว แต่ยังไม่หมดจำนวนหนี้และจำนวนหนี้นั้นตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกัน 

   (3) เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
                       คณะกรรมการที่จะกำหนดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง                                   
 ข้อ 7 การยื่นขอกู้เงินตามระเบียบการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน  สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้
เงินจะต้องยื่นคำขอต่อสหกรณ์โดยมีเอกสารแนบคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดไว้ดังนี้ 
(1) วงเงินขอกู้ไม่เกินจำนวนหนี้คงเหลือที่รับสภาพหนี้ 
(2) ขยายระยะเวลาในการส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 300 งวด 
(3) ยื่นคำขอเดือนละ 1 ครั้ง เสนอคณะอนุกรรมการ 
(4) กำหนดอัตราค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำสุดที่สหกรณ์กำหนดในปัจจุบัน  

หมวดที่ 3 
         ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 9   ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ ตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกนั  
ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  ทั้งนี้ตำ่กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2 บาท 

กรณีสมาชิกที่เปน็ผู้ค้ำประกันยนิยอมให้สหกรณ์ฯฟ้องดำเนินคดีเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ สมาชิกผูค้้ำประกันไม่
สามารถถือใช้ตามระเบียบนีไ้ด้ และให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบไุว้ในสัญญาเงนิกู้เดิม 
 ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการ เสนอรายงานผลการพิจารณาเงินให้กู ้แก่สมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อทราบในคราวประชุมประจำเดือน 

หมวดที่ 4 
                                   การค้ำประกันเงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน   
 ข้อ  11 ในการกู้เงิน  ผู้กู้ต้องทำหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้   ถ้าเงินกู้นั้นมีจำนวนไม่เกินค่าหุ้น 
ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 กรณีเงินกูน้ั้นมีจำนวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้ด้วย 
 ใช้บุคคล(สมาชิกข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ) ค้ำประกัน 1 คน ต่อเงินกู้  500,000 บาท  ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเปน็ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  2564 

(ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรตัน ์

  (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ) 
    ประธานกรรมการดำเนินการ 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

มติท่ีประชุม.......................................................................................... 
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3.7.3  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะ 
ผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำ
ประกัน พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ือ
เยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ที่มีอยู่

ก่อนวันที่ระเบียบถือใช้บังคับในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยสิ้นเชิง 
 ข้อ 4 ในระเบียบ นี้ 
          “สหกรณ์”       หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  “สมาชิก”        หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด   
  “ผู้ค้ำประกัน”      หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดที่ลงลายมือชื่อ 
           ในสัญญาค้ำประกันเงินกู้ 
          “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                    สาธารณสุขตาก จำกัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                  สาธารณสุขตาก  จำกัด         
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการการ พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                                   ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
          ตาก จำกัด 

       “ผู้จัดการ”        หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
  “เจ้าหน้าที่”       หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

หมวดที่ 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 ข้อ 5 ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ , 
ประธานกรรมการเงินกู้และประธานกรรมการศึกษาฯ โดยให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาให้เงนิกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยตำแหน่ง 

ข้อ 6 สมาชิกท่ีมีสิทธิขอกู้เงินตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน  
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชกิผู้กู้ที่ถูกคำพิพากษาให้ต้องโทษจำคุก หรือ เป็นบุคคลล้มละลาย
และอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ 
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(2) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชิกผู้กู้ที่เสียชีวิต กรณีที่สหกรณ์นำเงินพึงได้ของผู้กู้มาชำระหนี้ทุก
แหล่งรายได้ของเงินแล้ว แต่ยังไม่หมดจำนวนหนี้และจำนวนหนี้นั้นตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกัน 

   (3) เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
                       คณะกรรมการที่จะกำหนดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง                                   
 ข้อ 7 การยื่นขอกู้เงินตามระเบียบการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน  สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้
เงินจะต้องยื่นคำขอต่อสหกรณ์โดยมีเอกสารแนบคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดไว้ดังนี้ 
(1) วงเงินขอกู้ไม่เกินจำนวนหนี้คงเหลือที่รับสภาพหนี้ 
(2) ขยายระยะเวลาในการส่งชำระหนี้ได้ไม่เกิน 300 งวด 
(3) ยื่นคำขอเดือนละ 1 ครั้ง เสนอคณะอนุกรรมการ 
(4) กำหนดอัตราค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำสุดที่สหกรณ์กำหนดในปัจจุบัน  

หมวดที่ 3 
         ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 9   ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ ตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกนั  
ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  ทั้งนี้ตำ่กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2 บาท 

กรณีสมาชิกที่เปน็ผู้ค้ำประกันยนิยอมให้สหกรณ์ฯฟ้องดำเนินคดีเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ สมาชิกผูค้้ำประกันไม่
สามารถถือใช้ตามระเบียบนีไ้ด้ และให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบไุว้ในสัญญาเงนิกู้เดิม 
 ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการ เสนอรายงานผลการพิจารณาเงินให้กู ้แก่สมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อทราบในคราวประชุมประจำเดือน 

หมวดที่ 4 
                                   การค้ำประกันเงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกัน   
 ข้อ  11 ในการกู้เงิน  ผู้กู้ต้องทำหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้   ถ้าเงินกู้นั้นมีจำนวนไม่เกินค่าหุ้น 
ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 กรณีเงินกูน้ั้นมีจำนวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้ด้วย 
 ใช้บุคคล(สมาชิกข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ) ค้ำประกัน 1 คน ต่อเงินกู้  500,000 บาท  ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการค้ำประกันเงินกู้สามัญ  
 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเปน็ผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  2564 

(ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรตัน ์

  (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ) 
    ประธานกรรมการดำเนินการ 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

มติท่ีประชุม.......................................................................................... 
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  3.7.4  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้สถาบัน
การเงินอื่น พ.ศ. 2564 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79(8)  และข้อ 107(3)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

หมวด  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด   
ว่าด้วยการใหเ้งินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564” 

ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ถึง 30  มิถุนายน  2564  
ข้อ  3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้ที ่
         มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบถือใช้บังคับในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยสิ้นเชิง 
ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
          “ สหกรณ ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก      จำกัด 

 “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
          “คณะกรรมการ”  หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                        สาธารณสุขตาก  จำกัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                              สาธารณสุขตาก  จำกัด 
 “กรรมการเงินกู”้ หมายถึง   คณะกรรมการเงินกู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

                                  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                  สาธารณสุขตาก  จำกัด 

 “ผู้จัดการ”  หมายถงึ   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด 
 “เจ้าหน้าที”่  หมายถึง   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เงินได้รายเดือน”     หมายถึง   เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน                               
“ เงินกู้พิเศษ ”          หมายถึง   เงินกู้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ให้แก่  
                                          สมาชิกท่ีต้องการกู้เพ่ือนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
     (ยกเว้นเงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์) 

ข้อ 5.  ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี้ 
ข้อ 6.  สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษฯ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี   
ข้อ 7.  การให้เงินกู้พิเศษนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการผู้ 
         เข้าประชุมในวันนั้น 
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ข้อ 8.  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้และเอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้น 
         ได้จัดทำตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงจะได้รับเงินกู้จาก 
          สหกรณฯ์  การพิจารณาเงินกู้จะพิจารณาให้กู้เดือนละ 2  ครั้ง พร้อมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน ๆ 

หมวด  2 
เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

ข้อ 9.  เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ได้แก่ ภาระหนี้เงินกูท้ี่สมาชิกได้ไปขอกู้จากสถาบัน 
         การเงินอ่ืนๆ และการชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวต้องหักจากเงินเดือนของสมาชิกจากกรมบัญชีกลาง 
         เท่านั้น  
ข้อ10. จำนวนเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่กู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ให้แก่สมาชิกนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ 
         พิจารณาเห็นสมควรโดยคำนึงถึงลักษณะหนี้สินตามควรแก่ฐานะและความสามารถการชำระหนี้ของสมาชิก 
         นั้น แต่ไม่เกินจำนวนหนี้เดิมที่เคยกู้ไว้กับสถาบันการเงินอ่ืน โดยสมาชิกต้องแสดงหลักฐานการมีหนี้กับ 
         สถาบันการเงินอื่น แนบมาพร้อมคำขอกู้เงินตามระเบียบนี้   
ข้อ11. จำนวนหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืนที่ว่านี้ ต้องเกิดก่อนวันที่ระเบียบนี้ถือใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปี   
ข้อ12. เงินกู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น นั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกมีรายได้ ประจำเดือนหลังจาก 
        หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10% 

หมวด  3 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 13.  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนในอัตราดอกเบี้ย ตามท่ีสหกรณ์ประกาศให้ 
          ทราบเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท 

หมวด  4 
หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

ข้อ 14. ในการกู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  
         ผู้กู้ทุกรายต้องมบีุคคลค้ำประกันและต้องทำหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดไว้ ถ้าเงินกู้พิเศษแก่ 
         สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนนั้น มีจำนวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ไม่ต้องมีหลักประกัน 
         อย่างอ่ืนอีก 
ข้อ 15. กรณีท่ีเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน นั้นมีจำนวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ใน 
         สหกรณ์ ต้องมีบุคคลค้ำประกัน1 คนต่อเงินกู้ 500,000 บาททั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการค้ำประกันเงินกู้  
         สามัญ 

หมวด 5 
การส่งคืนเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

ข้อ 16. คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนส่งคืนเงินกู้เป็น 
          งวดรายเดือนตามระเบียบกำหนดข้างต้น  พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดสุดแต่เป็นการสมควรตาม 
          ฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 180 งวดอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
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  3.7.4  กำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้สถาบัน
การเงินอื่น พ.ศ. 2564 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ข้อ79(8)  และข้อ 107(3)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

หมวด  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด   
ว่าด้วยการใหเ้งินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564” 

ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ถึง 30  มิถุนายน  2564  
ข้อ  3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้ที ่
         มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบถือใช้บังคับในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยสิ้นเชิง 
ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
          “ สหกรณ ์”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก      จำกัด 

 “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
          “คณะกรรมการ”  หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                        สาธารณสุขตาก  จำกัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง    ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                              สาธารณสุขตาก  จำกัด 
 “กรรมการเงินกู”้ หมายถึง   คณะกรรมการเงินกู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

                                  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                  สาธารณสุขตาก  จำกัด 

 “ผู้จัดการ”  หมายถงึ   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จำกัด 
 “เจ้าหน้าที”่  หมายถึง   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
“เงินได้รายเดือน”     หมายถึง   เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน                               
“ เงินกู้พิเศษ ”          หมายถึง   เงินกู้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด ให้แก่  
                                          สมาชิกท่ีต้องการกู้เพ่ือนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
     (ยกเว้นเงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์) 

ข้อ 5.  ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี้ 
ข้อ 6.  สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษฯ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี   
ข้อ 7.  การให้เงินกู้พิเศษนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการผู้ 
         เข้าประชุมในวันนั้น 
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ข้อ 8.  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้และเอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้น 
         ได้จัดทำตามแบบสัญญาที่กำหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงจะได้รับเงินกู้จาก 
          สหกรณฯ์  การพิจารณาเงินกู้จะพิจารณาให้กู้เดือนละ 2  ครั้ง พร้อมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน ๆ 

หมวด  2 
เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

ข้อ 9.  เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ได้แก่ ภาระหนี้เงินกูท้ี่สมาชิกได้ไปขอกู้จากสถาบัน 
         การเงินอ่ืนๆ และการชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวต้องหักจากเงินเดือนของสมาชิกจากกรมบัญชีกลาง 
         เท่านั้น  
ข้อ10. จำนวนเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่กู้เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ให้แก่สมาชิกนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ 
         พิจารณาเห็นสมควรโดยคำนึงถึงลักษณะหนี้สินตามควรแก่ฐานะและความสามารถการชำระหนี้ของสมาชิก 
         นั้น แต่ไม่เกินจำนวนหนี้เดิมที่เคยกู้ไว้กับสถาบันการเงินอ่ืน โดยสมาชิกต้องแสดงหลักฐานการมีหนี้กับ 
         สถาบันการเงินอื่น แนบมาพร้อมคำขอกู้เงินตามระเบียบนี้   
ข้อ11. จำนวนหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอ่ืนที่ว่านี้ ต้องเกิดก่อนวันที่ระเบียบนี้ถือใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปี   
ข้อ12. เงินกู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น นั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกมีรายได้ ประจำเดือนหลังจาก 
        หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10% 

หมวด  3 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

ข้อ 13.  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนในอัตราดอกเบี้ย ตามท่ีสหกรณ์ประกาศให้ 
          ทราบเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท 

หมวด  4 
หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

ข้อ 14. ในการกู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  
         ผู้กู้ทุกรายต้องมบีุคคลค้ำประกันและต้องทำหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กำหนดไว้ ถ้าเงินกู้พิเศษแก่ 
         สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนนั้น มีจำนวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ไม่ต้องมีหลักประกัน 
         อย่างอ่ืนอีก 
ข้อ 15. กรณีท่ีเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน นั้นมีจำนวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ใน 
         สหกรณ์ ต้องมีบุคคลค้ำประกัน1 คนต่อเงินกู้ 500,000 บาททั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการค้ำประกันเงินกู้  
         สามัญ 

หมวด 5 
การส่งคืนเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

ข้อ 16. คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนส่งคืนเงินกู้เป็น 
          งวดรายเดือนตามระเบียบกำหนดข้างต้น  พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดสุดแต่เป็นการสมควรตาม 
          ฐานะของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 180 งวดอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
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ข้อ 17.  เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ จะกำหนด 
          เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
ข้อ 18.  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  2564 
   (ลงชื่อ)        รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 
   ประธานกรรมการดำเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
 

มติที่ประชุม.............................................................................. 
 

3.8 การจัดทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ปี 2564 – 2568 
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ปี 2564 – 2568 

ค่านิยม   เก็บออม เกื้อกูล เพิ่มพูน พัฒนา 
วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส สมาชิกมี

ความพึงพอใจ  
พันธกิจ  1. บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาชุมชน/สังคมร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์      1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มรีะบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน/สังคม (CSR) 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 1.1    เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและ 

          เจ้าหน้าที่ 
ตัวช้ีวัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับการอบรม 1 คน/1 ครั้ง/ปี 
งาน/กิจกรรม - การสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ แก่คณะกรรมการดำเนินการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
- การเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ 

กลยุทธ์ที ่1.2  พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในให้มี 
                    ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด   การผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาล 
งาน/กิจกรรม - การพัฒนาการบริหาร ด้านการเงินของสหกรณ์ 

- การระดมเงินหุ้น รับฝาก และขยายการลงทุนของสหกรณ์ 
- การพัฒนาระบบความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ 
- การพัฒนาระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ 

 - การประเมินผล ทบทวนแผนดำเนินงานและจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ฯ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดำเนินงานสหกรณ์ต้นแบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย  สมาชิกมีความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที ่2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของสมาชิก 
งาน/กิจกรรม - พัฒนาระบบบริการสมาชิก 
  - การให้คำปรึกษาแก่สมาชิก 
  - การออกระเบียบสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก  
เป้าหมาย  การให้ความช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวตามระเบียบฯ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้น 
กลยุทธ์ที ่3.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของสมาชิก 
งาน/กิจกรรม - การส่งเสริมการออมทรัพย์ 
  - การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว 

- การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
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ข้อ 17.  เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอ่ืนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ จะกำหนด 
          เพ่ิมเติมได้ในภายหลัง 
ข้อ 18.  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  2564 
   (ลงชื่อ)        รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 
   ประธานกรรมการดำเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 
 

มติที่ประชุม.............................................................................. 
 

3.8 การจัดทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ปี 2564 – 2568 
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ปี 2564 – 2568 

ค่านิยม   เก็บออม เกื้อกูล เพิ่มพูน พัฒนา 
วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส สมาชิกมี

ความพึงพอใจ  
พันธกิจ  1. บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาชุมชน/สังคมร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์      1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มรีะบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน/สังคม (CSR) 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 1.1    เสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและ 

          เจ้าหน้าที่ 
ตัวช้ีวัด   คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับการอบรม 1 คน/1 ครั้ง/ปี 
งาน/กิจกรรม - การสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ แก่คณะกรรมการดำเนินการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
- การเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ฯ 

กลยุทธ์ที ่1.2  พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในให้มี 
                    ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด   การผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาล 
งาน/กิจกรรม - การพัฒนาการบริหาร ด้านการเงินของสหกรณ์ 

- การระดมเงินหุ้น รับฝาก และขยายการลงทุนของสหกรณ์ 
- การพัฒนาระบบความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ 
- การพัฒนาระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ 

 - การประเมินผล ทบทวนแผนดำเนินงานและจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ฯ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดำเนินงานสหกรณ์ต้นแบบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย  สมาชิกมีความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที ่2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของสมาชิก 
งาน/กิจกรรม - พัฒนาระบบบริการสมาชิก 
  - การให้คำปรึกษาแก่สมาชิก 
  - การออกระเบียบสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก  
เป้าหมาย  การให้ความช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวตามระเบียบฯ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้น 
กลยุทธ์ที ่3.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของสมาชิก 
งาน/กิจกรรม - การส่งเสริมการออมทรัพย์ 
  - การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว 

- การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย  ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯที่เป็นปัจจุบันและรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที ่4.1   พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด    มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
งาน/กิจกรรม - การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิก 
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที ่4.2  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด   การเข้าถึงข้อมูลสหกรณ์ของสมาชิก 
  - การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ผ่านระบบโซเชียล ไลน์ เฟสบุ๊ค แอพพริเคชั่น  

 ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
- การศึกษาดูงานของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิก 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด   การให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
งาน/กิจกรรม - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน  
  - การช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  
  - การทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา 
มติที่ประชุม.......................................................................................................................... 
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3.9 การรายงานค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
จำกัด ประจำปี 2564 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่า
พาหนะ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
อบรม 

โบนัส รวม 

1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ    8,000            -               -            -    155,621.94 163,621.94 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย ์ รองประธานกรรมการ    8,000             -         10,000          -    - 18,000.00 
3 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ   11,000     13,920       25,000          -    145,247.14 195,167.14 
4 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก   11,500      4,200       10,000          -    145,247.14 170,947.14 
5 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ   11,500             -         15,000   20,248  145,247.14 191,995.14 
6 นายมานัส ต๊ะชมภ ู ประธานกรรมการเงินกู้   28,500             -         12,000          -    145,247.14 185,747.14 
7 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้   22,000             -               -            -    134,872.35 156,872.35 
8 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้   12,000     15,440       1,780  134,872.35 164,092.35 
9 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้   12,500     12,000             -            -    - 24,500.00 
10 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้   10,000     12,384             -            -    - 22,384.00 
11 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการศึกษา    9,000             -         12,000          -    145,247.14 166,247.14 
12 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ    5,500      9,600             -            -    134,872.35 149,972.35 
13 นพ.ธวัชชยั ยิ่งทวีศักดิ ์ กรรมการศึกษาฯ    4,000      9,504             -            -    134,872.35 148,376.35 
14 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ ์ กรรมการศึกษาฯ    5,000    17,640             -            -    - 22,640.00 
15 นายธวัชชัย คำแก้ว กรรมการศึกษาฯ    6,000    10,120             -            -    - 16,120.00 
16 นายหิน สิทธิกัน รองประธานกรรมการ    2,000             -          1,500          -    145,247.14 148,747.14 
17 นายประเวศ หนุนยศ กรรมการเงินกู้    2,500     2,400             -            -    134,872.35 139,772.35 
18 นางสุจาร ี สุวรรณเวช กรรมการเงินกู้    2,000      2,880             -            -    134,872.35 139,752.35 
19 นางนุตนาต วงษ์เจริญ กรรมการศึกษาฯ    1,500      6,000             -            -    134,872.35 142,372.35 
20 นายสุรศักดิ ์ จินาเขียว กรรมการศึกษาฯ    1,500      3,120             -            -    134,872.35 139,492.35 

รวมทั้งสิ้น 174,000  119,208      85,500   22,028    2,106,083.58  2,506,819.58  

หมายเหตุ  1.หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2563 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบตัิงานในตำแหนง่กรรมการ                 
หมายเหตุ  (ตุลาคม– พฤศจิกายน 2563) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการป ี2564 มาทดแทน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย  ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯที่เป็นปัจจุบันและรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที ่4.1   พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด    มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
งาน/กิจกรรม - การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิก 
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที ่4.2  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด   การเข้าถึงข้อมูลสหกรณ์ของสมาชิก 
  - การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ผ่านระบบโซเชียล ไลน์ เฟสบุ๊ค แอพพริเคชั่น  

 ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
- การศึกษาดูงานของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิก 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด   การให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
งาน/กิจกรรม - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน  
  - การช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  
  - การทำนุบำรุงกิจกรรมทางศาสนา 
มติที่ประชุม.......................................................................................................................... 
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3.9 การรายงานค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
จำกัด ประจำปี 2564 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่า
พาหนะ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
อบรม 

โบนัส รวม 

1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ    8,000            -               -            -    155,621.94 163,621.94 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย ์ รองประธานกรรมการ    8,000             -         10,000          -    - 18,000.00 
3 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ   11,000     13,920       25,000          -    145,247.14 195,167.14 
4 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก   11,500      4,200       10,000          -    145,247.14 170,947.14 
5 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ   11,500             -         15,000   20,248  145,247.14 191,995.14 
6 นายมานัส ต๊ะชมภ ู ประธานกรรมการเงินกู้   28,500             -         12,000          -    145,247.14 185,747.14 
7 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้   22,000             -               -            -    134,872.35 156,872.35 
8 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้   12,000     15,440       1,780  134,872.35 164,092.35 
9 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้   12,500     12,000             -            -    - 24,500.00 
10 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้   10,000     12,384             -            -    - 22,384.00 
11 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการศึกษา    9,000             -         12,000          -    145,247.14 166,247.14 
12 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ    5,500      9,600             -            -    134,872.35 149,972.35 
13 นพ.ธวัชชยั ยิ่งทวีศักดิ ์ กรรมการศึกษาฯ    4,000      9,504             -            -    134,872.35 148,376.35 
14 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ ์ กรรมการศึกษาฯ    5,000    17,640             -            -    - 22,640.00 
15 นายธวัชชัย คำแก้ว กรรมการศึกษาฯ    6,000    10,120             -            -    - 16,120.00 
16 นายหิน สิทธิกัน รองประธานกรรมการ    2,000             -          1,500          -    145,247.14 148,747.14 
17 นายประเวศ หนุนยศ กรรมการเงินกู้    2,500     2,400             -            -    134,872.35 139,772.35 
18 นางสุจาร ี สุวรรณเวช กรรมการเงินกู้    2,000      2,880             -            -    134,872.35 139,752.35 
19 นางนุตนาต วงษ์เจริญ กรรมการศึกษาฯ    1,500      6,000             -            -    134,872.35 142,372.35 
20 นายสุรศักดิ ์ จินาเขียว กรรมการศึกษาฯ    1,500      3,120             -            -    134,872.35 139,492.35 

รวมทั้งสิ้น 174,000  119,208      85,500   22,028    2,106,083.58  2,506,819.58  

หมายเหตุ  1.หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2563 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบตัิงานในตำแหนง่กรรมการ                 
หมายเหตุ  (ตุลาคม– พฤศจิกายน 2563) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการป ี2564 มาทดแทน 
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4.1  การอนุมัติ 

* งบแสดงฐานะการเงิน 

* งบกำไรขาดทุน 

* งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 

 

โดยผู้สอบบัญชี  

นางสาวสิขรินทร์   แสงจันทร์   

สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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4.2 การอนุมตัิ จดัสรรกำไรสุทธิของสหกรณฯ์ ประจำปี 2564 

ที ่ รายการ 
2563 2564

ปันผล 5.72% เฉลี่ยคืน 9% ปันผล 5.64% เฉลี่ยคืน 8%

1 ทุนสำรอง ร้อยละ 10 9,892,767.72 10.00 10,263,086.68 10.00 

2 ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 

3 เงินปันผล 73,036,742.00 73.83 77,415,400.00 75.43 

4 เงินเฉลี่ยคืน 11,389,006.00 11.51 10,098,241.00 9.84 

5 เงินโบนัส ร้อยละ 2.65 2,671,000.00 2.70 2,719,717.97 2.65 

6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 20,000.00 0.02 20,500.00 0.02 

7 ทุนขยายกิจการ 117,600.00 0.12 123,000.00 0.12 

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 400,000.00 0.40 572,500.00 0.56 

9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 750,000.00 0.76 205,000.00 0.20 

10 
ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวกรณี
เสียชีวิต 

300,000.00 0.30 752,921.11 0.73 

11 
ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน 

20,000.00 0.02 20,500.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 300,000.00 0.30 410,000.00 0.40 

กำไรสุทธิ ประจำปี 98,927,115.72 100.00 102,630,866.76 100.00 

หมายเหตุ  1. ปี 2564 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 1 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีนาคม – พฤษภาคม  
2564 ทำให้รายได้สหกรณ์ลดลง 5.2 ล้านบาท 

2. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25 บาท ตั้งแต่ พฤษภาคม – กันยายน 2564 ทำให้รายได ้ 
สหกรณ์ลดลง 2.2 ล้านบาท 

มติที่ประชุม    ................................................................................................................................. 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงาน 
ประจำปี 2565 

งบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 

ที ่ รายการ 
2564 2565 

ขอตั้ง รับจริง ขอตั้ง 
1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก  135,000,000.00   125,930,898.19   138,000,000.00  
2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร      200,000.00         122,775.60        150,000.00  
3 ดอกเบี้ยรับจากแหล่งที่ไปฝากเงิน    5,000,000.00      7,682,277.08      6,000,000.00  
4 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้แหล่งอื่น กู ้    1,800,000.00         700,017.11                    -    
5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          8,500.00          18,050.00          10,000.00  
6 หนี้สงสัยจะสูญ ที่เก็บได้        60,000.00         322,858.14          60,000.00  
7 ปันผลชุมนุม           61,993.75          72,000.00  
8 รายได้อ่ืนๆ(ค่าปรับ, ค่าสมัครกรรมการ) 100,000.00                   5,850.00            8,000.00  
     รวมทั้งสิ้น 142,168,500.00   134,844,719.87      144,300,000.00  

 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 

รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

1 หมวดเงินเดือน 
  
  
  
  
  

1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,300,000.00  2,213,880.00  98.93   2,400,000.00  จ่ายเงินเดือน 
จนท.และค่าจ้าง
อ่ืนๆ 

2. เงินเดือนผู้จัดการ    360,000.00                  -          -       360,000.00  
3. ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด 

     24,000.00      24,000.00     1.07       24,000.00  

4. ค่าจ้างยามรักษา
ความปลอดภัย 

     60,000.00                  -          -         60,000.00  

รวม 2,744,000.00  2,237,880.00  100.00   2,844,000.00    
2 หมวดค่าตอบแทน 
  1. ค่าใช้จ่ายวันประชุม 2,000,000.00  2,056,920.00   71.10   4,200,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในวัน

ประชุมใหญ่ 
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ 

   160,000.00    174,000.00  6.01    180,000.00  ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ประจำเดือน ครั้งละ 
500 บาท 

3. ค่ารับรอง      50,000.00      40,472.00  1.40      50,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
ในการรับรองแขก
อ่ืนๆ ที่มาเยี่ยม 

4. ค่าพาหนะกรรมการ    130,000.00    119,208.00  4.12     130,000.00  เป็นค่าพาหนะ
กรรมการที่มา
ประชุม 

5. ค่าล่วงเวลา      10,000.00      18,000.00  0.62      20,000.00  กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน 
6. ค่าตรวจสอบกิจการ      60,000.00      60,000.00  2.07      60,000.00  ค่าตรวจสอบบัญชี

เดือนละ 2,500/คน 
7. ค่าสวัสดิการ
เจ้าหน้าทีแ่ละกรรมการ 

   160,000.00    168,678.00  5.83     170,000.00  เป็นค่าชุด
แบบฟอร์มจนท.
ค่าตอบแทนผู้ทรง
เช็ค, ค่าไปอบรม
สัมมนา จนท.และ
กรรมการ 

8. ค่าตอบแทนการเงิน      98,000.00      96,910.00  3.35     190,000.00  ค่าตอบแทนจนท.
การเงินทุกหน่วย 

9. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา    100,000.00      74,000.00  2.56    100,000.00  ที่ปรึกษาที่สหกรณ์
แต่งตั้งไว้ 

10. ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
เอกชน 

     85,000.00      85,000.00  2.94      85,000.00  ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
เอกชน 

รวม  2,853,000.00  2,893,188.00  100.00  5,185,000.00    
3 หมวดวัสดุ 
  
  
  

1. ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ 

   150,000.00    109,537.55  93.75    120,000.00  ค่าแบบพิมพ์และ
วัสดุสำนักงานที่
สหกรณ์ต้องใช้ 2. ค่าของใช้สำนักงาน        5,000.00        7,298.00  6.25      10,000.00  

รวม    155,000.00    116,835.55  100.00    130,000.00    
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สหกรณ์ต้องใช้ 2. ค่าของใช้สำนักงาน        5,000.00        7,298.00  6.25      10,000.00  

รวม    155,000.00    116,835.55  100.00    130,000.00    
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงาน 
ประจำปี 2565 

งบประมาณรายได้ ประจำปี 2565 

ที ่ รายการ 
2564 2565 

ขอตั้ง รับจริง ขอตั้ง 
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2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร      200,000.00         122,775.60        150,000.00  
3 ดอกเบี้ยรับจากแหล่งที่ไปฝากเงิน    5,000,000.00      7,682,277.08      6,000,000.00  
4 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้แหล่งอื่น กู ้    1,800,000.00         700,017.11                    -    
5 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          8,500.00          18,050.00          10,000.00  
6 หนี้สงสัยจะสูญ ที่เก็บได้        60,000.00         322,858.14          60,000.00  
7 ปันผลชุมนุม           61,993.75          72,000.00  
8 รายได้อ่ืนๆ(ค่าปรับ, ค่าสมัครกรรมการ) 100,000.00                   5,850.00            8,000.00  
     รวมทั้งสิ้น 142,168,500.00   134,844,719.87      144,300,000.00  

 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 

รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

1 หมวดเงินเดือน 
  
  
  
  
  

1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,300,000.00  2,213,880.00  98.93   2,400,000.00  จ่ายเงินเดือน 
จนท.และค่าจ้าง
อ่ืนๆ 

2. เงินเดือนผู้จัดการ    360,000.00                  -          -       360,000.00  
3. ค่าจ้างเหมาทำความ
สะอาด 

     24,000.00      24,000.00     1.07       24,000.00  

4. ค่าจ้างยามรักษา
ความปลอดภัย 

     60,000.00                  -          -         60,000.00  

รวม 2,744,000.00  2,237,880.00  100.00   2,844,000.00    
2 หมวดค่าตอบแทน 
  1. ค่าใช้จ่ายวันประชุม 2,000,000.00  2,056,920.00   71.10   4,200,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในวัน

ประชุมใหญ่ 
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ 

   160,000.00    174,000.00  6.01    180,000.00  ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ประจำเดือน ครั้งละ 
500 บาท 

3. ค่ารับรอง      50,000.00      40,472.00  1.40      50,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
ในการรับรองแขก
อ่ืนๆ ที่มาเยี่ยม 

4. ค่าพาหนะกรรมการ    130,000.00    119,208.00  4.12     130,000.00  เป็นค่าพาหนะ
กรรมการที่มา
ประชุม 

5. ค่าล่วงเวลา      10,000.00      18,000.00  0.62      20,000.00  กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน 
6. ค่าตรวจสอบกิจการ      60,000.00      60,000.00  2.07      60,000.00  ค่าตรวจสอบบัญชี

เดือนละ 2,500/คน 
7. ค่าสวัสดิการ
เจ้าหน้าทีแ่ละกรรมการ 

   160,000.00    168,678.00  5.83     170,000.00  เป็นค่าชุด
แบบฟอร์มจนท.
ค่าตอบแทนผู้ทรง
เช็ค, ค่าไปอบรม
สัมมนา จนท.และ
กรรมการ 

8. ค่าตอบแทนการเงิน      98,000.00      96,910.00  3.35     190,000.00  ค่าตอบแทนจนท.
การเงินทุกหน่วย 

9. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา    100,000.00      74,000.00  2.56    100,000.00  ที่ปรึกษาที่สหกรณ์
แต่งตั้งไว้ 

10. ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
เอกชน 

     85,000.00      85,000.00  2.94      85,000.00  ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
เอกชน 

รวม  2,853,000.00  2,893,188.00  100.00  5,185,000.00    
3 หมวดวัสดุ 
  
  
  

1. ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์ 

   150,000.00    109,537.55  93.75    120,000.00  ค่าแบบพิมพ์และ
วัสดุสำนักงานที่
สหกรณ์ต้องใช้ 2. ค่าของใช้สำนักงาน        5,000.00        7,298.00  6.25      10,000.00  

รวม    155,000.00    116,835.55  100.00    130,000.00    
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

4 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 
  
  

1. กรรมการสัญจรพบ
สมาชิก 

   100,000.00                  -          -       100,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พบปะสมาชิก 

รวม    100,000.00                 -          -       100,000.00    
5 หมวดค่าใช้สอยทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ค่าปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรม 

   140,000.00      88,000.00  38.09    100,000.00  กรณีพัฒนาโปรแกรม
ใหม่ 

2. ค่าโปรแกรมสำเร็จรูป      50,000.00                  -    -      30,000.00  กรณีซ้ือโปรแกรม
ใหม่ 

3. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
สำนักงาน 

     15,000.00                  -    -      15,000.00  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

4. ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 

     80,000.00      63,036.00  27.29      80,000.00  ค่าโอนเงินและ 
ค่าเช็ค 

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      40,000.00      49,988.92  21.64      50,000.00  คชจ.ที่ไม่ได้ตั้งไว้ 

6. ค่าดูแลโปรแกรม      15,000.00      15,000.00  6.49      15,000.00  ค่าดูแลโปรแกรม
ประจำปี 

7. ค่าดูแลเว็บไซต์      15,000.00       
15,000.00  

6.49      15,000.00  ค่าดูแลเว็บไซต์
ประจำปี 

8. ค่าจัดทำแอพพลิเคชั่น      20,000.00                  -    -      20,000.00  ค่าดูแลการทำ
แอพพลิเคชั่น
ประจำปี 

รวม    375,000.00    231,024.92  100.00    325,000.00    
6 หมวดสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  

1. ค่าไปรษณีย์      20,000.00      17,152.00  17.34      20,000.00  
 

2. ค่าไฟฟ้า      50,000.00      45,377.65  45.88      50,000.00  
3. ค่าโทรศัพท์      30,000.00      33,626.89  34.00      35,000.00  
4. ค่าน้ำประปา        6,000.00        

2,742.95  
2.77        4,000.00  

รวม    106,000.00      98,899.49  100.00     109,000.00    
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

7 หมวดรายจ่ายอื่น 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ดอกเบี้ยเงินฝากของ
สมาชิก 

30,000,000.00  25,437,857.54  95.50 28,000,000.00  เป็นค่าดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก 

2. ค่าประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ 

     50,000.00      39,953.00  0.15      50,000.00  ประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ 

3. สำรองบำเหน็จ
เจ้าหน้าที่ 

   380,000.00      375,720.00  1.41     530,000.00  ตั้งสำรองไว้จ่าย
ตอนเจ้าหน้าที่
เกษียณหรือลา 
ออกตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ 

4. ดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร 

       5,000.00                  -    -                  -    
 

5. จ่ายสมทบทุน
สวัสดิการสมาชิก 

   300,000.00    534,582.00  2.01  1,000,000.00  กรณีท่ีใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิก
หมด 

6. ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สำนักงาน 

   150,000.00    125,297.36  0.47    140,000.00  
 

7. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ
ฝากแหล่งอื่น 

                 -      122,615.25  0.46    150,000.00  
 

8. หนี้สงสัยจะสูญ    150,000.00                  -    -    150,000.00  
 

  รวม 31,035,000.00  26,636,025.15  100.00 30,020,000.00    
 รวมทั้งสิ้น 37,368,000.00  32,213,853.11  86.21 38,713,000.00    
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 
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สวัสดิการสมาชิก
หมด 

6. ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สำนักงาน 

   150,000.00    125,297.36  0.47    140,000.00  
 

7. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ
ฝากแหล่งอื่น 

                 -      122,615.25  0.46    150,000.00  
 

8. หนี้สงสัยจะสูญ    150,000.00                  -    -    150,000.00  
 

  รวม 31,035,000.00  26,636,025.15  100.00 30,020,000.00    
 รวมทั้งสิ้น 37,368,000.00  32,213,853.11  86.21 38,713,000.00    
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รายการ 
ปี 2564 

ร้อยละ 
ปี 2565 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

7 หมวดรายจ่ายอื่น 
  
  
  
  
  
  
  
  

1. ดอกเบี้ยเงินฝากของ
สมาชิก 

30,000,000.00  25,437,857.54  95.50 28,000,000.00  เป็นค่าดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก 

2. ค่าประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ 

     50,000.00      39,953.00  0.15      50,000.00  ประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ 

3. สำรองบำเหน็จ
เจ้าหน้าที่ 

   380,000.00      375,720.00  1.41     530,000.00  ตั้งสำรองไว้จ่าย
ตอนเจ้าหน้าที่
เกษียณหรือลา 
ออกตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ 

4. ดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร 

       5,000.00                  -    -                  -    
 

5. จ่ายสมทบทุน
สวัสดิการสมาชิก 

   300,000.00    534,582.00  2.01  1,000,000.00  กรณีท่ีใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิก
หมด 

6. ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สำนักงาน 

   150,000.00    125,297.36  0.47    140,000.00  
 

7. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ
ฝากแหล่งอื่น 

                 -      122,615.25  0.46    150,000.00  
 

8. หนี้สงสัยจะสูญ    150,000.00                  -    -    150,000.00  
 

  รวม 31,035,000.00  26,636,025.15  100.00 30,020,000.00    
 รวมทั้งสิ้น 37,368,000.00  32,213,853.11  86.21 38,713,000.00    
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี  2565 
(ดำเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

ที ่ รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2565 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ  
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

1 แผนการรับสมาชิกเพ่ิม  
1.1 สมาชิกสามญั (คน) 70 284 150 ส่งเสริม เผยแพร่ พบปะ 

เชญิชวน ให้ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์แกส่มาชิก 

1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 100 77 50 
1.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,500 18,050 10,000 

2 แผนการระดมทุน (บาท) 
2.1 ทุนเรือนหุ้น 110,000,000 107,651,100 105,000,000 ปรับหุ้นรายเดือนของ

สมาชิกแตล่ะคนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และ
ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ฝาก 

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 150,000,000 129,483,327.61 90,000,000 
2.3 กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน - - - 

3 แผนการดำเนินธุรกิจ สินเชื่อ(บาท) 
3.1 ให้เงินกู้ สามัญ 700,000,000 583,455,941.50 700,000,000 

ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
การกู้ ประเภทของการกู้
หลักประกันของเงินกู้ 

3.2 ให้เงินกู้เพ่ือเหตุ ฉุกเฉิน 50,000,000 40,350,348 50,000,000 
3.3 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อ
การศึกษา 

5,000,000 2,427,001 5,000,000 

3.4 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาฯ 200,000,000 121,564,986 150,000,000 
3.5 ให้เงินกู้เพ่ือการเคหะฯ 4,000,000 - 4,000,000 
3.6 ให้เงินกู้เพ่ือชำระหนี้ 
     สถาบันการเงินอ่ืน 

50,000,000 54,755,095.89 - 

3.7 ให้เงินกู้ประกอบอาชีพ - - -  

3.8 ให้เงินกู้โครงการพิเศษ 
     (ต้านภัย COVID-19) 

- 187,640,188.77 - 
 

3.9 ให้เงินกู้พิเศษ เพิ่มทรัพย์ - 34,493,751 50,000,000  
3.10 ให้เงินกู้พิเศษ เยียวยาฯ - 1,662,431 -  
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 รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

4 แผนการรับชำระหนี้ (บาท/ปี ) 
4.1 รับชำระ เงินกู้สามญั 600,000,000 597,472,119.50 600,000,000 

เรียกเก็บจากต้นสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

 

4.2 รับชำระเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

50,000,000 38,109,868 50,000,000 

4.3 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษา 

7,000,000 5,758,391 7,000,000 

4.4 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
พัฒนาฯ 

130,000,000 131,804,543 130,000,000 

4.5 รับชำระ เงินกู้เพื่อการเคหะ
ฯ 

300,000 231,405 300,000 

4.6 รับชำระ เงินกู้เพ่ือชำระหนี ้
สถาบันการเงินอ่ืน 

10,000,000 
1,208,902.13 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

5,000,000 

4.7 รับชำระ เงินกู้ประกอบ
อาชีพ 

- 13,886 13,000 

4.8 รับชำระเงินกู้โครงการพิเศษ  
(ต้านภัย COVID-19) 

- 60,100,088.77 60,000,000 

4.9 รับชำระเงินกู้พิเศษเพิ่ม
ทรัพย ์

- 
4,855,718 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
20,000,000 

4.10 รับชำระ เงินกู้พิเศษ 
เยียวยาฯ 

- 
8,324 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
33,000 

5 แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (บาท) 
5.1 คอมพิวเตอร์ 47,700 47,770 - 

จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ์
สำนักงานตามระเบยีบ
พัสด ุ

5.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ - - 10,000 
5.3 เครื่องปริ้นเตอร ์ 46,900 30,000 - 
5.4 เครื่องสำรองไฟ - 25,000 25,000 
5.5 เครื่องโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ 1,500 1,500 - 
5.6 ขาเหล็กวางตู ้ - 7,490 10,000 
5.7 HUB เครื่องรับสัญญาณ - - - 
5.8 โต๊ะเหล็กทำงาน 4 ฟุต 4,800 4,800 - 
5.9 เก้าอี ้ 2,200 2,200 10,000 
5.10  ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 38,500 38,500 - 
5.11 ตู้ลิ้นชัก 15  ลิ้นชัก 3,800 3,800 - 
5.12 ตู้เหล็ก 10  ลิ้นชัก - 2,800 - 
5.13 เครื่องถ่ายเอกสาร - 16,900 - 
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 รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

4 แผนการรับชำระหนี้ (บาท/ปี ) 
4.1 รับชำระ เงินกู้สามญั 600,000,000 597,472,119.50 600,000,000 

เรียกเก็บจากต้นสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

 

4.2 รับชำระเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

50,000,000 38,109,868 50,000,000 

4.3 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษา 

7,000,000 5,758,391 7,000,000 

4.4 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
พัฒนาฯ 

130,000,000 131,804,543 130,000,000 

4.5 รับชำระ เงินกู้เพื่อการเคหะ
ฯ 

300,000 231,405 300,000 

4.6 รับชำระ เงินกู้เพ่ือชำระหนี ้
สถาบันการเงินอ่ืน 

10,000,000 
1,208,902.13 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

5,000,000 

4.7 รับชำระ เงินกู้ประกอบ
อาชีพ 

- 13,886 13,000 

4.8 รับชำระเงินกู้โครงการพิเศษ  
(ต้านภัย COVID-19) 

- 60,100,088.77 60,000,000 

4.9 รับชำระเงินกู้พิเศษเพิ่ม
ทรัพย ์

- 
4,855,718 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
20,000,000 

4.10 รับชำระ เงินกู้พิเศษ 
เยียวยาฯ 

- 
8,324 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
33,000 

5 แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (บาท) 
5.1 คอมพิวเตอร์ 47,700 47,770 - 

จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ์
สำนักงานตามระเบยีบ
พัสด ุ

5.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ - - 10,000 
5.3 เครื่องปริ้นเตอร ์ 46,900 30,000 - 
5.4 เครื่องสำรองไฟ - 25,000 25,000 
5.5 เครื่องโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ 1,500 1,500 - 
5.6 ขาเหล็กวางตู ้ - 7,490 10,000 
5.7 HUB เครื่องรับสัญญาณ - - - 
5.8 โต๊ะเหล็กทำงาน 4 ฟุต 4,800 4,800 - 
5.9 เก้าอี ้ 2,200 2,200 10,000 
5.10  ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 38,500 38,500 - 
5.11 ตู้ลิ้นชัก 15  ลิ้นชัก 3,800 3,800 - 
5.12 ตู้เหล็ก 10  ลิ้นชัก - 2,800 - 
5.13 เครื่องถ่ายเอกสาร - 16,900 - 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี  2565 
(ดำเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด 

ที ่ รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2565 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ  
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

1 แผนการรับสมาชิกเพ่ิม  
1.1 สมาชิกสามญั (คน) 70 284 150 ส่งเสริม เผยแพร่ พบปะ 

เชญิชวน ให้ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์แกส่มาชิก 

1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 100 77 50 
1.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,500 18,050 10,000 

2 แผนการระดมทุน (บาท) 
2.1 ทุนเรือนหุ้น 110,000,000 107,651,100 105,000,000 ปรับหุ้นรายเดือนของ

สมาชิกแตล่ะคนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และ
ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ฝาก 

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 150,000,000 129,483,327.61 90,000,000 
2.3 กู้ยืมเงินจากแหล่งอ่ืน - - - 

3 แผนการดำเนินธุรกิจ สินเชื่อ(บาท) 
3.1 ให้เงินกู้ สามัญ 700,000,000 583,455,941.50 700,000,000 

ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
การกู้ ประเภทของการกู้
หลักประกันของเงินกู้ 

3.2 ให้เงินกู้เพ่ือเหตุ ฉุกเฉิน 50,000,000 40,350,348 50,000,000 
3.3 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อ
การศึกษา 

5,000,000 2,427,001 5,000,000 

3.4 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาฯ 200,000,000 121,564,986 150,000,000 
3.5 ให้เงินกู้เพ่ือการเคหะฯ 4,000,000 - 4,000,000 
3.6 ให้เงินกู้เพ่ือชำระหนี้ 
     สถาบันการเงินอ่ืน 

50,000,000 54,755,095.89 - 

3.7 ให้เงินกู้ประกอบอาชีพ - - -  

3.8 ให้เงินกู้โครงการพิเศษ 
     (ต้านภัย COVID-19) 

- 187,640,188.77 - 
 

3.9 ให้เงินกู้พิเศษ เพิ่มทรัพย์ - 34,493,751 50,000,000  
3.10 ให้เงินกู้พิเศษ เยียวยาฯ - 1,662,431 -  
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 รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

4 แผนการรับชำระหนี้ (บาท/ปี ) 
4.1 รับชำระ เงินกู้สามญั 600,000,000 597,472,119.50 600,000,000 

เรียกเก็บจากต้นสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

 

4.2 รับชำระเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

50,000,000 38,109,868 50,000,000 

4.3 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษา 

7,000,000 5,758,391 7,000,000 

4.4 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
พัฒนาฯ 

130,000,000 131,804,543 130,000,000 

4.5 รับชำระ เงินกู้เพื่อการเคหะ
ฯ 

300,000 231,405 300,000 

4.6 รับชำระ เงินกู้เพ่ือชำระหนี ้
สถาบันการเงินอ่ืน 

10,000,000 
1,208,902.13 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

5,000,000 

4.7 รับชำระ เงินกู้ประกอบ
อาชีพ 

- 13,886 13,000 

4.8 รับชำระเงินกู้โครงการพิเศษ  
(ต้านภัย COVID-19) 

- 60,100,088.77 60,000,000 

4.9 รับชำระเงินกู้พิเศษเพิ่ม
ทรัพย ์

- 
4,855,718 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
20,000,000 

4.10 รับชำระ เงินกู้พิเศษ 
เยียวยาฯ 

- 
8,324 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
33,000 

5 แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (บาท) 
5.1 คอมพิวเตอร์ 47,700 47,770 - 

จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ์
สำนักงานตามระเบยีบ
พัสด ุ

5.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ - - 10,000 
5.3 เครื่องปริ้นเตอร ์ 46,900 30,000 - 
5.4 เครื่องสำรองไฟ - 25,000 25,000 
5.5 เครื่องโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ 1,500 1,500 - 
5.6 ขาเหล็กวางตู ้ - 7,490 10,000 
5.7 HUB เครื่องรับสัญญาณ - - - 
5.8 โต๊ะเหล็กทำงาน 4 ฟุต 4,800 4,800 - 
5.9 เก้าอี ้ 2,200 2,200 10,000 
5.10  ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 38,500 38,500 - 
5.11 ตู้ลิ้นชัก 15  ลิ้นชัก 3,800 3,800 - 
5.12 ตู้เหล็ก 10  ลิ้นชัก - 2,800 - 
5.13 เครื่องถ่ายเอกสาร - 16,900 - 
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 รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

4 แผนการรับชำระหนี้ (บาท/ปี ) 
4.1 รับชำระ เงินกู้สามญั 600,000,000 597,472,119.50 600,000,000 

เรียกเก็บจากต้นสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

 

4.2 รับชำระเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

50,000,000 38,109,868 50,000,000 

4.3 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษา 

7,000,000 5,758,391 7,000,000 

4.4 รับชำระเงินกู้พิเศษเพื่อ
พัฒนาฯ 

130,000,000 131,804,543 130,000,000 

4.5 รับชำระ เงินกู้เพื่อการเคหะ
ฯ 

300,000 231,405 300,000 

4.6 รับชำระ เงินกู้เพ่ือชำระหนี ้
สถาบันการเงินอ่ืน 

10,000,000 
1,208,902.13 
(ก.ค.-ก.ย.64) 

5,000,000 

4.7 รับชำระ เงินกู้ประกอบ
อาชีพ 

- 13,886 13,000 

4.8 รับชำระเงินกู้โครงการพิเศษ  
(ต้านภัย COVID-19) 

- 60,100,088.77 60,000,000 

4.9 รับชำระเงินกู้พิเศษเพิ่ม
ทรัพย ์

- 
4,855,718 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
20,000,000 

4.10 รับชำระ เงินกู้พิเศษ 
เยียวยาฯ 

- 
8,324 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
33,000 

5 แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (บาท) 
5.1 คอมพิวเตอร์ 47,700 47,770 - 

จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ์
สำนักงานตามระเบยีบ
พัสด ุ

5.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ - - 10,000 
5.3 เครื่องปริ้นเตอร ์ 46,900 30,000 - 
5.4 เครื่องสำรองไฟ - 25,000 25,000 
5.5 เครื่องโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ 1,500 1,500 - 
5.6 ขาเหล็กวางตู ้ - 7,490 10,000 
5.7 HUB เครื่องรับสัญญาณ - - - 
5.8 โต๊ะเหล็กทำงาน 4 ฟุต 4,800 4,800 - 
5.9 เก้าอี ้ 2,200 2,200 10,000 
5.10  ตู้เหล็ก 2 บานทึบ 38,500 38,500 - 
5.11 ตู้ลิ้นชัก 15  ลิ้นชัก 3,800 3,800 - 
5.12 ตู้เหล็ก 10  ลิ้นชัก - 2,800 - 
5.13 เครื่องถ่ายเอกสาร - 16,900 - 
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ที ่ รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน
ปี บัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

6 แผนการ ศึกษาอบรม (คร้ัง/คน) 

6.1  แผนกลยุทธ์ 1/25 - 1/25 กรรมการและสมาชิกร่วม
ทำแผนกลยุทธ ์

6.2 สมาชิก สหกรณ ์ 1/80  1/80 สมาชิกไปศึกษาดูงาน  เข้า
ร่วมอบรม/สมัมนา ตาม
หนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

6.3 กรรมการ สหกรณ ์ 15/15 3/2 15/15 

6.4 เจ้าหน้าท่ี สหกรณ ์ 7/7 3/5 7/7 

7 แผนการ นำเงินไปฝาก หรือให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น (บาท) 
7.1 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น  
     (สอ.ตำรวจภูธรตาก) 

30,000,000 - - 

นำเงินไปฝากสหกรณ์อื่น
เพื่อให้สหกรณ์ฯ  
เกิดรายได ้

7.2 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น 

  

100,000,000 

7.2.1 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น  
(สอ.สสจ.พะเยา) 

       
30,000,000 

 
- 

7.2.2 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น (สอ.ตชด) 

- 50,000,000 

7.2.3 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น  
(สอ.ครูกรมสามัญ) 

 
- 

 
50,000,000 

ประมาณการ กำไรสุทธิ  ประจำปี 2565 

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 2565 

ขอต้ัง 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
ขอต้ัง 

ผลการ 
ดำเนินงาน ขอตั้ง 

รายได้ทั้งปี 136,360,000.00 132,268,698.60 142,168,500.00 134,844,719.87 144,300,000.00 

รายจ่ายทั้งป ี 36,750,002.88 33,341,582.88 37,006,120.00 32,213,853.11 38,713,000.00 

กำไรสุทธิ 99,609,997.12 98,927,115.72 105,162,380.00 102,630,866.76 105,587,000.00 

มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………… 
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.     
4.4  การอนมุัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณฯ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน  

 ประจำปี 2565 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพื่อกู้ ยืม 
สำหรับประจำปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือ   ค้ำ
ประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงิน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่างปี 2564 
สหกรณ์ฯ ไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืน 

ดังนั้น ในปี 2565  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ เพ่ือกำหนดวงเงินที่
สหกรณฯ์ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2565 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
 

4.5 การอนุมตัิจัดจ้างผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน นางสาว สิขรินทร์ แสงจันทร์ จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชี   
 

  สำหรับปี 2565  มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน  3 ราย ดังนี้  
 

 1.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด  
โดยนายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10491  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  

 2.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  จำกัด  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5073  เสนอค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 จำนวน 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกกรณีไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 3.   จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท  เอส พี วี แอคเค้านท์ แอน ออดิท  จำกัด  
โดย นางสาววีรณา  ติรณะประกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8766  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความจำเป็นและที่เห็นสมควร โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
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.     
4.4  การอนมุัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณฯ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน  

 ประจำปี 2565 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพื่อกู้ ยืม 
สำหรับประจำปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือ   ค้ำ
ประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงิน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่างปี 2564 
สหกรณ์ฯ ไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืน 

ดังนั้น ในปี 2565  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ เพ่ือกำหนดวงเงินที่
สหกรณฯ์ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2565 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
 

4.5 การอนุมตัิจัดจ้างผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน นางสาว สิขรินทร์ แสงจันทร์ จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชี   
 

  สำหรับปี 2565  มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน  3 ราย ดังนี้  
 

 1.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด  
โดยนายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10491  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  

 2.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  จำกัด  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5073  เสนอค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 จำนวน 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกกรณีไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 3.   จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท  เอส พี วี แอคเค้านท์ แอน ออดิท  จำกัด  
โดย นางสาววีรณา  ติรณะประกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8766  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความจำเป็นและที่เห็นสมควร โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     

85



84 
 

 

ที ่ รายการ 
แผนการดำเนินงาน 

ปีบัญชี 2564 
ขอต้ัง 

แผนการดำเนินงาน
ปี บัญชี 2564 

ได้รับจริง 

แผนการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 

6 แผนการ ศึกษาอบรม (คร้ัง/คน) 

6.1  แผนกลยุทธ์ 1/25 - 1/25 กรรมการและสมาชิกร่วม
ทำแผนกลยุทธ ์

6.2 สมาชิก สหกรณ ์ 1/80  1/80 สมาชิกไปศึกษาดูงาน  เข้า
ร่วมอบรม/สมัมนา ตาม
หนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

6.3 กรรมการ สหกรณ ์ 15/15 3/2 15/15 

6.4 เจ้าหน้าท่ี สหกรณ ์ 7/7 3/5 7/7 

7 แผนการ นำเงินไปฝาก หรือให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น (บาท) 
7.1 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น  
     (สอ.ตำรวจภูธรตาก) 

30,000,000 - - 

นำเงินไปฝากสหกรณ์อื่น
เพื่อให้สหกรณ์ฯ  
เกิดรายได ้

7.2 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น 

  

100,000,000 

7.2.1 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น  
(สอ.สสจ.พะเยา) 

       
30,000,000 

 
- 

7.2.2 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น (สอ.ตชด) 

- 50,000,000 

7.2.3 การนำเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น  
(สอ.ครูกรมสามัญ) 

 
- 

 
50,000,000 

ประมาณการ กำไรสุทธิ  ประจำปี 2565 

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2563 ปี 2564 2565 

ขอต้ัง 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
ขอต้ัง 

ผลการ 
ดำเนินงาน ขอตั้ง 

รายได้ทั้งปี 136,360,000.00 132,268,698.60 142,168,500.00 134,844,719.87 144,300,000.00 

รายจ่ายทั้งป ี 36,750,002.88 33,341,582.88 37,006,120.00 32,213,853.11 38,713,000.00 

กำไรสุทธิ 99,609,997.12 98,927,115.72 105,162,380.00 102,630,866.76 105,587,000.00 

มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………… 
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.     
4.4  การอนมุัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณฯ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน  

 ประจำปี 2565 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพื่อกู้ ยืม 
สำหรับประจำปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือ   ค้ำ
ประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงิน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่างปี 2564 
สหกรณ์ฯ ไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืน 

ดังนั้น ในปี 2565  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ เพ่ือกำหนดวงเงินที่
สหกรณฯ์ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2565 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
 

4.5 การอนุมตัิจัดจ้างผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน นางสาว สิขรินทร์ แสงจันทร์ จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชี   
 

  สำหรับปี 2565  มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน  3 ราย ดังนี้  
 

 1.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด  
โดยนายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10491  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  

 2.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  จำกัด  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5073  เสนอค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 จำนวน 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกกรณีไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 3.   จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท  เอส พี วี แอคเค้านท์ แอน ออดิท  จำกัด  
โดย นางสาววีรณา  ติรณะประกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8766  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความจำเป็นและที่เห็นสมควร โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
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4.4  การอนมุัติกำหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณฯ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน  

 ประจำปี 2565 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำปี กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพื่อกู้ ยืม 
สำหรับประจำปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือ   ค้ำ
ประกันสำหรับประจำปี 2564 ไว้ในวงเงิน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่างปี 2564 
สหกรณ์ฯ ไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืน 

ดังนั้น ในปี 2565  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ เพ่ือกำหนดวงเงินที่
สหกรณฯ์ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับประจำปี 2565 ไว้ในวงเงินจำนวน 100,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
 

4.5 การอนุมตัิจัดจ้างผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน นางสาว สิขรินทร์ แสงจันทร์ จากสำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชี   
 

  สำหรับปี 2565  มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน  3 ราย ดังนี้  
 

 1.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด  
โดยนายวรศักดิ์  หงส์สุวรรณ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 10491  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  

 2.  จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์  จำกัด  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5073  เสนอค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 จำนวน 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกกรณีไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 3.   จากสำนักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท  เอส พี วี แอคเค้านท์ แอน ออดิท  จำกัด  
โดย นางสาววีรณา  ติรณะประกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8766  เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
จำนวน  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความจำเป็นและที่เห็นสมควร โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท (แปดพัน
บาทถ้วน)  
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     
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4.6  การอนมุัติคัดเลอืกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2565 
        จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางศุภวรรณ  นิลพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 มีค่าตอบแทนคนละ 2,500 บาท 
ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 2  ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากที่ประชุม
ใหญ่ 
  สำหรับปี 2565  สหกรณ์ฯได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น มีผู้สมัคร 
จำนวน  2 ราย  ดังนี ้
  1. นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
2. นางศุภวรรณ นิลพันธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
มีค่าตอบแทนคนละ 2,500 บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 2  

ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ฯ 
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     

4.7 การพิจารณาคัดเลอืกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 
ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 ท่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  
(1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) นั้น 
  ในปี 2564  มีตำแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จำนวน 8 ท่าน     ดังนี ้

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 สสอ.เมืองตาก+อำเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
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เนื่องจากสิ้นปีบัญชี 2564 ของสหกรณ์ฯ มีตำแหน่งกรรมการครบวาระจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
ต้องดำเนินการคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 8 ท่าน แยกเป็น ตำแหน่งประธานกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 1 ตำแหนง่ และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 ตำแหน่ง  

สำหรับปี 2565 มีสมาชิกสมัครคัดเลือกตำแหน่งประธานและกรรมการ ดังนี้ 
1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 

ที่ ตำแหน่งที่สมัคร ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1. นายคัมภีร์ 

2. นายหิน 
3. นางวราภรณ ์

ตันภูมิประเทศ 
สิทธิกัน 
พิมพาสอน 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 1. นายจงวฒัน ์
2. นายธวัชชัย 
3. นางสนุิสา 

แสงทอง 
เทียมทิพร 
ใจสุภาพ 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ.แม่ระมาด 1. น.ส.เจนจิรา 
2. นายพิทักษ ์

กาวงศ ์
ศิลา 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระที่ 1  ปีที่ 1 

        ผลการลงคะแนนคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธลีับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานดำเนนิการและกรรมการประจำหน่วยงานตา่ง ๆ ประจำปี 2565  จำนวน  8  ท่าน ดงันี้    

1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการดำเนินการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ.แม่ระมาด    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………   
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เนื่องจากสิ้นปีบัญชี 2564 ของสหกรณ์ฯ มีตำแหน่งกรรมการครบวาระจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
ต้องดำเนินการคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 8 ท่าน แยกเป็น ตำแหน่งประธานกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 1 ตำแหนง่ และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 ตำแหน่ง  

สำหรับปี 2565 มีสมาชิกสมัครคัดเลือกตำแหน่งประธานและกรรมการ ดังนี้ 
1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 

ที่ ตำแหน่งที่สมัคร ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1. นายคัมภีร์ 

2. นายหิน 
3. นางวราภรณ ์

ตันภูมิประเทศ 
สิทธิกัน 
พิมพาสอน 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 1. นายจงวฒัน ์
2. นายธวัชชัย 
3. นางสนุิสา 

แสงทอง 
เทียมทิพร 
ใจสุภาพ 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ.แม่ระมาด 1. น.ส.เจนจิรา 
2. นายพิทักษ ์

กาวงศ์ 
ศิลา 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระที่ 1  ปีที่ 1 

        ผลการลงคะแนนคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธลีับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานดำเนนิการและกรรมการประจำหน่วยงานตา่ง ๆ ประจำปี 2565  จำนวน  8  ท่าน ดงันี้    

1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการดำเนินการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ.แม่ระมาด    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………   

87



86 
 

 

 
4.6  การอนมุัติคัดเลอืกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2565 
        จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว  

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางศุภวรรณ  นิลพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จากโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 มีค่าตอบแทนคนละ 2,500 บาท 
ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 2  ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากที่ประชุม
ใหญ่ 
  สำหรับปี 2565  สหกรณ์ฯได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น มีผู้สมัคร 
จำนวน  2 ราย  ดังนี ้
  1. นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว   ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
2. นางศุภวรรณ นิลพันธ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
มีค่าตอบแทนคนละ 2,500 บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 2  

ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ฯ 
มติที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………….     

4.7 การพิจารณาคัดเลอืกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 
ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 ท่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  
(1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) นั้น 
  ในปี 2564  มีตำแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จำนวน 8 ท่าน     ดังนี ้

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 สสอ.เมืองตาก+อำเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
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เนื่องจากสิ้นปีบัญชี 2564 ของสหกรณ์ฯ มีตำแหน่งกรรมการครบวาระจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
ต้องดำเนินการคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 8 ท่าน แยกเป็น ตำแหน่งประธานกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 1 ตำแหนง่ และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 ตำแหน่ง  

สำหรับปี 2565 มีสมาชิกสมัครคัดเลือกตำแหน่งประธานและกรรมการ ดังนี้ 
1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 

ที่ ตำแหน่งที่สมัคร ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1. นายคัมภีร์ 

2. นายหิน 
3. นางวราภรณ ์

ตันภูมิประเทศ 
สิทธิกัน 
พิมพาสอน 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 1. นายจงวฒัน ์
2. นายธวัชชัย 
3. นางสนุิสา 

แสงทอง 
เทียมทิพร 
ใจสุภาพ 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ.แม่ระมาด 1. น.ส.เจนจิรา 
2. นายพิทักษ ์

กาวงศ์ 
ศิลา 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระที่ 1  ปีที่ 1 

        ผลการลงคะแนนคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธลีับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานดำเนนิการและกรรมการประจำหน่วยงานตา่ง ๆ ประจำปี 2565  จำนวน  8  ท่าน ดงันี้    

1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการดำเนินการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ.แม่ระมาด    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 

มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………   
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เนื่องจากสิ้นปีบัญชี 2564 ของสหกรณ์ฯ มีตำแหน่งกรรมการครบวาระจำนวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
ต้องดำเนินการคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 8 ท่าน แยกเป็น ตำแหน่งประธานกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 1 ตำแหนง่ และตำแหน่งกรรมการ จำนวน 7 ตำแหน่ง  

สำหรับปี 2565 มีสมาชิกสมัครคัดเลือกตำแหน่งประธานและกรรมการ ดังนี้ 
1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 

ที่ ตำแหน่งที่สมัคร ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1. นายคัมภีร์ 

2. นายหิน 
3. นางวราภรณ ์

ตันภูมิประเทศ 
สิทธิกัน 
พิมพาสอน 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช 1. นายจงวฒัน ์
2. นายธวัชชัย 
3. นางสนุิสา 

แสงทอง 
เทียมทิพร 
ใจสุภาพ 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ.แม่ระมาด 1. น.ส.เจนจิรา 
2. นายพิทักษ ์

กาวงศ์ 
ศิลา 

วาระที่ 1  ปีที่ 1 

4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระที่ 1  ปีที่ 1 

        ผลการลงคะแนนคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธลีับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
ประธานดำเนนิการและกรรมการประจำหน่วยงานตา่ง ๆ ประจำปี 2565  จำนวน  8  ท่าน ดงันี้    

1. ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 ประธานกรรมการดำเนินการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน ์ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 

2. ตำแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระที่ดำรงตำแหน่ง 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ.แม่ระมาด    วาระที่ 1  ปีที่ 1 
4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ต๊ะชมภ ู ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแมส่อด 1. นายชิด บุญมาก ไม่ต้องเลือก วาระที่ 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ ไม่ต้องเลือก วาระที่ 1  ปีที่ 1 
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ระเบียบวาระที่ 5:  เร่ือง อื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………  
………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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