(สาเนา)
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 (ครั้งที่ 35)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สมาชิกผู้เข้าประชุม จานวน 499 คน (สมาชิกทั้งหมด 678 คน)
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 35 เข้าประชุม
1. นายนิคม
เจริญดี
ประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. นายบุญนะ
ลิมกุล
กรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
กรรมการและเหรัญญิก
5. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
กรรมการและผู้จัดการ
6. นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
กรรมการ
9. นางชูจิตต์
ยอดพานิช
กรรมการ
10. นางลักขณา
ไม่น้อย
กรรมการ
11. นายทศพล
สุวรรณ
กรรมการ
12. นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
กรรมการ
13. นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการ
14. นางสายสุนีย์
จันทร์ทอง
กรรมการ
15. นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสุนันท์
จาดเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
2. นางละอาย
พูลเสม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
4. นายกิติพงษ์
ทองเหลือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
5. พันตารวจโทหญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
ผู้สอบบัญชี
เปิดประชุมเวลา 08.55 น.
นายหทัย พั นธุ์พ งษ์ ว งศ์ รองนายแพทย์ ส าธารณสุ ขจั งหวัดสมุทรสงคราม ด้ านส่ งเสริมพั ฒ นา
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 (ครั้งที่ 35) สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด และขอให้การประชุมสาเร็จลุล่วงตามวัต ถุประสงค์ของการประชุม
ที่ตั้งไว้ พร้อมอวยพรในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ สมาชิก
ผู้เข้าประชุ มทุกท่าน ให้ มีความสุ ขตลอดปี 2560 จากนั้น นายนิคม เจริญดี ประธานกรรมการ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
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-2ระเบียบวาระที่ 1 :
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ทราบ
ประธาน
-อาศั ย อ านาจความตามมาตรา 57 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้ อ 69
แห่งข้อบังคับสหกรณ์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 กาหนดให้การประชุมนับผู้มา
ประชุมจานวน 100 คน เป็นครบองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนเกิน 100 คนแล้ว
ผมขอเปิดประชุมและดาเนินการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ดังนี้
1.1 แนะนาคณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 35 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ผู้แทนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
และผู้แทนจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
ประธาน
-ขอแนะนาคณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 35 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี
(รับใบอนุญาต) ผู้แทนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม และผู้แทนจากสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ดังนี้
1. แนะนาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 3 5
ที่เข้าประชุม ดังนี้
1. นายนิคม
เจริญดี
ประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. นายบุญนะ
ลิมกุล
กรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก
5. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
กรรมการและผู้จัดการ
6. นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
กรรมการ
9. นางชูจิตต์
ยอดพานิช
กรรมการ
10. นางลักขณา
ไม่น้อย
กรรมการ
11. นายทศพล
สุวรรณ
กรรมการ
12. นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
กรรมการ
13. นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการ
14. นางสายสุนีย์
จันทร์ทอง
กรรมการ
15. นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
กรรมการ
2. แนะนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้
1. นางสาววรรณึง
ชายชาติ
ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบัญชี
2. นางนวิยา
สิกขบูรณะ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
3. นายวชิรพล
รัตนไพศาล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
3. แนะนาผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. นายกิติพงษ์
ทองเหลือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
4. แนะนาผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ดังนี้
1. พันตารวจโทหญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชี
สานักงานเลขที่ 923/60 ถนนเอกชัย ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน
ที่ประชุม

5. แนะนาผู้แทนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1. นายสุนันท์
จาดเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
6. แนะนาผู้แทนจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ดังนี้
1. นางละอาย
พูลเสม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
-รับทราบ
1.2 นโยบายการดาเนินงาน
-ในปีบัญชีที่ผ่านมา คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 35 ได้ดาเนินกิจการตามนโยบาย
ควบคุมค่าใช้จ่ายในสัดส่วน 30:70 กล่าวคือ ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ไม่เกิน 30% ของค่าใช้จ่าย
รายเดือน ซึ่งทาให้สหกรณ์สามารถดาเนินกิจการภายใต้การควบคุมภายในที่ดี ทาให้เรามีกาไร
เพิ่มมากขึ้น
-คณะกรรมการดาเนินการ ใช้การรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นในการให้สมาชิกกู้ยืม
แทนการกู้สถาบันการเงินต่างทาให้เราสามารถบริหารกิจการได้ดีและมีความคล่องตัวในด้านการเงิน
-คณะกรรมการดาเนินการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่ของสหกรณ์ในการประกาศ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ให้คงเหลือร้อยละ 6.00 เพื่อเป็นการลด
ภาระของสมาชิกในด้านค่าใช้จ่าย
-รับทราบ
1.3 ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
-ในปีนี้กาหนดวันประชุมสามัญเป็นวันหยุดราชการเป็นครั้งแรก โดยคณะกรรมการดาเนินการฯ
ได้มีมติให้จ่ายเบี้ยพาหนะเดินทางท่านละ 500 บาท
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 :
ประธาน

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ประจาปี 2559

-ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559
ข้อ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อ ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกคน
แต่ไม่เกินสิบหกคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์
และยุติธรรม
ข้อ 4 วรรคเก้า กาหนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับ
การเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ 19 กาหนดว่า “ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ให้กรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) กรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหกคน เพื่อตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
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-4(2) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งจานวนตามหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อควบคุมตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจานวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) กรรมการตรวจนับคะแนนจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง
ข้อ 36 กาหนดว่า “วิธีการรับสมัคร การลงคะแนน การนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้นาวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ตามหมวด 2 มาใช้
บังคับ โดยอนุโลม
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การในคราวเดี ย วกั น
กับการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ทั้งนี้ กรณีใช้วิธีการเลือกตั้งโดยลงคะแนน
ด้วยบัตรเลือกตั้ง ให้แยกบัตรเลือกตั้งเป็นประเภทและสีต่างกัน
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไว้ให้พร้อมก่อนดาเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 17 ให้การเลือกตั้ง โดยวิธีลับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง
(2) การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
(3) การลงคะแนนด้วยวิธีอื่น
ในการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง โดยปกติ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ก ารลงคะแนนด้ ว ยบั ต รเลื อ กตั้ ง เว้ น แต่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าสมควรให้ใช้การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งหรือวิธีอื่น
โดยในปีนี้คณะกรรมการดาเนินการได้มีมติเห็นชอบให้ใช้การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้ง ซึ่งในวันนี้ได้เชิญผู้แทนจากสานักงานการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสงคราม มาชี้แจง
การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนดังกล่าว
และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 35 ได้มีมติ และประกาศสหกรณ์กาหนด
ค่าตอบแทน และค่าพาหนะประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง ไว้ดังนี้
1. ค่าตอบแทน
1.1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 1,000 บาท
1.2 กรรมการการเลือกตั้ง จานวน 500 บาท
-ผมขอเชิญที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญครับ
ที่ประชุม
-เสนอชื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ จานวน 3 คน คือ
1. นางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์
2. นางซาฬีฌาม์ ชัยเจริญชนม์
3. นางสาวสมร ทินวงศ์
-และมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือก นางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธาน
-ขอเชิญประธานกรรมการการเลือกตั้งคุณจุฑามาส มาฆะลักษณ์ ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามระเบียบต่อไป ขอเชิญครับ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจากัด ว่าด้วย
การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ข้อ 10
วรรคสอง กาหนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
หกคนแต่ไม่เกินสิบหกคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง”
ดังนั้นขอให้สมาชิกในที่ประชุม เสนอชื่อสมาชิกเพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ประชุม
-มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง อีกจานวน 6 คน
และที่ประชุมร่วมกันเสนอรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯโดยมีผู้ที่ได้รับการรับรองและได้รับการคัดเลือก
จานวน 6 คน ดังต่อไปนี้
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-51. นางจุฑามาส ใจพรหม
2. นางมิ่งสมร ขันกาเหนิด
3. จ่าโทหญิง จริยา บุญสุข
4. นายชวลิต วัจนประดิษฐ์
5. นางเรณู คอนอ้น
6. นางซาฬีฌาม์ ชัยเจริญชนม์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -และขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ ณ เวลานี้ และขอมอบให้ประธานกรรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 35 ดาเนินการในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 36 และผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560 เนื่องจากคณะกรรมการ
เลือกตั้งต้องประชุมบริเวณหน่วยเลือกตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว จะแจ้งรายละเอียดในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งให้สมาชิกทราบในโอกาส
ต่อไป ขอเชิญประธานกรรมการดาเนินการฯ ดาเนินการประชุมต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 :
ประธาน

การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36 และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2560

-ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผมขออนุญาตดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระนี้
ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 72 กาหนด
ว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ในระหว่ า งกั น เอง ขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง รองประธาน
กรรมการคนหนึ่ ง หรื อ หลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และหรื อ เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง และอาจให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง หรือผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ”
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ทีพ่ ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 74
มีจานวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้
1. นางลักขณา
ไม่น้อย
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
2. นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
3. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
4. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
5. นางชูจิตต์
ยอดพานิช
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
6. นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
7. นางสายสุนีย์
จันทร์ทอง
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 102 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ข้อ 34 กาหนดว่า “การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ มีจานวนตามที่นายทะเบียนกาหนด ให้เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจาปี
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-6ที่ประชุมใหญ่ จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ และห้ามบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 72 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 103 กาหนด
ว่า “การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับการเลือกตั้งซ้า”
ในโอกาสนี้ ผมขออนุ ญ าตแนะน าผู้ ส มั ค รคณะกรรมการด าเนิ น การฯ ชุ ด ที่ 36 ผู้ ส มั ค ร
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 และขอเชิญผู้สมัครออกมาแนะนาตัวบริเวณด้านหน้าเวที พร้อม
แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ดังนี้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2560 - 2561 (จานวน 9 ท่าน)
หมายเลข 1 นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
หมายเลข 2 นางมยุรี
กล้าณรงค์
หมายเลข 3 นางชูจิตต์
ยอดพานิช
หมายเลข 4 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ
หมายเลข 5 นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ
หมายเลข 6 นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง
หมายเลข 7 นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ
หมายเลข 8 นายสมโชค
โชติชัยวงศ์
หมายเลข 9 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 (จานวน 2ท่าน)
หมายเลข 1 นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
หมายเลข 2 นายกิติพงษ์ ทองเหลือ
-สมาชิกสหกรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีสิทธิ์เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ได้ไม่เกิน
7 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 36
มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2561 และมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 ได้ไม่เกิน 1 ท่าน
ที่ประชุม
-รับทราบ
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง -หลังจากที่ได้ประชุมกับคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วมีมติในการดาเนินการเลือกตั้ง
ดังนี้
1. ให้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ จานวน 7 ท่าน เพื่อเป็นคณะกรรมการดาเนินการฯ
ชุดที่ 36 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 จานวน 1 ท่าน
2. เริ่มเปิดหีบให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ปิดหีบเวลา 15.00 น.
3. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อการใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบ
ถ้าไม่มีบัตรใดๆ
4. เข้าช่องคูหาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ เมื่อกดเลือกคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ให้รับสลิปลงคะแนน ไปหย่อนนกล่องใส่สลิปเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หลังจากนั้นให้เข้าช่องคูหา
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการดาเนินการ เมื่อกดเลือกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้รับสลิป
ลงคะแนน ไปหย่อนนกล่องใส่สลิปเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
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ที่ประชุม

5. สถานที่เลือกตั้งใช้บริเวณด้านหน้า หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และเมื่อหมดเวลาให้ประกาศปิดการ
ลงคะแนน พร้อมทั้งเครื่องลงคะแนนจะต้องปิดการลงคะแนนเมื่อหมดเวลาการลงคะแนน ต่อจากนั้น
ให้ประมวลผลคะแนนจากเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จ
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 (ครั้งที่ 34) วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ประธาน
เลขานุการ

ที่ประชุม

-มอบให้ คุณบุญนะ ลิมกุล กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการในวาระนี้
-ขอให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ร่วมกันตรวจสอบ (สาเนา) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558
(ครั้งที่ 34) วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในรายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้
ประชาสัมพันธ์ใน Website ของสหกรณ์ http://www.sahakornhealth.net เพื่อให้สมาชิกได้
ดาเนินการทบทวนรายงานสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมท่านใด จะขอแก้ไขหรือทบทวนรายงาน
การประชุมดังกล่าว ขอเชิญได้ครับ (ดังเอกสารในภาคผนวก 1 แนบท้าย หน้า 1 - 46)
(ที่ประชุมใหญ่ฯ ร่วมกันทบทวนและรับรองรายงานการประชุม)
- มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 (ครั้งที่ 34) วันที่ 23 ธันวาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 5 :
ประธาน
ผู้จัดการ

รายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ฯ ประจาปี 2559

-มอบให้ คุณสุรศักดิ์ ช้างคนมี กรรมการดาเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ นาเสนอรายงานผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ประจาปี 2559
ให้ที่ประชุมรับทราบ
-ในปี 2559 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกลดลงจากปีที่ผ่านมาจานวน 27 คน จึงขอให้สมาชิกร่วมกัน
พิจารณาผลการดาเนินกิจการ ซึ่งสหกรณ์ดาเนินกิจการนับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2526 จนถึงปัจจุบัน 33 ปี 10 เดือน กิจการและการดาเนินงานได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็น
ขั้นตอน มีความมั่นคงมีทุนดาเนินการเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน มีสินทรัพย์ (หนี้สิน+ทุน) มากกว่า 500 ล้าน
บาท ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา สามารถเปรียบเทียบกับปีก่อนได้ ดังนี้
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-81.ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2559
รายการ
31 ตุลาคม 2558 31 ตุลาคม 2559
เพิ่ม (ลด)
1,274
1,247
(27)
จานวนสมาชิก (คน)
266,582,540.00 286,371,590.00
19,789,050.00
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว
1,343,648.56
2,028,385.48
684,736.92
เงินฝากออมทรัพย์ (วันเกิด)
112,266,427.84 149,988,186.87
37,721,759.03
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
500,000.00
700,000.00
200,000.00
เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
67,200,000.00
50,600,000.00 (16,600,000.00)
จากสหกรณ์อื่น
เงินฝากออมทรัพย์
471,190.00
735,193.00
264,003.00
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
97,360,684.00
52,700,000.00 (44,660,684.00)
เงินกูย้ ืมระหว่างปี
30,000,000.00
1,700,000.00 (28,300,000.00)
เงินกู้ยืมคงเหลือ
17,335,014.98
19,361,251.21
2,026,236.23
ทุนสารอง
535,943.46
1,340,793.46
804,850.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
375,093,407.00 328,639,300.00 (46,454,107.00)
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี
สมาชิกชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี
360,169,874.36 320,553,051.63 (39,616,822.73)
ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ สิ้นปี
509,381,200.97 517,467,449.34
8,086,248.37
ทุนของสหกรณ์
304,415,229.70 328,810,847.62
24,395,617.92
สินทรัพย์รวม
517,459,982.11 536,073,713.09
18,613,730.98
กาไรสุทธิ
19,961,731.26
21,737,212.95
1,775,481.69
2. สมาชิกภาพ

จานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
สมาชิกสหกรณ์เข้าใหม่ระหว่างปี -สมาชิก
-สมาชิกสมทบ
สมาชิกรับโอนระหว่างสหกรณ์ระหว่างปี
สมาชิกรับโอนออกไปยังสหกรณ์อื่น ระหว่างปี
สมาชิกสมทบโอนสถานภาพเป็นสมาชิก ระหว่างปี
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกสมทบลาออกระหว่างปี
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกถูกให้ออก
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

1,274
16
13
2
4
16
19
18
1
1,247

ร้อยละ
(2.12)
7.42
50.96
33.60
40
(24.70)
56.03
(45.87)
(94.33)
11.69
150.17
12.38
(11.00)
1.59
8.01
3.60
8.89
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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-9-สมาชิก
-สมาชิกสมทบ
รายการ
สมาชิก

ยกมา
1,205

ปี 2558
เข้า
ออก
117
48

คน
คน

674
573
รวม
1,274

เข้า
29

ปี 2559
ออก
56

รวม
1,247

แผนภูมิแสดงจานวนสมาชิก เข้า-ออก เปรียบเทียบ ปี 2558 กับ ปี 2559

117
120
100
80
60
40
20
0

ปี 2558
ปี 2559
48

56

29

เข้า

ออก

3. ทุนเรือนหุ้น

-เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นจานวน266,582,540.00บาท
ซึ่งในระหว่างปี มีการเพิ่มหุ้นรายเดือนและเพิ่มหุ้นเป็นครั้งคราว จานวนทั้งสิ้น 28,513,350.00 บาท และ
ถอนหุ้นระหว่างปี (ลาออก) จานวน 8,724,300.00 บาท จนถึง ณ ปัจจุบัน วันที่ 31 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ฯ
มีทุนเรือนหุ้น จานวนทั้งสิ้น 286,371,590.00 บาท
ปีบัญชี
2555
2556
2557
2558
2559

ทุนเรือนหุ้น (บาท)
198,951,800.00
219,779,370.00
244,268,270.00
266,582,540.00
286,371,590.00

เฉลี่ยต่อสมาชิก บาท/คน
178,752.74
191,779.55
213,334.73
209,248.46
229,648.43
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- 10 -

แผนภู มิ แ สดงสถานะทุ น เรื อ นหุ้ น ปี 2555-2559

198,951,800

2555

219,779,370

2556

244,268,270

2557

266,582,540

2558

286,371,590

2559

4. เงินรับฝาก

-จากการดาเนินงานจนถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นเงิน
152,016,572.35 บาท จากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจฯ เป็นเงิน 52,035,193.00บาท โดยเฉลี่ยเงินฝาก
ต่อสมาชิกคนหนึ่งเท่ากับ 121,905.83 บาท
ปีบัญชี
2555
2556
2557
2558
2559

เงินรับฝาก (บาท)
21,868,122.80
66,477,045.72
132,276,434.45
181,781,266.40
204204,051,765.35

สินทรัพย์รวม (บาท)
361,836,969.05
458,673,661.63
500,553,238.25
517,459,982.11
536,073,713.09

เงินฝากต่อสินทรัพย์รวม
ร้อยละ 6.04
ร้อยละ14.49
ร้อยละ26.43
ร้อยละ35.13
ร้อยละ 38.06

ปีบัญชี
2555
2556
2557
2558
2559

เงินรับฝาก (บาท)
21,868,122.80
66,477,045.72
132,276,434.45
181,781,266.40
204,051,765.35

ทุนเรือนหุ้น (บาท)
198,951,800.00
219,779,370.00
244,268,270.00
266,582,540.00
286,371,590.00

เงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
ร้อยละ10.99
ร้อยละ30.25
ร้อยละ54.15
ร้อยละ68.19
ร้อยละ 71.25
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- 11 แผนภูมิแสดงสถานะเงินรับฝากจากสมาชิก เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2555-2559
204,051,765.35
181,781,266.40
132,276,434.45

66,477,045.72
21,868,122.80

2555

2556

2557

2558

2559

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน SMS เงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ 70 ปี เงินกู้พิเศษเพื่อการครองชีพ เงินกู้พิเศษเพื่อการพิเศษ
เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างการชาระหนี้ อยู่ที่ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการศึกษา เงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ อยู่ที่ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี และเงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการอยู่ที่ร้อยละ1.00 บาท ต่อปี
ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ มีรายละเอียดการจ่ายเงินกูท้ ุกประเภทให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559
โดยมียอดหนี้เงินกู้ตลอดปี แยกตามประเภทเงินกู้ได้ดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS
เงินกู้สามัญ
เงินกู้สามัญ 70 ปี
เงินกู้พิเศษเพื่อการครองชีพ
เงินกู้พิเศษเพื่อการพิเศษ
เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างการ
ชาระหนี้
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
เงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์
เงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการ
รวม

ยอดยกมา
ให้กู้ระหว่างปี
รับชาระ
คงเหลือ
1 พ.ย. 2558
ระหว่างปี
31 ต.ค. 2559
4,039,080.00 20,416,390.00 19,840,600.000 4,614,870.00
69,420.00
640,500.00
506,220.00
203,700.00
458,620,773.00 279,248,600.00 288,448,813.00 449,420,560.00
689,079.00
689,079.00
0.00
32,109,890.32
6,677,200.00
7,824,352.74 30,962,737.58
17,723.47
17,723.47
0.00
9,739,325.42 21,656,610.00
2,732,663.42 28,663,272.00
270,800.00
3,691,200.00

-

133,909.76

-

83,800.00
187,000.00
392,400.00 3,298,800.000
17,400.00

116,509.76

509,381,200.97 328,639,300.00 320,553,051.63 517,467,449.34
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- 12 ปี
2555
2556
2557
2558
2559

ให้กู้ระหว่างปี
315,446,870.00
463,012,200.00
382,507,663.76
375,093,407.00
328,639,300.00

ชาระคืนระหว่างปี
255,878,271.86
371,338,720.23
339,110,936.47
360,169,874.36
320,553,051.63

ยอดคงเหลือ
359,387,461.27
451,060,941.04
494,457,668.33
509,381,200.97
517,467,449.34

แผนภูมิแท่งแสดงสถานะเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2555-2559
494,457,668.33 509,381,200.97 517,467,449.34

600,000,000.00
500,000,000.00
400,000,000.00

451,060,941.04
359,387,461.27

300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00

2555
6. รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ
ปีบัญชี
รายได้
2555
21,053,846.19
2556
25,680,730.59
2557
30,938,256.67
2558
32,626,436.87
2559
31,585,133.53

2556

2557
รายจ่าย
7,070,723.51
11,466,527.83
13,469,355.00
12,664,705.61
9,847,920.58

2558

2559
กาไรสุทธิ
13,983,122.68
14,214,202.76
17,468,901.67
19,961,731.26
21,737,212.95
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- 13 แผนภูมิแสดงรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ เปรียบเทียบ ปี 2555-2559
30,938,256.67

32,626,436.87

31,585,133.53

25,680,730.59
21,053,846.19

19,961,731.26

21,737,212.95

17,468,901.67
13,983,122.68

14,214,202.76
11,466,527.83

13,469,355.00

12,664,705.61
9,847,920.58

7,070,723.51

2555

2556

2557

รายได้

รายจ่าย

2558

2559

กาไรสุทธิ

7. ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการ
ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2558
275,228.12
บาท
ได้รับการจัดสรรจากกาไรสุทธิ ปี 2558
2,500,000.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,775,228.12
บาท
จ่ายระหว่างปี 2559
1,695,150.00
บาท
คงเหลือสิ้นปี 2559
1,080,078.12
บาท
ในปี 2559 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ มีรายการดังต่อไปนี้
1.สงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบ และบิดา มารดาของสมาชิก จานวน 17 ราย
รวมเป็นเงิน 519,000 บาท ได้แก่
1.1 นายสนาน
แสงลาภ
จานวนเงิน
19,000.00
บาท
1.2 บิดานางเรณู
คอนอ้น
จานวนเงิน
3,000.00
บาท
1.3 นางพเยาว์
ประสงค์สุข
จานวนเงิน
11,000.00
บาท
1.4 มารดานายสมจิตร
ประสงค์สุข
จานวนเงิน
3,000.00
บาท
1.5 นางเง็ก
สุรกิจ
จานวนเงิน
17,000.00
บาท
1.6 มารดานายจุมพล
สุรกิจ
จานวนเงิน
3,000.00
บาท
1.7 นางจานงค์
วัจนประดิษฐ์ จานวนเงิน
10,000.00
บาท
1.8 มารดานายชวลิต
วัจนประดิษฐ์ จานวนเงิน
3,000.00
บาท
1.9 นางฉลวย
หัตถีนาโค
จานวนเงิน
18,000.00
บาท
1.10 มารดานางชฎาภรณ์
หัตถีนาโค
จานวนเงิน
3,000.00
บาท
1.11 นางโปรย
เจริญรัตน์
จานวนเงิน
18,000.00
บาท
1.12 มารดานายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
จานวนเงิน
3,000.00
บาท
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- 14 1.13 นายสะอาด
1.14 บิดา นายสุทธี
1.15 นายวิเชียร
1.16 นายประเวช
1.17 บิดานางศุรพัฒน์
1.18 นายนริศ
1.19 บิดานางธนภรณ์
1.20 นายวิฑูรย์
1.21 บิดานายบัญชา
1.22 มารดานายวรรณชัย
1.23 นายอรรถพล
1.24 บิดานายเอกอินทร์
1.25 นายจุลพงษ์
1.26 บิดาน.ส.จิรารัตน์
1.27 บิดาน.ส.ศิริพร
1.28 นายศักดิ์ชัย
1.29 บิดาน.ส.สุกัญญา
1.30 น.ส.เพ็ญนพพา
1.31 นางทองใบ
1.32 มารดานางอัชฌา
1.33 นายสุทธี

สุวรรณฉวี
จานวนเงิน
สุวรรณฉวี
จานวนเงิน
จิระนภากุลวัฒน์ จานวนเงิน
พึ่งสังวาล
จานวนเงิน
ม้วนสุธา
จานวนเงิน
สังขกุล
จานวนเงิน
ศิลา
จานวนเงิน
ชัยรัตนาภรณ์ จานวนเงิน
ชัยรัตนาภรณ์ จานวนเงิน
โตเหมือน
จานวนเงิน
กล้าณรงค์
จานวนเงิน
กล้าณรงค์
จานวนเงิน
ชัยวัฒน์
จานวนเงิน
ชัยวัฒน์
จานวนเงิน
ประยงค์ทรัพย์ จานวนเงิน
อาพลวิริยะพันธ์ จานวนเงิน
อาพลวิริยะพันธ์ จานวนเงิน
จันทร์จารัส
จานวนเงิน
เรืองพยัคฆ์
จานวนเงิน
เรืองพยัคฆ์
จานวนเงิน
สุวรรณฉวี
จานวนเงิน
รวม 519,000.00

18,000.00
3,000.00
30,000.00
18,000.00
3,000.00
86,000.00
3,000.00
16,000.00
3,000.00
3,000.00
11,000.00
3,000.00
12,000.00
3,000.00
3,000.00
20,000.00
3,000.00
80,000.00
17,000.00
3,000.00
70,000.00
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2.ทาบุญทอดกฐินสามัคคี
จานวนเงิน
2,000.00
บาท
3. ค่าพวงหรีด
จานวนเงิน
5,000.00
บาท
4. บริจาคเพื่อการสาธารณสุขและอื่น ๆ
จานวนเงิน
51,000.00
บาท
5. มอบเงินสมาชิกเกษียณอายุฯ และลาออกจากราชการ จานวนเงิน
15,000.00
บาท
6. เงินฝากออมทรัพย์วันเกิดสมาชิก
จานวนเงิน 268,000.00
บาท
7. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี 2559
จานวนเงิน
1,500.00
บาท
8. ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์
จานวนเงิน
21,000.00
บาท
9. บริจาคสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
จานวนเงิน 812,650.00
บาท
รวมทั้งสิ้น 1,695,150.00
บาท

- 15 -/8. กรรมการ...

- 15 8. กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาและฝึกอบรม
ในปี 2559 คณะกรรมการการดาเนินการ ได้จัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมการประชุม
อบรม สัมมนาและฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 26 รายการดังนี้
ลาดับ
1

2
3
4
5
6

7

8

9
10

โครงการ/หลักสูตร
วัน/สถานที่
ประชุมวิชาการสมาคม รุ่นที่ 2
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
วันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2558
โรงแรมโกลเด้นคราวน์ จ.สงขลา
อบรมหลักสูตร “เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ”
วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมโรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 21 – 22 มกราคม 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ร่วมงานรับมอบโล่เกียรติยศ 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น
ในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
วันที่ 5 มีนาคม 2559
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี
โครงการประชุมสัมมนา
“การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์”
วันที่ 15 มีนาคม 2559
ณ โรงแรม เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
อบรมหลักสูตร“การจัดทานิติกรรมและการปรับโครงสร้างหนี้”รุ่นที่ 1
วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2559
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย

สุรศักดิ์

8,843.00

กิติพงษ์

1,580.00

วรรณึง,วชิรพล

1,600.00

วรรณึง,วชิรพล

1,600.00

วรรณึง,วชิรพล

1,600.00

สุรศักดิ์,พิเชษฐ์,
ศุภโชค,วรรณึง,
วชิรพล

3,080.00

สุรศักดิ์,วรรณึง,
วชิรพล

2,342.00

พิมพ์ลักษณ์

1,410.00

วรรณึง,นวิยา,
วชิรพล

5,830.00

สุรศักดิ์,พิเชษฐ์

7,360.00
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สัมมนาหลักสูตร “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์”
และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันตก
วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2559
ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี
ประชุมคณะกรรมการชมรมวิชาชีพสาธารณสุขไทย (ชสธท.)
วันที่ 28 มีนาคม 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 20 – 23 เมษายน 2559
ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จากัด กรุงเทพมหานคร
พิธีแถลงข่าวและสัมมนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นทบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประไทย จากัด
วันที่ 4 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี
ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)และประชุมใหญ่วิสามัญกองทุน
สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
วันที่ 18 มิถุนายน 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ทดสอบระบบงาน ATM
ตามโครงการสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ณ ธนาคาร กรุงไทย จากัด (มหาชน) อาคารไสวบราวน์ กรุงเทพ
สัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
และกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
วันที่ 28 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร “การบริหารการเงิน การลงทุนภายใต้กฎหมายสหกรณ์ และ
กฎหมายฟอกเงินที่ผู้บริหารสหกรณ์พึงรู้”
วันที่ 7 – 9 กันยายน 2559
ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย

พิมพ์ลักษณ์

1,336.00

พิมพ์ลักษณ์

1,317.00

วรรณึง,วชิรพล

2,400.00

วรรณึง,วชิรพล

800.00

บุญวัฒน์

1,375.00

พิมพ์ลักษณ์

1,317.00

วรรณึง,วชิรพล

800.00

วรรณึง

400.00

พิมพ์ลักษณ์

1,590.00

วรรณึง

8,770.00
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ร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
และเสวนาวิชาการ “เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทย
ในศตวรรษที่สอง”
วันที่ 16 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
สัมมนาโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกาลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
วันที่ 24 – 25 กันยายน 2559
ณ ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท แอนด์ เรศซิเดนซ์ จ.เพชรบุรี
ประชุมสหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 26 กันยายน 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
โครงการสัมมนา “การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2559
ณ โรงแรมโคโค่วิว จ.สมุทรสงคราม
ประชุมโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ใช้งานจริง
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการสหกรณ์ใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี

ชัชชัย,ทรงศักดิ์

1,750.00

สุรศักดิ์,วรรณึง,
นวิยา,วชิรพล

10,084.00

วรรณึง

400.00

นิคม

1,040.00

วชิรพล

1,224.00

พิมพ์ลักษณ์,
สุรศักดิ์,วรรณึง

2,024.00

71,872.00

- 18 -/ระเบียบวาระ...

- 18 ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2559

ประธาน

-ขอเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2559 นาเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2559 ทราบ ในระเบียบวาระนี้
ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณกิติพงษ์) -ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ได้มีมติ
เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด สาหรับ
ปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบกิจการต่อประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี้

- 19 - / รายงาน...

- 19 -

- 20 -/3.5 ด้านสินเชื่อ...

- 20 -

- 21 -/3.7.4 สหกรณ์...

- 21 -

- 22 -/คุณอดิเรก...

- 22 คุณอดิเรก

ประธาน
ที่ประชุม

- สอบถามในกรณีข้อมูลสมาชิกเพิ่มขึ้นรายงานผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งเพิ่มขึ้น 29 ราย แต่ในรายงาน
กิจการเพิ่มขึ้น 27 ราย และกรณีสมาชิกเข้า - ออก รายงานผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งยอดสมาชิกเข้า ออก 60 ราย แต่ในรายงานกิจการแจ้งสมาชิกเข้า – ออก 56 ราย ให้ทางคณะกรรมการดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลว่าที่ถูกต้องคือส่วนใด
-ทางคณะกรรมการดาเนินการจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
– รับทราบ

- 23 - / ระเบียบวารที่ 7...

- 23 ระเบียบวาระที่ 7 :
ประธาน

รับทราบแผนงานและการจัดทางบประมาณรายจ่าย - รายได้ ประจาปี 2560

-ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 35
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาจัดทางบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปี
2560 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เพื่อรับทราบ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้
ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 79 (5) ดังนี้
งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปีบัญชี 2559
รายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
9,847,920.58
บาท
รายได้
รวมทั้งสิ้น
31,585,133.53
บาท
รายได้ มากกว่ารายจ่าย เป็นเงิน
21,737,212.95
บาท
งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปีบัญชี 2560
หมวดรายจ่าย

1. หมวดครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีบัญชี 2559
ขอตั้ง
จ่ายจริง
40,000.00

7,680.00

1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน

70,000.00

10,820.00

1.3 สิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์

20,000.00

-

รวม
2. หมวดค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
2.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่

130,000.00

18,500.00

950,000.00

992,700.00

2.1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2.1.3 บาเหน็จเจ้าหน้าที่

40,000.00
180,000.00

27,344.00
199,870.00

1,215,000.00

1,219,914.00

รวม

ปีบัญชี 2560
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

40,000.00 -ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอื่นๆ เพิ่มใหม่ 2 ชุด(หมดอายุ)
60,000.00 -กล้องถ่ายรูป 1 ตัว,Projector 1 ตัว,
อ่างล้างจาน 1 ชุด, ตู้เก็บอุปกรณ์อื่นๆ
1 หลัง
10,000.00 -ติดตั้งAnti-Virus ลิขสิทธิ์
110,000.00
1,228,440.00 -เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา(ตามบัญชี)
และขอจ้างเจ้าหน้าที่ (ปวช.) 1 อัตรา
(เพิ่ม)
40,000.00 -สมทบจ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5 %
230,350.00 -จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อออกจากงาน
1,498,790.00

- 24 -/2.2 หมวดค่าตอบแทน...

- 24 หมวดรายจ่าย
2.2 หมวดค่าตอบแทน
2.2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน

2.2.2 ค่าเบี้ยประชุม
2.2.3 ค่าตรวจสอบกิจการ
2.2.4 ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
2.2.5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
2.2.6 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม
2.2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน
2.2.8 ค่าตอบแทนผู้จัดการ
รวม
2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค
2.3.1 ค่าโทรศัพท์
2.3.2 ค่าไฟฟ้า
2.3.3 ค่าน้าประปา
2.3.4 ค่าไปรษณีย์

ปีบัญชี 2559
ขอตั้ง
จ่ายจริง

ปีบัญชี 2560
ขอตั้ง

40,000.00

40,000.00

300,000.00
30,000.00
55,000.00

244,300.00
30,000.00
50,000.00

5,000.00
50,000.00
-

5,000.00
32,650.00
-

-

-

เหตุผลและความจาเป็น

40,000.00 -เป็นค่าตอบแทนผู้ทาหน้าที่หักเงินเดือน
ส่งให้สหกรณ์ฯ เป็นรายปี คิด
ค่าตอบแทนรายหัว และมูลค่า/จานวน
เงินที่หักส่ง (สสจ.สส., รพ.สมเด็จฯ,
นภาลัย,รพ.อัมพวา และ สสจ.ปข.,นฐ.)
300,000.00 -เบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ
32,000.00 -จ่ายค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
55,000.00 -จ่ายค่าตอบแทน/ค่าธรรมเนียมแก่
ผู้สอบบัญชี ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
5,000.00 -จ่ายตามข้อบังคับสหกรณ์
40,000.00 -จ่ายตามระเบียบสหกรณ์
-จ่ายตามข้อบังคับสหกรณ์ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการ
-จ่ายตามข้อบังคับสหกรณ์ ประกอบ
กับมติคณะกรรมการ
472,000.00

480,000.00

401,950.00

40,000.00
50,000.00
4,000.00
20,000.00

25,005.99
43,096.32
2,380.50
11,433.00

40,000.00
50,000.00
4,000.00
20,000.00

114,000.00

81,915.81

114,000.00

2.4 หมวดค่าวัสดุ
2.4.1 ค่าวัสดุสานักงาน
(เครื่องเขียนแบบพิมพ์)

100,000.00

73,147.60

2.4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

15,000.00

12,934.00

2.4.4 ค่าวัสดุอื่นๆ

10,000.00

-

100,000.00 -ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุในการจัดพิมพ์
ระเบียบ/สัญญาเงินกู้ยืม
15,000.00 -ของใช้ในสหกรณ์ อุปกรณ์ทาความ
สะอาด
10,000.00 -ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้

125,000.00

86,081.60

80,000.00
30,000.00

69,742.52
3,720.00

110,000.00

73,462.52

รวม

รวม
2.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์
2.5.1 ค่าเสื่อมราคาครุภณ
ั ฑ์
2.5.2 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์
รวม

-จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
-จ่ายค่าไฟฟ้าสานักงาน
-จ่ายค่าน้าประปาสานักงาน
-จ่ายค่าส่ง EMS, ค่าแสตมป์,
ค่าลงทะเบียน

125,000.00
80,000.00 -ตัดค่าเสื่อมครุภณ
ั ฑ์
20,000.00 -ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ฯ
ได้แก่ Windows ,Anti-Virus ลิขสิทธิ์
100,000.00

- 25 -/2.6 หมวดค่าใช่สอย...

- 25 หมวดรายจ่าย

ปีบัญชี 2559
ขอตั้ง
จ่ายจริง

2.6 หมวดค่าใช้สอย
2.6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ/ค่าอบรม/
สัมมนา

200,000.00

71,872.00

2.6.2 ค่ารับรอง / ของที่ระลึก

100,000.00

74,063.50

2.6.3 ค่าศึกษาดูงาน / การจัด
โครงการ
2.6.4 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา

300,000.00

80,086.00

20,000.00

8,500.00

2.6.5 ค่าทาความสะอาด

30,000.00

30,000.00

2.6.6 ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

50,000.00

42,209.19

400,000.00

297,101.00

2.6.8 ค่าดูแลระบบ

20,000.00

1,412.40

2.6.9 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

40,000.00

41,480.00

2.6.7 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

2.6.10 ค่าปรับปรุง/ก่อสร้างสานักงาน
สหกรณ์
รวม

2.7 หมวดดอกเบี้ย
2.7.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

2.7.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมแหล่งต่างๆ

รวม

4,000,000.00

5,160,000.00
7,000,000.00

15,000,000.00

22,000,000.00

-

646,724.09

ปีบัญชี 2560
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

150,000.00 -เป็นค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงพาหนะ
ค่าที่พักและอื่นๆ ในการอบรม/สัมมนา
ของ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้อง
100,000.00 -ค่ารับรองคณะกรรมการ/ผูเ้ กี่ยวข้อง/
บุคคลหรือหน่วยงานผู้เข้าศึกษาดูงาน
400,000.00 -การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ
20,000.00 -เป็นค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง
30,000.00 -ค่าจ้างบุคคลทาความสะอาด
สานักงาน รายเดือนๆละ 2,500 บาท
60,000.00 -ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
และจ้างถ่ายเอกสาร-เข้าเล่มจากร้าน
ภายนอก
500,000.00 -เป็นค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ ค่า
เดินทาง ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง
วัสดุต่างๆ
10,000.00 -จ้างเอกชนหรือบุคคล ดูแลเว็บไซต์
สหกรณ์
60,000.00 -เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในการ
จัดทาเอกสารและบัญชี ในช่วงกลางปี/
สิ้นปี และกรณีมีงานเร่งด่วน หรือ
มีความจาเป็น
-เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในการ
จัดทา/Run Online โปรแกรมสหกรณ์
(ชสอ.) และตรวจสอบข้อมูลหลังเวลา
ปิดทาการ
6,000,000.00 -เป็นค่าปรับปรุง หรือก่อสร้าง
สานักงานแห่งใหม่ พร้อมตกแต่ง
ภายใน และ/หรือซื้อที่ดินเพื่อการสร้าง
สานักงานแห่งใหม่
7,330,000.00

8,500,000.00 -จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์
อื่น(ประมาณ 210 ล้านบาท/ร้อยละ 4
ต่อปี)
705,532.30 20,000,000.00 -จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยมื จากแหล่งหรือ
สถาบันทางการเงินต่างๆ(คิดจากเงิน
กู้ยืม 400 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี)
7,287,423.19 28,500,000.00
6,581,890.89

- 26 -/2.8 หมวดค่าใช้สอย...

- 26 หมวดรายจ่าย
2.8 หมวดค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงานอื่น
2.8.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ปีบัญชี 2559
ขอตั้ง
จ่ายจริง
50,000.00

4,216.00

2.8.2 ค่าบริการ KTB Corporate
Online
2.8.4 ค่าเบี้ยประกันภัย

10,000.00

4,000.00

10,000.00

6,123.61

2.8.5 ค่าใช้จ่ายทั่วไป (อื่นๆ)

40,000.00

36,109.76

110,000.00

50,449.37

รวม
รวมค่าใช้จ่ายทุกหมวด
ยกเว้น* ค่าใช้จ่ายหมวดครุภณ
ั ฑ์

29,314,000.00

ปีบัญชี 2560
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

40,000.00 -ค่าธรรมเนียมธนาคารในการทา
ธุรกรรมการโอนเงินต่างธนาคาร
10,000.00 -ค่าบริการระบบ KTB Corporate
Online
10,000.00 -จ่ายค่าประกันอัคคีภัยในทรัพย์สนิ
ของสหกรณ์
40,000.00 -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
100,000.00

9,847,920.58 38,349,790.00 * หมายเหตุ ถ้ารวมค่าใช้จ่ายหมวด
ครุภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่าย คือ
9,866,420.58 บาท

หมายเหตุหากมีความจาเป็นและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้ถัวจ่ายกันได้ทุกหมวดยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
หมวดรายได้
1. ดอกเบี้ยรับ และผลตอบแทน
จากการลงทุน (ถือหุ้น/เงินกู)้

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. รายได้อื่น
รวม

ปีบัญชี 2559
ขอตั้ง
รับจริง

ปีบัญชี 2560
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

35,000,000.0031,579,493.52 35,000,000.00 -รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร / ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด
-เงินปันผลหุ้น/เฉลี่ยคืนดอกเบีย้ จาก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จากัด
2,900.00
5,000.00 -รับจากสมาชิกสมัครเข้าใหม่
5,000.00
2,740.01
10,000.00 -ค่าโฆษณาในเว็บไซต์สหกรณ์
10,000.00

35,015,000.00 31,585,133.53 35,015,000.00

ผู้จัดการ

-ขอเชิญสมาชิกซักถามในเรื่องงบประมาณรายจ่าย - รายได้ ประจาปี 2559 และ 2560 ได้ครับ
(ที่ประชุมร่วมกันซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงบประมาณการรายจ่าย - รายได้ ประจาปี 2559 และ 2560)
ที่ประชุม
-มีมติรับทราบงบประมาณรายจ่าย- รายได้ประจาปี 2560

- 27 -/ระเบียบวาระที่ 8...

- 27 ระเบียบวาระที่ 8 :

การพิจารณางบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ประจาปี 2559

ประธาน

-ขอนาเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาชี้แจงงบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบและรับรองจาก พ.ต.ท.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ในวาระนี้
ผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต)
-ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายงานที่แจกให้ โดยจะขอนาเสนอรายละเอียดตามลาดับ
หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย โปรดซักถามได้ในระหว่างที่มีการชี้แจง
( ดังรายละเอียดในเอกสาร ในหน้า 29 - 41 )
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ)
ทีป่ ระชุม - ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์และรับรองงบการเงิน ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ประจาปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด

- 28 -/รายงาน...

- 28 -

- 29 -/หนังสือรับรอง

- 29 -

- 30 -/6. รายการ...

- 30 -

- 31 -/งบแสดงฐานะ...

- 31 -

- 32 -/งบแสดงฐานะ...

- 32 -

- 33 -/งบกาไร...

- 33 -

- 34 -/งบกาไร...
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- 41 ระเบียบวาระที่ 9 :
ประธาน

การพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559

-ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้
-ปี 2559 สหกรณ์ฯ มีกาไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้ว รวมทั้งสิ้น
21,737,212.95 บาท คณะกรรมการดาเนินการฯเห็นสมควรให้มีการจัดสรรกาไรสุทธิ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และตามข้อ 28 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัดพ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
รายการ

1. กาไรสุทธิ

ปี 2559

ปี 2558

บาท

%

บาท

%

21,737,212.95 100.00 19,961,731.26 100.00

1.1 ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
1.2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

2,282,407.36

10.50

2,026,236.23

10.15

10,000.00

0.04

10,000.00

0.05

63.19 12,575,430.14
(ร้อยละ 5.00)
11.47 2,125,064.89
(ร้อยละ 6.60)
3.68
725,000.00

63.00

2. กาไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 - 1.2 อาจจัดสรรดังต่อไปนี้
2.1 เงินปันผลตามหุ้น
2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย
2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
2.4 ทุนสาธารณประโยชน์
(คงเหลือ 1,080,078.12 บาท)
2.5 ทุนปรับปรุงสานักงาน
(คงเหลือ 32,700 บาท)
2.6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล
(คงเหลือ 228,015.34 บาท)

ที่ประชุม

13,735,347.85
(ร้อยละ 5.05)
2,492,422.82
(ร้อยละ 8.00)
800,000.00

10.65
3.63

2,000,000.00

9.20

2,500,000.00

12.52

67,300.00

0.31

0.00

0.00

349,734.92

1.61

0.00

0.00

(19,444,808.59) (89.46)

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ)
-ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์อนุมัติ จัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 35 เสนอมาตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น
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ประธาน

ทีป่ ระชุม

การพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปี 2560

-ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 18 กาหนดว่า
“ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน สาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็นสมควร
แก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถ้า
ที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับปีใด ก็
ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง” ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ขอกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันในวงเงิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
ทั้งนี้เพื่อบริการแก่สมาชิก เช่น การจัดกิจกรรมการโครงการ การจัดสวัสดิการ การรักษาสภาพคล่อง
ในเรื่องการถอนเงินฝาก การให้กู้เงินกู้ประเภทต่างๆ แก่สมาชิก
-และอ้างถึง ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน
การกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยได้กาหนด
หลักเกณฑ์ให้ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป คือ พิจารณาจาก
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับทุนสารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้าย
ก่อนวันประชุมใหญ่ ถ้าหากไม่เกิน 200 - 300 ล้านบาท ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือค้าประกัน
ของสหกรณ์เป็นจานวน 1.4 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์
-ซึ่งในการนี้คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 35 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจาปี 2560 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆภายนอกได้ในวงเงินเท่าเดิม คือไม่เกิน 400,000,000 บาท
(-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-)
-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอ จานวนวงเงินเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญสมาชิกเสนอและ
ร่วมกันพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560
ต่อไปด้วยครับ
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ร่วมกันพิจารณา)
-ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีมติเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้กาหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจาปี 2560 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมเงินจากธนาคารและจากสถาบันการเงิน
อื่นๆ ภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท (-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) เท่าเดิม
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ประธาน

ที่ประชุม

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ประจาปี 2560

-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทั้งปวงของสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 25 ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดาเนินการ
เกินกว่า 100 ล้านบาท จึงจะต้องจ้างผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น
ซึ่งในปีบัญชีสหกรณ์ 2559 ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ดาเนินการคัดเลือก
เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชี สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
2560 จานวน 3 ราย/คณะ คือ
1. ดร.ศักดิ์ชัย จันทร์เรือง บริษัท สานักบัญชีทองเอก จากัด เลขที่ 414/199 ชั้น 12
อาคารส าราญแมนชั่ น ซอยประชาราษฎร์ บ าเพ็ ญ 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จานวนเงินรวม 50,000 บาท (-ห้าหมื่น
บาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองปีละ 2 - 3 ครั้ง ครั้งละ 2 – 3 วันทาการ พร้อมผู้ช่วย 2-3 คน
ทุกครั้ง
2. นายประสาน งามสม เลขที่ 186/37 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองโสน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จานวนเงินรวม 45,000 บาท (-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยจานวน 3 คน ทาการสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 3 – 5 วันทาการ
3. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด การ เลขที่ 2/123 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขต
สะพานสูง กรุงเทพมหานคร เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จานวนเงินรวม 60,000 บาท
(-หกหมื่นบาทถ้วน-) ส่งนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ และ/หรือหัวหน้าสายงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ
ตามที่นายทะเบียนกาหนด พร้อมทีมงานประมาณ 3 – 4 เข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้งๆ ละ
ประมาณ 2 – 4 วันทาการ
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ร่วมกันพิจารณา)
-ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก คัดเลือกผู้สอบบัญชี
(รับใบอนุญาต) รายที่ 2 คือ นายประสาน งามสม เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
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ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
เรียงตามลาดับคะแนน ดังนี้
ผู้สมัครกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2560
หมายเลข 1 นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค ได้คะแนน
237 คะแนน
หมายเลข 2 นางมยุรี
กล้าณรงค์
ได้คะแนน
180 คะแนน
หมายเลข 3 นางชูจิตต์
ยอดพานิช
ได้คะแนน
233 คะแนน
หมายเลข 4 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ ได้คะแนน
195 คะแนน
หมายเลข 5 นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ
ได้คะแนน
218 คะแนน
หมายเลข 6 นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง
ได้คะแนน
213 คะแนน
หมายเลข 7 นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ ได้คะแนน
194 คะแนน
หมายเลข 8 นายสมโชค
โชติชัยวงศ์
ได้คะแนน
158 คะแนน
หมายเลข 9 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
ได้คะแนน
218 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิ 678 ราย จานวนผู้มาใช้สิทธิ 477 ราย ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 ราย
-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36 (ประจาปี 2560 - 2561)
1
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค ได้คะแนน
237 คะแนน
2
นางชูจิตต์
ยอดพานิช
ได้คะแนน
233 คะแนน
3
นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ
ได้คะแนน
218 คะแนน
4
นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
ได้คะแนน
218 คะแนน
5
นางสายสุนีย์ จันทร์ทอง
ได้คะแนน
213 คะแนน
6
นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ ได้คะแนน
195 คะแนน
7
นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ ได้คะแนน
194 คะแนน

ประธาน

-ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560
หมายเลข 1 นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
ได้คะแนน
265 คะแนน
หมายเลข 2 นายกิติพงษ์ ทองเหลือ
ได้คะแนน
201 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิ 678 ราย จานวนผู้มาใช้สิทธิ 473 ราย ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7 ราย
-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2560
1
นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
ได้คะแนน
265 คะแนน
-แจ้งวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36 จานวน 15 คน ดังนี้
1. นายนิคม
เจริญดี
ประธานกรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
2. นายบุญนะ
ลิมกุล
กรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
3. นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน กรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
4. นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
กรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
5. นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 2)
6. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
กรรมการ
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
7. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการ
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
8. นายทศพล
สุวรรณ
กรรมการ
(วาระที่ 1 ปีที่ 2)
9. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค กรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 1)
10. นางชูจิตต์
ยอดพานิช
กรรมการ
(วาระที่ 2 ปีที่ 1)
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ที่ประชุม

11. นางสายสุนีย์
12. นายเสกสรรณ์
13. นางสาวปิยมาศ
14. นางกาญจน์สุดา
15. นายสุพจน์
-รับทราบ

จันทร์ทอง
สกุลเอื้อ
ศิธรกุล
ลิมปนิลชาติ
ทองเงินเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(วาระที่ 2
(วาระที่ 2
(วาระที่ 1
(วาระที่ 1
(วาระที่ 1

ปีที่ 1)
ปีที่ 1)
ปีที่ 1)
ปีที่ 1)
ปีที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 13 : เรื่องอื่น ๆ
13.1 การดาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
ประธาน
-ในปี 2559 สส.ชสอ.ได้เพิ่มการรับสมัครสมาชิกประเภทสมทบ (เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร
และบุตรบุญธรรม, เกิดปี พ.ศ. 2503 และ 2504 เป็นต้นไป, มีสุขภาพแข็งแรง ณ วันที่สมัคร)
ค่าสมัครสมาชิกและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,840 บาท เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ
เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ประมาณ 600,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจานวนสมาชิกในรอบเดือนที่เสียชีวิต
คูณอัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ) ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก สส.ชสอ. 1)ได้รับเงินสงเคราะห์
หลังจากสมาชิกเสียชีวิต 2) ลดภาระหนี้สินให้ครอบครัว 3) เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับ
ผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์
ที่ประชุม
-รับทราบ
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
ประธาน
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด เป็นศูนย์ประสาน งานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เลขที่
สมาชิก0340 ค่าสมัครสมาชิกและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,000 บาท ผู้สมัครต้องมี
สุขภาพแข็งแรงและปราศจากประวัติโรคเหล่านี้ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ได้แก่
1) โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ 2) โรคหัวใจ 3) โรควัณโรคในระยะอันตราย 4) โรคเบาหวาน
5) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าอันตราย (ใบรับรองแพทย์
ใช้ได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย) อายุสมาชิกผู้สมัคร ต้องอายุไม่เกิน 58 ปี
-ในปัจจุบันสมาชิกสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
เมื่อเสียชีวิตสหกรณ์ต้นสังกัดหรือทายาทที่ระบุไว้ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จานวนประมาณ
1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจานวนสมาชิก ณ วันที่เสียชีวิต x ค่าสงเคราะห์ต่อศพ 7.20 บาท
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559)
ที่ประชุม
-รับทราบ
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- 46 -กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ไทย(กสธท.)
ประธาน
-เป็นกองทุนสวัสดิการ ล้านที่ 2 ให้แก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการและ
บนความจาเป็นของสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาท และในปี 2559
อัตราเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บ คือ 3,250 บาท/ปี (อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตรามรณะ)
โดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการได้กาหนดคุณสมบัติผู้สมัคร คือ 1) ต้องเป็นสมาชิก สสธท.
2) อายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 3) สุขภาพแข็งแรง(รอบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559
เป็นต้นไป) โดยจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ เมื่อครบ 180 วัน ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป)
เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง สหกรณ์ต้นสังกัดหรือทายาทที่ระบุไว้ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ
จานวนประมาณ 1,000,000 บาท
ที่ประชุม
-รับทราบ
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ผู้จัดการ
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ก่อตั้งใน 2 ปี
ที่ผ่านมาโดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม โดยเมื่อสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิตลง
สหกรณ์ต้นสังกัดหรือทายาทที่ระบุไว้ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จานวนประมาณ 100,000 บาท
โดยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีในช่วงเดือน มกราคม และสมาชิกสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสมาคมฯ ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
13.2 การเสนอความก้าวหน้าในการจัดหาสถานที่ อาคาร ในการสร้างสานักงานสหกรณ์
คุณพิเชษฐ์
- จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติให้สรรหาที่ดินหรืออาคาร
ให้เป็นที่ตั้งสานักงานของสหกรณ์ฯ ทางคณะกรรมการดาเนินการได้แต่งตั้งคณะทางานในการ
สรรหาอาคารหรือที่ดินเพื่อเป็นสานักงานแห่งใหม่ของสหกรณ์ฯ ภายใต้เงื่อนไข วงเงินไม่เกิน
10,000,000.00 บาท ที่ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของหน่วยงานทั้ง 3 อาเภอ การคมนาคมสะดวก
ซึ่งคณะกรรมการขอเสนออาคารพาณิชย์ 2 ห้อง สูง 5 ชั้น ราคา 14,000,000.00 บาท และ
สามารถลดจานวนชั้นได้ โดยลดราคาลงมาตามจานวนชั้น อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสานักงาน
ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ตรงข้ามสานักงานตารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
ผู้ขายให้ข้อเสนอดังนี้ ทางสหกรณ์จะซื้อกี่ชั้นก็ได้ กรณีขายขอซื้อคืนในราคาขาย ราคายังอยู่ในช่วง
เจรจา จึงนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ร่วมพิจารณา
คุณนิตยา
-ขอเสนอที่ประชุมใหญ่และคณะกรรมการ กรณีการก่อสร้างสานักงานใหม่ ทางสมาชิกไม่เห็นด้วย
เนื่องจากสานักงานสหกรณ์แห่งเดิม เป็นสานักงานที่เหมาะสมและอยู่ในทาเลที่การคมนาคมสะดวก
และไม่ไกลจากตลาด ประกอบกับสหกรณ์ฯ ไม่ได้มีสมาชิกที่ต้องดาเนินกิจกรรมทางธุรกรรมการเงิน
ที่มากมาย ควรอยู่อย่างพอเพียง
คุณอัฎฐวัฒน์ -ขอเสนอการขอใช้อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม(อาคารปัจจุบัน) เนื่องจากทาง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสานักงาน
แห่งใหม่งบประมาณ 49,000,000.00 บาท โดยไม่รื้ออาคารสานักงานแห่งเดิม เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณของทางสหกรณ์
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- 47 ประธาน
ประธาน

-ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการในการ
ดาเนินการดังกล่าว โดยจะนาข้อเสนอแนะต่างไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
ชุดที่ 36 ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์
-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
บุญนะ ลิมกุล
(นายบุญนะ ลิมกุล)
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม



นิคม เจริญดี
(นายนิคม เจริญดี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 35

