
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๑ / ๑๓ 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมทีเคพาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕ 

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายแพทย์ศุภชัย  ฤกษ์งาม ประธานกรรมการด าเนินการ/ประธานทีป่ระชุม 
๒. นางส าราญ  ศิริวัตร รองประธานกรรมการด าเนนิการ/ผู้แทน สอ.กรมอนามัย จ ากัด 
๓. น.ส.ศรีประภา  เรืองแก้วมณี รองประธานกรรมการด าเนนิการ 
๔. นางพรพิศ  ศุขสมาน กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ ากัด 
๕. นายสชุาต ิ แก่นจันทร์ กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน จ ากัด 
๖. นางสาวธฤษวรรณ  อ าพันพงษ ์ กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลชลบุรี จ ากัด 
๗. นายวชิิต  วงษ์พานิชย ์ กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสระบุร ี จ ากัด 
๘. น.ส.ลดาวลัย์  เนตระกูล กรรมการด าเนินการ  
๙. น.ส.พรรณี  ภัทรพงษ์พันธ ์ เลขานุการ 

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มาประชมุ 
๑๐. นพ.อนุพงศ์  เพ็ญจันทร ์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด 
๑๑. นายจรัญ  เผือดจันทึก ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 
๑๒. นายแพทยว์ิชัย  ชูชีพชื่นกมล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 
๑๓. นายวิริยะ  สงเก้ือ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสตูล จ ากัด 
๑๔. นางพิรุณ  เฟื่องประดิษฐ์กุล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ ากัด 
๑๕. น.สพ.ประวิทย์  ชุมเกษียร ผู้แทน สอ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ ากัด 
๑๖. นางดษุฎี  รามสูต ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด 
๑๗. นายชาญณรงค ์ พงษ์ไทย ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานีจ ากัด 
๑๘. นายเฉลิม  ลภัสบุญทว ี ผู้แทน สอ.สาธารณสุขราชบุรี  จ ากัด 
๑๙. นายสมชาย  เพชรอ าไพ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขพษิณุโลก  จ ากัด 
๒๐. นายอานันต ์ ศิริ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดนา่น  จ ากัด 
๒๑. นายรังสรรค์  ถามูลแสน ผู้แทน สอ.กรมควบคุมโรค จ ากดั 
๒๒. นายปิ่น  นันทะเสน ผู้แทน สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ  จ ากัด 
๒๓. นางสาวสมศรี  เกษโกวิท ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลบ้านโป่ง  จ ากัด 
๒๔. นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  จ ากัด 
๒๕. นายจงวัฒน์  แสงทอง ผู้แทน สอ.สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
๒๖. นายสุรวชิญ์  เรืองประโคน ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม  จ ากัด 
๒๗. นางณัฐชญา  วงศ์วาร ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลแพร ่ จ ากัด 
๒๘. นางวนัเพ็ญ  ดวงมาลา ผู้แทน สอ.ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด 
๒๙. นายกิจจา  ตันวิรัช ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครสวรรค์  จ ากัด 
๓๐. นายประมวล  อ่อนฤทธิ์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขก าแพงเพชร จ ากัด 
๓๑. นางฉัฐมา  สวสัดิไชย ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจนัทบุรี  จ ากัด 
๓๒. นางค าปอน  นาให้ผล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท  จ ากัด 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๒ / ๑๓ 

๓๓. นางจนิต์ศุจ ี เจริญเปลี่ยน ผู้แทน สอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ ากัด 
๓๔. นายณรงค์  ด้วงปาน ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด 
๓๕. นายประชุม  รุจาคม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ  จ ากัด 
๓๖. นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสมุทรปราการ  จ ากัด 
๓๗. นพ.สมบูรณ์  บุญกิตติชัยพนัธ ์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขกระบี่  จ ากัด 
๓๘. นางพจมาลย์  กาญจนธานินทร์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จ ากัด 
๓๙. นายมะณู  บุญศรีมณีชยั ผู้แทน สอ.สาธารณสุขหนองคาย  จ ากัด 
๔๐. นางสาวเบญจวรรณ  ทองค า ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลบ้านแพว้  จ ากัด 
๔๑. นายภิรมย์  บุญเจือ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี  จ ากัด 
๔๒. นายสาโรจน์  ภู่พัฒน ์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสระบุรี  จ ากัด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
๒. นายสพุัฒน์  ศานติรัตน ์ ผุ้สอบบัญช ี
๓. นายวิทัศ  วัฒนศักดิ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
๔. นพ.สุรชัย   ติษยาธิคม รักษาการผู้จัดการ ชอ.สธ. 
๕. นายวนิัย  นิยโมสถ ที่ปรึกษา สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๖. นายชโลทร  สุวรรณลาภเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่สอ.การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๗. นางสาวอภิญดา  สวารชร กรรมการ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
๘. นายนพคุณ  ยังเอ่ียม กรรมการ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
๙. นายสชุาติ  จ าปาขาว รองประธานกรรมการ สอ.กทม. จ ากัด 
๑๐. นางสาวสุทิพย์  ทิพย์สุวรรณ ์ ผู้จัดการ สอ.กทม.  จ ากัด 
๑๑. นายพงษ์พันธุ์  ธรรมวิชิต กรรมการและเลขานุการสอ.กรมปศุสัตว ์จ ากัด 
๑๒. นายประสาน  ชนาพงษ์จารุ ประธานกรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จ ากัด 
๑๓. นางถวิล ปัญญางามเนตร ผู้จัดการ สอ.มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช จ ากัด 
๑๔. นายประกาย  ตปนียากร ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม จ ากัด 
๑๕. นางสาวสุธารดี  รักพงษ์ เหรัญญิก สอ.สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 

ผู้สังเกตการณ์จากสหกรณ์สมาชิก  ๒๓  คน 
 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๓ / ๑๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม  ๓๘ คน จาก สหกรณ์สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ทั้งสิ้น 

๕๒ สหกรณ์   ครบองค์ประชุม นายแพทย์ศุภชัย  ฤกษ์งาม ประธานกรรมการด าเนินการ ท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  แจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ ประธานฯ แนะน า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๖,  ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้สอบบัญชี, และ

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
๑.๒ ประธานฯ แจ้งว่า ผู้แทนสหกรณ์ แต่ละคนอาจมีเสียงในการลงคะแนนใน ที่ประชุมใหญ่ ไม่เท่ากัน 

ขึ้นอยู่กับสัดส่วนในการถือหุ้น ตามที่ก าหนดในข้อบังคับข้อ ๓๖  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๐๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ ๒๕๔๒  

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  
วาระท่ี  ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘ 

ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ได้จัดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘   เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ ส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ นั้น 

ชุมนุมสหกรณ์ได้มี หนังสือที่ ชอ.สธ. ว ๒๕๑/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  สง่ (ร่าง) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๕๘ ไปถึงผู้แทนสหกรณ์ท่ีได้เข้าประชุม เพ่ือพิจารณา  หากมีค า
ทักท้วงให้แจ้งชุมนุมสหกรณ์ฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือ 

 ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลา ๔๕ วัน ไม่มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทักท้วง จึงถือว่าผู้แทนสหกรณ์
สมาชิก ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘ 

 ซึ่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  ได้เสนอในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๑๖ - ๒๘ รวม  ๑๓ หน้า  
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘ 
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วาระท่ี ๓. เรื่องรับทราบการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ 
ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ  แจง้เรื่องการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ ตามรายละเอียดในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๒๙ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
๑. จ านวนสมาชิกยกมาจากปี ๒๕๕๗ ๔๗ สหกรณ์ 

เข้าใหม่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ๒ สหกรณ์ 
จ านวนสมาชิก ณ วันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ๔๙ สหกรณ์ 

๒. สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม จนถึงวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  จ านวน ๓ สหกรณ์  
จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  รวม  ๕๒ สหกรณ ์

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

วาระท่ี  ๔  รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๕๘ แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ์ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการ  เป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  เสนอรายงานแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดในหนังสือ

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๓๑ – ๔๕ รวม ๑๕ หน้า  โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานทั่วไป แสดงฐานะทางการเงินในปี ๒๕๕๘  

ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๗ หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วันสิ้นปี  (บาท) เปลี่ยนแปลง 

๒๕๕๘ ๒๕๕๗ บาท ร้อยละ 
เงินรับฝากประจ า 434,800,000.00 351,000,000.00 83,800,000.00 23.87 

เงินรับฝากเผื่อเรียก 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ 190,600,000.00 165,200,000.00 25,400,000.00 15.38 

หนี้สินรวม 625,992,326.23 516,581,614.78 109,410,711.45 21.18 

ทุนเรือนหุ้น 158,718,500.00 87,078,500.00 71,640,000.00 82.27 

ทุนส ารอง 5,377,419.79 2,704,723.23 2,672,696.56 98.82 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 2,727,000.00 1,428,500.00 1,298,500.00 90.90 

ก าไรสุทธิ 11,431,364.51 8,654,092.16 2,777,272.35 32.09 

ทุนรวม 178,254,284.30 99,865,815.39 78,388,468.91 78.49 

สินทรัพย์รวม 804,246,610.53 616,447,430.17 187,799,180.36 30.46 

เงินลงทุนในสหกรณ์สมาชิก 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 

เงินลงทุนในสหกรณ์อื่น 190,000,000.00 80,000,000.00 110,000,000.00 137.50 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 584,000,000.00 509,000,000.00 75,000,000.00 14.73 

 
๒.  จ านวนสมาชิก  

 จ านวนสมาชิกยกมาจากปี ๒๕๕๗         ๔๗   สหกรณ ์
 เข้าใหม่ระหว่างปี ๒๕๕๘      ๒   สหกรณ ์
 จ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี ๒๕๕๘  ๔๙   สหกรณ ์
 จ านวนสมาชิกเป็นร้อยละ ๓๑.๖๑ ของจ านวนสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก ๑๕๕ สหกรณ์ 
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๓.  ทุนเรือนหุ้น  ในวันสิ้นป ีชอ.สธ.มีทุนเรือนหุ้น ๑๕๘,๗๑๘,๕๐๐ บาท เพ่ิมจากปีก่อน ๗๑,๖๔๐,๐๐๐  
บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘๒.๒๗ ถือหุ้นเฉลี่ยสหกรณ์ละ ๓,๒๓๙,๑๕๓.๐๖ บาท  สหกรณ์ที่ถือหุ้นสูงสุด 
๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ต่ าสุด ๕๐๐ บาท 

๔.  เงินรับฝาก  ณ วันสิ้นปี ชอ.สธ.มีเงินรับฝากท้ังสิ้น ๔๓๔.๘ ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ๘๓.๘ 
ล้านบาท  เป็นเงินรับฝากประจ าทั้งสิ้น  จาก ๖ สหกรณส์มาชิกกับ ๔ สหกรณ์อ่ืน ส่วนเงินรับฝากเผื่อเรียกได้ถูก
ถอนออกท้ังหมดในระหว่างปี  

๕.  การกู้เงิน 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบ ให้ชุมนุมสหกรณ์ ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไว้ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาทเท่ากับปีก่อน 
ในระหว่างปี ๒๕๕๘  ได้รับวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชี ๑๐ ล้านบาทเท่ากับปี

ก่อน และวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน ๑๓๓ ล้านบาท เท่ากับปี ๒๕๕๗  ในวันสิ้นปี ๒๕๕๘ มีหนี้เงินกู้
จากธนาคารกรุงไทย คงค้าง ๔๕.๖ ล้านบาท 

 การใช้เงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในปี ๒๕๕๘ ชอ.สธ. ได้รับวงเงินกู้ ๑๕๗ ล้านบาท  ในวันสิ้นปี 
๒๕๕๘ มีหนี้เงินกู้ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาคงค้าง ๑๔๕ ล้านบาท 

นอกจากการใช้เงินกู้จากธนาคารแล้ว ชอ.สธ.ยังได้ใช้แหล่งเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ด้วยการขายหุ้นกู้
โดยมีสัญญาซื้อคืน  ซึ่ง ชอ.สธ.ขายหุ้นกู้โดยมีสัญญาซื้อคืน ตลอดปี จ านวน ๑ สัญญา เป็นจ านวนเงิน ๒๐.๕๑ 
ล้านบาทและได้ซื้อคืนในเดือนสิงหาคม 

๖. การลงทุนในปี ๒๕๕๘ 
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์  ในปี ๒๕๕๘ ชอ.สธ.มีเงินให้กู้ระยะสั้น แก่สหกรณ์สมาชิกยกมา ๒๐ ล้านบาท 

ในระหว่างปีไม่มีการให้เงินกู้  แตไ่ด้รับช าระคืน ๒๐ ล้านบาท จึงไม่มีเงินให้กู้คงค้าง ในวันสิ้นปี  
การฝากเงินในสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์อ่ืน ยกมาจากปีก่อน จ านวน ๘๐ ล้านบาทและในปี ๒๕๕๘ 

ได้ฝากเงินเพ่ิมขึ้น ๑๙๐ ล้านบาท และครบก าหนดถอน ๖๐ ล้านบาท ในวันสิ้นปี ๒๕๕๘ จึงมีเงินฝากสหกรณ์
อ่ืนคงเหลือ ๒๑๐ ล้านบาท 

การลงทุนในพันธบัตร ชอ.สธ. มีเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังยกมาจากปี 
๒๕๕๗ จ านวน ๑๔ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ เพ่ิอการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  ในระหว่างปี ๒๕๕๘ ครบ
ก าหนดไถ่ถอน ๖ ล้านบาท และได้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. จ านวน ๔ ล้านบาท คงเหลือพันธบัตร
ในวันสิ้นปี ๑๒ ล้านบาท 

การลงทุนในตราสารหนี้ อ่ืนของ ชอ.สธ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ยกมาจากปี ๒๕๕๗ จ านวน ๔๙๕ ล้าน
บาทในระหว่างปี ๒๕๕๘ ชอ.สธ. ได้ลงทุนในหุ้นกู้เพ่ิม จ านวน ๘๗ ล้านบาท และมีหุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน 
จ านวน ๑๐ ล้านบาท  คงเหลือในวันสิ้นปี  ๕๗๒ ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๗๗  ล้านบาท 

๗. รายได้ และค่าใช้จ่าย ในปี ๒๕๕๘ ของ ชอ.สธ. 
รายไดจ้ากลงทุน    ๓๕,๙๘๖,๒๒๕.๐๑  บาท 
รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า              ๖๐๐.๐๐  บาท 
รายจ่ายดอกเบี้ย   ๒๓,๑๓๔,๓๑๐.๘๘  บาท 
รายจ่ายด าเนินงาน    ๑,๔๒๑.๑๔๙.๖๒  บาท 
มีก าไรสุทธิประจ าปี   ๑๑,๔๓๑,๓๖๔.๕๑  บาท 
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๘. การให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิก 
ในปี ๒๕๕๘ ชอ.สธ.ได้จัดสัมมนา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ สหกรณ์สมาชิก  และแก่สหกรณ์ออม

ทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เรื่อง การบริหารหนี้อย่างเป็นสุข  

ชอ.สธ. ก าหนดให้สหกรณ์สมาชิก ส่งบุคคลเข้าสัมมนา โดยได้รับยกเว้น ค่าเข้าสัมมนา จ านวน
สหกรณ์ละ ๒ คน และสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นสมาชิก สหกรณ์ละ ๑ คน  
และหากสหกรณ์ใด ส่งผู้เข้าสัมมนามากกว่า จ านวนที่ได้รับยกเว้น ก็ให้เก็บค่าเข้าสัมมนาเพียงคนละ ๕๐๐ บาท 
ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกกว่าค่าใช้จ่ายต่อคน ที่ ชอ.สธ. ต้องจ่าย ทั้งนี้เพ่ือหวังให้สหกรณ์ต่าง ๆ ส่งคนเข้าร่วมมากๆ   ได้
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก ๒๑ สหกรณ์สมาชิก จ านวน ๕๔ คน และ ๖ สหกรณ์ท่ียังไม่เป็นสมาชิก จ านวน ๘ คน 
กับแขกรับเชิญอีกจ านวนหนึ่ง 

เรื่องท่ีจัดนี้  เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เก่ียวกับหลักคิดในการก าหนดนโยบายการบริหารเงินกู้ ซึ่ง 
เป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีการจัด 

๙. การเปรียบเทียบกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
ชอ.สธ.ได้รับการจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นล าดับที่ ๔ ของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๘ ชุมนุมสหกรณ์  
ในวันสิ้นปี ๒๕๕๘ ชอ.สธ. ยังคงมีขนาดสินทรัพย์ มากเป็นอันดับที ่๔ เมื่อเทียบกับชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์อื่นเช่นเดียวกับปีก่อน  
และเม่ือเปรียบเทียบก าไรสุทธิประจ าปี เป็นอันดับที่ ๔   
แต่ถ้าพิจารณาถึงจ านวนทุนรวม ได้เลื่อนจากอันดับที่ ๕ เป็นอันดับที่ ๔  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี ๕  พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธานฯ  มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้เสนอ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๕๘ ตามท่ีปรากฏในหนังสือ

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๔๗ - ๔๙ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี ๖ พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ าปี ๒๕๕๘  
ประธานฯ  มอบให้ผู้สอบบัญชี เป็นผู้เสนอ   
ผู้สอบบัญชี  แถลงว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบ

ก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  
จ ากัด  แล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตามท่ีปรากฏใน
หนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๔๙ – ๖๔ รวม  ๑๖ หนา้ โดยสรุปพอสังเขป
ดังนี้ 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์ ๘๐๔,๒๔๖,๖๑๐.๕๓   บาท 
 หนี้สิน  ๖๒๕,๙๙๒,๓๒๖.๒๓   บาท 
 ทุนรวม  ๑๗๘,๒๕๔,๒๘๔.๓๐   บาท 
  เป็นทุนเรือนหุ้น ๑๕๘,๗๑๘,๕๐๐.๐๐   บาท 
 งบก าไรขาดทุน 
  รายได้รวม ๓๕,๙๘๖,๘๒๕.๐๑   บาท 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ๒๓,๑๓๔,๓๑๐.๘๘   บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   ๑,๔๒๑.๑๔๙.๖๒   บาท 
  ก าไรสุทธิ ๑๑,๔๓๑,๓๖๔.๕๑   บาท 

ที่ประชุม มีมตโิดยเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด 
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วาระท่ี ๗  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธานฯ  ได้น าเสนอ ข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๘  

ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) สัดส่วน(%) 

     ก าไรสุทธิ ๑๑,๔๓๑,๓๖๔.๕๑ ๑๐๐.๐๐ 

๑.  เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของก าไรสุทธิ ๒,๙๔๕,๖๕๘.๙๐ ๒๕.๗๗ 

๒.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ไมเ่กินร้อยละห้าของก าไร
สุทธิ แต่ไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๙ 

๓.  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วไมเ่กินร้อยละสิบต่อปีโดยคิดตามส่วนแห่ง
ระยะเวลาเป็นรายวัน (ร้อยละ ๖.๐๐ ต่อปี) ๖,๖๕๕,๔๒๕.๖๑ ๕๘.๒๒ 

๔.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณส์มาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่หกรณส์มาชิกได้ท า
ไว้กับชุมนุมสหกรณ์ในระหว่างป ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕.  เป็นโบนสัแก่กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีชุมนมุสหกรณไ์ม่เกินร้อย
ละสบิของก าไรสุทธิ ๕๒๐,๒๘๐.๐๐ ๔.๕๕ 

๖.  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ตามที่มีอยูเ่มื่อสิ้นปนีั้น ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕.๒๕ 

๗.  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสบิของก าไรสุทธิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๗ 

๘.  เป็นทุนรับโอนหุ้นไมเ่กินร้อยละห้าแห่งทุนเรือนหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบัญชีน้ัน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔.๓๗ 

๙.  เป็นทุนสวสัดิการเจ้าหน้าท่ีหรอืลูกจ้างของชุมนุมสหกรณ์ไม่เกิน ร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๘๗ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๘ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

เสนอ 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๙ / ๑๓ 

วาระท่ี ๘  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการเป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙  

ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๖๙ - ๗๔ รวม  ๖ หน้า เพ่ือวาง
ราก ฐาน  ของ ชอ.สธ. และสนับสนุนให้มีการเจริญเติบโต อย่างมั่นคง และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยใช้
แนวคิดของ  Balanced scorecard ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานปี ๒๕๕๙ โดยสรุปดังนี้ 

๑.  วิสัยทัศน ์
ชอ.สธ. เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานของสหกรณ์สมาชิก 

๒.  พันธกิจ ๓ ข้อ 

๓.  แผนงาน 
๓.๑  แผนงานด้านการเงิน 
๓.๒  แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิก 
๓.๓  แผนงานด้านกระบวนการภายใน 
๓.๔  แผนงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

๔. แผนด าเนินธุรกิจ ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ ในวันสิ้นปี 
 จ านวนสมาชิก  ๖๒  สหกรณ์  จะเพ่ิมข้ึน  ๑๓ สหกรณ ์
 ทุนเรือนหุ้น ๑๙๐ ล้านบาท จะเพ่ิมขึ้น    ๓๑.๒๘ ล้านบาท 
 เงินรับฝาก ๔๒๐ ล้านบาท จะลดลง      ๑๔.๘๐ ล้านบาท 
 เงินกู้ ๓๐๐ ล้านบาท จะเพ่ิมขึ้น  ๑๐๙.๔๐ ล้านบาท. 
๔.๒ ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 
 รายได้  ๔๑,๙๐๘,๒๓๖.๓๐  บาท 
 ค่าใช้จ่าย ๒๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ก าไรสุทธิ ๑๕,๘๙๖,๒๓๖.๓๐  บาท 
๔.๓ ประมาณการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๙ 
๔.๔ ประมาณการรายจ่ายงบบริหารประจ าปี ๒๕๕๙  จ านวนรวม ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔.๕ ประมาณการรายจ่ายงบลงทุน(ครุภัณฑ์) ๔ รายการ จ านวนรวม ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ- รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙  ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเสนอ และให้ถัวจ่ายในระหว่างหมวดที่ ๑ ถึง ๙ ได้ 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๑๐ / ๑๓ 

วาระท่ี ๙ พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค  าประกันประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการ  เป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  ได้เสนอต่อทีป่ระชุมว่า ชุมนุมสหกรณ์ ได้ใช้วงเงินกู้ยืม เพ่ือบริการสหกรณ์สมาชิกใน

หลายลักษณะ เช่น ท าให้สหกรณ์สมาชิกท่ี มีเงินเหลือ ระยะสั้น หรือ ต้องการส ารองเงินไว้เพ่ือการจ่าย เงินปัน
ผลในวันประชุมใหญ่ ให้สามารถน าเงิน มาฝากระยะสั้น กับชุมนุมสหกรณ์  โดยได้ผลตอบแทนดีกว่า ไปฝากกับ
สถาบันการเงินอ่ืน   นอกจากนั้น เมื่อชุมนุมสหกรณ์ ได้น าวงเงินกู้ยืม ไปลงทุน ในตราสารหนี้ หรือลงทุนกับ
สหกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ท าให้ชุมนุมสหกรณ์  สามารถให้บริการรับฝากเงินจากสหกรณ์ท่ีมีเงินเหลือและไม่ประสงต์
จะไปลงทุนด้วยวิธีอ่ืน 

และเกณฑ์ที่ นายทะเบียนสหกรณ์ ก าหนดวงเงินกู้ยมืของสหกรณ์ ไม่เกิน ๑ – ๑.๕ เท่าของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนส ารอง อาจ เหมาะกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐม แต่ไม่น่าจะเหมาะกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
โครงสร้าง การเงินคล้ายสถาบันการเงินอ่ืน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจาการประมวลงบการเงินของธนาคารต่างๆ 
ใน ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มีหนี้สินต่อทุน 8.02 – 9.42 เท่า ธนาคารกรุงเทพ มีหนี้สินต่อทุน 
6.84 – 7.84 เท่า ธนาคารกรุงไทย มีหนี้สินต่อทุน 10.43 – 14.34 เท่า นั่นคือธนาคารพาณิชย์ทั้ง  ๓ ธนาคาร  
มีหนี้สินต่อทุนสูงมากเมื่อเทียบกับธุรกิจทั่วไป จะถือว่ามีโครงสร้างทางการเงินไม่ดี ใช่หรือไม่  คงจะไม่ใช่ เพราะ
ทั้งสามธนาคารไดร้ับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่สูงมาก คือ AA, AA, AA+ ดังนั้นนายทะเบียนสหกรณ์ควร
จะเปลี่ยนเกณฑ์การก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับชุมนุมสหกรณ์ ให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงิน 

ณ วันสิ้นปี ๒๕๕๘  ชุมนุมสหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้น  ๑๕๘,๗๑๘,๕๐๐  บาท 
ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันประชุมใหญ่ (ศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙) มีทุนเรือนหุ้น  ๑๙๐,๒๗๘,๕๐๐ บาท

ในปี ๒๕๕๙  ชุมนุมสหกรณ์ฯมีความจ าเป็นเพ่ือจะรองรับการด าเนินธุรกิจให้สามารถบริการสหกรณ์สมาชิกได้
มากขึ้น  และมีเครื่องมือรักษาสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการด าเนินการ  จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงิน  ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  ๒๕๕๙  เป็นจ านวนเงิน  
๖๐๐  ล้านบาท 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  ๒๕๕๙  เป็นจ านวน
เงิน  ๖๐๐  ล้านบาท  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๑๑ / ๑๓ 

วาระท่ี ๑๐  พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ  เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ เสนอว่าตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  ข้อ ๖๔. ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   จากผู้แทนสหกรณ์สมาชิก   หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมหนึ่งคน  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์เป็นการประจ าปี 

มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน ๒ ราย ได้แก่  
๑. นายวิทัศ  วัฒนศักดิ์ ค่าธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒. นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน ค่าธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ ๔๕,๐๐๐ บาท 

ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอ โดยสังเขปของทั้ง ๒ คน ตามที่ปรากฏในหนังสือประกอบการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๙๑ 

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๕๙  และ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ ๓๐,๐๐๐ บาท 

 และให้นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง 
 

วาระท่ี ๑๑  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั ง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ  เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ เสนอว่าตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  ข้อ ๓๗ (๕) ที่

ประชุมใหญม่ีอ านาจและหน้าที่ “พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๒ ราย ได้แก่ 
๑. ส านักงานสุพัฒน์-บุตร โดย นายสุพัฒน์  ศานติรัตน์     ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  ๔๐,๐๐๐ บาท 
๒. นายสุทิน  รัตนวิจิตร  ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  ๕๕,๐๐๐ บาท 
ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอ โดยสังเขปของทั้ง ๒ คน ตามที่ปรากฏในหนังสือประกอบการประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๙๓ 

ข้อเสนอ คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วเห็นสมควร คัดเลือก ส านักงานสุพัฒน์-บุตร โดย นาย
สุพัฒน์  ศานติรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชี ชุมนุมสหกรณ์ฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ และคัดเลือก นายสุทิน  รัตนวิจิตร เป็น
ผู้สอบบัญชีส ารอง 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกส านักงานสุพัฒน์-บุตร โดย นายสุพัฒน์  ศานติรัตน์ เป็นผู้สอบ
บัญชีเพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ประจ าปี ๒๕๕๙  และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 
๔๐,๐๐๐ บาท และคัดเลือก นายสุทิน  รัตนวิจิตร เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 

เมื่อการประชุมวาระที่ ๑๑ ผ่านไปแล้ว ได้พักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อเวลา 
๑๒.๓๐ น.  และได้เริ่มการประชุมต่อเมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

 
  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๑๒ / ๑๓ 

วาระท่ี ๑๒   พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุน ตาม ข้อ ๓ (๗) ในประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๘  

ประธานฯ  ไดเ้สนอต่อที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ   ได้อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา  ๑๐ (๗) และมาตรา  ๖๒  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์   พ.ศ. ๒๕๔๒   และ
มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ  ณ วันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  พ.ศ.๒๕๕๘  มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ในข้อ ๓ ของประกาศ ก าหนดให้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ใน ๗ กรณี โดย ในกรณีท่ี ๗ ก าหนดใน 
ข้อ ๓ (๗) “หนว่ยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู่ใน
การก ากับดูแลของ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 

 ข้อ ๔ การน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ ๓ (๗) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์และต้อง 
ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 

ตามข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้าที่ ๙๔ – ๙๗ 

 ข้อเสนอ  
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด เป็นไปด้วยความ

สะดวกคล่องตัว   มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ อนุมัติให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ น าเงินไปฝากหรือลงทุน  ตามข้อ ๓(๗) ได้ ไม่เกินทุนส ารองจ านวน 8,323,078.69 บาท 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตติามที่เสนอ  
 

วาระท่ี ๑๓  พิจารณาเลือกตั งกรรมการด าเนินการ 
ประธานฯ  แจ้งว่า กรรมการด าเนินการในคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๖ มีจ านวน ๙ คน ต้องพ้น

จากต าแหน่ง  ตามข้อบังคับ  ข้อ ๔๑ (๑) “ถึงคราวออกตามวาระ” จ านวน ๕  คน ได้แก ่
๑. นายแพทย์ศุภชัย  ฤกษ์งาม ประธานกรรมการ 
๒. นางส าราญ  ศิริวัตร รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศรีประภา  เรืองแก้วมณี รองประธานกรรมการ 
๔. นางพรพิศ  ศุขสมาน กรรมการ 
๕. นางสาวลดาวัลย์  เนตระกูล กรรมการ 

และต้องพ้นจากต าแหน่ง  ตามข้อบังคับ  ข้อ ๔๑  (๗)  “เมื่อพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ฯ” จ านวน ๑ คน 
คือ    นางสาวพรรณี  ภัทรพงษ์พันธ์ เลขานุการ 

คงเหลือกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งต่อไปอีก ๑ ปี จ านวน ๓ คน  ได้แก่ 
๑. นางสาวธฤษวรรณ  อ าพันพงษ์ กรรมการ 
๒. นายสุชาติ  แก่นจันทร์ กรรมการ 
๓. นายวิชิต  วงษ์พานิชย์ กรรมการ 

 จึงต้องเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ออกตามวาระ ๕ คน และเลือกแทนต าแหน่งออกก่อนวาระอีก 
๑ คน รวมเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ ๖ คน เพื่อให้มีจ านวนกรรมการรวม ๙ คน 
 จะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ ปี   จ านวน ๕ คน 
 และอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๑ ปี  จ านวน ๑  คน 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  ๑๓ / ๑๓ 

โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ตาม“ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ว่าด้วย การ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ที่ประชุม ได้เสนอชื่อผู้แทนสหกรณ ์และมผีู้แทนสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติฯ สมัครด้วยตัวเอง เพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการรวมจ านวน ๘ คน  

ที่ประชุม  ได้เลือกต้ังผู้แทนสหกรณ์เป็น “กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง” จ านวน  ๓ คนได้แก่ 
๑. นายประชุม  รุจาคม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด 
๒. นางสาวเบญจวรรณ  ทองค า ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  จ ากัด 
๓. นางพจมาลย์  กาญจนธานินทร์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จ ากัด 
ที่ประชุม  เมื่อมีการลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ จ านวนบัตรลงคะแนน ๓๔ ใบ ผลการนับคะแนนเรียง

จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
๑. นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด   ได้  ๗๐ คะแนน 
๒. นางส าราญ  ศิริวัตร ผู้แทน สอ.กรมอนามัย จ ากัด  ได้  ๖๘ คะแนน 
๓. นายสัตวแพทย์ประวิทย์  ชุมเกษียร ผู้แทน สอ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ ากัด  ได้  ๖๓ คะแนน 
๔. นางพรพิศ  ศุขสมาน ผู้แทน สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ ากัด ได้  ๕๗ คะแนน 
๕. นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด ได้  ๔๔ คะแนน 
๖. นายจรัญ  เผือดจันทึก ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครราชสมีา ได้  ๔๒ คะแนน 
๗. นางค าปอน  นาให้ผล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท จ ากัด ได้  ๓๗ คะแนน 
๘. นางดุษฎี  รามสูต ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด ได้  ๓๐ คะแนน 

อันดับที่ ๑ ถึง ๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ซ่ึงอันดับที่ ๑ ถึง ๕ จะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ 
ปี และ อันดับที่ ๖ จะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๑ ปี 
 และท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ เป็นประธานกรรมการด าเนินการซึ่ง
จะอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการคือ ๒ ปี 

วาระท่ี ๑๔  เรืองอ่ืนๆ 
ไม่มี 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม  และผู้เข้าร่วมประชุม  แล้วกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
(นายแพทย์ศุภชัย  ฤกษ์งาม) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 

(ลงชื่อ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวพรรณี  ภัทรพงษ์พันธ์) 

 เลขานุการ 
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