
 
 

สรุปการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 
ครั้งที่ 8 / 2564  

วันที่ 6 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด 

1. ประธานแจ้งให้ทราบ   
- สหกรณ์กู้เงินจาก สอ.วชิรพยาบาล จำกัด วงเงินกู้ 100 ล้านบาท ขอรับเงิน 2 งวดๆ ที่แรกในวันที่ 30 เมษายน 

2564  จำนวน  50 ล้านบาท 
- สหกรณ์จะเปิดเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  รายละเอียดในวาระพิจารณา  
- ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์อ่ืน 5.75 ขึ้นไป ใกล้เคียงกับสหกรณ์ฯ 
 

2. อนุมัติระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   
หลักเกณฑ์ 1. วงเงินกู้ไม่เกิน   400,000.-บาท 
  2. เป็นสมาชิกตั้งแต่  85  เดือนขึ้นไป 
  3. ผ่อนชำระไม่เกิน   300  งวด 
  4. คนค้ำประกันไม่น้อยกว่า 1 คน 
  5. ไม่สามารถรีสัญญาใหม่ได้ 
  6. การกู้โครงการนี้ให้เป็นรายการกู้ใหม่เท่านั้น  ไม่ให้เป็นรายการหักกลบสัญญากู้สามัญอ่ืน ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 
  7. ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญของ สอ.สสจ.มห.จก. 
       8. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
 

3. อนุมัติมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2564  รายละเอียดดังนี้ 
 1.  แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน Online  พร้อมแนบไฟล์ประเภทรูปภายใบ transcript  หรือรูปใบประกาศแล้วแต่
กรณีท่ีขอรับทุนการศึกษา ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )  ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 
 2.  คุณสมบัติของผู้รับทุน 
  2.1 เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์สามัญ ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นขอรับทุน 
  2.2 เป็นบุตรของสมาชิกสามัญที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  2.3 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถาบันการศึกษาของเอกชน 
  2.4 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ( ปีการศึกษาล่าสุด ) 
  2.5 สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับทุนเพียง 1 ทุน/ ครอบครัว ในกรณีที่สามีภรรยาเป็นสมาชิกท้ังคู่สามารถใช้สิทธิ์ 
                     เพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น 
 
 



 3.  การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรมี 2 ประเภท คือ  
3.1 ประเภททุนเรียนดี ( เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ) แบ่งเป็นช่วงชั้น  ดังนี้  

3.1.1   ทุนระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 
3.1.2   ทุนระดับประถมศึกษาปีที่  4 – 6  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 
3.1.3 ทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่   1 – 3  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน  
3.1.4 ทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่   4 – 6  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 
3.1.5    ทุนอุดมศึกษา            ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 

3.2 ประเภททุนกิจกรรมเด่น ( เช่น  TO BE NUMBER ONE , ใบประกาศ , อื่น ) แบ่งเป็นช่วงชั้น ดังนี้ 

3.2.1    ทุนระดับประถมศึกษาปีที่  1 – 3  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 
3.2.2    ทุนระดับประถมศึกษาปีที่  4 – 6  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 
3.2.3    ทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่    1 – 3  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน  
3.2.4 ทุนระดับมัธยมศึกษาปีที่    4 – 6  ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 
3.2.5 ทุนอุดมศึกษา             ทุนละ  1,000.-บาท   จำนวน  25  ทุน 

4. การพิจารณามอบทุนสนับสนุนการศึกษา 

4.1 เมื่อครบกำหนดวันปิดรับแล้ว    คณะกรรมการดำเนินการได้มอบหมายให้     กรรมการประจำหน่วยของ

แต่ละหน่วย เป็นผู้รับรองคุณสมบัติของสมาชิกท่ีมีสิทธิ์ได้รับทุน และมอบหมายให้คณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ์  เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษา ให้สมาชิกผู้มี

คุณสมบัติครบถ้วนต่อไป 

4.2 ในข้อ 3.1  กรณีเกรดเฉลี่ยเท่ากันของทุนในแต่ละระดับคณะกรรมการจะให้ผู้ที่ลงทะเบียนก่อน 

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2564 

4. อนุมัติระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับสมาชิกข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับเงินบำนาญ และเงินบำเหน็จ 
    รายเดือน ที่ไม่พอหักชำระหนี้สหกรณ์ฯ  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม  2564 
5. อนุมัติสมาชิกสมทบเป็นสถานะเป็นสมาชิกสามัญ  จำนวน 1 ราย 
6. อนุมัติสมาชิกสามัญเข้าใหม่เดือน พฤษภาคม 2564  จำนวน  2  ราย 
7. อนุมัติสมาชิกสมทบเข้าใหม่เดือน พฤษภาคม 2564   จำนวน 4 ราย 
8. อนุมัติสมาชิกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน  จำนวน  1 ราย 
ปิดประชุมเวลา   12.30  น. 
       บุญญฤทธิ์   เมืองโคตร 
            ( นายบุญญฤทธิ์  เมืองโคตร ) 
                                                                            ผูส้รุปการประชุม 
 
            ทิน  ตันสมรส 
                                                                         ( นายทิน  ตันสมรส  ) 
                                                                         ผู้ตรวจสรุปการประชุม 



 


