(สาเนา)
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 (ครั้งที่ 36)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สมาชิกผู้เข้าประชุม จานวน 544 คน (สมาชิกทัง้ หมด 698 คน)
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 36 เข้าประชุม
1. นายนิคม
เจริญดี
ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ
ศิธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
กรรมการและเหรัญญิก
5. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
กรรมการและผู้จัดการ
6. นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสายสุนีย์
จันทร์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นางชูจิตต์
ยอดพานิช
กรรมการ
9. นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
กรรมการ
10. นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
กรรมการ
11. นายบุญนะ
ลิมกุล
กรรมการ
12. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการ
13. นางกาญจน์สุดา
ลิมปนิลชาติ
กรรมการ
14. นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายทศพล
สุวรรณ
กรรมการ (ลาออก)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณัฐกานต์
สังฆัสโร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดสมุทรสงคราม
2. นายณัฐนันท์
ช้างพลี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัตกิ าร
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
3. นายประสาน
งามสม
ผู้สอบบัญชี
4. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เปิดประชุมเวลา 09.10 น.
นายหทัย พันธุ์พงษ์วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ตาแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2560 (ครั้งที่ 36) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด และขอให้
การประชุมสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ของการประชุมที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรในศุภมงคล
สมั ยขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ สมาชิก สหกรณ์ ผู้เ ข้าประชุม ทุก ท่ าน
ให้มีความสุขตลอดปี 2561 จากนั้น นายนิคม เจริญดี ประธานกรรมการ ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป
/ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1 :
ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ทราบ

-นายนิคม เจริญดี ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติส หกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อ 69 วรรคหนึ่ง แห่ง ข้อบัง คับ สหกรณ์ออมทรัพ ย์
สาธารณสุ ข สมุ ท รสงคราม จ ากั ด พ.ศ. 2557 ก าหนดว่า “องค์ ป ระชุ ม ในการประชุ ม ใหญ่
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โ ดยผู้แทนสมาชิก ต้องมี ผู้แทนสมาชิก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะ
เป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนเกิน 100 คน ถือว่าเป็นองค์ประชุม ผมจึงขอเปิด
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ตามระเบียบวาระดังนี้
1.1 แนะนาคณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ส หกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ผู้สอบบัญชี
1. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 36
ที่เข้าร่วมประชุม ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายนิคม
เจริญดี
ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยมาศ
ศิธรกุล
กรรมการและเลขานุการ
4. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก
5. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
กรรมการและผู้จัดการ
6. นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสายสุนีย์
จันทร์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นางชูจิตต์
ยอดพานิช
กรรมการ
9. นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
กรรมการ
10. นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
กรรมการ
11. นายบุญนะ
ลิมกุล
กรรมการ
12. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการ
13. นางกาญจน์สุดา
ลิมปนิลชาติ กรรมการ
14. นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการ
2. กรรมการดาเนินการลาออก จานวน 1 ราย
1. นายทศพล
สุวรรณ
กรรมการ
3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
1. นางสาววรรณึง
ชายชาติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชี
2. นายวชิรพล
รัตนไพศาล
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
3. นางสาวอุไรรัตน์
เนตรเถื่อน
เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นางสาวชนิกา
หนูฉายา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
5. ผู้สอบบัญชี
1. นายประสาน
งามสม
ที่ประชุม...

-3ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

-รับทราบ
1.2 การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ในรอบปีบัญชี 2560
-ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เพิ่มเป็นจานวน
เงิน 50 ล้านบาท รวมมีหุ้นอยู่กับชุม นุมสหกรณ์ฯ เป็นจานวนเงิน 52 ล้านบาท โดยเงินปันผล
ที่ จ ะได้ รั บ จากการซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม 50 ล้ า นบาทนี้ สหกรณ์ จ ะได้ รั บ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2561
โดยคณะกรรมการดาเนินการจะนาเงินปันผลดังกล่าวไปดาเนินการก่อสร้างสานักงานของสหกรณ์ฯ
แห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ มีผลกระทบ
ต่อเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก
-ในปีนี้สหกรณ์มีร ายได้เ พิ่ม ขึ้นจากปีก่อน 5 แสนกว่าบาท โดยคณะกรรมการดาเนินการมี การ
กาหนดการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์เพื่อควบคุมรายได้ไม่ต่ากว่า
70% และค่าใช้จ่ายไม่เ กิ น 30% เพื่อให้ส มาชิก ได้รับ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่ น้อยกว่า
ในปีที่ผ่านมา
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปี 2560
ประธาน

-ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 วรรคเก้า กาหนดว่า
“ประธานกรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
-ข้อ 4 วรรคสิบ กาหนดว่า “กรรมการการเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อ
โดยที่ประชุมใหญ่สหกรณ์รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
-ข้อ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกิ น
สิบหกคน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการเลือกตั้ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุท ธิ์
และยุติธรรม
-ข้อ 11 ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณานาเสนอสัดส่วนจานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินการเลือกตั้ง
เพื่อช่วยงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่
การเลื อกตั้ ง ในครั้ ง นี้ คณะกรรมการด าเนิ น การฯ ได้มี ม ติเ ห็น ชอบให้ใ ช้ ก ารลงคะแนนด้ ว ย
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ตามความในข้อ 17 (2) เหมือนปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้ขอความอนุเ คราะห์จ ากส านัก งานการเลือกตั้ง ประจ าจัง หวั ด
สมุทรสงคราม ดาเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจากสานักงาน
การเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสงคราม ชี้แจงการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ให้สมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการลงคะแนน
คณะกรรมการด าเนิ น การฯ ขอเสนอสั ด ส่ ว นคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จ านวน 10 คน
ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน กรรมการการเลือกตั้ง 9 คน มี ห น้า ที่
ความรับผิดชอบดังนี้
(1) กรรมการ…

-4(1) กรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิท ธิ์เ ลือกตั้ง จานวน 6 คน เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มี สิท ธิ์
เลือกตั้ง และจ่ายบัตรแสดงตนเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(2) กรรมการคุมคูหาลงคะแนน จานวน 1 คน เพื่อควบคุมการเข้าใช้สิทธิ์ลงคะแนน โดยการรับ
บัตรแสดงตนเก็บไว้ ก่อนเข้าคูหาลงคะแนน
(3) กรรมการคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จานวน 1 คน เพื่อควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบ
บัตรเลือกตั้ง
(4) กรรมการประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวก จานวน 1 คน
1. ค่าตอบแทน
1.1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 1,000 บาท
1.2 กรรมการการเลือกตั้ง จานวน 500 บาท
ในการนี้จึง ขอมติ จากที่ ป ระชุม พิ จ ารณาจ านวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 10 คน
(รวมประธานกรรมการการเลือกตั้ง) ต่อไป
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 10 คน
ประธาน
-คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้เปิดรับ สมั ครสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่ อนล่วงหน้า
ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 – 30 พฤศจิ ก ายน 2560 เพื่ อ ลดขั้น ตอนในการด าเนิน การและประหยัด เวลา
จึงขอนาเสนอรายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเลือกตั้งตามระเบียบ ดังนี้
มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสมโชค
โชติชัยวงศ์
2. นางสุภาพร
เรืองเดช
3. นางพรพิมชญา
พริกคง
4. นางสมฤทัย
วงษ์สนิท
5. นางมิ่งสมร
ขันกาเหนิด
6. นางซาฬีฌาม์
ชัยเจริญชนม์
7. นางจุฑามาส
ใจพรหม
8. นางจาปี
ยังวัฒนา
9. นางสาวจุฑามาส
มาฆะลักษณ์
10. นายทองใส
คาบาง
ขอเชิญ ที่ป ระชุม ใหญ่เสนอชื่อ สมาชิก สหกรณ์ เป็น ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อจัดการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561 ขอเชิญ
ครับ
นางจุฑามาส ใจพรหม -ขอเสนอ นางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธาน
-มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบเลือกนางสาวจุฑามาส มาฆะลักษณ์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธาน...
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-ขอเชิญ นางสาวจุฑามาส มาฆะลัก ษณ์ป ระธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อ คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ง จ านวน 9 คน เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ รั บ รองให้ เ ป็ น กรรมการเลื อกตั้ ง ตามข้ อ
10 วรรคสองแห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ขอเชิญครับ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาสัดส่ว นคณะกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 9 คน
เพื่อดาเนินการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอชื่อสมาชิกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 9 คน ดังนี้
1. นายสมโชค
โชติชัยวงศ์
2. นางสุภาพร
เรืองเดช
3. นางพรพิมชญา
พริกคง
4. นางสมฤทัย
วงษ์สนิท
5. นางมิ่งสมร
ขันกาเหนิด
6. นางซาฬีฌาม์
ชัยเจริญชนม์
7. นางจุฑามาส
ใจพรหม
8. นางจาปี
ยังวัฒนา
9. นายทองใส
คาบาง
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบเลือกรับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตัง้ ตามที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ขออนุญาตชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
การเลือกตั้ง เปิดลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 11.30 น. เป็นต้นไป และปิดการลงคะแนนเวลา 14.00 น.
โดยดาเนินการดังนี้
1. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัญญาณเริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 11.30 น.
2. สมาชิก แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง)
3. สมาชิก ที่ ล งลายมื อชื่อในบัญ ชีร ายชื่อผู้มี สิท ธิ์เ ลือกตั้ง แล้ว รับ บัตรแสดงตน เข้าแถว
รอหน้าคูหา
4. สมาชิกเข้าในคูหาเลือกตั้ง โดยเรียงตามลาดับที่เข้าแถว
5. ส่งบัตรแสดงตนให้กับกรรมการการเลือกตั้ง
6. เข้าคูหาเลือกตั้ง จะมีเครื่องลงคะแนนสีเขียวติดตั้งอยู่ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง
7. ให้สังเกตว่าเครื่องลงคะแนนจะแสดงสถานะไฟสีเขียว แสดงว่าพร้อมที่จะให้ลงคะแนน
แล้ว โดยเจ้าพนักงานจากสานักงานการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ควบคุมดูแล
8. การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ให้กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการเลือกไม่เกิน 7 หมายเลข
ไฟที่ปุ่มหมายเลขจะสว่างขึ้น
9. กดปุ่ม ยืนยัน ไฟจะกะพริบ สีแดง และเครื่องลงคะแนนจะพิ ม พ์ slip การลงคะแนน
ออกจากเครื่ อ งลงคะแนน ให้ ท่ านน า slip จากเครื่อ งลงคะแนนไปใส่ ล งในหี บ บัต รเลื อกตั้ ง
(ออกจากคูหา)
***เป็นอันเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
ส่วนการเลือกตั้ง…
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ที่ประชุม

ส่วนการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิ จ การ สมควรใช้ก ารเลือกตั้ง โดยวิธีอื่ น
เนื่องจากมีผู้สมัครตาแหน่งละ 1 ท่าน เท่ากับจานวนที่สหกรณ์ต้องการ ซึ่งจะเสนอในระเบียบวาระ
ที่ 3 การเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดาเนิน การ ชุดที่ 37 และผู้ ตรวจสอบกิ จ การ
ประจาปี 2561 ว่าจะใช้การลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีใด จึงจะเหมาะสม
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 37 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557
ข้อ 72 ก าหนดว่า “ให้ ส หกรณ์ มี ค ณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ ประกอบด้ว ย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก”
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 36 ที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 74 มีจานวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้
ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง จานวน 8 คน
ลาดับที่
1
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ–สกุล
ประธานกรรมการ
นายนิคม
เจริญดี
กรรมการ
นายบุญนะ
ลิมกุล
นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
นางอารมย์
อร่ามเมือง
นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน
นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
นายทศพล
สุวรรณ

การดารงตาแหน่ง
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 1 วาระที่ 2
สมัยที่ 1 วาระที่ 2
สมัยที่ 1 วาระที่ 2

กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งอีก 1 ปี จานวน 7 คน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ–สกุล
นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ
นางสาวปิยมาศ
ศิธรกุล
นางกาญจน์สุดา
ลิมปนิลชาติ
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
นางสายสุนีย์
จันทร์ทอง
นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
นางชูจิตต์
ยอดพานิช

การดารงตาแหน่ง
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 2 วาระที่ 1
สมัยที่ 2 วาระที่ 1
สมัยที่ 2 วาระที่ 1
สมัยที่ 2 วาระที่ 1

กรรมการ...

-7กรรมการที่หยุดพัก 1 ปี ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จานวน 5 คน
ลาดับที่
1
1
2
3
4

ชื่อ–สกุล
ประธานกรรมการ
นายนิคม
เจริญดี
กรรมการ
นายบุญนะ
ลิมกุล
นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
นางอารมย์
อร่ามเมือง
นายศุภโชค
พุ่มแตงอ่อน

การดารงตาแหน่ง
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2

ตามข้อบัง คับ สหกรณ์ออมทรั พย์ส าธารณสุ ขสมุ ท รสงคราม จ ากั ด พ.ศ.2557 ข้อ 102
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุท รสงคราม จากั ด ว่าด้วย การเลือกตั้ง ประธาน
กรรมการ กรรมการด าเนิน การ และผู้ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ. 2559 ข้อ 49 ก าหนดว่ า
“การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์มีจานวน
ตามที่นายทะเบียนกาหนด ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจาปี
ที่ ป ระชุม ใหญ่ จะเลื อ กตั้ ง กรรมการดาเนิ น การ หรื อผู้ ซึ่ง ดารงต าแหน่ ง หน้า ที่ ป ระจ า
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ และห้ามบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 72 วรรคท้าย
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 สมัครเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์
ตามข้อบัง คับ สหกรณ์ออมทรั พย์ส าธารณสุ ขสมุ ท รสงคราม จ ากั ด พ.ศ.2557 ข้อ 103
ก าหนดว่ า “การด ารงต าแหน่ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้
มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการ
ซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้า”
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบกิ จการของสหกรณ์ พ.ศ.2559
ข้อ 7 (2) กาหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ “ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ หรือหน่วยงานอื่ นที่ได้รับ การรับ รองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์
ข้อ 8 (2) กาหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ “เป็นกรรมการ
ของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ ”
ในโอกาสนี้ ขออนุญาตแนะนาผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ขอเชิญผู้สมัครออกมาแนะนาตัวบริเวณด้านหน้าเวที พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้สมัคร...

-81. ผู้สมัครตาแหน่งประธานกรรมการ
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล

นายสุรศักดิ์

ช้างคนมี

หมายเลขประจาตัว
1

2. ผู้สมัครตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นายพิมพ์ลกั ษณ์
นายทรงศักดิ์
นางลักขณา
นายบุญวัฒน์
นายธีระพงษ์
นายพินิจ
นางมยุรี
นายบัญญัติ
นายสุชิน
นายเทิดพันธุ์

อยู่วัฒนา
สังข์มณีโชติ
ไม่น้อย
ไทรย้อย
ฐิติธนากุล
กล่าคลองตัน
กล้าณรงค์
ฉัตระทิน
น้อยสกุล
บุญทอง

หมายเลขประจาตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. ผู้สมัครตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ลาดับที่
1

ชื่อ – สกุล
นายกิติพงษ์

ทองเหลือ

หมายเลขประจาตัว
1

สมาชิกสหกรณ์ผู้ทรงเกียรติทุก ท่าน มีสิท ธิ์เลือกผู้ส มัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็น ประธานกรรมการ
จานวน 1 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2562 กรรมการดาเนินการ จานวน
7 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2562 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
จานวน 1 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ และพิจารณา
การเลือกตั้งประธานกรรมการ จานวน 1 ท่าน มีผู้สมัคร 1 ท่าน และการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการ จานวน 1 ท่าน มีผู้สมัคร 1 ท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ว่าจะดาเนินการเลือกตั้ง
โดยวิธีเปิดเผย ด้วยการยกมือลงคะแนน
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
โดยวิธีเปิดเผย ด้วยการยกมือลงคะแนน ส่วนกรรมการดาเนินการ เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ตามมติที่ประชุมใหญ่ ให้ใช้วิธีลงคะแนนเลือกตั้ง แบบเปิดเผย ด้วยการยกมื อ
และจะประกาศผลการเลื อ กตั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการ พร้ อ มกั บ กรรมการด าเนิ น การที่ ไ ด้ เมื่ อ
การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง เสร็ จ แล้ ว และขอเชิ ญ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ฯ ร่ ว มประชุ ม
เพื่ อมอบหมายหน้า ที่ ความรับ ผิ ดชอบ ณ เวลานี้ และแจ้ง ให้ ป ระธานกรรมการดาเนิ นการฯ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4...

-9ระเบียบวาระที่ 4 : รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 (ครั้งที่ 35)
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
เลขานุการ

นายอดิเรก
ประธาน
ที่ประชุม

-ขอให้สมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่าน ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2559 (ครั้งที่ 35) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาคผนวก 1 รายงานประจาปี 2560
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันทบทวนและรับรองรายงานการประชุม)
-ขอทักท้ วงว่า ในระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 13 ไม่มีการบันทึก รายงานว่าที่ ประชุม
มีมติอย่างไร ขอให้คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงและแก้ไขการจัดทารายงานประชุมใหญ่ต่อไป
ด้วย
-ขอขอบคุณท่านสมาชิก ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559 ฉบับที่ได้ส่งสหกรณ์
จังหวัดสมุทรสงคราม และฉบับสาเนาที่สหกรณ์ฯ ได้มีการลงมติไว้ครบถ้วน คงจะมีความผิดพลาด
ในการจัดพิมพ์ของโรงพิมพ์
-รับรองรายงานการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 (ครั้งที่ 35) เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2559

ระเบียบวาระที่ 5 :
ผู้จัดการ

รายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560

-ผมขอเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้ดาเนินกิจการตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 34 ปี 9 เดือน 16 วัน การดาเนินกิจการสหกรณ์ถือว่าเป็น
ธุรกิจบริการ ซึ่งได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง
ส่วนในด้านทุนการดาเนินการ สหกรณ์มีทุนดาเนินการเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุ ทรสงคราม จ ากัด มีสินทรัพย์ (หนี้สิน +ทุน) 594,214,149.44 บาท ตามตาราง
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานปี 2559 และปี 2560

1 ผลการดาเนินงาน...

- 10 1.ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานปี 2559 และปี 2560
รายการ
จานวนสมาชิก (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว
เงินรับฝากออมทรัพย์ (วันเกิด)
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น
เงินกู้ยืมระหว่างปี
ชาระคืนระหว่างปี
เงินกู้ยืมคงเหลือ
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินให้สมาชิกกูร้ ะหว่างปี
สมาชิกชาระคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ลูกหนีเ้ งินกู้คงเหลือ สิ้นปี
ทุนของสหกรณ์
สินทรัพย์รวม
กาไรสุทธิ

31 ตุลาคม 2559 31 ตุลาคม 2560
เพิ่ม (ลด)
1,247
1,248
1
286,371,590.00 308,597,160.00 22,225,570.00
2,028,385.48
2,674,186.43
645,800.95
0.00
4,005.70
4,005.70
149,988,186.87 156,084,366.73
6,096,179.86
700,000.00
700,000.00
0.00
50,600,000.00 35,110,000.00 (15,490,000.00)
735,193.00
0.00
52,700,000.00
81,000,000.00
1,700,000.00
19,361,251.21
1,340,793.46
328,639,300.00
320,553,051.63
517,467,449.34
328,810,847.62
536,073,713.09
21,737,212.95

540,190.00

(195,003.00)

ร้อยละ
0.08
7.76
31.84
100.00
4.06
0.00
(30.61)
(26.52)

11,179,486.30 11,179,486.30 100.00
204,500,000.00 151,800,000.00 288.05
163,500,000.00 82,500,000.00 101.85
42,700,000.00 41,000,000.00 2,411.76
21,650,104.58
2,288,853.37 11.82
2,178,009.38
837,215.92 62.44
361,967,039.88 33,327,739.88 10.14
351,274,511.36 30,721,459.73 9.58
528,159,977.86 10,692,528.52 2.07
354,671,007.53 25,860,159.91 7.86
594,214,149.44 58,140,436.35 10.85
22,245,733.57
508,520.62 2.34

2. สมาชิกภาพ...

- 11 2. สมาชิกภาพ
จานวนสมาชิก เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
สมาชิกสหกรณ์เข้าใหม่ระหว่างปี -สมาชิก
-สมาชิกสมทบ
สมาชิกลาออกระหว่างปี
สมาชิกสมทบลาออกระหว่างปี
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
-สมาชิก
-สมาชิกสมทบ
ปี 2558
ปี 2559
รายการ
เข้า
ออก
รวม
เข้า
ออก
สมาชิก
117
48
1,274
29
56
150

1,247
16
17
7
25
1,248
696
552
รวม
1,247

เข้า
33

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ปี 2560
ออก
รวม
32
1,248

แผนภูมิแสดงสมาชิกเข้า-ออก เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2558-2560
117

100
48

50
29

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

56

33

32

0
เข้า

ออก

3. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เป็นจานวนรวม 286,371,590.00 บาท
ซึ่งในระหว่างปี มีการเพิ่มหุ้นรายเดือน จานวนทั้งสิ้น 25,708,960.00 บาท และถอนหุ้นระหว่างปี
(ลาออก) จ านวน 3,483,390.00 บาท จนถึง ณ ปัจ จุบันวันที่ 31 ตุล าคม 2560 สหกรณ์มี
ทุนเรือนหุ้น จานวนทั้งสิ้น 308,597,160.00 บาท
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

ทุนเรือนหุ้น (บาท)
219,779,370.00
244,268,270.00
266,582,540.00
286,371,590.00
308,597,160.00

เฉลี่ยต่อสมาชิก บาท/คน
191,779.55
213,334.73
209,248.46
229,648.43
247,273.37
แผนภูมิ...
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บาท
350,000,000

300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0

แผนภูมิแสดงสถานะทุนเรือนหุ้น เปรียบเทียบย้อนหลัง
ปี 2556-2560
308,597,160
266,582,540 286,371,590
219,779,370 244,268,270

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

4. เงินรับฝาก
จากการดาเนิ น งานจนถึ ง ณ วั น ที่ 31 ตุ ล าคม 2560 มี เ งิ น รับ ฝากจากสมาชิ ก เป็ น เงิ น
158,762,558.86 บาท และรั บ ฝากจากสหกรณ์ อื่ น และสมาคมฌาปนกิ จ ฯ เป็ น เงิ น
36,350,190.00 บาท โดยเฉลี่ยเงินฝาก ต่อสมาชิกคนหนึ่งเท่ากับ 127,213.59 บาท
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

เงินรับฝาก
(บาท)
66,477,045.72
132,276,434.45
181,781,266.40
204,051,765.35
195,112,748.86

สินทรัพย์รวม
เงินฝากต่อสินทรัพย์รวม
(บาท)
(ร้อยละ)
458,673,661.63
14.49
500,553,238.25
26.43
35.13
517,459,982.11
38.06
536,073,713.09
32.84
594,214,149.44

เงินรับฝาก
(บาท)
66,477,045.72
132,276,434.45
181,781,266.40
204,051,765.35
158,762,558.86

ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
219,779,370.00
244,268,270.00
266,582,540.00
286,371,590.00
308,597,160.00

เงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
(ร้อยละ)
30.25
54.15
68.19
71.25
51.45
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แผนภูแผนภู
มิแสดงสถานะเงิ
นรับนฝากจากสมาชิ
บย้ออนหลั
นหลังงปีปี2556-2560
2556-2560
มิแสดงสถานะเงิ
รับฝากจากสมาชิกกเปรี
เปรียยบเที
บเทียยบย้
600,000,000.00
500,000,000.00

บาท

400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00
100,000,000.00
0.00



ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
เงินฝาก
66,477,045.72 132,276,434.45 181,781,266.40 204,051,765.35 195,112,748.86
ทุนเรือนหุ้น 219,779,370.00 244,268,270.00 266,582,540.00 286,371,590.00 308,597,160.00
สินทรัพย์รวม 458,673,661.63 500,553,238.25 517,459,982.11 536,073,713.09 594,214,149.44

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี
2. เงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี
3. เงินกู้พิเศษเพื่อการครองชีพ
ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี
4. เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างการชาระหนี้
ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี
6. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี
7. เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
ร้อยละ 5.00 บาท ต่อปี
8. เงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการ
ร้อยละ 1.00 บาท ต่อปี

ในระหว่างปี...

- 14 ในระหว่างปี สหกรณ์มีรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2560 โดยมียอดหนี้เงินกู้ตลอดปี แยกตามประเภทเงินกู้ได้ดังนี้
ประเภทเงินกู้
ยอดยกมา
ให้กู้ระหว่างปี
รับชาระ
คงเหลือ
1 พ.ย. 2559
ระหว่างปี
31 ต.ค. 2560
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
4,614,870.00 21,624,400.00 21,305,210.00
4,934,060.00
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน SMS
203,700.00
773,400.00
823,700.00
153,400.00
เงินกูส้ ามัญ
449,420,560.00 320,613,300.00 317,505,069.11 452,528,790.89
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการครองชีพ 30,962,737.58
6,163,000.00
7,176,324.26 29,949,413.32
เงินกู้พเิ ศษปรับโครงสร้าง
28,663,272.00 12,616,915.48
3,981,257.99 37,298,929.49
การชาระหนี้
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการศึกษา
187,000.00
0.00
69,500.00
117,500.00
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะ
3,298,800.000
0.00
392,400.00
2,906,400.00
สงเคราะห์
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการ
0.00
176,024.40
3,650.00
172,374.40
ท่องเที่ยว
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการ
116,509.76
0.00
17,400.00
99,109.76
สวัสดิการ
รวม
517,467,449.34 361,967,039.88 351,274,511.36 528,159,977.86
ปี
ให้กู้ระหว่างปี
ชาระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ
2556

463,012,200.00

371,338,720.23

451,060,941.04

2557

382,507,663.76

339,110,936.47

494,457,668.33

2558

375,093,407.00

360,169,874.36

509,381,200.97

2559

328,639,300.00

320,553,051.63

517,467,449.34

2560

361,967,039.88

351,274,511.36

528,159,977.86

แผนภูมิ...
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แผนภูมิแสดงสถานะเงินให้กู้แก่สมาชิก เปรียบเทียบย้อนหลัง
ปี 2556-2560
600,000,000.00
500,000,000.00

บาท

400,000,000.00
300,000,000.00
200,000,000.00

100,000,000.00
0.00

2556
2557
2558
2559
2560
ให้กู้ระหว่างปี
463,012,200.00 382,507,663.76 375,093,407.00 328,639,300.00 361,967,039.88
ชาระคืนระหว่างปี 371,338,720.23 339,110,936.47 360,169,874.36 320,553,051.63 351,274,511.36
ยอดคงเหลือ
451,060,941.04 494,457,668.33 509,381,200.97 517,467,449.34 528,159,977.86

6. รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ
ปี
2556
2557
2558
2559
2560

รายได้
25,680,730.59
30,938,256.67
32,626,436.87
31,585,133.53
31,725,819.42

รายจ่าย
11,466,527.83
13,469,355.00
12,664,705.61
9,847,920.58
9,480,085.85

กาไรสุทธิ
14,214,202.76
17,468,901.67
19,961,731.26
21,737,212.95
22,245,733.57

แผนภูมิ...

- 16 แผนภูมิแสดงรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ เปรียบเทียบย้อนหลัง ปี 2556-2560

แผนภูมิแสดงรายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ เปรียบเทียบย้อนหลัง
ปี 2556-2560
35,000,000.00
30,000,000.00

บาท

25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
รายได้
รายจ่าย
กาไรสุทธิ

2556
25,680,730.59
11,466,527.83
14,214,202.76

2557
30,938,256.67
13,469,355.00
17,468,901.67

2558
32,626,436.87
12,664,705.61
19,961,731.26

2559
31,585,133.53
9,847,920.58
21,737,212.95

2560
31,725,819.42
9,480,085.85
22,245,733.57

7. ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการ
ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2559
1,080,078.12 บาท
ได้รับการจัดสรรจากกาไรสุทธิ ปี 2559
2,000,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,080,078.12 บาท
จ่ายระหว่างปี 2560
1,547,282.00 บาท
คงเหลือสิ้นปี 2560
1,532,796.12 บาท

ในปี 2560...

- 17 ในปี 2560 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ มีรายการดังต่อไปนี้
1. สงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส บิดา และมารดาของสมาชิก จานวน 48 ราย
รวมเป็นเงิน 399,000.00 บาท ได้แก่
ลาดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
จานวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
1 นางพยอม
จิตต์ทิพย์
19,000.00
2 มารดานางเพยาว์
จิตต์ทิพย์
3,000.00
3 นางเกลียวพันธ์
บุญธรรมจินดา
15,000.00
4 มารดานางวิไลลักษณ์ ทิวากรกฎ
3,000.00
5 มารดานางปราณี
นุชประดิษฐ์
3,000.00
6 บิดานางสาวนันทภัค ชนะพันธ์
3,000.00
7 บิดานายธนิศร
เร่งรัด
3,000.00
8 นายไพฑูรย์
วิไลเบญจวรรณ
12,000.00
9 บิดานางวันทนา
วิไลเบญจวรรณ
3,000.00
10 นางสุคา
พันธุ์เขียว
18,000.00
11 มารดานางฑิญาณี
นฤมิตรมงคล
3,000.00
12 บิดานางสาวสุชาดา
เรืองเดช
3,000.00
13 คู่สมรสนางอารีย์
สิงห์เจริญ
43,000.00
14 บิดานายสมจินต์
ชาญกระบี่
3,000.00
15 บิดานางสมหญิง
ดารงคุณาวุฒิ
3,000.00
16 นางหลั่น
บุญมา
19,000.00
17 มารดานางสาวอรรถา บุญมา
3,000.00
18 มารดานางอุบลศรี
โชคโภคาทรัพย์กุล
3,000.00
19 นายฉอ้อน
ศรีพุ่ม
12,000.00
20 บิดานายอดิเรก
ศรีพุ่ม
3,000.00
21 นายน้อย
ขยายวงค์
19,000.00
22 บิดานางดลฤดี
คล้ายพฤกษ์
3,000.00
23 นายถม
วงศ์เกษม
10,000.00
24 บิดานางนิชาภา
วงศ์เกษม
3,000.00
25 นายเซียมติด
แซ่เจียม
20,000.00
26 บิดานางสาวนวพร
ธรรมศิรินิเวศ
3,000.00
27 บิดานายสุรเชษฐ
บุระมาน
3,000.00
28 มารดานางสายพิณ
พันธเสน
3,000.00
29 บิดานางปราณี
นุชประดิษฐ์
3,000.00
30 บิดานางสาวศรินนา
ธรรมศิรินิเวศ
3,000.00

ลาดับ…

- 18 ลาดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ – ชื่อสกุล
บิดานางมิ่งสมร
ขันกาเหนิด
นายยก
กิมซุ่มฮวด
บิดานางสาวจันทนา กิมซุ่มฮวด
มารดานางสาวนันทภัค ชนะพันธ์
นายเกษม
เกียรติชูเจริญ
บิดานางประภาพร
มารยาท
บิดานายนริศ
เกียรติชูเจริญ
นางสาวสมบุญ
สุขเกษม
มารดานางกฤษณา
สมบูรณ์
มารดานางรุ่งนภา
ทองอาไพ
นางโสภา
เจริญสุข
มารดานางภัทรา
ผิวงาม
มารดานางซาฬีฌาม์ ชัยเจริญชนม์
นางทองอยู่
เรืองตระกูล
มารดานางศิริพร
มาสิก
มารดานางนันทิยา
สังขกุล
นายช้วน
นพรัตน์
บิดานางสาวอัญชลี
นพรัตน์
รวมเป็นเงิน

จานวนเงิน(บาท)
3,000.00
20,000.00
3,000.00
3,000.00
19,000.00
3,000.00
3,000.00
20,000.00
3,000.00
3,000.00
20,000.00
3,000.00
3,000.00
16,000.00
3,000.00
3,000.00
21,000.00
3,000.00
399,000.00

หมายเหตุ

2. ค่าพวงหรีด
จานวนเงิน
6,500.00 บาท
3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
จานวนเงิน
40,000.00 บาท
4. กองทุนเพื่อการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์
จานวนเงิน
2,000.00 บาท
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัดในวาระครบรอบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5. เงินฝากออมทรัพย์ (วันเกิด)
จานวนเงิน 285,000.00 บาท
6. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจาปี 2560
จานวนเงิน
2,500.00 บาท
7. บริจาคเพื่อการสาธารณสุขและอื่นๆ
จานวนเงิน
3,000.00 บาท
8. มอบเงินผู้เกษียณอายุราชการหรือลาออก
จานวนเงิน 12,000.00 บาท
จากราชการ
9. ทาบุญทอดกฐินสามัคคี
จานวนเงิน
4,000.00 บาท
10. บริจาคสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
จานวนเงิน 777,300.00 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
11. สวัสดิการเจ้าหน้าที่และค่ารักษาพยาบาล
จานวนเงิน 15,982.00 บาท

8. กรรมการ...

- 19 8. กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนา
ในปี 2560 คณะกรรมการการดาเนินการ ได้จัดส่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วม
ประชุม อบรม และสัมมนา รวมทั้งสิ้น 12 รายการ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

5

6
7
8

9

โครงการ/หลักสูตร
วัน/สถานที่
ประชุมสัมมนาหลักสูตร “การบริหารการเงิน” วันที่
3 – 4 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ประชุมโครงการสหกรณ์โ ปรแกรมนาร่องใช้โ ปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สานักงานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ. นนทบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ส มาชิก ของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2560 ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ประชุมโครงการสหกรณ์โ ปรแกรมนาร่องใช้โ ปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สานักงานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จ.นนทบุรี
อบรมหลั ก สู ต ร”ผู้ ต รวจสอบกิ จ การขั้ น พื้ น ฐาน ครั้ ง ที่ 6
วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 จ.เพชรบุรี
สัม มนารับ ฟัง ความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญ ญัติส หกรณ์
(ฉบับที่...) พ.ศ....กับอนาคตสหกรณ์ไทย และโครงการฝึกอบรม
ผู้ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชีย ชะอา จ.เพชรบุรี
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย วันที่ 27 พฤษภาคม
2560 ณ สานักงานชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
จากัด จ.นนทบุรี

ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย

นิคม
สายสุนีย์
พิมพ์ลกั ษณ์

3,150.00

พิมพ์ลกั ษณ์
วรรณึง

1,624.00

1,550.00

คณะกรรมการ
3,454.00
ดาเนินการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
พิมพ์ลกั ษณ์
วรรณึง
วชิรพล

1,200

วรรณึง
วชิรพล

1,200.00

สายสุนีย์

4,400.00

พิมพ์ลกั ษณ์

4,987.00

พิมพ์ลกั ษณ์
วรรณึง
วชิรพล
อุไรรัตน์

2,024

ลาดับ...

- 20 ลาดับ
10

11

12

ที่ประชุม

โครงการ/หลักสูตร
วัน/สถานที่
สัม มนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 4 ภูมิ ภาค (ภาคตะวันตก
และกทม. 1-2) วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์
101 อาคารฟอรั่ม อิ ม แพค เมื องทองธานี อ าเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี และประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ของชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
โรงแรมเวล อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ประชุม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2560 ชุม นุม สหกรณ์ออมทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย จากัด วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
จ.นนทบุรี

ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย

พิมพ์ลกั ษณ์
วรรณึง
วชิรพล
อุไรรัตน์

3,943.50

พิมพ์ลกั ษณ์
(เบิกค่าใช้จ่าย
จาก ชสอ.)
วรรณึง,วชิรพล
อุไรรัตน์
ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2560 ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ พิมพ์ลกั ษณ์
ภาคตะวันตก วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ วรรณึง
ครูนครปฐม จ.นครปฐม
วชิรพล,อุไรรัตน์

2,387.00

3,848.00

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 : รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
ประธาน

-ขอเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560 นาเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ทราบ ในระเบียบวาระนี้
ผู้ตรวจสอบกิจการ -ขอขอบคุณท่านประธาน และขอดาเนินการตามระเบียบวาระต่อไป
ตามที่ ที่ป ระชุม ใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 เมื่ อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ได้เลือกตั้ง ข้าพเจ้า
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด สาหรับปีทางบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี้

รายงาน...
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ที่ประชุม

(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณารายงานการตรวจสอบกิจการ)
-รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 7...

- 27 ระเบียบวาระที่ 7 : รับทราบแผนดาเนินงานและการจัดทางบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปี 2561
รองประธานกรรมการ -ตามมติคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ชุดที่ 36 ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาจัดทาแผนดาเนินงานและการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปี 2561 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
เพื่อรับทราบ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 79 (5)
ดังนี้
แผนดาเนินงานปี 2561
แผนการดาเนินงาน

ปี 2560
ผลงาน

ปี 2561
แผนงาน

1. แผนการรับสมัครสมาชิก และการระดมทุน
ก. การรับสมาชิก (ราย)
33
50
ข. การรับเงินฝากออมทรัพย์/พิเศษ/ประจา (บาท)
158,762,558.86
170,000,000.00
ค. การถือหุ้นของสมาชิก (บาท)
308,597,160.00
330,000,000.00
2. แผนการดาเนินงานธุรกิจสินเชื่อ
2.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี
ง. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)
361,967,039.88
400,000,000.00
2.2 การรับคืนเงินกูจ้ ากสมาชิกระหว่างปี
จ. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)
351,274,511.36
380,000,000.00
2.3 การรับชาระดอกเบี้ยระหว่างปี
ฉ. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)
31,350,045.80
37,000,000.00
3. แผนการฝึกอบรม
3.1 การสัมมนาสมาชิกเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
3.2 จัดส่งคณะกรรมการดาเนินการ,สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น
3.3 จัดส่งคณะกรรมการดาเนินการ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดาเนินงานสหกรณ์
3.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตร

งบประมาณ...
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นายอดิเรก...

- 30 นายอดิเรก
ประธาน

นายเทิดพันธุ์
ประธาน

ที่ประชุม

-ขอสอบถามรายการที่ 2.8.4 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ ัญชี จานวน 7 เดือนเป็นเงิน 66,500 บาท
มาจากไหน
-เนื่องจากสหกรณ์ฯ ต้องเปลี่ยนการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด
ทาให้ต้องมี การยกยอดข้อมูล ของสหกรณ์ในโปรแกรมเดิม มายัง โปรแกรมใหม่ทั้ง หมด สหกรณ์
จึงจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ในอัตราจ้างวันละ 500 บาท เพื่อดาเนินการ
ยกยอดข้อมูลดังกล่าว
-รายการที่ 2.4.1 ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานมี ก ารตั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง สหกรณ์ ใ ช้ ง านในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างสูง แต่ตั้งไว้เท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไร
-ขอสอบถามค่าตอบแทนผู้จัดการ ทาไมถึงไม่มีการตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนผู้จัดการ
-ด้วยคณะกรรมการดาเนินการได้ประชุมและมีมติตั้งค่าตอบแทนผู้จัดการ จานวนเงิน 10,000.00
บาท โดยให้หักจากเงินโบนัสประจาปี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ส่วนค่าวัสดุ
สานักงานนั้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนโปรแกรม ทาให้ต้องมีการปริ้นเอกสารเพื่อตรวจเช็ครายงาน
ค่อนข้างเยอะ
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณาแผนดาเนินงาน)
และการจัดทางบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปี 2561)
-รับทราบแผนดาเนินงานและการจัดทางบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 8...

- 31 ระเบียบวาระที่ 8 :
ผู้สอบบัญชี

การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560

-ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายงานที่ แจกให้ โดยจะขอนาเสนอรายละเอียดตามลาดับ หากสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัย โปรดซักถามได้ในระหว่างที่มีการชี้แจง

หนังสือรับรอง...
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นายอดิเรก

ผู้สอบบัญชี
นายเทิดพันธุ์
ประธาน

-ขอสอบถามผู้สอบบัญชี… ความในวรรคสุดท้าย ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน“ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่สมควรเมื่อสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
เป็นประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว” นั้นคืออะไรครับ
-เป็นข้อสรุป ของผู้ส อบบั ญ ชี แต่ถ้ามี เ รื่องที่ ส าคัญ ต้องแจ้ง ซึ่ง รายงานดัง กล่าวเป็นรูป แบบที่
นายทะเบียนกาหนด
-ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลาออก จานวน 1 ราย ขอสอบถามว่าเงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่ ที่จ่ายให้
เจ้าหน้าที่เมื่อลาออกอยู่รายการใดอยู่ในหมวดไหน
-เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่เป็นเงินสะสมที่สหกรณ์ต้องตัดจ่ายในทุกๆปีเพื่อสะสมเข้าเป็นเงินสารอง
บาเหน็จเจ้าหน้าที่ แต่จะไม่ปรากฏอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน สาหรับรายนางนวิยา
สิกขบูรณะ ได้รับการอนุมั ติให้ลาออกในวันที่ 2 พฤศจิก ายน 2560 สหกรณ์ต้องจ่ายในปีบัญ ชี
2561
ผู้สอบบัญชี...

- 48 ผู้สอบบัญชี
นายกิติพงษ์
ประธาน
ที่ประชุม

-เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่ ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นการตัดจ่ายออกไปทุกปีเพื่อสะสมไว้
สาหรับจ่ายให้เจ้าหน้าที่เมื่อลาออกจากสหกรณ์
-งบแสดงฐานะทางการเงินในข้อกาไรสุทธิประจาปี 2559 หน้า 63 จานวนเงิน 21,737,212.92
บาท ซึ่ ง ยอดไม่ ต รงกั บ การจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ ปี 2559 ที่ ไ ด้ มี ก ารรั บ รองเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ขอให้
คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องด้วย
-ขอขอบคุ ณคุ ณกิ ติพ งษ์ ขอแก้ ไ ขก าไรสุท ธิป ระจ าปี 2559 หน้า 63 จากเดิม จ านวนเงิ น
21,737,212.92 บาท แก้ไขเป็น 21,737,212.95 บาท
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณางบการเงินปี 2560)
-มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์และอนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2560 ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 9 : การพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
ประธาน

-ปี 2560 สหกรณ์มีกาไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้วเป็นจานวนเงิน
22,245,733.57 บาท
-คณะกรรมการดาเนินการฯเห็นสมควรให้มีการจัดสรรกาไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ.2557
ข้อ 28 ดังต่อไปนี้

ปี 2560
ปี 2559
บาท
%
บาท
%
1. กาไรสุทธิ
22,245,733.57 100.00 21,737,212.95 100.00
1.1ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ 2,335,802.02 10.50
2,282,407.36 10.50
1.2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 0.13
10,000.00 0.04
2. กาไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 - 1.2 ข้างบนนี้ อาจจัดสรรดังต่อไปนี้
2.1 เงินปันผลตามหุ้น
14,874,836.50 66.87 13,735,347.85 63.19
(ร้อยละ 5.05)
(ร้อยละ 5.05)
2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย
2,553,602.71 11.48
2,492,422.82 11.47
(ร้อยละ 8.20)
(ร้อยละ 8.00)
2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
800,000.00 3.60
800,000.00 3.68
2.4 ทุนสาธารณประโยชน์
1,601,492.34 7.20
2,000,000.00 9.20
2.5 ทุนปรับปรุงสานักงาน
50,000.00 0.22
67,300.00 0.31
2.6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล
0.00
349,734.92 1.61
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560)
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์และอนุมัตจิ ัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560 ตามที่ประธานเสนอ
รายการ

ระเบียบวาระที่ 10...

- 49 ระเบียบวาระที่ 10 : การพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ประจาปี 2561
ประธาน
-ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ.2557 ข้อ 18 วงเงินกู้ยืม
หรือการค้าประกัน “ที่ป ระชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน สาหรับปีหนึ่งๆ ไว้
ตามที่ จ าเป็นสมควรแก่ การดาเนินงาน วงเงินซึ่ง ก าหนดดัง ว่านี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับปีใด
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง”
-โดยในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ขอกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค้าประกั นในวงเงิน 400,000,000.- บาท (-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) ทั้ง นี้เ พื่อบริการแก่ส มาชิก
เช่น การจัดกิจกรรมโครงการ การจัดสวัสดิการ การรักษาสภาพคล่อง ในเรื่องการถอนเงินฝาก
การให้กู้เงินกู้ประเภทต่างๆ แก่สมาชิก
-ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2548 ข้อ 3.1.1 พิจารณาจาก
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระเต็ม มูลค่าแล้วรวมกับ ทุนส ารองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
สุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และข้อ 3.1.2 กาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณวงเงินการกู้ยืมเงิน
หรือการค้าประกั นของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ 1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
ทุนเรือนหุ้นรวมกั บ ทุนส ารองของสหกรณ์ เกิ น 300 ล้านบาท ถึง 400 ล้านบาท ถือใช้วงเงิน
การกู้ยืมเงินหรือค้าประกันของสหกรณ์เป็นจานวน 1.3 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของ
สหกรณ์ (ทุ นเรื อนหุ้น จ านวน 308,597,160.00 บาท และทุ น ส ารองของสหกรณ์ จ านวน
21,650,104.58 บาท รวมทั้งสิ้น 330,247,264.58 บาท สามารถกู้ยืม หรือค้าประกันในวงเงิน
429,321,443.95 บาท)
-ในการนี้ คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 36 จึงเสนอต่อที่ป ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจาปี 2561 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
จากธนาคาร และสถาบั นการเงินอื่ นๆ ภายนอกได้ ในวงเงิ น คือ ไม่ เ กิ น 400,000,000 บาท
(-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) เท่าเดิม
-ไม่ ทราบว่ามีส มาชิก ท่านใดจะเสนอ จ านวนวงเงินเป็นอย่างอื่ นหรือไม่ เชิญสมาชิก เสนอและ
ร่วมกันพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ฯ ประจาปี 2561 ต่อไป
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติด้วยเสียงข้างมากและอนุมัติ วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันในวงเงินไม่เกิน 400,000,000.บาท (-สี่ร้อยล้านบาทถ้วน-) เท่าเดิม

ระเบียบวาระที่ 11...

- 50 ระเบียบวาระที่ 11 :
ประธาน

ที่ประชุม

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561

-การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทั้งปวงของสหกรณ์
ตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 โดยตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลัก เกณฑ์ ก ารพิจ ารณาสหกรณ์ที่ จะแต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี
ภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1. มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือมีทุนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด แต่สมัครใจให้ผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี
2. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ซึ่งสหกรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อ ในการนี้สหกรณ์สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนทาหน้าที่ดัง กล่าวข้างต้น และสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญ ชี
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ดาเนินการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่ ง มี ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอบริการสอบบัญชี สาหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จานวน 2 รายคือ
1. นายประสาน งามสม เลขที่ 186/37 หมู่ ที่ 2 ตาบลหนองโสน อ าเภอเมื องเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จานวนเงิน 45,000.00 บาท (-สี่หมื่นห้า
พันบาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยจานวน 3 คน ทาการสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 – 5 วันทาการ
2. พันตารวจโทหญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ที่อยู่สานักงาน 923/60 ถนนเอกชัย ตาบล
มหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
จานวนเงิน 50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ พร้อมทีมงานผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3 คน
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
-มีมติด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบให้เลือกนายประสาน งามสม เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ประจาปี 2561

ระเบียบวาระที่ 12...

- 51 ระเบียบวาระที่ 12 : การพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
ประธาน

-ด้วยมีการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วย การกาหนดค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 และนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ. 2559 ทาให้ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุท รสงคราม จากั ด
พ.ศ. 2557
-โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 36 ครั้ง ที่ 10/2560 ได้ร่วมกั นพิ จ ารณาและ
เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557
ดังกล่าว ในข้อ 28,71 และข้อ 102 ตามประกาศและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด พร้อม
ส่ง(ร่าง)ข้อบังคับที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าไปแล้วนั้น
-ซึ่งในการนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการฯ ครั้งที่ 14/2560 ได้มีก ารขอทบทวนมติ และ
เห็นชอบให้ถอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557
ในข้อ 102 ออกจากการเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุมใหญ่ ด้วยเหตุผลที่ความในข้อบังคับฯ ดังเดิมนั้น
มีความเหมาะสมดีแล้ว
-ในการนี้ จึง ขอแจ้ง ให้ที่ ป ระชุม ใหญ่สามั ญ รับทราบและขอถอนการพิ จ ารณาแก้ ไขข้อบัง คับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุขสมุท รสงคราม จ ากั ด พ.ศ. 2557 ในข้อ 102 ออก และขอให้
ที่ประชุมใหญ่ ร่วมกันพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
พ.ศ. 2557 ในข้อ 28,71 ตาม(ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ต่อไปด้วย
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2557 เป็น “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560” รายละเอียดดังนี้
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ข้อความเดิม
ข้อความที่แก้ไข
เหตุผล
ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปี ข้อ 28. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปี -แก้ ไ ขให้ เ ป็ น ไปตาม
ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ ทางบัญชี และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ กฎกระทรวง
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ
ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ ให้จัดสรรเป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ก าไรสุ ท ธิ และเป็ น ค่ า บ ารุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์ ก าไรสุ ท ธิ และเป็ น ค่ า บ ารุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทย ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง แห่ ง ประเทศไทย ร้ อ ยละหนึ่ ง ของก าไรสุ ท ธิ แ ต่
แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
ไม่เกินสามหมื่นบาท
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร ความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี้
ได้ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม...

- 52 ข้อความเดิม
(1) เป็ น เงิ น ปั น ผลตามหุ้ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ใน
อัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ตามส่วนแห่ ง ระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุ น
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลสาหรับปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้น ที่
จ่ายสาหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น
ที่ ส มาชิ ก ได้ ชาระต่ อ สหกรณ์ ภายในวั นที่ ห้ าของ
เดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่
เดื อ นนั้ น ส่ ว นหุ้ น ที่ ส มาชิ ก ช าระต่ อ สหกรณ์
หลั ง วัน ที่ ห้ าของเดื อ น สหกรณ์ จ ะคิด เงิ นปั น ผล
ให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ ส มาชิก ตามส่ว น
ธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท าไว้ กั บ สหกรณ์ ใ นระหว่ า งปี
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เว้ น แต่ ส มาชิ ก ที่ ผิ ด นั ด
การชาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(3) เป็นเงิน โบนัส แก่ ก รรมการและเจ้ าหน้า ที่
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอั ตราเงินปันผล ไม่เกิ น
ร้อยละสองแห่งทุ นเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่ มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบ
ของก าไรสุท ธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้ส หกรณ์
สะสมไว้สาหรับใช้จ่าย หรือสาธารณประโยชน์ หรือ
สวัส ดิก ารต่างๆ หรือการกุ ศลตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุ นเพื่ อการศึ ก ษาโดยทั่ วไป หรือเพื่ อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ
(7) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือกองทุนต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(8) กาไรสุทธิส่วนที่ เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้ส มทบ
เป็นทุนสารองทั้งสิ้น

ข้อความที่แก้ไข
(1) เป็ น เงิ น ปั น ผลตามหุ้ น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ใน
อัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ตามส่วนแห่ ง ระยะเวลา อนึ่ง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุ น
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลสาหรับปีใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้น
ที่ จ่ า ยส าหรั บ ปี นั้ น ก็ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราดั ง กล่ า ว
มาแล้ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้น
ที่ ส มาชิ ก ได้ ชาระต่ อ สหกรณ์ ภายในวั นที่ ห้ าของ
เดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปันผลตั้งแต่
เดื อ นนั้ น ส่ ว นหุ้ น ที่ ส มาชิ ก ช าระต่ อ สหกรณ์
หลั ง วัน ที่ ห้ าของเดื อ น สหกรณ์ จ ะคิด เงิ นปั น ผล
ให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่ ส มาชิก ตามส่ว น
ธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท าไว้ กั บ สหกรณ์ ใ นระหว่ า งปี
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เว้ น แต่ ส มาชิ ก ที่ ผิ ด นั ด
การชาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(3) เป็นเงิน โบนัส แก่ ก รรมการและเจ้ าหน้า ที่
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอั ตราเงินปันผล ไม่เกิ น
ร้อยละสองแห่งทุ นเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่ มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของก าไรสุท ธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้ส หกรณ์
สะสมไว้สาหรับใช้จ่าย หรือสาธารณประโยชน์ หรือ
สวัส ดิก ารต่ างๆ หรือการกุ ศลตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุ นเพื่ อการศึ ก ษาโดยทั่ วไป หรือเพื่ อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของ
กาไรสุทธิ
(7) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือกองทุนต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(8) กาไรสุทธิส่วนที่ เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้ส มทบ
เป็นทุนสารองทั้งสิ้น

เหตุผล

ข้อความเดิม...

- 53 ข้อความเดิม
ข้ อ 71. อ านาจหน้ า ที่ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้ ง ปวงที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ การ
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจ ฉัยข้ออุ ทธรณ์ของผู้สมั ครซึ่ง มิ ได้รับ เลือกเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิ จารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
ดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจ าปี แ สดงผลการ
ด าเนิ น งานของสหกรณ์ จ ากคณะกรรมการ
ดาเนิ น การ และผลการตรวจสอบประจ าปี จ าก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจ ารณาก าหนดวงเงินซึ่ง สหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้าประกัน
(6) รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์
(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับ ทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และชุ ม นุ ม สหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(11) ก าหนดรูป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ดจะท าเป็ น
เครื่ องเกื้ อหนุ นบรรดาสมาชิ ก ตามวัต ถุ ป ระสงค์
ของสหกรณ์

ข้อความที่แก้ไข
ข้ อ 71. อ านาจหน้ า ที่ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้ ง ปวงที่ เ กิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น กิ จ การ
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจ ฉัยข้ออุ ทธรณ์ของผู้สมั ครซึ่ง มิ ได้รับ เลือกเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิ จารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ
ดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจ าปี แ สดงผลการ
ด าเนิ น งานของสหกรณ์ จ ากคณะกรรมการ
ดาเนิ น การ และผลการตรวจสอบประจ าปี จ าก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจ ารณาก าหนดวงเงินซึ่ง สหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้าประกัน
(6) รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์
(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับ ทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และชุ ม นุ ม สหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(10) พิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก หรื อ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ์
มอบหมาย
(11) ก าหนดรู ป การซึ่ง สหกรณ์ คิด จะท าเป็ น
เครื่ องเกื้ อหนุ นบรรดาสมาชิ ก ตามวัต ถุ ป ระสงค์
ของสหกรณ์
(12) พิจารณากาหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น
และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ

เหตุผล
-แก้ ไขใ ห้ เ ป็ น ไ ป
ตามข้ อ 14 ขอ ง
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ย ก า ร
ตรวจสอบกิ จ การ
ของสหกรณ์ พ.ศ.
2559

ระเบียบวาระที่ 13...

- 54 ระเบียบวาระที่ 13 : ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
ประธาน

-ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560 ได้เลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง ขอ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
1. ผลการนับ คะแนนประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิ จ การ
ประจาปี 2561 เรียงตามหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ดังนี้
หมายเลข
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
ประจาตัว
ได้คะแนน
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัคร
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
1
นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
152
กรรมการดาเนินการสหกรณ์
1
นายพิมพ์ลกั ษณ์ อยู่วัฒนา
215
2
นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
279
3
นางลักขณา
ไม่น้อย
250
4
นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
278
5
นายธีระพงษ์
ฐิติธนากุล
223
6
นายพินิจ
กล่าคลองตัน
112
7
นางมยุรี
กล้าณรงค์
188
8
นายบัญญัติ
ฉัตระทิน
214
9
นายสุชิน
น้อยสกุล
233
10
นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
239
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1
นายกิติพงษ์ ทองเหลือ
162
จานวนผู้มสี ิทธิ์เลือกตัง้ 698 ราย จานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตัง้ 486 ราย คิดเป็น 69.30 ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 3 ราย 0.43

2. ผลการเลือกตัง้ ...

- 55 2. ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการดาเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 37 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561 เรียงตามคะแนน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
หมายเลข
ชื่อ – สกุล
ได้คะแนน
ประจาตัว
ลาดับที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัคร
1
นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
152
1
ผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 1 เป็นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดาเนินการ มีวาระ 2 ปี
2. กรรมการดาเนินการ
หมายเลข
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่
ได้คะแนน
ประจาตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัคร
1
นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
279
2
2
นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
278
4
3
นางลักขณา
ไม่น้อย
250
3
4
นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
239
10
5
นายสุชิน
น้อยสกุล
233
9
6
นายธีระพงษ์
ฐิติธนากุล
223
5
7
นายพิมพ์ลกั ษณ์ อยู่วัฒนา
215
1
8
นายบัญญัติ
ฉัตระทิน
214
8
9
นางมยุรี
กล้าณรงค์
188
7
10
นายพินิจ
กล่าคลองตัน
112
6
ผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 1-7 เป็นผู้ที่ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการดาเนินการ มีวาระ 2 ปี
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ได้คะแนน

1
นายกิติพงษ์ ทองเหลือ
162
ผู้ที่ได้คะแนนลาดับที่ 1 เป็นผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระ 1 ปี

หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร
1

ประธาน...

- 56 ประธาน

ที่ประชุม

-ขอแจ้งผลการดารงตาแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 37 จานวน 15 คน ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 14 :

ผู้จัดการ

ชื่อ – สกุล
นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ
นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
นางสายสุนยี ์
จันทร์ทอง
นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ
นางชูจิตต์
ยอดพานิช
นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา
นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
นางลักขณา
ไม่น้อย
นายธีระพงษ์
ฐิติธนากุล
นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
นายสุชิน
น้อยสกุล

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การดารงตาแหน่ง
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 2
สมัยที่ 1 วาระที่ 2
สมัยที่ 1 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 2
สมัยที่ 2 วาระที่ 1
สมัยที่ 2 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1
สมัยที่ 1 วาระที่ 1

เรื่องอื่น ๆ

14.1 สถานการณ์สหกรณ์นาร่องใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด สมัครเข้าร่วมเป็น 1 ใน 16 สหกรณ์นาร่อง
ใช้โ ปรแกรมระบบงานสหกรณ์อ อมทรั พย์เ พื่ อ สหกรณ์ ส มาชิก ของชุ ม นุม สหกรณ์ออมทรัพ ย์
แห่ง ประเทศไทย จากั ด (ชสอ.) และท าบั นทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสหกรณ์
นาร่องใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558
เป็ นต้ นมา โดยสหกรณ์ ฯ ได้ส่ ง เจ้ าหน้า ที่ ส หกรณ์ เ ข้ าร่ ว มการประชุม ร่ว มกั บ ชุม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย จ ากั ด และบริษัท เมโทรซิส เต็ม ส์คอร์ป อเรชั่น จ ากั ด (มหาชน)
เพื่อดาเนินการออกแบบ พัฒนาโปรแกรมให้เป็นไปตามความต้องการของสหกรณ์นาร่อง
-วันที่ 21 เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ เริ่มใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก โดยใช้
คู่ขนานกับโปรแกรมเดิมของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด จนปิดบัญชีใน
เดือนตุลาคม 2559
-วันที่ 28 ตุลาคม…
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ที่ประชุม

ผู้จัดการ

ที่ประชุม
ผู้จัดการ

ที่ประชุม

-วันที่ 28 ตุลาคม 2559สหกรณ์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ครั้งที่ 2 โครงการ
ใช้งานจริงโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
-วันที่ 23 กุ ม ภาพันธ์ 2560 ชุม นุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ ากัด ท าหนัง สือแจ้ง
สถานะโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก โดยชสอ.ได้บอกเลิกสัญญา
จ้างพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์กับผู้รับจ้าง
-วันที่ 1 มี นาคม 2560 ชุม นุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ ากั ด ท าหนัง สือแจ้ง การ
สนับสนุนสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบอกเลิกสัญญา ชสอ.เสนอจัดหาโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด โดย ชสอ.จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรม ส่วนค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุงรักษารายปี ของปีถัดไป
ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณจ่ายให้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด
-วันที่ 2 - 11 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด เข้าติดตั้ง
และสอนการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด และลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือให้ใช้ และติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด
-รับทราบ
14.2 การดาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
-ในปี 2560 สส.ชสอ.ประกาศรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมทบ (เป็นคู่สมรส บิดา มารดา
บุตร หรือบุตรบุญธรรมของสมาชิกประเภทสามัญ สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 57 ปี (เป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2503 และ 2504) ค่าสมัคร ค่าบารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,840
บาท เงินสงเคราะห์ที่ได้รับเมื่อสมาชิกเสียชีวิต ประมาณ 600,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจานวนสมาชิก
ในรอบเดือนที่เ สียชีวิต คูณอัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.270 บาท) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
มีสมาชิก 264,416 ราย
-รับทราบ
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
-สหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุขสมุ ท รสงคราม จ ากั ด เป็นศูนย์ป ระสานงานสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2554 เลขที่สมาชิก
0340 ประกาศรับ สมัครสมาชิก ประเภทสามัญ และสมทบ (เป็นลูกจ้างชั่วคราว คู่ส มรส บิดา
มารดา หรือ บุ ตรของสมาชิก สสธท.) อายุ ไ ม่ เ กิ น 57 ปีบ ริบู ร ณ์ ค่า สมั ค ร ค่ าบ ารุง และเงิ น
สงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 4,040 บาท เงินสงเคราะห์ที่ได้รับเมื่อสมาชิก เสียชีวิต ประมาณ
1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจานวนสมาชิกในรอบเดือนที่เสี ยชีวิต คูณอัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ
5.90 บาท) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีสมาชิก 179,961 ราย)
-รับทราบ

-กองทุนสวัสดิการ...
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ไทย (กสธท.)
ผู้จัดการ
-เป็นกองทุนสวัส ดิก าร ล้านที่ 2 ให้แก่ส มาชิก สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ส มาชิก สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ตามความต้องการและบนความ
จาเป็นของสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาท ในปี 2561 กสธท. ประกาศรับสมัคร
สมาชิกประเภทสามั ญและสมทบ (เป็นคู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก กสธท.) อายุไม่ เกิ น 65 ปี
บริบูรณ์ ค่าสมัคร และเงินสวัสดิการ เป็นเงิน 3,450 บาท เมื่อสมาชิกเสียชีวิต กสธท. จ่ายเงิน
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัว รายละ 1,000,000 บาท
ที่ประชุม
-รับทราบ
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ผู้จัดการ
-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้ก่อตั้ง
มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม เมื่อสมาชิก
สมาคมฯ เสียชีวิตลงสหกรณ์ต้นสังกัดหรือทายาทที่ระบุไว้ จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จานวนเงิน
ประมาณ 90,000 บาท (จานวนสมาชิกคูณ 100 บาท) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 มีสมาชิก 960 ราย
ที่ประชุม
-รับทราบ
14.3 การจัดหาที่ดินก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
(แห่งใหม่)
ประธาน
-ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมีนโยบายจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างเป็นสานักงานของสหกรณ์นั้น
คณะกรรมการดาเนินการได้มีมติเห็นชอบให้พิจารณาซื้อที่ดินบริเวณฝั่งตรงข้ามทางเข้าสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ขนาด 140 ตารางวา ราคา 1,775,000 บาท ในวันนี้
จึงมาแจ้ง/รายงานความคืบหน้าให้สมาชิกทราบ ในการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
นางรัตนาภรณ์ -ทาไมคณะกรรมการดาเนินการไม่รอสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สร้างสานักงาน
แห่งใหม่ แล้วขอใช้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หลังเก่าเป็นที่ตั้งสานักงานของสหกรณ์
ประธาน
-เนื่องจากคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ หลังเก่าอาจถูกรื้อถอน
ภายหลังได้ และคณะกรรมการดาเนินการเห็นควรให้สหกรณ์มีที่ตั้งสานักงานเป็นของตนเอง
-มีท่านใดจะสอบถามความคืบหน้าในการจัดหาซื้อที่ดินอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอรายงาน
ความคืบหน้าเพียงเท่านี้ และขอความเห็นชอบต่อไปครับ
(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ร่วมกันพิจารณา)
ที่ประชุม
-มีมติด้วยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบให้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
รายงานความคืบหน้า และให้นากลับไปพิจารณาทบทวน

ประธาน...

- 59 ประธาน
ประธาน

-ขอขอบคุณทุ ก ข้ อเสนอแนะจากสมาชิก ทุ ก ท่ านที่ ร่ว มกั นให้ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการในการ
ดาเนินการดังกล่าว โดยจะนาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ
ชุดที่ 37 ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์
-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.
ปิยมาศ ศิธรกุล
(นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล)
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

นิคม เจริญดี
(นายนิคม เจริญดี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 36
สาเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 37

