




 
        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

         Samutsongkhram Public Health Savings and Credit Cooperative Limited 
       31 ซอยบางประจัน ตำบลแมกลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
        โทร.0 3471 8540   โทรสาร 0 3471 8540    

 
 

ที่ สอ.สธ.สส.0075/ว 024 

18  พฤศจิกายน  2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป 2565  จำนวน 1 ฉบับ 
                    2. งบการเงินประจำป 2565     จำนวน 1 ฉบับ 
 3. (ราง) แผนงานและแผนฝกอบรม และงบประมาณรายจาย-รายได  จำนวน 1 ฉบับ     
     ประจำป 2566 

4. (ราง) ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จำนวน 1 ฉบับ     
   พ.ศ. 2565   

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

                (นางสาวปยมาศ  ศิธรกุล) 
                เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ 

             สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 41 
 

    ดวย สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสมทุรสงคราม จาํกัด ชดุท่ี 41 ครัง้ที ่11/2565 เมือ่วนัท่ี 22 กนัยายน 2565
กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ตามความในขอ 62 วรรคสอง แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2563 ขึ้น ในวันท่ี 10 ธันวาคม 2565 ตั้งแตเวลา 07.45 น. เปนตนไป
ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามรายละเอียด 
ในระเบียบวาระการประชุมที่ไดแนบมาพรอมหนังสือนี้แลว 
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด จึงขอเรียนเชิญทานสมาชิกสหกรณฯ เขา
ประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ ไดรับทราบ
และพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณฯ ในรอบปบัญชี 2565 ที่ผานมา อนึ่งถาองคประชุม ไมครบ
(สมาชิกอยางนอย 100 คน) จะไมสามารถเปดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2565 ได
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกันตอไปดวย.  
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สารจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ทุกทาน 
 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีผลการดำเนินการเดนชัดที ่สะทอน
ความสามารถขององคกรในการปรับตัวอยางรวดเร็วและตอเนื่องทั้งในดานการปฏิบัติงานและการใหบริการ      
เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกสมาชิกทั้งในดานการดำเนินการของสหกรณ ตลอดป 2565 และในปตอๆ ไป      
การบริหารสหกรณ ตองเผชิญกับความเสี ่ยงและความไมแนนอน ขอใหตระหนักวาการบริหารงานภายใต          
ทุกสถานการณจะตองอยูบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล หลักความระมัดระวัง และหลักความเหมาะสมที่สุด
ภายใตสภาพแวดลอมที่เกี ่ยวของ นอกเหนือไปจากความรวดเร็วในการปรับตัวขององคกรอยางเหมาะสม          
เพื่อรองรับสถานการณตางๆ ในการนำพาสหกรณ เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการ
ดำเนินการและเจาหนาที่ของสหกรณ ที่รวมกันบริหารองคกรใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการในดานตางๆ 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหความสำคัญเปนอยางย่ิงกับประโยชนของสมาชิก และขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีรวม
ใหขอคิดเห็นและคำแนะนำอันเปนประโยชนตอการบริหารสหกรณ มาโดยตลอด 

ในโอกาสนี ้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ ์ทั ้งหลาย ตลอดจนบารมี     
หลวงพอบานแหลม หลวงพอโตวัดเจริญสุขาราม หลวงพอโตวัดปราโมทย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ทาน
เคารพนับถือ โปรดคุมครองคณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาที่สหกรณ ตลอดจนสมาชิกทุกทานใหมีสุขภาพ
แข็งแรงประสบแตความสุข และขอใหสหกรณ เจริญกาวหนา ประสบความสำเร็จในการดำเนินการทุกทาน เปนที่
พ่ึงพาและเปนความภูมิใจของมวลสมาชิกตอไป 

 
 

 
         (นายสันทิต  บุณยะสง)  
             นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
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สารจากสำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด กำหนดจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
เพื่อเสนอผลการดําเนินงานตอสมาชิกสหกรณ ซึ่งสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ไดดำเนิน
กิจการ มาเปนเวลากวา 39 ป แลว และสหกรณมีผลการดําเนินงานดวยดีเสมอมา ตั้งแตเริ่มกอตั้งสหกรณ นับเปน
สหกรณ ที่เติบโตมั่นคง และพัฒนากิจการของสหกรณใหมีความเจริญกาวหนาอยูตลอดเวลา ถึงแมจะประสบกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สหกรณก็มีนโยบายตาง ๆ ท่ีใหความชวยเหลือแกสมาชิกและ
สังคม เพ่ือเปนการบรรเทา ความเดือดรอนของสมาชิกที่ไดรับผลกระทบ มีการบริหารงานดวยความโปรงใสและมี
คุณธรรม ซึ่งเปนทีป่ระจักษ ดังแสดงไดจากรางวัลแหงความภาคภูมิใจในหลาย ๆ รางวัลที่สหกรณไดรับ รวมท้ัง
สหกรณดีเดนระดับจังหวัดฯ 

 สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม ขอแสดงความชื ่นชมตอการบริหารงานของคณะกรรมการ 
ดำเนินการ และสมาชิก ที่รวมกันดำเนินกิจการจนบรรลุตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มีการ
ดําเนินงาน บนพื้นฐานการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ โดยยึดถือ
ประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ 

 เนื่องในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหสมาชิก 
สหกรณ คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณ และครอบครัว จงประสบแตความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ปราศจากโรคภัย คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และมีความมุงมั่น
ตั้งใจ รวมมือรวมใจ ในการพัฒนากิจการของสหกรณสืบไป 
 

 

         (นางทวีสุข เถลิงศักดาเดช)  
               สหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 
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สารอวยพรจาก 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม 
เน่ืองในวันประชุมใหญสามัญประจำป 2565 

ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

 ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ดำเนินงานครบรอบปบัญชี อีก
หนึ่งวาระ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดี และชื ่นชมตอการบริหารงานของ
คณะกรรมการภายใตการดำเนินงานที่มปีระสิทธิภาพ และสามารถอำนวยประโยชนใหแกสมาชิก โดยยึดหลักการ
สหกรณเปนแนวทางในการปฏิบัติจนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคในการใหความชวยเหลือ   ซ่ึงกันและกัน 
และยึดถือประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ จากสภาพเศรษฐกิจ และปญหาที่เกิดขึ้นในสหกรณตางๆ ในปจจุบัน 
นั้น สหกรณจะตองดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในดานตางๆ และไมควรละเลยในการใหความสำคัญในดาน
การควบคุมภายในที่ดี และบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และความโปรงใส
ในการดำเนินงาน รวมถึงสรางความเชื่อมั่นใหแกสมาชิกของสหกรณ  

 ในสถานการณ 2 - 3 ปที่ผานมาจากผลกระทบที่ไดรับทางเศรษฐกิจซึ่งสงผลกระทบตอสมาชิก
ของสหกรณจำนวนมาก และดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำใหรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ
สหกรณไดมีความเปลี ่ยนแปลงอยางมากโดยการนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริการแกสมาชิกเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพยิ ่งขึ้น โดยเฉพาะปจจุบันสหกรณไดนำระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเขามาใหบริการเพื ่อชวยให
สมาชิกสามารถท่ีจะเขามามีสวนรวมในการกำกับดูแลสหกรณไดอยางทั่วถึง จึงขอฝากใหสหกรณผลักดันใหสมาชิก
เขามามีสวนรวมโดยใชเคร่ืองมือท่ีสหกรณไดจัดหามาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด  

 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหสมาชิก
สหกรณ คณะกรรมการดำเนินงาน ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ 
ปราศจากทุกขโศกโรคภัย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และมีความรวมมือในการดำเนินกิจการใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความมั ่นคง ยั่งยืน โปรงใส ยังประโยชนใหแกสมาชิกโดยรวม
ตลอดไป 

 

 

(นางสาวอณัศยา ชาวเวียง) 
                                                       หวัหนาสำนกังานตรวจบญัชีสหกรณสมุทรสงคราม 
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                 สาร...จากประธานคณะกรรมการดำเนินการ                              จ 
                           สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 41 
 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมทุรสงคราม จำกัด ไดกอตั้งตั้งแตป พ.ศ. 2526 จนถึงปจจุบัน ป 2565 
เปนระยะเวลา 39 ป ตลอดระยะเวลาที่ผานมา สหกรณฯของเราไดมีการพัฒนา จนมีความเจริญกาวหนา อยาง
ตอเนื่อง มีผลการดำเนินงานที่มั ่นคง คณะกรรมการดำเนินการทุกชุดที่ผานมา มุงมั่นบริหารงาน รักษาธรรมา-     
ภิบาล และความมั่นคงทางการเงินจากรุนสูรุน โดยยังคงรักษาหลักการของสหกรณมาโดยตอเน่ือง  

จากสถานการณในปที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน หลายดาน 
ทำใหเกิดความเสี่ยงที่หลากหลายและคาดเดาไดยาก เชนโรคระบาดโควิด19 กฎหมายใหมๆ ระเบยีบปฏิบัติท่ีตอง
แกไขและการเจริญเติบโตของสหกรณ ทำใหสหกรณฯของเรา ตองปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบตางๆที่เกิดขึ้น 
เพื่อรักษาผลประโยชนของสมาชิกโดย มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใชในการดำเนินการ บริหารความเสี่ยง 
เพิ่มความสะดวกในการใหบริการแกสมาชิก ตลอดจนใชวิเคราะหตนทุนตอหนวยเพื่อหาแหลงลงทุน ที่ให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใตการลงทุนที่มีขอจำกัดตามกฎหมาย นอกจากนั้นยังสนับสนุนการทำกิจกรรมเพ่ือ
สังคม สวัสดิการของสมาชิก อยางตอเนื่อง และพรอมที่จะขับเคลื่อนไปพรอมกับสมาชิกทุกทาน เพื่อใหเกิดความ
มั่นคง มั่งค่ังและยัง่ยนืสบืไป 

เนื่องในโอกาสนี้ ผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และเจาหนาที่ทุกทาน ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย หลวงพอบานแหลมและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบนัดาลใหสมาชิกสหกรณฯ และ
ครอบครัวทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ ปราศจากโรคภัย และ
ภยันตรายท้ังหลาย ตลอดไป 

 
 

 
                    (นายพิเชษฐ  จั่นแกว) 
               ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดท่ี  41                    
                       10  ธันวาคม 2565 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

จ
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ระเบียบวาระท่ี  1   
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
ประธาน -อาศัยอำนาจ ความตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  และขอ 69 วรรค

หนึ่ง แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ.2563 กำหนดวา 
“องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชกิมาประชุม ไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน  ในกรณีเปนการประชุมใหญ
โดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน จึงจะเปนองคประชุม”  ซ่ึงขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบยีน
แลว จำนวน...............คน ถอืวาเปนองคประชุม ผมจึงขอเปดประชุมและดำเนินการประชุม
ใหญสามัญประจำป 2565 ตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ประธาน -ขอแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาที่สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี  
(รับใบอนุญาต) และที่ปรึกษาสหกรณ ดังนี้ 

 1. แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสมุทรสงคราม จำกัด     
ชดุที่ 41   ที่เขาประชุม ดงันี้ 

1. นายพิเชษฐ     จั่นแกว   ประธานกรรมการ 
   2. นายพิมพลักษณ   อยูวัฒนา รองประธานกรรมการ 

3. นายกติิพงษ  ทองเหลือ รองประธานกรรมการ 
 4. นางสาวปยมาศ ศิธรกุล  กรรมการและเลขานุการ  

5. นายชัชชัย  ฉันทรตันโชค กรรมการและเหรัญญิก  
 6. นางวมิล  คงดวง  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 7. วาที่ รอยตรีอภิชาติ กงัเจริญวัฒนา กรรมการและผูชวยเหรัญญิก  
 8. นายอัฏฐวัฒน  เจริญรัตน กรรมการ       
 9. นายนิคม  เจริญดี  กรรมการ  
 10.นายณัฐดนัย  สดคมขำ กรรมการ    

  11.นางอารมย  อรามเมือง กรรมการ    
 12.นายบุญวัฒน   ไทรยอย  กรรมการ       
 13.นางกาญจนสุดา ลมิปนลิชาติ กรรมการ 

14.นายสมโชค  ปลอดทอง กรรมการ  
 15.นายนิพนธ  เงินคงพันธ กรรมการ 
 
 2. แนะนำเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้ 
 1. นางสาววรรณึง   ชายชาติ         ผูชวยผูจัดการ รักษาการแทนผูจัดการ 
 2. นายวชิรพล  รัตนไพศาล     หัวหนาฝายสินเชื่อ และหุน 
 3. นางสาวอไุรรตัน เนตรเถ่ือน เจาหนาที่บัญชี 
 4. นางสาวเพ็ญโสภา  วรีะนนท เจาหนาที่การเงิน 
 5. นางสาวนยัรัตน โพธิลังกา เจาหนาที่ธุรการ 
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3. แนะนำผูตรวจสอบกิจการ ดังนี ้
1. นางมยุรี กลาณรงค ผูตรวจสอบกิจการ 

4. แนะนำผูสอบบัญชี (รับใบอนญุาต) ดังน้ี 
 1. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย  ล้ิมวัฒนาภรณ ผูสอบบัญช ี

    สำนักงานเลขที่  923/60  ถ.เอกชัย  ต.มหาชัย  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 
5. แนะนำเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ  ดังนี้ 

  1. นายไพรัตน    ฉิมมวง ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 
       สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม  
  6. แนะนำที่ปรึกษาสหกรณในการถมท่ีดินสหกรณ ดังนี้ 
   1. นายเก้ือกูล     สถาพรวจนา     อดีตโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัสมุทรสงคราม 
 
ที่ประชุม -……………………………………....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 
  6. เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
ประธาน  -……………………………………....................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

7. เรื่องอื่นๆ (ถามี)

    ..................................................................................................................................................
ที่ประชุม  -................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี  2   
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ประธาน -มอบให คุณปยมาศ  ศิธรกุล กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการในวาระน้ี  
เลขานุการ -ขอใหผูเขาประชุมทุกทานรวมกันรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564(คร้ังท่ี 40)  
 วนัที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชมุทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ตำบลลาดใหญ       

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในรายงานประจำป 2565 ซ่ึงไดประชาสัมพันธใน 
http://www.sahakornhealth.net ซึ่งเปน Website ของสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกสหกรณได
ตรวจสอบและทบทวนรายงานการประชุม พรอมทั้งไดจัดสง (สำเนา) รายงานดังกลาวไปยัง
หนวยงานของสมาชิกเรียบรอยแลว ภายหลังการประชุมใหญภายใน 60 วนั หลงัการประชุมใหญ 
เพ่ือใหสมาชิกสหกรณตรวจสอบและรับรองรายงาน และเมื่อพนกำหนดเวลาดังกลาวแลว 
ปรากฏวาไมมีสมาชิกสหกรณทักทวงหรือใหแกไขรายงานการประชุมจึงถือวาสมาชิกในท่ีประชุม
ใหญสามัญประจำป 2565    รับรองรายงานการประชุมดังกลาว   ดังเอกสารในภาคผนวก 1       
แนบทาย หนา  61 - 118  

(ที่ประชุมใหญฯ รวมกันทบทวนและรับรองรายงานการประชุม) 
ที่ประชุม -..................................................................................................................................................... 
  .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  .……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

68 - 120

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

........................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี  3   
เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
3.1 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2565  
ประธาน -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมทุรสงคราม จำกัด ไดดำเนินกิจการนับต้ังแตวนัเริ่มกอต้ัง 

เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2526 จนถึงปจจุบัน 39 ป 10 เดือน กิจการและการดำเนนิงานได
เจริญกาวหนาขึ้นอยางเปนขั้นตอน มีความม่ันคง มีทนุดำเนินการเพ่ิมข้ึน ปจจุบัน มีสนิทรัพย 
(หนี้สิน+ทุน) มากกวา 988 ลานบาท ซ่ึงผลการดำเนินงานในป 2565 ที่ผานมา สามารถ
เปรียบเทียบกับปกอนได ดังนี้ 

3.1.1 ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนนิงานป 2564 และป 2565 
 

รายการ 31 ตุลาคม 2564 31 ตลุาคม 2565 เพ่ิม (ลด) รอยละ 
จำนวนสมาชิก (คน) 1,279 1,284 5 0.39 

ทุนเรือนหุนที่ชำระแลว 400,973,190.00 421,136,180.00 20,162,990.00 5.03 

เงินรับฝากออมทรัพย (วันเกิด) 5,282,839.48 5,928,917.73 646,078.25 12.23 

เงินรับฝากออมทรัพย 1,527,311.16 11,147,149.46 9,619,838.30 629.85 

เงินรับฝากออมทรัพยเพื่อทำประกัน 29,422.32 0.00 (29,422.32) (100.00) 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 311,674,835.05 356,480,950.18 44,806,115.13 14.38 

เงินรับฝากออมทรัพยจากสหกรณอ่ืน 700,000.00 700,000.00 - - 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษจากสหกรณอื่น 55,010,000.00 55,010,000.00 - - 

เงินรับฝากออมทรัพยจากสมาคม ฌกส.สมาชิกสหกรณฯ  1,054,255.59 1,231,362.32 177,106.73 16.80 

เงินกูยืมระหวางป 44,600,000.00 83,000,000.00 38,400,000.00 86.10 

ชำระคืนระหวางป 43,465,800.45 25,428,900.00 (18,036,900.45) (41.51) 

เงินกูยืมคงเหลือ 10,803,557.08 68,374,657.08 57,571,100.00 532.89 

ทุนสำรอง 32,110,822.68 35,022,294.95 2,911,472.27 9.07 

ทุนสะสมตามขอบังคับ 2,853,744.38 3,052,591.38 198,847.00 6.97 

เงินใหสมาชิกกูระหวางป 368,314,911.45 383,087,068.69 14,772,157.24 4.01 

สมาชิกชำระคนืเงินกูระหวางป 318,712,424.34 317,906,283.32 (806,141.02) (0.25) 

ลูกหนี้เงินกูคงเหลือ สิ้นป 725,900,921.14 791,081,706.51 65,180,785.37 8.98 

เงินใหสหกรณอื่นกูระหวางป 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 -

รับชำระหวางป 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -

เงินใหสหกรณอื่นกูคงเหลือสิ้นป 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -

เงินฝากสหกรณอื่น 15,000,000.00 0.00 (15,000,000.00) (100.00) 

เงินฝากชุมนุมสหกรณ 0.00 65,000,000.00 65,000,000.00 -

เงินลงทุนสหกรณในหุนกู 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 -

ทุนของสหกรณ 463,029,395.71 487,714,709.37 24,685,313.66 5.33 

สินทรัพยรวม 851,222,544.88 988,999,374.70 137,776,829.82 16.19 

กำไรสุทธิ 27,091,638.65 28,669,643.04 1,578,004.39 5.82 
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3.1.2 สมาชิกภาพ 
จำนวนสมาชิก เม่ือวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2564     1,279  คน 
สมาชิกสหกรณเขาใหมระหวางป -สมาชิก          20   คน 

     -สมาชิกสมทบ         22   คน 
 โอนสถานภาพสมาชิกสมทบเปนสมาชิก           1   คน 

สมาชิกลาออกระหวางป              10   คน 
สมาชิกสมทบลาออกระหวางป           27   คน 
คงเหลือสมาชิก ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565               1,284   คน 

     -สมาชิก            763   คน 
     -สมาชิกสมทบ       521   คน 
 

รายการ ป 2563 ป 2564 ป 2565 
เขา ออก รวม เขา ออก รวม เขา ออก รวม 

สมาชิก 36 37 1,280 40 41 1,279 42 37 1,284 
3.1.3 ทุนเรือนหุน 

-เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สมาชิกมีหุนอยูในสหกรณจำนวนรวม 400,973,190 บาท  
ซึ่งในระหวางป มีการเพิ่มหุนรายเดือน จำนวน 24,007,130 บาท และถอนหุนระหวางป (ลาออก) จำนวน 
3,844,140 บาท จนถึง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 สหกรณมีทุนเรือนหุนจำนวนท้ังสิ้น 421,136,180 บาท 

  3.1.4 เงินรับฝาก 
-จากการดำเนินงานจนถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีเงินรับฝากจากสมาชิก เปนเงิน 

373,557,017.37 บาท และรับฝากจากสหกรณอ่ืนและสมาคมฌาปนกิจฯ เปนเงิน 56,941,362.32 บาท  โ ดย
เฉลี่ยเงินฝากตอสมาชิกคนหนึ่งเทากับ 290,932.26 บาท 

 
ป เงินรับฝาก 

(บาท) 
สินทรัพยรวม 

(บาท) 
เงินฝากตอสินทรัพยรวม 

(รอยละ) 
2561 225,829,286.61 633,549,403.13 รอยละ 35.65 

2562 269,984,213.45 705,718,848.08 รอยละ 38.26 

2563 312,745,207.78 764,458,379.55 รอยละ 40.91 

2564 375,278,663.60 851,222,544.88 รอยละ 44.09 

2565 430,498,379.69 989,165,374.70 รอยละ 43.52 

ป ทุนเรือนหุน (บาท) เฉล่ียตอสมาชิก บาท/คน 
2561 334,118,280.00 266,654.65 

2562 358,296,660.00 279,700.75 

2563 380,279,810.00 297,093.60 

2564 400,973,190.00 313,505.23 

2565 421,136,180.00 327,987.68 
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ป เงินรับฝาก 

(บาท) 
ทุนเรือนหุน 

(บาท) 
เงินฝากตอทุนเรือนหุน 

(รอยละ) 
2561 189,689,081.61 334,118,280.00 รอยละ 56.77 

2562 223,778,773.45 358,296,660.00 รอยละ 62.46 

2563 256,273,947.78 380,279,810.00 รอยละ 67.39 

2564 318,514,408.01 400,973,190.00 รอยละ 79.44 

2565 373,557,017.37 421,136,180.00 รอยละ 88.70 

 
 3.1.5 เงินใหกูแกสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทตางๆ  
ดังน้ี 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน SMS     รอยละ 5.25 บาท ตอป 
2.  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
3. เงินกูสามัญ           รอยละ 5.25 บาท ตอป 
4. เงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
5. เงินกูพิเศษปรับโครงสรางหนี้        รอยละ 5.25 บาท ตอป 
6. เงินกูพิเศษเพ่ือสมาชิกเกษียณอายุราชการ      รอยละ 5.25 บาท ตอป 
7. เงินกูพิเศษเพ่ือการรวมหนี้       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
8. เงินกูพิเศษเพ่ือการศึกษา        รอยละ 4.75 บาท ตอป 
9. เงินกูพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว        รอยละ 4.25 บาท ตอป  
10. เงินกูพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกฯ (COVID-19)     รอยละ 4.25 บาท ตอป 
11. เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะ       รอยละ 3.50 บาท ตอป 
12. เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินและหรือที่อยูอาศัย     รอยละ 3.50 บาท ตอป  
13. เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินและหรือที่อยูอาศัยแบบกูรวม  รอยละ 3.50 บาท ตอป  
14. เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกที่ไดรับผลกระทบ     รอยละ 3.00 บาท ตอป 
     การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม 3) 
15. เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกที่ไดรับผลกระทบ     รอยละ 3.00 บาท ตอป 
     การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม 4) 
16. เงินกูพิเศษเพ่ือซอมแซมหรือตอเติมที่อยูอาศัย     รอยละ 3.00 บาท ตอป 
17. เงินกูพิเศษเพ่ือการสวัสดิการ       รอยละ 1.00 บาท ตอป 
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ในระหวางป สหกรณมีรายละเอียดการจายเงินกูทุกประเภทใหแกสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2565 โดยมียอดหนี้เงินกูตลอดป แยกตามประเภทเงนิกูไดดังนี้ 

 

ประเภทเงินกู ยอดยกมา 
1 พ.ย. 2564 

ใหกูระหวางป รับชำระ 
ระหวางป 

คงเหลือ 

31 ต.ค. 2565 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,783,699.15 13,475,600.00 13,410,700.15 2,848,599.00 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS 495,300.00 4,380,340.00 4,418,740.00 456,900.00 

เงินกูสามัญ 438,639,519.68 131,907,192.20 208,276,745.41 362,269,966.47 

เงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวิีต 18,608,238.25 4,730,000.00 5,926,738.70 17,411,499.55 

เงินกูพิเศษเพ่ือการครองชีพ 123,000.49 0.00 123,000.49 0.00 

เงินกูพิเศษการปรับโครงสรางหนี้ 9,518,123.58 0.00 2,433,634.17 7,084,489.41 

เงินกูพิเศษเพ่ือสมาชิกเกษียณอายุ

ราชการ 

7,388,071.33 4,595,000.00 3,667,044.24 8,316,027.09 

เงินกูพิเศษเพ่ือการรวมหนี้ 162,943,417.98 14,698,677.72 3,982,221.66 173,659,874.04 

เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินและหรือ    

ที่อยูอาศัย 

9,828,326.29 5,823,000.00 631,671.24 15,019,655.05 

เงินกูพิเศษเพ่ือซอมแซมหรือตอเติม

ที่อยูอาศัย 

345,546.58 400,000.00 82,334.29 663,212.29 

เงินกูพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกฯ 

(COVID-19) 

1,529,904.38 0.00 1,203,348.82 326,555.56 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิก 

ที่ไดรับผลกระทบการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(ระลอกใหม 3) 

71,299,931.92 0.00 60,519,014.10 10,780,917.82 

เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิก 

ที่ไดรับผลกระทบการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(ระลอกใหม 4) 

0.00 202,816,958.77 12,455,745.07 190,361,213.70 

เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะ 2,098,962.04 260,300.00 666,744.98 1,692,517.06 

เงินกูพิเศษเพ่ือการสวัสดิการ 298,879.47 0.00 108,600.00 190,279.47 

รวม 725,900,921.14 383,087,068.69 317,906,283.32 791,081,706.51 
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ป ใหกูระหวางป ชำระคืนระหวางป ยอดคงเหลือ 

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

2562 524,966,165.35 453,056,999.62 651,392,110.91 

2563 295,062,444.56 270,156,121.44 676,298,434.03 

2564 368,314,911.45 318,712,424.34 725,900,921.14 

2565 383,087,068.69 317,906,283.32 791,081,706.51 
              

 3.1.6  รายได รายจาย และกำไรสุทธิ 
     

ป รายได รายจาย กำไรสุทธิ 
2561 34,904,849.13 10,273,768.96 24,631,080.17 
2562 39,631,942.61 12,725,055.73 26,906,886.88 
2563 41,013,834.19 13,553,912,70 27,459,921.49 
2564 39,921,370.65 12,829,732.00 27,091,638.65 
2565 41,198,085.07 12,528,442.03 28,669,643.04 

 

3.1.7 ทุนสาธารณประโยชน ทุนสวัสดิการ และทุนการศึกษา 
-ทุนสาธารณประโยชน เปนเงนิซึ่งท่ีประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 

 ยอดคงเหลือจากสิ้นป 2564         7,662.53  บาท 
 ไดรบัการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564   1,000,000.00  บาท 
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น    1,007,662.53  บาท 
 จายระหวางป 2565       867,650.00  บาท 
 คงเหลอืสิ้นป 2565               140,012.53  บาท 

-ทุนสวัสดิการ เปนเงินซึ่งท่ีประชุมใหญ มีมติใหจดัสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 
ยอดคงเหลือจากสิ้นป 2564      136,945.72  บาท 
ไดรบัการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564   1,600,000.00  บาท 

รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,736,945.72  บาท 
จายระหวางป 2565     1,293,503.00  บาท 

คงเหลือสิ้นป 2565      443,442.72  บาท 
-ทุนสงเสริมการศึกษา เปนเงินซึ่งท่ีประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 

ยอดคงเหลือจากสิ้นป 2564                0.00  บาท 
ไดรบัการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564       60,000.00  บาท 

รวมเปนเงนิท้ังสิ้น        60,000.00  บาท 
จายระหวางป 2565         60,000.00  บาท 

คงเหลือสิ้นป 2565                0.00  บาท 
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ในป 2565 สหกรณไดจายเงินทุนสาธารณประโยชน ทุนสวัสดิการและทุนสงเสริม
การศกึษาบุตรสมาชิก มีรายการดังตอไปนี้ 

3.1.7.1 จายทุนสวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิก สมาชิกสมทบ บิดา มารดา และบุตรของ
สมาชิก จำนวน 32 ราย จำนวน 850,000.00 บาท ไดแก 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน(บาท) 
1 นางมาลี  วงศไพรินทร 34,000.00 
2 นายสุพจน  สุวรรณวร 27,000.00 
3 นายจรัญ  สิงหจันทร 34,000.00 
4 นายพิน  อินทรณรงค 33,000.00 
5 มารดานางทิพวรรณ ผองศริิ 5,000.00 
6 บุตรนางเชนิกา  เตมียบุตร 5,000.00 
7 นางทองคำ  เย็นเยือก 28,000.00 
8 นายจำรัส  วิทิตพันธ 27,000.00 
9 บิดานายจตุภัทร  วงศแปน 5,000.00 
10 นางบุญแถม  ผลอินหอม 27,000.00 
11 นางจอง  จันทรสวาง 36,000.00 
12 นางโฉมศรี  สุวีรานนท 36,000.00 
13 บิดานายสุรศกัดิ์  จันทรจินดา 5,000.00 
14 บิดานางสาวศุภลักษณ  จันทรจินดา 5,000.00 
15 มารดานางสาวพนิดา  ประเสริฐลักษณา 5,000.00 
16 นางอมรศรี  รวมสุข 34,000.00 
17 นางจรูญ  โตบุญมี 32,000.00 
18 นางสาวรำไพ  เกิดสมจิต 27,000.00 
19 นางสำเนียง  เจริญสกุลชัยพร 34,000.00 
20 นางคล้ำ  มะโรงรตัน 35,000.00 
21 นางทัศนียญาพร  บุญทอง 38,000.00 
22 นางจรี  ดิษฐประเสริฐ 106,000.00 
23 นางบุญนาค  ดวงกลิ่น 32,000.00 
24 นายไพบูลย  เนตรมงคล 27,000.00 
25 บิดานางสาวเบญจวรรณ จำปาศักดิ์ 5,000.00 
26 นางฉอง  นาคบริพัฒน 27,000.00 
27 บิดานางสาวรชัฎาพรรณ  บัวแยม 5,000.00 
28 บิดานายณรงคชัย  เชื่อมประไพ 5,000.00 
29 นางลูกอินทร  สุทรารักษ 33,000.00 
30 นางทับทิม  แสวงลาภ 35,000.00 
31 นางกิมไน  แซลี้ 30,000.00 
32 นายไพศาล พงคพุทธชาติ 33,000.00 

รวมเปนเงิน 850,000.00 
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3.1.7.2  จายทุนสวัสดิการตางๆ 
 

ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนเงิน(บาท) 
1 คาพวงหรีดเคารพศพสมาชิก   19,650.00 
2 เงินฝากออมทรัพย(วันเกิด) 332,000.00 
3 คารกัษาพยาบาลและสวัสดิการเจาหนาที่ 28,853.00 
4 เงินขวัญถุงสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกราชการ    31,000.00 
5 เงินขวัญถุงสำหรับสมาชิกอายุ 70 ป ขึ้นไป 32,000.00 

รวมเปนเงิน 443,503.00 
 

    3.1.7.3 จายเงนิทุนสาธารณประโยชน  

ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนเงิน(บาท) 
1 บริจาคเงินคาบำรุงรายปและเงินสงเคราะหลวงหนา

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

848,750.00 

2 รวมทำบุญทอดกฐินและบริจาคอ่ืนๆ  18,900.00 
รวมเปนเงิน 867,650.00 

   

3.1.8 กรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่สหกรณ เขารวมการประชุม สัมมนา ฝกอบรม และกิจกรรมตางๆ 
ในป 2565 คณะกรรมการการดำเนินการ ไดจัดสงสมาชิกสหกรณ กรรมการดำเนินการ และ

เจาหนาที ่สหกรณ เขารวมการประชุม  อบรม สัมมนา และฝกอบรม รวมทั ้งสิ ้น 15 รายการ เปนเงิน 
61,339.00 บาท ดังนี้  

 

ลำดับ โครงการ/หลักสูตร 
วัน/สถานที่ 

ผูรับอบรม/ 
ผูรวมกิจกรรม 

คาใชจาย 

(บาท) 
1 ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ไทย จำกัด วันที่ 29-30 ตุลาคม 2564  

ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

นายพิมพลักษณ 1,384.00 

2 ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2564  

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

นายพิมพลักษณ 2,740.00 

3 โครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลและประเด็น

ขอพิพาทท่ีพบในสหกรณ ที่ควรรู” ของเขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

วันท่ี 22-23 มกราคม 2565 

ณ สุวรรณาริเวอรไซด รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

นายพิมพลักษณ, 

น.ส.นัยรัตน 

3,290.00 

4 เดินทางไปทำสัญญาเงนิกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระแกว 

จำกัด วันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2565 

ณ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระแกว จำกัด 

นายพิมพลักษณ, 

น.ส.วรรณึง, 

นายวชิรพล 

2,620.00 
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ลำดับ โครงการ/หลักสูตร 
วัน/สถานที่ 

ผูรับอบรม/ 
ผูรวมกิจกรรม 

คาใชจาย 

(บาท) 
5 พิธีเปดอาคารสำนักงาน “อาคารสะพานบุญ” และประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2565 สสธท. และประชุมใหญสามัญประจำป 2565 กสธท. 

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2565 

ณ อาคารสะพานบุญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ    

ออมทรัพยสาธารณสุขไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

นายพิมพลักษณ 

 

1,261.00 

6 อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยาง

ผูชำนาญการ” รุนที่ 23 สถาบันวิชาการดานสหกรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ี 21-26 มีนาคม 2565 

ณ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ เขตจตุจักร กรุงเทพ 

นายพิมพลักษณ 15,579.00 

7 อบรมหลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการข้ันพ้ืนฐาน” ของเขตพ้ืนที่สหกรณ

สมาชิก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

วันท่ี 26-27 มีนาคม 2565  

ณ โรงแรมบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

น.ส.กรรณิการ 1,747.00 

8 ประชุมสัมมนา เรื่อง “กาวไปสูสิ่งที่ดีกวาดวยกันกับ สสธท.”  

วันท่ี 13-14 พฤษภาคม 2565 

ณ อาคารสะพานบุญ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ    

ออมทรัพยสาธารณสุขไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

นายพิมพลักษณ, 

น.ส.นัยรัตน 

4,570.00 

9 ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

ไทย จำกัด วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  

ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

นายพิมพลักษณ 1,440.00 

10 สัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับสหกรณ 

พ.ศ. 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด 

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

นายพิมพลักษณ,

นายกิติพงษ, 

นายอัฏฐวัฒน, 

นายวชิรพล 

2,583.00 

11 ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของเขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2565  ณ สหกรณออมทรัพยครูราชบุรี จำกัด 

นายพิมพลักษณ 765.00 

12 สัมมนา UPDATE กฎ ระเบียบ คำสั่ง เก่ียวกับการบัญชีสหกรณท้ัง

ระบบ ป 2565 ของบรษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 

วันท่ี 16-17 มิถุนายน 2565 

ณ โรงแรมเอส รัชดา เขตหวยขวาง กรุงเทพ 

น.ส.วรรณงึ 

 

7,835.00 
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ลำดับ โครงการ/หลักสูตร 
วัน/สถานที่ 

ผูรับอบรม/ 
ผูรวมกิจกรรม 

คาใชจาย 
(บาท) 

13 อบรมหลักสูตร “กรรมการดำเนินการใหม” รุนที่ 27 ชุมนุมสหกรณ       

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

วันท่ี 5-8 กรกฎาคม 2565  

ณ โรงแรมเฟลิกซ ริเวอรแคว รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

นายสมโชค 11,790.00 

14 กิจกรรมโครงการ “ฉลองครบรอบ 50 ป ชสอ.” ชุมนุมสหกรณ      

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 

วันท่ี 1 กันยายน 2565 

ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 

นายพิมพลักษณ, 

น.ส.วรรณึง, 

นายวชิรพล 

2,015.00 

15 กิจกรรมโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันออมแหงชาติ ประจำป 

2565 

วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 

นายพิมพลักษณ, 

น.ส.วรรณึง, 

 

1,720.00 

 
3.1.9 โครงการอบรม สัมมนา ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ท่ีสหกรณดำเนินการ ป 2565 

ป 2565 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดดำเนินการจัดทำโครงการอบรม 
สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงานรวมกับสมาชิก รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/โครงการ เปนเงิน 44,642.65 บาท 
ดังน้ี   

 
 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัน/สถานท่ี 

ผูเขารวม/หนวยงาน คาใชจาย 

(บาท) 
1 กิจกรรมศึกษาดูงาน 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเลิศสิน จำกัด 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2565  

ณ โรงแรมฮอลลิเดยอินน เขตบางรัก กรุงเทพ 

คณะกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ 

5,495.00 

2 โครงการ 39 ป สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม 

จำกัด ประจำป 2565 

วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ 

17,763.00 

3 โครงการสหกรณสัญจร ประจำป 2565 

วันท่ี 2,8-10,14,20 มิถุนายน 2565 

และวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 

คณะกรรมการดำเนินการ

เจาหนาที่ และสมาชิก 

14,360.00 
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ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัน/สถานท่ี 

ผูเขารวม/หนวยงาน คาใชจาย 

(บาท) 
4 โครงการถวายเทียนพรรษา สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุ

สมุทรสงคราม จำกดั 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

ณ วัดนอยแสงจนัทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  

จังหวดัสมทุรสงคราม 

คณะกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ 

2,991.00 

5 กจิกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ 

4,033.65 

 
3.1.10 รายงานความคืบหนาการดำเนินการจัดทำโปรแกรมระบบงานสหกรณ Web Application 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสมุทรสงคราม จำกัด 

-ตามที่ที ่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 อนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 2564 
จำนวนเงิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) ใหสหกรณฯ ดำเนินการซ้ือโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ นั้น 

-ขณะนี้อยูในระหวางดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 และอยูในระหวางการ
ทดลองใชโปรแกรมระบบงานสหกรณ โดยขณะนี้สมาชิกสามารถทดลองใชงานโปรแกรมเพื่อดูขอมูลสวน
บุคคลผานมือถือในระบบ Android  และผาน Website  
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3.1.11 รายงานความคืบหนาการดำเนินการก อสร างสำนักงานสหกรณออมทร ัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จำกัด (แหงใหม) 

-ตามที่ที ่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ไดมีมติเห็นชอบดวยเสียงขางมาก ใหสหกรณ
ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด (แหงใหม) 
และสหกรณฯ ไดดำเนินการซื้อที่ดินแลวเม่ือวันที่ 10 กันยายน 2563 แลวนั้น 

-สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดดำเนินการถมดินและทำทางเชื่อม
ทางเขา-ออกทางหลวงชนบท เรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในระหวางการจางออกแบบอาคารสำนักงานสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
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3.1.12 ผลประโยชนและคาตอบแทน กรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษา
ของสหกรณ ประจำปบัญชี 2565 (ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564) 

3.1.12.1 ผลประโยชนและคาตอบแทน ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40  มีดังนี้ 
- คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ / ตำแหนง โบนัส คาเบี้ย
ประชุม 

คาเบี้ย
เลี้ยง 

คาเชา 
ที่พัก 

คา
พาหนะ 

รวม 

1   นายสุรศักดิ์  ชางคนม ี
   ประธานกรรมการ 

65,998.04  2,400.00 - - - 68,398.04 

2   นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา 
   รองประธานกรรมการ 

52,998.04 2,400.00 400.00 - 984.00 56,782.04 

3   นายอัฏฐวัฒน  เจริญรตัน 
   รองประธานกรรมการ 

56,029.62 2,900.00 - - - 58,929.62 

4   นางวิมล  คงดวง 
   กรรมการและเลขานุการ 

54,598.04 2,400.00 - - - 56,998.04 

5   นายชัชชัย  ฉันทรัตนโชค 
   กรรมการและเหรัญญิก 

55,582.41 2,900.00 - - - 58,482.41 

6   นายนิพนธ  เงินคงพันธ 
   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

41,656.42 1,900.00 - - - 43,556.42 

7   วาท่ี ร.ต.อภิชาติ  กังเจริญวัฒนา 
   กรรมการและผูชวยเหรญัญิก     

43,350.83 1,900.00 - - - 45,250.83 

8   นายกิติพงษ  ทองเหลือ 
   กรรมการ 

48,535.21 2,400.00 - - - 50,935.21 

9   นายเทิดพันธุ  บุญทอง 
   กรรมการ 

49,182.41 2,400.00 - - - 51,582.41 

10   นายนิคม  เจริญด ี
   กรรมการ 

43,103.63 1,900.00 - - - 45,003.63 

11   นายเสกสรรณ  สกลุเอ้ือ 
   กรรมการ 

40,209.22 1,900.00 - - - 42,109.22 

12   นางลักขณา  ไมนอย 
   กรรมการ 

41,998.04 1,900.00 - - - 43,898.04 

13   นายทรงศักดิ์  สังขมณีโชต ิ
   กรรมการ 

40,209.22 1,900.00 - - - 42,109.22 

14   นายบุญวัฒน  ไทรยอย 
   กรรมการ 

43,798.04 1,900.00 - - - 45,698.04 

15   นายณัฐดนัย  สดคมขำ 
   กรรมการ 

42,750.83 1,200.00 - - - 43,950.83 
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3.1.12.2 ผลประโยชนและคาตอบแทน ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41  มีดังนี้ 
- คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ / ตำแหนง คาเบี้ย
ประชุม 

คา
โทรศัพท 

คาตอบแทน
ที่ปรึกษา 

คาเบี้ย
เลี้ยง 

คา
พาหนะ 

รวม 

1  นายพิเชษฐ  จั่นแกว 
 ประธานกรรมการ 

13,400.00 - - - - 13,400.00 

2  นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา 
 รองประธานกรรมการ   

18,700.00 5,000.00 - 6,400.00 7,744.00 37,844.00 

3  นายกิติพงษ  ทองเหลือ 
 รองประธานกรรมการ 

15,700.00 - - 400.00 - 16,100.00 

4  นางสาวปยมาศ  ศิธรกุล 
 กรรมการและเลขานุการ 

13,900.00 - - - 730.00 14,630.00 

5  นายชัชชัย  ฉันทรัตนโชค 
 กรรมการและเหรญัญิก   

21,900.00 - - - - 21,900.00 

6  นางวิมล  คงดวง 
 กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

14,200.00 - - - - 14,200.00 

7  วาที่ ร.ต.อภิชาติ  กังเจรญิวัฒนา 
กรรมการและผูชวยเหรัญญิก   

14,500.00 - - - - 14,500.00 

8  นายนิคม  เจริญด ี
 กรรมการ 

18,200.00 - - - - 18,200.00 

9  นายอัฏฐวัฒน  เจริญรัตน 
 กรรมการ 

18,700.00 - - 400.00 - 19,100.00 

10  นายณัฐดนัย  สดคมขำ 
 กรรมการ 

13,700.00 - - - - 13,700.00 

11  นางกาญจนสุดา  ลิมปนิลชาติ 
 กรรมการ 

13,700.00 - - - - 13,700.00 

12  นายนิพนธ  เงินคงพันธ 
 กรรมการ 

8,900.00 - - - - 8,900.00 

13  นายสมโชค  ปลอดทอง 
 กรรมการ 

13,700.00 - - 1,600.00 1,190.00 16,490.00 

14  นายบุญวัฒน  ไทรยอย 
 กรรมการ 

11,000.00 - - - - 11,000.00 

15  นางอารมย  อรามเมือง 
 กรรมการ 

12,000.00 - - - - 12,000.00 

16  นายเก้ือกูล  สถาพรวจนา 
 ที่ปรึกษา   

- - 5,000.00 - - 5,000.00 

 

- คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
 

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล คาลงทะเบียนอบรม คาที่พัก รวม 
1  นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา 7,200.00 7,744.00 14,944.00 
2  นายสมโชค  ปลอดทอง 4,500.00 4,500.00 9,000.00 
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3.1.12.3 ผลประโยชนและคาตอบแทน ของผูจดัการ หรือผูซ่ึงมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกช่ืออยางอื่น     
มีดังนี้ 

- คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล / ตำแหนง เงินเดือน/
คาจาง 

เงินประจำ
ตำแหนง 

โบนัส คาตอบแทน
ผูเขารวม
ประชุม 

คา 
เบี้ยเล้ียง 

คา
ยานพาหนะ 

รวม 

1   น.ส.วรรณึง  ชายชาติ 
 ผูชวยผูจัดการ  
 รักษาการแทนผูจัดการ 

578,220.00 12,000.00 23,326.43 6,700.00 2,400.00 1,755.00 624,401.43 

 

- คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล / ตำแหนง คาเครื่องแบบ คาท่ีพัก คาลงทะเบยีนอบรม รวม 

1  น.ส.วรรณึง  ชายชาติ 
ผูชวยผูจัดการ  
รักษาการแทนผูจัดการ 

800.00 1,200.00 5,000.00 7,000.00 

 
3.1.13  รายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถกูรองเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ ในรอบปบัญชี 2565 

-ในรอบปบัญชี 2565 ไมมีการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และ
ถูกลงโทษของสหกรณ  

 
 
 
  

  



ที่ประชุม  -  ............................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................

3.2 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565  
 
ประธาน -ขอเชิญผู ตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 นำเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให      

ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ทราบ ในระเบียบวาระนี้ 
ผูตรวจสอบกิจการ (คุณมยุรี) -ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ไดมีมติ 

เลอืกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมทุรสงคราม จำกัด 
สำหรับปทางบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 น้ัน ขาพเจาไดทำการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบตอทีป่ระชุมใหญสามญัประจำป 2565 โดยสรุปตามเอกสาร ดังน้ี  (หนา 20-24) 
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รายงานการตรวจสอบกิจการประจำป 2565 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด (สอ.สธ.สส.) 

สำหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 
------------------------- 

เรียน ที่ประชุมใหญ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
   ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม เม่ือ
วันที ่10 ธันวาคม  2564  และไดเลือกขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการ ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดำเนินการ เปนประจำทุกเดือนที่เขาตรวจสอบแลวนั้น  สำหรับป
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565  ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป 2565 โดยสรปุ ดังตอไปนี้     

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน 
1.3  เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอ่ืนๆของสหกรณฯ 

 2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
       2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบญัชตีามเอกสารหลักฐาน 
      2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกำหนดของสหกรณฯ 
      2.3  ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
      2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณที่
กำหนดไว 
 3.  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
      3.1  ดานการบริหารงานทั่วไป 
  สหกรณฯมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานดานตางๆ เชน การใหสินเชื่อ การรับฝากเงิน 
การลงทุน การประชาสัมพันธ พัฒนาระบบ IT เปนต น โดยสหกรณกำหนดใหม ีคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ แตละคณะ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานแตละดานดังกลาวไวชดัเจน รวมทั้งมีการประชุม
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการเปนประจำทุกเดือน  เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน นำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ใหรับทราบความเคลื่อนไหวในการทำงาน อยางสม่ำเสมอทุกเดอืน 
  สหกรณฯมีสมาชิก 2 ประเภทคือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ  เมื่อตนป สหกรณฯมี
สมาชิก 1,279 คน ระหวางปมีสมาชิกเพิ่มขึ้น  5 คน วันสิ้นปมีสมาชิกคงเหลือ 1,284 คน การเพิ่มขึ้นและ
ลดลงของสมาชิกเปนไปตามขอบังคับของสหกรณฯ โดยแยกรายละเอียดไดดังนี้ 
 

 สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวม 
ยกมาตนป 752  1,279 
เพ่ิมระหวางป 20 22 42 
โอนจากสมาชิกสมทบเปนสมาชิกสามัญ 1 - 1 
ลาออกและถึงแกกรรม 10 27 37 
ยายหรือโอน - 1 1 
คงเหลือสิ้นป 763 521 1,284 
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3.2   ดานผลการดำเนนิงาน 
 ในรอบปบัญชีนี้ สหกรณฯมีรายไดทั้งสิ้น  41,198,085.07  บาท คาใชจายดำเนินงานและดอกเบี้ย
จาย 12,528,442.03 บาท มีกำไรสุทธิ 28,669,643.04 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน  1,578,004.38  บาท หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.50   
 3.3  ดานบัญชี 
 การจัดทำบัญชีของสหกรณฯ มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถวน สหกรณฯบันทึก
บัญชี โดยใชเกณฑคงคาง  สหกรณมีการกำหนดระเบียบ วาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษา
ความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2558 จึงมีการปฏิบัติตามระเบียบ รวมทั้งมีการ
เก็บรักษาขอมูลอยางปลอดภัยและมีการสำรองขอมูลไว 
 3.4  ดานการเงิน 
 สหกรณฯมีการกำหนดระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินไวอยางเหมาะสม โดยกำหนด
วงเงินสดในมือแตละวันไมเกิน 200,000 บาท วันสิ้นปสหกรณฯมีเงินสดในมือคงเหลือ 129,928.03 บาท 
ถูกตองตรงตามบัญชี ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของหัวหนางานการเงิน การใชจายทุกรายการเปนไปตาม
งบประมาณรายจาย ซึ่งที่ประชุมใหญกำหนดไว     
  3.5  ดานสินเช่ือ 
     ลูกหน้ีเงินใหกูแกสมาชิก 
 สหกรณฯมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใหกูแกสมาชิกไวครบถวนเหมาะสม   และมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบรวมทั ้งมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการเงินกู  มีการจัดทำเอกสาร
หลักฐานการกูและการค้ำประกันครบถวนสมบูรณ  มีการอนุมัติเงินกูเปนไปตามระเบียบท่ีกำหนด  ในระหวาง
ป สหกรณฯจายเงินใหกูแกสมาชิกจำนวน 859 สัญญา เปนเงินจำนวน 383,087,068.69 บาท  ณ สิ้นปมี
สมาชิกที่มีหนี้กบัสหกรณฯจำนวน  921 สัญญา  เปนเงินจำนวน 791,081,706.51 บาท  มีรายละเอียดดังนี ้
 

ประเภทเงินกู ใหกูระหวางป 2565 หน้ีคงเหลือ ณ 31 ตค 2565 

 จำนวนสัญญา จำนวนเงิน (บาท) จำนวนสัญญา จำนวนเงิน (บาท) 

1. เงินกูสามัญ 106 131,907,192.20 287 362,269,966.47 

2.เงนิกูฉุกเฉิน 370 13,475,600.00 84 2,848,599.00 

3. เงินกูฉุกเฉิน SMS 58 4,380,340.00 7 456.900.00 

เงินกูพิเศษ     

4.เพื่อการรวมหน้ี 5 14,698,677.72 55 173,659,874.04 

5.ปรับโครงสรางหน้ี   6 7,084,498.41 

6.เพื่อสมาชิกเกษียณอายุ 10 4,595,000.00 22 8,316,027.09 

7.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 29 4,730,000.00 119 17,411,499.55 

8.เพื่อซื้อท่ีดินฯ 3 5,823,000.00 10 15,019,655.05 

9.เพื่อซอมแซมหรือตอเติมท่ีอยูฯ 2 400,000.00 2 663,212.29 

21
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ประเภทเงินกู ใหกูระหวางป 2565 หน้ีคงเหลือ ณ 31 ตค 2565 

 จำนวนสัญญา จำนวนเงิน (บาท) จำนวนสัญญา จำนวนเงิน (บาท) 

10. เพ่ือซื้อยานพาหนะ 2 260,300.00 6 1,692,517.06 

11.เพ่ือชวยเหลือสมาชิก (covid19) - - 6 326,555.56 

12.เพ่ือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจาก 
covid19 (ระลอกใหม3) 

0 0 45 10,780,917.82 

13.เพ่ือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจาก 
covid19 (ระลอกใหม4) 

274 202,816,958.77 269 190,361,213.70 

14.เพ่ือการสวัสดิการ - - 3 190,279.47 

รวม 859 383,087,068.69 921 791,081,706.51 

    
  3.6  ดานเงนิฝากและการลงทุน 
 ในระหวางป สหกรณฯมีการฝากและลงทุนเปนไปตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 62  และประกาศที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกำหนด โดยมี
การจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและลงทุน เพื่อดำเนินการเสนอแนะคณะกรรมการในการบริหารจัดการ
การเงิน และการลงทุน 
 
ณ วันสิ้นป 2565 สหกรณฯมีเงินฝากและเงนิลงทุนทั้งสิ้นเปนเงิน 104,456,366.43 บาท ประกอบดวย 
1. เงินฝากธนาคาร 4 บัญชี    เปนเงนิ  7,417,321.58 บาท 
2. ลงทุนซื้อหุน      เปนเงนิ  72,000,000.00 บาท 
    - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด   52,000,000.00 บาท 
    - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกดั   20,000,000.00 บาท 
3. เงินฝากสหกรณอื่น     เปนเงนิ  20,000,000.00 บาท 
    - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย จำกดั    5,000,000.00 บาท 
    - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด   60,000,000.00 บาท 
4. เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน 
    - สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระแกว จำกัด  เปนเงนิ   5,000,000.00 บาท 
5. เงินลงทุน (ประเภทหุนกู)    เปนเงนิ  25,000,000.00  บาท 
   - หุนกู บมจ.ไออารพซี ี       5,000,000.00 บาท 
   - หุนกู บมจ.บานปู เพาเวอร      5,000,000.00 บาท 
   - หุนกู บมจ.โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่     5,000,000.00 บาท 
   - หุนกู บมจ.ดีแทค ไตรเน็ต      5,000,000.00 บาท 
   - หุนกู บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท    5,000,000.00 บาท 
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 สหกรณฯ ไดรับดอกเบ้ียจากเงินฝากจากธนาคารเปนเงิน 12,391.02 บาท ไดรับดอกเบี้ยจากเงินฝาก
สหกรณอ่ืนเปนเงิน 518,095.91 บาท ไดรับดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกู 192,513.70 บาท 
 3.7 การรบัฝากเงินจากสมาชิก 

สหกรณฯมีการรับฝากเงินจากสมาชิก 4 ประเภท โดยมีเอกสารหลักฐานในการฝากและถอนครบถวน
ถูกตอง และการคำนวณดอกเบี้ยจายเงนิรับฝากเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยท่ีสหกรณฯประกาศ 

 

ประเภทเงินรับฝาก อัตราดอกเบ้ียรอยละ เงินรับฝากคงเหลือ(บาท) 
 ลดลงต้ังแต 1พย64 ตนป สิ้นป 

ออมทรัพยพิเศษ 2.00 311,674,835.05 356,480,950.18 
ออมทรัพย 1.25 1,527,311.16 11,147,149.46 
ออมทรัพยวันเกดิ 1.25 5,282,839.48 5,928,917.73 
ออมทรัพยเพ่ือทำประกัน 1.25 29,422.32 0.00 

รวม  318,514,408.01 373,557,017.37 
  

3.8 การรบัฝากเงินจากสหกรณอื่น 
เงินรับฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก  55,010,000.00 บาท 
เงินรับฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแมกลอง   700,000.00 บาท 
เงินรับฝากสมาคม สสธ.สส    1,231,362.32 บาท 
    รวมเปนเงิน  56,941,363.32 บาท 

 3.9 ดานทุนเรือนหุน 
 การเก็บคาหุนและการจายคืนหุนเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ ในระหวางป สหกรณ
ฯมีการเคลื่อนไหวของการสะสมหุนของสหกรณดังนี้ 
ทุนเรือนหุนยกมา 1 พฤศจิกายน 2564                           400,973,190.00 บาท 
 บวก สะสมเพ่ิมระหวางป     24,007,130.00  บาท 
 หัก จายคืนคาหุน                                    3,844,140.00 บาท 
ทุนเรือนหุนคงเหลือส้ินป  31 ตุลาคม 2565                     421,136,180.00 บาท 
 3.10  ดานทุนสำรองและทนุสะสมตางๆ 
 

รายการ ตนป(บาท) เพ่ิมระหวางป
(บาท) 

ลดระหวางป
(บาท) 

คงเหลือสิ้นป(บาท) 

ทุนสำรอง 32,110,822.68 2,911,472.27 - 35,022,294.95 

ทนุสะสมตามขอบังคับฯ     

ทุนสาธารณประโยชน 7,662.53 1,000,000.00 867,650.00 140,012.53 

ทุนสงเสรมิสวัสดิการ 136,945.72 1,600,000.00 1,293,503.00 443,442.72 

ทุนการศึกษา - 60,000.00 60,000.00 - 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 777,750.26 - - 777,750.26 

ทุนปรับปรุงสำนักงาน 1,931,385.87 - 240,000.00 1,691,385.87 

รวม 34,964,567.06 5,571,472. 27 2,461,153.00 38,074,886.33 



24 
 

ในระหวางป สหกรณมีการใชจายทุนสาธารณประโยชน  ทุนสงเสรมิสวัสดิการ ทุนการศึกษาและทุนปรบัปรุง
สำนักงาน เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนที่กำหนดไวในระเบียบ และเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
  3.11  เรื่องอ่ืนๆ 
 - สหกรณฯมีการดำรงสินทรัพยสภาพคลองเฉลี่ยรายเดือน ในอัตราไมต่ำกวารอยละ 1  ของยอดเงิน
ฝากทั้งหมด  ซ่ึงเปนไปตามประกาศกระทรวง วาดวยการดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ   พ.ศ. 2550 
 - สหกรณฯไมมหีน้ีสงสัยวาจะสูญ 
 - เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด 19 ยังไมดีขึ้น สหกรณฯจึงมีการชวยเหลือสมาชิก โดยลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูลง ทำใหรายไดของสหกรณฯลดลงตามไปดวย  สหกรณจึงมีความจำเปนที่จะตองหาทาง
ลงทุนดานอื่น เชน หุนในชุมนุมสหกรณออมทรัพย และหุนกูบริษัทมหาชนที่มีความม่ันคงสูง เพื่อเพ่ิมรายไดให
สหกรณฯ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
     (นางมยุรี  กลาณรงค) 
       ผูตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระท่ี  4   
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  
4.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลอืกต้ัง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 
ประธาน -ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด วาดวยการเลือกต้ังประธาน

กรรมการ กรรมการดำเนนิการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559  
ขอ 4 วรรคแปด กำหนดวา “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความวา สมาชิก

สหกรณ ที่ไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสหกรณ ใหเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง” 
และ วรรคเกา “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความวา สมาชิกสหกรณที่ไดรับการเสนอช่ือ 
โดยท่ีประชุมใหญสหกรณ รับรองใหเปนกรรมการการเลือกต้ัง”  

ขอ 10 วรรคหนึ่ง กำหนดวา “ใหที ่ประชุมใหญเสนอชื่อประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เพื่อใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนประธานกรรมการการเลือกต้ัง วรรคสอง “ประธาน
กรรมการการเลือกต้ัง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไมนอยกวา 6 คน แตไมเกนิ 16 คน 
เพื่อใหที่ประชุมใหญรับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง” และวรรคสาม “ใหคณะกรรมการ
การเลือกต้ังดำเนินการเลอืกตั้งใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย บริสุทธิ์และยุติธรรม”  

หมวดที่ 3 สวนที่ 3 การลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ใหดำเนินการตาม
ขอ 43 การลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ ใหดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หรือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวดัสมุทรสงครามกำหนด และตามขอ 44 - 46   

ขอ 47 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำ
รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง และรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกตั้ง เสนอตอที่ประชุม
ใหญทราบตอไป 

ขอ 48 กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ใหถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปนที่ยุต ิ  

 -ประกอบกับระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด วาดวยการเลือกต้ัง
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561  
  ขอ 3 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

  สมทุรสงคราม จำกัด วาดวย การเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และ 
  ผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

        “ขอ 15 ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังแจงเวลาเริ่มตนลงคะแนน และเวลา
  สิ้นสุดการลงคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใชบัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน 
  แลวแตกรณี 

การกำหนดเวลาเริ ่มตนเปดลงคะแนนเลือกตั ้ง และเวลาสิ ้นสุดปดการ
ลงคะแนนในวันประชุมใหญ ใหเปนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และใหประธาน
กรรมการการเลือกตั้งประกาศเปดและปดการลงคะแนน” 
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  ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 28 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทร-
  สงคราม จำกัด วาดวย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ
  กิจการ พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 28 เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปดหีบ
บัตรเลือกตั้ง ในที่เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้ง เห็นวาหีบบัตรเลือกตั้ง
เปนหีบบัตรเปลา แลวใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจ” 
-ในปนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 41 ไดมีมติ และประกาศสหกรณ
กำหนดคาตอบแทน และคาพาหนะ ไวดังนี้  

 - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  จำนวน  1,000 บาท 
     - กรรมการการเลือกตั้ง   จำนวน    500 บาท  

-และสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดเปดใหมีการสรรหาประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ 3-19 ตุลาคม 2565 และผูไดรับ
การสรรหา ตำแหนงประธานกรรมการการเลือกตั ้ง และกรรมการการเลือกตั ้ง มีรายชื่อ
ดังตอไปนี้ 
  1. ผูสมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ทาน 

1.1 นางม่ิงสมร    ขันกำเหนิด   
2. ผูสมัครกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 9 ทาน 

  2.1 นางศุรพัฒณ    มวนสุธา 
2.2 นายสมโชค    โชติชัยวงศ   
2.3 นางจุฑามาส   ใจพรหม 
2.4 นางสุวรรณา    ครุธใหญ    
2.5 นางพรพิมชญา    พริกคง 
2.6 นางดวงเดือน   เชื่อธรรมสอน 
2.7 นางซาีฌาม   ชัยเจริญชนม  
2.8 นางกัญญา    มีชะคะ 
2.9 นางสาวลัดดาวัลย   นภาธาราทิพย 

จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณา 
 ที่ประชุมใหญมีมติดังนี้ 

..........................................................................................ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด วาดวย 
การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ขอ 
10  วรรคสอง “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไมนอย
กวา 6 คน แตไมเกิน 16 คน เพ่ือใหที่ประชุมใหญรับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง”   
-ซึ่งเมื่อสหกรณไดเปดรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง ตามระยะเวลาดังกลาวขางตนแลว      
มีผูสมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน และ กรรมการการเลือกตั้ง จำนวน    
9 คน ซึ่งไมเกินจากที่ระเบียบกำหนด  
-จึงขอใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 รวมกันพิจารณา และใหความเห็นชอบ แตงตั้งผู
มีรายชื่อดังกลาว ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2565 ตอไปดวย 
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ที่ประชุมใหญมีมติดังน้ี 
กรรมการการเลือกต้ัง จำนวน  9  คน ประกอบดวย 

…………………………………………………… 
……………………………………………………  
…………………………………………………… 
……………………………………………………   
…………………………………………………… 
……………………………………………………  
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -และขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมประชุมเพื่อมอบหมายหนาท่ี         
ความรับผิดชอบ ณ เวลานี้ และขอมอบใหประธานกรรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที ่ 41 ดำเนินการในระเบียบวาระตอไป และเม่ือ
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั ้งเสร็จแลว จะแจงรายละเอียดในการใชสิทธ์ิ
ลงคะแนนเลือกต้ังใหสมาชิกทราบในโอกาสตอไป  

ที่ประชุม -................................................................................................................................................ 
  ...……………………………………………………………………………………………………………………………... 
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4.2 การเลอืกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ ประจำปี 2566 
ประธาน -ขอขอบคุณทานประธานกรรมการการเลือกต้ัง ผมขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระตามที่ไดรับมอบหมายจากทานประธานกรรมการการเลือกตั้งตามขอบังคับสหกรณ       
ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2563  ขอ 72 กำหนดวา “ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่น
อีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

 ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเอง ขึ ้นดำรงตำแหนงรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง และอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการคนหน่ึง หรือผูชวยเหรัญญิกคนหน่ึงดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ” 

 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ที่พนจากตำแหนงตามวาระ ตามขอบังคับสหกรณฯ     
ขอ 78  มีจำนวนทั้งหมด 7 ทาน ดังนี้ 

  1. กรรมการดำเนินการ 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง วาระการดำรงตำแหนง 
1 นางวิมล   คงดวง กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปท่ี 2 
2 นายณฐัดนัย   สดคมขำ กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปท่ี 2 
3 นายพิมพลักษณ อยูวัฒนา กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
4 นายกิติพงษ   ทองเหลือ กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
5 นายนิพนธ  เงนิคงพันธ กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
6 นายนิคม   เจริญดี กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
7 นายบุญวัฒน   ไทรยอย กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 

  
ผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 ที่พนจากตำแหนงตามวาระ ตามขอบังคับสหกรณ      
ขอ 108 คือ  

-นางมยุรี  กลาณรงค  
-ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2563 ขอ 106 
กำหนดวา “ใหที ่ประชุมใหญเลือกตั ้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู มีคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ กฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอื ่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
จำนวน 1 คน” 
ขอ108 กำหนดวา “ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชี
สหกรณ ถาเมื่อครอบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ให
ผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน  ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน  อาจ
ไดรบัเลือกตั้งซ้ำ” 
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ประธาน -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดเปดรับสมัครกรรมการดำเนินการ 
และผูตรวจสอบกิจการ ตั ้งแตวันที ่ 3-19 ตุลาคม 2565 และเมื ่อสิ้นสุดเวลาปรากฏวามี
ผูสมัครตำแหนง กรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน และผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 2 คน 
และในโอกาสนี้ ผมขออนุญาตแนะนำผูสมัครกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ  
ดังนี ้

  1. ผูสมัครตำแหนง กรรมการดำเนินการ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัว 
1 นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา 1 
2 นายสุพจน   ทองเงนิเจริญ 2 
3 นายทรงศักดิ์   สังขมณีโชติ 3 
4 นางลักขณา   ไมนอย 4 
5 นายบุญวัฒน   ไทรยอย 5 
6 นายกิติพงษ   ทองเหลือ 6 
7 นางสาวชณัณธร  บุญราศรี 7 
8 นายเทิดพันธุ   บุญทอง 8 
9 นายทองใส   คำบาง 9 

 

2. ผูสมัครตำแหนง ผูตรวจสอบกิจการ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัว 
1 พล.ต.กฤษฎา หลิมจำรัส 1 
2 นางผานิต เกษเกศา 2 

-สมาชิกสหกรณผูทรงเกียรติทุกทาน มีสิทธิ์เลือกผู สมัครรับเลือกตั ้ง เพื่อเปนกรรมการ
ดำเนินการ ไดไมเกิน จำนวน 7 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตป 2566-2567 และ
มีสิทธิ์เลือกผูรับสมัครเลือกตั ้ง เพื่อเปนผู ตรวจสอบกิจการได จำนวน 1 ทาน จึงขอใหที่
ประชุมใหญพิจารณาดำเนินการตอไป 

ที่ประชุม -………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -หลังจากที ่ไดประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั ้งแลว มีมติในการ

ดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้ 
1. ใหมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 ทาน และผูตรวจสอบกิจการ 

ประจำป 2566 จำนวน 1 ทาน ขอเสนอการลงคะแนนดวยเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้ง 
  2. เริ่มเปดหีบใหลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 08.00 น. ปดหีบเวลา 12.00 น. ตามที่

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 41 กำหนด 
3. หลักฐานที่ใชในการแสดงตอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกต้ัง 

ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให ถา
ไมมีบัตรใดๆ ตองใหกรรมการประจำหนวยรับรอง 

4. ลงลายมือชื ่อใชสิทธิ ์เลือกตั ้ง และลงคะแนนเลือกตั ้ง ดวยเครื่องลงคะแนน
อัตโนมัติ   ในคูหาลงคะแนน โดยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ไดไม
เกินจำนวนที่กำหนด 
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  5. สถานที่เลือกตั ้งใชบริเวณลานเอนกประสงค ดานขางหอประชุมทองอุไร 4 
โรงเรียนศรทัธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

  6. การตรวจและรวมคะแนน เมื ่อปดหีบแลว จะดำเนินการประมวลผลคะแนน
เลือกตั้ง ณ บริเวณสถานที่เลือกตั้ง จัดทำรายงานผลการนับคะแนนตามแบบท่ีกำหนด สงไป
ยังคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
รับรองการเลือกตั้งตอไป  
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4.3 การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญช ีประจำปี 2565 

ประธาน -ขอเรียนเชิญ พ.ต.อ.หญิง สมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ  ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2565  
เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณางบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ตอที่ประชุมใหญ 

ผูสอบบัญชี -ขอใหสมาชิกทุกทานดูรายงานในระเบียบวาระที่ 4.3 และหากสมาชิกทานใด มีขอสงสัย
สามารถซักถามไดในระหวางท่ีมีการชี้แจง 

ที่ประชุม -................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 
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4.4 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธ ิประจำป ี2565 

ประธาน -ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังน้ี  
 -ป 2565 สหกรณฯมีกำไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายในการดำเนินงานแลว รวมทั ้งสิ้น

28,669,643.04 บาท (-ยี่สิบแปดลานหกแสนหกหมื่นเกาพันหกรอยสี่สิบสามบาทสี่สตางค-) 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 
เห็นชอบใหดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และตาม
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ.2563 ขอ 28 และเสนอตอ
ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ  ดังตอไปนี้ 

 

รายการ 
ป 2565 ป 2564 

บาท % บาท % 

1. กำไรสุทธิ 28,669,643.04 100.00 27,091,638.65 100.00 
  1.1 ทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ 2,881,205.63 10.05 2,911,472.27 10.75 

  1.2 เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.10 30,000.00 0.11 

2. กำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1.1 - 1.2  ขางบนนี้  อาจจัดสรรดังตอไปนี้ 
  2.1 เงินปนผลตามหุน 20,464,617.71 

(รอยละ 5.00) 
71.38 17,754,217.57 

(รอยละ 4.60) 
65.53 

 
  2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบ้ีย 3,033,819.70 

(รอยละ 8.30) 
10.58 2,935,948.81 

(รอยละ 8.20) 
10.84 

  2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 800,000.00 2.79 800,000.00 2.95 

  2.4 ทุนสาธารณประโยชน 
       (คงเหลือ 140,012.53 บาท) 

700,000.00 2.44 1,000,000.00 3.69 

  2.5 ทุนสวัสดิการ 
       (คงเหลือ 443,442.72 บาท) 

700,000.00 2.44 1,600,000.00 5.91 

  2.6 ทุนการศึกษา 
       (คงเหลือ 0.00 บาท) 

60,000.00 0.21 60,000.00 0.22 

  2.7 ทุนปรับปรุงสำนักงาน 
       (คงเหลือ 1,691,385.87 บาท) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.8 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 
       (คงเหลือ 777,750.26 บาท) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมจัดสรร 28,669,643.04 100.00 27,091,638.65 100.00 
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แผนภูมิแสดงสัดสวนของการจัดสรรกำไรสทุธิ ประจำป2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ในการน้ี จึงขอใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 รวมกันพิจารณาใหความเห็นชอบและ 

 อนุมัติ ตอไปดวย  
(ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 รวมกันพิจารณาใหความเห็นชอบ) 

 
 

ที่ประชุม -...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 

เงินปนผล
71.38%

เงินเฉลี่ยคืน
10.58%

ทุนสํารอง
10.05%

ทุนสาธารณประโยชน
2.44%

ทุนสวัสดิการ
2.44%

โบนสักรรมการ
2.79%

ทุนสงเสริมการศึกษา
0.21%

เงินบํารุงสันนิบาตฯ
0.10%
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4.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

ประธาน -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ขอใหท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
รวมกันพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีทั ้งปวงของ
สหกรณฯ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ.2563 ขอ 25 
โดยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาสหกรณที่จะแตงตั้งผูสอบ
บัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดครบทุกขอ ดังนี้ 

   1. มีทุนของสหกรณตั้งแตสี่สิบลานบาทขึ้นไป หรือมีทุนต่ำกวาเกณฑที่กำหนด แต
  สมัครใจใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
   2. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณตามเกณฑที่กรมตรวจบัญชี
  สหกรณกำหนด อยูในระดับดีขึ้นไป 

-สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ปบัญชีสหกรณ 2565 ไดสิ้นสุดลงเมื่อ
วันที ่31 ตุลาคม 2565 เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวทุกขอ คือ 

   1) สหกรณมีทุน 487,714,709.37 ลานบาท  และ 
   2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยูในระดับดีมาก 

-ในการนี้ สหกรณสามารถพิจารณาคัดเลือก ผูสอบบัญชีภาคเอกชนทำหนาที่ดังกลาวขางตน 
และ สหกรณไดประกาศรับสมัครคัดเลือกผูสอบบัญชี เพื่อใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 
2565 ดำเนินการคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีสหกรณ เพื่อทำหนาที่ดังกลาวขางตน ซึ่งมีผูยื่น
ขอเสนอ บริการสอบบัญชี สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที ่ 31 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ราย คือ      
1. นางสาวสมศรี  จายประหยัด  5 หมูท่ี 8 ถนนเพชรหึงษ  ตำบลบางกระเจา  อำเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนจำนวนเงิน 50,000.00 
บาท (-หาหมื่นบาทถวน-) เขาตรวจสอบดวยตัวเองอยางนอยปละ 3 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 
4 วันทำการ โดยมจีำนวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3-4 คน 
2. นางสุพิทยา  จันธิมา บริษัท พิทยาออดิท จำกัด สำนักงานใหญ 304/882 หมูที่ 3 แขวง

  ตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนจำนวนเงิน 
  60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถวน-)เขาตรวจสอบดวยตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 

 ไมนอยกวา 3 วันทำการ โดยมีจำนวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 4 คน  
ที่ประชุม -………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.6 การพิจารณาอนุมัตแิผนงานและแผนฝึกอบรม และงบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจำปี 2566 

(ราง) แผนดำเนินงานและแผนฝกอบรมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำป 2566 
 

แผนการดำเนินงาน ป 2565 
แผนงาน 

ป 2565 
ผลงาน 

ป 2566 
แผนงาน 

1. แผนการรับสมัครสมาชิก และการระดมทุน 
   1.1 การรับสมาชิก (ราย) 50 42 30 
   1.2 การรับเงินฝากออมทรัพย/พิเศษ/ ประจำ (บาท) 23,726,052.22 55,042,609.36 100,000,000.00 
   1.3 การถือหุนของสมาชิก (บาท) 39,720,190.00 20,693,380.00 20,000,000.00 
   1.4 เงินรับฝากจากสหกรณอ่ืน/สมาคม (บาท) 1,235,744.41 177,106.73 1,000,000.00 
2. แผนการดำเนินงานธุรกิจสนิเช่ือ 
   2.1 การใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป    
        - เงนิกู ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 320,000,000.00 383,087,068.69 200,000,000.00 
   2.2 การรับคืนเงินกูจากสมาชกิระหวางป    
        - เงินกู ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 310,000,000.00 317,906,283.32 300,000,000.00 
   2.3 การรับชำระดอกเบี้ยระหวางป    
        - เงินกู ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 38,000,000.00 36,604,807.30 35,000,000,000 
   2.4 การกูยืมจากสหกรณอ่ืนและสถาบันการเงนิ (บาท) 50,000,000.00 83,000,000.00 100,000,000.00 
3. แผนการลงทุน 
 3.1 การลงทุน    

      3.1.1 พันธบัตร/รัฐวิสาหกิจ 
     -พันธบัตรที่มีอายุไมเกิน 10 ป รวมกับกองทุนเปดที่
เปนไปตามกรอบการลงทุนของ กฎหมายที่เก่ียวของ 
   -พันธบัตรที่มีอายุมากกวา 10 ป 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
-ไมเกินรอยละ 1     
ของสินทรัพย 

 
      3.1.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
     -ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไมดอยสิทธิหรือมี
หลักประกันและไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ตั้งแต 
credit rating  A-  ขึ้นไป 

 
25,000,000 

 

 
25,000,000 

 
-ไมเกินรอยละ 20   
ของสินทรัพย 

 
      3.1.3 เงินใหสหกรณอ่ืนกูและเงินฝากสหกรณอ่ืน 
     -ใหสหกรณอ่ืนกูรวมกันทุกสหกรณแตละสหกรณ กูได
ไมเกิน 2 สัญญา (ระยะสัน้ ระยะกลาง) 
     -ฝากหรือใหสหกรณอื่นกู 

 
- 
 

15,000,000 

 
- 

 
15,000,000 

 
-ไมเกินรอยละ 10   
ของสินทรัพย 
-ไมเกินรอยละ 10  
ของทุนเรือนหุน
รวมกับทุนสำรอง 

       3.1.4 ฝากชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 
      -เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด 
      -เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 
จำกัด 
      -ระยะเวลาเฉล่ียคงเหลือของการฝากเงินแตละที่ 

 
60,000,000 

 
- 
 
- 
 

 
60,000,000 

 
- 
 
- 
 

 
-ไมเกินรอยละ 15   
ของสินทรัพย 
 
 
-ไมเกิน  5  ป 
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       3.1.5 ลงทุนในหุนรัฐวิสาหกิจและกองทุนโครงการ
พื้นฐานท่ีกฎหมายอนุญาตใหลงทุนได 

- - -ไมเกินรอยละ 3  
ของสินทรัพย 

       3.1.6 นอกเหนือจากหลักเกณฑตามขอ 1 ถึง 5 ให
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
      -ขอกำหนดของการลงทุนในบริษัทหรือองคกรเอกชน 
 (Company limit) 
      -ขอกำหนดของการลงทุนในรฐัวิสาหกิจ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
-ไมเกินรอยละ 1 
ของสินทรัพย 
 

   3.2 ผลตอบแทนการลงทนุ (บาท) 5,000,000.00 3,834,910.96 7,000,000.00 
   3.3 กอสรางสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จำกัด(บาท) 

10,000,000.00 2,662,000.00 21,000,000.00 

 
แผนการฝกอบรมและโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน ป 2566 

4. แผนการประชุม/ฝกอบรม 
   4.1 การประชุมสมาชิกเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
   4.2 การสงกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจาหนาที่ เขารับการศึกษาดูงานสหกรณอ่ืน 
   4.3 จัดสงคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก เขารับการอบรมเก่ียวกับการดำเนินงาน/บริหารสหกรณ ไดแก  
หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการ  หลักสูตรการเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณขนาดเล็ก  การ
ประเมินสินทรัพยและอสงัหาริมทรัพย การฟองสมาชิกดวยตนเอง การประมาณการคาหนี้เผื่อสงสัยจะสูญ เปนตน 
   4.4 จัดสงเจาหนาที่ เขารับการประชุม/ฝกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกรณ อยางนอย 2 หลักสูตร/ป ไดแก การ
ลงทุน หลักสตูรการเงิน การบัญชี สำหรับเจาหนาที่ หลักสตูรการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบญัช ีกฎหมายแรงงานและ
ภาษีที่เก่ียวกับสหกรณ การจัดทำงบกระแสเงนิสด และการอบรม ESB เปนตน  
   4.5 การฝกอบรมสมาชิกดานความมั่นคงสหกรณ การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพแกสมาชิก 
   4.6 การประชุม/ฝกอบรมอ่ืนๆ 
5. แผนการจัดทำโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน 
   5.1 กิจกรรมโครงการ “ขวัญถุงสำหรับสมาชิกอายุ 70 ป” 

   5.2 กิจกรรมโครงการ  “ขวัญถุงสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกราชการ ประจำปงบประมาณ 2566” 
   5.3 กิจกรรมโครงการ “สงเสริมวัฒนธรรม และประเพณี” 
   5.4 การศึกษาดูงาน/แลกเปลีย่นเรยีนรูสหกรณดีเดน 
   5.5 กิจกรรมโครงการอ่ืนๆ 
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งบประมาณรายจาย-รายได ประจำป 2565 
 

รายจาย   รวมท้ังสิ้น 12,528,442.03  บาท 
รายได   รวมท้ังสิ้น 41,198,085.07           บาท 
รายได มากกวารายจาย เปนจำนวนเงนิ 28,669,643.04  บาท 

 
(ราง) งบประมาณรายจาย-รายได ประจำป 2566 

 

หมวดรายจาย ปบัญชี 2565 ปบัญชี 2566 เหตุผลและความจำเปน ขอตั้ง จายจริง ขอตั้ง 
1. หมวดครุภัณฑ 
1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.2 ครุภัณฑสำนักงาน 
1.3 ครุภัณฑสำนักงาน (แหงใหม) 
1.4 สทิธิประโยชนซอฟตแวร 
1.5 คาโปรแกรมระบบงานสหกรณ 
 

รวม 

 
30,000.00 

100,000.00 
0.00 

10,000.00 
840,000.00 

 
980,000.00 

 
4,450.00 
8,950.00 

0.00 
0.00 
0.00 

 
13,400.00 

 
30,000.00 
50,000.00 

1,500,000.00 
30,000.00 

840,000.00 
 

2,450,000.00 

 
-ซื้อคอมพิวเตอรทดแทน 1 เครื่อง และอุปกรณ 
-ครภุัณฑสำนักงาน 
-ครภุัณฑสำนักงาน(แหงใหม) 
-ตดิต้ัง Windows 10 และ Antivirus ลิขสิทธิ์ 
-โปรแกรมระบบงานสหกรณ 

2. หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 
2.1 คากอสรางสำนักงาน 
 
                     รวม 

 
10,000,000.00 

 
10,000,000.00 

 
2,662,000.00 

 
2,662,000.00 

 
21,000,000.00 

 
21,000,000.00 

 
-คากอสรางสำนักงานแหงใหม 
 

3. หมวดคาใชจายดำเนินงาน 
3.1 หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 
3.1.1 เงินเดือนเจาหนาที่ 
        เงินเดือนรักษาการ/ผูจัดการ 
 
3.1.2 เงินประจำตำแหนง 
3.1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
3.1.4 บำเหน็จเจาหนาที่ 
3.1.5 คาเครื่องแตงกายเจาหนาท่ี 
 
                     รวม                         

 
 

1,150,680.00 
583,740.00 

 
48,000.00 
70,200.00 

211,570.00 
24,000.00 

 
2,088,190.00 

 
 

1,137,240.00 
578,220.00 

 
12,000.00 
34,480.00 

211,570.00 
4,000.00 

 
1,977,510.00 

 
 

1,208,760.00 
617,220.00 

 
12,000.00 
70,200.00 

254,830.00 
24,000.00 

 
2,187,010.00 

 
 
-เงินเดอืนเจาหนาที่ 4 อัตรา (ตามบัญชี) 
-เงินเดอืนรักษาการ/ผูจัดการ 1 อัตรา  
(ตามบัญชี) 
-เงินประจำตำแหนง 1 ตำแหนง 
-สมทบจายใหเจาหนาท่ีสหกรณ รอยละ 5 
-จายใหแกเจาหนาที่เมื่อออกจากงาน 
-เจาหนาท่ีสหกรณ 4 อัตรา  
 รักษาการ/ผูจัดการ1 อัตรา 

3.2 หมวดคาตอบแทน 
3.2.1 คาตอบแทนเจาหนาที่หักเงิน 
3.2.2 คาเบ้ียประชุม 
3.2.3 คาตรวจสอบกิจการ 
 
3.2.4 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 
 
3.2.5 คาตอบแทนที่ปรึกษา 
3.2.6 คาตอบแทนผูเขารวมประชุม 
3.2.7 คาตอบแทนคณะกรรมการกอสรางฯ 
 

รวม 

 
43,000.00 

300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

30,000.00 
30,000.00 

 
499,000.00 

 
43,000.00 

254,700.00 
36,000.00 

 
50,000.00 

 
5,000.00 

26,300.00 
0.00 

 
415,000.00 

 
43,000.00 

300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

30,000.00 
30,000.00 

 
499,000.00 

 
-คาตอบแทนผูทำหนาท่ีหักเงินเดือน 
-เบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ 
-จายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 
(-รอยละ  0.0036 ของทุนดำเนินการ) 
-จายคาตอบแทน/คาธรรมเนียมแกผูสอบบัญชี  
 ตามขอบังคับฯ 
-จายตามระเบียบสหกรณ 
-จายตามระเบียบสหกรณ 
-จายตามระเบียบพัสดุ 
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หมวดรายจาย ปบัญชี 2565 ปบัญชี 2566 เหตุผลและความจำเปน ขอตั้ง จายจริง ขอตั้ง 
3.3 หมวดคาสาธารณูปโภค 
3.3.1 คาโทรศัพท 
3.3.2 คาอินเตอรเน็ต 
 
3.3.3 คาบริการ Cloud Platform  
       Services 
3.3.4 คาไฟฟา 
3.3.5 คาน้ำประปา 
3.3.6 คาไปรษณีย 
3.3.7 คาภาษีที่ดิน 

รวม 

 
20,000.00 

  18,000.00 
 

0.00 
 

75,000.00 
3,000.00 

20,000.00 
0.00 

136,000.00 

 
30,356.90 

0.00 
 

0.00 
 

75,526.28 
2,118.60 

12,681.00 
0.00 

120,682.78 

 
30,000.00 
18,000.00 

 
90,000.00 

 
100,000.00 

3,000.00 
20,000.00 
35,000.00 

296,000.00 

 
-จายคาโทรศัพท 
-คาอินเตอรเน็ตสำนักงานและเชื่อมตอระบบ  
 โปรแกรมระบบงานสหกรณ 
-คาบริการ Cloud platform Services  
  7,500 X12 เดือน 
-จายคาไฟฟาสำนักงาน 
-จายคาน้ำประปาสำนักงาน 
-จายคาสง EMS, คาแสตมป, คาลงทะเบียน  
-จายคาภาษีท่ีดินของสหกรณ 
 

3.4 หมวดคาวัสดุ 
3.4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 
3.4.2 คาวัสดุงานบานงานครัว 
3.4.3 คาวัสดุสำนักงาน 

รวม 

 
120,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 

 
108,570.15 
13,144.00 
5,822.00 

127,536.15 

 
120,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 

 
-คากระดาษ หมึกพิมพ   
-ของใชในสหกรณ อุปกรณทำความสะอาด 
-คาวัสดุอื่นๆ ที่ไมไดกำหนดไว 

3.5 คาใชจายเกี่ยวกับครุภัณฑและอุปกรณ 
3.5.1 คาเสื่อมราคาครุภัณฑ 
3.5.2 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน 
 
3.5.3 ซอฟตแวร (สิทธิการใชโปรแกรม 
        ตัดจาย)        

รวม 

 
80,000.00 
20,000.00 

  
    260,000.00 

 
360,000.00 

 
24,468.48 

0.00 
 

0.00 
 

24,468.48 

 
80,000.00 
20,000.00 

 
260,000.00 

 
360,000.00 

 
-ตดัคาเสื่อมครุภัณฑ 
-คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนฯ ไดแก   
 Windows 10 และ Antivirus  
-โปรแกรมระบบงานสหกรณ ราคา 
1,200,000.00 บาท ตัดจาย 5 ป รอยละ 20 

3.6 หมวดคาใชสอย 
3.6.1 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ/คาอบรม/สัมมนา 
 
 
 
3.6.2 คารับรอง/ของท่ีระลึก 
3.6.3 คาศึกษาดูงาน/การจัดโครงการ 
 
3.6.4 คาซอมแซมและบำรุงรักษา 
3.6.5 คาทำความสะอาด 
 
3.6.6 คาบริการเครื่องถายเอกสาร 
3.6.7 คาใชจายวันประชุมใหญ 
 
3.6.8 คาประชุมใหญวิสามัญ 
3.6.9 คาดแูลระบบ 
3.6.10 คาดูแลระบบเว็บไซต 
 
3.6.11 คาปฏิบัตงิานลวงเวลา 
 
 
3.6.12 คาเชาตึกสำนักงาน(ชั่วคราว) 
                    รวม 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
500,000.00 

 
20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

750,000.00 
 

0.00 
180,000.00 
10,000.00 

 
40,000.00 

 
 

240,000.00 
2,070,000.00 

 
61,339.00 

 
 
 

180,281.00 
44,642.65 

 
7,497.00 

30,000.00 
 

39,162.55 
676,089.00 

 
0.00 

24,000.00 
8,105.00 

 
25,000.00 

 
 

0.00 
1,096,116.20 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
500,000.00 

 
20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

900,000.00 
 

300,000.00 
24,000.00 
10,000.00 

 
40,000.00 

 
 

0.00 
2,124,000.00 

 
-เปนคาลงทะเบียน เบ้ียเลี้ยงพาหนะ 
 คาที่พักและอ่ืนๆ ในการอบรม/สมัมนา  
 ของคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิก 
 หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
-คารับรองคณะกรรมการ/ผูเกี่ยวของ 
-การศึกษาดูงาน และคาใชจายในการจัด  
 กิจกรรมตามโครงการ 
-เปนคาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
-คาจางเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน   
 รายเดือนๆละ 2,500 บาท 
-คาเชาเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร  
-เปนคาใชจายในวันประชุมใหญ คาเดินทาง  
 คาตอบแทนกรรมการเลือกต้ัง วัสดุตางๆ 
-คาประชุมใหญวิสามัญเพื่อแกไขขอบังคับ 
-คาดูแลระบบโปรแกรมสอ.มอ  
-จัดจางสมาชิกหรือบุคคลภายนอกดูแลเว็บไซต 
 สหกรณ 
-เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาในการจัดทำเอกสาร 
 และบัญชี ในชวงกลางป/สิ้นป และกรณมีีงาน 
 เรงดวน หรือมีความจำเปน 
 
 



60 
 

 
หมายเหตุ หากมีความจำเปนและเปนประโยชนแกสมาชิกใหถัวจายกันไดทุกหมวด ยกเวน หมวดครุภัณฑ หมวดท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 
 

หมวดรายได ปบัญชี 2565 ปบัญชี 2566 เหตุผลและความจำเปน ขอตั้ง รับจริง ขอต้ัง 
1. ดอกเบ้ียรับ 
 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
 
 
3. คาธรรมเนียมแรกเขา 
4. รายไดอื่น 

38,000,000.00 
 

5,000.000.00 
 
 

 
5,000.00 

20,000.00 

37,327,807.93 
 

3,834,910.96 
 
 
 

4,200.00 
31,166.18 

40,000,000.00 
 

7,000,000.00 
 
 

 
3,000.00 

30,000.00 
 

-รับดอกเบ้ียเงินกูจากสมาชิก ดอกเบ้ีย  
 เงินฝากจากธนาคาร และชุมนุมสหกรณฯ 
-เงินปนผลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
 แหงประเทศไทย จำกัด  
-เงินปนผลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย  
 สาธารณสุขไทย จำกัด 
-รับจากสมาชิกสมัครเขาใหม 
-คาปรับสมุดหาย 
-คาธรรมเนียมการถอนเงินฝาก 
-เงินเฉลี่ยคืนจากชุมนุมสหกรณฯ 

รวม 43,025,000.00 41,198,085.07 47,033,000.00  

 
ที่ประชุม -………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดรายจาย ปบัญชี 2565 ปบัญชี 2566 เหตุผลและความจำเปน ขอตั้ง จายจริง ขอตั้ง 
3.7 หมวดดอกเบ้ีย 
3.7.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 
 
3.7.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมแหลงตางๆ 
 

รวม 

 
10,000,000.00 

 
4,000,000.00 

 
14,000,000.00 

 
8,065,515.05 

 
620,260.02 

 
8,685,775.07 

 
13,000,000.00 

 
4,000,000.00 

 
17,000,000.00 

 
-จายดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิก  
-จายดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสหกรณอื่น 
-จายดอกเบ้ียเงินกูยืมจากแหลงหรือสถาบันทาง
การเงินตางๆ 
 

3.8 หมวดคาใชจายในการดำเนินงานอ่ืน 
3.8.1 คาธรรมเนียมธนาคาร 
3.8.2 คาบริการ KTB Corporate Online 
3.8.3 คาเบี้ยประกันภัย 
3.8.4 คาใชจายทั่วไป (อื่น)  

รวม 

 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
80,000.00 

 
2,089.00 
4,000.00 
2,653.60 

72,610.75 
81,353.35 

 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
80,000.00 

 
-คาธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรม 
-คาบริการระบบ KTB Corporate Online 
-จายคาประกันอัคคภีัยในทรัพยสินของสหกรณ 
-คาใชจายอื่นๆคาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 

รวมคาใชจายทุกหมวด  19,383,190.00 12,528,442.03 22,696,010.00  
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วาระที่ 4.7  พิจารณาอนุมัตกิารนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ 
ประธาน -ดวยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ไดมีมติในการประชุม ครั ้งที่ 5/2562      

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบใหมีการปรับปรุงขอกำหนดการนำเงินของสหกรณ
ฝากหรือลงทุนหรือลงทุนอยางอื่นตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 เพื่อใหเกิดความ
มั่นคงกับสหกรณมากยิ่งขึ้น โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ  
พ.ศ.2558 และออกประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง  ขอกำหนดการฝากหรือ
ลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ  พ.ศ.2563 ไวดังตอไปน้ี 

   ขอ 3  เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
(1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
(2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ี

ธนาคารเปนผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจำกัดความรับผิด 
(3)  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
(4)  บัตรเง ินฝาก หรือใบร ับฝากเง ินท ี ่ออกโดยบร ิษ ัทเง ินท ุน หร ือบริ ษัท    

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงนิฝากประกันชำระคืนตนเงินและดอกเบ้ีย 
(5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลง

สินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั ้นไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6)  หุนกูที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด 

อันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

(7)  หนวยลงของกองทุนรวมที ่ร ัฐว ิสาหกิจจัดตั ้งข ึ ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 

(8)  หนวยลงของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
ขอ 4  การนำเงินไปฝากหรือลงทุน ตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกินทุนสำรองของสหกรณ 
และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดำเนินการได 
ขอ 5  การฝากหรือลงทุนของสหกรณที่ไดดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกำหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558  
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับน้ี ใชบังคับ ใหถือวาเปนการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้
ตอไป 
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารการลงทุนของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
สอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ อีกทั้งเพื่อจะกอใหเกิด
ความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว และเกิดผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด คณะกรรมการจึงขอ
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เสนอที่ประชุมใหญสามัญอนุมัติใหคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณสามารถนำเงินไป
ฝากหรอืลงทุนไดตามขอกำหนด ขอ 3 และขอ 4 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติกำหนดดังกลาวจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  -................................................................................................................................................   
                     ................................................................................................................................................. 
 
4.8 การพิจารณาอนุมัตกิำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกันของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำป ี2566 
 
ประธาน -ตามขอบังคับสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2563 ขอ 18 กำหนด

วา“ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน สำหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จำเปน
สมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ     ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงิน
กูยืมสำหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง” โดยในปบัญชี 2565 สหกรณออม
ทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดรับการอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ใน
วงเงิน 600,000,000 บาท (-หกรอยลานบาทถวน-) ทั้งนี้เพื่อบริการแกสมาชิก เชน การจัด
กิจกรรมการโครงการ การจัดสวัสดิการ การรักษาสภาพคลองในเรื่อง การถอนเงินฝาก การ
ใหกูเงินกูประเภทตางๆ แกสมาชิก  
-และอางถึง ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาใหความ
เห็นชอบวงเงินการกู ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 
เมษายน พ.ศ.2561 โดยไดกำหนดหลักเกณฑใหประเภทสหกรณออมทรัพย ใชหลักเกณฑ
การพิจารณาทั่วไป คือ ใหถือใชวงเงินไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุนที่ชำระเต็มมูลคาแลว
รวมกับทุนสำรองของสหกรณ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันประชุมใหญ ซึ่ง
ปจจุบ ัน ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 2565 สหกรณมีทุนเรือนหุ นรวมกับ ทุนสำรอง จำนวน 
456,158,474.95 บาท (ทุนเรือนหุ น จำนวน 421,136,180.00 บาท  ทุนสำรอง จำนวน 
35,022,294.95 บาท) ดังนั้นสามารถกำหนดได จำนวน 684,237,712.43 บาท   
-ในการน้ี คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 41 จึงเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 
2565 เพื ่อขอพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2566 ซึ่ง
สหกรณอาจกู ย ืมจากธนาคาร และสถาบันการเงินอื ่นๆ ภายนอกได ในวงเงินไมเกิน 
600,000,000 บาท  (-หกรอยลานบาทถวน-) 
-ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอจำนวนวงเงินเปนอยางอื่นหรือไม เชิญสมาชิกเสนอ และ
รวมกัน พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณฯ ประจำป 2566 
ตอไปดวยครบั 

ที่ประชุม -……………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.9 การพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2565 

ประธาน  -ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด        
ไดมีการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 และไดมีมติเห็นชอบใหแกไข
ขอบังคับ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด (ทั้งฉบับ) ตามรางของ       
กรมสงเสริมสหกรณ โดยมอบหมายให นายวชิรพล  รัตนไพศาล เปนผูนำเสนอในสวนที่
เกี่ยวของ ดังรางรายงานขอบังคับที่นำสงสมาชิกและประชาสัมพันธใหทราบทาง Websites 
ของสหกรณฯ เพ่ือพิจารณา ดังน้ี 

 
 
มติที่ประชุม -................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
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4.10 การประกาศผล และรับรองการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42  
       และผูต้รวจสอบกิจการ ประจำปี 2566  
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ผลการเลือกตั้งและการประมวลผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 42 และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 
  2566 เปนดังนี้  

-ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ ประจำป 2566-2567 
เบอร 1 นายพิมพลักษณ อยูวัฒนา ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 2  นายสุพจน   ทองเงนิเจริญ ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 3 นายทรงศักดิ์   สังขมณีโชติ ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 4 นางลักขณา   ไมนอย ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 5 นายบุญวัฒน   ไทรยอย ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 6 นายกิติพงษ   ทองเหลือ ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 7 นางสาวชณัณธร    บุญราศรี ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 8 นายเทิดพันธุ   บุญทอง ไดคะแนน  ...... คะแนน 
เบอร 9 นายทองใส   คำบาง ไดคะแนน  ...... คะแนน 

  จำนวนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง……..คน จำนวนสมาชิกผูมาใชสิทธ์ิ……..ราย   
  ผูลงคะแนนเลือกตั้ง……..ราย ไมประสงคลงคะแนนเลือกตั้ง……..ราย  
-ผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จำกัด ชุดที่ 42 คือ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล 
ผูสมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลขประจำตัว 
ผูสมัคร 

ไดคะแนน 
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
  

-ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2566 
เบอร 1 พล.ต.กฤษฎา หลิมจำรัส ไดคะแนน   ...... คะแนน 
เบอร 2  นางผานิต เกษเกศา ไดคะแนน   ...... คะแนน 

  จำนวนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง……..คน จำนวนสมาชิกผูมาใชสิทธ์ิ……..ราย   
  ผูลงคะแนนเลือกตั้ง……..ราย ไมประสงคลงคะแนนเลือกตั้ง……..ราย  
-ผูไดรับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2566 คือ 
 

ที่ประชุม -……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประธาน  -ขอแจงผลการดำรงตำแหนงต างๆ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกดั ชุดท่ี 42 จำนวน 15 คน ดังนี ้

 

ลำดับที่ ช่ือ – สกุล ตำแหนง วาระการดำรง
ตำแหนง 

1 นายพเิชษฐ   จั่นแกว ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
2 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปท่ี 2 
3 วาท่ี ร.ต.อภิชาต ิ กงัเจริญวัฒนา กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปท่ี 2 
4 นายอัฏฐวัฒน เจริญรัตน กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปท่ี 2 
5 นางสาวปยมาศ ศิธรกุล กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
6 นางอารมย อรามเมือง กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
7 นางกาญจนสุดา ลมิปนลิชาติ กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
8 นายสมโชค ปลอดทอง กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปท่ี 2 
9   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 
10   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 
11   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 
12   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 
13   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 
14   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 
15   กรรมการดำเนินการ วาระท่ี....ปที่.... 

 
ที่ประชุม -รบัทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5   
เรื่องอ่ืนๆ 
 
บทสรุปผลการศึกษาคุณภาพชีวติของ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

การศึกษาคร้ังมุงเนนการหาแนวทางในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นใหแกสมาชิก  ไดสำรวจ
กลุมตัวอยางจำนวน  260 คน  ในงานวันประชุมสามัญประจำป 2564 สมาชิกที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย  46 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีสิทธิขาราชการ และไมมี    
โรคประจำตัว เงินเดือนมากกวา 25,000 บาทตอเดือน มีเงินฝากกับสหกรณไมเกิน 500,000 บาท และสวน
ใหญไมมีหนี้สิน  

สมาชิกมีความคาดหวังในการรับบริการในระดับปานกลาง  กลาวคือ มีความคาดหวังในเรื่อง 
ความเทาเทียมและเสมอภาคในบริการ  การมีมนุษยสัมพันธของผูใหบริการ และความปลอดภัยของขอมูล   
สวนบุคคล สมาชิกพึงพอใจในบริการระดับปานกลางกลาวคือมีความพึงพอใจมากที่สุดขั้นตอนการติดตอ      
ใชบริการและความซื่อสัตยสุจริตโปรงใสของเจาหนาที่ สมาชิกมีความตองการใหมีการพัฒนาบริการในระดับ
ปานกลาง โดยตองการพัฒนาในเรื่องขนาดพื้นที่ใหรับบริการและการใสใจบริการและ ความรวดเร็ว/ขอมูล
ถูกตองครบถวน ขอมูลระดับคุณภาพชวีิตของสมาชิก ทั้ง 3 ดาน  พบวา ดานสุขภาพรางกาย                ดาน
สขุภาพจิตใจและดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง  

มีปจจัยท่ีสงผลตอคณุภาพชีวติของสมาชิก ดานสุขภาพรางกาย คอื อายุ สถานภาพสมรส รายได
และหนี้ส ินของสมาชิก  นโยบายมาตรการละโครงการตางๆ ความตองการและความพึงพอใจในบริการ      
ดานสขุภาพจิตใจ คือ รายไดและหน้ีสินของสมาชิก เทคโนโลยขีอมูลขาวสาร  ความตองการและความพึงพอใจ
ในบริการ ความคาดหวังในการรับบริการ ดานเศรษฐกิจ คือ เพศสถานภาพสมรส รายไดและหนี้สินของสมาชิก  

เงินฝากออมทรัพย  ผลตอบแทนสมาชิก นโยบายมาตรการ
และโครงการตางๆ ความตองการใหมีการพัฒนาบริการ
และความพึงพอใจในบรกิาร 

ขอมูลขางตน ทำใหทราบถึงปจจัยที่สงผลคุณภาพ
ช ี ว ิ ต ของสมาช ิ กสหกรณ  ออมทร ั พย  ส า ธ ารณ สุข
สมุทรสงคราม จำกัด ทั้ง 3 ดาน สามาถนำมาสรางรปูแบบ
การดำเนินการดำเนินงานเพื ่อตอบสนองความตองการ 
ความคาดหวัง  และเสริมสรางความพึงพอใจในบริการของ
สมาชิก โดยมีเปาหมายสูงสุดคือ การสรางเสริมคุณภาพ
ชวีิตของสมาชกิ ตอไป 

-----------------------------------------------------------
------------------------ 
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รายงานประจําปี 2564 
 



(สำเนา) 
การประชุมใหญสามัญประจำป 2564 (คร้ังท่ี 40) 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
วันศุกร ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.  

ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรยีนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

สมาชิกผูเขาประชุม  จำนวน  225  คน  (สมาชิกท้ังหมด  751 คน) 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 40 เขาประชุม  

1. นายสุรศกัดิ์  ชางคนม ี  ประธานกรรมการ 
2. นายพิมพลักษณ   อยูวัฒนา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายอัฏฐวัฒน   เจริญรัตน  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นางวิมล  คงดวง   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายชัชชัย    ฉันทรัตนโชค  กรรมการและเหรัญญิก 
6. นายนิพนธ   เงนิคงพันธ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
7. วาที่ ร.ต.อภิชาติ กังเจริญวัฒนา  กรรมการและผูชวยเหรญัญิก 
8. นายกิติพงษ  ทองเหลือ  กรรมการ 
9. นายเทิดพันธุ  บุญทอง   กรรมการ 
10 นายเสกสรรณ   สกุลเอื้อ   กรรมการ   
11. นายนิคม    เจริญดี   กรรมการ 
12. นายทรงศักดิ์  สังขมณีโชต ิ  กรรมการ  
13. นางลักขณา  ไมนอย   กรรมการ 
14. นายบุญวัฒน   ไทรยอย   กรรมการ 
15. นายณัฐดนัย   สดคมขำ  กรรมการ 

ผูไมมาประชุม  
   ไมมี
ผูเขารวมประชุม 

 1. นางณัฐฎาพรรณ กำปนันท  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
      รกัษาการในตำแหนง หัวหนาสำนักงาน 
      ตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม 

2. นางสาววลัยพร ธรรมชุตินันท  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
        สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม 

 3. นายภาคภูมิ  อาสา   นักวิชาการสหกรณชำนาญการ        
       สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 

4. พันตำรวจเอกหญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ ผูสอบบัญชี 
5. นางมยุรี  กลาณรงค  ผูตรวจสอบกิจการ 

เปดประชุมเวลา 08.45 น. 
  -เมื่อที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 พรอมและองคประชุมครบแลว นายสุรศักดิ์ ชางคนมี                
  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดท่ี 40  
  ประธานในที่ประชุมกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป   
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ระเบียบวาระที่ 1  : เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

1.1 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม 
 จำกัด ชุดที่ 40 และผูเขารวมประชุม 

ประธาน  -นายสุรศักดิ์ ชางคนมี ประธานที่ประชุม อาศัยอำนาจตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
 พ.ศ. 2542 และขอ 69 วรรคหนึ่งแหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
 พ.ศ. 2563 กำหนดวา “องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณ ตองมี
 สมาชิกมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน       
 ในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ
 จำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม” ซึ่งขณะน้ี         
 มีสมาชิกมาลงทะเบียน 165 คน ถือวาเปนองคประชุม ผมจึงขอเปดประชุมและดำเนินการ
 ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ตามระเบียบวาระดังน้ี  

 -ขอแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาที่สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
และผูเขารวมประชุม ดังนี้ 

1. นายสุรศักดิ์  ชางคนมี  ประธานกรรมการ 
2. นายพิมพลักษณ   อยูวัฒนา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายอัฏฐวัฒน    เจริญรัตน รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นางวิมล  คงดวง  กรรมการและเลขานุการ 
5. นายชัชชัย    ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก 
6. นายนิพนธ   เงินคงพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
7. วาที่ ร.ต.อภิชาต ิ กังเจริญวัฒนา กรรมการและผูชวยเหรัญญิก 
8. นายกิติพงษ  ทองเหลือ กรรมการ 
9. นายเทิดพันธุ  บุญทอง  กรรมการ 
10. นายนิคม    เจริญดี  กรรมการ 
11. นางลักขณา  ไมนอย  กรรมการ 
12. นายบุญวัฒน    ไทรยอย  กรรมการ 
13. นายณัฐดนัย    สดคมขำ กรรมการ 
14. นายเสกสรรณ   สกุลเอ้ือ  กรรมการ  
15. นายทรงศักดิ์  สังขมณีโชติ กรรมการ  

 2. แนะนำเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้ 
 1. นางสาววรรณึง   ชายชาติ         ผูชวยผูจัดการ รักษาการแทน ผูจัดการ 
 2. นายวชิรพล  รัตนไพศาล     หัวหนาฝายสินเชื่อและหุน 
 3. นางสาวอุไรรัตน เนตรเถ่ือน เจาหนาท่ีบัญชี 
 4. นางสาวเพ็ญโสภา  วีระนนท เจาหนาท่ีการเงิน 
 5. นางสาวนัยรัตน โพธิลังกา เจาหนาท่ีธุรการ 
3. แนะนำผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

1. นางมยุรี  กลาณรงค ผูตรวจสอบกิจการ 
4. แนะนำผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ 
 1. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ ผูสอบบัญชี 

         สำนักงานเลขท่ี 923/60 ถ.เอกชัย  
     ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมทุรสาคร  
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5. แนะนำผูแทนจากสำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม  ดังนี้ 
  1. นายภาคภูมิ  อาสา  นักวิชาการสหกรณชำนาญการ        

       สำนักงานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม 
 6. แนะนำผูแทนจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม ดังนี้ 

1. นางณัฐฎาพรรณ กำปนันท นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
      รกัษาการในตำแหนง หัวหนาสำนักงาน 
      ตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม 

2. นางสาววลัยพร  ธรรมชุตินันท นักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ 
      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณสมุทรสงคราม 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
1.2 แจงขอยกระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 2 วาระ ข้ึนมาพจิารณากอน 

  เปนลำดับแรก   
ประธาน  -เพ่ือใหการดำเนินการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 เปนไปอยางรวดเร็ว ผมขออนุญาต 
  ยกระเบียบวาระเสนอเพ่ือพิจารณา จำนวน 2 วาระ คอื 4.1 การเลือกต้ังประธานกรรมการการ 
  เลือกต้ัง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2564 และ 4.2 การเลือกตั้งประธานกรรมการ  
  กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 ขึ้นมาพิจารณากอนเปนลำดับแรก 

เพ่ือใหทันตอระยะเวลาที่กำหนดในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และ 
 ผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 และเปนไปตามมาตรการการควบคุมปองกันการระบาด 

ของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด   
-ซึ่งในการบรรจุรายงานการประชุม จะขอจัดทำและใสมติตามรูปแบบของระเบียบวาระท่ี 
กำหนดไวและแจงใหสมาชิกทราบ ตอไป  

ท่ีประชุม -รับทราบ และเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2564 
ประธาน -มอบให คุณวิมล คงดวง กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการในวาระนี้  
เลขานุการ -ขอใหผูเขาประชุมทุกทานรวมกันรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563 (คร้ังท่ี 39) 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ ณ ณ อาคารโดมอเนกประสงค โรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  ใน ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป  2 5 6 4  แ ล ะ ได ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ น  
http://www.sahakornhealth.net ซึ่ งเปน  Website ของสหกรณ  เพื่ อใหสมาชิกสหกรณ ได
ตรวจสอบและทบทวนรายงานการประชุม ภายใน 60 วัน หลังการประชุมใหญ พรอมทั้งไดจัดสง 
(สำเนา) รายงานดังกลาวไปยังหนวยงานของสมาชิกเรียบรอยแลวเพ่ือใหสมาชิกสหกรณตรวจสอบ
และรับรองรายงาน และเม่ือพนกำหนดเวลาดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีสมาชิกสหกรณทักทวงหรือ
ใหแกไขรายงานการประชุม จึงถือวาสมาชิกในท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 รับรองรายงาน
การประชุมใหญสามัญประจำป 2563 ตามเอกสารในภาคผนวก 1 แนบทาย 

ท่ีประชุม -มีมติรับรองรายงานการประชุมประชุมใหญสามัญประจำป 2563 (คร้ังท่ี 39) วันท่ี 14 กุมภาพันธ 
  2564 
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ระเบียบวาระที่ 3  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

3.1 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ ประจำป 2564 
ประธาน  -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดดำเนินกิจการนับต้ังแตวันเร่ิมกอต้ังเม่ือ 
  วันที ่8 มีนาคม 2526 จนถึงปจจุบัน 38 ป 9 เดือน กิจการและการดำเนินงานไดเจริญกาวหนา 
  ขึ้นอยางเปนข้ันตอน มีความม่ันคง มีทุนดำเนินการเพ่ิมข้ึน ปจจุบัน มีสินทรัพย (หนี้สิน+ทุน)  
  มากกวา 851 ลานบาท ซึ่งผลการดำเนินงานในป 2564 ที่ผานมาสามารถเปรียบเทียบกับปกอน 
  ไดดังนี ้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนนิงานป 2563 และป 2564 
รายการ 31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564 เพ่ิม (ลด) รอยละ 

จำนวนสมาชิก (คน) 1,280 1,279 (1)  (0.08) 

ทุนเรือนหุนที่ชำระแลว 380,279,810.00 400,973,190.00 20,693,380.00 5.44 

เงินรับฝากออมทรัพย (วันเกิด) 4,641,874.80 5,282,839.48 640,964.68 13.81 

เงินรับฝากออมทรัพย 1,001,174.65 1,527,311.16 526,136.51 52.55 

เงินรับฝากออมทรัพยเพื่อทำประกัน 28,994.61 29,422.32 427.71 1.48 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 250,601,903.72 311,674,835.05 61,072,931.33 24.37 

เงินรับฝากออมทรัพยจากสหกรณอ่ืน 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ         
จากสหกรณอื่น 

55,010,000.00 55,010,000.00 0.00 0.00 

เงินรับฝากออมทรัพย จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณฯ  

761,260.00 1,054,255.59 292,995.59 38.49 

เงินกูยืมระหวางป 62,300,000.00 43,465,800.45 (18,834,199.55) (30.23) 

ชำระคืนระหวางป 72,775,003.71 44,600,000.00 (28,175,003.71) (38.72) 

เงินกูยืมคงเหลือ 9,669,357.53 10,803,557.08 1,134,199.55 11.73 

ทุนสำรอง 29,282,450.77 32,110,822.68 2,828,371.91 9.66 

ทุนสะสมตามขอบังคับ 3,328,162.66 2,853,744.38 (474,418.28) (14.25) 

เงินใหสมาชิกกูระหวางป 295,062,444.56 368,314,911.45 73,252,466.89 24.83 

สมาชิกชำระคืนเงนิกูระหวางป 270,156,121.44 318,712,424.34 48,556,302.90 17.97 

ลูกหนี้เงินกูคงเหลือ สิ้นป 676,298,434.03 725,900,921.14 49,602,487.11 7.33 

ทุนของสหกรณ 440,350,344.92 463,029,395.71 22,679,050.79 5.15 

สินทรัพยรวม 764,458,379.55 851,222,544.88 86,764,165.33 11.35 

กำไรสุทธิ 27,459,921.49 27,091,638.65 (368,282.84) (1.34) 
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2. สมาชิกภาพ 
จำนวนสมาชิก เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2563     1,280  คน 
สมาชิกสหกรณเขาใหมระหวางป -สมาชิก          22   คน 

     -สมาชิกสมทบ         18   คน 
 โอนสถานภาพสมาชิกสมทบเปนสมาชิก           5   คน 

สมาชิกลาออกระหวางป              14   คน 
สมาชิกสมทบลาออกระหวางป           27   คน 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564               1,279   คน 

     -สมาชิก            752   คน 
     -สมาชิกสมทบ       527   คน 

รายการ 
ป 2562 ป 2563 ป 2564 

เขา ออก รวม เขา ออก รวม เขา ออก รวม 
สมาชิก 38 28 1,281 36 37 1,280 40 41 1279 
3. ทุนเรือนหุน 

-เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกมีหุนอยูในสหกรณเปนจำนวนรวม 380,279,810.00  
บาท ซึ่งในระหวางป มีการเพิ่มหุนรายเดือน จำนวน 27,573,740.00 บาท และถอนหุนระหวางป 

  (ลาออก) จำนวน 6,880,360.00 บาท จนถึง ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 สหกรณมีทุนเรือนหุน 
  จำนวนทั้งสิ้น 400,973,190.00 บาท 

  4. เงินรับฝาก 
-จากการดำเนินงานจนถึง ณ  วัน ท่ี  31 ตุลาคม  2564 มีเงินรับฝากจากสมาชิก เปน เงิน 

 318,514,408.01 บาท และรับฝากจากสหกรณอื่นและสมาคมฌาปนกิจฯ เปนเงิน 56,764,255.59 บาท 
 โดยเฉลี่ยเงินฝากตอสมาชิกคนหน่ึงเทากับ 249,033.94 บาท 

 

ป เงินรับฝาก 
(บาท) 

สินทรัพยรวม 
(บาท) 

เงินฝากตอสินทรัพยรวม 
(รอยละ) 

2560 195,112,748.86 594,214,149.44 รอยละ 32.84 
2561 225,829,286.61 633,549,403.13 รอยละ 35.65 
2562 269,984,213.45 705,718,848.08 รอยละ 38.26 
2563 312,745,207.78 764,458,379.55 รอยละ 40.91 
2564 375,278,663.60 851,222,544.88 รอยละ 44.09 

 
 
 
 

ป.. 
 

ป ทุนเรือนหุน (บาท) เฉลี่ยตอสมาชิก บาท/คน 
2560 308,597,160.00 247,273.37 
2561 334,118,280.00 266,654.65 
2562 358,296,660.00 279,700.75 
2563 380,279,810.00 297,093.60 
2564 400,973,190.00 313,505.23 
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ป เงินรับฝาก 
(บาท) 

ทุนเรือนหุน 
(บาท) 

เงินฝากตอทุนเรือนหุน 
(รอยละ) 

2560 158,762,558.86 308,597,160.00 รอยละ 51.45 
2561 189,689,081.61 334,118,280.00 รอยละ 56.77 
2562 223,778,773.45 358,296,660.00 รอยละ 62.46 
2563 256,273,947.78 380,279,810.00 รอยละ 67.39 
2564 318,514,408.01 400,973,190.00 รอยละ 79.44 

5. เงินใหกูแกสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด กำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกูประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน/เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS     รอยละ 5.25 บาท ตอป 
2.  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
3. เงินกูสามัญ           รอยละ 5.25 บาท ตอป 
4. เงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
5. เงินกูพิเศษเพ่ือการครองชีพ       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
6. เงินกูพิเศษปรับโครงสรางหนี้        รอยละ 5.25 บาท ตอป 
7. เงินกูพิเศษเพ่ือสมาชิกเกษียณอายุราชการ      รอยละ 5.25 บาท ตอป 
8. เงินกูพิเศษเพ่ือการรวมหนี้       รอยละ 5.25 บาท ตอป 
9. เงินกูพิเศษเพ่ือการศึกษา        รอยละ 4.75 บาท ตอป 
10. เงินกูพิเศษเพ่ือการทองเท่ียว        รอยละ 4.25 บาท ตอป  
11. เงินกูพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิกฯ (COVID-19)     รอยละ 4.25 บาท ตอป 
12. เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะ       รอยละ 3.50 บาท ตอป 
13. เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินและหรือที่อยูอาศัย     รอยละ 3.50 บาท ตอป  
14. เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินและหรือที่อยูอาศัยแบบกูรวม  รอยละ 3.50 บาท ตอป  
15. เงินกูพิเศษสำหรับสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบ     รอยละ 3.00 บาท ตอป 
     การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม 3) 
16. เงินกูพิเศษเพ่ือซอมแซมหรือตอเติมท่ีอยูอาศัย     รอยละ 3.00 บาท ตอป 
17. เงินกูพิเศษเพ่ือการสวัสดิการ       รอยละ 1.00 บาท ตอป 

ในระหวางป สหกรณมีรายละเอียดการจายเงินกูทุกประเภทใหแกสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2564 โดยมียอดหนี้เงนิกูตลอดป แยกตามประเภทเงินกูไดดงัน้ี 

ประเภทเงินกู ยอดยกมา 
1 พ.ย. 2563 

ใหกูระหวางป รับชำระ 
ระหวางป 

คงเหลือ 
31 ต.ค. 2564 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 5,345,899.46 22,398,240.00 24,960,440.31 2,783,699.15 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน SMS 258,800.00 2,474,900.00 2,238,400.00 495,300.00 
เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 
(COVID-19ระลอก2) 

0.00 12,926,632.88 12,926,632.88 0.00 

เงินกูสามัญ 479,187,773.40 201,244,100.00 241,792,353.72 438,639,519.68 
เงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

23,526,401.71 1,460,000.00 6,378,163.46 18,608,238.25 

 
ประเภทเงินกู... 
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ประเภทเงินกู ยอดยกมา 
1 พ.ย. 2563 

ใหกูระหวางป รับชำระ 
ระหวางป 

คงเหลือ 
31 ต.ค. 2564 

เงินกูพิเศษเพ่ือการครองชีพ 125,400.49 0.00 2,400.00 123,000.49 
เงินกูพิเศษการปรับ 
โครงสรางหนี ้

12,274,250.97 1,279,114.94 4,035,242.33 9,518,123.58 

เงินกูพิเศษเพ่ือสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 

3,654,473.46 6,050,000.00 2,316,402.13 7,388,071.33 

เงินกูพิเศษเพ่ือการรวมหนี้ 139,564,055.88 30,505,602.83 7,126,240.73 162,943,417.98 
เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อที่ดินและหรือ
ที่อยูอาศัย 

0.00 9,942,693.80 114,367.51 9,828,326.29 

เงินกูพิเศษเพ่ือซอมแซมหรือ  
ตอเติมท่ีอยูอาศัย 

0.00 350,000.00 4,453.42 345,546.58 

เงินกูพิเศษเพ่ือชวยเหลือสมาชิก
ฯ (COVID-19) 

11,953,899.19 0.00 10,423,994.81 1,529,904.38 

เงินกูพิเศษสำหรบัสมาชิก 
ที่ไดรบัผลกระทบการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ระลอกใหม 3) 

0.00 77,495,489.00 6,195,557.08 71,299,931.92 

เงินกูพิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะ 0.00 2,188,138.00 89,175.96 2,098,962.04 
เงินกูพิเศษเพ่ือการสวัสดิการ 407,479.47 0.00 108,600.00 298,879.47 

รวม 676,298,434.03 368,314,911.45 318,712,424.34 725,900,921.14 
 
 

ป ใหกูระหวางป ชำระคืนระหวางป ยอดคงเหลือ 
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 

2562 524,966,165.35 453,056,999.62 651,392,110.91 

2563 295,062,444.56 270,156,121.44 676,298,434.03 

2564 368,314,911.45 318,712,424.34 725,900,921.14 

             6. รายได รายจาย และกำไรสุทธิ 
     

ป รายได รายจาย กำไรสุทธิ 
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 
2562 39,631,942.61 12,725,055.73 26,906,886.88 
2563 41,013,834.19 13,553,912,70 27,459,921.49 
2564 39,921,370.65 12,829,732.00 27,091,638.65 

 
 

7. ทุนสาธารณประโยชน... 
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7. ทุนสาธารณประโยชน และทุนสวัสดิการ 
 -ทุนสาธารณประโยชน เปนเงนิซึ่งท่ีประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 
 ยอดคงเหลือจากสิ้นป 2563      548,026.53  บาท 
 ไดรับการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563     800,000.00  บาท 
  รวมเปนเงนิท้ังสิ้น    1,348,026.53  บาท 
 จายระหวางป 2564     1,340,364.00  บาท 
 คงเหลือสิ้นป 2564                  7,662.53  บาท 

-ทุนสวัสดิการ เปนเงนิซึ่งที่ประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 
ยอดคงเหลือจากสิ้นป 2563                0.00  บาท 
ไดรบัการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563   1,179,592.72  บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น    1,179,592.72  บาท 
จายระหวางป 2564     1,042,647.00  บาท 

คงเหลือสิ้นป 2564      136,945.72  บาท 
-ทุนสงเสริมการศึกษา เปนเงินซึ่งท่ีประชุมใหญ มีมติใหจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 
ยอดคงเหลือจากสิ้นป 2563                0.00  บาท 
ไดรบัการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2563       60,000.00  บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น        60,000.00  บาท 
จายระหวางป 2564         60,000.00  บาท 

คงเหลือสิ้นป 2564                0.00  บาท 
ในป 2564 สหกรณไดจายเงินทุนสาธารณประโยชน ทุนสวัสดิการและทุนสงเสริมการศึกษา

  บุตรสมาชิก มีรายการดังตอไปนี้ 
1.สงเคราะหศพสมาชิก สมาชิกสมทบ คูสมรส บิดา และมารดาของสมาชิก จำนวน 38 ราย 

  จำนวน 1,022,000.00 บาท ไดแก 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน(บาท) 
1 สามีนางวิภาวัลย บุญเดชา 10,000.00 
2 มารดานางดวงใจ อุบล 5,000.00 
3 นายสมคิด รักศาสต 26,000.00 
4 นายณรงค แปนไทย 34,000.00 
5 นายวีระ                      โพธิผล ิ 100,000.00 
6 นางสมทิพย ทองเหลือ 21,000.00 
7 นางรุม ภมร 33,000.00 
8 นายสมุทร รัตนไพศาล 26,000.00 
9 นางสาวณฐมน   เภรีวิวัฒน 94,000.00 
10 มารดานางอรศรี   ชื่นจิตร 5,000.00 
11 บิดานางนันทพร ไมแกน 5,000.00 
12 นางนอย นอยสกุล 33,000.00 
13 มารดานางสุวดี ศรีเจริญ 5,000.00 
14 มารดานางสาววรฤทัย โหรวิชิต 5,000.00 

 
 

ลำดับที่... 
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2. จายเงินทุนสาธารณประโยชน  
 

ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนเงิน(บาท) 
1 บริจาคเงินคาบำรุงรายปและเงินสงเคราะหลวงหนา

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

867,900.00 

2 รวมทำบุญทอดกฐินและบริจาคอ่ืนๆ            9,900.00  
3 รางวัลสมาชิกดีเดน  5,000.00  
4 คาสนับสนุนคาใชจายบุตรสมาชิกสหกรณ          60,000.00  

   
 
 
 

3. จายทุนสวัสดิการ... 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน(บาท) 
15 นายแกฮวด ปรีชาศิลป 33,000.00 
16 บิดานางสาวสุมนา ปรีชาศิลป 5,000.00 
17 มารดานางรัชนี นอยกาญจนะ 5,000.00 
18 นางนอย เอ่ียมวรรณ 34,000.00 
19 มารดานางลักษณา ทรัพยสมบูรณ 5,000.00 
20 นายชาญณรงค   วิสุทธิแพทย 96,000.00 
21 นางไสว พึ่งแพง 28,000.00 
22 นายสุนทร นาควิมล 28,000.00 
23 นายฉออน ชัวนิน ี 34,000.00 
24 นางจอง   พงษสกุล 26,000.00 
25 บิดานางสาวนุชรินธ โตมาชา 5,000.00 
26 บิดานายชาติชาย กิติยานันท 5,000.00 
27 บิดานางสาวนันทวัน บุตรพานิช 5,000.00 
28 มารดานางกัญญา มีชะคะ 5,000.00 
29 นางจงกลณี ตาลกุล 106,000.00 
30 นางปรียา ศริิพานิช 34,000.00 
31 นายประสิทธิ์ เดชสุวรรณ 27,000.00 
32 นายปต ิ ธีระปญญาชัย 27,000.00 
33 พันจาเอกณภัทร สุวรรณนาคี 40,000.00 
34 นางวรรณา ไมแกน 31,000.00 
35 มารดานายวุฒิพงษ นอยนิยม 5,000.00 
36 นางสมพร ชางทอง 26,000.00 
37 มารดานางสาวจีรพร แกวประเสริฐ 5,000.00 
38 มารดานางดวงเดือน เชื่อธรรมสอน 5,000.00 

รวมเปนเงิน 1,022,000.00 
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3.  จายทุนสวัสดิการ 
ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนเงิน(บาท) 

1 คาพวงหรีดเคารพศพสมาชิก   15,400.00  
2 เงินฝากออมทรัพย(วันเกิด) 350,000.00  
3 คารักษาพยาบาลและสวัสดิการเจาหนาที่          40,811.00  
4 เงินขวัญถุงสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกราชการ    12,000.00  

ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
*** (เริ่มใชระเบียบทุนสงเสรมิการศึกษาบุตร หลังวันที่ 14 กุมภาพันธ 2564) 

8. กรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่สหกรณ เขารวมการประชุม สัมมนา และฝกอบรม 
ในป 2564 คณะกรรมการการดำเนินการ ไดจัดสงกรรมการและเจาหนาที่สหกรณ เขารวมการ ป ร ะ ชุ ม  

อบรม สัมมนา และฝกอบรม รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เปนเงิน 17,338.00 บาท ดังนี้  
ลำดับ โครงการ/หลักสูตร 

วัน/สถานที่ 
ผูอบรม คาใชจาย 

(บาท) 
1 โครงการอบรม หลักสูตร “การประนอมหนี้ โดยศาลไมตองฟองคดี – 

กฎกระทรวง (ฉบับใหม)” 
วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563 
ณ โรงแรมไอยราแกรนด เขาพระตำหนัก จ.ชลบุรี 

นายอัฏฐวัฒน  
เจริญรตัน 

3,450.00 
 

2 ประชุมใหญสามญัประจำป 2563 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต โฮเต็ล จ.ปทุมธานี 

นายณัฐดนัย   
สดคมขำ 

1,640.00 

3 ประชุมใหญสามญัประจำป 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
วันที่ 13 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท จ.ปทุมธาน ี

นายพิมพลักษณ  
อยูวัฒนา 

400.00 

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ เรื่อง กฎกระทรวง 
ที่ประกาศใชบังคับ และกฎหมายตางๆ ที่จะออกมากำกับสหกรณเขตพื้นที่
สหกรณสมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก 
วันที่ 27 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรม อีโค โคซี่ บิชฟรอน รีสอรท ชะอำ  จ.เพชรบุรี  

นายสุรศกัดิ์   
ชางคนม ี

นายพิมพลักษณ  
อยูวัฒนา 

นายอัฏฐวัฒน  
เจริญรตัน 

นางสาววรรณึง  
ชายชาต ิ

นายวชิรพล  
 รัตนไพศาล 

7,856.00 

5 ประชุมใหญสามญัประจำป 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 
วันที่ 7 มีนาคม 2564 
ณ โรงแรมแกรนด ริชมอนด สไตลิชคอนเวนชั่น จ.นนทบุรี 

นางสาววรรณึง  
ชายชาติ 

1,322.00 

 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ... 
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ลำดับ โครงการ/หลักสูตร 
วัน/สถานที่ 

ผูอบรม คาใชจาย 
(บาท) 

6 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขปทุมธานี จำกัด  
วันที่ 22 มีนาคม 2564 
ณ สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขปทุมธานี จำกัด  
จ.ปทุมธาน ี

นายพิมพลักษณ  
อยูวัฒนา 

นางสาววรรณึง  
ชายชาติ 

นายวชิรพล   
รัตนไพศาล 

นางสาวอุไรรัตน  
เนตรเถื่อน 

2,670.00 

9. โครงการอบรม สัมมนา ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ที่สหกรณดำเนินการ ป 2563 
 ป 2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดดำเนินการจัดทำโครงการอบรม  

สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงานรวมกับสมาชิก รวมท้ังสิ้น 2 กิจกรรม/โครงการ เปนเงิน 56,252.00 บาท ดังน้ี   
 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ 
วัน/สถานที่ 

ผูเขารวม/หนวยงาน คาใชจาย 
(บาท) 

1 โครงการเย่ียมเสริมกำลังใจสมาชิกสหกรณ ประจำป 2564  
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

สมาชิกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จำกัด จำนวน 32 คน 

36,132.00 

2 โครงการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
ปนน้ำใจ สูภัย COVID–19  ประจำป  2564  
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

20,120.00 

10. รายงานความคืบหนาการดำเนินการจัดทำโปรแกรมระบบงานสหกรณ Web Application สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

-ตามที่ ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 อนุมัติงบประมาณรายจายประจำป 2564 จำนวนเงิน 
1,300,000.00 บาท (หน่ึงลานสามแสนบาทถวน) ใหสหกรณฯ ดำเนินการซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ นั้น 

-เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดทำสัญญาวาจาง 
บริษัท ไอโซรแคร ซิสเตมส จำกัด ดำเนินการจัดทำโปรแกรมระบบงานสหกรณ Web Application สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด  จำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) โดยกำหนดการตรวจรับ
งานและชำระเงินแบงเปน 3 งวด มีกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และขณะนี้
อยูในระหวางดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2  
11. รายงานความคืบหนาการดำเนินการกอสรางสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
(แหงใหม) 

-ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 ไดมีมติเห็นชอบดวยเสียงขางมาก ใหสหกรณดำเนินการ
จัดซื้อที่ดินเพ่ือกอสรางสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด (แหงใหม) และสหกรณฯ ได
ดำเนินการซื้อที่ดินแลวเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 แลวนั้น 

-สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดดำเนินการประกาศสอบราคาถมดินพรอม
บดอัดและปรับพ้ืนที่บริเวณสถานท่ีกอสรางอาคารสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด   
ตามรูปแบบและรายการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกำหนดย่ืนซอง สอบราคา 
ระหวางวันท่ี 4-12 ตุลาคม 2564 มีผูย่ืนซองสอบราคา จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้ 

ลำดับที่... 
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ลำดับท่ี ชื่อบริษัท/หจก/ผูรับเหมา เสนอราคา (บาท) 
1 นายกฤษฎา  ประจักษจิตร 2,790,741.00 
2 หางหุนสวนจำกัด ชาติอารี กอสราง 3,000,000.00 
3 หางหุนสวนจำกัด แหลมใหญกอสราง 3,011,526.00 
4 หางหุนสวนจำกัด ชัชวีรบิลดิ้ง แอนด คอนสตรัสชั่น 2,847,000.00 
5 หางหุนสวนจำกัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัสชั่น 2,610,844.00 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีมติให หางหุนสวนจำกัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัสชั่น      
เปนผูเสนอราคาได และไดตอรองราคาแลว ตกลงยินยอมลดราคาเหลือ 2,610,000.00 บาท (สองลานหกแสน    
หนึ่งหมื่นบาทถวน) และท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด     
ชุดที่ 40 ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 มีมติให หางหุนสวนจำกัด นพพล สแตนเลส คอนสตรัคชั่น 
เปนผูไดรับการคัดเลือกงานจางถมดิน และเม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จำกัด ไดทำสัญญาวาจาง หางหุนสวนจำกัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น ถมดิน พรอมบดอัดและ
ปรับพื้นที่บริเวณสถานท่ีกอสรางอาคารสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด จำนวนเงิน 
2,610,000.00 บาท (สองลานหกแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) โดยมีกำหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 
12. ผลประโยชนและคาตอบแทน กรรมการดำเนินการ ผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของ
สหกรณ ประจำปบัญชี 2564 (ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณและสหกรณเครดิต    
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564) 
1. ผลประโยชนและคาตอบแทน ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 39  มีดังน้ี 

1.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหนง โบนัส 
คาเบี้ย
ประชุม 

คาตอบ 
แทน

ผูเขารวม
ประชุม 

คาเบี้ย
เลี้ยง 

คาเชา 
ที่พัก 

คา
พาหนะ 

รวม 

1 นายสุรศกัดิ์   ชางคนมี ประธานกรรมการ 65,668.03  4,800.00  - - - - 70,468.03 

2 นายสุพจน   ทองเงินเจริญ 
รองประธาน
กรรมการ  

51,083.79  4,300.00  - - - - 55,383.79 

3 นางสาวปยมาศ   ศิธรกุล 
กรรมการและ
เลขานุการ 

56,053.75  4,800.00  - - - - 60,853.75 

4 นายชัชชัย   ฉันทรัตนโชค 
กรรมการและ
เหรญัญิก 

55,399.61  6,300.00  - - - - 61,699.61 

5 นายอฏัฐวัฒน   เจริญรัตน 
กรรมการและ
ผูจัดการ 

53,142.47  6,300.00  - 1,200.00  2,400.00  2,250.00  65,292.47 

6 นางวิมล   คงดวง 
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

50,453.75  4,300.00  - - - - 54,753.75 

7 นายเสกสรรณ   สกุลเอื้อ 
กรรมการและ 
ผูชวยเหรญัญิก 

44,156.70  3,600.00  - - - - 47,756.70 

8 นายเทิดพันธุ   บุญทอง กรรมการดำเนินการ 55,399.61  6,300.00  - - - - 61,699.61 
9 นายทรงศักดิ ์  สังขมณีโชติ กรรมการดำเนินการ 46,840.94  4,300.00  - - - - 51,140.94 
10 นางกาญจนสุดา   ลิมปนิลชาติ กรรมการดำเนินการ 47,053.75  4,300.00  - - - - 51,353.75 
11 นางลักขณา   ไมนอย กรรมการดำเนินการ 47,053.75  4,300.00  - - - - 51,353.75 
12 นางอารมย   อรามเมือง กรรมการดำเนินการ 46,653.75  4,300.00  - - - - 50,953.75 
13 วาที่ ร.ต.อภิชาต ิ  กังเจริญวัฒนา กรรมการดำเนินการ 46,869.51  4,300.00  - - - - 51,169.51 
14 นายณัฐดนัย   สดคมขำ กรรมการดำเนินการ 44,870.98  3,800.00  - 400.00 - 1,240.00 50,310.98 
15 นายพิเชษฐ   จั่นแกว กรรมการดำเนินการ 55,099.61  6,300.00  - - - - 61,399.61 

1.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 

79



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง คาลงทะเบียนอบรม รวม 

1 นายอัฏฐวัฒน เจริญรัตน กรรมการและผูจัดการ 4,200.00 4,200.00 

2. ผลประโยชนและคาตอบแทน ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40  มีดังนี้ 
2.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหนง 
คาเบี้ย
ประชุม 

คาตอบแทน
ผูเขารวม
ประชุม 

คาตอบแทน
ที่ปรึกษา 

คาเบี้ย
เล้ียง 

คา
พาหนะ 

รวม 

1 นายสุรศักดิ์   ชางคนมี ประธานกรรมการ 11,500.00 - - 400.00 - 11,900.00 
2 นายพิมพลักษณ  อยูวัฒนา รองประธานคนท่ี 1 11,000.00 - - 1,200.00 1,000.00 13,200.00 
3 นายอัฏฐวัฒน   เจริญรตัน รองประธานคนท่ี 2 17,000.00 - - 400.00 892.00 18,292.00 

4 นางวิมล   คงดวง 
กรรมการและ
เลขานุการ 

11,500.00 - 
- - - 

11,500.00 

5 นายชัชชัย   ฉันทรัตนโชค 
กรรมการและ
เหรัญญิก 

16,300.00 - 
- - - 

16,300.00 

6 นายนิพนธ  เงินคงพันธ 
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

9,900.00 - 
- - - 

9,900.00 

7 วาที่ ร.ต.อภิชาติ   กังเจริญวัฒนา 
กรรมการและ 
ผูชวยเหรญัญิก 

11,300.00 - 
- - - 

11,300.00 

8 นายกิติพงษ   ทองเหลือ กรรมการดำเนินการ 11,900.00 - - - - 11,900.00 
9 นายเทิดพันธุ   บุญทอง กรรมการดำเนินการ 16,300.00 - - - - 16,300.00 
10 นายทรงศักดิ์   สังขมณีโชติ กรรมการดำเนินการ 8,700.00 - - - - 8,700.00 
11 นายณัฐดนัย   สดคมขำ กรรมการดำเนินการ 13,000.00 - - - - 13,000.00 
12 นายนิคม  เจริญดี กรรมการดำเนินการ 9,100.00 - - - - 9,100.00 
13 นายเสกสรรณ   สกุลเอ้ือ กรรมการดำเนินการ 7,200.00 - - - - 7,200.00 
14 นายบุญวัฒน   ไทรยอย กรรมการดำเนินการ 10,500.00 - - - - 10,500.00 
15 นางลักขณา  ไมนอย กรรมการดำเนินการ 10,500.00 - - - - 10,500.00 
16 นายเกื้อกูล   สถาพรวจนา ท่ีปรึกษา - 1,000.00 - - - 1,000.00 

 

2.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
 

ลำดบัที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง คาลงทะเบียนอบรม รวม 
1 นายอฏัฐวัฒน เจริญรตัน รองประธานคนที่ 2 1,000.00 1,000.00 

 
3. ผลประโยชนและคาตอบแทน ของผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาท่ีเรียกช่ืออยางอื่น มีดังนี้ 

3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ 

 
 

ลำดับที่ ช่ือ-สกุล ตำแหนง 
เงนิเดือน/
คาจาง 

เงนิ
ประจำ
ตำแหนง 

โบนสั 
คาตอบแทน
ผูเขารวม
ประชุม 

คา 
เบี้ยเล้ียง 

คา
ยานพาห
นะ 

รวม 

1 น.ส.วรรณึง ชายชาติ 
ผูชวยผูจัดการ 
รักษาการแทน
ผูจัดการ 

535,500.00 12,000.00 25,798.76 7,900.00 1,200.00 922.00 583,320.76 

 
 

3.2 คาตอบแทน... 
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3.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง คาเครื่องแบบ คาลงทะเบียนอบรม รวม 
1 น.ส.วรรณึง ชายชาต ิ ผูชวยผูจัดการ รักษาการแทนผูจัดการ 550.00 1,000.00 1,550.00 

 
13. รายงานขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ ใน
รอบปบัญชี 2564 

-ในรอบปบัญชี 2564 ไมมีการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรองเรียน และถูก
ลงโทษของสหกรณ 
ท่ีประชุม  -มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานสหกรณฯ ประจำป 2564 

3.2 รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564 
ประธาน -ขอเชิญผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2564 นำเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให 
  ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ทราบ ในระเบียบวาระน้ี 
ผูตรวจสอบกิจการ (คุณมยุรี) -ตามที่ ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2564  
  ไดมมีติเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข  
  สมุทรสงคราม จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 นั้น  
  ขาพเจาไดทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอท่ีประชุมใหญสามัญประจำป  
  2564 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี้ 
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ที่ประชุม - มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ สําหรัลปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

             ระเบียบวาระที่ 4....



 

ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่องเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

4.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกต้ัง และกรรมการการเลือกต้ัง ประจำป  
  2564 

ประธาน  -ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด วาดวยการเลือกตั้งประธาน 
  กรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559  

ขอ 4 วรรคแปด กำหนดวา “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความวา สมาชิกสหกรณ 
ท่ีไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญสหกรณ ใหเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง” และ วรรค
เกา “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความวา สมาชิกสหกรณที่ไดรับการเสนอชื่อ โดยที่ประชุมใหญ
สหกรณ รับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง”  

ขอ 10 วรรคหน่ึง กำหนดวา “ใหท่ีประชุมใหญเสนอชื่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งเปนประธานกรรมการการเลือกต้ัง  วรรคสอง “ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไมนอยกวา 6 คน แตไมเกิน 16 คน เพื่อใหที่ประชุม
ใหญรับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง”  และวรรคสาม “ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดำเนินการเลือกตั้งใหเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย บริสุทธิ์และยุติธรรม”  

หมวดที่ 3 สวนท่ี 3 การลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ใหดำเนินการตามขอ 43 
การลงคะแนนดวยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ ใหดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดสมุทรสงครามกำหนด และตามขอ 44 - 46   

ขอ 47 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำรายงานผล
การนับคะแนนการเลือกตั้ง และรายชื่อผูที่ไดรับการเลือกต้ัง เสนอตอที่ประชุมใหญทราบตอไป 

ขอ 48 กรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการเลือกต้ัง ใหถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เปนที่ยุติ   
-ประกอบกับระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด วาดวยการเลือกตั้ง 

  ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 และแกไขเพ่ิมเติม  
  (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561  

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 15 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จำกัด วาดวย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 
2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ 15 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งแจงเวลาเร่ิมตนลงคะแนน และเวลา 
  สิ้นสุดการลงคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใชบัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน  
  แลวแตกรณ ี

การกำหนดเวลาเริ่มตนเปดลงคะแนนเลือกตั้ง และเวลาสิ้นสุดปดการลงคะแนน       
  ในวันประชุมใหญ ใหเปนตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และใหประธานกรรมการการ 
  เลือกต้ังประกาศเปดและปดการลงคะแนน” 

ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 28 ของระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสมุทร 
  สงคราม จำกัด วาดวย การเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ 
  กิจการ พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 
“ขอ 28... 
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“ขอ 28 เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนน ใหคณะกรรมการการเลอืกตั้งเปดหีบบัตร 
  เลือกต้ัง ในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอยู ณ ที่เลือกตั้ง เห็นวาหีบบัตรเลือกตั้งเปนหีบ 
  บัตรเปลา แลวใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจ” 

-ในปนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดท่ี 40 ไดมีมติ และประกาศสหกรณกำหนด 
  คาตอบแทน และคาพาหนะ ไวดังน้ี  

 - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  จำนวน  1,000.00 บาท 
     - กรรมการการเลือกตั้ง   จำนวน    500.00 บาท  

และสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดเปดใหมีการสรรหาประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแตวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2564 และผูไดรับการ   
สรรหา ตำแหนงประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง มีรายชื่อดังตอไปนี้ 
  1. ผูสมัครประธานกรรมการการเลือกต้ัง จำนวน  1  คน 

1.1 นางมิ่งสมร    ขันกำเหนิด   
2. ผูสมัครกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน  9  คน 

  2.1 นายกานต  โตบุญม ี  
2.2 นางนิชาภา    วงศเกษม   
2.3 นางสุวรรณา    ครุธใหญ  
2.4 นางสาวชณัณธร    บุญราศรี   
2.5 นางทัศนี     ศรีสุขโข 
2.6 นางซาีฌาม   ชัยเจริญชนม  
2.7 นายยงยุทธ    ธนิกกุล 
2.8 นายทองใส  คำบาง 
2.9 นางจุฑามาส   ใจพรหม 

จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณา 
ท่ีประชุม -มีมติเลือกตั้ง นางมิ่งสมร ขันกำเหนิด     เปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสมุทรสงคราม จำกัด   
  วาดวย การเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559  

 ขอ 10 วรรคสอง “ประธานกรรมการการเลือกต้ัง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไมนอยกวา 
  6 คนแตไมเกิน 16 คน เพ่ือใหที่ประชุมใหญรับรองใหเปนกรรมการการเลือกตั้ง”  
  จึงขอใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 รวมกันพิจารณา และใหความเห็นชอบแตงตั้งสมาชิก 
  ผูมีรายชื่อดังกลาว ปฏิบัติหนาท่ีเปนกรรมการการเลือกต้ัง ประจำป 2564 ตอไป 
ท่ีประชุมใหญ -มีมติรับรองใหผูสมัครกรรมการการเลือกต้ัง เปนกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน  9 คน ประกอบดวย 

  1. นายกานต  โตบุญม ี  
2. นางนิชาภา    วงศเกษม   
3. นางสุวรรณา    ครุธใหญ  
4. นางสาวชณัณธร    บุญราศรี   
5. นางทัศนี     ศรีสุขโข 
6. นางซาีฌาม   ชัยเจริญชนม  
7. นายยงยุทธ     ธนิกกุล 
 
 

8. นายทองใส... 
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8. นายทองใส  คำบาง 
9. นางจุฑามาส    ใจพรหม 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -ขอเชิญ คณะกรรมการการเลือกตั้ ง รวมประชุ มเพื่ อมอบหมายหน าที่          
ความรับผิดชอบ ณ เวลานี้ และเม่ือดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จแลว จะแจง
รายละเอียดในการใชสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งใหสมาชิกทราบในโอกาสตอไป  

ท่ีประชุม -รับทราบ  
4.2 การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ  

  ประจำป 2565 
ประธาน -ขอขอบคุณทานประธานกรรมการการเลือกต้ัง ผมขออนุญาตดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ตอไป ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ .ศ. 2563 ขอ 72 
กำหนดวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการหน่ึง
คน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 

  ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเอง ขึ้นดำรงตำแหนงรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง และอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการคนหน่ึง หรอืผูชวยเหรัญญิกคนหนึ่งดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ” 

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ที่พนจากตำแหนงตามวาระ ตามขอบังคับสหกรณฯ 
ขอ 78  มีจำนวนทั้งหมด  8  คน ดังนี้ 

  1. ประธานกรรมการ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหนง 

1 นายสุรศักดิ์ ชางคนมี วาระที่ 2 ปที่ 2 
  2. กรรมการดำเนินการ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วาระการดำรงตำแหนง 
1 นายเทิดพันธุ บุญทอง วาระที่ 2 ปที่ 2 

2 นายทรงศักดิ์ สังขมณีโชติ วาระที่ 2 ปที่ 2 

3 นางลักขณา ไมนอย วาระที่ 2 ปที่ 2 

4 นายอัฏฐวัฒน   เจริญรัตน วาระที่ 1 ปที่ 2 

5 นายชัชชัย   ฉันทรัตนโชค วาระที่ 1 ปที่ 2 

6 วาที่ ร.ต.อภิชาติ  กังเจริญวัฒนา วาระที่ 1 ปที่ 2 

7 นายเสกสรรณ   สกุลเอ้ือ วาระที่ 1 ปที่ 2 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2563 
กำหนดใหผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ตามขอ 7 และไมมลีักษณะขอหามตามขอ 8 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2563 ขอ 106 
กำหนดวา “ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ
ในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ 
และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือ
หนวยงานอื่นท่ีไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของ
ผูตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จำนวน 1 คน” 

 
ตามขอบังคับ... 
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ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2563 ขอ108 
กำหนดวา “ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบ
กำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรบัเลือกต้ังซ้ำ” 

ประธาน -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ไดเปดรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม–12 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อสิ้นสุด
เวลา ปรากฏวามีผูสมัครตำแหนง ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน ผูสมัครตำแหนง กรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 8 คน และผูตรวจสอบกิจการ ไมมีผูสมัคร และในโอกาสน้ี ผมขออนุญาต
แนะนำผูสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  ดังน้ี 

 1. ผูสมคัรตำแหนง ประธานกรรมการ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัว หมายเหตุ 
1 นายพิเชษฐ จั่นแกว 1  

  2. ผูสมัครตำแหนง กรรมการดำเนินการ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัว หมายเหตุ 

1 นางสาวปยมาศ ศิธรกุล 1  
2 นายอัฏฐวัฒน เจริญรัตน 2  
3 นายชัชชัย   ฉันทรัตนโชค 3  
4 วาที่ ร.ต.อภิชาติ  กังเจริญวัฒนา 4  
5 นางอารมย อรามเมือง 5  
6 นางกาญจนสุดา ลิมปนิลชาติ 6  
7 นางสศิธร นามศิริ 7  
8 นายสมโชค ปลอดทอง 8  

สมาชิกสหกรณทุกทาน มีสิทธิ์เลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง เพ่ือเปนประธานกรรมการ จำนวน 
1 ทาน มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแตป 2565-2566 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
สมาชิกสามารถเลือกไดไมเกิน จำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 2 ป ตั้งแต ป 2565-2566  

ในสวนของผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 ไมมีผูสมัคร จึงขอใหที่ประชุมใหญ
พิจารณาดำเนินการอยางไร โดยผูสมัครผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบ        
นายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2563 และขอบังคับสหกรณฯ 

ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบดวยเสียงขางมากใหดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ 
  ดวยการเลือกตั้งแบบลับ ดวยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง และใหเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 
  2565 ดวยการเลือกต้ังแบบเปดเผย ดวยวิธีการยกมือ 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง หลังจากที่ไดประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว มีมติในการดำเนินการ

เลือกต้ัง ดังนี้ 
1. ใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ดวย

เครื่องลงคะแนนเลือกต้ัง  
 
 
 

2. เริ่มเปดหีบ... 
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2. เริ่มเปดหีบใหลงคะแนนเลือกตั้ง ต้ังแตเวลา 09.30 น. ปดหีบเวลา 12.30 น. ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดท่ี 40 กำหนด 

3. หลักฐานที่ใชในการแสดงตอคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือขอรับบัตรเลือกตั้ง ไดแก บัตร
ประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ หรือบัตรท่ีทางราชการออกให ถาไมมีบัตรใดๆ ตอง
ใหกรรมการประจำหนวยรับรอง 

4. ลงลายมือชื่อใชสิทธิ์เลือกตั้ง และลงคะแนนเลือกตั้ง ดวยเคร่ืองลงคะแนนอัตโนมัติ       
ในคูหาลงคะแนน โดยเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ไดไมเกินจำนวนท่ีกำหนด 

  5. สถานที่เลือกตั้งใชบริเวณลานเอนกประสงค ดานขางหอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

  6. การตรวจและรวมคะแนน เม่ือปดหีบแลว จะดำเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ณ 
บริเวณสถานท่ีเลือกตั้ง จัดทำรายงานผลการนับคะแนนตามแบบที่กำหนด สงไปยังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 รับรองการเลือกตั้งตอไป  

ท่ีประชุม -รับทราบ 
4.3 การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี ประจำป 2564 

ประธาน -ขอเรียนเชิญ พ.ต.อ.หญิง สมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2564 นำเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณางบการเงิน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2564 ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ตอท่ีประชุมใหญ 

ผูสอบบัญชี -ขอใหสมาชิกทุกทานดูรายงานในระเบียบวาระท่ี 4.3 และหากสมาชิกทานใด มีขอสงสัยสามารถ
ซักถามไดในระหวางที่มีการช้ีแจง  
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นายอดิเรก -ตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชี  ขอ 1.1.4  ไมทราบวาโปรแกรมของสหกรณออมทรัพย 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จำกัด มีอะไร สหกรณฯ จึงควรใหความสำคัญในการ  
  ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยมาตรฐานข้ันต่ำในการ ควบคมุและรักษาความ 
  ปลอดภัยสำหรับสหกรณและกลุมเกษตร ท่ีใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล 
ผูสอบบัญชี -เน่ืองจากสหกรณที่ใชโปรแกรมประมวลผล ผูสอบบัญชีจะเนนย้ำใหสหกรณรักษาความปลอดภัย
  ขอมูลของสมาชิก สหกรณตองมีการสำรองขอมูลอยางตอเน่ือง และเก็บขอมูลไวหลายๆ แหง 
  รวมถึงตองมกีารสุมขอมูลขึ้นมาทดลองใชงาน และสหกรณตองมีการจัดระดับการเขาถึงขอมูล    
  ในแตละระดับไหน รวมถึงการกำหนดหนาท่ีและการเขาถึงขอมูลของผูใชงานแตละบุคคล  
  และควร เปลี่ยนรหัสผานบอยครั้ง  
นางณัฐฎาพรรณ -สำนักงานตรวจบญัชีสหกรณและผูสอบบัญชีสหกรณผานการอบรมหลักสูตรของกรมตรวจบัญชี 
  สหกรณ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณมีหนาที่กำกับดูแลสหกรณ ผูสอบบัญชีจะตรวจสอบ 
  การเงินของสหกรณจากเอกสารหลักฐาน สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสหกรณคือ เม่ือสหกรณสงหนังสือ 
  ใบยืนยันยอด ใหสมาชิกตรวจสอบความถูกตองโดยเทียบกับใบเสร็จรับเงินรายเดือนแตละเดือน  
  ตรวจสอบกูคงเหลือ และเงินฝากคงเหลือในแตละเดือน และสงหนังสือใบยืนยันยอดไปใหผูสอบ 
  บัญชีสหกรณ 
ท่ีประชุม -มีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติงบการเงิน ประจำป 2564 ตามรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
  ท่ีเสนอตอท่ีประชมุ 

4.4 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564 
ประธาน -ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังน้ี  
 -ป  2564 สหกรณฯมีกำไรสุท ธิหลังจากหักคาใช จ ายในการดำเนินงานแลว  รวมท้ัง ส้ิน

27,091,638.65 บาท (-ยี่สิบเจ็ดลานเกาหมื่นหนึ่งพันหกรอยสามสิบแปดบาทหกสิบหาสตางค-) 
โดยมติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ  ครั้ งที่ 11/2564 (วาระพิ เศษ ) เม่ือวันที่  18 
พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบใหดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
และตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ.2563 ขอ 28 และเสนอ
ตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณาใหความเห็นชอบและอนมุัติ  ดังตอไปนี้ 

รายการ ป 2564 ป 2563 
บาท % บาท % 

1. กำไรสุทธิ 27,091,638.65 100.00 27,459,921.49 100.00 

1.1ทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ 2,911,472.27 10.75   2,828,371.91  10.30 
  1.2 เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.11       30,000.00   0.11 
2. กำไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามขอ 1.1 - 1.2  ขางบนนี้  อาจจัดสรรดังตอไปนี้ 
  2.1 เงินปนผลตามหุน 17,754,217.57 

(รอยละ 4.60) 
65.53 18,524,097.45 

(รอยละ 5.07) 
67.46 

  2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย 2,935,948.81 
(รอยละ 8.20) 

10.84   3,237,859.41 
(รอยละ 8.50) 

11.79 

  2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 800,000.00 2.95 800,000.00 2.91 
  2.4 ทุนสาธารณประโยชน 
       (คงเหลือ 7,662.53 บาท) 

1,000,000.00 3.69 800,000.00 2.91 
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รายการ ป 2564 ป 2563 
บาท % บาท % 

  2.5 ทุนสวัสดิการ 
        (คงเหลือ 136,945.72 บาท) 

1,600,000.00 5.91 1,179,592.72 4.30 

  2.6 ทุนการศึกษา 
        (คงเหลือ 0.00 บาท) 

60,000.00 0.22       60,000.00 0.22 

  2.7 ทุนปรบัปรงุสำนักงาน 
       (คงเหลือ 1,931,385.87 บาท) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.8 ทุนรักษาระดับเงนิปนผล 
       (คงเหลือ 777,750.26 บาท) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมจัดสรร 27,091,638.65 100.00 27,459,921.49 100.00 
นายสุพจน -ในป 2564 อัตราเงินปนผลของสหกรณลดลง ซึ่งผมเห็นวาสหกรณยังมีวิธีการหารายไดเขา 
  สหกรณจากสมาชิกได เชน การซื้อบาน หรือการซ้ือท่ีดิน และคณะกรรมการดำเนินการเคยศึกษา
  ไหมวาระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกแตละประเภทมีสมาชิกใชบริการจำนวนเทาใด และ 
  ควรปรับปรุงอยางไร เพ่ือใหสมาชิกมาใชบริการมากข้ึน หรือไมไปใชบริการสถาบันการเงินอ่ืน 
  -ประเด็นตอมาคณะกรรมการดำเนินการเคยมีการต้ังเปาหมายไหมวาในปนี้จะมีการปนผลในอัตรา
  เทาใด และมีการตรวจสอบไหมวาในแตละเดือนเงินปนผลเปนเทาใด  
เหรัญญิก -สหกรณมกีารแกไขระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกเพ่ือใหสมาชิกนำเงินไปซื้อบาน  
  ปลูกบาน หรือรีไฟแนนซจากสถาบันทางการเงิน หรือซื้อท่ีดิน และมีการออกระเบียบสหกรณ 
  วาดวยการใหเงินกูเพื่อซื้อยานพาหนะ ซึ่งไดประกาศใชชวงกลางป 2564 และมีสมาชิกมาใชบริการ
  กูเงินเพ่ือซื้อท่ีดิน ซื้อยานพาหนะ และรีไฟแนนซบานจากสถาบันทางการเงินจำนวนหลายราย  
  แตบางรายติดเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันการเงินเดิม ดังนั้นดอกผลตางๆ จะเห็นชัดเจนข้ึนในป 
  บัญชี 2565 สำหรับเงินปนผลนั้น ผมในฐานะเหรัญญิกไดรายงานกิจการในท่ีประชุมคณะกรรมการ
  ดำเนินการใหทราบในแตละเดือนแลววาเม่ือสิ้นปบัญชีสหกรณนาจะปนผลในอัตราจำนวนเทาใด   
ประธาน  -จากรายงานของผูสอบบัญชี แหลงท่ีมาของทุนมาจากเงนิรับฝาก 44% และทุนเรือนหุน 47%    
  จะเห็นไดวาจำนวนเงินรับฝากจากท่ีเขามายังสหกรณมีเพ่ิมข้ึนมาจำนวนมาก สวนหนึ่งเน่ืองจาก 
  สถาบันคุมครองเงินฝาก (DPA) ประกาศปรับลดการคุมครองเงินฝากที่ผูฝากแตละรายมีอยูใน 
  สถาบันการเงิน (สง.) แตละแหงเหลือ 1 ลานบาท ทำใหคณะกรรมการดำเนินการตองกำหนด 
  เพดานการรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ รายละไมเกิน 5,000,000.00 บาท ทั้งนี้เพ่ือควบคุมกระแส
  การไหลของเงนิเขามายังสหกรณที่มากเกินไป จนทำใหสหกรณมีคาใชจายในเรื่องดอกเบ้ียจายเงิน
  รับฝากที่สูง  
  และขอเรียนชี้แจงสมาชิกวาตามหลักการแลว สหกรณไมสามารถตั้งเปาหมายอัตราเงินปนผล 
  ในแตละปได  
ท่ีประชุม -มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2564 ดวยเสียงขางมาก (208 เสียง ไมอนุมัติ 1 เสียง       
  งดออกเสียง 1 เสียง)  
 
 
 
 

4.5 การพิจารณา... 
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4.5 การพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจำป 2565 
ประธาน  -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ขอใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564  
  รวมกันพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบบัญชีทั้งปวงของ    
  สหกรณฯ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ.2563 ขอ 25  
  โดยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาสหกรณที่จะแตงตั้งผูสอบ- 
  บัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดครบทุกขอ ดังนี้ 
   1. มีทุนของสหกรณตั้งแตสี่สิบลานบาทข้ึนไป หรอืมีทุนต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด แต 
  สมัครใจใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
   2. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณตามเกณฑที่กรมตรวจบัญชี 
  สหกรณกำหนด อยูในระดับดีข้ึนไป 
  -สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ปบัญชีสหกรณ 2564 ไดสิ้นสุดลงเม่ือ 
  วันที ่31 ตุลาคม 2564 เปนไปตามหลักเกณฑดังกลาวทุกขอ คือ 
   1) สหกรณมทีุน 463 ลานบาท และ 
   2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยูในระดับดีมาก 
  -ในการน้ี สหกรณสามารถพิจารณาคัดเลือก ผูสอบบัญชีภาคเอกชนทำหนาท่ีดังกลาวขางตน 
  และสหกรณไดประกาศรับสมัครคัดเลือกผูสอบบัญชี เพ่ือใหที่ประชุมใหญสามัญประจำป 
  2564 ดำเนินการคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีสหกรณ เพื่อทำหนาที่ดังกลาวขางตน ซึ่งมีผู ย่ืน
  ขอเสนอบริการสอบบัญชี สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 2 ราย/คณะคือ       
   1. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ รวมเพ่ือนการบัญชี 923/60 ถนนเอกชัย 
  ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
  เปนจำนวนเงิน 50,000.00 บาท (-หาหม่ืนบาทถวน-) เขาตรวจสอบดวยตัวเองอยางนอยปละ 
  3 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 3 วันทำการ โดยมีจำนวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 4 คน 

2. นางสุพทิยา  จันธิมา บริษัท พิทยาออดิท จำกัด สำนักงานใหญ 304/882 หมูที่ 3  
  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนจำนวนเงิน 
  60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถวน-)เขาตรวจสอบดวยตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง คร้ังละไม 
  นอยกวา 3 วันทำการ โดยมีจำนวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 3 คน 
ท่ีประชุม -มีมติดวยเสียงขางมาก พิจารณาคัดเลือก พ.ต.อ.หญิง สมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ เปนผูสอบบัญชี  
  ประจำป 2565 ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด  

-และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ใหพิจารณาคัดเลือก นางสุพิทยา  จันธิมา  
  บริษัท พิทยาออดิท จำกัด ใหเปนผูสอบบัญชี (สำรอง) หากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ     
  ใหความเห็นไมรับรองผูสอบบัญชี (รายแรก) เปนผูสอบบัญชี ประจำป 2565 ของสหกรณ 
  ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 

4.6 การพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนฝกอบรม และงบประมาณรายจาย-
  รายได ประจำป 2565 
ประธาน -ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด  ชุดที่ 40 

ครั้งที่ 10/2564  วนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 ไดพิจารณาจัดทำพิจารณา (ราง) แผนการดำเนินงานและ
แผนฝกอบรม และ (ราง)งบประมาณรายจาย  – รายได สหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จำกัด ประจำป 2565 เพ่ือนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดขางลางน้ี ตามความในขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ.2563 ขอ 71 (6)  ดังนี้ 
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แผนดำเนนิงานและแผนฝกอบรม 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำป 2565 

แผนการดำเนินงาน ป 2564 ป 2564 ป 2565 
 แผนงาน ผลงาน แผนงาน 

1. แผนการรับสมัครสมาชิก และการระดมทุน 
   1.1 การรับสมาชิก (ราย) 70 40 50 
   1.2 การรับเงินฝากออมทรัพย/พิเศษ/ ประจำ (บาท) 280,000,000.00 318,514,408.01 310,000,000.00 
   1.3 การถือหุนของสมาชิก (บาท) 410,000,000.00 400,973,190.00 420,000,000.00 
   1.4 เงินรับฝากจากสหกรณอื่น/สมาคม (บาท) 57,000,000.00 56,764,255.59 58,000,000.00 
2. แผนการดำเนินงานธุรกิจสนิเชื่อ 
   2.1 การใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป    
        - เงินกู ฉุกเฉิน/สามัญ/พเิศษ (บาท) 300,000,000.00 368,314,911.45 320,000,000.00 
   2.2 การรับคืนเงินกูจากสมาชิกระหวางป    
        - เงินกู ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 500,000,000.00 318,712,424.34 310,000,000.00 
   2.3 การรับชำระดอกเบี้ยระหวางป    
        - เงินกู ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท) 39,000,000.00 36,293,656.70 38,000,000.00 
   2.4 การกูยืมจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย   
        จำกัด(บาท) 

50,000,000.00 44,600,000.00 50,000,000.00 

3. แผนการลงทุน 
 3.1 การลงทุน 50,000,000.00 0.00 100,000,000.00 

   3.2 ผลตอบแทนการลงทุน (บาท) 3,200,000.00 3,265,391.12 5,000,000.00 
   3.3 กอสรางสำนักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จำกัด(บาท) 

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

 

แผนการฝกอบรมและโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน ป 2565 
4. แผนการประชุม/ฝกอบรม 
   4.1 การประชุมสมาชิกเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 
   4.2 การสงกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจาหนาที่ เขารับการศกึษาดูงานสหกรณอืน่ 
   4.3 จัดสงคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก เขารับการอบรมเก่ียวกับการดำเนินงาน/บริหารสหกรณ ไดแก     
        หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบ กิจการ (ขั้นพ้ืนฐาน) หลักสูตรการเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับกรรมการ  
        สหกรณขนาดเล็ก การประเมินสินทรัพยและอสังหาริมทรัพย การฟองสมาชิกดวยตนเอง การตั้งหนี้สงสัย 
       จะสูญ เปนตน 
   4.4 จัดสงเจาหนาท่ี เขารับการประชุม/ฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกรณ อยางนอย 2 หลักสูตร/ป ไดแก    
        หลักสูตรการเงินการบัญชีสำหรับเจาหนาที่ หลักสูตรการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี กฎหมายแรงงาน 
        และภาษีที่เกี่ยวกับสหกรณ การจัดทำงบกระแสเงินสด และการอบรม ESB เปนตน  
   4.5 การฝกอบรมสมาชิกดานความม่ันคงสหกรณ การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพแกสมาชิก 
   4.6 การประชุม/ฝกอบรมอื่นๆ 
5. แผนการจัดทำโครงการสัมมนา/ศกึษาดูงาน 
   5.1 กิจกรรมโครงการ “สานสายใย ใสใจสมาชิก” 
   5.2 กิจกรรมโครงการ “สงเสริมวัฒนธรรม และประเพณี” 
   5.3 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูสหกรณดีเดน 
   5.4 กิจกรรมโครงการอื่นๆ 
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งบประมาณรายจาย-รายได ประจำปบัญชี 2564 
 รายจาย   รวมทั้งสิ้น 12,829,732.00  บาท 

รายได   รวมทั้งสิ้น 39,921,370.65           บาท 
รายได มากกวารายจาย เปนจำนวนเงิน 27,091,638.65  บาท 

งบประมาณรายจาย-รายได ประจำปบัญชี 2565 
 

หมวดรายจาย ปบัญชี 2564 ปบัญชี 2565 เหตุผลและความจำเปน 
ขอตั้ง จายจริง ขอต้ัง 

1. หมวดครุภัณฑ 
  1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
  1.2 ครุภัณฑสำนักงาน 
  1.3 สิทธิประโยชนซอฟตแวร 
  1.4 คาโปรแกรมสหกรณ 

รวม 

 
35,000.00 
80,000.00 
10,000.00 

1,300,000.00 
1,425,000.00 

 
30,740.00  
59,460.00 

0.00 
360,000.00 
450,200.00 

 
30,000.00 

100,000.00 
10,000.00 

840,000.00 
980,000.00 

 
-ซ้ือคอมพิวเตอรทดแทน 1 เครื่อง และอุปกรณ 
-เกาอ้ีหองประชุม/ระบบเครื่องเสียงหองประชุม 
-ติดต้ัง Windows 10 และ Anti-Virus ลิขสิทธ์ิ 
-โปรแกรมระบบงานสหกรณ 

2. หมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  2.1 คากอสรางสำนักงาน 
                     รวม 

 
10,000,000.00 
10,000,000.00 

 
0.00 
0.00 

 
10,000,000.00 
10,000,000.00 

 
-คากอสรางสำนักงานแหงใหม 
 

3. หมวดคาใชจายดำเนินงาน 
3.1 หมวดคาใชจายเกี่ยวกับ
เจาหนาที่ 
3.1.1 เงินเดือนเจาหนาท่ี 
        เงินเดือนรักษาการ/ผูจัดการ 
3.1.2 เงินประจำตำแหนง 
3.1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
3.1.4 บำเหน็จเจาหนาท่ี 
3.1.5 คาเครื่องแตงกายเจาหนาท่ี 
 
                     รวม                   

 
 

1,088,770.00 
551,520.00 

 
48,000.00 
70,200.00 

254,460.00 
24,000.00 

2,036,950.00 

 
 

1,062,120.00 
535,500.00 

 
12,000.00 
29,843.00 

249,580.00 
2,750.00 

 
1,891,793.00 

 
 

1,150,680.00 
583,740.00 

 
48,000.00 
70,200.00 

211,570.00 
24,000.00 

 
2,088,190.00 

 
 
-เงินเดือนเจาหนาท่ี 4 อัตรา (ตามบัญชี) 
-เงินเดือนรักษาการ/ผูจัดการ 1 อัตรา  
 (ตามบัญชี) 
-เงินประจำตำแหนง 2 ตำแหนง 
-สมทบจายใหเจาหนาที่สหกรณ 5 % 
-จายใหแกเจาหนาที่เม่ือออกจากงาน 
-เจาหนาที่สหกรณ 4 อัตรา รักษาการ/ผูจัดการ
1 อัตรา 

3.2 หมวดคาตอบแทน 
3.2.1 คาตอบแทนเจาหนาท่ีหักเงิน 
 
3.2.2 คาเบ้ียประชุม 
3.2.3 คาตรวจสอบกิจการ 
 
3.2.4 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 
 
3.2.5 คาตอบแทนท่ีปรึกษา 
3.2.6 คาตอบแทนผูเขารวมประชุม 
3.2.7 คาตอบแทนกรรมการฝาย   
        จัดการ 
3.2.8 คาตอบแทนคณะกรรมการ 
       กอสรางฯ 

รวม 

 
42,000.00 

 
300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

30,000.00 
12,000.00 

 
0.00 

 
480,000.00 

 
43,000.00 

 
248,000.00 
36,000.00 

 
50,000.00 

 
5,000.00 

28,800.00 
0.00  

 
0.00 

 
410,800.00 

 
43,000.00 

 
300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

30,000.00 
0.00 

 
30,000.00 

 
499,000.00 

 
-คาตอบแทนผูทำหนาที่หักเงินเดือนรายหัว  
 รายละ 3 บาท/คน 
-เบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ 
-จายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 
(-รอยละ  0.0042 ของทุนดำเนินงาน) 
-จายคาตอบแทน/คาธรรมเนียมแกผูสอบบัญชี  
 ตามขอบังคับฯ 
-จายตามระเบียบสหกรณ 
-จายตามระเบียบสหกรณ 
 
 
-จายตามระเบียบพัสดุ 
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หมวดรายจาย 
ปบัญชี 2564 ปบัญชี 2565 

เหตุผลและความจำเปน 
ขอตั้ง จายจริง ขอต้ัง 

3.3 หมวดคาสาธารณูปโภค 
3.3.1 คาโทรศัพท 
3.3.2 คาอินเตอรเน็ต 
 
3.3.3 คาไฟฟา 
3.3.4 คาน้ำประปา 
3.3.5 คาไปรษณีย 

รวม 

 
30,000.00 

0.00 
 

75,000.00 
3,000.00 

20,000.00 
128,000.00 

 
23,351.67 

0.00 
 

57,436.11 
2,311.20 

14,790.00 
97,888.98 

 
20,000.00 

  18,000.00 
 

75,000.00 
3,000.00 

20,000.00 
136,000.00 

 
-จายคาโทรศัพท 
-คาอินเตอรเน็ตสำนักงานและเชื่อมตอระบบ  
 โปรแกรมสหกรณ 
-จายคาไฟฟาสำนักงาน 
-จายคาน้ำประปาสำนักงาน 
-จายคาสง EMS, คาแสตมป, คาลงทะเบียน  
 

3.4 หมวดคาวัสดุ 
3.4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 
3.4.2 คาวัสดุงานบานงานครัว 
3.4.3 คาวัสดุสำนักงาน 

รวม 

 
120,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 

 
95,421.20 
19,619.00 
10,146.00 

125,186.20 

 
120,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 

 
-คากระดาษ หมึกพิมพ   
-ของใชในสหกรณ อุปกรณทำความสะอาด 
-คาวัสดุอื่นๆ ที่ไมไดกำหนดไว 

3.5 คาใชจายเกี่ยวกับครุภัณฑและ
อุปกรณ  
3.5.1 คาเสื่อมราคาครุภัณฑ 
3.5.2 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน 
 
3.5.3 ซอฟตแวร (สิทธิการใช 
        โปรแกรมตัดจาย)        

รวม 

 
 

80,000.00 
20,000.00 

  
   260,000.00 

 
360,000.00 

 
 

55,044.05 
0.00 

 
0.00 

 
55,044.05 

 
 

80,000.00 
20,000.00 

 
   260,000.00 

 
360,000.00 

 
 
-ตัดคาเสื่อมครุภัณฑ 
-คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนฯ ไดแก   
 Windows 10 และAnti-Virus  
-โปรแกรมสหกรณ ราคา 1,200,000บาท 
 ตัดจาย 5 ป รอยละ20 

3.6 หมวดคาใชสอย 
3.6.1 คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ/คาอบรม/ 
        สัมมนา 
 
 
3.6.2 คารับรอง/ของท่ีระลึก 
3.6.3 คาศกึษาดูงาน/การจัดโครงการ 
 
3.6.4 คาซอมแซมและบำรุงรักษา 
3.6.5 คาทำความสะอาด 
 
3.6.6 คาบริการเครื่องถายเอกสาร 
3.6.7 คาใชจายวันประชุมใหญ 
 
3.6.8 คาดแูลระบบ 
 
3.6.9 คาดแุลระบบเว็บไซต 
 
3.6.10 คาปฏิบัติงานลวงเวลา 
 
 
3.6.11 คาเชาตกึสำนักงาน(ชั่วคราว) 
                      

รวม 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
500,000.00 

 
20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

750,000.00 
 

180,000.00 
 

10,000.00 
 

70,000.00 
 
 

240,000.00 
 

2,100,000.00 

 
17,338.00 

 
 
 

80,041.00 
56,252.00 

 
8,700.00 

30,000.00 
 

36,816.50 
618,631.00 

 
30,000.00 

 
7,412.40 

 
61,428.21 

 
 

0.00 
 

946,619.11 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
500,000.00 

 
20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

750,000.00 
 

180,000.00 
 

10,000.00 
 

40,000.00 
 
 

240,000.00 
 

2,070,000.00 

 
-เปนคาลงทะเบียน เบ้ียเลี้ยงพาหนะ 
 คาท่ีพักและอื่นๆ ในการอบรม/สัมมนา  
 ของคณะกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก 
 หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 
-คารบัรองคณะกรรมการ/ผูเกี่ยวของ 
-การศึกษาดูงาน และคาใชจายในการจัด  
 กิจกรรมตามโครงการ 
-เปนคาซอมแซมครภุัณฑและสิ่งกอสราง 
-คาจางเหมาบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน   
 รายเดือนๆละ 2,500 บาท 
-คาเชาเหมาบริการเครื่องถายเอกสาร  
-เปนคาใชจายในวันประชุมใหญ คาเดินทาง  
 คาตอบแทนกรรมการเลือกต้ัง วัสดุตางๆ 
-คาดูแลระบบโปรแกรมสอ.มอ และคาเชาพื้นที่  
 cloud (12,000X11) 
-จัดจางสมาชิกหรือบุคคลภายนอกดูแลเว็บไซต 
 สหกรณ 
-เปนคาปฏิบัติงานลวงเวลาในการจัดทำเอกสาร 
 และบัญชี ในชวงกลางป/สิ้นป และกรณีมีงาน 
 เรงดวน หรือมีความจำเปน 
-จายคาเชาตึกสำนักงานสหกรณ 
 จำนวน20,000X12 เดือน 
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หมวดรายจาย 
ปบัญชี 2564 ปบัญชี 2565 

เหตุผลและความจำเปน 
ขอตั้ง จายจริง ขอต้ัง 

3.7 หมวดดอกเบ้ีย 
3.7.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 
 
3.7.2 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมแหลงตางๆ 
 

รวม 

 
9,000,000.00 

  
5,000,000.00 

 
14,000,000.00 

 
8,724,999.75 

 
536,117.30 

 
9,261,117.05 

 
10,000,000.00 

 
4,000,000.00 

 
14,000,000.00 

 
-จายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก  
-จายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณอื่น 
-จายดอกเบี้ยเงินกูยืมจากแหลงหรือสถาบันทาง
การเงินตางๆ 
 

3.8 หมวดคาใชจายในการดำเนินงาน
     อื่น 
3.8.1 คาธรรมเนียมธนาคาร 
3.8.2 คาบริการ KTB Corporate  
       Online 
3.8.3 คาเบ้ียประกันภัย 
3.8.4 คาใชจายท่ัวไป (อื่น)  

รวม 

 
 

10,000.00 
10,000.00 

 
10,000.00 
50,000.00 
80,000.00 

 
 

1,740.00 
4,000.00 

 
6,123.61 

29,420.00 
41,283.61 

 
 

10,000.00 
10,000.00 

 
10,000.00 
50,000.00 
80,000.00 

 
 
-คาธรรมเนียมธนาคารในการทำธุรกรรม 
-คาบริการระบบ KTB Corporate Online 
 
-จายคาประกันอัคคีภัยในทรัพยสินของสหกรณ 
-คาใชจายอ่ืนๆคาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 

รวมคาใชจายทุกหมวด  19,334,950.00 12,829,732.00 19,383,190.00  

หมายเหตุ      หากมีความจำเปนและเปนประโยชนแกสมาชิกใหถัวจายกันไดทุกหมวด ยกเวน หมวดครุภัณฑ     
        และหมวดที่ดินและส่ิงกอสราง 

หมวดรายได ปบัญชี 2564 ปบัญชี 2565 เหตุผลและความจำเปน ขอตั้ง รับจริง ขอต้ัง 
1. ดอกเบ้ียรับ 
 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
 
 
3. คาธรรมเนียมแรกเขา 
4. รายไดอื่น 

42,000,000.00 
 

0.00 
 
 

 
7,000.00 

10,000.00 

36,629,903.41 
 

3,265,391.12  
 
 

 
4,000.00 

22,076.12 

38,000,000.00 
 

5,000.000.00 
 
 

 
5,000.00 

20,000.00 

-รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก และดอกเบี้ยเงิน
ฝากจากธนาคาร 
-เงินปนผลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
 แหงประเทศไทย จำกัด  
-เงินปนผลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย  
 สาธารณสุขไทย จำกัด 
-รับจากสมาชิกสมัครเขาใหม 
-คาปรับสมุดหาย 
-คาธรรมเนียมการถอนเงินฝาก 
-เงินเฉลี่ยคืนจากชุมนุมสหกรณฯ 

รวม 42,017,000.00 39,921,370.65 43,025,000.00  

ท่ีประชุม -มีมติอนุมัติดวยเสียงขางมาก (เห็นชอบ 152 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) แผนการดำเนินงานและ 
  แผนฝกอบรม และงบประมาณรายจาย-รายได ประจำป 2565 ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
  สมุทรสงคราม จำกัด 

4.7 การพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ำประกันของสหกรณ         
  ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำป 2565 
ประธาน -ตามขอบังคับสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด พ.ศ. 2563 ขอ 18 กำหนดวา

“ท่ีประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน สำหรับปหน่ึงๆ ไวตามที่จำเปนสมควร
แกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ    
ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมสำหรับปใด 
ก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง” โดยในปบัญชี 2564 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จำกัด ไดรับการอนุมัติและเห็นชอบ ในการกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน
ในวงเงิน 600,000,000 บาท (-หกรอยลานบาทถวน-) ท้ังนี้เพื่อบริการ แกสมาชิก เชน การจัด-
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กิจกรรมการโครงการ การจัดสวัสดิการ    การรักษาสภาพคลองในเร่ือง การถอนเงินฝาก การให
กูเงินกูประเภทตางๆ แกสมาชิก  
-และอางถึง ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบ
วงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.
2561 โดยไดกำหนดหลักเกณฑใหประเภทสหกรณออมทรัพย ใชหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไป 
คือ ใหถือใชวงเงินไมเกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุนที่ชำระเต็มมูลคาแลวรวมกับทุนสำรองของ
สหกรณ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทาย กอนวันประชุมใหญ ซึ่งปจจุบัน ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2564 สหกรณมีทุนเรือนหุนรวมกับ ทุนสำรอง จำนวน 433,084,012.68 บาท (ทุนเรือน
หุน จำนวน 400,973,190.00 บาท  ทุนสำรอง จำนวน 32,110,822.68 บาท) ดังนั้นสามารถ
กำหนดได จำนวน 649,626,019.02 บาท   
-ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดท่ี 40 จึงเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 
เพ่ือขอพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2565 ซึ่งสหกรณอาจกูยืม
จากธนาคาร และสถาบันการเงินอ่ืนๆ ภายนอกได ในวงเงินไมเกิน 600,000,000 บาท  (-หกรอย
ลานบาทถวน-) 
-ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอจำนวนวงเงินเปนอยางอ่ืนหรือไม เชิญสมาชิกเสนอ และ
รวมกัน พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณฯ ประจำป 2565 ตอไป
ดวยครับ 

ท่ีประชุม -มีมติด วยเสียงขางมากอนุมัติ ใหสหกรณ ออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม  จำกัด             
  กำหนดวงเงินกู ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2565 ไมเกิน 600,000,000.00 บาท        
  (-หกรอยลานบาทถวน-)  

4.8 การประกาศผล และรับรองการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 41  
  และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ผลการเลือกตั้งและการประมวลผลการลงคะแนนเลือกต้ังประธานกรรมการ  
  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดท่ี 41 ดังนี้  

-ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ ประจำป 2565-2566 
หมายเลข 1 นายพิเชษฐ จั่นแกว ไดคะแนน   607 คะแนน 

  จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 751 คน  จำนวนสมาชิกผูมาใชสิทธ์ิ 633 ราย   
  ผูลงคะแนนเลือกต้ัง 607 ราย ไมประสงคลงคะแนนเลือกตั้ง 26 ราย  
-ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ ประจำป 2565-2566 

หมายเลข 1 นางสาวปยมาศ ศิธรกุล ไดคะแนน   390 คะแนน 
หมายเลข 2  นายอัฏฐวัฒน เจริญรัตน ไดคะแนน   253 คะแนน 
หมายเลข 3 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค ไดคะแนน   335 คะแนน 
หมายเลข 4 วาที่ ร.ต. อภิชาต ิ กังเจริญวัฒนา ไดคะแนน   296 คะแนน 
หมายเลข 5 นางอารมย อรามเมือง ไดคะแนน   318 คะแนน 
หมายเลข 6 นางกาญจนสุดา ลิมปนิลชาติ ไดคะแนน   308 คะแนน 
หมายเลข 7 นางสศิธร นามศิริ ไดคะแนน   201 คะแนน 
หมายเลข 8 นายสมโชค ปลอดทอง ไดคะแนน   286 คะแนน 

  จำนวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 751 คน จำนวนสมาชิกผูมาใชสิทธิ์ 645 ราย   
  ผูลงคะแนนเลือกต้ัง 645 ราย ไมประสงคลงคะแนนเลือกตั้ง 6 ราย  

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -สำหรับผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 ไมมีมีผูสมัคร จึงขอใหท่ีประชุม 
  ใหญรวมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตอไป 
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  -โดยตามขอ 108 ของขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2563 กำหนดวา “การดำรงตำแหนงของผูตรวจสอบ- 
  กิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาครบกำหนดเวลา
  แลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
  ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกตั้งซ้ำ” 
ท่ีประชุม -เสนอนางมยุรี  กลาณรงค เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -มีสมาชิกทานใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ  
  ประจำป 2565 อีกหรือไม ถาไมมี ขอใหสมาชิกในท่ีประชุมใหญยกมือเพ่ือรบัรองและเลือกตั้ง  
  นางมยุรี  กลาณรงค เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 
ท่ีประชุม -มีมติรับรองและเลือกตั้ง นางมยุรี  กลาณรงค เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565  
 ดวยคะแนน 200 เสียง  

ประกาศผลการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จำกัด ชุดท่ี 41 และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 

-ผูไดรบัการเลือกต้ังเปนประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 
41 คือ  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผูสมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข
ประจำตัว 
ผูสมัคร 

ไดคะแนน 
 

1 นายพิเชษฐ จั่นแกว 1 607 
-ผูไดรบัการเลือกต้ังเปนกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม  

 จำกัด ชุดที่ 41 คือ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
ผูสมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข
ประจำตัว 
ผูสมัคร 

ไดคะแนน 
 

1 นางสาวปยมาศ ศิธรกุล 1 390 
2 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค 3 335 
3 นางอารมย อรามเมือง 5 318 
4 นางกาญจนสุดา ลิมปนิลชาติ 6 308 
5 วาที่ ร.ต. อภิชาต ิ กังเจริญวัฒนา 4 296 
6 นายสมโชค ปลอดทอง 6 283 
7 นายอัฏฐวัฒน เจริญรตัน 2 253 

-ผูไดรบัการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
 ไดคะแนน 

1 นางมยุรี กลาณรงค 200 
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ประธาน  -ขอแจงผลการวาระดำรงตำแหนงตางๆ ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย 
 สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 41 จำนวน 15 คน ดังนี้ 

ลำดับท่ี 
ชื่อ – สกุล ตำแหนง 

วาระการดำรง
ตำแหนง 

1 นายพิเชษฐ จั่นแกว ประธานกรรมการ วาระท่ี 1  ปที่ 1 
2 นางวิมล คงดวง กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 2  ปที่ 2
3 นายณัฐดนัย   สดคมขำ กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 2  ปที่ 2
4 นายบุญวัฒน   ไทรยอย กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 1  ปที่ 2
5 นายนิพนธ  เงินคงพันธ กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 1  ปที่ 2
6 นายกิติพงษ   ทองเหลือ กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 1  ปที่ 2
7 นายพิมพลักษณ   อยูวัฒนา กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 1  ปที่ 2
8 นายนิคม   เจริญดี กรรมการดำเนินการ วาระท่ี 1  ปที่ 2
9 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปที่ 1
10 วาท่ี ร.ต. อภิชาติ กังเจริญวัฒนา กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปที่ 1
11 นายอัฏฐวัฒน เจริญรัตน กรรมการดำเนินการ วาระที่ 2 ปที่ 1
12 นางสาวปยมาศ ศิธรกุล กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปที่ 1
13 นางอารมย อรามเมือง กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปที่ 1
14 นางกาญจนสุดา ลิมปนิลชาติ กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปที่ 1
15 นายสมโชค ปลอดทอง กรรมการดำเนินการ วาระที่ 1 ปที่ 1

ที่ประชุม -รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  :   เรื่องอ่ืนๆ 
 

5.1 การทำวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข  
  สมุทรสงคราม จำกัด ในดานการใชบริการสินเชื่อ 
ประธาน  -คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 40 ไดมีมติ 
  เห็นชอบและมอบหมายให นายนิพนธ เงินคงพันธ ตำแหนง กรรมการดำเนินการ จัดทำ  
  โครงการวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด  
  ในดานการใชบริการสินเชื่อ โดยมีกรอบรายละเอียดของโครงการ ดังนี้ 
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  -โดยในวันนีส้หกรณไดมีการเก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากสมาชิกสหกรณฯ เพื่อนำไป 
  วิเคราะหขอมูลตอไป 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธาน  -ขอขอบคุณทุกขอเสนอแนะจากสมาชิกทุกทาน ที่รวมกันใหขอเสนอแนะคณะกรรมการ ดำเนิน-
 การฯ ในการดำเนินการดังกลาว โดยผมจะนำขอเสนอแนะตางๆ ไปเสนอใหคณะกรรมการ
 ดำเนินการฯ ชุดท่ี 41 ตอไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิกสหกรณฯ และขอขอบคุณ 
  ผูแทนจากสำนกังานสหกรณจังหวัดสมุทรสงคราม ผูแทนสำนักงานตรวจบัญชสีหกรณ  
  สมุทรสงคราม ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการดำเนินการทุกทาน   
  ผมขอปดประชุมครับ 
 
ปดประชุมเวลา 12.45 น. 
 

     วิมล  คงดวง                                          สุรศักด์ิ  ชางคนมี 
            (นางวิมล  คงดวง)                                           (นายสุรศักด์ิ  ชางคนมี)  
            เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการฯ                              ประธานกรรมการ 
                ผูจดบันทึกรายงานการประชุม               สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมทุรสงคราม จำกัด ชุดท่ี 40 
 

สำเนาถูกตอง 
 
 

(นางสาวปยมาศ  ศิธรกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ชุดที่ 41 
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     สถิตกิารเงินต่างๆ ในรอบ 10 ปี 

         และภาพกิจกรรมที่สําคัญ 
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