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เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

ประจำเดือน มกราคม 2566 

 

1. เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองจาก คณะกรรมการเงินกู้ 

(1) รายงานอนุมัติเงินกู้ 

ประเภทเงินกู้ วันที ่
จำนวน  จำนวนเงิน   หักชำระ  

 คงเหลือจ่าย  
(ราย)  (บาท)   หน้ีเดิม  

1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1-31 ธ.ค.2565 108 4,975,200.00 1,289,737.75 3,685,462.25 

    1-15 ม.ค. 2566 92 4,051,017.50 1,142,859.75 2,908,157.75 

2 เงินกู้พิเศษธนทรัพย์ 1-31 ธ.ค.2565 33 7,008,990.00 3,225,752.75 3,783,237.25 

    1-15 ม.ค. 2566 25 4,563,900.00 2,005,286.75 2,558,613.25 

3 เงินกู้สามัญ ATM 4-ม.ค.-66 18 4,920,000.00 1,323,592.00 3,596,408.00 

    24-ม.ค.-66 28 7,220,000.00 1,571,090.50 5,648,909.50 

4 เงินกู้สามัญทั่วไป 4-ม.ค.-66 42 52,097,856.75 23,692,813.00 28,405,043.75 

    24-ม.ค.-66 106 137,563,000.00 75,838,834.80 61,724,165.20 

5 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 4-ม.ค.-66 10 1,670,000.00 116,875.00 1,553,125.00 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 24-ม.ค.-66 20 4,057,000.00 512,278.50 3,544,721.50 

6 เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 4-ม.ค.-66 0                        -                            -    0.00 

  เพ่ือสวัสดิการสมาชิก 24-ม.ค.-66 0                        -                            -    0.00 

7 เงินกู้พิเศษ (อนุมติั) 4-ม.ค.-66 0                        -                            -    0.00 

           (เสนอดำเนินการ) 4-ม.ค.-66 0                        -                            -    0.00 

               (อนุมัติ) 24-ม.ค.-66 2 5,000,000.00 1,437,356.50 3,562,643.50 

           (เสนอดำเนินการ) 24-ม.ค.-66 3 7,000,000.00 2,798,849.50 4,201,150.50 

รวม 487 240,126,964.25 114,955,326.80 125,171,637.45 

(2) รายงานสรุปวงเงินกู้สามญั ATM ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 

รายการ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเงินกู้ วงเงินรอเบิก 
2,742 สัญญา 582,524,640.75 บาท 330,879,201.42 บาท 251,645,439.33 บาท 
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 1.2 เร่ืองจาก คณะกรรมการสวัสดิการ 
 (1) เร่ือง การจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิก  
    ก. ข้อมูลจำนวนเงินกองทุนสวัสดิการปีบัญชี 2566 

รายละเอียด 
ยอดยกมา 

ณ 30 พย.65 
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประมาณการรายจ่าย 

รับ จ่าย คงเหลือ รับ จ่าย คงเหลือ 
 39,311,991.02 5,000.000.00 - 5,000,000.00 15,000,000.00  15,000,000.00 
จ่าย ธ.ค. 65 จำนวน    ราย         
จ่าย ม.ค. 66 จำนวน    ราย        
รวมจ่ายต้ังแต่ ธ.ค.65 - มค. 66  จำนวน     ราย เป็นเงิน                                   บาท  

   1) เร่ือง การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สมาชิกเสียชีวิต  
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
(1) ระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ก. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน (1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต
หรือทุพลภาพก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินสวัสดิการจำนวนเท่ากับระยะเวลาจำนวนงวด/เดือนท่ีเป็น
สมาชิกคูณ 200 บาท ข. เงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุน (1) เสียชีวิต/ทุพลภาพ รับ 100% (อายุการเป็นสมาชิก 
ณ วันท่ีเสียชีวิต X 200) 
         สมาชิกเสียชีวิตมีสิทธิรับเงินกองทุน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ลำดับ เลขที ่ ช่ือ-สกุล วันเกิด 
อายุ 
(ปี) 

วันที่เปน็  
สมาชิก 

อายุสมาชิก
(เดือน) ณ 

เดือนที่เสียชีวิต 

วงเงิน 
ตามสทิธิ 

รับเงินแล้ว คงเหลือ  

1 5987  24/01/2520 45/10 31/01/2544 262 52,400 - 52,400 
2 4529  01/02/2509 56/11 31/05/2539 320 64,000 - 64,000 

รวม  116,400 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรอนุมัติตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562 ข้อ 8 ก (1) และ ข้อ      
ข (1) เสียชีวติ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 116,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันส่ีร้อยบาทถว้น) 
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังน้ี 

(1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบฯ จำนวน 2ราย เป็นเงิน 116,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) 

(2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

    2) เร่ือง การจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชกิมีอายคุรบ 60 ปี , 65 ปี , 70 ปี และ 71 ปีขึ้น
ไป จำนวน 60 ราย มีสิทธิ์รับเงินตามระเบียบ เดือนธันวาคม 2565 และ เดือนมกราคม 2566 ดังนี้  
ข้อเสนอเพือ่พิจารณา  
เดือนธนัวาคม 2566   
  (1) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (2) 
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รับเงิน40%) จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 514,000 บาท 
  (2) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (4) 
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (รับเงิน40%) จำนวน  8 ราย เป็นเงิน 220,720 บาท 
  (3) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (6) 
อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (รับเงิน20%) จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 133,200  บาท 



33  

  

  (4) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (7) 
อายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์เมื่อครบรอบเดือนเกิด (คนละ 2,000 บาท) จำนวน 37 ราย เป็นเงิน 78,000 บาท 
หมายเหตุ คืนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ (กลุ่ม 111ราย) จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 945,920 บาท (เกา้แสนส่ีหมืน่ห้าพันเก้าร้อยยีสิ่บบาทถ้วน) 
 มติทีป่ระชุมท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์
           (1) อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ตาม (1) (2) (3) (4) จำนวน 66 ราย เป็นเงิน 945,920 บาท (เก้าแสนส่ี
หมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
           (2) อนุมัติให้นำเงินท่ีอนุมติ คืนเข้ากองทุนตามติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกเงินคืน
(กลุ่ม111ราย) ลำดับท่ี 49-66 ตามเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท                
(ส่ีหมื่นบาทถ้วน) 
           (3) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

เดือนมกราคม 2566   
   (1) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (2) 
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (รับเงิน40%) จำนวน 25 ราย เป็นเงิน 713,280 บาท 
       (2) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (4) 
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (รับเงิน40%) จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 195,120 บาท 

  (3) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแกส่มาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข (6) 
อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (รับเงิน20%) จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 156,980 บาท 
       (4) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข(7) 
อายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์เมื่อครบรอบเดือนเกิด (คนละ 2,000 บาท) จำนวน 34 ราย เป็นเงิน 68,000 บาท   
หมายเหตุ คืนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ (กลุ่ม 111ราย) จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 28,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 1,133,380 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 
          (1) อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการ ตาม (1) (2) (3) (4) จำนวน 70 ราย เป็นเงิน 1,133,380 บาท (หนึ่งล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
           (2) อนุมัติให้นำเงินท่ีอนุมติ คืนเข้ากองทุนตามติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกเงินคืน
(กลุ่ม111ราย) ลำดับท่ี 54-67 ตามเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 28,000 บาท (สอง
หมืน่แปดพันบาทถ้วน) 
           (3) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
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          (2) เร่ือง การจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบ กองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต   
    ก.ข้อมูลจำนวนเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อการสญูเสียชีวิตปีบัญชี 2566 

รายละเอียด 
ยอดยกมา 

ณ 30 พย.65 
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประมาณการรายจ่าย 

รับ จ่าย คงเหลือ รับ จ่าย คงเหลือ 
 16,163,540.00 500,000.00 - 500,000.00 2,700,000.00  2,700,000.00 
จ่าย ธค. 65 จำนวน  - ราย        
จ่าย มค.66 จำนวน   - ราย         
รวมจ่ายต้ังแต่ ธค.65- มค. 66     จำนวน  -  ราย เปน็เงิน    -        บาท 

    ข.การจ่ายกองทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต เดือน ธันวาคม 2565 - 
มกราคม 2566   

ลำดับ เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
อายุของ
สมาชิก

(ปี) 

ประเภท
สมาชิก 

วันที่เป็น  
สมาชิก 

อายุสมาชิก(เดือน)  
ณ เดือนที่เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต จำนวนเงิน  

1 8164  72 สามัญ 30/06/2551 173 มะเร็งลำไส ้ 60,000.00 

2 2839  70 สามัญ 30/09/2534 372  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  60,000.00 

3 5987  45 สามัญ 31/01/2544 262 ภาวะหัวใจห้องล่างเต้น
แผ่วระรัว 

60,000.00 

4 4529  56 สามญั 31/05/2539 320 อุบัติเหตุจราจรทางบก 60,000.00 

5 4045  74 สามัญ 30/11/2537 337 มะเร็งลำไส้  60,000.00 

รวม (สามแสนบาทถ้วน) 300,000.00 

ข้อเสนอพิจารณา  
      (1) ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต พ.ศ. 2565ข้อ 6 หลักเกณฑ์ 6.1 สมาชิก
สหกรณ์ท่ีเสียชีวิตขณะท่ียังเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จำกัด ต้ังแต่ 9 เดือน        
ขึ้นไปนับแต่วันท่ีคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติรับเปน็สมาชิก 
           กรณีสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีถือ
หุ้นรายเดือนก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 และสมัครเป็นสมาชิกสามัญตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2562       
ให้นับระยะเวลาต่อเนื่องนับแต่การเป็นสมาชิกสมทบตามบทเฉพาะการข้อ 120 
     (2) เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนเงินสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต พ.ศ. 2565 ข้อ 6 
จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

(3) หมายเหตุลำดับ 5 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี 9/2564 วันท่ี 28 มิถุนายน 
2564 กลุ่ม 111 ราย ให้มีการเรียกเงินคืนปีละ 2,000 บาท ตามสิทธิที่ควรจะได้รับในทุก ๆ วันคล้ายวันเกิดใน
แต่ละปีจนกว่าจะครบจำนวนท่ีได้รับไป หากเสียชีวิตก่อนครบจำนวน ให้เรียกเงินส่วนท่ีเหลือคืนจากระเบียบ
สวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ท่ีจะได้รับจากการเสียชีวิตของสมาชิกนั้นๆ 

เงินท่ีต้องคืนกองทุน    23,300   บาท  
คืนแล้วเมือ่ พ.ค. 2565        4,000  บาท  
คงเหลือเงินต้องคืน   19,300  บาท  
สรุปเงินกองทุนสูญเสียชีวิตฯท่ีได้รับ 60,000  บาท 
หัก ชำระคืน    19,300  บาท 
คงเหลือเงินท่ีผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ 40,700  บาท 
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มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 
  (1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

(2) อนุมัติให้นำเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกเงินคืน (กลุ่ม 111
ราย) ลำดับท่ี 5 เป็นเงิน 19,300 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ส่วนท่ีเหลือจำนวน 40,700 บาท 
(ส่ีหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ์รับเงินตามท่ีสมาชิกกำหนด 
  (3) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

       (3) เร่ือง การจ่ายกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก , การสร้างครอบครัวใหม่ , การครอง
สถานภาพโสด 

  ก.ข้อมูลเงินกองทนุปีบัญชี2566 

รายละเอียด 
ประมาณการรายจา่ย 

รับ จ่าย คงเหลือ 
 350,000.00  350,000.00 
จ่ายเดือนธันวาคม 2565   จำนวน        ราย    
จ่ายเดือนมกราคม 2566   จำนวน        ราย    
รวมจ่ายสวัสดิการเยี่ยมไข้               ต้ังแต่ ธค.65 - 66        จำนวน     ราย  เป็นเงิน        บาท 
รวมจ่ายสวสัดิการสรา้งครอบครัวใหม่ ต้ังแต่ ธค.65 – 66        จำนวน     ราย  เป็นเงิน        บาท 
รวมจ่ายการครองสถานภาพโสด       ต้ังแต่ ธค-65 - 65        จำนวน      ราย  เป็นเงิน        บาท 

  
  1) เร่ือง การจ่ายกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิกเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566 

จำนวน 32 ราย 

ลำดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล  สถานที่รักษา  วัน/เดือน/ปี โรคที่ได้รับการวินิจฉัย จำนวนเงิน 

1   รพ.นครพิงค ์ 27 ก.ย-1 ต.ค 2565 มะเร็งปากมดลูก  500 

2   รพ.แมคคอร์มิค 11-13 พ.ย  2565 ไส้ต่ิงอักเสบ  500 

3   รพ.จอมทอง 8-10 พ.ย 2565 คลอดบุตร  500 

4   รพ.จอมทอง 14-17 พ.ย 2565 แผลฝีเย็บติดเชื้อ  500 

5   รพ.หางดง 19-22 ต.ค 2565 ผ่าตัดคลอดบุตร  500 

6   รพ.นครพิงค ์ 17-21 พ.ย 2565 เส้นเลือดในสมองตีบ  500 

7   รพ.มหาราชฯ  17-20 พ.ย 2565 กระเพาะปัสสาวะหย่อน 500 

8   รพ.มหาราชฯ  15-17 พ.ย 2565 กระดูกข้อมือขวาหัก 500 

9   รพ.มหาราชฯ  5-8 ก.ย 2565  เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด  500 

10   รพ.มหาราชฯ  29 ต.ค-6 พ.ย 2565 ผ่าตัดลำไส้  500 

11   รพ.นครพิงค ์ 19-23 ต.ค 2565  คลอดบุตร 500 

12   รพ.มหาราชฯ  16-19 พ.ย 2565 ผ่าตัดริดสีดวงทวาร  500 

13   รพ.ลานนา 28 พ.ย-7 ธ.ค 2565 ผ่าตัดก้อนเน้ืองอก 500 
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ลำดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล  สถานที่รักษา  วัน/เดือน/ปี โรคที่ได้รับการวินิจฉัย จำนวนเงิน 

14   รพ.ฝาง  4-19 พ.ย 2565 ลำไส้อุดตันจากผังผืด  500 

15   รพ.ลำพูน  23-25 พ.ย 2565 ผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก  500 

16   รพ.นครพิงค์  29 ต.ค-5 พ.ย 2565 คลอดบุตร 500 

17   รพ.หางดง 20-30 พ.ย 2565 อุบัติเหตุบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 500 

18   รพ.มหาราชฯ  27-29 ต.ค 2565 ก้อนทีตั่บอ่อน  500 

19   รพ.มหาราชฯ  30 พ.ย – 3 ธ.ค 2565 มะเร็งที่ตับอ่อน  500 

20   รพ.ฝาง 10-13 พ.ย 2565 ผ่าตัดไส้เลื่อน  500 

21   รพ.มหาราชฯ  9-11 ต.ค 2565 
ทางเดินหายใจอุดกั้นขณะ
หลับ 

500 

22   รพ.ฝาง  19-21 พ.ย 2565 แทง้ครบส่วน 500 

23   รพ.ฝาง 9-11 พ.ย 2565 ปอดอักเสบ หลอดลมตีบ  500 

24   สสจ.ชม. 13-15 พ.ย 2565 มีก้อนเน้ือที่ตับ 500 

25   รพ.นครพิงค ์ 18-21 ต.ค 2565 คลอดบุตร  500 

26   รพ.ขอนแก่น 20-23 ธค. 2565 เน้ืองอกมดลูก  500 

27   รพ.มหาราชฯ  26-28 ธ.ค 2565 จุดรับภาพเป็นรูตาขวา  500 

28   รพ.ประสาท 5-15 ธ.ค 2565 สมองขาดเลือด 500 

29   รพ.นครพิงค ์ 1-5 ธ.ค 2565 ผ่าตัดมดลูก 500 

30   รพ.ลำพูน  8-13 ธ.ค 2565 ผ่าตัดใส่ลวดรวมกระดูก 500 

31   รพ.มหาราชฯ  25-27 ธ.ค 2565 ผ่าตัดต้อกระจก 500 

32   รพ.มหาราชฯ  11-15 พ.ย 2565 กระดูกหูชั้นกลางติด 500 

33   รพ.มหาราชฯ  17-24 ธ.ค 2565 ก้อนเน้ือที่ตับ  500 

รวม 16,500 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรจ่ายเงินทุนสวัสดิการเย่ียมไข้สมาชิก ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้
สมาชิก พ.ศ. 2559 ตามเงื่อนไขการจ่ายข้อ 7 และหลักฐานการขอรับเงินทุน ข้อ 8 จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 
16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
มติทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี ้
  (1) อนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบ จำนวน 33 ราย เป็นเงิน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  (2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

 

 



77  

  

    2) เร่ือง รับทราบการพิจารณาการจ่ายทุนสวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่เดือน ธันวาคม 
2565 - มกราคม 2566 จำนวน 14 ราย 

ลำดับ เลขที ่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน  วัน/เดือน/ปี สวัสดิการ จำนวนเงิน 

1 16083  รพ.สะเมิง 30 กันยายน 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099  

2 13815  รพ.นครพิงค ์ 30 กันยายน 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

3 11148  รพ.นครพิงค ์ 9 กันยายน 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

4 12519  สสอ.จอมทอง 9 พฤศจิกายน 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

5 14970  สสอ.แม่แจ่ม 17 ตุลาคม 2565 บตุรลำดับที่ 1  1,099 

6 15244  รพ.หางดง 21 ตุลาคม 2565 บตุรลำดับที่ 1  1,099  

7 13006  สสอ.แม่ออน 6 กันยายน 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

8 12526  สสจ.ชม. 25 ตุลาคม 2565  บุตรลำดับที่ 1  1,099 

9 5645  อบจ.ชม. 26 ตุลาคม 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

10 11670  รพ.นครพิงค ์ 2 พฤศจิกายน 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

11 15108  สสอ.เวียงแหง 21 ธันวาคม 2565 จดทะเบียนสมรสครัง้แรก 1,099 

12 16833  สสอ.เมอืง 20 ตุลาคม 2565 บุตรลำดับที่ 1  1,099 

13 14903  รพ.นครพิงค ์ 21 ตุลาคม 2565 บตุรลำดับที ่1  1,099 

14 13375  รพ.แม่อาย 9 ธันวาคม 2565 จดทะเบยีนสมรสครัง้แรก  1,099 

รวม 15,386 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรจ่ายเงินทุนสวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ แก่ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ ตาม
ระเบียบกองทุนสวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ พ.ศ.2562 ตามเงื่อนไขการจ่ายข้อ 6 จำนวน 14 รายเป็นเงิน 
15,386 บาท (หนึ่งหมืน่ห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)       
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี ้
  (1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบฯ จำวน 14 ราย เป็นเงิน 15,386 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบ
หกบาทถ้วน) 
  (2 ) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
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         3) เร่ือง การจ่ายสวัสดิการครองสถานภาพโสดตามระเบยีบว่าด้วยสวัสดิการการครอง
สถานภาพโสด พ.ศ. 2559 เดือน ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566              

ลำดับ เลขที ่ ช่ือ – สกุล หน่วยงาน 
วัน/เดือน/ปี 

เกิด 
วนัที่เปน็
สมาชิก 

อายุการเป็นสมาชิก  
 (ณ วันที่ครบ 60 ปี) 

(ปี/เดือน) 
จำนวนเงิน 

1 4049  รพ.จอมทอง 28 ธ.ค 2505 30/11/2537 28/1 2,800 

2 3776  สคร. 1 ชม  9 ธ.ค 2505 31/01/2537 28/11 2,900 

3 1677  รพ.ดอยสะเก็ด  1 พ.ย 2505 30/06/2530 35/5 3,500 

4 8833  รพ.ประสาท 20 ม.ค 2506 31/12/2552 13/1 1,300 

รวม 10,500  

ข้อเสนอเพือ่พิจารณา  
  (1) ตามระเบียบว่าด้วยสวัสดิการการครองสถานะภาพโสด พ.ศ. 2559 ข้อ 7.2  ต้องขอรับสวัสดิการ
ภายใน 90 วัน นับจากวันท่ีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ไม่ขอรับเงิน
สวัสดิการนี้ 
  (2) เพื่อโปรดพิจารณา  
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี ้
  (1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบฯ จำวน 4 ราย เป็นเงิน 10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้ารอ้ยบาทถ้วน) 
  (2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

    (4) เร่ือง การใช้ทุน เพื่ อสาธารณประโยชน์ตามระเบี ยบ ว่าด้วยการใช้ทุน เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565 

ก.ข้อมูลจำนวนเงินทนุ  

รายละเอียด 
ยอดยกมา 

ณ 30 พย.65 
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประมาณการรายจ่าย 

รับ จ่าย คงเหลือ รับ จ่าย คงเหลือ 
 8,331,906.75 500.000.00 - 500,000.00 750,000.00  750,000.00 
จ่าย ธค.65 -มค.66 จำนวน -ราย       - บาท        
รวมจ่ายต้ังแต่ ธค.65-       จำนวน   -    ราย   เป็นเงิน             บาท  

    ข.ข้อมูลเงินค่าสนับสนนุเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการกุศลและเพือ่ประโยชน์
ทางสังคมและหน่วยงานสมาชิก ปีบัญชี 2566 

รายละเอียด 
ประมาณการรายจ่าย 

รับ จ่าย คงเหลือ 
รับจากประมาณการรายจ่ายปี 2566 150,000.00  150,000.00 
    
    

  
 



99  

  

  1) เร่ือง การใชทุ้นเพือ่สาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติต่าง ๆ ตามระเบียบ ข้อ 6 (6)  จำนวน 1 ราย เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
          ตามประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่ อ งห ลัก เกณ ฑ์ การให้ ความ ช่วยเห ลือตามระเบี ยบการใช้ ทุน
สาธารณประโยชน์ ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 ข้อ 2 2.1(1) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึงไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงิน
สงเคราะห์ ไม่เกิน 4,000 บาท  
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

(1) เห็นควรอนุมัติจ่ายตามระเบียบฯเพื่อช่วยเหลือ4,000บาท(ส่ีพันบาทถ้วน 
(2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

  3) เร่ือง การจ่ายค่าพวงหรีดเดือน ธันวาคม2565 -มกราคม พ.ศ.2566 
 เดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์

ขอรับเงินสนับสนุน ค่าพวงหรีด จำนวน 9 ราย ดังนี้ 

ลำ
ดับ

 

เลขที ่
 

ช่ือ – สกุล สมาชิก 
รายละเอียดของผู้เสียชีวิต จำนวน

เงิน 

สาเหตุการเสียชีวิต 

ชื่อ – สกุล อาย ุ เก่ียวข้อง 

1 6836   88 มารดา 500 ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน 

2 1862   84 มารดา 500 ตายตามธรรมชาติ 

3 547   71 คู่สมรส 500 หัวใจขาดเลือด 

4 212   94 บิดา 500 อ่อนแรงวัยชรา  

5 1828   93 มารดา 500 ชราภาพ 

6 12208   57 คู่สมรส 500 เนื้องอกร้ายท่ีลำไส้  

7 5000   80 บิดา 500 โรคทางเดินหายใจ  

8 681   80 มารดา 500 โรคชรา 

9 13606   82 บิดา 500 ชราภาพ 

รวม 4,500  

ข้อพิจารณา ตามประกาศสหกรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าพวงหรีด ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ข้อ2 
กรณีคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของสมาชิกสามัญเสียชีวิต และสหกรณ์มีเอกสารอันเช่ือได้ว่าเสียชีวิต ให้จ่ายใน
วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อราย 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา เห็นควรอนุมัติจ่ายเงินค่าพวงหรีด ตามประกาศสหกรณ์เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่า
พวงหรีด ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 9 รายๆละ 500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท (ส่ีพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี ้

(1) อนุมัติจ่ายตามประกาศสหกรณ์ จำนวน 9 ราย ๆ ละ 500 บาท  เป็นเงิน 4,500 บาท (ส่ีพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 
          (2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
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  4) เร่ือง รับทราบการพิจารณาการจ่ายค่าช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศล
ข้อพิจารณา  

ระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการใช้ทุน เพื่ อสาธารณประโยชน์  พ .ศ. 2565 ข้อ 6 เงิน ทุนเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณี ดังนี้ (1) เพื่อบำรุงศาสนา กิจการของโรงพยาบาล กิจการของโรงเรียนและ
สถานบริการสาธารณสุข (2) เพื่อเป็นทุนในการสมทบร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นท่ีมีสมาชิกสหกรณ์สังกัดอยู่ (3) เพื่อเป็นทุนในการจัดสวัสดิการทางสังคมในท้องถิ่น (4) เพื่อ
เป็นทุนในการบริจาคช่วยเหลือสหกรณ์อื่น (5) เพื่อเป็นทุนสมทบในการดำเนินกิจกรรม ท่ีเกี่ยวกับหรือเนื่องใน
การจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ หมายเหตุ การจ่ายเงินสาธารณประโยชน์ตามความในข้อ 6 (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ(4) 
หรือ (5) จำกัดจำนวนเงินไม่เกินกรณีละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
รายที่ 1 ท่ีว่าการอำเภอแม่ออน มีหนังสือ ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน
วิ่งฮอมฮัก ฮักแม่ออนครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 8 มกราคม 2566 เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการก่อสร้างทางเดิน
เช่ือมอาคารระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกไปยังอาคารผู้ป่วยในของโรงพยาบาลแม่ออน โดยขอรับเงินสนับสนุน
จำนวน 5,000 บาท 
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

(1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบ สนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
(2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ    

รายที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด มีหนังสือลงวันท่ี 26 ธันวาคม 
2565 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี 2566 เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2566       
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

(1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบ สนับสนุนกิจกรรม 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
(2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ      

รายที่ 3 ชมรมลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือลงวันท่ี 4 มกราคม 2566 ขอความ
อนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมโครงการคลายหนาวให้น้องในถิ่นทุรกันดาร ครั้งท่ี 8  และร่วมบริจาคเส้ือผ้า
เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและของเล่นเด็ก  ในวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านอาแย 
ตำบลปา่ไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่      
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

(1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบ สนับสนุนกิจกรรม 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
(2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ      

รายที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้านแม่แก้ดหลวง มีหนังสือลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ท่ี 14 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ วัดแม่แก้ดหลวง อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้ 

(1) อนุมัติจ่ายตามระเบียบ สนับสนุนกิจกรรม 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
(2) รายงานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 

ท่ีประชุม    รับทราบ 
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1.1.3 เร่ืองจาก ฝ่ายจดัการ 
 (1) เร่ือง จำนวนสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2565 

รายการ 
สมาชกิสามัญ 

(ราย) 
สมาชิกสมทบ 

(ราย) 
รวมสมาชิกทัง้หมด 

(ราย) 
จำนวนยกมา 30 พฤศจิกายน 2565  9,920 1,343 11,263 
จำนวนสมาชิกเข้าใหม ่  - -  
จำนวนสมาชิกลาออก 8 3 11 
จำนวนสมาชิกโอนย้ายไปสหกรณ์อืน่ - - - 
ปรับปรุงสมาชิกสมทบเป็นสามัญ (ข้าราชการ) - - - 
ปรับปรุงสมาชิกสมทบเปน็สามัญ (พนักงานราชการ) - - - 
ปรับปรุงสมาชิกสมทบเป็นสามัญ (พนักงานกระทรวง) - - - 
จำนวนสมาชิกคงเหลือ 31 ธันวาคม 2565 9,912 1,340 11,252 
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  (2) เร่ือง งบการเงินของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2565 
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รายการ ธันวาคม 2565 %
รายได้
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้ฉุกเฉิน 139,675.50         0.41     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญท่ัวไป 23,288,639.54     68.88    
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญท่ัวไปบ านาญและบ าเหน็จรายเดือน 1,015,403.00       3.00     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือสวัสดิการ 2,658.75             0.01     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือการศึกษา 1,762.00             0.01     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเงินปันผล 25,411.75           0.08     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญ ATM 351,020.50         1.04     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญ ATM  ข้าราชการ 1,314,409.75       3.89     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญ ATM ลูกจ้างประจ า 98,205.25           0.29     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือสวัสดิการสหกรณ์ 13,068.75           0.04     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 131,517.50         0.39     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการส าหรับสมาชิกเกษียณอายุ 4,407.50             0.01     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญ ATM บ านาญ 11,056.25           0.03     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญท่ัวไป(รับภาระค้ าประกัน) 33,371.25           0.10     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญATM(รับภาระค้ าประกัน) 1,493.75             0.00
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ือช าระหน้ี กยศ . 899.50               0.00
       ดอกเบ้ียรับสามัญท่ัวไปพนักงานราชการ 446,924.25         1.32     
       ดอกเบ้ียรับสามัญท่ัวไปพนักงานกระทรวง 1,952,972.75       5.78     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญ ATM บ าเหน็จรายเดือน 190.50               0.00
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญ ATM พนักงานราชการ 22,846.50           0.07     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษฌาปนกิจ 19.00                 0.00
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือช าระเงินสงเคราะห์ศพ 1,535.75             0.00
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้พิเศษท่ัวไปสมาชิกสามัญ 2,929,089.00       8.66     
       ดอกเบ้ียเงินรับกู้พิเศษท่ัวไปสมาชิกสมทบ 103,108.50         0.30     
       ดอกเบ้ียรับเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสมาชิกสามัญ 571,644.50         1.69     
      ดอกเบ้ียรับเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสมาชิกสมทบ 38,387.50           0.11     
      ดอกเบ้ียรับเงินกู้พิเศษธนทรัพย์สมาชิกสามัญ 964,249.75         2.85     
      ดอกเบ้ียรับเงินกู้พิเศษธนทรัพย์สมาชิกสมทบ 48,825.00           0.14     
      ดอกเบ้ียรับเงินกู้พิเศษโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน 159,837.75         0.47     
รวมดอกเบ้ียรับเงินกู้ 33,672,631.29     99.59   
                ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 110,943.88         0.33     
รวมดอกเบ้ียรับเงินฝากและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 110,943.88         0.33     
                ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,100.00             0.01     
                รายได้ค่าปรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,100.00             0.00
                รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ 4,500.00             0.01     
                รายได้เบ็ดเตล็ด 450.00               0.00
                รายได้เงินรางวัลสลากออมสิน , ธกส 20,100.00           0.06     
รวมรายได้อ่ืน 28,250.00          0.08     
รวม รายได้ท้ังส้ิน 33,811,825.17    100.00  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2200  

  

รายการ ธันวาคม 2565 %
ค่าใช้จ่าย
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ท่ัวไป 232,696.50         0.69     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 2,723.17             0.01     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ม่ันคง 4 (ทบต้น) 205,106.42         0.61     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ม่วนใจ๋ 1,243,233.23       3.68     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ 10,972.53           0.03     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์เพ่ือกิจการสมาคม 37.47                 0.00
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษท่ัวไป 977,829.17         2.89     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสินทวี 124,526.95         0.37     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 3 เดือน 44,061.77           0.13     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 6 เดือน 53,388.89           0.16     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 12 เดือน 460,307.22         1.36     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 24 เดือน 569,336.67         1.68     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 6,12 เดือน (สหกรณ์อ่ืน) 555,323.52         1.64     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 3 เดือน (สหกรณ์อ่ืน) 68,667.12           0.20     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากประจ า 5 เดือน (สหกรณ์อ่ืน) 60,446.05           0.18     
      ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมสหกรณ์อ่ืน 94,635.74           0.28     
รวมดอกเบ้ียจ่าย 4,703,292.42      13.91   

      เงินเดือน 535,940.00         1.59     
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 7,650.00             0.02     
      ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี 19,724.67           0.06     
      ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 9,650.00             0.03     
รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 572,964.67         1.69     

      ค่าสาธารณูปโภค 13,221.10           0.04     
รวมค่าจ่ายเก่ียวกับ ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 13,221.10           0.04     

      ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 3,000.00             0.01     
      ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี 12,000.00           0.04     
      ค่าตอบแทนผู้ช่วยงานสหกรณ์ 800.00               0.00
      ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 3,088,384.10       9.13     
      ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 16,700.00           0.05     
      ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5,534.00             0.02     
      ค่าใช้จ่ายส่ือสาร 3,040.22             0.01     
      ค่าเบ้ียประกันภัยและภาษี 36,516.03-           0.11-     
      ค่าน้ ามัน 4,230.00             0.01     
      ค่ารับรอง 10,432.00           0.03     
      ค่าจ้างเหมาบริการ 11,940.08           0.04     
      ค่าท าความสะอาด 16,500.00           0.05     

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2565
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รายการ ธันวาคม 2565 %
      ค่าเช่าสัญญาณรักษาความปลอดภัย 36,594.00           0.11     
      ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ถ่ายเอกสาร 120,120.00         0.36     
      ค่าวัสดุส านักงาน 18,437.00           0.05     
      ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,398.60             0.00
      ค่าบริการงานรักษาความปลอดภัย 16,050.00           0.05     
      ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษ 4,000.00             0.01     
      ค่าตอบแทนกรรมการท านิติกรรมจ านองกู้พิเศษ 3,500.00             0.01     
      ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ และท่ีพักกรรมการ 11,100.00           0.03     
      ค่าเบ้ียประชุมเจ้าหน้าท่ี 13,100.00           0.04     
      ค่าตอบแทนกรรมการ 2,800.00             0.01     
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 3,363,143.97      9.95     
รวม ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 8,652,622.16      25.59   
ก าไรสุทธิ 25,159,203.01     74.41   

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับเดือน ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2565
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เปรียบเทียบ เพ่ิม (ลด)

ธ.ค. 2565 - 2564

จ านวนสมาชิก(ราย) 11,263 11,252 10,987 265

       -  สมาชิกสามัญ (ราย) 9,920 9,912 9,576 336

       -  สมาชิกสมทบ (ราย) 1,343 1,340 1,411 (71)

1. สินทรัพย์รวม 6,365,525,478.96  6,300,341,861.51  5,722,715,434.74  577,626,426.77     

       1.1. เงินให้สมาชิกกู้ 6,159,638,927.10     6,130,216,201.85     5,565,997,387.13     564,218,814.72       

       1.2. เงินลงทุน -                       

              1.2.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 178,248,809.36       142,218,507.07       117,295,496.60       24,923,010.47         

              1.2.2 เงินลงทุนระยะยาว 12,842,000.00         12,842,000.00         12,842,000.00         -                       

              1.2.1 เงินฝากสถาบันการเงินอ่ืน -                       3,556,417.38          (3,556,417.38)

       1.2. สินทรัพย์อ่ืน 14,795,742.50         15,065,152.59         23,024,133.63         (7,958,981.04)

2. หน้ีสินรวม 2,534,765,163.50  2,671,938,352.01  2,304,246,306.43  367,692,045.58     

       2.1. เงินกู้ยืม 44,115,000.00         43,728,000.00         0.00 43,728,000.00         

       2.2. เงินรับฝากจากสมาชิก 2,106,852,914.13     2,208,180,061.20     2,076,318,640.55     131,861,420.65       

       2.3. เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 335,707,444.13       294,323,691.81       131,640,474.21       162,683,217.60       

       2.4. หน้ีสินอ่ืน 48,089,805.24         125,706,599.00       96,287,191.67         29,419,407.33         

3. ทุนของสหกรณ์ 3,830,760,315.46  3,628,403,509.60  3,418,442,128.31  209,961,381.29     

       3.1. ทุนเรือนหุ้น 3,111,304,000.00     3,127,919,950.00     2,960,253,210.00     167,666,740.00       

       3.2. ทุนส ารอง 285,015,125.97       314,361,525.66       284,934,657.97       29,426,867.69         

       3.3. ทุนสะสม 152,812,830.83       160,932,830.93       153,139,450.64       7,793,380.29          

       3.4. ก าไรสุทธิ 281,628,358.66       25,189,203.01         20,114,809.70         5,074,393.31          

4. รายได้ 376,981,996.00     33,811,825.17      29,605,009.01      4,206,816.16        

       4.1. ดอกเบ้ียรับ 375,309,195.22       33,672,631.29         29,549,546.75         4,123,084.54          

       4.2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 705,724.00             0.00 0.00 0.00

       4.3. รายได้อ่ืน 967,076.78             139,193.88             55,462.26              83,731.62              

5. ค่าใช้จ่าย 95,353,637.34      8,652,622.16        9,490,199.31        (837,577.15)

     5.1. ดอกเบ้ียจ่าย 51,106,731.12         4,703,292.42          4,044,855.51          658,436.91             

     5.2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 18,139,686.58         0.00 1,358,611.00          (1,358,611.00)

     5.3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 26,107,219.64         3,949,329.74          4,086,732.80          (137,403.06)

**  แหล่งข้อมูล : ฝ่ายบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด  **

สรุปการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุชเชียงใหม่  จ ากัด

ณ  31  ธันวาคม  2565

รายการ ณ 30 พ.ย.2565 ณ 30 ธ.ค.2565 ณ 30 ธ.ค.2564

  (3) เร่ือง สรุปการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2565  
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2. เร่ืองที่เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณา 
2.1 เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจาก คณะกรรมการอำนวยการ 
  (1) เร่ือง พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2563   

(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชยีงใหม่ จำกัด 
ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566 

******** 
   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 (8)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 
จำกัด พ.ศ. 2562 และมติท่ีประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี     / 2566  เมื่อวันท่ี           เห็นชอบ
ใหก้ำหนดระเบียบว่าด้วยหุ้นไว้ ดังนี้ 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วย
หุ้น พ.ศ. 2566 

ข้อ 2. ให้ยกเลิก 
           ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2563 
                             บรรดาระเบียบ ประกาศ  มติ และคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีกำหนดไว้แล้ว ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 3.  ระเบียบนี้ให้ใช้ ต้ังแต่วันท่ีได้ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 4.  ในระเบียบนี้  

สหกรณ ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
 ประธานกรรมการ หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด  
 คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
สมาชิก หมายถึง  สมาชิกสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

  เชียงใหม่ จำกัด 
สมาชิกสมทบ  หมายถึง  สมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

  เชียงใหม่ จำกัด 
ปีทางบัญชี  หมายถึง  ปีบัญชีตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                   สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
เงินได้รายเดือน หมายถึง  เงินเดือนหรอืค่าจ้างประจำท่ีสมาชิกได้รับจาก 

  หน่วยงานท่ีสังกัดและหมายถึงเงินบำนาญหรือ 
  บำเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญท่ี 
  สมาชิกได้รับจากราชการด้วย  
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หมวด 2 
การถือหุ้น 

  ข้อ 5. สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ ต้องถือหุ้นดังนี้  
(1) สมาชิกทุกคนต้องถอืหุ้นสหกรณ์ ต้ังแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก  

  (2) สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและส่งค่าหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละหก
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกและถือหุ้นได้สูงสุดจำนวนไม่เกินห้าแสนบาทและเมื่อการถือหุ้นครบกำหนด
ตามจำนวนดังกล่าวแล้วให้สมาชิกรายนั้นงดส่งค่าหุ้น 
                     (3) สมาชิกมีความประสงค์จะถือหุ้นเพิ่มจากท่ีกำหนดในข้อ 5 (2) ให้สมาชิกแสดงความจำนง 
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด และ จำนวนหุ้นท้ังหมดต้องมีไม่เกิน 5 (2)   

(4) สมาชิกท่ีโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ หรือ งานประจำ โดยไม่มีความผิดและยัง 
คงเป็นสมาชิกอยู่จะถือหุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดือนครั้งสุดท้ายหรือมิต้องส่งเงินชำระค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก
ก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรเว้นแต่มีหนี้มากกว่าหุ้น 

 (5) สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวหรือลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนหรือลูกจ้างรายวัน  
รายคาบหรือบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 50 (4) ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือตาม
แบบท่ีสหกรณ์กำหนด จะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกิน 20 หุ้น และอาจถือหุ้นรายเดือนได้
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท และไม่เกินอัตราเงินได้รายเดือนท่ีได้รับขณะนั้น โดยถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกิน 
ห้าแสนบาท ท้ังนี้เมือ่การถือหุ้นครบกำหนดตามจำนวนดังกล่าวแล้วให้สมาชิกรายนั้นงดส่งค่าหุ้น  

  (6) สมาชิกสมทบท่ีเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 50(4) ท่ีมีความประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือตามแบบท่ี
สหกรณ์กำหนดจะต้องถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกิน 20 หุ้น และอาจถือ
หุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาทและไม่เกินอัตราเงินได้รายเดือนคงเหลือของสมาชิกท่ีได้รับ
ขณะนั้น โดยถือหุน้สูงสุดจำนวนไม่เกินห้าแสนบาท ท้ังนี้เมื่อการถือหุ้นครบกำหนดตามจำนวนดังกล่าวแล้วให้
สมาชิกรายนั้นงดส่งค่าหุ้น  

หมวด 3 
การชำระค่าหุ้น 

  ข้อ 6. สมาชิกต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนต้ังแต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิก โดยถือปฏิบัติ
ดังนี้ 
  (1) สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ หรือ ข้าราชการบำนาญ หรือเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ทุกสมาคม
หรือพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามคุณสมบัติในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32 ให้
ชำระค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ท่ีจ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนเป็นประจำทุกเดือนหรือสมาชิกท่ี
เป็นข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือนให้ชำระค่าหุ้นโดยวิธีหักผ่านเลขท่ีบัญชีธนาคาร
ท่ีเงินบำนาญหรือบำเหน็จโอนเข้าบัญชีโดยตรง 
   (2) สมาชิกท่ีโอน หรือ ย้าย หรือ ลาออกจากราชการโดยได้รับบำนาญ หรือ งานประจำโดย
ไม่มีความผิดตามข้อบังคับข้อ 32 หรือย้ายหรือออกจากราชการหรืองานประจำ ตามข้อบังคับข้อ 36 และยัง
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ฯ ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ให้ชำระค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก โดยแจ้งความประสงค์เป็น
หนังสือต่อหน่วยงานท่ีสมาชิกนั้น ๆ สังกัดอยู่และสหกรณฯ์ 
   (3) สมาชิกท่ีลาออกจากราชการรับบำเหน็จและยังเป็นสมาชิกอยู่ หรือ สมาชิกสมทบ มีคำ  
ขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเป็นกรณีให้ส่งค่าหุ้นด้วยตนเอง หรือ เปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์ ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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   (4) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ีไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีจะชำระค่าหุ้นรายเดือนโดยเปิด
บัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์และนำเงินเข้าบัญชีเพื่อให้สหกรณ์หักชำระเป็นค่าหุ้น
รายเดือนจำนวนไม่ต่ำกว่าค่าหุ้นรายเดือนท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องส่งต่อสหกรณ์ หรือ นำค่าหุ้นมาชำระ
ด้วยตนเอง ณ ท่ีทำการสหกรณใ์นวันทำการ ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
   (5) ให้ถือว่าเงินค่าหุ้นในแต่ละเดือนถึงกำหนดชำระ ณ วันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  

หมวด 4 
การงดส่งค่าหุ้นหรือการลดค่าหุน้ 

  ข้อ 7. สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบท่ีได้ชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน จะงด
ชำระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้ นรายเดือนลงก็ได้โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการแต่ในปีหนึ่ง ๆ จะขอเปล่ียนแปลงเกินกว่าสองครั้งไม่ได้ 
   ข้อ 8. เมื่อสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ มีคำขอเป็นหนังสือ ตามข้อ 7 และคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยไม่ได้
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น มิต้องชำระค่าหุ้นราย
เดือนช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  

หมวด 5 
การขาย การโอนหุ้น การถอนหุ้น และการจ่ายคนืค่าหุ้น 

  ข้อ 9.  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  จะขายหุ้น หรือ โอนหุ้น หรือ  ถอนหุ้นสหกรณ์ซึ่งตนถือ
อยู่ท้ังหมด หรือ บางส่วน ในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบอยู่ ไม่ได้ 
  ข้อ 10.  การจ่ายคืนเงินค่าหุ้น  

(1) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ท่ีออกจากสหกรณ์เพราะตายหรือลาออกจากสหกรณ์หรือ 
วิกลจริต  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ท่ีสมาชิกระบุไว้ หากมิได้ ระบุไว้ สหกรณ์จะจ่าย
ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทีถู่กต้องตามกฎหมาย  
   (2) สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ท่ีลาออกจากสหกรณ์เพราะต้องคำพิพากษาล้มละลาย  
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้นให้ตามกฎหมายล้มละลาย  

(3) สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์เพราะถูกออกจากราชการ หรือ งานประจำ โดยมีความผิด 
สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกนั้น  
   (4)  สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบท่ีออกจากสหกรณ์ฯ เพราะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
อืน่ ๆ หรือถูกให้ออกจากสหกรณ ์สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ นั้น   
   หากปีบัญชีใดจำนวนค่าหุ้นท่ีจ่ายคืนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุน้ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
ท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายนั้นในปีนั้นไว้ จนถงึปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจาก
ตนได้โอน  หรือ  ย้าย หรือ ออกจากราชการ หรือ งานประจำ โดยไม่มีความผิด และไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิก
ต่อ คณะกรรมการอาจพิจารณา   ผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป  
  ข้อ 11. จากการจ่ายคืนค่าหุ้นตามข้อ 10  สหกรณ์ มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิก หรือ
สมาชิกสมทบ ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน 
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หมวด 6 
การจ่ายเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน 

  ข้อ 12. สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบในอัตราไม่เกินอัตรา
ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมูลค่าหุ้นท่ีชำระแล้ว และจะจ่ายให้สมาชิก หรือ สมาชิกสมทบ หลังจากท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิแล้ว 
                    สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉล่ียคืนตามดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกและจะจ่ายให้สมาชิกและสมาชิก
สมทบ ท่ีมีการกู้เงินกับสหกรณ์ หลังจากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิแล้ว ยกเว้นเงินกู้
ประเภทท่ีสหกรณก์ำหนดไม่มีเงินเฉล่ียคืน 
   ข้อ  13. การคำนวณเงินปันผลตามหุ้นให้ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุ้นตาม
จำนวนเต็มเดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้วให้แก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ซึ่งอยู่ไม่ครบ
ปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
  เงินค่าหุ้นท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้าของเดือนถัดไป 
สหกรณ์จะคำนวณเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนนั้น ๆ ส่วนเงินค่าหุ้นท่ีสมาชิกหรือสมาชิกสมทบชำระหลังวันท่ีห้า
ของเดือนถัดไป สหกรณ์จะคำนวณเงินปันผลให้ต้ังแต่เดือนถดัไป  
  ข้อ 14. สำหรับสมาชิกท่ีลาออก ตามข้อบังคับข้อ 41 หรือ การให้ออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับข้อ 56 ซึ่งคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น
และงดจ่ายเงินปันผลในปีนั้น แต่ถ้าสมาชิกหรือสมาชิกสมทบเรียกให้จ่ายคืนค่าหุ้นหลังจากวันส้ินปีทางบัญชีท่ี
ออก สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลให้หลังจากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิแล้ว   
      ข้อ 15. การจ่ายเงินปันผลและหรือเงินเฉล่ียคืน สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงิน ซึ่งทาง
สมาชิกหรือ สมาชิกสมทบ ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ออกก่อน  

หมวด 7 
การแจ้งยอดจำนวนหุ้น 

   ข้อ 16.สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นท่ีสมาชิก หรือ สมาชิกสมทบชำระเต็มมูลค่าแล้ว ให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์  

หมวด 8 
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

            ข้อ 17 เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันแล้ว และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จะจ่าย
คืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างท่ีเป็นสมาชิกตามแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิก ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ โดยคำนวณวงเงินการจ่ายปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุน
เรือนหุ้นสองปีท่ีผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น 
           ข้อ 18 สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนในระหว่างเป็นสมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิก
ท้ังหมดท่ีมีอยู่ ณ วันส้ินปีทางบัญชีท่ีผ่านมา สมาชิกแต่ละรายจะได้เงินคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่า
หุน้ท่ีสมาชิกรายนั้นถอือยู ่
            ข้อ19 หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายคืนค่าหุ้นลำดับการจ่ายให้เป็นไปตามวงเงินการจ่ายคืนค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน ตามข้อ 17 และหรือตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกำหนดโดยมติของท่ี
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในคราวนั้น 
           ข้อ 20 สมาชิกท่ีมีสิทธิรับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
   (2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
   (3) ต้องไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
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   (4) ต้องไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น 
หมวด 9 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ 
  ข้อ  21 คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยช้ีขาดเรื่องราว หรือ ปัญหาท้ังปวง ท่ีเกิด
จากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการท่ีเข้าประชุมด้วยมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้ถือเปน็ท่ีสุด 
                                                             หมวด 10 
                                                           บทเฉพาะกาล 
                    ข้อ 22 สมาชิกหรือสมาชิกสมทบท่ีถือหุ้นเกินกว่าห้าแสนบาทก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไม่
กระทบสิทธิท่ีได้รับอยูก่่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
                     ข้อ 23. ให้ประธานกรรมการดำเนินการ รักษาการตามระเบียบนี้  

                       ประกาศ ณ วันท่ี    เดือน           พ.ศ. 2566 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  

 2.2 เร่ืองที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจาก คณะกรรมการเงินกู้ 
 (1) เร่ือง พิจารณาเงินกู้พเิศษ จำนวน 3 ราย 
รายที่ 1  

1.วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
2.จำนวนเงินที่ขอกู้  2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)    
   *งวดงานตามสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาก่อสร้าง 

งวดที่ เง่ือนไขการเบิกรับเงินกู้ 
จำนวนเงิน(บาท) 
ตามสัญญากู้เงิน 

1. 
- วางผัง,ขุดหลุม, เทรินก้นหลุม, เทฐานราก,เทเสาตอหม้อ,เทรินก่ออิฐรับท้องคาน, คานคอดิน, 
เทเสาชั้น1,เทพ้ืนชั้น1 แล้วเสร็จ 100% 

280,000.00 

2. 
-เทคานชั้น 2,เทเสาชั้น 2,เทพ้ืนชั้น 2,เข้าแบบโครงสร้างบันไดชั้น 2,ข้ึนโครงหลังคา,มุงหลังคาพร้อมติด
ฟลอย์กันความร้อนใต้หลังคา,ติดไม้เชิงชาย แล้วเสร็จ 100% 

360,000.00 

3. 
- งานก่ออิฐผนัง,ต้ังวงกบประตู-หน้าต่าง,ฝังระบบท่อไฟฟ้า,เดินระบบท่อน้ำประปาในอาคาร, ฉาบผนัง
ภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จ 100% 

360,000.00 

4. 
- งานเดินระบบสายไฟฟ้า,ติดต้ังฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก,ติดบัวรอบประตู-หน้าต่างรอบบ้าน,งานทาสีรอง
พ้ืนภายใน- ภายนอก ,ทาสีจริงภายในภายนอก รอบที่ 1-2 แล้วเสร็จ 100% 

460,000.00 

5. 

-งานปูกระเบื้องพ้ืน ชั้น 1,2  ปูกระเบื้องพ้ืน-ผนังห้องน้ำ ชั้น 1,2  ปูกระเบื้องระเบียงชั้น 1,2  ติดต้ังบาน
ประตู-หน้าต่าง ห้องนอน-ห้องน้ำ,ติดไม้กันเปื้อนชั้น 1,ติดต้ังราวบันได ราวระเบียง ติดต้ังไม้บันได, 
ติดต้ังต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ ,ติดต้ังโคมไฟ-สวิตซ์-ปลั๊กไฟ,ติดต้ังติดต้ังพ้ืนลามินเนทชั้น 2,ทาสีจริง
รอบที่ 3 ,ติดต้ังถังบำบัดน้ำเสีย,วางระบบท่อน้ำท้ิง,งานระบบน้ำประปาเข้าบ้าน, ทำความสะอาดเก็บกวาด
บริเวณบ้านให้แล้วเสร็จ พร้อมส่งบ้าน 100% 

540,000.00 

รวม (สองล้านบาทถ้วน) 2,000,000.00 
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3.การชำระเงินกู้  ชำระงวดละ 15,000.00 บาท จำนวน 230 งวด    
4.หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

รายที่ 2 

1.วัตถุประสงค์  ไถ่ถอนชำระหนี้ธนาคารออมสิน   
2.จำนวนเงินที่ขอกู้  1,000,000.00 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)       
3.การชำระเงินกู้ ชำระงวดละ  8,600  บาท จำนวน  180  งวด    
4.หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 

 

 

 

หลักทรัพย์   ราคาประเมิน 
วงเงินจำนอง 

ไม่เกิน   
วงเงินจำนอง 

1.ที่ดิน  
- โฉนดเลขท่ี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที ่36.3 ตรว. (ตรว.ละ 
3,000.00 บาท) 
2.สิ่งปลูกสร้าง 
-บ้านพักอาศัย คสล. 2 ช้ัน 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 
1 ห้องครัว พื้นท่ีใช้สอย 137.20 ตรม. ราคาก่อสร้างตาม BOQ  
(ปลูกสร้างใหม่) 

 
108,900.00 

 
 

2,000,000.00 

 
108,900.00 

 
 

2,000,000.00 
 

 

 
108,900.00 

 
 

1,891,100.00 

รวม 2,108,900.00 2,108,900.00 2,000,000.00 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดิน   

คิดเป็นร้อยละ 94.55 ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 

หลักทรัพย์   ราคาประเมิน 
วงเงินจำนอง 

ไม่เกิน   
วงเงินจำนอง 

1.ที่ดิน โฉนดเลขท่ี อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ เนื้อท่ี  3 งาน 85 ตรว.  
(ตรว.ละ  700  บาท) 
สิ่งปลูกสร้างที่ บนโฉนดเลขที่ 23636 
-บ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ  พื้นท่ีใช้สอย 116 ตรม. 
(ราคาประเมินตามบัญชีราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564-2565)  

269,500.00 
 
 

900,000.00 

269,500.00 
 
 

900,000.00 

269,500.00 
 
 

730,500.00 

รวม 1,169,500.00 1,169,500.00 1,000,000.00 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของราคาประเมินที่ดิน   

คิดเป็นร้อยละ  81.17 ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 
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รายที่ 3 

1.วัตถุประสงค์  ต่อเติมบ้าน , ไถ่ถอนชำระหนี้เดิม   
2.จำนวนเงินที่ขอกู้ 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)       
3.การชำระเงินกู้ ชำระงวดละ 41,600.00 บาท  จำนวน 134 งวด     
4.หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

มติท่ีประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หลักทรัพย์   ราคาประเมิน 
วงเงินจำนอง 

ไม่เกิน   
วงเงินจำนอง 

1.ที่ดิน โฉนดเลขท่ี  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เนื้อท่ี 1 งาน 8.4 ตรว. 
 (ตรว.ละ 22,000 บาท) 
2.สิ่งปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่ 77980 
-บ้านพักอาศัยตึก 2 ช้ัน  3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นท่ีใช้สอย 208 ตรม. 
(ราคาประเมินตามบัญชีราคาค่าก่อสร้างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่า
ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2564)  

2,384,800.00 
 
 

2,050,000.00 

2,384,800.00 
 
 

2,050,000.00 

2,384,000.00 
 
 

1,616,000.00 

รวม 4,434,800.00 4,434,800.00 4,000,000.00 
คิดเป็นร้อยละ  99.96 ของราคาประเมินที่ดิน   

คิดเป็นร้อยละ 78.83 ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

1. ด้านสังคม วงเงินประมาณการรายจ่าย จ านวน 350,000.00 บาท

1.1 เติมสุขให้ผู้สูงวัย (สมาชิกและชุมชน) P P กรรมการศึกษาฯ

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน P กรรมการศึกษาฯ

1.3 ประชุมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามท่ีเครือข่ายสหกรณ์จัดการประชุม) P P P P P P P P P P กรรมการศึกษาฯ

2. ด้านการเงิน วงเงินประมาณการรายจ่าย จ านวน 150,000.00 บาท

2.1 การบริหารการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ P P P P P P P P P P กรรมการเงินกู้

2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่าย P P P P P P P P P P กรรมการเงินกู้

3. ด้านสมาชิก วงเงินตามประมาณการรายจ่าย จ านวน 1,200,000.00 บาท

3.1 โครงการสัญจรพบสมาชิก (ตามความพร้อมของสหกรณ์และหน่วยงานสมาชิก) P P P P P P P P กรรมการศึกษาฯ

3.2 เพ่ิมการใช้ช่องทางการบริการด้านการเงินของสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ P P P P P P P P P P กรรมการศึกษาฯ

3.3 โครงการเตรียมความพร้อมสมาชิกก่อนครบเกษียณอายุราชการ P P กรรมการศึกษาฯ

3.4 เพ่ิมการใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ P P P P P P P P P P กรรมการศึกษาฯ

3.5 โครงการต้นกล้าสมาชิกสหกรณ์ P P กรรมการศึกษาฯ

3.6 ผลิตส่ือและกระจายการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก P P P P P P P P P P กรรมการศึกษาฯ

3.7 โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ P P กรรมการศึกษาฯ

3.8 โครงการอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้สมาชิกสหกรณ์ P P กรรมการศึกษาฯ

3.9 เพ่ิมการเข้าถึงบริการสวัสดิการแก่สมาชิก P P P P P P P P P P กรรมการสวัสดิการ

4. ด้านกระบวนการภายใน วงเงินประมาณการรายจ่าย จ านวน 250,000.00 บาท

4.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง P P P P P P P P P P กรรมการอ านวยการ

4.2 การด าเนินการธรรมาภิบาลและสหกรณ์สีขาว โดยรักษามาตรฐานให้คงอยู่ P P P P P P P P P P กรรมการอ านวยการ

4.3 ปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ P P P P P P P P P P กรรมการอ านวยการ

5. ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร วงเงินประมาณการรายจ่าย จ านวน 1,550,000.00 บาท

5.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยงาน P P กรรมการศึกษาฯ

5.2 โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนแนวทางการด าเนินการกับสหกรณ์ช้ันน าปีละ 1 คร้ัง P กรรมการศึกษาฯ

5.3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี P P P P P P P P P P กรรมการศึกษาฯ

5.4 โครงการสัมมนาสร้างความเข้าใจร่วมพัฒนาสหกรณ์ P P กรรมการศึกษาฯ

5.5 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ P P P กรรมการศึกษาฯ

แผนปฏิบัติการ ตามแผนท่ียุทธศาสตร์สหกรณ์ปีบัญชี 2566
ระยะเวลาด าเนินการปี 2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมล าดับ

2.3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจาก คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์
  (1) เร่ือง พิจารณาแผนปฏิบัติการ ตามแผนที่ยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
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2.4 เร่ืองที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจาก ฝ่ายจัดการ 
2.4.1 เร่ือง พิจารณาการรับเข้าเปน็สมาชิก ประจำเดือน มกราคม 2566  
 (1) ประเภทสามัญ ข้าราชการและลกูจ้างประจำ จำนวน 39 ราย 

หมายเหตุ  คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 32 

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

  (2) ประเภทสามัญ พนักงานราชการ จำนวน 3 ราย 
หมายเหตุ  คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 32 

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

  (3) ประเภทสามัญ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25 ราย 
หมายเหตุ  คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 32 

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

  (4) ประเภทสมทบ จำนวน 11 ราย   
หมายเหตุ   คุณสมบัติเปน็ไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 49 
ข้อ 50 

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

2.4.2 เร่ือง พิจารณาการเปลี่ยนประเภทสมาชกิ 
 (1) ประเภทสามัญ พนักงานกระทรวง เป็น สามัญ ข้าราชการ จำนวน 2 ราย 

หมายเหตุ  คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 32  

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 (2) ประเภทสมทบ ลูกจ้างชั่วคราว เป็น สามัญ พนักงานกระทรวง จำนวน 1 ราย 

หมายเหตุ  คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด พ.ศ. 2562 ข้อ 32  

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

2.4.3 เร่ือง พิจารณาการโอนย้ายสมาชกิระหว่างสหกรณ ์
      (1) เร่ือง สมาชิกสหกรณ์อื่นขอโอนย้ายมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 
จำกัด จำนวน 3 ราย 

มติที่ประชุม    อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

      (2) เร่ือง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ขอโอนย้ายไปเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่น จำนวน 3 ราย 
  
  

สหกรณ์ออมทรัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัดพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 


