
ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559
http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ที่มีคุณภาพดีเด่นระดับประเทศ
ค่านิยม  :  มุ่งมั่น พัฒนา นำพาสหกรณ์และสมาชิกสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
คำขวัญ  :  มาตรฐาน  ซื่อตรง  มั่นคง  ปลอดภัย  มั่นใจสหกรณ์

วารสารสหกรณ์ ออมทรัพย์

เรื่องในเล่ม..

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00-14.00 น. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในจุดลงทะเบียน จุดเลือกตั้ง จุดรับค่าตอบแทน  *ไม่มีบัตร   *ไม่มีสิทธิ์

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
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สารจากประธาน,
	 	 ผลการดำเนินงาน		ปีงบประมาณ	2559	

ผู้สมัครประธาน/กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ	ปี	2560
การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ	ประจำปี		2559,

การแจ้งความจำนงล่วงหน้าเพื่อถอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน	ประจำปี	2559
ขั้นตอนโหลดใช้แอพพลิเคชั่นบนมือถือให้บริการแก่สมาชิก

การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์สู่คุณภาพดีเยี่ยม,
ข้อคิด...สะกิดใจ	ในการเลือกตั้ง

ตารางเงินกู้เดือนตุลาคม	2559,	สรุปสวัสดิการต่าง	ๆ	ปี	2559
ภาพกิจกรรม



วารสาร
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(นายอาคม    อารยาวิชานนท์)
ประธานกรรมการดำเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ชุดที่ 42

ผลการดำเนินงาน หน่วย : บาท
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สารจากประธาน
	 	 สวัสดีพี่น้องสหกรณ์ออมทรัพย์ฯที่รักทุกท่าน	พบกันใหม่อีกครั้ง
ในฉบับนี้		สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปีนี้	จะมีการคัดเลือกประธานกรรมการ
ดำเนินการ		1	ตำแหน่ง	และกรรมการดำเนินการอีก	5	ตำแหน่ง	เพื่อทดแทนตำแหน่งที่
ครบวาระในปีนี้	ขอให้ทุกท่านตระหนักเสมอว่าสมาชิกเราทุกคนที่สมัครคัดเลือก	ได้อาสาเข้ามาพัฒนา	
เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้น	 อาสาเข้ามาช่วยสมาชิก 
เป็นอยู่ดีตามวิถีพอเพียง	 ยึดหลักทางสายกลาง	 ยึดหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์เป็น 

ทีต่ัง้	บรหิารบนพืน้ฐานของความโปรง่ใส	ซือ่สตัยส์จุรติ	เพือ่ประโยชนข์องสมาชกิและสหกรณอ์อมทรพัยฯ์	 
เปน็หลกั		อยา่งไรกต็าม	ถงึแมว้า่สหกรณอ์อมทรพัยฯ์	ของเราไดข้ยายวงเงนิกูส้ามญัเปน็	3.3	ลา้นบาท	ซึง่ชว่ยเหลอื 

สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเราพอสมควร	ขอให้สมาชิกมีวิจารณญาณ	 ในการกู้อย่างมีเหตุผลใช้จ่ายอย่างพอเพียงไม่สุรุ่ยสุร่าย	
ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท	เพื่อให้ตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ไม่มีหนี้สินล้นพ้นจนจัดการไม่ได้
	 ในปีหน้า	แอพพลิเคชั่นของสหกรณ์	ก็คงใช้งานได้สมบูรณ์อย่างเต็มที่	 เพื่อความสะดวกรวดเร็วของสมาชิกทุกท่าน	 ได้รับทราบ 
ข้อมูลต่างๆของตนเองได้ผ่านช่องทางไอที
	 ท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการในวาระนี้	 สามารถพัฒนาบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯด้านต่างๆ	 ให้พัฒนาดียิ่งขึ้นกว่าเดิม	บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้	 คณะกรรมการดำเนินการทุกคนก็ยังคงยึดมั่น 
ผลประโยชนข์องสมาชกิและสหกรณอ์อมทรพัยเ์ปน็หลกั	ขออำนวยพรใหท้กุทา่นมคีวามสำเรจ็ในสิง่ทีท่ำสิง่ทีห่วงั	มคีวามสขุโดยถว้นหนา้กนั	
สวัสดีครับ	

                   รายการ 31 ก.ค. 59 31 ส.ค. 59 30 ก.ย. 59
1.  จำนวนสมาชิกรวม (คน) 3,016 3,025 3,050
					1.1	จำนวนสมาชิกสามัญ	(คน) 2,276 2,282 2,303
					1.2	จำนวนสมาชิกสมทบ	(คน) 617 619 622
					1.3	จำนวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป	(คน) 123 124 125
2.  สินทรัพย์รวม  2,954,235,601.47  2,981,241,913.30  3,019,576,549.67 
						2.1	เงินให้สมาชิกกู้	 	2,631,240,866.94	 	2,657,970,471.21	 	2,684,047,587.50	
						2.2	เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  -  -  - 
      2.3 เงินลงทุน  300,520,476.25  300,590,036.21  311,248,556.29 
											2.3.1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร 	51,645,961.50	 	36,627,651.84	 	17,173,024.62	
												2.3.2	เงินลงทุนระยะยาว 	80,457,500.00	 	80,457,500.00	 	80,457,500.00	
												2.3.3	เงินฝากสหกรณ์อื่น 	168,417,014.75	 	183,504,884.37	 	213,618,031.67	
						2.4	สินทรัพย์อื่น 	22,474,258.28	 	22,681,405.88	 	24,280,405.88	
3.หนี้สินรวม  1,281,479,371.72  1,284,203,768.14  1,307,002,101.43 
						3.1	เงินรับฝากจากสมาชิก 	1,271,722,275.82	 	1,276,451,389.67	 	1,299,397,607.94	
						3.2	เงินกู้ยืม  -  -  - 
						3.3	หนี้สินอื่น 	9,757,095.90	 	7,752,378.47	 	7,604,493.49	
4. ทุนของสหกรณ์  1,554,190,828.34  1,563,958,418.34  1,573,640,108.34 
						4.1	ทุนเรือนหุ้น 	1,436,796,360.00	 	1,446,563,950.00	 	1,456,245,640.00	
						4.2	ทุนสำรอง 	114,359,942.09	 	114,359,942.09	 	114,359,942.09	
						4.3	ทุนสะสมและอื่นๆ 	3,034,526.25	 	3,034,526.25	 	3,034,526.25	
						4.4	กำไรสุทธิ 	118,565,401.41	 	133,079,726.82	 	138,934,339.90	
5. รายได้  148,131,526.67  163,785,266.43  179,095,662.46 
6. ค่าใช้จ่าย  29,566,125.26  30,705,539.61  40,161,322.56 
หมายเหตุ :	กำไรสุทธิ	เป็นกำไรก่อนหักรายการปรับปรุงบัญชี	ณ	วันสิ้นปี
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์, กรรมการดำเนินการสหกรณ์, ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยใช้เครื่อง

ลงคะแนนเลอืกตัง้วธิกีดปุม่ในวนัประชมุใหญส่ามญั ประจำป ี2559  ในวนัเสาร ์ที ่ 29  ตลุาคม 2559  ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 14.00 น.   

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โดยให้สมาชิก 1 คน ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ดังนี้

	 -	 เลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์					 	 จำนวน		1		คน		
	 -	 เลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ	 	 	 จำนวน		5		คน
	 -	 เลือกตั้งตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 	 	 จำนวน		3		คน	

รายชื่อ/ตำแหน่ง/แผนกของผู้สมัครประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560

หมายเลข 1 นายอาคม  อารยวิชานนท์ 	 ตำแหน่ง		 นายแพทย์เชี่ยวชาญ	/	กลุ่มงานอายุรกรรม
รายชื่อ/ตำแหน่ง/แผนกของผู้สมัครกรรมการดำเนินการ  ประจำปี 2560

หมายเลข 1 นางวิไล สมนึก	 พนักงานช่วยเหลือคนไข้		/	ศูนย์	Audit
หมายเลข 2 นางจันทนา ศรีสวัสดิ์ 	 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	/	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
หมายเลข 3 นางลักขณา ทองมี	 นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	/	กลุ่มงานกายภาพบำบัด
หมายเลข 4 นางอุไร เจนวิทยา 		 ข้าราชการบำนาญ	 	
หมายเลข 5 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุข  	 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม		/	กลุ่มงานเภสัชกรรม
หมายเลข 6 นางนิตยา กรายทอง 	 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	/	หอผู้ป่วย	ICU.Neuro	1
หมายเลข 7 นางมณีวรรณ มูลมี  	 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	/	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
หมายเลข 8 นางเอื้อมพร ชมภูมี 	 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	/	งานห้องผ่าตัด
หมายเลข 9 นางพิชญดา ดาทวี 		 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	/	หอผู้ป่วย	ICU.Neuro	2
หมายเลข 10 นางวาสนา นิลหล้า 	 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	/	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รายชื่อ/ตำแหน่ง/แผนกของผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560

หมายเลข 1 นางอรุณรัตน์  ศุภวรรณาวิวัฒน์ 		ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 2 นางสาวธันยชนก  ซาเสน  				 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	/	องค์กรแพทย์
หมายเลข 3 นางณิชาภา  กำลังงาม 	 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	/	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
หมายเลข 4 นายจารึก วงษ์ศรีแก้ว		 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	/	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด3

ลงทะเบียนเวลา 08.00-14.00 น.

ผู้สมัครประธานกรรมการ/กรรมการสหกรณ์/ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

เลือกตั้ง
ประธาน/กรรมการ/
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ถึงเวลา 14.00 น.

ผู้สมัครประธานกรรมการ
(เลือกได้ 1 คน)

(สำหรับสมาชิกสามัญในห้องประชุม)

นางเอื้อมพร  ชมภูมี
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	 การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่  29 ตุลาคม 2559  
ณ  ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เมื่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่มีมติรับทราบและรับรองผู้ลงสมัคร 
รับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์,	กรรมการดำเนินการสหกรณ์	และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี	 2560	แล้ว	 
สหกรณ์ฯ จึงจะเริ่มให้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนนั้น ให้สมาชิกแสดงบัตรและแสดงตัวตน 
ตามกลุ่มลำดับหมายเลขสมาชิก  เพื่อเซ็นรับเงินค่าตอบแทน จนถึงเวลาไม่เกิน 14.00 น. 

		 หลังจากวันประชุมใหญ่ประจำปี	 2559	จะมีสมาชิกจำนวนมาก	มาใช้บริการเพื่อถอนเงิน	ดังนั้น	 เพื่อความสะดวก	
แก่สมาชิกในการถอนเงิน
	 สหกรณ์ฯ	จึงใคร่ขอให้สมาชิกที่ต้องการถอนเงินในวันที่ 31 ตุลาคม 2559	โปรดแจ้งความจำนงการถอนเงินล่วงหน้าไว ้
ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2559	โดยนำสมุดคู่ฝากมาด้วย
	 อนึ่ง	หากสมาชิกที่ไม่ได้แจ้งการถอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืนไว้ล่วงหน้า	และต้องการถอนเงินในวันที่	 31	ตุลาคม	2559	 
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินให้ในวันดังกล่าว	โดยจะจ่ายให้ในวันที่	1	พฤศจิกายน	2559	ตั้งแต่เวลา	09.30-15.00	น.

การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2559

การแจ้งความจำนงล่วงหน้าเพื่อถอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

ห้ามหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการสหกรณ์, ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
ในเขตพื้นที่ ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งสหกรณ์ฯ ใช้เป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น.

25592559
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

(เฉพาะสมาชิกสามัญที่อยู่ในห้องประชุมเท่านั้น)

รางวัลย่อย ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

โดยเอารายชื่อสมาชิกทุกคนจับสลาก

จะอยู่/ไม่อยู่ ในห้องประชุมก็มีสิทธิ์ได้รางวัล 

ตลอดการประชุม

ห้าม! หาเสียงในพื้นที ่ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559
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   การติดตั้งแอพพลิเคชั่น  สำหรับอุปกรณ์ Androind 

 1. ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น            คลิกที่ไอคอน  Play Store 

 2. ทำการค้นหาแอพพลิเคชั่น ชื่อ SPT-COOP หรือ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 3. เปิดแอพพลิเคชั่นและล๊อกอินเข้าสู่ระบบ  

  โดยกรอกเลขที่สมาชิก 6 หลัก 

  ส่วนรหัสผ่านให้ท่านกรอกเลขที่

  บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 4. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SPT-COOP

 เข้าเว็บไซต์ www.sunpasitcoop.com/online/	กรอกเลขที่สมาชิก 6 หลักและรหัสผ่าน  

ในกรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้ท่านกรอกรหัสผ่านเป็นเลขที่บนบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ในกรณีเข้าครั้งแรก  ต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นกดบันทึก

ระบบ SPT –COOP จะแสดงข้อมูล หุ้น เงินฝาก คำนวณสิทธิกู้ และพิมพ์ใบเสร็จได้

1

2

4

3 การตดิตัง้แอพพลเิคชัน่  สำหรบัอปุกรณ ์IOS และ iPHONE , iPad (ระบบทำการรองรบั 
ปฏิบัติการณ์ IOS  ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป) 
 1.  ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น คลิกที่ไอคอน      App Store 
 2.  ทำการค้นหาแอพพลิเคชั่น 
  ชื่อ  SPT-COOP หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

4. ยินดีต้อนรับเข้าสู่  SPT-COOP

การใช้งานระบบ  SPT-COOP ผ่านหน้าเว็บไซต์

 3.  เปิดแอพพลิเคชั่นและล๊อกอินเข้าสู่ระบบ โดยกรอกเลขที่สมาชิก 6 หลัก 

ส่วนรหัสผ่านให้ท่านกรอกเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

สมาชิกโหลดใช้...แอพพลิเคชั่นบนมือถือ...		ได้แล้ว...
     ....ดูข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้...

    New ! Sunpasit Coop               
              Application On Smart Phone
   ...รวดเร็ว...ทันใจ....ทันสมัย.......ข้อมูลครบถ้วน

วารสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด5

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
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โดย...วีระวรรณ   จิระไชย 
รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่  2

ข้อคิด...สะกิดใจ  
      ในการเลือกตั้ง

การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สู่คุณภาพดีเยี่ยม

โดย...นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา 
  รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่  1

โทร . 089–5842958

	 ปี	 2559	นี้เป็นปีที่สหกรณ์ฯ	 ของเรา	 ครบรอบ	 42	ปี	 แห่งการก่อตั้ง	
และเปน็ปทีีค่รบรอบ	100	ปขีองการกอ่ตัง้สหกรณฯ์	ในประเทศไทย	มคีวามเปลีย่นแปลง 
ที่สำคัญหลายประการเกิดขึ้น	แต่ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือ	ถ้ามีการประกาศใช้		
“พ.ร.บ. การประกอบกิจการทางการเงิน”	และ	“การปฏิรูประบบบริหารจัดการ 
และกำกบัดแูลสหกรณอ์อมทรพัย ์และ สหกรณเ์ครดติยเูนีย่น”	โดยมสีาระสำคญัคอื	 
การย้ายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ไปอยู่ในการกำกับดูแลของ 
คณะกรรมการชุดใหม่ และ หน่วยงานใหม่ ภายใต้กระทรวงการคลัง	ซึ่งจะมีผลทำ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งอย่างใหญ่หลวง	
	 การเลือกประธาน	/	กรรมการ	 เพื่อไปเป็นตัวแทนของสมาชิกในสหกรณ์	
จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง	ขออนุญาต เรียนเสนอ	ข้อคิด...สะกิดใจในการเลือกตั้ง	
คือ	ควรพิจารณาเลือกบุคคลที่มีความรู้	ทักษะ	และ	ประสบการณ์ที่สำคัญ	ดังต่อไปนี้	
คือ	
	 1.	 มีจิตวิญญาณของการเป็นนักสหกรณ์	 ที่มีอุดมการณ์สหกรณ์		 
	 	 คือ	“ความเชื่อร่วมกันที่ว่า	การช่วยเหลือตนเอง	และ	การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์	จะนำไปสู่การกินดี	อยู่ดี	มีความยุติธรรม	และ	
สันติสุขในสังคม”
	 2.	 มีความสามารถในการ บริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงใน 
สหกรณ ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	เพราะในปจัจบุนั	วงเงนิของสหกรณ	์ในการดำเนนิงาน 
สูงถึง	3,000		ล้านบาทต่อปี	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกทุกคน	
	 3.	 มีคุณธรรม	จริยธรรม	และ	คุณลักษณะของการเป็นผู้นำ		
	 	 เพื่อนำพาสหกรณ์ฯ	และมวลหมู่สมาชิก	 ไปสู่คำขวัญของสหกรณ์ฯ		 
ที่ว่า			“มาตรฐาน	ซื่อตรง	มั่นคง	ปลอดภัย	มั่นใจสหกรณ์”	
	 4.		 มีวิสัยทัศน์ 
	 	 เพื่อพัฒนาสหกรณ์	ฯ	 ให้เป็น	“สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากที่มี 
คุณภาพระดับประเทศ”	ตามที่ได้ตั้งวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ฯ	ไว้
	 5.		 มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง 
  ในอนาคตแนวโน้มการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ	จะต้องมีการแข่งขัน 
ทัง้กบัสหกรณอ์อมทรพัยด์ว้ยกนัเอง		ธนาคาร	และ	สถาบนัการเงนิอืน่ๆ		ผูบ้รหิารสหกรณฯ์	 
จึงควรมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง	 เพื่อให้องค์กรและสมาชิกได้รับประโยชน์ 
สูงสุด
	 6.		 มีเครือข่ายทางสังคม
					 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เครือข่ายสหกรณ์ฯ/	ชุมนุมสหกรณ์ฯ	
สหกรณ์ฯ	จะต้องดำเนินงานท่ามกลางภาวะแข่งขัน	ทั้งในประเทศ	และ	AEC	จึงต้อง
มีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯ	ร่วมกัน
	 7.		 มีความน่าเชื่อถือ	หรือ	เครดิตที่ดี
					 	 ทัง้ทางดา้นการเงนิ	และ	บคุลกิภาพ							สหกรณอ์อมทรพัย	์ฯ	ตอ้งทำธรุกรรม 
ดา้นการเงนิในวงเงนิเปน็พนัลา้นบาท				ฉะนัน้ประธาน	/	กรรมการ	และ	เจา้หนา้ทีจ่งึตอ้งม ี
ความน่าเชื่อถือ	(	เครดิต	)	ที่ดี	
	 ลองพิจารณาดูนะคะว่า	ผู้ที่ท่านจะเลือกเข้ามาเป็น	ประธาน	/	กรรมการ	 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	 จำกัด	 
มีความรู้	 ทักษะ	ประสบการณ์	 ในข้อใดบ้าง?	ทั้งนี้	 ก็เพื่อความมั่นคงขององค์กร	 
คือ	สหกรณ์ฯ	ของเรา	และ	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกค่ะ

ด้วยความขอบคุณ
วีระวรรณ   จิระไชย
30	สิงหาคม	2559

	 จากการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี	 จำกัด	 ตลอดปีทางบัญชี	 2559	 
เป็นเวลา12	 เดือน	ทำให้สามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้สมาชิกทราบและเข้าใจ 
ว่าคณะกรรมการดำเนินการใช้เข็มชี้ทิศ	ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 1. ด้านบริหารงาน (เข็มชี้ทิศที่ 1)	 ได้มีมติแบ่งงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ	 เป็นรายคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/รายบุคคล	
เพื่อให้การทำงานการกำกับดูแล	 การส่ ง เสริมสนับสนุนการปฏิบัติ งาน 
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคน	 ให้ดำเนินไปอย่างเหมาะสม	 ถูกต้อง	
โดยเน้นตามแผนกลยุทธ์	 5	ปี	 แผนงานปฏิบัติการ	แผนการบริหารความเสี่ยง 
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย	รวมทั้ง	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	 เข็มมุ่ง	ด้วยเน้นการใช้คน	
เงิน	 เวลา	และทรัพยากรอย่างประหยัด	คุ้มค่า	ส่งผลสู่ความสำเร็จโดยต้องดูแล 
ติดตามให้การทำงานเป็นระบบ	มีการประสานงาน	มีระบบข้อมูลและการสื่อสาร 
ที่ทันสมัยหลายช่องทาง	 เมื่อพบหรือรับทราบปัญหาได้ร่วมกันพิจารณา 
แก้ไขปรับปรุงอย่างรวดเร็วโดยยึดหลักการตามข้อบังคับ	 ระเบียบของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และมติของคณะกรรมการดำเนินการ
 2. ด้านการบริหารบุคคล (เข็มชี้ทิศที่  2) 	 ได้บริหารบุคคลที่ เป็น 
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่	 (ผ่านผู้จัดการ)ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ	เพือ่ใหเ้กดิการสง่เสรมิสนบัสนนุ	การใหก้ำลงัใจ	การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั	
เพราะต่างก็ทราบดีว่าทั้งกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ทุกคนล้วนเป็นกำลัง
หลักเป็นกำลังสำคัญ	ที่จะนำพาให้สหกรณ์มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ	สำหรับ 
การจดับคุคลสูก่ารปฏบิตังิาน	กเ็นน้ทีค่วามถนดัประสบการณ์	ความรู	้ความสามารถ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 เน้นความยุติธรรมและคุณธรรมการพัฒนา 
บุคลากร	มีทั้งการจัดอบรม	การส่งอบรม	การศึกษาดูงาน	การประชุม	การให้แสดง 
ความคิดเห็น	 เสนอแนะ	ทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย	ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการ	ก็ได้รับ 
อนมุตัใิหร้ว่มศกึษาดงูานและสง่อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยคนละ	1	ครัง้/ป	ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน	พัฒนางานสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง		
 3. ด้านการบริหารเงิน (เข็มชี้ทิศที่  3)	 ในฐานะตัวแทนของสมาชิก	 
ได้มีการบริหารเงินของสหกรณ์	 โดยการศึกษาหาข้อมูลนำมาสรุป	วิเคราะห์แล้ว 
ทำการตัดสินใจ	 ให้สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นกู้	 จะเปิดรับฝากหรือนำเงินไปฝาก 
สหกรณ์อื่น	 จะลดหรือเพิ่มวงเงินให้สมาชิกซื้อหุ้น 	 รวมทั้ งการพิจารณา 
นำเงินไปฝากไปลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น	ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
หรือนายทะเบียนแล้วแต่กรณี	 การดำเนินการต้องใส่ใจ	 ระวังและติดตาม 
ข้อมูลสภาพคล่องทางการเงิน 	 รายรับ	 รายจ่ายของสหกรณ์ 	 ในทุกวัน	 
ทกุเดอืน	ควบคูก่บัการศกึษาหาความรู	้ขอคำปรกึษาจากผูรู้	้แลว้นำมาประกอบการ 
ตัดสินใจอนุมัติให้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ	 เพื่อให้ทันกับ 
สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงของดอกเบีย้และตลาดเงนิมากทีส่ดุ	จงึไมง่า่ย	ตอ้งทุม่เท	
เสียสละ	ตั้งใจ	จริงจังและต้องเป็นผู้รู้	 ใฝ่รู้ตลอดเวลา	หากกรรมการและผู้จัดการ	 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารเงิน	ตัดสินใจช้า/ผิด	อาจทำให้สมาชิกและ 
สหกรณ์เสียประโยชน์ที่ควรจะได้	ดังนั้นจะต้องมีข้อมูล
  3.1 เงินในสหกรณ์	 ได้แก่	 เงินรายรับและรายจ่ายแต่ละวัน	 	สภาพคล่อง 
เป็นอย่างไร	หากจะใช้เงินฉุกเฉินเตรียมพร้อมเบิกได้ทันทีจากไหน	กรณีเงินเหลือ 
ในแตล่ะวนั	ผูจ้ดัการจะสรปุรายงานคณะกรรมการทราบทางไลนก์ลุม่	เพือ่ใหร้ว่มกนั 
พิจารณาอนุมัติ ให้นำฝากหรือลงทุนอย่างไร	 สถาบันการเงิน/สหกรณ์ใด	
เน้นการตัดสินใจเร็ว	ถูกต้อง	ประโยชน์สูงสุด
  3.2  การบริหารเงินสหกรณ์	นอกจากกรรมการและผู้จัดการต้องมีความรู้	 
ความเข้าใจ	ยังต้องรู้ทันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ	 ระเบียบ 
และมติของคณะกรรมการดำเนินการอย่างเคร่งครัด
	 				ท่านสมาชิกที่เคารพรัก	 เมื่อท่านอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว	พอจะตัดสินใจใน 
เบื้องต้นได้หรือไม่ว่า	 การนำเข็มชี้ทิศ	 ทั้ง	 3	 ข้อ	 มาใช้เป็นองค์ประกอบใน 
การบรหิารงานสหกรณอ์อมทรพัยส์ูค่ณุภาพดเียีย่มของสหกรณอ์อมทรพัยข์นาดใหญ ่
มาก	 อย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราได้หรือไม่	 ผู้ เขียนยังมีความเชื่อมั่น	 
ว่าสมาชิก	 เจ้าหน้าที่และกรรมการดำเนินการของเราล้วนมีคุณภาพ	รัก	ซื่อสัตย์ 
และร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในความเป็นสมาชิก	 
เป็นเจ้าของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ร่วมกัน	สัญญานะคะว่าเราจะพร้อมใจกัน 
สานต่อก่อคุณภาพดีเยี่ยมให้ได้ภายในไม่เกิน	5	ปี	ตามแผนกลยุทธ์เพื่อความมั่นคง 
ความมั่งคั่งและความยั่งยืนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และประเทศชาติ 
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การโอนเงิน

โทรศัพท์			045-255838						มือถือ	089-720-3212
โทรสาร		045-264714	 มือถือ	085-479-5651	
โทรสายใน			 -		 ห้องผู้จัดการ		1369
	 	 -	 ฝ่ายสินเชื่อ		1377
	 	 -	 ฝ่ายการเงิน	และเงินฝาก	1347	

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ

เวลารับ – จ่าย/ฝาก/ถอนเงินสหกรณ์ 
08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

อัตราดอกเบี้ย
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์	 เพื่อชำระเงินกู้และซื้อหุ้นรายเดือน	
หรอืฝากเงนิ	โดยเอาเขา้บญัชธีนาคาร	ชือ่บญัช	ีสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ดังนี้
 - ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี          
   เลขที่บัญชี   305-2-09070-5
 - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด    สาขาถนนสรรพสิทธิ์          
   เลขที่บัญชี  475-300-352-6
 - ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี   
   เลขที่บัญชี  606- 2-01560-7
     -  ธนาคารออมสิน สาขาถนนยุทธภัณฑ์                  
   เลขที่บัญชี 020-134-27980-9
     - ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพสิทธิ์      
   เลขที่บัญชี  322-0-61866-9
หมายเหตุ : 	 เมื่อโอนเงินแล้ว	 กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที	 หรือ 
สมาชกิสามารถฝากขอ้ความมายงัสหกรณท์างเวบ็ไซดข์องสหกรณไ์ด	้	วา่เงนินัน้เปน็ของทา่น 

เงินฝาก    ร้อยละ/ปี
- เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)  2.50 
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)    3.50  
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม 4 ม.ค.55)  7.00
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน (โครงการ 3) 
 (เริ่ม 11 ก.ค.59)        3.75 
เงินกู้     ร้อยละ/ปี
- สามัญ, ฉุกเฉิน       7.00 
 (เริ่ม 4 มีนาคม 2557)
- เงินกู้พิเศษ (เคหะ, รถยนต์)  5.75 
 (เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ 2558)
- กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกิน 500,000 บาท  6.75 
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557) 
- กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท          6.50  
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)        
- กู้ทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ 1,000,001 บาทเป็นต้นไป    5.75
 (เริ่ม 3 มิถุนายน 2557)
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สหกรณ์ฯ งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทในวันรับเงินเดือนและวันสิ้นเดือน (แต่ละเดือนงดจ่าย 2 วันทำการ)
เพื่อประมวลผลเรียกเก็บเงินเดือนของสมาชิกในรอบเดือน		ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้

ลำดับ รายการ จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท)

1 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 3 405,000
2 ค่าสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพ		(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,บิดา,มารดา) 86 922,500
3 สวัสดิการเกษียณ	/	ลาออกจากราชการ 100 2,407,500
4 สวัสดิการค่ายังชีพ 40 	287,500
5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 191 	378,500																			
6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก	(	2	โครงการ	) 129 129,233

รวม 549 4,530,233

สรุปสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่สมาชิกหรือทายาทได้รับแล้ว	ข้อมูลวันที่	1	ต.ค.58	-	30	ก.ย.	59	(12	เดือน)	

วันคำนวณเงินกู้ เวลาคำนวณเงินกู้   วันยื่นใบกู้ เวลายื่นใบกู้ วันจ่ายเงินกู้ เวลาจ่ายเงินกู้

17	ตุลาคม	2559 08.30	–	13.00	น. 18-19	ตุลาคม	2559 08.30	–	13.00	น. 21	ตุลาคม	2559 09.30	–	14.45	น.

  วันที่	25	ตุลาคม	2559		ถึงวันที่	4	พฤศจิกายน	2559		งดการยื่นกู้และงดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท

ซื้อหุ้นด้วยเงินสดไม่เกินเดือนละ  30,000 บาทต่อคน 
และหักในเงินเดือนไม่เกินเงินเดือนละ  30,000 บาทต่อคน
รวมไม่เกินเดือนละ    60,000 บาทต่อคน  

ประกาศ !!!
ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  

  วันคำนวณและยื่นใบกู้     เวลายื่นใบกู้    วันจ่ายเงินกู้    เวลาจ่ายเงินกู้
	17-19	ตุลาคม	2559														 	08.30	–	13.00	น. 		21		ตุลาคม		2559 		09.30	–	13.00	น.

เงินกู้ทุนเรือนหุ้น  และเงินกู้ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม  2559

เงินกู้สามัญ (ที่ใช้คนค้ำประกัน) เดือนตุลาคม 2559

ตารางเงินกู้ฉุกเฉิน		และเงินกู้สามัญใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน	และตารางเงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน		ประจำเดือนตุลาคม		2559 



กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่	พิเศษ	15/2555

ปจ.อุบลราชธานี	34000

ไม่ถึงผู้รับโปรดส่งคืน    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

247/1	ถ.สรรพสิทธิ์		ต.ในเมือง		อ.เมือง		จ.อุบลราชธานี		34000	โทรศัพท์	045-255838-9					มือถือ	089-720-3212	,	085-479-5651

โทรสาร		045-264714		โทรสายใน		1347,		1377,	1369  http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประจำปี 2559  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นายอาคม  อารยาวิชานนท์  ประธานกรรมการ
นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นางสาววีระวรรณ จิระไชย  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ว่าที่ร้อยเอกสมาน บุญช่วย  เลขานุการ
นางสาวกรรณิการ์ ยุภาศ ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสุดา เชื้อสิงห์ ผู้จัดการ
นางสาวคงคา  ประสานพิมพ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางวนิดา  เมฆวิมล  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางจุฑาไล  พลาศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางอรวรรณ  ยารักษ์ หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
นางบังออน  คำเพชร หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก
นางสาวศลิษา  ใจชอบ เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวอุณาโลม พิลาชัย เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายสุชาติ  ชนะมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้	ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์,	รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก	สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
วัตถุประสงค์

จัดทำโดย
นางอรุณรัตน์ ศุภวรรณาวิวัฒน์ เหรัญญิก
นางฤดี  แก้วคำไสย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางอุไร  เจนวิทยา กรรมการ
นายสินทร  จันทะสาด กรรมการ
นางสาววาสนา  อุปสาร กรรมการ
นายพรายจุมพล  สายเสมา กรรมการ

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

มอบสวัสดิการเกษียณอายุราชการ (27 ก.ย.59)

มอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรมและค่าบำเพ็ญกุศล
ภาพกิจกรรม

จับสลากทุนการศึกษาบุตร ปี2559 (15 ก.ย.59)


