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ผลการดำาเนินงาน หน่วย : บาท

(นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา)
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด
ชุดที่ 45 ปี 2562
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สาร...จากประธานกรรมการดำาเนินการ

                   รายการ  28 ก.พ. 62  31 มี.ค. 62  30 เม.ย. 62  31 พ.ค. 62

1.  จำานวนสมาชิกรวม (คน) 3,360 3,364 3,367 3,374

     1.1 จำานวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,524 2,571 2,575 2,572

     1.2 จำานวนสมาชิกสมทบ (คน) 698 647 646 652

     1.3 จำานวนสมาชิกสมทบบุคคลทั่วไป (คน) 138 146 146 150

2.  สินทรัพย์รวม  3,910,346,821.36  4,045,428,013.83  4,047,547,595.40  4,079,421,855.62 

      2.1 เงินให้สมาชิกกู้  3,760,145,405.86  3,851,512,719.91  3,891,542,116.17  3,932,379,967.87 

      2.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  4,166,666.66  3,749,999.99  3,333,333.32  7,000,000.00 

      2.3 เงินลงทุน  127,887,225.15  171,996,260.92  134,499,187.90  121,804,329.74 

            2.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร  52,443,003.83  96,538,760.92  59,041,687.90  46,346,829.74 

            2.3.2 เงินลงทุนระยะยาว  75,457,500.00  75,457,500.00  75,457,500.00  75,457,500.00 

            2.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น  (13,278.68)  -  -  - 

      2.4 สินทรัพย์อื่น  18,147,523.69  18,169,033.01  18,172,958.01  18,237,558.01 

3.หนี้สินรวม  1,873,673,576.46  1,987,440,582.45  1,958,216,608.81  1,957,425,166.98 

      3.1 เงินรับฝากจากสมาชิก  1,743,230,149.46  1,784,644,140.44  1,808,122,159.54  1,756,664,059.92 

      3.2 เงินกู้ยืม  123,833,000.00  196,303,000.00  143,773,000.00  195,243,000.00 

      3.3 หนี้สินอื่น  6,610,427.00  6,493,442.01  6,321,449.27  5,518,107.06 

4. ทุนของสหกรณ์  1,963,114,485.95  1,980,177,835.95  1,991,902,595.95  2,003,136,555.95 

      4.1 ทุนเรือนหุ้น  1,802,996,710.00  1,820,060,060.00  1,831,784,820.00  1,843,018,780.00 

      4.2 ทุนสำารอง  157,470,458.70  157,470,458.70  157,470,458.70  157,470,458.70 

      4.3 ทุนสะสมและอื่นๆ  2,647,317.25  2,647,317.25  2,647,317.25  2,647,317.25 

      4.4 กำาไรสุทธิ  73,558,758.95  77,809,595.43  97,428,390.64  118,860,132.69 

5. รายได้  93,805,012.91  113,544,430.60  135,237,743.72  157,553,135.84 

6. ค่าใช้จ่าย  20,246,253.96  35,734,835.17  37,809,353.08  38,693,003.15 

 กราบเรียนและเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ที่รักและเคารพทุกท่าน
 การดำาเนนิการของคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ชุดที่ 45 ปี 
2562  ถึงปัจจุบันเดือนมิถุนายน 2562 เป็นเดือนที่ 9 แล้ว มีผล  
การดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นตามลำาดับ การร่วม
ประชุม เป็นตัวแทนหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรรม เช่น
- การประชุม/กิจกรรม ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
- การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง 
 ประเทศไทย จำากัด
- การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ชุมนุมสาธารณสุขไทย จำากัด
- การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ชมรมสหกรณ์ภาคตะวันออก 
 เฉียงเหนือ
- การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การประชุมใหญ่ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจ กองทุน ต่างๆ  
 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราเป็นศูนย์ประสานงาน

 นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ของเราได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
ระดับเขต/ภาค และเป็นที่น่าชื่นชม  
เราได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1  
นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่เกิดขึ้น คือโครงการเงินกู้สามัญพิเศษ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 2 เป็นโครงการพิเศษสำาหรับ
สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ถึง 31 มีนาคม 2563

 ตลอดระยะเวลาในการทำางาน นโยบายของคณะกรรมการ
ดำาเนินการ เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกทุกท่าน
ดว้ยความเสมอภาค จรงิจงัและจรงิใจ กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
และขอขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกทา่น ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนผลการดำาเนินการที่เป็น
ตัวเลข ได้นำาเสนอตามตารางด้านล่าง  ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
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รายการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก  พฤษภาคม 2562

 แตล่ะชว่งวยัยอ่มมกีารใชช้วีติทีต่า่งกนั แผนการใชช้วีติและการออมเงนิ 
ต่างกันไปด้วย การวางแผนการออมเงินให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและ
ช่วงวัย หรืออายุที่ต่างกันของคนแต่ละช่วง เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการ
วางแผนการเงิน  เราจึงมีเคล็ดลับการออมเงินเพื่อให้เหมาะกับคนทั้ง 4  
เจนเนอเรชั่น ดังนี้ 

  1. Baby Boomer  (เกิดช่วงปี  พ.ศ. 2489-2507 : 
อาย ุ50 ปขีึน้ไป)  Baby Boomer เปน็เจนเนอเรชัน่ยคุหลงัสงครามโลก
ครัง้ทีส่องสิน้สดุลง และโลกกำาลงักา้วเขา้สูย่คุพฒันาอตุสาหกรรม เตบิโต
มาพร้อมกับการแข่งขัน ทำางานหนัก มีความอดทนสูง และมีความ
ประหยัด รอบคอบ ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เริ่มเข้าสู่วัยชรากันแล้ว แผนการ
ออมเงินเพื่อเกษียณอายุจึงเป็นเรื่องสำาคัญอันดับแรก จึงควรเก็บไว้ใน
รูปแบบที่มีความเสี่ยงตำ่า เน้นความมั่นคง  เช่น ฝากประจำา ซื้อประกัน
ชีวิตแบบบำานาญ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือ กองทุนการ
ออมแห่งชาติ (กอช.) หรือ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อมี
เงินใช้ในวัยเกษียณ

      2. Gen X (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 : อายุ 40 ปีขึ้นไป) 
Gen X คือกลุ่มคนวัยทำางานที่อยู่ในช่วงสร้างครอบครัว เติบโตในยุคที่
เศรษฐกจิกำาลงัพฒันาอยา่งรวดเรว็ มนีสิยักลา้แสดงออก มคีวามเปน็ตวั
ของตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้เงินเก่ง การวางแผนการเงินจึง
ควรระวังเรื่องการก่อหนี้จนเกินตัว และโฟกัสเรื่องการออมเพื่ออนาคต
ให้มากขึ้น เป็นช่วงที่หาเงินได้มาก แต่มีภาระต่างๆ ที่มากขึ้นตามวัย    
ควรจัดสรรเงินออมให้สมดุลกับการใช้ชีวิตของตัวเอง โดยแบ่งเงินออม
ราว 50-70% เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อเป็นเงินเกษียณอายุ ส่วนที่เหลือ
คอ่ยแบง่มาลงทนุสรา้งผลตอบแทนทีง่อกเงย เชน่ หุน้ หรอื กองทนุรวมหุน้  
หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ  

       3. Gen Y (เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 : อายุ 22-40 ปี)
 หนุม่สาว Gen Y เกดิมาในยคุทีเ่ทคโนโลย ีและสือ่โซเชยีลมเีดยีกำาลงั
เฟือ่งฟอูยา่งมาก มคีวามเปน็ตวัของตวัเองสงู ไมย่ดึตดิกบัคา่นยิมเดมิๆ มี
นสิยัชอบใชเ้งนิไปกบัการทอ่งเทีย่ว ทานอาหาร ดืม่กาแฟราคาแพง ไมค่อ่ย 

ว่าที่ร้อยเอกสมาน  บุญช่วย
รองประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

อดทน รักง่ายหน่ายเร็ว เป็นวัยเริ่มต้น ทำางาน ควรฝึกวินัยการออมเงิน
ให้เป็นนิสัย และด้วยนิสัยของคน Gen Y ที่กล้าได้กล้าเสีย ชอบเรียน
รู้สิ่งใหม่ ๆ จึงเหมาะที่จะลองผิดลองถูกในเรื่องการลงทุน โดยศึกษา
หาความรูเ้รือ่งการออม การลงทนุใหม้ากเขา้ไว ้และสามารถนำาเงนิออม
สว่นใหญ ่70-80% ลงทนุในสนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู เชน่ หุน้ กองทนุ
รวมหุน้ เพือ่ผลตอบแทนทีง่อกเงย แตก่ค็วรกนัเงนิราว 20-30% ของเงนิ
ออม เกบ็ไวใ้นรปูแบบทีม่คีวามปลอดภยั เชน่ เงนิฝาก ตราสารหนี ้หุน้กู ้
และการถือหุ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อความมั่นคงในอนาคตด้วย 

        4. Gen Z ( เกิดช่วงปี พ.ศ. 2540 ขึ้นไป : อายุตำ่ากว่า 22 ปี ) 
Gen Z ก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ยังเรียนหนังสืออยู่ เติบโตมาพร้อมกับ 
สิ่งอำานวยความสะดวกมากมายในยุคดิจิทัล เรียนรู้ทุกอย่างได้รวดเร็ว  
มีความเชี่ยวชาญในการหาข้อมูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ ชอบความ
สะดวกสบาย และความรวดเร็ว  หากปลูกฝังนิสัยรักการออมได้ตั้งแต่
ช่วงนี้ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะสามารถวางแผนการเงินได้ดี สำาคัญ
ที่สุดคือเรื่องวินัยในการออม ต้องออมอย่างสมำ่าเสมอ  ควรเลือกออม
หรือลงทุนประเภทความเสี่ยงตำ่าแบบง่ายๆ เช่น หยอดกระปุก ฝากเงิน
ในธนาคาร ซื้อสลากออมทรัพย์ การซื้อหุ้นหรือฝากเงินกับสหกรณ์ฯ 
เป็นต้น 

       การออมเงินในแต่ละเจนเนอเรชั่น แม้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน 
แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำาคัญก็เพื่อมีชีวิตวัยเกษียณที่เป็นสุข ฉะนั้น ยิ่งเริ่ม
ตัง้แตอ่ายยุงันอ้ย ยิง่ชว่ยใหบ้รรลเุปา้หมายทีต่อ้งการงา่ยขึน้ โดยเฉพาะ
นักเรียน-นักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำางาน แนะนำาให้เริ่มออมเงินกับสหกรณ์ที่
สามารถออมได้เริ่มตั้งแต่อายุ 1-2 ปี ชั้นอนุบาล ออมเงินโดยไม่จำากัด
จำานวน ทกุๆ วนั เพือ่รบัสวสัดกิารตา่งๆตามชว่งอายใุนแตล่ะสหกรณฯ์ นัน้  
แถมยังได้รับดอกผลจากการนำาเงินไปลงทุน และเมื่ออายุครบตาม
กำาหนดในระเบียบสหกรณ์ฯ จะได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนไว้ใช้
ทุกๆปีบัญชี ถือเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตที่เริ่มต้นออมได้ทุกเพศ  
ทุกวัย ทุกเจนเนอเรชั่น   

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด3

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://money.kapook.com

ลำาดับ รายการ
รวมสะสมตั้งแต่ต้นปี

จำานวน (ราย) จำานวน (บาท)
1 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกถึงแก่กรรม 6  677,500.00 

2 สวัสดิการสงเคราะห์บำาเพ็ญกุศลศพ(สมาชิก,คู่สมรส,บุตร,มารดา) 40  492,500.00 

3 สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ/ลาออกจากราชการ 29  369,500.00 

4 สวัสดิการค่ายังชีพสมาชิก 71  545,000.00 

5 สวัสดิการช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 196  382,500.00 

6 สวัสดิการทัศนศึกษาสมาชิก 253  320,218.00 

7 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยต่างๆ 0 0

รวม  595  2,787,218.00 



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด4 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด4

-  ธนาคารทหารไทย จำากัด  สาขาอุบลราชธานี          เลขที่บัญชี   305-2-09070-5

-  ธนาคารกรุงเทพ จำากัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์          เลขที่บัญชี   475-300-352-6

-  ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)  สาขาอุบลราชธานี  เลขที่บัญชี  606- 2-01560-7

-  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์                  เลขที่บัญชี  020-134-27980-9

- ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี   322-0-61866-9

 สมาชกิสามารถโอนเงนิเขา้บญัชสีหกรณ ์เพือ่ชำาระเงนิกูแ้ละซือ้หุน้รายเดอืน หรอืฝากเงนิ โดยเอาเขา้

บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ดังนี้

หมายเหตุ   เมื่อโอนเงินแล้ว  
กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่
โอนเงนิทนัท ีหรอืสมาชกิสามารถ
ฝากข้อความมายังสหกรณ์ ทาง
เว็บไซด์ของสหกรณ์ได้ว่าเงินนั้น
เป็นของท่าน

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จำากัด พ.ศ. 2546 ข้อ 79 (8) และ 107 (3) การให้เงินกู้
แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ และตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์โรง
พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 ข้อกำาหนดทั่วไป ข้อ 6 วรรค 2 จากการ
ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่  45  ครั้งที่ 17/2562  เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2562 ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้ประกาศใช้ โครงการ 
เงนิกูส้ามญัพเิศษเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด โครงการ 2 ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยสมาชิก
   1.1 ชำาระคืนหนี้นอกระบบและอื่นๆ
   1.2 บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก

 2.  หลักเกณฑ์การให้กู้
  2.1 เป็นสมาชิกสามัญ
  2.2 กูไ้ด ้50 เทา่ของเงนิเดอืน โดยสำารองเงนิเดอืนคงเหลอื 5%  
   ของเงินเดือน
  2.3 สมาชิก 1 คน สามารถกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำาระแล้ว  
   4 งวดจึงจะสามารถกู้ใหม่ได้
  2.4 ใชบ้คุคลคำา้ประกนั โดยไมใ่ชบ่คุคลทีค่ำา้ประกนัในสญัญากู้ 
   อยู่ก่อนนี้
  - กู้สามัญไม่เกิน 250,000 บาท ใช้ผู้คำ้าประกัน  1 คน
  - กู้สามัญตั้งแต่  250,001 บาท  - 500,000  บาท  
   ใช้ผู้คำ้าประกัน  2 คน

(นางวันเพ็ญ   ดวงมาลา )
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด

ที่   39 /2562
เรื่อง  โครงการ เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด โครงการ 2

การโอนเงิน :

  2.5 การกู้โครงการนี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญของข้าราชการ,  
   ของลูกจ้างประจำา, ของพนักงานราชการ
  2.6 หลกัฐานการกูเ้ชน่เดยีวกบัการกูเ้งนิสามญั และวนัคำานวณ  
   วันยื่นกู้ ให้ใช้ตามตารางเงินกู้สามัญ
  2.7 สง่ชำาระหนีไ้มเ่กนิ 150 งวด ทัง้เงนิตน้และดอกเบีย้ทกุเดอืน 
   ยกเว้นงวดสุดท้ายต้องชำาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด
  2.8 อตัราดอกเบีย้ 6.25 ตอ่ป ีหรอืจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง
  2.9  การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ 
   เงินกู้ โดยให้สรุปผลการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ 
   ดำาเนินการทราบทุกเดือน
  2.10 กรณีที่มีปัญหาในการอนุมัติ โดยคณะกรรมการเงินกู้ไม่ 
   สามารพจิารณาอนมุตัไิด ้ใหน้ำาเสนอคณะกรรมการดำาเนนิการ
   พิจารณา และถือว่าเป็นที่สิ้นสุด                                      
 3. ให้ยื่นคำานวณเงินกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ถึง 31  
  มีนาคม 2563

  จึงประกาศมาให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

เวลารับ-จ่ายเงิน สหกรณ์ฯ

ธุรกรรมด้านสินเชื่อ
เวลา 08.00 – 13.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

เวลา 08.00 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
แจ้งให้ทราบ สหกรณ์ฯ มีสถานที่จอดรถสำาหรับ 
บริการสมาชิกหรือผู้มาติดต่อสหกรณ์

ที่ “ลานสุวรรณกูฏ”ด้านข้างอาคารสหกรณ์ฯ 
มี 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเลขที่ 69, 70, 71

  ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2562



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด5

นางจันทนา พูลผล
ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์
การจ่ายบำาเหน็จดำารงชีพ

บำาเหน็จดำารงชีพแต่ไม่เกิน 500,000.-

บำานาญ (ครั้งแรก) x15 = xxxxxxx 

ครั้งที่ 1

อายุ 60 ปี

ครั้งที่ 2

อายุ 65 ปี

ครั้งที่ 3

อายุ 70 ปี

15 เท่าแรกที่เหลือ + 15 เท่าหลัง

(15 หลัง) บำาเหน็ดตกทอด

13,000x15 = 195,000.-  195,000 0 0 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
13,334x15 = 200,010.- 200,000 10 0 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
15,00x15  = 225,000.- 200,000 25,000 0 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
20,000x15 = 300,000.- 200,000 100,000 0 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
25,000x15 = 375,000.- 200,000 175,000 0 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
27,000x15 = 405,000.- 200,000 200,000 5000 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
30,000x15= 450,000.- 200,000 200,000 50000 (30 เท่า - 15 เท่าแรก)
33,334x15 = 500,010.- 200,000 200,000 100000 (30 เท่า -500,000)
35,000x15 = 525,000.- 200,000 200,000 100000 (30 เท่า -500,000)
40,000x15 = 600,000.- 200,000 200,000 100000 (30 เท่า -500,000)
45,000x15 = 675,000.- 200,000 200,000 100000 (30 เท่า -500,000)

สรุปว่า  1.  ผู้ที่บำานาญน้อยกว่า 13,333.30 จะไม่ได้รับบำาเหน็จดำารงชีพครั้งที่ 2 อายุ 65 ปี

 2.  ผู้ที่มีบำานาญมากกว่า 33,334 บาท ขึ้นจึง จะได้รับบำาเหน็จดำารงชีพครั้งที่ 3 อายุ 70 ปี จำานวน 100,000.-

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด5

การคิดบำาเหน็จดำารงชีพ



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด6 วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด6

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด

     ที่ 35 /2562
เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำาปี  2562

 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
จำากัด ได้ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 
16/2562  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ที่ประชุมมีมติมอบทุนการ
ศึกษาบุตรสมาชิกที่กำาลังศึกษาอยู่ในระหว่างปีการศึกษา 2562  ดังนี้
   1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
         1.1  สมาชิกผู้ขอรับทุน
   1.1.1   สมาชิกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันสมัครขอรับทุน
   1.1.2 สมาชกิ 1 คน ยืน่ขอรบัทนุการศกึษาบตุรได ้1 คน ใน
กรณีทั้งสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถแสดงความจำานง
ขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน แต่จะเป็นบุตรคนเดียวกันไม่ได้
   1.1.3   กรณีสมาชิกผู้เคยเข้ารับการจับสลากทุนการศึกษา
บุตรสมาชิกเมื่อปี 2561 แต่จับสลากทุนการศึกษาบุตรไม่ได้ ต้องยื่นใบ
สมัครขอรับทุนในปี 2562 ด้วย จึงจะได้รับพิจารณาอนุมัติ
  1.2  บุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน
   1.2.1  เป็นบุตรสมาชิกสามัญหรือบุตรสมาชิกสมทบ ตาม
ขอ้บงัคบัสหกรณข์อ้ 49 (2) ก บตุรบญุธรรมไมม่สีทิธิข์อรบัทนุ และบตุร
ต้องอายุครบ 3 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์  ในวันสมัครขอรับทุน
     1.2.2 บุตรกำาลังศึกษาอยู่ ในสถาบันศึกษาของทาง
ราชการ หรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรองวิทยฐานะ
   1.2.3  เป็นบุตรของสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อปี 
2561 ไม่ได้
    1.2.4  มีสิทธิ์รับทุนแต่ละช่วงชั้นเรียนของบุตรตามข้อ 4 
คนละ 1 ครั้งต่อ 1 ช่วงชั้นเรียน
   2. หลกัฐานการขอรบัทนุ (ใหเ้ซน็รบัรองสำาเนาถกูตอ้งอยา่งละ 1 ฉบบั)
         2.1  สูติบัตรหรือบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรที่
ขอรับทุน
    2.2 ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินของ
สถานศึกษาประจำาปี 2562
         2.3  สำาเนาบัตรประชาชนของสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตร
    2.4  สำาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 หมายเหตุ  หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษาบุตรปี 2562 
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ในวันสมัคร 
 3. ยืน่ใบสมคัรระหวา่ง  วนัที ่17 มถินุายน 2562 - 30 สงิหาคม 2562 
ในวนั เวลาราชการ ทีฝ่า่ยธรุการ สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธิ
ประสงค์อุบลราชธานี จำากัด ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์
 4.จำานวนเงินทุน คณะกรรมการดำาเนินการมีมติกำาหนดให้
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบตามข้อบังคับ
สหกรณ์ข้อ 49(2) ก แบ่งเป็น ดังนี้

ช่วงชั้นการศึกษา
จำานวนทุนบุตรสมาชิก จำานวนเงินทุน

ทุนละสามัญ สมทบข้อ 49 (2) ก

4.1 อนุบาล 14  ทุน 6 ทุน  1,000  บาท
4.2 ป.1 - ป.3 14  ทุน 6 ทุน  1,000  บาท
4.3 ป.4  - ป.6 14  ทุน 6 ทุน  1,000  บาท
4.4 ม.1 - ม.3 18  ทุน 7 ทุน  1,500  บาท
4.5 ม.4 - ม.6 / ปวช. 25  ทุน 10 ทุน  2,000  บาท
4.6 ปริญญาตรี/

อนุปริญญา/ปวส.

49  ทุน 26 ทุน  3,000  บาท

5.  หลักเกณฑ์การพิจารณา
     5.1 หากมจีำานวนสมาชกิผูข้อรบัทนุมากกวา่ทีก่ำาหนด คณะกรรมการ 
ดำาเนินการจะจัดสรรทุน ให้แก่บุตรสมาชิกที่จับสลากทุนการศึกษาเมื่อ 
ปี 2561 ไม่ได้ก่อน (ต้องเป็นบุตรคนเดิมที่มีชื่อจับสลากไม่ได้)  
แล้วจึงจะจับสลากในส่วนที่เหลือ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ดำาเนินการถือเป็นที่สิ้นสุด
 5.2 จับฉลากในวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา  12.00 น.  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
  
6. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน
 6.1  คณะกรรมการดำาเนนิการจะประกาศผลการคดัเลอืกผูไ้ดร้บัทนุ 
การศึกษาบุตรสมาชิกในวันที่ 17 กันยายน 2562  เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป ณ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5 อาคาร  
สหกรณ์ออมทรัพย์        
 6.2  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียนรับทุน
ตัง้แต ่วนัที ่17 กนัยายน 2562 เวลา 09.00 น.  ถงึวนัที ่ 4  ตลุาคม  2562   
เวลา 16.00 น. ที่ฝ่ายธุรการ สำานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 5  
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
 6.3  ใหบ้ดิาหรอืมารดานำาบตุรทีไ่ดร้บัทนุนีไ้ปรบัเงนิทนุ  ในวนัเสารท์ี ่ 
26 ตลุาคม 2562 เวลา 13.00 น. ทีห่อ้งประชมุชัน้ 6 อาคาร  50  พรรษา
มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้สมาชิกยื่นความจำานงขอรับทุนได้
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562

( นางวันเพ็ญ    ดวงมาลา )
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด



วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด7

อัตราดอกเบี้ย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ฯ
โทรศัพท์   045-255838      มือถือ   089-720-3212      
มือถือ  085-479-5651 , 090-376-4847 สอบถามเคหะ
โทรสาร   045-255838-9 ต่อ  15
โทรสายใน   -  ผู้จัดการ  1369       
  -  ฝ่ายสินเชื่อ  1377            
  -  ฝ่ายการเงิน และเงินฝาก  1347  

โครงการส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จังหวัดอุบลราชธานี
ขอประกาศเกียรติคุณว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด

ผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำาปี 2561

หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 9 หลัก
หลักประสิทธิผล

* การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
* การบริหารทรัพยากรบุคคล (สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที ่
 สหกรณ์)
* การบริหารจัดการสารสนเทศ

หลักความโปร่งใส 
* การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารแกส่มาชกิ กรรมการ เจา้หนา้ที ่สหกรณ ์ 
 และผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 
* ระบบการควบคุมภายใน

หลักการมีส่วนร่วม
* การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก 
* การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของสมาชิก 
* การร่วมบริหารงานและติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของ
 สหกรณ์โดยสมาชิก 
* กลไกสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

หลักการมอบอำานาจ 
 * การบริหารงานตาม หลักการมอบอำานาจที่มีคุณภาพและได ้  
 มาตรฐาน 
* กลไกสนับสนุนการ บริหารงานตามหลักการมอบอำานาจ 
* การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการมอบอำานาจ

หลักความเสมอภาค
* การสรา้งกลไกดา้นความเสมอภาคและจดัตัง้คณะกรรมการ/คณะ 
 ทำางานการกับดูแล การทำางานด้านความเสมอภาค 
* การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ด้านความเสมอภาค 
* การจดัทำาฐานขอ้มลูสารสนเทศเพือ่ สนบัสนนุดา้นความเสมอภาค 
* การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค 
* การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการ กำาหนดมาตรฐานของ 
 กระบวนการทำางาน และการให้บริการ

หลักนิติธรรม
* การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ 
* กจิกรรมการสง่เสรมิพฒันาความรูก้ฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
* การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติงาน 
* ความเทา่เทยีมกนัของการบงัคบัใช ้กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ดลุพนิจิ  
 ในการปฏิบัติงาน 
* การพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้ 
 อำานาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
* กระบวนการพิจารณาความผิด และการ กำาหนดโทษ 

ประกาศ !!! *สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท ซื้อหุ้นด้วย
เงินสดรวมทั้งหักผ่านเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 
*สมาชิกที่มีทุนเรือนหุ้น มากกว่า 10 ล้านบาท ซื้อหุ้นด้วยเงินสดรวมทั้งหักผ่าน
เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
 เริ่มตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน  2562  เป็นต้นไป

หลักประสิทธิภาพ
* การบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
* การดำาเนินการภารกิจด้วยความคุ้มค่า

หลักการตอบสนอง
* ความสำาเรจ็ในการดำาเนนิงานตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตังิาน 
 ประจำาปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
* ความสำาเรจ็ในการปฏบิตัติามมาตรฐาน ระยะเวลาการใหบ้รกิารที่ 
 ครบถ้วน 
* การจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมี  
 ประสิทธิผล 
* การนำานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐาน คุณภาพการให้บริการ 
* ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิผล 
* การพัฒนาผู้ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้
  ความสามารถและมีใจให้บริการ

หลักภาระรับผิดชอบ
* การจดัทำาตำาแหนง่งานและคำาบรรยายลกัษณะงานของสหกรณไ์ด้ 
 ครบถ้วน 
* การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล 
* การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดี 
* การจดัใหม้กีารบรหิารจดัการดา้นการบรหิารความเสีย่งในสหกรณ ์
* การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย 
 มีการเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็น 
 รูปธรรม 
* การจัดให้มีกระบวนการสร้างความ ตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด7

(หักภาษีเหลือ 
3.40%)

      เงินฝาก           ร้อยละ/ปี
-  เงินฝากออมทรัพย์ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)                    2.50 
-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เริ่ม 4 สิงหาคม 2556)        3.50  
-  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร (เริ่ม18 สค.60)   4.50
- เงินฝากประจำา 12 เดือน (เริ่ม 1 ม.ค.62)       4.00

   เงินกู้                        ร้อยละ/ปี
- สามัญงวดชำาระไม่เกิน 240 งวด  ร้อยละ 6.25
- สามัญงวดชำาระไม่เกิน 360 งวด  ร้อยละ 6.50
- ฉุกเฉินงวดชำาระไม่เกิน 12 งวด  ร้อยละ 6.25        (เริ่ม 1 ม.ค.62)
- ฉุกเฉินงวดชำาระไม่เกิน 24 งวด  ร้อยละ 6.50 
- เงินกู้ทุนเรือนหุ้น  ร้อยละ 6.00
-  เงินกู้พิเศษ (เคหะ)  ร้อยละ 5.50    
- เงินกู้พิเศษ (พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 2) ร้อยละ 6.25   (เริ่ม 18 มิ.ย.62 ถึง 
                       31 มี.ค.63)



กรุณาส่ง

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 15/2555

ปจ.อุบลราชธานี 34000

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

โทรสาร  045-255838-9 ต่อ 15  โทรสายใน  1347,  1377, 1369 http://www.sunpasitcoop.com หรือ E-Mail: sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 45 ประจำาปี 2562  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

นางวันเพ็ญ ดวงมาลา     ประธานกรรมการ                   

นางสาววาสนา	 อุปสาร	 รองประธานกรรมการคนที	่1			

นางสาวกรรณิการ์	 ยุภาศ	 รองประธานกรรมการคนที	่2

ว่าที่ร้อยเอกสมาน	 บุญช่วย	 กรรมการ-เหรัญญิก	

นางลักขณา	 ทองมี			 กรรมการ-ผู้ช่วยเหรัญญิก		

นางสุดา		 เชื้อสิงห์	 ผู้จัดการ
นางสาวคงคา			 ประสานพิมพ์	 ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางบังออน			 คำาเพชร	 เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นางจุฑาไล			 พลาศรี	 เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศลิษา			 ใจชอบ	 เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวอุณาโลม	พิลาชัย	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นายนันพงศ์	 ชยาทิกุล	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาววัจนีย์	 พิมพาชัย	 เจ้าหน้าที่บัญชี
นายสุชาติ			 ชนะมี	 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ออมทรัพย์, รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก สอ.รพ.สปส.อุบลฯ
วัตถุประสงค์

จัดทำาโดย

นางอรุณรัตน์	 ศุภวรรณาวิวัฒน์		 กรรมการ

นางวิไล				 สมนึก	 กรรมการ	

นายพรายจุมพล			สายเสมา	 กรรมการ

นายสินทร	 จันทะสาต	 กรรมการ

นางฤดี		 แก้วคำาไสย์	 กรรมการ-เลขานุการ

นางจันทนา			 พูลผล	 กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ

เอกสารฉบับนี้เป็นวารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำากัด

วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ทัศนศึกษาภายในประเทศจังหวัดตราด - จันทบุรี  วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562

มอบเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม สวัสดิการบำาเพ็ญกุศลศพ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้แก่ทายาทสมาชิก 

ทัศนศึกษาต่างประเทศประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว) วันที่ 22-26 มีนาคม 2562


