(สาเนา)
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 (ครั้งที่ 40)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.
ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
สมาชิกผู้เข้าประชุม จานวน 225 คน (สมาชิกทั้งหมด 751 คน)
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 40 เข้าประชุม
1. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
ประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางวิมล
คงด้วง
กรรมการและเลขานุการ
5. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
กรรมการและเหรัญญิก
6. นายนิพนธ์
เงินคงพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ
กังเจริญวัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายกิติพงษ์
ทองเหลือ
กรรมการ
9. นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
กรรมการ
10 นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
กรรมการ
11. นายนิคม
เจริญดี
กรรมการ
12. นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
กรรมการ
13. นางลักขณา
ไม่น้อย
กรรมการ
14. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการ
15. นายณัฐดนัย
สดคมขา
กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณัฐฎาพรรณ
กาปินันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
2. นางสาววลัยพร
ธรรมชุตินันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
3. นายภาคภูมิ
อาสา
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
4. พันตารวจเอกหญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
ผู้สอบบัญชี
5. นางมยุรี
กล้าณรงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เปิดประชุมเวลา 08.45 น.
-เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 พร้อมและองค์ประชุมครบแล้ว นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 40
ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1...

-2ระเบียบวาระที่ 1 :

ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะน าคณะกรรมการดาเนิน การ สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด ชุดที่ 40 และผู้เข้าร่วมประชุม
-นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี ประธานที่ประชุม อาศัยอานาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และข้อ 69 วรรคหนึ่งแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
พ.ศ. 2563 กาหนดว่า “องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมี
สมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ” ซึ่ งขณะนี้
มีส มาชิ ก มาลงทะเบี ย น 165 คน ถื อ ว่ าเป็น องค์ ประชุ ม ผมจึ งขอเปิ ดประชุม และดาเนิ นการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ตามระเบียบวาระดังนี้
-ขอแนะนาคณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
ประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นางวิมล
คงด้วง
กรรมการและเลขานุการ
5. นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก
6. นายนิพนธ์
เงินคงพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ
กังเจริญวัฒนา กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายกิติพงษ์
ทองเหลือ
กรรมการ
9. นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
กรรมการ
10. นายนิคม
เจริญดี
กรรมการ
11. นางลักขณา
ไม่น้อย
กรรมการ
12. นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการ
13. นายณัฐดนัย
สดคมขา
กรรมการ
14. นายเสกสรรณ์
สกุลเอื้อ
กรรมการ
15. นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
กรรมการ
2. แนะนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้
1. นางสาววรรณึง
ชายชาติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน ผู้จัดการ
2. นายวชิรพล
รัตนไพศาล
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อและหุ้น
3. นางสาวอุไรรัตน์
เนตรเถื่อน
เจ้าหน้าที่บัญชี
4. นางสาวเพ็ญโสภา วีระนนท์
เจ้าหน้าที่การเงิน
5. นางสาวนัยรัตน์
โพธิลังกา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. แนะนาผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. นางมยุรี
กล้าณรงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. แนะนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้
1. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชี
สานักงานเลขที่ 923/60 ถ.เอกชัย
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

5. แนะนำ.
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ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

5. แนะนาผู้แทนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้
1. นายภาคภูมิ
อาสา
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
6. แนะนาผู้แทนจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ดังนี้
1. นางณัฐฎาพรรณ
กาปินันท์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
2. นางสาววลัยพร
ธรรมชุตินันท์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
-รับทราบ
1.2 แจ้งขอยกระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา จานวน 2 วาระ ขึ้นมาพิจารณาก่อน
เป็นลาดับแรก
-เพื่อให้การดาเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผมขออนุญาต
ยกระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา จานวน 2 วาระ คือ 4.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปี 2564 และ 4.2 การเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565 ขึ้นมาพิจารณาก่อนเป็นลาดับแรก
เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565 และเป็นไปตามมาตรการการควบคุมป้องกันการระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
-ซึ่งในการบรรจุรายงานการประชุม จะขอจัดทาและใส่มติตามรูปแบบของระเบียบวาระที่
กาหนดไว้และแจ้งให้สมาชิกทราบ ต่อไป
-รับทราบ และเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน
เลขานุการ

ที่ประชุม

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
-มอบให้ คุณวิมล คงด้วง กรรมการและเลขานุการ ดาเนินการในวาระนี้
-ขอให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมกันรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 (ครั้งที่ 39)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 4 แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ น
http://www.sahakornhealth.net ซึ่งเป็น Website ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้
ตรวจสอบและทบทวนรายงานการประชุม ภายใน 60 วัน หลังการประชุมใหญ่ พร้อมทั้งได้จัดส่ง
(สาเนา) รายงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานของสมาชิกเรียบร้อยแล้วเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ตรวจสอบ
และรับรองรายงาน และเมื่อพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสหกรณ์ทักท้วงหรือ
ให้แก้ไขรายงานการประชุม จึงถือว่าสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563 รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 ตามเอกสารในภาคผนวก 1 แนบท้าย
-มีมติรับรองรายงานการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 (ครั้งที่ 39) วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2564
ระเบียบวาระที่ 3...

-4ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ ประจาปี 2564
ประธาน
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้ดาเนินกิจการนับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน 38 ปี 9 เดือน กิจการและการดาเนินงานได้เจริญก้าวหน้า
ขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน มีความมั่นคง มีทุนดาเนินการเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน มีสินทรัพย์ (หนี้สิน+ทุน)
มากกว่า 851 ล้านบาท ซึ่งผลการดาเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมาสามารถเปรียบเทียบกับปีก่อน
ได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานปี 2563 และปี 2564
รายการ
31 ตุลาคม 2563 31 ตุลาคม 2564
เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ
1,280
1,279
จานวนสมาชิก (คน)
(1)
(0.08)
380,279,810.00 400,973,190.00
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว
20,693,380.00
5.44
4,641,874.80
5,282,839.48
เงินรับฝากออมทรัพย์ (วันเกิด)
640,964.68
13.81
เงินรับฝากออมทรัพย์
1,001,174.65
1,527,311.16
526,136.51
52.55
เงินรับฝากออมทรัพย์เพื่อทาประกัน
28,994.61
29,422.32
427.71
1.48
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
250,601,903.72 311,674,835.05
61,072,931.33
24.37
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
700,000.00
700,000.00
0.00
0.00
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
55,010,000.00 55,010,000.00
0.00
0.00
จากสหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์ จากสมาคม
761,260.00
1,054,255.59
292,995.59
38.49
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ
เงินกูย้ ืมระหว่างปี
62,300,000.00 43,465,800.45
(18,834,199.55)
(30.23)
ชาระคืนระหว่างปี
72,775,003.71 44,600,000.00
(28,175,003.71)
(38.72)
เงินกู้ยืมคงเหลือ
9,669,357.53 10,803,557.08
1,134,199.55
11.73
ทุนสารอง
29,282,450.77 32,110,822.68
2,828,371.91
9.66
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
3,328,162.66
2,853,744.38
(474,418.28)
(14.25)
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี
295,062,444.56 368,314,911.45
73,252,466.89
24.83
สมาชิกชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี
270,156,121.44 318,712,424.34
48,556,302.90
17.97
ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ สิ้นปี
676,298,434.03 725,900,921.14
49,602,487.11
7.33
ทุนของสหกรณ์
440,350,344.92 463,029,395.71
5.15
22,679,050.79
สินทรัพย์รวม
764,458,379.55 851,222,544.88
11.35
86,764,165.33
กาไรสุทธิ
27,459,921.49 27,091,638.65
(1.34)
(368,282.84)
2. สมาชิกภาพ...
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จานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
1,280
คน
สมาชิกสหกรณ์เข้าใหม่ระหว่างปี -สมาชิก
22
คน
-สมาชิกสมทบ
18
คน
โอนสถานภาพสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก
5
คน
สมาชิกลาออกระหว่างปี
14
คน
สมาชิกสมทบลาออกระหว่างปี
27
คน
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
1,279
คน
-สมาชิก
752
คน
-สมาชิกสมทบ
527
คน
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รายการ
เข้า
ออก
รวม
เข้า
ออก
รวม
เข้า
ออก
รวม
สมาชิก
38
28
1,281
36
37
1,280
40
41
1279
3. ทุนเรือนหุ้น
-เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เป็นจานวนรวม 380,279,810.00
บาท ซึ่งในระหว่างปี มีการเพิ่มหุ้นรายเดือน จานวน 27,573,740.00 บาท และถอนหุ้นระหว่างปี
(ลาออก) จานวน 6,880,360.00 บาท จนถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น
จานวนทั้งสิ้น 400,973,190.00 บาท
ปี
2560
2561
2562
2563
2564
4. เงินรับฝาก

ทุนเรือนหุ้น (บาท)
308,597,160.00
334,118,280.00
358,296,660.00
380,279,810.00
400,973,190.00

เฉลี่ยต่อสมาชิก บาท/คน
247,273.37
266,654.65
279,700.75
297,093.60
313,505.23

-จากการดาเนิ น งานจนถึง ณ วัน ที่ 31 ตุล าคม 2564 มี เงินรับฝากจากสมาชิก เป็นเงิ น
318,514,408.01 บาท และรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจฯ เป็นเงิน 56,764,255.59 บาท
โดยเฉลี่ยเงินฝากต่อสมาชิกคนหนึ่งเท่ากับ 249,033.94 บาท
ปี
2560
2561
2562
2563
2564

เงินรับฝาก
(บาท)
195,112,748.86
225,829,286.61
269,984,213.45
312,745,207.78
375,278,663.60

สินทรัพย์รวม
(บาท)
594,214,149.44
633,549,403.13
705,718,848.08
764,458,379.55
851,222,544.88

เงินฝากต่อสินทรัพย์รวม
(ร้อยละ)
ร้อยละ 32.84
ร้อยละ 35.65
ร้อยละ 38.26
ร้อยละ 40.91
ร้อยละ 44.09
ปี..
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เงินรับฝาก
(บาท)
158,762,558.86
189,689,081.61
223,778,773.45
256,273,947.78
318,514,408.01

ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
308,597,160.00
334,118,280.00
358,296,660.00
380,279,810.00
400,973,190.00

เงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น
(ร้อยละ)
ร้อยละ 51.45
ร้อยละ 56.77
ร้อยละ 62.46
ร้อยละ 67.39
ร้อยละ 79.44

2560
2561
2562
2563
2564
5. เงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
3. เงินกู้สามัญ
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
4. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการครองชีพ
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
6. เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
7. เงินกู้พิเศษเพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
8. เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้
ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
9. เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
ร้อยละ 4.75 บาท ต่อปี
10. เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
ร้อยละ 4.25 บาท ต่อปี
11. เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ (COVID-19)
ร้อยละ 4.25 บาท ต่อปี
12. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี
13. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี
14. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือที่อยู่อาศัยแบบกู้ร่วม ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี
15. เงินกู้พิเศษสาหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
ร้อยละ 3.00 บาท ต่อปี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่ 3)
16. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย
ร้อยละ 3.00 บาท ต่อปี
17. เงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการ
ร้อยละ 1.00 บาท ต่อปี
ในระหว่างปี สหกรณ์มีรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2564 โดยมียอดหนี้เงินกู้ตลอดปี แยกตามประเภทเงินกู้ได้ดังนี้
ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
(COVID-19ระลอก2)
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ยอดยกมา
1 พ.ย. 2563
5,345,899.46
258,800.00
0.00

ให้กู้ระหว่างปี

479,187,773.40
23,526,401.71

201,244,100.00 241,792,353.72 438,639,519.68
1,460,000.00
6,378,163.46 18,608,238.25

22,398,240.00
2,474,900.00
12,926,632.88

รับชาระ
คงเหลือ
ระหว่างปี
31 ต.ค. 2564
24,960,440.31
2,783,699.15
2,238,400.00
495,300.00
12,926,632.88
0.00

ประเภทเงินกู้...
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ยอดยกมา
1 พ.ย. 2563
125,400.49
12,274,250.97

เงินกู้พิเศษเพื่อการครองชีพ
เงินกู้พิเศษการปรับ
โครงสร้างหนี้
เงินกู้พิเศษเพื่อสมาชิก
3,654,473.46
เกษียณอายุราชการ
เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้
139,564,055.88
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือ
0.00
ที่อยู่อาศัย
เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมแซมหรือ
0.00
ต่อเติมที่อยู่อาศัย
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 11,953,899.19
ฯ (COVID-19)
เงินกู้พิเศษสาหรับสมาชิก
0.00
ที่ได้รับผลกระทบการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (ระลอกใหม่ 3)
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
0.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการ
407,479.47
รวม
676,298,434.03
ปี
2560
2561
2562
2563
2564

ให้กู้ระหว่างปี
361,967,039.88
488,803,807.41
524,966,165.35
295,062,444.56
368,314,911.45
6. รายได้ รายจ่าย และกาไรสุทธิ

ปี
2560
2561
2562
2563
2564

รายได้
31,725,819.42
34,904,849.13
39,631,942.61
41,013,834.19
39,921,370.65

ให้กู้ระหว่างปี
0.00
1,279,114.94

รับชาระ
คงเหลือ
ระหว่างปี
31 ต.ค. 2564
2,400.00
123,000.49
4,035,242.33
9,518,123.58

6,050,000.00

2,316,402.13

30,505,602.83
9,942,693.80

7,388,071.33

7,126,240.73 162,943,417.98
114,367.51
9,828,326.29

350,000.00

4,453.42

345,546.58

0.00

10,423,994.81

1,529,904.38

77,495,489.00

6,195,557.08

71,299,931.92

2,188,138.00
89,175.96
2,098,962.04
0.00
108,600.00
298,879.47
368,314,911.45 318,712,424.34 725,900,921.14
ชาระคืนระหว่างปี
351,274,511.36
437,480,840.09
453,056,999.62
270,156,121.44
318,712,424.34
รายจ่าย
9,480,085.85
10,273,768.96
12,725,055.73
13,553,912,70
12,829,732.00

ยอดคงเหลือ
528,159,977.86
579,482,945.18
651,392,110.91
676,298,434.03
725,900,921.14
กาไรสุทธิ
22,245,733.57
24,631,080.17
26,906,886.88
27,459,921.49
27,091,638.65
7. ทุนสาธารณประโยชน์...

-87. ทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
-ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2563
548,026.53 บาท
ได้รับการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
800,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,348,026.53 บาท
จ่ายระหว่างปี 2564
1,340,364.00 บาท
คงเหลือสิ้นปี 2564
7,662.53 บาท
-ทุนสวัสดิการ เป็นเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2563
0.00 บาท
ได้รับการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
1,179,592.72 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,179,592.72 บาท
จ่ายระหว่างปี 2564
1,042,647.00 บาท
คงเหลือสิ้นปี 2564
136,945.72 บาท
-ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2563
0.00 บาท
ได้รับการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563
60,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
60,000.00 บาท
จ่ายระหว่างปี 2564
60,000.00 บาท
คงเหลือสิ้นปี 2564
0.00 บาท
ในปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการและทุนส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก มีรายการดังต่อไปนี้
1.สงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรส บิดา และมารดาของสมาชิก จานวน 38 ราย
จานวน 1,022,000.00 บาท ได้แก่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ-สกุล
สามีนางวิภาวัลย์
บุญเดชา
มารดานางดวงใจ
อุบล
นายสมคิด
รักศาสต์
นายณรงค์
แป้นไทย
นายวีระ
โพธิผลิ
นางส้มทิพย์
ทองเหลือ
นางรุม
ภมร
นายสมุทร
รัตนไพศาล
นางสาวณฐมน
เภรีวิวัฒน์
มารดานางอรศรี
ชื่นจิตร
บิดานางนันทพร
ไม้แก่น
นางน้อย
น้อยสกุล
มารดานางสุวดี
ศรีเจริญ
มารดานางสาววรฤทัย โหรวิชิต

จานวนเงิน(บาท)
10,000.00
5,000.00
26,000.00
34,000.00
100,000.00
21,000.00
33,000.00
26,000.00
94,000.00
5,000.00
5,000.00
33,000.00
5,000.00
5,000.00
ลาดับที่...
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ-สกุล
จานวนเงิน(บาท)
นายแกฮวด
ปรีชาศิลป์
33,000.00
บิดานางสาวสุมนา
ปรีชาศิลป์
5,000.00
มารดานางรัชนี
น้อยกาญจนะ
5,000.00
นางน้อย
เอี่ยมวรรณ
34,000.00
มารดานางลักษณา
ทรัพย์สมบูรณ์
5,000.00
นายชาญณรงค์
วิสุทธิแพทย์
96,000.00
นางไสว
พึ่งแพง
28,000.00
นายสุนทร
นาควิมล
28,000.00
นายฉอ้อน
ชัวนินี
34,000.00
นางจอง
พงษ์สกุล
26,000.00
บิดานางสาวนุชรินธ์
โตมาชา
5,000.00
บิดานายชาติชาย
กิติยานันท์
5,000.00
บิดานางสาวนันทวัน
บุตรพานิช
5,000.00
มารดานางกัญญา
มีชะคะ
5,000.00
นางจงกลณี
ตาลกุล
106,000.00
นางปรียา
ศิริพานิช
34,000.00
นายประสิทธิ์
เดชสุวรรณ
27,000.00
นายปิติ
ธีระปัญญาชัย
27,000.00
พันจ่าเอกณภัทร
สุวรรณนาคี
40,000.00
นางวรรณา
ไม้แก่น
31,000.00
มารดานายวุฒิพงษ์
น้อยนิยม
5,000.00
นางสมพร
ช้างทอง
26,000.00
มารดานางสาวจีรพร
แก้วประเสริฐ
5,000.00
มารดานางดวงเดือน
เชื่อธรรมสอน
5,000.00
รวมเป็นเงิน
1,022,000.00
2. จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
ลาดับที่
รายละเอียด
จานวนเงิน(บาท)
1
บริจาคเงินค่าบารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
867,900.00
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
2
ร่วมทาบุญทอดกฐินและบริจาคอื่นๆ
9,900.00
3
รางวัลสมาชิกดีเด่น
5,000.00
4
ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุตรสมาชิกสหกรณ์
60,000.00

3. จ่ายทุนสวัสดิการ...
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ลาดับที่
รายละเอียด
จานวนเงิน(บาท)
1
ค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก
15,400.00
2
เงินฝากออมทรัพย์(วันเกิด)
350,000.00
3
ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเจ้าหน้าที่
40,811.00
4
เงินขวัญถุงสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกราชการ
12,000.00
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
*** (เริ่มใช้ระเบียบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร หลังวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564)
8. กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม
ในปี 2564 คณะกรรมการการดาเนินการ ได้จัดส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมการ ป ร ะ ชุ ม
อบรม สัมมนา และฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เป็นเงิน 17,338.00 บาท ดังนี้
ลาดับ
โครงการ/หลักสูตร
ผู้อบรม
ค่าใช้จ่าย
วัน/สถานที่
(บาท)
นายอัฏฐวัฒน์
3,450.00
1 โครงการอบรม หลักสูตร “การประนอมหนี้ โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี –

2
3

4

5

กฎกระทรวง (ฉบับใหม่)”
วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตาหนัก จ.ชลบุรี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต โฮเต็ล จ.ปทุมธานี
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 13 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสหกรณ์ เรื่อง กฎกระทรวง
ที่ประกาศใช้บังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่จะออกมากากับสหกรณ์เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันตก
วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บิชฟร้อน รีสอร์ท ชะอา จ.เพชรบุรี

ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
วันที่ 7 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิชคอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

เจริญรัตน์

นายณัฐดนัย
สดคมขา

1,640.00

นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา

400.00

นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
นางสาววรรณึง
ชายชาติ
นายวชิรพล
รัตนไพศาล
นางสาววรรณึง
ชายชาติ

7,856.00

1,322.00

ลาดับ...

- 11 ลาดับ
6

โครงการ/หลักสูตร
วัน/สถานที่
กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จากัด
วันที่ 22 มีนาคม 2564
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จากัด
จ.ปทุมธานี

ผู้อบรม

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

นายพิมพ์ลักษณ์
อยู่วัฒนา
นางสาววรรณึง
ชายชาติ
นายวชิรพล
รัตนไพศาล
นางสาวอุไรรัตน์
เนตรเถื่อน

2,670.00

9. โครงการอบรม สัมมนา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ที่สหกรณ์ดาเนินการ ปี 2563
ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้ดาเนินการจัดทาโครงการอบรม
สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานร่วมกับสมาชิก รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน 56,252.00 บาท ดังนี้
ลาดับ
1
2

กิจกรรม/โครงการ
วัน/สถานที่
โครงการเยี่ยมเสริมกาลังใจสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2564
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน

ค่าใช้จ่าย
(บาท)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 36,132.00
สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด จานวน 32 คน
สานักงานสาธารณสุข 20,120.00
จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ปันน้าใจ สู้ภัย COVID–19 ประจาปี 2564
วันที่ 6 ตุลาคม 2564
10. รายงานความคืบหน้าการดาเนินการจัดทาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ Web Application สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
-ตามที่ที่ป ระชุ มใหญ่ส ามัญ ประจาปี 2563 อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 จานวนเงิ น
1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ให้สหกรณ์ฯ ดาเนินการซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ นั้น
-เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้ทาสัญญาว่าจ้าง
บริษัท ไอโซร์แคร์ ซิสเตมส์ จากัด ดาเนินการจัดทาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ Web Application สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด จานวนเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยกาหนดการตรวจรับ
งานและชาระเงินแบ่งเป็น 3 งวด มีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และขณะนี้
อยู่ในระหว่างดาเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2
11. รายงานความคืบหน้าการดาเนินการก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
(แห่งใหม่)
-ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ได้มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้สหกรณ์ดาเนินการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด (แห่งใหม่) และสหกรณ์ฯ ได้
ดาเนินการซื้อที่ดินแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 แล้วนั้น
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้ดาเนินการประกาศสอบราคาถมดิน พร้อม
บดอัดและปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ตามรูปแบบและรายการของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสงคราม โดยกาหนดยื่นซอง สอบราคา
ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2564 มีผู้ยื่นซองสอบราคา จานวนทั้งสิ้น 5 ราย ดังนี้
ลาดับที่...

- 12 ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อบริษัท/หจก/ผู้รับเหมา
เสนอราคา (บาท)
นายกฤษฎา ประจักษ์จิตร์
2,790,741.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชาติอารี ก่อสร้าง
3,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด แหลมใหญ่ก่อสร้าง
3,011,526.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด ชัชวีร์บิลดิ้ง แอนด์ คอนสตรัสชั่น
2,847,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัสชั่น
2,610,844.00
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีม ติใ ห้ ห้ างหุ้ น ส่ ว นจากัด นพพลสแตนเลส คอนสตรั ส ชั่ น
เป็นผู้เสนอราคาได้ และได้ต่อรองราคาแล้ว ตกลงยินยอมลดราคาเหลือ 2,610,000.00 บาท (สองล้านหกแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด นพพล สแตนเลส คอนสตรัคชั่น
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กงานจ้ า งถมดิ น และเมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2564 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
สมุทรสงคราม จากัด ได้ทาสัญญาว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด นพพลสแตนเลส คอนสตรัคชั่น ถมดิน พร้อมบดอัดและ
ปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด จานวนเงิน
2,610,000.00 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา
12. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน กรรมการดาเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ ประจาปีบัญชี 2564 (ตามกฎกระทรวงการดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564)
1. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 มีดังนี้
1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-สกุล
นายสุรศักดิ์

ช้างคนมี

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
นายสุพจน์
ทองเงินเจริญ
กรรมการ
กรรมการและ
นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
เลขานุการ
กรรมการและ
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
เหรัญญิก
กรรมการและ
นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
ผู้จัดการ
กรรมการและ
นางวิมล
คงด้วง
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
กรรมการดาเนินการ
นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
กรรมการดาเนินการ
นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ กรรมการดาเนินการ
นางลักขณา
ไม่น้อย
กรรมการดาเนินการ
นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการดาเนินการ
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ กังเจริญวัฒนา กรรมการดาเนินการ
นายณัฐดนัย
สดคมขา
กรรมการดาเนินการ
นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
กรรมการดาเนินการ

โบนัส

ค่าเบี้ย
ประชุม

65,668.03

4,800.00

ค่าตอบ
แทน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
-

51,083.79

4,300.00

56,053.75

ค่าเบี้ย
เลี้ยง

ค่าเช่า
ที่พัก

ค่า
พาหนะ

รวม

-

-

-

70,468.03

-

-

-

-

55,383.79

4,800.00

-

-

-

-

60,853.75

55,399.61

6,300.00

-

-

-

-

61,699.61

53,142.47

6,300.00

-

1,200.00

2,400.00

2,250.00

65,292.47

50,453.75

4,300.00

-

-

-

-

54,753.75

44,156.70

3,600.00

-

-

-

-

47,756.70

55,399.61
46,840.94
47,053.75
47,053.75
46,653.75
46,869.51
44,870.98
55,099.61

6,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
4,300.00
3,800.00
6,300.00

-

400.00
-

-

1,240.00
-

61,699.61
51,140.94
51,353.75
51,353.75
50,953.75
51,169.51
50,310.98
61,399.61

1.2 ค่าตอบแทน..

- 13 1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ที่
1 นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์

ตาแหน่ง

ค่าลงทะเบียนอบรม

กรรมการและผู้จัดการ

รวม

4,200.00

4,200.00

2. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 มีดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3

นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
นายพิมพ์ลกั ษณ์ อยูว่ ัฒนา
นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์

4

นางวิมล

5

นายชัชชัย

6

นายนิพนธ์

7

ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ

8

นายกิติพงษ์

9

นายเทิดพันธุ์

10

นายทรงศักดิ์

11

นายณัฐดนัย

12

นายนิคม

13

นายเสกสรรณ์

14

นายบุญวัฒน์

15

นางลักขณา

16

นายเกื้อกูล

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วม
ที่ปรึกษา
ประชุม
11,500.00
11,000.00
17,000.00
11,500.00
ค่าเบี้ย
ประชุม

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
กรรมการและ
คงด้วง
เลขานุการ
กรรมการและ
ฉันทรัตนโชค
เหรัญญิก
กรรมการและ
เงินคงพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
กังเจริญวัฒนา
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการ
ทองเหลือ
ดาเนินการ
กรรมการ
บุญทอง
ดาเนินการ
กรรมการ
สังข์มณีโชติ
ดาเนินการ
กรรมการ
สดคมขา
ดาเนินการ
กรรมการ
เจริญดี
ดาเนินการ
กรรมการ
สกุลเอื้อ
ดาเนินการ
กรรมการ
ไทรย้อย
ดาเนินการ
กรรมการ
ไม่น้อย
ดาเนินการ
สถาพรวจนา ที่ปรึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,300.00

-

11,900.00

-

16,300.00

-

8,700.00

-

10,500.00
10,500.00
-

1,000.00
892.00
-

9,900.00

7,200.00

400.00
1,200.00
400.00
-

-

9,100.00

ค่าพาหนะ

-

16,300.00

13,000.00

ค่าเบี้ยเลี้ยง

1,000.00

รวม
11,900.00
13,200.00
18,292.00
11,500.00
16,300.00
9,900.00
11,300.00
11,900.00
16,300.00
8,700.00
13,000.00
9,100.00
7,200.00
10,500.00
10,500.00
1,000.00

2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล
เจริญรัตน์

นายอัฏฐวัฒน์

ตาแหน่ง
รองประธานคนที่ 2

ค่าลงทะเบียนอบรม
1,000.00

รวม
1,000.00

3. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น มีดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล
น.ส.วรรณึง

ชายชาติ

ตาแหน่ง

เงินเดือน/
ค่าจ้าง

เงิน
ประจา
ตาแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการ
รักษาการแทน
ผู้จัดการ

535,500.00

12,000.00 25,798.76

โบนัส

ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม
7,900.00

ค่า
เบี้ยเลี้ยง
1,200.00

ค่า
ยานพาห
นะ

รวม

922.00 583,320.76

3.2 ค่าตอบแทน...
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ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล
น.ส.วรรณึง ชายชาติ

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ

ค่าเครื่องแบบ
550.00

ค่าลงทะเบียนอบรม
1,000.00

รวม
1,550.00

13. รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ ใน
รอบปีบัญชี 2564
-ในรอบปีบัญชี 2564 ไม่มกี ารถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูก
ลงโทษของสหกรณ์
ที่ประชุม
-มีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ฯ ประจาปี 2564
3.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
ประธาน
-ขอเชิญผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564 นาเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ทราบ ในระเบียบวาระนี้
ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณมยุรี) -ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ได้มีมติเลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นั้น
ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2564 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี้

รายงาน...
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3.2 ด้านผล...
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ประเภท..
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3.9 ด้านทุนเรือนหุ้น...
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ที่ประชุม

-มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 4...
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปี

ประธาน

2564
-ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559
ข้อ 4 วรรคแปด กาหนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง ” และ วรรค
เก้า “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์ รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”
ข้อ 10 วรรคหนึ่ ง กาหนดว่า “ให้ ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อประธานกรรมการการเลื อกตั้ง
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง วรรคสอง “ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 16 คน เพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ”
และวรรคสาม “ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม”
หมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตามข้อ 43
การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธี การที่สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดสมุทรสงคราม หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดสมุทรสงครามกาหนด และตามข้อ 44 - 46
ข้อ 47 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทารายงานผล
การนับคะแนนการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบต่อไป
ข้อ 48 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นที่ยุติ
-ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.
2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเวลาเริ่มต้นลงคะแนน และเวลา
สิ้นสุดการลงคะแนน ชี้แจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน
แล้วแต่กรณี
การกาหนดเวลาเริ่มต้นเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง และเวลาสิ้ นสุดปิดการลงคะแนน
ในวันประชุมใหญ่ ให้เป็นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด และให้ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศเปิดและปิดการลงคะแนน”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทร
สงคราม จากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 28...
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เลือกตั้ง ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบ
บัตรเปล่า แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ”
-ในปีนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 40 ได้มีมติ และประกาศสหกรณ์กาหนด
ค่าตอบแทน และค่าพาหนะ ไว้ดังนี้
- ประธานกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 1,000.00 บาท
- กรรมการการเลือกตั้ง
จานวน 500.00 บาท
และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้เปิดให้มีการสรรหาประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2564 และผู้ได้รับการ
สรรหา ตาแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 1 คน
1.1 นางมิ่งสมร
ขันกาเหนิด
2. ผู้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 9 คน
2.1 นายกานต์
โตบุญมี
2.2 นางนิชาภา
วงศ์เกษม
2.3 นางสุวรรณา
ครุธใหญ่
2.4 นางสาวชณัณธร บุญราศรี
2.5 นางทัศนี
ศรีสุขโข
2.6 นางซาฬีฌาม์
ชัยเจริญชนม์
2.7 นายยงยุทธ
ธนิกกุล
2.8 นายทองใส
คาบาง
2.9 นางจุฑามาส
ใจพรหม
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ที่ประชุม
-มีมติเลือกตัง้ นางมิ่งสมร ขันกาเหนิด เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559
ข้อ 10 วรรคสอง “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า
6 คนแต่ไม่เกิน 16 คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิก
ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ประจาปี 2564 ต่อไป
ที่ประชุมใหญ่ -มีมติรับรองให้ผู้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 9 คน ประกอบด้วย
1. นายกานต์
โตบุญมี
2. นางนิชาภา
วงศ์เกษม
3. นางสุวรรณา
ครุธใหญ่
4. นางสาวชณัณธร
บุญราศรี
5. นางทัศนี
ศรีสุขโข
6. นางซาฬีฌาม์
ชัยเจริญชนม์
7. นายยงยุทธ
ธนิกกุล
8. นายทองใส...
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คาบาง
9. นางจุฑามาส
ใจพรหม
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ขอเชิ ญ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ มอบหมายหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ณ เวลานี้ และเมื่อดาเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จแล้ว จะแจ้ง
รายละเอียดในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป
ที่ประชุม
-รับทราบ
4.2 การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2565
ประธาน
-ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผมขออนุญาตดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่ อ ไป ตามข้ อบั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ส าธารณสุ ขสมุท รสงคราม จากัด พ.ศ. 2563 ข้ อ 72
กาหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่ง
คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ คณะกรรมการดาเนินการเลื อกตั้งในระหว่างกันเอง ขึ้นดารงตาแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรื อเหรัญ ญิก คนหนึ่ง และอาจให้ มี
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง หรือผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ”
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40 ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ข้อ 78 มีจานวนทั้งหมด 8 คน ดังนี้
1. ประธานกรรมการ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
วาระการดารงตาแหน่ง
1
นายสุรศักดิ์
ช้างคนมี
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. กรรมการดาเนินการ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
วาระการดารงตาแหน่ง
1
นายเทิดพันธุ์
บุญทอง
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2
นายทรงศักดิ์
สังข์มณีโชติ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
3
นางลักขณา
ไม่น้อย
วาระที่ 2 ปีที่ 2
4
นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์
วาระที่ 1 ปีที่ 2
5
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
วาระที่ 1 ปีที่ 2
6
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ กังเจริญวัฒนา
วาระที่ 1 ปีที่ 2
7
นายเสกสรรณ์ สกุลเอื้อ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
กาหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 7 และไม่มีลักษณะข้อห้ามตามข้อ 8
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2563 ข้อ 106
กาหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
และมี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ผ่ า นการอบรมการตรวจสอบกิ จ การจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ หรื อ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จานวน 1 คน”
ตามข้อบังคับ...
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ประธาน

ตามข้อบั งคับ สหกรณ์ ออมทรั พย์ส าธารณสุ ขสมุทรสงคราม จ ากั ด พ.ศ. 2563 ข้อ 108
กาหนดว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
กาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้า”
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ได้เปิดรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ
ดาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม–12 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อสิ้นสุด
เวลา ปรากฏว่ามีผู้สมัครตาแหน่ง ประธานกรรมการ จานวน 1 คน ผู้สมัครตาแหน่ง กรรมการ
ดาเนิ นการ จานวน 8 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่มีผู้ สมัคร และในโอกาสนี้ ผมขออนุญาต
แนะนาผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้สมัครตาแหน่ง ประธานกรรมการ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจาตัว
1
นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
1
2. ผู้สมัครตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจาตัว
1
นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
1
2
นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์
2
3
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
3
4
ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ กังเจริญวัฒนา
4
5
นางอารมย์
อร่ามเมือง
5
6
นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ
6
7
นางสศิธร
นามศิริ
7
8
นายสมโชค
ปลอดทอง
8

หมายเหตุ
หมายเหตุ

สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน มีสิทธิ์เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็นประธานกรรมการ จานวน
1 ท่าน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565-2566 การเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
สมาชิกสามารถเลือกได้ไม่เกิน จานวน 7 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ ปี 2565-2566
ในส่ ว นของผู้ ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565 ไม่มีผู้ ส มัคร จึงขอให้ ที่ประชุมใหญ่
พิ จ ารณาด าเนิ น การอย่ า งไร โดยผู้ ส มั ค รผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ร ะเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 และข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ที่ประชุม
-มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากให้ดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ
ด้วยการเลือกตั้งแบบลับ ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง และให้เลือกตั้ งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี
2565 ด้วยการเลือกตั้งแบบเปิดเผย ด้วยวิธีการยกมือ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากที่ได้ประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว มีมติในการดาเนินการ
เลือกตั้ง ดังนี้
1. ให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ จานวน 1 คน กรรมการดาเนินการ จานวน 7 คน ด้วย
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

2. เริ่มเปิดหีบ...
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ที่ประชุม
ประธาน
ผู้สอบบัญชี

2. เริ่มเปิดหีบให้ล งคะแนนเลื อกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ปิดหี บเวลา 12.30 น. ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 40 กาหนด
3. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ บัตร
ประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ถ้าไม่มีบัตรใดๆ ต้อง
ให้กรรมการประจาหน่วยรับรอง
4. ลงลายมือ ชื่อใช้สิ ท ธิ์เลื อกตั้ง และลงคะแนนเลื อกตั้ ง ด้ว ยเครื่ องลงคะแนนอัตโนมั ติ
ในคูหาลงคะแนน โดยเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ ได้ไม่เกินจานวนที่กาหนด
5. สถานที่เลือกตั้งใช้บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านข้างหอประชุมทองอุไร 4 โรงเรี ยน
ศรัทธาสมุทร อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
6. การตรวจและรวมคะแนน เมื่อปิดหีบแล้ว จะดาเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ณ
บริเวณสถานที่เลือกตั้ง จัดทารายงานผลการนับคะแนนตามแบบที่กาหนด ส่งไปยังคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 รับรองการเลือกตั้งต่อไป
-รับทราบ
4.3 การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
-ขอเรียนเชิญ พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2564 นาเสนอ
รายละเอียดประกอบการพิจารณางบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่
-ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายงานในระเบียบวาระที่ 4.3 และหากสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยสามารถ
ซักถามได้ในระหว่างที่มีการชี้แจง

หนังสือรับรอง...
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รายงานผล...
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1.2.2 การให้เงินกู้...
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3. เรื่องอื่น...
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รายงานผล...
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รหัสสหกรณ์...
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รายงาน...
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ความรับผิดชอบ...
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ประเมิน...
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สหกรณ์...
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ปี 2564...
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สหกรณ์...
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สหกรณ์...

- 38 -

สหกรณ์...
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ปี 2564...
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สหกรณ์...
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4. เงินลงทุน...
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6. สินทรัพย์...
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9. เงินรับฝาก...
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12. ทุนสะสม...
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นายอดิเรก...

- 46 นายอดิเรก

-ตามรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ข้อ 1.1.4 ไม่ทราบว่าโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากัด มีอะไร สหกรณ์ฯ จึงควรให้ความสาคัญในการ
ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการ ควบคุมและรักษาความ
ปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตร ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
ผู้สอบบัญชี
-เนื่องจากสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมประมวลผล ผู้สอบบัญชีจะเน้นย้าให้สหกรณ์รักษาความปลอดภัย
ข้อมูลของสมาชิก สหกรณ์ต้องมีการสารองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลไว้หลายๆ แห่ง
รวมถึงต้องมีการสุ่มข้อมูลขึ้นมาทดลองใช้งาน และสหกรณ์ต้องมีการจัดระดับการเข้าถึงข้อมูล
ในแต่ละระดับไหน รวมถึงการกาหนดหน้าที่และการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละบุคคล
และควร เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยครั้ง
นางณัฐฎาพรรณ -สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มีหน้าที่กากับดูแลสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบ
การเงินของสหกรณ์จากเอกสารหลักฐาน สิ่งสาคัญที่สุดสาหรับสหกรณ์คือ เมื่อสหกรณ์ส่งหนังสือ
ใบยืนยันยอด ให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องโดยเทียบกับใบเสร็จรับเงินรายเดือนแต่ละเดือน
ตรวจสอบกู้คงเหลือ และเงินฝากคงเหลือในแต่ละเดือน และส่งหนังสือใบยืนยันยอดไปให้ผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์
ที่ประชุม
-มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2564 ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่เสนอต่อที่ประชุม
4.4 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564
ประธาน
-ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้
-ปี 2564 สหกรณ์ ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ ห ลั ง จากหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานแล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น
27,091,638.65 บาท (-ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์ -)
โดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การฯ ครั้ ง ที่ 11/2564 (วาระพิ เ ศษ) เมื่ อ วั น ที่ 18
พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ดาเนินการจัดสรรกาไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 28 และเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังต่อไปนี้
รายการ
1. กาไรสุทธิ

ปี 2564
ปี 2563
บาท
%
บาท
%
27,091,638.65 100.00 27,459,921.49 100.00

1.1ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ 2,911,472.27 10.75 2,828,371.91
1.2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.11
30,000.00
2. กาไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 - 1.2 ข้างบนนี้ อาจจัดสรรดังต่อไปนี้
2.1 เงินปันผลตามหุ้น
17,754,217.57 65.53 18,524,097.45
(ร้อยละ 4.60)
(ร้อยละ 5.07)
2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย
2,935,948.81 10.84 3,237,859.41
(ร้อยละ 8.20)
(ร้อยละ 8.50)
2.3 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
800,000.00
2.95
800,000.00
2.4 ทุนสาธารณประโยชน์
1,000,000.00
3.69
800,000.00
(คงเหลือ 7,662.53 บาท)

10.30
0.11
67.46
11.79
2.91
2.91
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ปี 2564
บาท
1,600,000.00

%
5.91

ปี 2563
บาท
1,179,592.72

%
4.30

2.5 ทุนสวัสดิการ
(คงเหลือ 136,945.72 บาท)
2.6 ทุนการศึกษา
60,000.00
0.22
60,000.00 0.22
(คงเหลือ 0.00 บาท)
2.7 ทุนปรับปรุงสานักงาน
0.00 0.00
0.00 0.00
(คงเหลือ 1,931,385.87 บาท)
2.8 ทุนรักษาระดับเงินปันผล
0.00 0.00
0.00 0.00
(คงเหลือ 777,750.26 บาท)
รวมจัดสรร
27,091,638.65 100.00 27,459,921.49 100.00
นายสุพจน์
-ในปี 2564 อัตราเงินปันผลของสหกรณ์ลดลง ซึ่งผมเห็นว่าสหกรณ์ยังมีวิธีการหารายได้เข้า
สหกรณ์จากสมาชิกได้ เช่น การซื้อบ้าน หรือการซื้อที่ดิน และคณะกรรมการดาเนินการเคยศึกษา
ไหมว่าระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแต่ละประเภทมีสมาชิกใช้บริการจานวนเท่าใด และ
ควรปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้สมาชิกมาใช้บริการมากขึ้น หรือไม่ไปใช้บริการสถาบันการเงินอื่น
-ประเด็นต่อมาคณะกรรมการดาเนินการเคยมีการตั้งเป้าหมายไหมว่าในปีนี้จะมีการปันผลในอัตรา
เท่าใด และมีการตรวจสอบไหมว่าในแต่ละเดือนเงินปันผลเป็นเท่าใด
เหรัญญิก
-สหกรณ์มีการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกนาเงินไปซื้อบ้าน
ปลูกบ้าน หรือรีไฟแนนซ์จากสถาบันทางการเงิน หรือซื้อที่ดิน และมีการออกระเบียบสหกรณ์
ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ ซึ่งได้ประกาศใช้ช่วงกลางปี 2564 และมีสมาชิกมาใช้บริการ
กู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน ซื้อยานพาหนะ และรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินจานวนหลายราย
แต่บางรายติดเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันการเงินเดิม ดังนั้นดอกผลต่างๆ จะเห็นชัดเจนขึ้นในปี
บัญชี 2565 สาหรับเงินปันผลนั้น ผมในฐานะเหรัญญิกได้รายงานกิจการในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการให้ทราบในแต่ละเดือนแล้วว่าเมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์น่าจะปันผลในอัตราจานวนเท่าใด
ประธาน
-จากรายงานของผู้สอบบัญชี แหล่งที่มาของทุนมาจากเงินรับฝาก 44% และทุนเรือนหุ้น 47%
จะเห็นได้ว่าจานวนเงินรับฝากจากที่เข้ามายังสหกรณ์มีเพิ่มขึ้นมาจานวนมาก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ประกาศปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีอยู่ใน
สถาบันการเงิน (สง.) แต่ละแห่งเหลือ 1 ล้านบาท ทาให้คณะกรรมการดาเนินการต้องกาหนด
เพดานการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ รายละไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ทั้งนี้เพื่อควบคุมกระแส
การไหลของเงินเข้ามายังสหกรณ์ที่มากเกินไป จนทาให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายในเรื่องดอกเบี้ยจ่ายเงิน
รับฝากที่สูง
และขอเรียนชี้แจงสมาชิกว่าตามหลักการแล้ว สหกรณ์ไม่สามารถตั้งเป้าหมายอัตราเงินปันผล
ในแต่ละปีได้
ที่ประชุม
-มีมติอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 ด้วยเสียงข้างมาก (208 เสียง ไม่อนุมัติ 1 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง)

4.5 การพิจารณา...
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ที่ประชุม

ประธาน

4.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทั้งปวงของ
สหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 25
โดยตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดครบทุกข้อ ดังนี้
1. มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือมีทุนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด แต่
สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี
2. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป
-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ปีบัญชีสหกรณ์ 2564 ได้สิ้นสุดลงเมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อ คือ
1) สหกรณ์มีทุน 463 ล้านบาท และ
2) ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก
-ในการนี้ สหกรณ์สามารถพิจารณาคัดเลือก ผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าคเอกชนท าหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
และสหกรณ์ ไ ด้ ป ระกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี
2564 ดาเนิน การคัดเลือกเป็นผู้ส อบบัญชีส หกรณ์ เพื่อทาหน้าที่ดังกล่ าวข้างต้น ซึ่งมีผู้ ยื่น
ข้อเสนอบริการสอบบัญชี สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จานวน 2 ราย/คณะคือ
1. พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ รวมเพื่อนการบัญชี 923/60 ถนนเอกชัย
ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
เป็นจานวนเงิน 50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างน้อยปีละ
3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยมีจานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4 คน
2. นางสุพิทยา จันธิมา บริษัท พิทยาออดิท จากัด สานักงานใหญ่ 304/882 หมู่ที่ 3
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจานวนเงิน
60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่
น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยมีจานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน
-มีมติด้วยเสียงข้างมาก พิจารณาคัดเลือก พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
-และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ให้พิจารณาคัดเลือก นางสุพิทยา จันธิมา
บริษัท พิทยาออดิท จากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี (สารอง) หากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ให้ความเห็นไม่รับรองผู้สอบบัญชี (รายแรก) เป็นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
4.6 การพิจารณาอนุมัติแผนการดาเนินงานและแผนฝึกอบรม และงบประมาณรายจ่ายรายได้ ประจาปี 2565
-ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 40
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาจัดทาพิจารณา (ร่าง) แผนการดาเนินงานและ
แผนฝึ ก อบรม และ(ร่ า ง)งบประมาณรายจ่ า ย – รายได้ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
สมุทรสงคราม จากัด ประจาปี 2565 เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 พิจารณา
อนุมัติ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2563 ข้อ 71 (6) ดังนี้

แผนดำเนินงาน...

- 49 แผนดาเนินงานและแผนฝึกอบรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ประจาปี 2565
แผนการดาเนินงาน
1. แผนการรับสมัครสมาชิก และการระดมทุน
1.1 การรับสมาชิก (ราย)
1.2 การรับเงินฝากออมทรัพย์/พิเศษ/ ประจา (บาท)
1.3 การถือหุ้นของสมาชิก (บาท)
1.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น/สมาคม (บาท)
2. แผนการดาเนินงานธุรกิจสินเชื่อ
2.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี
- เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)
2.2 การรับคืนเงินกู้จากสมาชิกระหว่างปี
- เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)
2.3 การรับชาระดอกเบี้ยระหว่างปี
- เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามัญ/พิเศษ (บาท)
2.4 การกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด(บาท)
3. แผนการลงทุน
3.1 การลงทุน
3.2 ผลตอบแทนการลงทุน (บาท)
3.3 ก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด(บาท)

ปี 2564
แผนงาน

ปี 2564
ผลงาน

ปี 2565
แผนงาน

70
40
50
280,000,000.00 318,514,408.01 310,000,000.00
410,000,000.00 400,973,190.00 420,000,000.00
57,000,000.00 56,764,255.59 58,000,000.00
300,000,000.00 368,314,911.45 320,000,000.00
500,000,000.00 318,712,424.34 310,000,000.00
39,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
3,200,000.00
10,000,000.00

36,293,656.70
44,600,000.00

38,000,000.00
50,000,000.00

0.00 100,000,000.00
3,265,391.12 5,000,000.00
0.00 10,000,000.00

แผนการฝึกอบรมและโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน ปี 2565
4. แผนการประชุม/ฝึกอบรม
4.1 การประชุมสมาชิกเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
4.2 การส่งกรรมการดาเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษาดูงานสหกรณ์อนื่
4.3 จัดส่งคณะกรรมการดาเนินการ และสมาชิก เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดาเนินงาน/บริหารสหกรณ์ ได้แก่
หลักสูตรอบรมผู้ตรวจสอบ กิจการ (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรการเงินการบัญชีและการบริหารสาหรับกรรมการ
สหกรณ์ขนาดเล็ก การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การฟ้องสมาชิกด้วยตนเอง การตั้งหนี้สงสัย
จะสูญ เป็นต้น
4.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกรณ์ อย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปี ได้แก่
หลักสูตรการเงินการบัญชีสาหรับเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการจัดทาบัญชีตามมาตรฐานบัญชี กฎหมายแรงงาน
และภาษีที่เกี่ยวกับสหกรณ์ การจัดทางบกระแสเงินสด และการอบรม ESB เป็นต้น
4.5 การฝึกอบรมสมาชิกด้านความมั่นคงสหกรณ์ การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่สมาชิก
4.6 การประชุม/ฝึกอบรมอื่นๆ
5. แผนการจัดทาโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน
5.1 กิจกรรมโครงการ “สานสายใย ใส่ใจสมาชิก”
5.2 กิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณี”
5.3 การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่น
5.4 กิจกรรมโครงการอื่นๆ
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รายจ่าย
รวมทั้งสิ้น
12,829,732.00
บาท
รายได้
รวมทั้งสิ้น
39,921,370.65
บาท
รายได้ มากกว่ารายจ่าย เป็นจานวนเงิน 27,091,638.65
บาท
งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปีบัญชี 2565
หมวดรายจ่าย

ปีบัญชี 2564
ขอตั้ง
จ่ายจริง

1. หมวดครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
35,000.00
1.2 ครุภัณฑ์สานักงาน
80,000.00
1.3 สิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์
10,000.00
1.4 ค่าโปรแกรมสหกรณ์
1,300,000.00
รวม
1,425,000.00
2. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ค่าก่อสร้างสานักงาน
10,000,000.00
รวม
10,000,000.00
3. หมวดค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่
1,088,770.00
3.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
551,520.00
เงินเดือนรักษาการ/ผู้จัดการ
3.1.2 เงินประจาตาแหน่ง
48,000.00
3.1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
70,200.00
3.1.4 บาเหน็จเจ้าหน้าที่
254,460.00
3.1.5 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่
24,000.00
รวม
3.2 หมวดค่าตอบแทน
3.2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน

30,740.00
59,460.00
0.00
360,000.00
450,200.00
0.00
0.00
1,062,120.00
535,500.00
12,000.00
29,843.00
249,580.00
2,750.00

2,036,950.00 1,891,793.00
42,000.00

43,000.00

300,000.00
36,000.00

248,000.00
36,000.00

3.2.4 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

55,000.00

50,000.00

3.2.5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
3.2.6 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม
3.2.7 ค่าตอบแทนกรรมการฝ่าย
จัดการ
3.2.8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ก่อสร้างฯ
รวม

5,000.00
30,000.00
12,000.00

5,000.00
28,800.00
0.00

0.00

0.00

480,000.00

410,800.00

3.2.2 ค่าเบี้ยประชุม
3.2.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

ปีบัญชี 2565
ขอตั้ง
30,000.00
100,000.00
10,000.00
840,000.00
980,000.00

เหตุผลและความจาเป็น
-ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน 1 เครื่อง และอุปกรณ์
-เก้าอี้ห้องประชุม/ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม
-ติดตั้ง Windows 10 และ Anti-Virus ลิขสิทธิ์
-โปรแกรมระบบงานสหกรณ์

10,000,000.00 -ค่าก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่
10,000,000.00
1,150,680.00 -เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา (ตามบัญชี)
583,740.00 -เงินเดือนรักษาการ/ผู้จัดการ 1 อัตรา
(ตามบัญชี)
48,000.00 -เงินประจาตาแหน่ง 2 ตาแหน่ง
70,200.00 -สมทบจ่ายให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 5 %
211,570.00 -จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อออกจากงาน
24,000.00 -เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4 อัตรา รักษาการ/ผู้จัดการ
1 อัตรา
2,088,190.00
43,000.00 -ค่าตอบแทนผู้ทาหน้าที่หักเงินเดือนรายหัว
รายละ 3 บาท/คน
300,000.00 -เบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ
36,000.00 -จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
(-ร้อยละ 0.0042 ของทุนดาเนินงาน)
55,000.00 -จ่ายค่าตอบแทน/ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สอบบัญชี
ตามข้อบังคับฯ
5,000.00 -จ่ายตามระเบียบสหกรณ์
30,000.00 -จ่ายตามระเบียบสหกรณ์
0.00
30,000.00 -จ่ายตามระเบียบพัสดุ
499,000.00
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3.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค
3.3.1 ค่าโทรศัพท์
3.3.2 ค่าอินเตอร์เน็ต

ปีบัญชี 2564
ขอตั้ง
จ่ายจริง

ปีบัญชี 2565
ขอตั้ง

เหตุผลและความจาเป็น

30,000.00
0.00

23,351.67
0.00

3.3.3 ค่าไฟฟ้า
3.3.4 ค่าน้าประปา
3.3.5 ค่าไปรษณีย์
รวม
3.4 หมวดค่าวัสดุ
3.4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
3.4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
3.4.3 ค่าวัสดุสานักงาน
รวม
3.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์
3.5.1 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
3.5.2 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์

75,000.00
3,000.00
20,000.00
128,000.00

57,436.11
2,311.20
14,790.00
97,888.98

20,000.00 -จ่ายค่าโทรศัพท์
18,000.00 -ค่าอินเตอร์เน็ตสานักงานและเชื่อมต่อระบบ
โปรแกรมสหกรณ์
75,000.00 -จ่ายค่าไฟฟ้าสานักงาน
3,000.00 -จ่ายค่าน้าประปาสานักงาน
20,000.00 -จ่ายค่าส่ง EMS, ค่าแสตมป์, ค่าลงทะเบียน
136,000.00

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 -ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์
20,000.00 -ของใช้ในสหกรณ์ อุปกรณ์ทาความสะอาด
10,000.00 -ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้
150,000.00

80,000.00
20,000.00

55,044.05
0.00

3.5.3 ซอฟต์แวร์ (สิทธิการใช้
โปรแกรมตัดจ่าย)
รวม
3.6 หมวดค่าใช้สอย
3.6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ/ค่าอบรม/
สัมมนา

260,000.00

0.00

360,000.00

55,044.05

80,000.00 -ตัดค่าเสื่อมครุภัณฑ์
20,000.00 -ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ฯ ได้แก่
Windows 10 และAnti-Virus
260,000.00 -โปรแกรมสหกรณ์ ราคา 1,200,000บาท
ตัดจ่าย 5 ปี ร้อยละ20
360,000.00

150,000.00

17,338.00

100,000.00
500,000.00

80,041.00
56,252.00

3.6.4 ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
3.6.5 ค่าทาความสะอาด

20,000.00
30,000.00

8,700.00
30,000.00

3.6.6 ค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
3.6.7 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

50,000.00
750,000.00

36,816.50
618,631.00

3.6.8 ค่าดูแลระบบ

180,000.00

30,000.00

3.6.9 ค่าดุแลระบบเว็บไซต์

10,000.00

7,412.40

3.6.10 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา

70,000.00

61,428.21

240,000.00

0.00

2,100,000.00

946,619.11

3.6.2 ค่ารับรอง/ของที่ระลึก
3.6.3 ค่าศึกษาดูงาน/การจัดโครงการ

3.6.11 ค่าเช่าตึกสานักงาน(ชั่วคราว)
รวม

150,000.00 -เป็นค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงพาหนะ
ค่าที่พักและอื่นๆ ในการอบรม/สัมมนา
ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
100,000.00 -ค่ารับรองคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง
500,000.00 -การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
20,000.00 -เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
30,000.00 -ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสานักงาน
รายเดือนๆละ 2,500 บาท
50,000.00 -ค่าเช่าเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
750,000.00 -เป็นค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ ค่าเดินทาง
ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง วัสดุต่างๆ
180,000.00 -ค่าดูแลระบบโปรแกรมสอ.มอ และค่าเช่าพื้นที่
cloud (12,000X11)
10,000.00 -จัดจ้างสมาชิกหรือบุคคลภายนอกดูแลเว็บไซต์
สหกรณ์
40,000.00 -เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในการจัดทาเอกสาร
และบัญชี ในช่วงกลางปี/สิ้นปี และกรณีมีงาน
เร่งด่วน หรือมีความจาเป็น
240,000.00 -จ่ายค่าเช่าตึกสานักงานสหกรณ์
จานวน20,000X12 เดือน
2,070,000.00

หมวดรายจ่าย...
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3.7 หมวดดอกเบี้ย
3.7.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

ปีบัญชี 2564
ขอตั้ง
จ่ายจริง
9,000,000.00

8,724,999.75

3.7.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมแหล่งต่างๆ 5,000,000.00

536,117.30

รวม
14,000,000.00 9,261,117.05
3.8 หมวดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
อื่น
3.8.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
10,000.00
1,740.00
3.8.2 ค่าบริการ KTB Corporate
10,000.00
4,000.00
Online
3.8.3 ค่าเบี้ยประกันภัย
10,000.00
6,123.61
3.8.4 ค่าใช้จ่ายทั่วไป (อื่น)
50,000.00
29,420.00
รวม
80,000.00
41,283.61
รวมค่าใช้จ่ายทุกหมวด
19,334,950.00 12,829,732.00

หมายเหตุ

1. ดอกเบี้ยรับ
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4. รายได้อื่น

รวม

ประธาน

เหตุผลและความจาเป็น

10,000,000.00 -จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
4,000,000.00 -จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งหรือสถาบันทาง
การเงินต่างๆ
14,000,000.00
10,000.00 -ค่าธรรมเนียมธนาคารในการทาธุรกรรม
10,000.00 -ค่าบริการระบบ KTB Corporate Online
10,000.00 -จ่ายค่าประกันอัคคีภัยในทรัพย์สินของสหกรณ์
50,000.00 -ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
80,000.00
19,383,190.00

หากมีความจาเป็นและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้ถัวจ่ายกันได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์
และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดรายได้

ที่ประชุม

ปีบัญชี 2565
ขอตั้ง

ปีบัญชี 2564
ขอตั้ง
รับจริง
42,000,000.00 36,629,903.41
0.00

3,265,391.12

7,000.00
10,000.00

4,000.00
22,076.12

42,017,000.00 39,921,370.65

ปีบัญชี 2565
เหตุผลและความจาเป็น
ขอตั้ง
38,000,000.00 -รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก และดอกเบี้ยเงิน
ฝากจากธนาคาร
5,000.000.00 -เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด
-เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย จากัด
5,000.00 -รับจากสมาชิกสมัครเข้าใหม่
20,000.00 -ค่าปรับสมุดหาย
-ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก
-เงินเฉลี่ยคืนจากชุมนุมสหกรณ์ฯ
43,025,000.00

-มีมติอนุมัตดิ ้วยเสียงข้างมาก (เห็นชอบ 152 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) แผนการดาเนินงานและ
แผนฝึกอบรม และงบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจาปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด
4.7 การพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้าประกันของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ประจาปี 2565
-ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด พ.ศ. 2563 ข้อ 18 กาหนดว่า
“ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน สาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็นสมควร
แก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กาหนด หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสาหรับปีใด
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสาหรับปีก่อนไปพลาง” โดยในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบ ในการกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
ในวงเงิน 600,000,000 บาท (-หกร้อยล้านบาทถ้วน-) ทั้งนี้เพื่อบริการ แก่สมาชิก เช่น การจัด -

กิจกรรม...

- 53 กิจกรรมการโครงการ การจัดสวัสดิการ การรักษาสภาพคล่องในเรื่อง การถอนเงินฝาก การให้
กู้เงินกู้ประเภทต่างๆ แก่สมาชิก
-และอ้างถึง ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2561 โดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
คือ ให้ถือใช้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับทุนสารองของ
สหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้ นเดือนสุ ดท้าย ก่อนวันประชุมใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 31
ตุลาคม 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ ทุนสารอง จานวน 433,084,012.68 บาท (ทุนเรือน
หุ้น จานวน 400,973,190.00 บาท ทุนสารอง จานวน 32,110,822.68 บาท) ดังนั้นสามารถ
กาหนดได้ จานวน 649,626,019.02 บาท
-ในการนี้ คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 40 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ประจาปี 2565 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
จากธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ ภายนอกได้ ในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท (-หกร้อย
ล้านบาทถ้วน-)
-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอจานวนวงเงินเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เชิญสมาชิกเสนอ และ
ร่วมกัน พิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ฯ ประจาปี 2565 ต่อไป
ด้วยครับ
ที่ประชุม
-มี ม ติ ด้ ว ยเสี ย งข้ า งมากอนุ มั ติ ใ ห้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข สมุ ท รสงคราม จ ากั ด
ก าหนดวงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ การค้ าประกั น ประจ าปี 2565 ไม่ เ กิ น 600,000,000.00 บาท
(-หกร้อยล้านบาทถ้วน-)
4.8 การประกาศผล และรับรองการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 41
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -ผลการเลือกตั้งและการประมวลผลการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 41 ดังนี้
-ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ประจาปี 2565-2566
หมายเลข 1 นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
ได้คะแนน
607 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 751 คน จานวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ 633 ราย
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 607 ราย ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง 26 ราย
-ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565-2566
หมายเลข 1 นางสาวปิยมาศ
ศิธรกุล
ได้คะแนน
390 คะแนน
หมายเลข 2 นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
ได้คะแนน
253 คะแนน
หมายเลข 3 นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค ได้คะแนน
335 คะแนน
หมายเลข 4 ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ กังเจริญวัฒนา ได้คะแนน
296 คะแนน
หมายเลข 5 นางอารมย์
อร่ามเมือง
ได้คะแนน
318 คะแนน
หมายเลข 6 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ
ได้คะแนน
308 คะแนน
หมายเลข 7 นางสศิธร
นามศิริ
ได้คะแนน
201 คะแนน
หมายเลข 8 นายสมโชค
ปลอดทอง
ได้คะแนน
286 คะแนน
จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 751 คน จานวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ 645 ราย
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 645 ราย ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง 6 ราย
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- 54 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565 ไม่มีมีผู้สมัคร จึงขอให้ที่ประชุม
ใหญ่ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป
-โดยตามข้อ 108 ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 กาหนดว่า “การดารงตาแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าครบกาหนดเวลา
แล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้า”
ที่ประชุม
-เสนอนางมยุรี กล้าณรงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง -มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น เพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2565 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือเพื่อรับรองและเลือกตั้ง
นางมยุรี กล้าณรงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
ที่ประชุม
-มีมติรับรองและเลือกตั้ง นางมยุรี กล้าณรงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
ด้วยคะแนน 200 เสียง
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่
41 คือ
หมายเลข ได้คะแนน
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่
ประจาตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัคร
1
นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
1
607
-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด ชุดที่ 41 คือ
หมายเลข ได้คะแนน
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่
ประจาตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้สมัคร
1
นางสาวปิยมาศ
ศิธรกุล
1
390
2
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
3
335
3
นางอารมย์
อร่ามเมือง
5
318
4
นางกาญจน์สุดา
ลิมปนิลชาติ
6
308
5
ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ
กังเจริญวัฒนา
4
296
6
นายสมโชค
ปลอดทอง
6
283
7
นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
2
253
-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2565
ชื่อ – สกุล
ลาดับที่
ได้คะแนน
1

นางมยุรี

กล้าณรงค์

200

ประธาน...

- 55 ประธาน

-ขอแจ้งผลการวาระดารงตาแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 41 จานวน 15 คน ดังนี้
ลาดับที่
วาระการดารง
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
1
นายพิเชษฐ์
จั่นแก้ว
ประธานกรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
2
นางวิมล
คงด้วง
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
3
นายณัฐดนัย
สดคมขา
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
4
นายบุญวัฒน์
ไทรย้อย
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
5
นายนิพนธ์
เงินคงพันธ์
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
6
นายกิติพงษ์
ทองเหลือ
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
7
นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
8
นายนิคม
เจริญดี
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
9
นายชัชชัย
ฉันทรัตนโชค
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
10
ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ กังเจริญวัฒนา
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
11
นายอัฏฐวัฒน์
เจริญรัตน์
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
12
นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
13
นางอารมย์
อร่ามเมือง
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
14
นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
15
นายสมโชค
ปลอดทอง
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
ที่ประชุม
-รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 :

ประธาน

เรื่องอื่นๆ

5.1 การทาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จากัด ในด้านการใช้บริการสินเชื่อ
-คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 40 ได้มีมติ
เห็นชอบและมอบหมายให้ นายนิพนธ์ เงินคงพันธ์ ตาแหน่ง กรรมการดาเนินการ จัดทา
โครงการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
ในด้านการใช้บริการสินเชื่อ โดยมีกรอบรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
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ที่ประชุม
ประธาน

-โดยในวันนี้สหกรณ์ได้มีการเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามจากสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อนาไป
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
-รับทราบ
-ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ ดาเนินการฯ ในการดาเนินการดังกล่าว โดยผมจะนาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเสนอให้คณะกรรมการ
ดาเนินการฯ ชุดที่ 41 ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ และขอขอบคุณ
ผู้แทนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรสงคราม ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการดาเนินการทุกท่าน
ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 12.45 น.
วิมล คงด้วง
(นางวิมล คงด้วง)
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการฯ
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

สุรศักดิ์ ช้างคนมี
(นายสุรศักดิ์ ช้างคนมี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 40
สาเนาถูกต้อง

(นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด ชุดที่ 41

