
(ส าเนา) 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 37) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.  

ณ ห้องประชุมอัมพวันเธียเตอร์ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  
       

สมาชิกผู้เข้าประชุม  จ านวน  557 คน  (สมาชิกท้ังหมด  715 คน) 
 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37 เข้าประชุม  
1. นายสุรศักดิ์  ช้างคนมี  ประธานกรรมการ 
2. นางชูจิตต์    ยอดพานิช รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล  กรรมการและเลขานุการ  
4. นายชัชชัย  ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา กรรมการและผู้จัดการ 
6. นายธีระพงษ์  ฐิติธนากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7. นายเสกสรรณ์  สกุลเอ้ือ  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
8. นายสุพจน์  ทองเงินเจริญ กรรมการ 
9. นายเทิดพันธุ์  บุญทอง  กรรมการ 
10. นางสายสุนีย์  จันทร์ทอง กรรมการ 
11. นายสุชิน  น้อยสกุล กรรมการ 
12. นางลักขณา  ไม่น้อย  กรรมการ 
13. นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ กรรมการ 
14. นายบุญวัฒน์  ไทรย้อย  กรรมการ  
 15. นายทรงศักดิ์  สังข์มณีโชติ กรรมการ   

ผู้ไม่มาประชุม 
  ไม่มี   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมหมาย  ทองค าหยู หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
     ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 

  2. นายนคร  ประสาทพร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
       ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. นายประสาน  งามสม  ผู้สอบบัญชี 
4. นายกิติพงษ์  ทองเหลือ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ทราบ 
 

ประธาน  -นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี ประธานที่ประชุม อาศัยอ านาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
 พ.ศ. 2542 และข้อ 69 วรรคหนึ่งแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
 พ.ศ. 2557 ก าหนดว่า “องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมี
 สมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน       
 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
 จ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม” ซึ่งขณะนี้         
 มีสมาชิกมาลงทะเบียน 557 คน ถือว่าเป็นองค์ประชุม ผมจึงขอเปิดประชุมและด าเนินการประชุม
 ใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ตามระเบียบวาระดังนี้  

-ขอแนะน าคณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี      
(รับใบอนุญาต) ผู้แทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม และผู้แทนจาก
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดังน้ี 

1. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37          
ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. นายสุรศักดิ์  ช้างคนมี  ประธานกรรมการ 
2. นางชูจิตต์    ยอดพานิช รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล  กรรมการและเลขานุการ  
4. นายชัชชัย  ฉันทรตันโชค กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา กรรมการและผู้จัดการ 
6. นายธีระพงษ์  ฐิติธนากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7. นายเสกสรรณ์  สกุลเอ้ือ  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
8. นายสุพจน์  ทองเงินเจริญ กรรมการ 
9. นายเทิดพันธุ์  บุญทอง  กรรมการ 
10. นางสายสุนีย์  จันทร์ทอง กรรมการ 
11. นายสุชิน  น้อยสกุล กรรมการ 
12. นางลักขณา  ไม่น้อย  กรรมการ 
13. นางกาญจน์สุดา  ลิมปนิลชาติ กรรมการ 
14. นายบุญวัฒน์  ไทรย้อย  กรรมการ  
15. นายทรงศักดิ์  สังข์มณีโชติ กรรมการ   

2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ดังนี้ 
1. นางสาววรรณึง    ชายชาติ         ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายบัญชี 
2. นายวชิรพล  รัตนไพศาล     หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3. นางสาวอุไรรัตน์  เนตรเถื่อน เจ้าหน้าที่บัญชี 
4. นางสาวเพ็ญโสภา วีระนนท ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

3. ผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
1. นายกิติพงษ ์  ทองเหลือ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

       สมุทรสงคราม  
 

4. ผู้สอบบัญชี... 



- 3 - 
 

4. ผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ดังนี้ 
1. นายประสาน    งามสม 
    ส านักงานเลขท่ี 186/37 หมู่ที่ 2 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี  

5. ผู้แทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
1. นางสมหมาย  ทองค าหยู หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชี 
      สหกรณ์สมุทรสงคราม  

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
6. ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

1. นายนคร  ประสาทพร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  :  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 (คร้ังที่ 36) วันที่ 23 ธันวาคม 2560 
 

ประธาน -มอบให้ คุณปิยมาศ  ศิธรกุล กรรมการและเลขานุการ ด าเนินการในวาระนี้  
เลขานุการ -ขอให้ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 36)  
 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต าบลลาดใหญ่  

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  ในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ใน 
http://www.sahakornhealth.net ซึ่ งเป็น Website ของสหกรณ์ เ พ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ได้
ตรวจสอบและทบทวนรายงานการประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่ง (ส าเนา) รายงานดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
ของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ภายหลังการประชุมใหญ่ภายใน 60 วัน หลังการประชุมใหญ่ เพ่ือให้สมาชิก
สหกรณ์ตรวจสอบและรับรองรายงาน และเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สหกรณ์ทักท้วงหรือให้แก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
2560 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว    

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณาทบทวนและรับรองรายงานการประชุม) 
ที่ประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 36) วันที่ 23 ธันวาคม 
 2560  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  : รายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 
 

ประธาน  -ผมขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 ดังนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้ด าเนินกิจการตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 35 ปี 10 เดือน กิจการและด าเนินงานได้เจริญก้าวหน้าขึ้น
อย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง มีทุนด าเนินการเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด มีสินทรัพย์ (หนี้สิน+ทุน) 633,549,403.13 บาท ตามตารางเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานปี 2560 และปี 2561 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินงาน... 
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1. ผลการด าเนินงานปี 2560 เทียบกับปี 2561 

รายการ 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2561 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 

จ านวนสมาชิก (คน) 1,248 1,253 5 0.40 

ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 308,597,160.00 334,118,280.00 25,521,120.00 82.70 

เงินรับฝากออมทรัพย์ (วันเกิด) 2,674,186.43 3,327,470.88 653,284.45 24.43 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 4,005.70 924,844.48 920,838.78 22,988.21 

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 156,084,366.73 185,436,766.25 29,352,399.52 18.81 

 
รายการ 31 ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2561 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 

เงินรับฝากออมทรัพย์จาก
สหกรณ์อ่ืน 

700,000.00 700,000.00 0.00 
0.00 

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
จากสหกรณ์อ่ืน 

35,110,000.00 35,010,000.00 (100,000.00) (0.28) 

เงินรับฝากออมทรัพย์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสธ.สส.) 

540,190.00 430,205.00 (109,985.00) (20.36) 

เงินกู้ยืมระหว่างปี 204,500,000.00 133,400,000.00 (71,100,000.00) (34.77) 
ช าระคืนระหว่างปี 163,500,000.00 154,247,900.00 (9,252,100.00 (5.66) 
เงินกู้ยืมคงเหลือ 42,700,000.00 21,852,100.00 (20,847,900.00) (48.82) 
ทุนส ารอง 21,650,104.58 23,985,906.60 2,335,802.02 10.79 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 2,178,009.38 2,091,541.42 (86,467.96) (3.97) 
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 361,967,039.88 488,803,807.41 126,836,767.53 35.04 
สมาชิกช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 351,274,511.36 437,480,840.09 86,206,328.73 24.54 
ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ สิ้นปี 528,159,977.86 579,482,945.18 51,322,967.32 9.72 
ทุนของสหกรณ์ 354,671,007.53 384,826,808.19 30,155,800.66 8.50 
สินทรัพย์รวม 594,214,149.44 633,549,403.13 39,335,253.69 6.62 
ก าไรสุทธิ 22,245,733.57 24,631,080.17 2,385,346.60 10.72 

 

2. สมาชิกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ... 

จ านวนสมาชิก เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 1,248 คน 
สมาชิกสหกรณ์เข้าใหม่ระหว่างปี -สมาชิก        21 คน 

-สมาชิกสมทบ 23 คน 
สมาชิกลาออกระหว่างปี        10  คน 
สมาชิกสมทบลาออกระหว่างปี        29  คน 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 1,253 คน 

-สมาชิก  707 คน 
-สมาชิกสมทบ 546 คน 
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รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เข้า ออก รวม เข้า ออก รวม เข้า ออก รวม 
สมาชิก 29 56 1,247 33 32 1,248 44 39 1,253 

 

3. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เป็นจ านวนรวม  308,597,160.00 บาท 
  ซึ่งในระหว่างปี มีการเพิ่มหุ้นรายเดือน จ านวน 28,888,370.00 บาท และถอนหุ้นระหว่างปี  
  (ลาออก) จ านวน 3,367,250.0m 0 บาท จนถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 

  จ านวนทั้งส้ิน 334,118,280.00 บาท 
 

4. เงินรับฝาก 
จากการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิก  

  เป็นเงิน 189,689,081.61 บาท และมีเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์

  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  เป็นเงิน 36,140,205.00 บาท         
  โดยเฉล่ียเงินรับฝากต่อสมาชิกคนหนึ่งเท่ากับ 151,387.93 บาท 

 

ปี 
เงินรับฝาก 

(บาท) 
สินทรัพย์รวม 

(บาท) 
เงินฝากต่อสินทรัพย์รวม 

(ร้อยละ) 

2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

132,276,434.45 
181,781,266.40 
204,051,765.35 
195,112,748.86 
225,829,286.61 

500,553,238.25 
517,459,982.11 
536,073,713.09 
594,214,149.44 
633,549,403.13 

26.43 
35.13 
38.06 
32.84 
35.65 

 

ปี 
เงินรับฝาก 

(บาท) 
ทุนเรือนหุ้น 

(บาท) 
เงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น 

(ร้อยละ) 

2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

132,276,434.45 
181,781,266.40 
204,051,765.35 
158,762,558.86 
189,689,081.61 

244,268,270.00 
266,582,540.00 
286,371,590.00 
308,597,160.00 
334,118,280.00 

54.15 
68.19 
71.25 
51.45 
56.77 

 

 
 
 

5. เงินให้กู้... 

ปี ทุนเรือนหุ้น (บาท) เฉล่ียต่อสมาชิก บาท/คน 

2557 244,268,270.00 213,334.73 
2558 266,582,540.00 209,248.46 
2559 286,371,590.00 229,648.43 
2560 308,597,160.00 247,273.37 
2561 334,118,280.00 266,654.65 
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5. เงินให้กู้แก่สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ก าหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน SMS ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
2. เงินกู้สามัญ       ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
3. เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
4. เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้    ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
5. เงินกู้พิเศษเพ่ือสมาชิกเกษียณอายุราชการ  ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 
6. เงินกู้พิเศษเพ่ือการรวมหนี้   ร้อยละ 6.00 บาท ต่อปี 

7. เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา    ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี 
8. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์   ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี  
9. เงินกู้พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว    ร้อยละ 5.00 บาท ต่อปี  
10. เงินกู้พิเศษเพ่ือการสวัสดิการ   ร้อยละ 1.00 บาท ต่อปี 

ในระหว่างปี สหกรณ์ฯ มีรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม  
  2561 โดยมียอดหนี้เงินกู้ตลอดปี แยกตามประเภทเงินกู้ได้ดังนี้ 

ประเภทเงินกู้ ยอดยกมา 
1 พ.ย. 2560 

ให้กู้ระหว่างปี รับช าระ 
ระหว่างปี 

คงเหลือ 
31 ต.ค. 2561 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 4,934,060.00 25,098,548.85 24,721,160.00 5,311,448.85 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน SMS 153,400.00 885,000.00 867,500.00 170,900.00 
เงินกู้สามัญ 452,528,790.89 421,698,290.00 351,598,989.61 522,628,091.28 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการครองชีพ 29,949,413.32 5,487,000.00 34,700,799.01 735,614.31 
เงินกู้พิเศษการปรับ
โครงสร้างหนี้ 

37,298,929.49 8,307,900.00 23,692,782.43 21,914,047.06 

เงินกู้พิเศษเพ่ือสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 

0.00 900,000.00 5,069.86 894,930.14 

เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

0.00 25,940,622.96 957,319.18 24,983,303.78 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา 117,500.00 0.00 63,600.00 53,900.00 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 
สงเคราะห์ 

2,906,400.00 0.00 397,400.00 2,509,000.00 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

172,374.40 486,445.60 458,820.00 200,000.00 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการ
สวัสดิการ 

99,109.76 0.00 17,400.00 81,709.76 

รวม 528,159,977.86 488,803,807.41 437,480,840.09 579,482,945.18 
 

 

 

 

 

 

ป.ี.. 
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ปี ให้กู้ระหว่างปี ช าระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือ 

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 

2561 488,803,807.41 437,480,840.09 579,482,945.18 
              

6. รายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ      

ปี รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิ 

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 
2561 34,904,849.13 10,273,768.96 24,631,080.17 

 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการ 
ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
ยอดคงเหลือจากส้ินปี 2559    1,532,796.12 บาท 
ไดร้ับการจัดสรรจากก าไรสุทธิ ปี 2560   1,601,492.34 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน      3,134,288.46 บาท  
จ่ายระหว่างปี 2561     1,703,488.00 บาท 
คงเหลือส้ินปี 2561     1,430,800.46 บาท  
ในปี 2561 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ มีรายการดังต่อไปน้ี    
1. สงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบ บิดา มารดา และคู่สมรสของสมาชิก จ านวน 38 ราย  

  จ านวน  461,000.00 บาท ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่... 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน (บาท) 
1 นายวิชัย กล่ินทอง 20,000.00 
2 มารดานางสุนทร น้อยกาญจนะ 3,000.00 

3 นางฉลาด แซ่ล้อ 17,000.00 
4 มารดานางวรณิสร์ ภัควันต์ 3,000.00 

5 นายอ านวย ฐิติเจษฎาเรืองชัย 13,000.00 
6 บิดาน.ส.จินตนา ฐิติเจษฎาเรืองชัย 3,000.00 

7 บิดาน.ส.อัณญา น้อยสกุล 3,000.00 
8 มารดานางสุมล บ าเพ็ญอยู่ 3,000.00 
9 นางตังกวย สายกระสินธุ์ 21,000.00 

10 มารดาน.ส.ศรีรัตน์ สายกระสินธุ์ 3,000.00 
11 บิดาน.ส.รัชนีวรรณ อินทรสุวรรณ 3,000.00 
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2. ท าบุญทอดกฐินสามัคคี   จ านวนเงิน 8,000.00 บาท 
3. ค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จ านวนเงิน 7,500.00 บาท 
4. บริจาคเพ่ือการสาธารณสุขและอ่ืน ๆ จ านวนเงิน 20,846.00 บาท 
5. มอบเงินสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออก    
   จากราชการ 

จ านวนเงิน 15,000.00 บาท 

6. เงินฝากออมทรัพย์ (วันเกิด) สมาชิก จ านวนเงิน 301,500.00 บาท 
7. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 จ านวนเงิน 20,500.00 บาท 
8. ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์    
   ประจ าปี 2560  

จ านวนเงิน 50,000.00 บาท 

9. บริจาค... 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน (บาท) 
12 บิดาน.ส.ภิญญดา เสียงเสนาะ 3,000.00 
13 นายอ านวย ทวีชื่น 20,000.00 
14 บิดานายอ านาจ ทวีชื่น 3,000.00 

15 นายชวน นาคผจญ 13,000.00 

16 บิดานายศิริ นาคผจญ 3,000.00 

17 บิดานางนันธญา พุคคะบุตร 3,000.00 
18 มารดานางรัตนา เหมะวิบูลย์ 3,000.00 
19 นางมะลิ นิ่มนวล 15,000.00 
20 มารดานายจรัส นิ่มนวล 3,000.00 
21 บิดานายกฤษ  พรหมค า 3,000.00 
22 น.อ.เบ้ิม ไทรย้อย 14,000.00 
23 บิดานายบุญวัฒน์ ไทรย้อย 3,000.00 
24 สามีนางธนภรณ์ ศิลา 12,000.00 
25 นายสุพล กล่ินสุคนธ์ 16,000.00 
26 บิดานายสุรพรรณ กล่ินสุคนธ์ 3,000.00 
27 บิดานางอุษา ผุลละศิริ 3,000.00 
28 บิดานายกิติพงษ์ ทองเหลือ 3,000.00 
29 นายพุฒชง ศรีก าเหนิด 21,000.00 
30 บิดาน.ส.สุมานี ศรีก าเหนิด 3,000.00 
31 นางสายันต์ โหรวิชิต 90,000.00 
32 นายทองใบ กล่ินจันทร์ 23,000.00 
33 พ.อ.อ.สุวรรณ แช่มชะเอม 31,000.00 

34 บิดานางนุชนาถ จ านงศักดิ์ 3,000.00 
35 นายธนภัทร ประเสริฐดี 29,000.00 

36 นางมารินทร์ คลังสิน 31,000.00 
37 มารดานายปรีชา ป้ันสกุล 5,000.00 
38 สามีนางบุญชู เกิดศักดิ์ 10,000.00 
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9. บริจาคสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์     
    ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  

จ านวนเงิน 763,950.00 บาท 

10. สวัสดิการเจ้าหน้าที่  จ านวนเงิน 34,252.00 บาท 
11. งานท าบุญ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
     สมุทรสงคราม จ ากัด  

จ านวนเงิน 20,940.00 บาท 

8. กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 
  ในปี 2561 คณะกรรมการการด าเนินการ ได้จัดส่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เข้าร่วม 

  การประชุม สัมมนา และฝึกอบรม รวมทั้งส้ิน 15 รายการ เป็นเงิน 58,697.00 บาท ดังนี้  
 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตร 
วัน/สถานที่ 

ผู้อบรม ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 โครงการอบรม หลักสูตร “การจัดท าแผนกลยุทธ์สู่การพัฒนาสหกรณ์ยุค 
4.0” 
วันที่ 20 ธันวาคม 2560  
ณ นภาลัยรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม 

พิมพ์ลักษณ์
,วรรณึง,วชิรพล, 
อุไรรัตน,ชนิกา 

2,100 

2 โครงการสัมมนา เรื่อง “การวิเคราะห์ พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง” 
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จ.เพชรบุรี 

พิมพ์ลักษณ์, 
สุพจน์ 3,605 

3 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

สุรศักดิ์, 
พิมพ์ลักษณ์ 

4,141 

4 โครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเส่ียง” 

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 
ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา  

พิมพ์ลักษณ์
,วรรณึง,วชิรพล, 
อุไรรัตน,ชนิกา 

8,720 

5 ประชุมสัมมนา 4 ภูมิภาค สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
วันที่ 20-21 เมษายน 2561  
ณ โรงแรมลองบีช ชะอ า จ.เพชรบุรี 

สุรศักดิ์, 
พิมพ์ลักษณ์

,วรรณึง,วชิรพล 

4,958 

6 ประชุมสัมมนา “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561  
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ.นนทบุรี 

พิมพ์ลักษณ์ 1,224 

 
 

ล าดับ... 
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ล าดับ โครงการ/หลักสูตร 
วัน/สถานที่ 

ผู้อบรม ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

7 ประชุมสัมมนา “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์” ชมรมนักพัฒนา
กฎหมายสหกรณ์ไทย  
วันที่ 8 มิถุนายน 2561  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

พิมพ์ลักษณ์ 1,550 

8 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จ ากัด  
วันที่ 9 มิถุนายน 2561  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

พิมพ์ลักษณ์
,วรรณึง,วชิรพล, 

ชนิกา 

2,380 

9 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561  
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

พิมพ์ลักษณ์ 2,130 

10 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคตะวันตก  
วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 

พิมพ์ลักษณ์ 595 

11 ประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานสัญจร 4 ภาค ภาคกลาง ประจ าปี 2561 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561  
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

สุรศักดิ์,วรรณึง 1,591 

12 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคตะวันตก และโครงการอบรม
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก
สหกรณ์  
วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 

พิมพ์ลักษณ์ 1,615 

13 อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  
วันที่ 10-12 ตุลาคม และวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561  
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

อุไรรัตน์ 12,618 

14 ประชุมสัมมนา เรื่อง “พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่ควรรู้เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติ”  
วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรมพาวีเล่ียม ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

สุรศักดิ์, 
พิมพ์ลักษณ์, 
สุพจน์,สุชิน, 

วชิรพล 

11,070 

15 ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  
วันที่ 27 ตุลาคม 2561  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

พิมพ์ลักษณ์ 400 

9. โครงการ... 
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9. โครงการอบรม สัมมนา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์ด าเนินการ ปี 2561 
 ป ี2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท าโครงการอบรม  

  สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานร่วมกับสมาชิก รวมทั้งส้ิน 5 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน  
  294,525.00 บาท ดังนี้   

 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัน/สถานที่ 

ผู้เข้าร่วม ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด”   
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ ห้องประชุมหลวงปู่หยอด ชั้น 4  โรงพยาบาลนภาลัย อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกสหกรณ์ฯ 
จ านวน 113 คน  

17,340.- 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม เกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก   
วันที่ 5–6 พฤษภาคม 2561  
ณ ห้องประชุมโรงแรมลองบีช อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี   

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่  

และท่ีปรึกษา  
จ านวน 22 คน  

37,250.- 

3 การศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จ ากัด  
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  
ณ จังหวัดเพชรบุรี 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่ และท่ี
ปรึกษา 

จ านวน 20 คน 

11,610.- 

4 ก าหนดการอบรมการท าบัญชีครัวเรือน  
วันที่ 26 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุมส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ต าบลแม่กลอง 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกสหกรณ์ฯ 
จ านวน 33 คน  

6,550.- 

5 โครงการศึกษาดูงานเพื่อความสามัคคีในกลุ่มสมาชิก  
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2561  
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา จ ากัด 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิกสหกรณ์ฯ 
จ านวน 100 คน 

221,775
.- 

 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันสอบถามข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561) 
 

ที่ประชุม  -มีมติรับทราบรายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  : รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
 

ประธาน -ขอเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 น าเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ 
  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ทราบ ในระเบียบวาระนี้ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณกิติพงษ์) -ตามท่ี ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560  
  ได้มีมติเลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  

  สมุทรสงคราม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นั้น  
  ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
  2561 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายงานการตรวจ... 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่  31  ตุลาคม  2561  

 

****************** 
 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
  ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2560 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  ส าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 
ตุลาคม  2561  นั้น ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการประจ า
ทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี โดยสรุปดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข  

3.1 ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือต้นปี 1,248 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 44 คน ออกจากสหกรณ์ 39 คน   สมาชิก

คงเหลือวันสิ้นปี 1,253 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 633,549,403.13 บาท และในรอบปีสหกรณ์มี
รายได้ทั้งส้ิน 34,904,849.13 บาท ค่าใช้จ่าย 10,273,768.96 บาท มีก าไรสุทธิ 24,631,080.17 บาท เพ่ิมขึ้นจาก  
ปีก่อน 2,385,346.60   บาท      
 3.2  ด้านบริหารงานทั่วไป 

- มีการจัดท าโครงสร้างองค์กร การแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ  
- มีการจัดท าระเบียบใหม่และแก้ไขระเบียบเดิมเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับการเสนอแนะจากกรม

ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด 
- มีการจัดท าแผนงาน และการจัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปีทางบัญชี 
3.3  ด้านบัญชี  
 - เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี  

        -การจัดท าบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ บัญชีรายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น จัดท าไว้เรียบร้อย 
3.4 ด้านการเงิน 
-  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ 41,524.87 บาท ณ วันสิ้นปี ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 

นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา ต าแหน่ง  กรรมการและผู้จัดการ  การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย
ที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้  

 
3.5 ด้านสินเชื่อ... 
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3.5 ด้านสินเชื่อ 
 3.5.1 สหกรณใ์ห้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน 519 สัญญา จ านวนเงิน  25,098,548.85 บาท 
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน(SMS) จ านวน   17  สัญญา จ านวนเงิน 885,000.00 บาท 

(3) เงินกู้สามัญ  จ านวน 271 สัญญา จ านวนเงิน 421,698,290.00 บาท 

(4) เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน    5  สัญญา   จ านวนเงิน 8,307,900.00 บาท 

(5) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการครองชีพ จ านวน   29  สัญญา จ านวนเงิน 5,487,000.00 บาท 

(6) เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน  174 สัญญา จ านวนเงิน 25,940,622.96 บาท 

(7) เงินกู้พิเศษเพ่ือสมาชิกเกษียณอายุ จ านวน    2  สัญญา     จ านวนเงิน 900,000.00 บาท 

(8) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน    7  สัญญา จ านวนเงิน 460,470.00 บาท 

 วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ   คือ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน 130 สัญญา จ านวนเงิน 5,311,448.85 บาท 
(2) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน(SMS) จ านวน    4  สัญญา    จ านวนเงิน 170,900.00 บาท 

(3) เงินกู้สามัญ  จ านวน  423 สัญญา จ านวนเงิน 522,628,091.28 บาท 

(4) เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน   18  สัญญา จ านวนเงิน 21,914,047.06 บาท 

(5) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการครองชีพ จ านวน    7  สัญญา จ านวนเงิน 735,614.31 บาท 

(6) เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน  168 สัญญา จ านวนเงิน 24,983,303.78 บาท 

(7) เงินกู้พิเศษเพ่ือสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการ 

จ านวน    2  สัญญา จ านวนเงิน 894,930.14 บาท 

(8) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการศึกษา จ านวน   2  สัญญา จ านวนเงิน 53,900.00 บาท 

(9) เงินกู้พิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์   

จ านวน    4  สัญญา จ านวนเงิน 2,509,000.00 บาท 

(10) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวน    3  สัญญา จ านวนเงิน 200,000.00 บาท 

(11) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการสวัสดิการ จ านวน    1  สัญญา จ านวนเงิน 81,709.76 บาท 

 3.6 ด้านการลงทุน 
  3.6.1 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ ไม่มีข้อเสนอแนะ  
  3.6.2 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

- เงินกู้ยืมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย คงเหลือ 21,852,100.00 บาท 
 3.7 ด้านเงินรับฝาก 
  3.7.1  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี  1 ประเภท คือ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
   ยอดยกมา  ณ  31  ต.ค.  60  156,084,366.73  บาท 
  บวก รับฝากระหว่างปี 2561     58,290,792.80 บาท 
   รวม              214,375,159.53  บาท 
  หัก ถอนระหว่างปี 2561          28,938,393.28 บาท 
   คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562           185,436,766.25  บาท 
 
 
 
 

3.7.2 สหกรณ์... 
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3.7.2  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี  1   ประเภท  คือ เงินรับฝากออมทรัพย์(วันเกิด) 
ยอดยกมา  ณ  31  ต.ค.  60    2,674,186.43  บาท 

  บวก รับฝากระหว่างปี 2561        699,377.93  บาท 
   รวม       3,373,564.36  บาท 
  หัก ถอนระหว่างปี 2561             46,093.48  บาท 
   คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562    3,327,470.88  บาท 

3.7.3  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 1 ประเภท คือ เงินรับฝากออมทรัพย์ 
   ยอดยกมา  ณ  31  ต.ค.  60          4,005.70  บาท 
  บวก รับฝากระหว่างปี 2561        941,766.91  บาท 
   รวม          945,772.61  บาท 
  หัก ถอนระหว่างปี 2561                20,928.13  บาท 
   คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562       924,844.48  บาท 

3.7.4  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี  1   ประเภท    คือ   เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
จากสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จ ากัด คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562  จ านวน 35,010,000.00 บาท 

3.7.5  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 1 ประเภท เงินรับฝากออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนแม่กลอง
คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562  จ านวน 700,000.00 บาท 

3.7.6  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 1 ประเภท คือ เงินรับฝากสมาคม(สสธ.สส) 
   ยอดยกมา  ณ  31  ต.ค.  60                540,190.00  บาท 
  บวก รับฝากระหว่างปี 2561     1,488,026.00  บาท 
   รวม       2,028,216.00  บาท 
  หัก ถอนระหว่างปี 2561          1,598,011.00  บาท 
   คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562      430,205.00  บาท 
 3.8 ด้านทุน 
  3.8.1 ทุนเรือนหุ้น 
            ยอดยกมา  ณ  31  ต.ค.  60         308,597,160.00 บาท 
  บวก หุ้นเพิ่มระหว่างปี 2561            28,888,370.00 บาท 

   รวม            337,485,530.00 บาท 
  ถอน หุ้นระหว่างปี 2561                 3,367,250.00 บาท 
   คงเหลือยอดยกไปปีบัญชี 2562             334,118,280.00 บาท 

  3.8.2 ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ  
           ทุนส ารองวันส้ินปี  จ านวน    23,985,906.60  บาท  
           ทุนรักษาระดับเงินปันผล จ านวน         577,750.26 บาท  
           ทุนสาธารณประโยชน์ จ านวน    1,430,800.46 บาท 
           ทุนปรับปรุงส านักงาน จ านวน        82,990.70 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
                                                               
 

             (นายกิติพงษ์  ทองเหลือ)                  
                                              ผู้ตรวจสอบกิจการ       

(ท่ีประชุม... 
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(ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณารายงานการตรวจสอบกิจการ) 
ที่ประชุม -มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ส าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  :    รับทราบแผนด าเนินงาน และการจัดท างบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปี 2562 
 

ประธานกรรมการ -ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จ ากัด   ชุดที่ 37 ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงาน
และการจัดท างบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปี 2562 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561   เพ่ือรับทราบ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 
2557 ข้อ 76 (1)  ดังนี้ 

แผนด าเนินงานปี 2562 

แผนการด าเนนิงาน 
ปี 2561 ปี 2562 

ผลงาน แผนงาน 

1. แผนการรับสมัครสมาชิก และการระดมทุน 

    ก. การรับสมาชิก (ราย) 44 50 
    ข. การรับเงินฝากออมทรัพย์/พิเศษ/ประจ า(สมาชิก) (บาท) 189,689,081.61 215,000,000.00 
    ค. การถือหุ้นของสมาชิก (บาท) 334,118,280.00 360,000,000.00 
    ง. เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน/สมาคม (บาท)  36,140,205.00  36,200,000.00 

2. แผนการด าเนินงานธุรกิจสินเชื่อ 

2.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี   
จ. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 488,803,807.41 500,000,000.00 

2.2 การรับคืนเงินกู้จากสมาชิกระหว่างปี   
ฉ. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 437,480,840.09 524,000,000.00 

2.3 การรับช าระดอกเบ้ียระหว่างปี   
ช. เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)  32,584,475.84  33,000,000.00 

2.4 การกู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (บาท)  21,852,100.00  20,000,000.00 

3. แผนการลงทุน 

ซ. ชื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (บาท)   52,000,000.00              0.00 

ฌ. ผลตอบแทนจากการลงทุน (บาท)    2,313,123.29   3,000,000.00 

ญ. ชื้อที่ดินว่างเปล่า (บาท)               0.00  20,000,000.00 

ฎ. ก่อสร้างส านักงานแห่งใหม่ (บาท)               0.00  10,000,000.00 

4. แผนการฝึกอบรม 

4.1 การสัมมนาสมาชิกเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 1 ครั้ง 
4.2 จัดส่งคณะกรรมการ,สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืน 3 ครั้ง 
4.3 จัดส่งคณะกรรมการ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 1ครั้ง/ปี 

4.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกรณ์อย่างน้อยคนละ 3 หลักสูตร/ปี 

 
 

งบประมาณ... 
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งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปีบัญชี 2561 
 

รายจ่าย รวมทั้งส้ิน 10,273,768.96  บาท 
รายได้ รวมทั้งส้ิน            34,904,849.13  บาท 
รายได้ มากกว่า รายจ่าย เป็นจ านวนเงิน 24,631,080.17  บาท 

 

งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปีบัญชี 2562 
 

หมวดรายจ่าย ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 

ขอต้ัง จ่ายจริง ขอต้ัง 
1. หมวดครุภัณฑ์ 
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 
1.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
1.3 สิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์ 

รวม 

 
35,000.00 

 
60,000.00 

 
10,000.00 

105,000.00 

 
0.00 

 
2,149.00 

 
0.00 

2,149.00 

 
35,000.00 

 
120,000.00 

 
10,000.00 

165,000.00 

 
-ซ้ือคอมพิวเตอร์ทดแทน 1 เครื่องและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
-แอร์ห้องประชุม/เก้าอี้ห้องประชุม/ระบบเครื่อง
เสียงห้องประชุม 

-ติดต้ัง Windows และ Anti-Virus ลิขสิทธิ์ 

2. หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1 ค่าช้ือท่ีดิน                                      
2.2 ค่าก่อสร้างส านักงาน 

                     รวม 

 
6,000,000.00 

0.00 
6,000,000.00 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 
20,000,000.00 
10,000,000.00 
30,000,000.00 

 
-ค่าช้ือท่ีดินส านักงานแห่งใหม่ 
-ค่าก่อสร้างส านักงานแห่งใหม่ 
 

3. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 

3.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 
3.1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
3.1.3 บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 
3.1.4 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าท่ี 

                     รวม                           

 
 

1,083,720.00 
42,000.00 

136,650.00 
19,500.00 

1,281,870.00 

 
 

1,033,306.33 
33,666.78 

139,590.00 
19,500.00 

1,226,063.11 

 
 

1,156,980.00 
44,400.00 

140,000.00 
18,000.00 

1,359,380.00 

 
 
-เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 4 อัตรา (ตามบัญชี) 
-สมทบจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 5 % 
-จ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีเมื่อออกจากงาน 
-เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 4 อัตรา ผู้จัดการ 1 อัตรา   

3.2 หมวดค่าตอบแทน 
3.2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีหักเงิน 
 
 
 
 
3.2.2 ค่าเบี้ยประชุม 
3.2.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 
 
3.2.4 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 
 
3.2.5 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
3.2.6 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 
3.2.7 ค่าตอบแทนผู้จัดการ 
 

รวม 

 
40,000.00 

 
 
 
 

300,000.00 
34,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

40,000.00 
- 
 

474,000.00 

 
40,000.00 

 
 
 
 

266,500.00 
34,000.00 

 
45,000.00 

 
5,000.00 

28,750.00 
- 
 

419,250.00 

 
40,000.00 

 
 
 
 

300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

40,000.00 
12,000.00 

 
488,000.00 

  
-เป็นค่าตอบแทนผู้ท าหน้าท่ีหักเงินเดือน 
ส่งให้สหกรณ์เป็นรายปี คิดค่าตอบแทน 
รายหัว รายละ 3 บาท/คน/เดือน  
(สสจ.สส., รพ.สมเด็จฯ, รพ.นภาลัย และ  
รพ.อัมพวา และ สสจ.ปข.-นฐ.) 
-เบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ 
-จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
(~ร้อยละ 0.0065 ของทุนด าเนินการ) 
-จ่ายค่าตอบแทน/ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สอบบัญชี 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
-จ่ายตามข้อบังคับสหกรณ์ 
-จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ 
-จ่ายตามข้อบังคับสหกรณ์ ประกอบกับมติ 
คณะกรรมการ 

 
            

หมวดรายจ่าย... 
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หมวดรายจ่าย ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 

ขอต้ัง จ่ายจริง ขอต้ัง 
3.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3.3.1 ค่าโทรศัพท์ 
3.3.2 ค่าไฟฟ้า 
3.3.3 ค่าน้ าประปา 
3.3.4 ค่าไปรษณีย์ 

รวม 

 
30,000.00 
50,000.00 
4,000.00 

20,000.00 
104,000.00 

 
25,437.08 
45,150.20 
2,370.50 

15,835.00 
88,792.78 

 
30,000.00 
55,000.00 
4,000.00 

20,000.00 
109,000.00 

 
-จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต  
-จ่ายค่าไฟฟ้าส านักงาน 
-จ่ายค่าน้ าประปาส านักงาน 
-จ่ายค่าส่ง EMS, ค่าแสตมป,์ ค่าลงทะเบียน  

3.4 หมวดค่าวัสดุ 
3.4.1 ค่าวัสดุส านักงาน 
 
 
3.4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
3.4.3 ค่าวัสดุอื่นๆ 

รวม 

 
100,000.00 

 
 

15,000.00 
10,000.00 

125,000.00 

 
103,193.18 

 
 

16,679.50 
- 

119,872.68 

 
110,000.00 

 
 

15,000.00 
10,000.00 

135,000.00 

 
-ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์  สมุดเงินฝาก 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุในการจัดพิมพ์
ระเบียบ/สัญญาเงินกู้ยืม 

-ของใช้ในสหกรณ์ อุปกรณ์ท าความสะอาด 
-ค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ 

3.5 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์  
3.5.1 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
3.5.2 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ 
        ซอฟต์แวร์ (สิทธิการใช้โปรแกรม 
        ตัดจ่าย) 

รวม 

 
80,000.00 
5,000.00 

 
 

85,000.00 

 
52,285.13 
3,720.00 

 
 

56,005.13 

 

80,000.00 
20,000.00 

 
 

100,000.00 

 
-ตัดค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 
-ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ฯ ได้แก่ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์, Window และ
Anti-Virus  
 

3.6 หมวดค่าใช้สอย 
3.6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ/ค่าอบรม/ 
        สัมมนา 
 
 
3.6.2 ค่ารับรอง/ของท่ีระลึก 

 
3.6.3 ค่าศึกษาดูงาน/การจัดโครงการ 

 
3.6.4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
3.6.5 ค่าท าความสะอาด 
 
3.6.6 ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
3.6.7 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 
 
3.6.8 ค่าดูแลระบบ 
 
3.6.9 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
 
 
 
                         
                      
                        รวม            

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
 

400,000.00 
 

20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

 
500,000.00 

 
45,000.00 

 
50,000.00 

 
 
 
 
 

1,345,000.00 

 
58,697.00 

 
 
 

78,997.41 
 

294,525.00 
 

5,238.00 
30,000.00 

 
40,910.86 

 
489,231.00 

 
37,712.40 

 
52,820.00 

 
 
 
 
 

1,088,131.67 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
 

900,000.00 
 

20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

 
700,000.00 

 
45,000.00 

 
90,000.00 

 
 
 
 
 

2,085,000.00 

 
-เป็นค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าท่ี
พักและอื่นๆ ในการอบรม/สัมมนา ของ 
คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และบุคคลหรือ
สมาชิกท่ีเก่ียวข้อง 
-ค่ารับรองคณะกรรมการ/ผู้เก่ียวข้อง/
บุคคลหรือหน่วยงานผู้เข้าศึกษาดูงาน 
-การศึกษาดูงาน (3 รุ่น) และค่าใช้จ่าย 
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
-เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าจ้างเหมาบุคคลท าความสะอาด
ส านักงาน รายเดือนๆละ 2,500 บาท 

-ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร และ
จ้างถ่ายเอกสารจากร้านภายนอก 

-เป็นค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ ค่าเดินทาง 
ค่าตอบแทนกรรมการเลือกต้ัง วัสดุต่างๆ 

-จ้างเอกชนหรือบุคคล ดูแลเว็บไซต์สหกรณ์  
และโปรแกรมสหกรณ์ฯ 
-เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในการจัดท า
เอกสารและบัญชี ในช่วงกลางปี/สิ้นปี และ
กรณีมีงานเร่งด่วน หรือมีความจ าเป็น 
-เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในการจัดท า/
Run Online โปรแกรมสอ.มอและ
ตรวจสอบข้อมูลหลังเวลาปิดท าการ 
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หมวดรายจ่าย ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 

ขอต้ัง จ่ายจริง ขอต้ัง 
3.7 หมวดดอกเบี้ย 
3.7.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
 
 
3.7.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมแหล่งต่างๆ 
                       
                       รวม 

 
7,200,000.00 

 
 

16,000,000.00 

 
23,200,000.00 

 
6,133,964.75 

 
 

1,089,494.23 
 

7,223,458.98 

 
7,200,000.00 

 
 

10,000,000.00 
 

17,200,000.00 

 
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก  
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 
(200 ล้านบาท / ร้อยละ 4 บาทต่อปี) 
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งหรือสถาบัน
ทางการเงินต่างๆ  

3.8 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
3.8.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 
3.8.2 ค่าบริการ KTB Corporate Online 
3.8.3 ค่าเบี้ยประกันภัย 
 
3.8.4 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป (อื่น)  

รวม 

 
20,000.00 

 
10,000.00 
10,000.00 

 
40,000.00 
80,000.00 

 
7,776.00 

 
4,000.00 
6,123.61 

 
34,295.00 
52,194.61 

 
20,000.00 

 
10,000.00 
10,000.00 

 
40,000.00 
80,000.00 

 
-ค่าธรรมเนียมธนาคารในการท าธุรกรรม 
-ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร 

-ค่าบริการระบบ KTB Corporate Online 
-จ่ายค่าประกันอัคคีภัยในทรัพย์สินของ
สหกรณ์ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 
 

รวมค่าใช้จ่ายทุกหมวด  26,694,870.00 10,273,768.96 21,556,380.00  

หมายเหตุ หากมีความจ าเปน็และเป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้ถัวจ่ายกันได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

หมวดรายได ้ ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น 

ขอตั้ง รับจริง ขอตั้ง 
 1. ดอกเบี้ยรับ และผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ถือหุ้น/เงินกู้)  
 
 
 
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
 3. รายได้อื่น 

 

33,000,000.00 
 
 
 
 

5,000.00 
10,000.00 

 

34,897,599.13 
 
 
 
 

4,400.00 
2,850.00 

 

36,000,000.00 
 
 
 
 

5,000.00 
10,000.00 

 

-รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก และดอกเบี้ย
เงินฝากจากธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  
-เงินปันผลหุ้น/เฉลี่ยคืนดอกเบี้ย จากชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
-รับจากสมาชิกสมัครเข้าใหม่ 
-ค่าปรับสมุดหาย 
-ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก 

รวม 33,015,000.00 34,904,849.13 36,015,000.00  
 

นายอดิเรก -ขอสอบถามท าไมเบ้ียประชุมช่องจ่ายจริงปี 2561 จึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
ประธาน  -เนื่องจากในปี 2561 คณะกรรมการด าเนินการมีการพิจารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์เก่ียวกับการให้
  เงินกู้แก่สมาชิก จึงมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ิมจ านวนครั้งมากขึ้น 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณางบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจ าปีบัญชี 2562) 
ที่ประชุม -มีมติรับทราบแผนการด าเนินงาน และการจัดท างบประมาณรายจ่าย-รายได ้ประจ าปี 2562 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6  :  การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต)ประจ าปี 2561 
 

ประธาน  -ขอน าเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาชี้แจงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี  
           (รับใบอนุญาต) ประจ าปี 2561 (ตามหน้า 23 ในเล่มรายงานประจ าปี 2561) 
ผู้สอบบัญชี  -ขอขอบคุณท่ีประชุมใหญ่สามัญในปีที่ผ่านมา ที่พิจารณาเลือกผมให้เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 การสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น นายทะเบียนก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส 

ทั้งนี้เพ่ือ เวลาเกิดปัญหาต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันการ และรายงานผลการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง
รายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ และลงไว้ในรายงานประจ าปีของสหกรณ์ด้วย 

 -ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายงานผลการตรวจสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะ     
ทางการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยจะขอน าเสนอรายละเอียดตามล าดับ หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 
โปรดซักถามได้ในระหว่างที่มีการชี้แจง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรอง... 
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6. รายการ... 
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รายงานผล... 
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การจัดท า... 
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รายงานผล... 
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รายงานของ... 
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ความรับผิดชอบ... 
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จากเรื่องทั้งหลาย... 
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สหกรณ์... 
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สหกรณ์... 
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สหกรณ์... 
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สหกรณ์... 
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สหกรณ์... 
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ปี 2561... 



- 34 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์... 
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3. เงินให้กู้ยืม... 
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ปี 2561... 
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7. หนี้สิน... 
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นายอดิเรก -ตอนนี้สหกรณ์มีเงินฝากเท่ากับ 2 ใน 3 ของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ท าให้ค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบ้ีย
  ของสหกรณ์สูงข้ึนค่อนข้างมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมามีสมาชิกมาฝากเงินเพ่ิมข้ึน พอสมาชิกมาฝาก 

  เงินมากขึ้น สภาพคล่องของสหกรณ์ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญ และอีกส่วนหนึ่งคือสมาชิกหลายท่าน 

  ต้องการเปลี่ยนจากเงินฝากเป็นหุ้น ในปีหน้าเงินปันผลแต่ละคนอาจจะลดลง แต่ถ้าหากเปล่ียนจาก
  เงินฝากเป็นหุ้น ก าไรสุทธิน่าจะเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสหกรณ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบ้ีย 

ผู้สอบบัญช ี -ถ้าเปล่ียนจากเงินฝากเป็นหุ้น หุ้นคือทุนของสหกรณ์ ถ้าเพ่ิมมากเท่าไรจะส่งให้ผลตอบแทนต่อ 

  ส่วนทุนไปหารหุ้นไม่ตกจากปีก่อน ผลก าไรจะมากขึ้นเพราะเงินฝากต้องเสียดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 
ประธาน  -ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ 
  งบการเงิน ประจ าปี 2561 ต่อไปด้วย 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์ ในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 
  2561 ตามรายงานของผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ที่เสนอต่อที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7... 
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ระเบียบวาระท่ี 7  : การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 
 

ประธาน  -ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้ 
  -ปี 2561 สหกรณ์มีก าไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้ว รวมทั้งส้ิน        

24,631,080.17 บาท (ย่ีสิบส่ีล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  
เห็นชอบให้ด าเนินการจัดสรรก าไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และตามข้อบังคับ

 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 28 และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
 สามัญประจ าปี 2561 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 

 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

บาท % บาท % 
1. ก าไรสุทธิ 24,631,080.17 100.00 22,245,733.57 100.00 

1.1ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 2,512,370.18 10.20 2,335,802.02 10.50 
  1.2 เงินบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.12 30,000.00 0.13 
2. ก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 - 1.2  ข้างบนนี้  อาจจัดสรรดังต่อไปนี้ 

2.1 เงินปันผลตามหุ้น 16,100,915.78 
(ร้อยละ 5.06) 

65.37 14,874,836.50 
(ร้อยละ 5.05) 

66.87 

2.2 เงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ีย 2,685,126.14 
(ร้อยละ 8.30) 

10.90 2,553,602.71 
(ร้อยละ 8.20) 

11.48 

2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่ 800,000.00 3.25 800,000.00 3.60 
2.4 ทุนสาธารณประโยชน์ 
      (คงเหลือ 1,430,800.46 บาท) 

1,002,668.07 4.07 1,601,492.34 7.20 

2.5 ทุนปรับปรุงส านักงาน 
      (คงเหลือ 82,990.70 บาท) 

1,300,000.00 5.28 50,000.00 0.22 

2.6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 
      (คงเหลือ 577,750.26 บาท) 

200,000.00 0.81 0.00 - 

 
 

-ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 ต่อไปด้วย 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์ ในการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561  
  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุม 
   

 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 8... 
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ระเบียบวาระท่ี 8  :   การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี (รับใบอนุญาต) ประจ าปี 2562 
 

ประธาน  -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
  ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  (รับใบอนุญาต)  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทั้งปวงของ 
  สหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557  ข้อ 25 

  โดยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบ 

  บัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดครบทุกข้อ  ดังนี้ 
   1. มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่ส่ีสิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีทุนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ 
  สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
   2. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชี 
  สหกรณ์ก าหนด อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ปีบัญชีสหกรณ์ 2561 ได้ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 
  31 ตุลาคม 2561 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อ คือ 
   1) สหกรณ์มีทุน 384 ล้านบาท และ 
   2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก 
  -ในการนี้ สหกรณ์สามารถพิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนท าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น และ 

  สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
  ด าเนินการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีผู้ย่ืนข้อเสนอ 

  บริการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 จ านวน 2 ราย/คณะ คือ 
ล าดับที่ 1. พ.ต.ท.หญิง สมหมาย  ล้ิมวัฒนาภรณ์ 923/60 ถนนเอกชัย ต าบลมหาชัย  

  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวนเงิน  
  50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  ก าหนดจ่ายครั้งเดียวเมื่อส้ินสุดปีบัญชี และสหกรณ์ 
  ด าเนินการรับรองงบการเงินเรียบร้อยแล้ว  เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ด้วยตนเอง     
  พร้อมผู้ช่วย โดยมีจ านวนผู้ช่วยสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียน 

  สหกรณ์ ก าหนดซึ่งปฏิบัติงามเต็มเวลา วิเคราะห์งบการเงินเป็นบริการเสริม โดยใช้โปรแกรมระบบ
  เฝ้าระวังและเตือนภัยทางเงิน โปรแกรม CFSAWS:ss และ Camels Analysis เครื่องมือวิเคราะห์
  ทางการเงิน ที่พัฒนาขึ้นโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

ล าดับที่ 2. นายประสาน  งามสม   เลขที่ 186/37 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองโสน อ าเภอเมือง 
  เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวนเงินรวม 45,000.00 บาท 
  (-ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)   ก าหนดแบ่งจ่ายออกเป็น 4 งวดๆละ 11,250 บาท (เมื่อสอบบัญชี 
  ระหว่างปีรายไตรมาสเสร็จ)  เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมอบหมายให้ 
  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 2–3 วันท าการ     
  โดยมีจ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน    

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมาก พิจารณาคัดเลือก นายประสาน งามสม เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  
-และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ให้พิจารณาคัดเลือก พ.ต.ท.หญิง สมหมาย   
ล้ิมวัฒนาภรณ์ ให้เป็นผู้สอบบัญชี (ส ารอง) หากนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นไม่รับรอง 
ผู้สอบบัญชี (รายแรก) เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

  สมุทรสงคราม จ ากัด 

  ระเบียบวาระท่ี 9... 



- 41 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 9  :    การพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ประจ าปี 2562 

  
 

ประธาน -ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557   ข้อ 18 ก าหนดว่า 
 “ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ส าหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามท่ีจ าเป็นสมควร 
 แก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์      
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด  หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส าหรับปีใด  
 ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง” โดยในปีบัญชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 สมุทรสงคราม จ ากัด ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบในการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน    
 ในวงเงิน 400,000,000 บาท (-ส่ีร้อยล้านบาทถ้วน-) ทั้งนี้เพ่ือบริการแก่สมาชิก เช่น การจัด
 กิจกรรมการโครงการ การจัดสวัสดิการ การรักษาสภาพคล่องในเรื่อง การถอนเงินฝาก การให้กู้
 เงินกู้ประเภทต่างๆ แก่สมาชิก  
 -และอ้างถึง ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2548 โดยได้
 ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป คือ พิจารณา
 จากทุนเรือนหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันส้ินเดือน
 สุดท้าย ก่อนวันประชุมใหญ่ ถ้าหากไม่เกิน 200-300 ล้านบาท ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือ  ค้ า
 ประกันของสหกรณ์ เป็นจ านวน 1.4 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์  ซึ่ง
 ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 = 358,104,186.60 บาท (ทุนเรือนหุ้น = 334,118,280 บาท 
 ทุนส ารองของสหกรณ์ =23,985,906.60 บาท) ดังนั้นสามารถก าหนดได้ =501,345,860.40 บาท   
 -ในการนี้ คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 37 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561   
 เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ประจ าปี 2562 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
 จากธนาคาร และสถาบันการเงินอ่ืนๆภายนอกได้ ในวงเงินเท่าเดิม คือไม่เกิน 400,000,000 บาท      
 (-ส่ีร้อยล้านบาทถ้วน-) 
 -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอ  จ านวนวงเงินเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญสมาชิกเสนอและ
 ร่วมกันพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2562 ต่อไป
 ด้วยครับ 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท ์ในการพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 
  การค้ าประกัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ในวงเงินเท่าเดิมคือ 

  ไม่เกิน 400,000,000.00 บาท (-ส่ีร้อยล้านบาทถ้วน-)  
  -และให้ท าหนังสือเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ การก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
  การค้ าประกัน ดังกล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 10... 
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ระเบียบวาระท่ี 10  :  การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี 2561 
 

ประธาน  -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน 

  กรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559  
ข้อ 4 วรรคแปด ก าหนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ 

  ที่ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง” และวรรคเก้า 
  “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยที่ประชุมใหญ่ 
  สหกรณ์ รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”  

ข้อ 10 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
  เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง  วรรคสอง “ประธานกรรมการ   
  การเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 16 คน เพ่ือให้        
  ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง” และวรรคสาม “ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธ์ิและยุติธรรม”  

หมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ด าเนินการตามข้อ 43        
  การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ ให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่ส านักงาน 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 

  จังหวัดสมุทรสงครามก าหนด และตามข้อ 44 - 46   
ข้อ 47 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท ารายงานผล 

  การนับคะแนนการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบต่อไป 
ข้อ 48 กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการเลือกตั้ง ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  เป็นที่ยุติ   
  -ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
  ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561  

ข้อ 3 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข  

  สมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจ 

  สอบกิจการ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเวลาเริ่มต้นลงคะแนน และเวลาส้ินสุด

  การลงคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนนแล้วแต่กรณี 
การก าหนดเวลาเริ่มต้นเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง และเวลาส้ินสุดปิดการลงคะแนน     

  ในวันประชุมใหญ่ ให้เป็นตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด และให้ประธานกรรมการ       
  การเลือกตั้งประกาศเปิดและปิดการลงคะแนน” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  
  จ ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.  
  2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 28 เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดหีบบัตร 

  เลือกตั้งในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบบัตร
  เปล่า แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ” 

 
-ในปีนี้... 
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  -ในปีนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 37 ได้มีมติ และประกาศสหกรณ์ก าหนด 

  ค่าตอบแทน และค่าพาหนะ ไว้ดังนี้  
-ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  จ านวน  1,000 บาท 
-กรรมการการเลือกตั้ง   จ านวน    500 บาท  
-และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้เปิดรับสมัครประธานกรรมการ      

  การเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8-31 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร 

  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 14 คน มีรายชื่อ 

  ดังต่อไปนี้ 
          1. นางศุรพัฒณ์  ม้วนสุธา   8. นางสมฤทัย  วงษ์สนิท 

2. นางจุฑามาส  ใจพรหม   9. นางมิ่งสมร  ขันก าเนิด 
3. นางซาฬีฌาม ์ ชัยเจริญชนม์ 10. นางนันทพร  ไม้แก่น 
4. นายสมโชค  โชติชัยวงศ์  11. นางนิชาภา  วงศ์เกษม 
5. นางจ าปี  ยังวัฒนา  12. นางกัญญา  มีชะคะ 
6. นายทองใส  ค าบาง  13. นางสมหญิง  ด ารงคุณาวุฒิ 
7. นางพรพิมชญา  พริกคง  14. นางทัศนี    ศรีสุขโข 

  และเนื่องจากไม่มีผู้สมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผมขอเชิญที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
  2561 ร่วมกันเสนอชื่อสมาชิก เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญครับ 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -เสนอชื่อประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ จ านวน 1 คน คือ 

1. นายนิคม  เจริญดี 
-และมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เลือก นายนิคม  เจริญดี เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ประธาน  -ขอเชิญประธานกรรมการการเลือกตั้ง คุณนิคม  เจริญดี ด าเนินการคัดเลือกหรือขอค ารับรอง 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามระเบียบต่อไป ขอเชิญครับ 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วยการ 

  เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ข้อ 10  
  วรรคสอง “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 6 คน 

  แต่ไม่เกิน 16 คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”   
  -ซึ่งเมื่อสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง ตามระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
  มีผู้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 14 คน ซึ่งไม่เกินจากที่ระเบียบก าหนด หรืออาจพิจารณา 
  เสนอรายชื่อสมาชิกเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน เพื่อให้ครบ 16 คน  
  -ในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบ 

  แต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังกล่าว จ านวน 14 คน ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปี 

  2561 ต่อไปด้วย 
(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  
  จ านวน 14  คน ดังต่อไปนี้ 

1. นางศุรพัฒณ์  ม้วนสุธา   8. นางสมฤทัย  วงษ์สนิท 
2. นางจุฑามาส  ใจพรหม   9. นางมิ่งสมร  ขันก าเนิด 
3. นางซาฬีฌาม์  ชัยเจริญชนม์ 10. นางนันทพร  ไม้แก่น 

4. นายสมโชค... 



- 44 - 
 

4. นายสมโชค  โชติชัยวงศ์  11. นางนิชาภา  วงศ์เกษม 
5. นางจ าปี  ยังวัฒนา  12. นางกัญญา  มีชะคะ 
6. นายทองใส  ค าบาง  13. นางสมหญิง  ด ารงคุณาวุฒิ 
7. นางพรพิมชญา  พริกคง  14. นางทัศนี    ศรีสุขโข 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -และขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเพ่ือมอบหมายหน้าที่         
  ความรับผิดชอบ ณ เวลานี้ และขอมอบให้ประธานกรรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37 ด าเนินการในระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องการเลือกตั้ง 
  คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 38 และผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 ไปพลาง  
  และเม่ือด าเนินการเสร็จแล้ว จะแจ้งรายละเอียดในการใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งให้สมาชิกทราบ 
  ในโอกาสต่อไป  
ที่ประชุม -มีมติรับทราบ และเห็นชอบ ในการเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการ 

  เลือกตั้ง ประจ าปี 2561 

 

ระเบียบวาระที่ 11  :   เรื่องการเลือกต้ัง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38  
                           และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

 

ประธาน -ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผมขออนุญาตด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557  

  ข้อ 72 ก าหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

  ให้คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง ขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง และอาจให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง หรือผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ” 

  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
ข้อ 74  มีจ านวนทั้งหมด  7  ท่าน ดังนี้ 

1. นายชัชชัย  ฉันทรัตนโชค 
  2. นางชูจิตต์  ยอดพานิช 

3. นายเสกสรรณ์  สกุลเอ้ือ  
 4. นางสายสุนีย์  จันทร์ทอง 
 5. นายสุพจน์  ทองเงินเจริญ 
 6. นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล 

 7. นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ    
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 102 และ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559  ข้อ 49 ก าหนดว่า “การเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ มีจ านวนตามที่นายทะเบียน
ก าหนด ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจ าปี  

ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุมใหญ่ จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าใน
สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ และห้ามบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อ 72 วรรคท้าย
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557 สมัครเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 50 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้า
เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับการเลือกตั้งซ้ า” 

ประธาน  -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการ  
  และผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 8 - 31 ตุลาคม 2561 และเม่ือส้ินสุดเวลา ปรากฏว่ามีผู้สมัคร 

  คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 9 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 คน  และในโอกาสนี้  
  ผมขออนุญาตแนะน าผู้สมัครคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 และขอเชิญผู้สมัครออกมา 
  แนะน าตัวบริเวณด้านหน้าเวที พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อท่ีประชุม ดังนี้ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562-2563 (จ านวน 9 ท่าน) 
   เบอร์ 1       นายพิเชษฐ์       จั่นแก้ว            

เบอร์ 2       นางสาวปิยมาศ    ศิธรกุล   
เบอร์ 3       นางอารมย์         อร่ามเมือง        

เบอร์ 4       นายสุพจน์        ทองเงินเจริญ  
เบอร์ 5       นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ  

เบอร์ 6       นางวิมล                 คงด้วง 
เบอร์ 7       นายสมโชค          ปลอดทอง 
เบอร์ 8       นายบุญนะ  ลิมกุล 

เบอร์ 9      นายวีระ  โพธิผลิ  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 (จ านวน 1 ท่าน) 
 เบอร์ 1       นายกิติพงษ์        ทองเหลือ            

-สมาชิกสหกรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีสิทธิ์เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ได้ไม่เกิน 
7  ท่าน   เพ่ือเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จ ากัด 
ชุดที่ 38 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2563   และในส่วนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2562 มีผู้สมัครจ านวน 1 ท่าน จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาด าเนินการต่อไป 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2561    
  ด้วยการเลือกตั้งแบบลับ ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง และให้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 
  2562 ด้วยการเลือกตั้งแบบเปิดเผย ด้วยวิธีการยกมือ 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -หลังจากที่ได้ประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว มีมติในการด าเนินการ
เลือกตั้ง ดังนี้ 

  1. ให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 ท่าน จากผู้สมัครจ านวน 9 ท่าน และ
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 ท่าน โดยวิธีลับด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 

2. ให้สมาชิก... 
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2. ให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ตามบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ ลงคะแนนด้วย
เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติในคูหาลงคะแนน ตามขั้นตอนและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดสมุทรสงครามก าหนด  

3. เริ่มเปิดหีบให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ปิดหีบ เวลา 13.30 น. ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 37 ก าหนด 

4. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือขอรับบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ 
บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ถ้าไม่มีบัตรใดๆ 
ต้องให้กรรมการประจ าหน่วยรับรอง 

5. ลงลายมือชื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และลงคะแนนเลือกตั้ง ด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติใน
คูหาลงคะแนน โดยเลือกตั้งกรรมการด าเนินการได้ไม่เกินจ านวนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อบัตร หรือต่อ 
Slip และหย่อนบัตร หรือ Slip ลงในหีบบัตร 

  6. สถานที่เลือกตั้งใช้บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านข้างห้องประชุมอัมพวันเธียเตอร์ 
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

  7. การตรวจและรวมคะแนน เมื่อปิดหีบแล้ว จะด าเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ณ 
บริเวณสถานที่เลือกตั้ง จัดท ารายงานผลการนับคะแนนตามแบบที่ก าหนด ส่งไปยังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 รับทราบ  

 

ประกาศผลการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จ ากัด ชุดที่ 38 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ผลการเลือกตั้งและการประมวลผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 38  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  
  2562 เป็นดังนี้  

ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562-2563  
หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ – สกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

 
ได้คะแนน 

 

1 นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว 266 

2 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล 251 

3 นางอารมย์ อร่ามเมือง 188 

4 นายสุพจน์ ทองเงินเจริญ 190 

5 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ 185 

6 นางวิมล คงด้วง 181 

7 นายสมโชค ปลอดทอง 171 

8 นายบุญนะ ลิมกุล 174 

9 นายวีระ โพธิผล ิ 124 

จ านวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 715 ราย  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 479 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.99  
ของสมาชิกท้ังหมด ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.26 ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
 

ผู้ได้รับ... 
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-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
 จ ากัด ชุดที่ 38  (ประจ าปี 2562-2563) 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน 

1 นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว 1 266 

2 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล 2 251 

3 นายสุพจน์ ทองเงินเจริญ 4 190 

4 นางอารมย์ อร่ามเมือง 3 188 

5 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ 5 185 

6 นางวิมล คงด้วง 6 181 

7 นายบุญนะ ลิมกุล 8 174 
 

-ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ได้
คะแนน 

1 นายกิติพงษ์              ทองเหลือ 1 275 
 

-ผู้ได้รับการเลือกตั้ง/รับรองให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 คือ 
1. นายกิติพงษ์  ทองเหลือ 

 

ประธาน  -ขอแจ้งผลการด ารงต าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
สมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 38 จ านวน 15 คน ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุรศักดิ์   ช้างคนมี ประธานกรรมการ วาระท่ี 1 ปทีี่ 2 

2 นายพิมพ์ลักษณ์   อยู่วัฒนา กรรมการ วาระท่ี 2 ปทีี่ 2 

3 นายบุญวัฒน์   ไทรย้อย กรรมการ วาระท่ี 2 ปทีี่ 2 

4 นายสุพจน์   ทองเงินเจริญ กรรมการ วาระท่ี 2 ปทีี่ 1 

5 นางสาวปิยมาศ   ศิธรกุล กรรมการ วาระท่ี 2 ปทีี่ 1 

6 นางกาญจน์สุดา  ลิมปนิลชาติ กรรมการ วาระท่ี 2 ปทีี่ 1 

7 นายสุชิน น้อยสกุล กรรมการ วาระท่ี 1 ปทีี่ 2 

8 นายธีระพงษ์ ฐิติธนากุล กรรมการ วาระท่ี 1 ปีที่ 2 

9 นายเทิดพันธุ์ บุญทอง กรรมการ วาระท่ี 1 ปีที่ 2 

10 นายทรงศักดิ์ สังข์มณีโชติ กรรมการ วาระท่ี 1 ปทีี่ 2 

11 นางลักขณา ไม่น้อย กรรมการ วาระท่ี 1 ปทีี่ 2 

12 นายบุญนะ ลิมกุล กรรมการ วาระท่ี 1 ปีที่ 1 

ล าดับที่ ... 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การด ารงต าแหน่ง 
13 นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว กรรมการ วาระท่ี 1 ปีที่ 1 

14 นางอารมย์ อร่ามเมือง กรรมการ วาระท่ี 1 ปีที่ 1 

15 นางวิมล คงด้วง กรรมการ วาระท่ี 1 ปีที่ 1 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 12  :   การพิจารณาการลงทุนของสหกรณ์   
 

เรื่องท่ี 1  พิจารณาอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ 

ประธาน -จากการด าเนินงานสหกรณ์ ในช่วงปี 2560-2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้น าเงินไปลงทุนในรูปการ
ซื้อหุ้น กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จ านวนเงิน 50 ล้านบาท       
ซึ่ง ชสอ.เป็นสถาบันการเงินที่มีทุนด าเนินการสินทรัพย์รวมประมาณ 122,032 ล้านบาท ข้อมูล    
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้รับการประเมินจัดอันดับเครดิตองค์กร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง 
(TRIS Rating) อยู่ในระดับ A-  แสดงถึงผลการประกอบการทางการเงินที่ดี และสินเชื่อที่มีคุณภาพ
จากการให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราเงินปันผลจากการลงทุน
หุ้นกับ ชสอ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 บาท/ปี  ซึ่งในปีบัญชี 2561 สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนการ
ลงทุนจาก ชสอ. ในอัตราร้อยละ 5.30 บาท/ปี คิดเป็นเงินที่ได้รับจากการปันผลการลงทุนหุ้น 
จ านวน 2,313,123.29 บาท (ในระยะเวลาการลงทุน 9 เดือน)  
-จากแนวทางและรูปแบบการลงทุนดังกล่าว จะท าให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนการลงทุนหุ้นจาก 
ชสอ.มูลค่ารวม 52 ล้านบาท ประมาณปีละ 2,900,000 บาท/ปี (ระยะเวลาการลงทุน 12 เดือน)   
-และสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการสรรหาที่ดินหรืออาคารให้เป็นที่ตั้งของส านักงานสหกรณ์ฯ      
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งทางสหกรณ์ได้ด าเนินการสรรหามาอย่างต่อเนื่อง จนถึง          
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 วันที่ 23 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ได้น าเสนอและรายงาน
ความคืบหน้าต่อที่ประชุมใหญ่ในการจัดหา/จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ 
บริเวณท่ีดินฝั่งตรงข้ามทางเข้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เนื้อที่ขนาด 140 ตาราง
วา แต่เนื่องจากในการประชุมคราวดังกล่าวที่ประชุมมีความเห็นว่าสหกรณ์ยังไม่ควรซื้อที่ดินแปลง
ดังกล่าว และให้น ากลับไปพิจารณาทบทวน 
-ในปี 2561 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 37 ได้ด าเนินการพิจารณาทบทวนถึงเหตุผล
ความจ าเป็นในการจัดหา/จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ และมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความมั่นคงให้กับสหกรณ์ในการด ารงสินทรัพย์ด้านที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งจะมีมูลค่าสูงขึ้น        
ในแต่ละปี  โดยสหกรณ์ฯ ได้ศึกษาถึงแนวทางการด าเนินงานสหกรณ์ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า          
(ปี 2562-2564)   
 
 
 

 
-ผลกระทบ... 
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ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงบริบทรอบข้างสหกรณ์ทั้งทางเชิงบวกและลบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
สหกรณ์ ทั้งเชิงนโยบายการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา และกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งการลงทุน
ด้านการก่อสร้างอาคารส านักงาน บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ เป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิก
ทุกท่าน ย่อมเกิดความมั่นคงและเกิดมูลค่าสินทรัพย์ให้แก่สหกรณ์ในอนาคต ดีกว่าการลงทุนสร้าง
หรือการปรับปรุงอาคารส านักงานบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของที่ราชพัสดุ ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดรายได้
หรือมูลค่าสินทรัพย์ในอนาคต 
-คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 37 มุ่งสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ ในการเพ่ิมมูลค่า
สินทรัพย์และทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยไม่กระทบต่อระดับอัตราการจัดสรรก าไรสุทธิ ที่จะคืนสู่
สมาชิกทุกคนในรูปเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน จึงได้พิจารณาวางแผนจัดซื้อที่ดินเพ่ือสร้างส านักงาน
สหกรณ์ ในรูปแบบการลงทุนระยะยาว ปี 2562-2571 (แผน 10 ปี) โดยน าเงินผลตอบแทนจาก
การลงทุนในรูปแบบหุ้น ชสอ. เป็นเงินในการผ่อนช าระหรือลงทุน ดังนี้ 

 งบลงทุนปี 2562 - 2571 (ระยะยาว 10 ปี) 
ซื้อที่ดินก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ปีบัญชีสหกรณ์ (หน่วย : บาท) 
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 รวม 

2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 20 ล้าน
 

หมายเหตุ  -ใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับ ชสอ.มูลค่า 52 ล้านบาท ในแต่ละปีๆ ละประมาณ  
2.9 ล้านบาท เป็นเงินช าระค่าเงินต้นและดอกเบ้ียธนาคาร/สถาบันการเงิน ตั้งแต่ปี  
2562 ถึง 2571 

             -บรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ถึง 2571 

ประธาน -ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการจัดหา/จัดซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้างส านักงานสหกรณ์
แห่งใหม่  จะไม่กระทบต่อการจัดสรรก าไรสุทธิ  ที่จะคืนสู่สมาชิกทุกคนในรูปเงินปันผล               
เงินเฉล่ียคืน ดังเช่นในปีบัญชี 2561 สหกรณ์จัดสรรก าไรสุทธิในภาพรวม เป็นทุนปรับปรุง
ส านักงานจ านวน 1,300,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.28) และจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น   เงิน
เฉล่ียคืนดอกเบ้ียให้แก่สมาชิก ในอัตราที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาคือเงินปันผลหุ้นตามหุ้นอัตราร้อยละ 
5.06  (คิดเป็นร้อยละ 65.37)  และเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ีย อัตราร้อยละ 8.30  (คิดเป็นร้อยละ 
10.90)   

นางสมหมาย -ในการจัดการเรื่องทรัพย์สินของสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบก าหนดไว้ว่าอยู่ในอ านาจ 

  อนุมัติของที่ประชุมใหญ่ และต้องบรรจุในวาระแผนด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในปีถัดไป  
  -ที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีค่าเส่ือมราคา ส่วนราคาขึ้นอยู่กับสภาพที่ดินตามพ้ืนที่ ส่วนอาคาร 
  ส านักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าเส่ือมราคา ณ วันที่สร้างเสร็จมีมูลค่าเท่าใด จะลดมูลค่าลงเรื่อยๆ  
  ตามอายุงานที่ใช้ไป ค่าเส่ือมที่ลดลงในแต่ในปี เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่จ่ายไปในแต่ละปี แต่ไม่ใช่ 
  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพ่ือสร้างอาคารส านักงาน และในการลงทุนด้านทรัพย์สิน ไม่สามารถตีเป็นมูลค่า 
  ทางการเงินได้ แตต่ีเป็นประโยชน์ในการใช้สอย และความมั่นคงของสหกรณ์  
  -ในเรื่องของการจัดหาทรัพย์สิน คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือให้ได้ทรัพย์สิน  
 

นางทิพวรรณ... 
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นางทิพวรรณ -ในการจัดซื้อที่ดิน คณะกรรมการด าเนินการได้ศึกษาราคาที่ดินในจังหวัดสมุทรสงครามหรือไม่ว่า 
  ตารางวาละเท่าไร และสหกรณ์จะต้องใช้เนื้อที่เท่าไรในการสร้างส านักงานสหกรณ์ 
ประธาน  -คณะกรรมการด าเนินการได้ศึกษาราคาที่ดินในจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว ราคาที่ดินแบบยังไม่ถม
  ที่ดิน ราคาตารางวาละ 25,000 บาท หากถมแล้วอยู่ที่ประมาณตารางวาละ 30,000 บาท            
  ซ่ึงก่อนที่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนดวงเงินในการซื้อที่ดินนั้น เราได้ศึกษาข้อมูลแล้ว 

  ในการสร้างส านักงานสหกรณ์ จะใช้เนื้อท่ีประมาณ 400 ตารางวา  
  -หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติในการจัดซื้อที่ดิน ส่ิงที่คณะกรรมการด าเนินการจะด าเนินการ 

  ต่อไปคือ  
   1. สหกรณ์จะประกาศเชิญชวนให้เจ้าของทีดิ่นย่ืนเสนอราคาที่ดินเข้ามา  
   2. สหกรณ์จะประกาศให้สมาชิกสหกรณ์สมัครเข้าร่วมมาเป็นคณะกรรมการพิจารณา 
  การจัดซื้อที่ดิน ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใสในการจัดซื้อท่ีดินผืนดังกล่าว  
  -ส าหรับวงเงิน 20 ล้านบาทที่คณะกรรมการด าเนินการตั้งไว้นั้น เนื่องจากในอนาคตราคาท่ีดิน 

  อาจมีการปรับราคาที่ดินที่สูงขึ้นจากที่เราคาดการณ์ไว้ และเราไม่รู้ว่าการสรรหาที่ดินจะเสร็จ 

  ส้ินเมื่อไร ในปีไหน เราจึงมีความจ าเป็นต้องตั้งวงเงินเผ่ือไว้ 
นายนิคม -ด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังใหม่)จะสร้างเสร็จในวันที่ 16 เมษายน 2563 
  สหกรณ์อาจขอใช้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม(หลังเก่า)เป็นที่ต้ังส านักงานสหกรณ์ได้ 
เหรัญญิก -ที่ดินในจังหวัดสมุทรสงครามที่ยังว่างนับวันจะน้อยลงเรื่อยๆ รายได้ของสหกรณ์ท่ีได้ส่วนมาก 
  มาจากเงินกู้ ถ้าสมาชิกไม่เพ่ิมข้ึน และไม่มีการกู้เพ่ิมข้ึน รายได้เรามีแต่จะลดลง ในอนาคตเรา 
  จะไม่สามารถซื้อที่ดินได้ และการที่เราเข้าย้ายไปอยู่ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  (หลังเก่า) อาจต้องมค่ีาใช้จ่ายในการใช้ส านักงานดังกล่าว และส านักงานมีสภาพทรุดโทรม  
  อาจถูกรื้อถอนภายหลังได้  
  -ส าหรับที่ดินที่เราจะซ้ือนั้น เราค านึงถึงการเดินทางของสมาชิกเป็นหลัก และพิจารณาถึง 
  ความมั่นคง ความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภคท่ีพร้อมในการใช้งาน 
ประธาน  -ส าหรับงบประมาณในการสร้างส านักงานสหกรณ์ ในวงเงินไม่เกินจ านวน 10 ล้านบาท นั้น จะมี 

  การหักค่าเส่ือมปีส านักงานเป็นรายปี โดยคิดจ านวนปีขั้นต่ าอยู่ที ่20 ปี แต่ทั้งนี้การใช้เงินในการซื้อ
  ที่ดินและก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เหมาะสม 
  -คณะกรรมการด าเนินการได้มีการวางแผนการซื้อที่ดินและก่อสร้างส านักงาน โดยสหกรณ์อาจท า
  วงเงินกู้กับทางธนาคาร โดยก าหนดระยะเวลาการผ่อนช าระที่แน่นอน ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบ  
  ต่อเงินปันผลและเงินเฉล่ียของสมาชิก  
นายอดิเรก -การซื้อที่ดินของสหกรณ์ไม่ได้ท าให้ก าไรของสหกรณ์ลดลงแต่เป็นการแปลงเงินสดเป็นสินทรัพย์  
  มูลค่ายังเท่าเดิม และผมเห็นว่าสหกรณ์เราโตพอที่จะมีส านักงานสหกรณ์ของตัวเองได้แล้ว อีกเรื่อง
  ที่ขอฝากคือกระบวนการจัดซื้อทีดิ่นต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ประธาน  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนออ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุม 

  ใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อที่ดิน
  เพ่ือสร้างส านักงานสหกรณ์ แผนระยะยาว ปี 2562-2571 (แผน 10 ปี)  ต่อไปด้วย 

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 อภิปรายอย่างกว้างขวางและร่วมกันพิจารณา) 
 
 
 

ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก (เห็นชอบ 196 เสียง ไม่เห็นชอบ 71 เสียง งดออกสียง 21 เสียง) 
  เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อท่ีดินเพื่อสร้างส านักงานสหกรณ์ แผนระยะยาว ปี 2562-

2571 (แผน 10 ปี) ในวงเงินจ านวน 20,000,000.00 บาท (-ย่ีสิบล้านบาทถ้วน-) ตามที่สหกรณ์
เสนอ 

 

  เรื่องท่ี 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่   
ประธาน -จากเหตุผลในการด าเนินการดังกล่าวในข้อ 1 ที่แจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ  
 ชุดที่ 37 จึงได้พิจารณาวางแผนในการด าเนินการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่บนที่ดิน 

ที่สหกรณ์ได้รับการพิจารณาจัดซื้อและมีความเหมาะสม ในรูปแบบการลงทุนระยะกลาง ปี 2562-

2566 (แผน 5 ปี) เช่นเดียวกัน  โดยน าเงินผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบหุ้น ชสอ. ในส่วนที่
เหลือจากการหักค่าผ่อนช าระดอกเบ้ียหรือลงทุนซื้อที่ดินแล้ว มาเป็นเงินในการผ่อนช าระหรือ
ลงทุนก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ ดังนี้  

  หมายเหตุ   -ใช้ผลตอบแทนจากการลงทุนกับ ชสอ.มูลค่า 52 ล้านบาท ในแต่ละปีๆละประมาณ  
      2.9 ล้านบาท เป็นเงินช าระค่าเงินต้น และดอกเบ้ียธนาคาร/สถาบันการเงิน ตั้งแต่ปี   
      2562 ถึง 2566              
  -บรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่าย ปี 2562 ถึง 2566 
  -ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
  งบประมาณการในการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ต่อไปด้วย   

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 อภิปรายอย่างกว้างขวางและร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก (เห็นชอบ 196 เสียง ไม่เห็นชอบ 71 เสียง งดออกสียง 21 เสียง)   
 เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณการในการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์แห่งใหม่ แผนระยะกลาง  
 ปี 2562-2566 (แผน 5 ปี) ในวงเงินจ านวน 10,000,000.00 บาท (-สิบล้านบาทถ้วน-) ตามที่

สหกรณ์เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 13  :   เรื่องอ่ืนๆ 
 

13.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561 

ประธาน  -ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม   จ ากัด  
  ชุดที่ 37 ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ ์

  ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  พ.ศ. 2557 ในข้อที่เก่ียวกับคุณสมบัติของสมาชิก  
  ดังนี้ 

ข้อความ... 

งบก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ฯ ปี 2562 - 2566 (ระยะเวลา 5 ปี) 
ก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ 

ปีบัญชีสหกรณ์ (หน่วย : บาท) 
2562 2563 2564 2565 2566 รวม 

2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 2 ล้าน 10 ล้าน 
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ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 

ข้อ 32.  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ดังนี้      

ก. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือ
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จ
รายเดือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ เคย
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
ค. เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เคยปฏิบัติงานใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ง. เป็นพนักงานราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  

จ. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ฉ. สมาชิกสมทบ ที่ได้รับการบรรจุและ
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ
ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการในสังกัด
กร ะทรว งสา ธ า รณ สุ ข  พนั ก ง านกระทร ว ง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 
 
 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม 

ข้อ 32.  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ดังนี้      

ก. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือ
ข้าราชการบ านาญ หรือลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จ
รายเดือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ เคย
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
ค. เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบ านาญ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เคยปฏิบัติงานใน
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ง. เป็นพนักงานราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  

จ. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ฉ. สมาชิกสมทบ ที่ได้รับการบรรจุและ
แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ
ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการในสังกัด
กร ะทรว งสา ธ า รณ สุ ข  พนั ก ง านกระทร ว ง
สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ช .  เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ส ม า ค ม ฌ า ป น กิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จ ากัด 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
    (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม 

-สมาคมเป็นองค์กร
ที่ ส มาชิ กสหกรณ์
เ ป็ น ผู้ ก่ อ ตั้ ง แ ล ะ
สหกรณ์ฯ บริจาค
เงินส่วนหนึ่ งให้กับ
ส ม า ค ม เ พ่ื อ เ ป็ น
สวัสดิการให้สมาชิก
สหกรณ์ฯ 

 

ประธาน  -เนื่องจากการเสนอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม 
  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 ระยะเวลาไม่ครบตามระยะเวลาที่ข้อบังคับก าหนด จึงขออนุญาตถอนออกจาก
  ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  

(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 
ที่ประชุม -มีมติรับทราบการถอนระเบียบวาระที่ 13.1 เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
  สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 
 
 

13.2 ผลการแก้ไข... 
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13.2 ผลการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2560 

ประธาน  -ตามท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 มีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด พ.ศ. 2557  เป็น “ข้อบังคับ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 โดยมี 
  การแก้ไขในส่วนสาระส าคัญตามการประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วย การก าหนดค่าบ ารุงสันนิบาต 

  สหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดระเบียบ ว่าด้วย การ 

  ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  
  -ซึ่งทางสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ได้เร่งด าเนินการจัดส่ง “ข้อบังคับ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560” ให้ 
  นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบและลงนามรับรองการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้ว  แต่ 
  ด้วยเหตุขัดข้องบางประการท าให้ทางสหกรณ์จัดส่งข้อบังคับที่แก้ไขดังกล่าว ไม่ทันก าหนดเวลา 

  30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ที ่
  บัญญัติให้การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับจะกระท าได้ก็แต่โดยมติที่ประชุมใหญ่ และต้องน าไปจด 

  ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ  จึงท าให้นาย 

  ทะเบียนไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด  
  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 
   จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 น้อมรับในความผิดพลาดที่ 
  เกิดข้ึน และกราบขออภัยต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในคราวนี้ด้วย  และจากความผิดพลาด 

  ดังกล่าวนั้น สหกรณ์ได้ปรึกษาทางส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะที่ปรึกษา 

  สหกรณ์ ว่าจะสามารถด าเนินการแก้ไขได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการแก้ไขดังกล่าวคือ ต้องน าเข้าสู่ที่ 
  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือให้การรับรองในการแก้ไข 

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯดังกล่าวอีกคราวหนึ่ง จึงจะเสนอไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ได้ 
  -การแก้ไข (ร่าง) “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม 

   (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ฉบับดังกล่าวนั้น มีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ประกาศกฎกระทรวง  
  ว่าด้วย การก าหนดค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และ 2) นายทะเบียน 

  สหกรณ์ก าหนดระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559   
   ซึ่งสาระส าคัญ 2 ประการดังกล่าวนั้น ไม่ส่งผลกระทบ หรือเกิดผลเสียต่อสหกรณ์แต่ 
  อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบัน 
   1) ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย การก าหนดค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ 

  ไทย พ.ศ. 2560 สหกรณ์ส่งค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นไปตามข้อที่ก าหนด 

  ดังกล่าวอยู่แล้ว คือค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ 

  แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์น าส่งอยู่ที่ 30,000 บาท ตั้งแต่ปี 2560 
   2) ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการของ 
  สหกรณ์ พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ทางสหกรณ์ได้ก าหนดคุณสมบัติ 
  ของผู้ตรวจสอบกิจการตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว คือ ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและ 

  ได้รับใบอนุญาต พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ กับส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว 

      
 

และในเรื่อง... 



- 54 - 
 

และในเรื่องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ       
  ทางสหกรณ์ยังมิได้ด าเนินการ แต่ทางสหกรณ์ก าหนดแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทน         
  ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งตั้งอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่เพ่ือรับทราบ  
  โดยทางสหกรณ์ก าหนดแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจาก “การค านวณ
  ที่ร้อยละประมาณ 0.0065 ของทุนด าเนินการ ในปีบัญชีที่ผ่านมา” ซึ่งเมื่อค านวณแล้ว มูลค่าจะ 

  อยู่ที่ประมาณ 36,000 บาท (ปีบัญชีสหกรณ์ 2562)  ซึ่งเป็นมูลค่าที่มีความเหมาะสม และน ามา 
  แจ้งที่ประชุมใหญ่รับทราบ 
  -ส าหรับในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ปีนี้ ทางคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  

ชุดที่ 37 ได้มีมติเห็นชอบ ในการที่จะไม่เสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ เพื่อให้การรับรองในการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯดังกล่าวอีกคราว 

   เหตุผลที่ส าคัญ คือ เนื่องจากในปี 2561-2562 ทางคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน โดยที่ 
  ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก าลังด าเนินการแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.... อยู่ 

  ในขณะนี้ ซึ่งจะมีเนื้อหาสาระท่ีส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายประการ ทางสหกรณ์จึงขอ 

  ชะลอการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีการแก้ไข (ร่าง)พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
  พ.ศ.... เสร็จเรียบร้อย ซึ่งคาดว่าจะประมาณกลางปี พ.ศ.2562 และทางสหกรณ์จะน าเข้าสู่การ 

  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  
(ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ร่วมกันพิจารณา) 

ที่ประชุม -รับทราบผลการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด แก้ไข 

  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 และเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ ภายหลังการ 

  ประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ ์ฉบับใหม ่

ประธาน  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมใหญ่อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ         
  ทุกข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ  
  ในการ  ด าเนินการดังกล่าว โดยจะน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
  ด าเนินการฯ ชุดที่ 38 ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์ และขอขอบคุณหัวหน้า 
  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการด าเนินการทุกท่าน  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 14.35 น. 
 

  ปิยมาศ  ศิธรกุล                                          สุรศักดิ์  ช้างคนมี 
        (นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล)                                       (นายสุรศักดิ์  ช้างคนมี)  
            เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการฯ                            ประธานกรรมการ 
                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 37 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 
 

(นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 38 


