
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๑ / ๑๓ 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมทีเคพาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕ 

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ประธานกรรมการด าเนินการ/ผูแ้ทน สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด      

/ประธานทีป่ระชุม 
๒. นางส าราญ  ศิริวัตร รองประธานกรรมการด าเนนิการ/ผู้แทน สอ.กรมอนามัย จ ากัด 
๓. น.สพ.ประวิทย์  ชุมเกษียร รองประธานกรรมการด าเนนิการ/ผู้แทน สอ.ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จ ากัด 
๔. นายสชุาต ิ แก่นจันทร์ เลขานุการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลเลิดสนิ จ ากัด 
๕. นายวชิิต  วงษ์พานิชย ์ กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสระบุร ี จ ากัด 
๖. นายจรัญ  เผือดจันทึก กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด  
๗. นางสาวธฤษวรรณ  อ าพันพงษ ์ กรรมการด าเนินการ 
๘. นางพรพิศ  ศุขสมาน กรรมการด าเนินการ 
๙. นางวนัเพ็ญ  ดวงมาลา กรรมการด าเนินการ 

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มาประชมุ 
๑๐. นายอ านาจ  บุญเครือพันธุ ์ ผู้แทน สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ ากัด 
๑๑. นายแพทยป์ระสงค ์ ธีรกิจไพศาล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 
๑๒. นายช านาญ  ลิ้มภักดี ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลชลบุรี จ ากัด 
๑๓. นายขจิต  หมู่ดี  ผู้แทน สอ.สาธารณสุขปทุมธานจี ากัด 
๑๔. นายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎ ี ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ ากัด 
๑๕. นางศิริอร  ภัทรพฤกษา ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด 
๑๖. นายสาคร  รอดขันเมือง ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานีจ ากัด 
๑๗. นายพิพฒัน ์ จันทะคุณ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขพษิณุโลก  จ ากัด 
๑๘. นายนิยม  ศิริ  ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดนา่น  จ ากัด 
๑๙. นางนัยนา  อ่อนโพธิ์แก้ว ผู้แทน สอ.กรมควบคุมโรค จ ากดั 
๒๐. นายวิษณ ุ สุภศร ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  จ ากัด 
๒๑. นายสุรวชิญ์  เรืองประโคน ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม  จ ากัด 
๒๒. นางสาววีระวรรณ  จิระไชย ผู้แทน สอ.ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด 
๒๓. นายสุมติร  บุตรฉัตร ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครสวรรค์  จ ากัด 
๒๔. นายทวสีา  เครือแพ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสุราษฎรธ์านี  จ ากัด 
๒๕. นายประมวล  อ่อนฤทธิ์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขก าแพงเพชร จ ากัด 
๒๖. นายเอนก  นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท  จ ากัด 
๒๗. นางสาวตรีทิพย ์ มาโต ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยนาท  จ ากัด 
๒๘. นายวรวิทย ์ สุฉันทบุตร ผู้แทน สอ.องค์การเภสัชกรรม  จ ากัด 
๒๙. นายบัญญัต ิ อัตมณีย์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด 
๓๐. นายประชุม  รุจาคม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ  จ ากัด 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๒ / ๑๓ 

๓๑. นายภิญโญ  ธารางกูร ผู้แทน สอ.สาธารณสุขกระบี่  จ ากัด 
๓๒. นายมะณู  บุญศรีมณีชยั ผู้แทน สอ.สาธารณสุขหนองคาย  จ ากัด 
๓๓. นายภิรมย์  บุญเจือ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขเพชรบุรี  จ ากัด 
๓๔. นายอัศนีย ์ ปัญจะโรทัย ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสระบุรี  จ ากัด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางอนุตรา  แย้มกลิ่นพุฒ หัวหน้าสนง.ตรวจบัญชสีหกรณ์นนทบุรี 
๒. นายศิริพจน์  ทองนวล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
๓. นายสพุัฒน์  ศานติรัตน ์ ผุ้สอบบัญช ี
๔. นายวิทัศ  วัฒนศักดิ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
๕. นพ.สุรชัย   ติษยาธิคม รักษาการผู้จัดการ ชอ.สธ. 
๖. นายวนิัย  นิยโมสถ รองประธานกรรมการ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๗. นางนิดรณ ์ วัฒนานุกูลกิจ รองประธานกรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ ากัด 
๘. นายประมาณ  ชอนตะวัน ประธานกรรมการ สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด 
๙. นางสาวถนอมจิตร ์ วัฒนเรืองโกวิท กรรมการ ทนท. ผจก. สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด 
๑๐. ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด  
๑๑.  นางกอบกุล ธนาโนวรรณ ผู้จัดการ สอ.บริษัททา่อากาศยานไทย จ ากัด  
๑๒. นายประกาย  ตปนียากร ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม จ ากัด 
๑๓. นางสุกัญญา  ไผทโสภณ เหรัญญิก สอ.สาธารณสุขอุทัยธานี จ ากัด 
๑๔. นางอารีรัตน ์ เนติวัชรเวช ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขยโสธร จ ากัด 
๑๕. นางจนัทร์จิรา  บุตรชาล ี ผู้จัดการ สอ.สาธารณสุขเลย  จ ากัด 

ผู้สังเกตการณ์จากสหกรณ์สมาชิก  ๓๓  คน 
 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๓ / ๑๓ 

เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 
มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม  ๓๑ คน จาก สหกรณ์สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ทั้งสิ้น 

๕๒ สหกรณ์   ครบองค์ประชุม นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ประธานกรรมการด าเนินการ ท าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  แจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ ประธานฯ แนะน า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๗,  ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้สอบบัญชี, ผู้แทน

สหกรณ์สมาชิกที่มาประฃุม หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และแขก
รับเชิญจากสหกรณ์นอกกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้งผู้แทนจากสหกรณ์ในกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่เป็น
สมาชิกท่ีได้ส่งผู้แทนมาร่วมประชุมด้วย 

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 ๒๕๕๙ 

ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ได้จัดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙   เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ ณ ห้องราชาวดี ชั้นที่ ๔ โรงแรม
ทีเคพาเลซ   ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นั้น 

ชุมนุมสหกรณ์ได้มี หนังสือที่ ชอ.สธ. ว ๒๓๐/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ส่ง (ร่าง) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๕๙ ไปถึงผู้แทนสหกรณ์ท่ีได้เข้าประชุม เพ่ือพิจารณา  หากมีค า
ทักท้วงให้แจ้งชุมนุมสหกรณ์ฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือ 

 ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลา ๔๕ วัน ไม่มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทักท้วง จึงถือว่าผู้แทนสหกรณ์
สมาชิก ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ 

 ซึ่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙  ได้เสนอในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๗ - ๒๙ รวม  ๑๓ หน้า  
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๙ 

 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๔ / ๑๓ 

วาระท่ี ๓. เรื่องรับทราบการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ 
ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ  แจง้เรื่องการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ ตามรายละเอียดในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๓๐ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
         จ านวนสมาชิกยกมาจากปี ๒๕๕๘ ๔๙ สหกรณ์ 

เข้าใหม่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ๓ สหกรณ์ 
จ านวนสมาชิก ณ วันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ ๕๒ สหกรณ์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

วาระท่ี  ๔  รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๕๙ แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ์ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการ  เป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  เสนอรายงานแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดในหนังสือ

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๓๒ – ๔๘ รวม ๑๗ หน้า  โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานทั่วไป แสดงฐานะทางการเงินในปี ๒๕๕๙  

ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นปี ๒๕๕๙ และปี ๒๕๕๘ หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วันสิ้นปี  (บาท) เปลี่ยนแปลง 

๒๕๕๙ ๒๕๕๘ บาท ร้อยละ 
เงินรับฝากประจ า 623,000,000.00 434,800,000.00 188,200,000.00 43.28 

เงินรับฝากเผื่อเรียก 0.00 0.00 0.00 0.00  

เงินกู้ 151,800,000.00 190,600,000.00 -   38,800,000.00 - 20.36 

หนี้สินรวม 775,642,014.82 625,992,326.23 149,649,688.59 23.91 

ทุนเรือนหุ้น 326,748,500.00 158,718,500.00 168,030,000.00 105.87 

ทุนส ารอง 8,323,078.69 5,377,419.79 2,945,658.90 54.78 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 4,024,000.00 2,727,000.00 1,297,000.00 47.56 

ก าไรสุทธิ 17,574,841.76 11,431,364.51 6,143,477.25 53.74 

ทุนรวม 356,670,420.45 178,254,284.30 148,494,215.70 83.30 

สินทรัพย์รวม 1,132,312,435.27 804,246,610.53 328,065,824.74 40.79 

เงินลงทุนในสหกรณ์สมาชิก 0.00 20,000,000.00 -   20,000,000.00 -100.00 

เงินลงทุนในสหกรณ์อื่น 270,000,000.00 190,000,000.00 80,000,000.00 42.11 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 845,000,000.00 584,000,000.00 261,000,000.00 44.69 

 
๒.  จ านวนสมาชิก  

 จ านวนสมาชิกยกมาจากปี ๒๕๕๘         ๔๙   สหกรณ ์
 เข้าใหม่ระหว่างปี ๒๕๕๙      ๓   สหกรณ ์
 จ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี ๒๕๕๙  ๕๒   สหกรณ ์
 จ านวนสมาชิกเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจ านวนสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก ๑๕๖ สหกรณ์ 
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๓.  ทุนเรือนหุ้น  ในวันสิ้นป ี๒๕๕๙ ชอ.สธ.มีทุนเรือนหุ้น ๓๒๖,๗๔๘,๕๐๐ บาท เพ่ิมจากปีก่อน 
๑๖๘,๐๓๐,๐๐๐  บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐๕.๘๗ ถือหุ้นเฉลี่ยสหกรณ์ละ ๖,๒๘๓,๖๒๕.๐๐ บาท  สหกรณ์ท่ี
ถือหุ้นสูงสุด ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ต่ าสุด ๕๐๐ บาท 

๔.  เงินรับฝาก  ณ วันสิ้นปี ชอ.สธ.มีเงินรับฝากท้ังสิ้น ๖๒๓.๐ ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ๑๘๘.๒ 
ล้านบาท  เป็นเงินรับฝากประจ าทั้งสิ้น  จาก ๗ สหกรณส์มาชิกกับ ๓ สหกรณ์อ่ืน ในระหว่างปี ไม่มีสหกรณ์ ใช้
บริการ เงินรับฝากเผื่อเรียก  

๕.  การกู้เงิน 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบ ให้ชุมนุมสหกรณ์ ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไว้ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาทเท่ากับปีก่อน 
ในระหว่างปี ๒๕๕๙  ได้รับวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชี ๑๐ ล้านบาทเท่ากับปี

ก่อน และวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน ๑๓๓ ล้านบาท เท่ากับปี ๒๕๕๘  ในวันสิ้นปี ๒๕๕๙ มีหนี้เงินกู้
จากธนาคารกรุงไทย คงค้าง ๑๐๑.๘ ล้านบาท 

 การใช้เงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในปี ๒๕๕๙ ชอ.สธ. ได้รับวงเงินกู้ ๑๕๗ ล้านบาท  ในวันสิ้นปี 
๒๕๕๙ มีหนี้เงินกู้ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาคงค้าง ๕๐.๐ ล้านบาท 

นอกจากการใช้เงินกู้จากธนาคารแล้ว ชอ.สธ.ยังได้ใช้แหล่งเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ด้วยการขายหุ้นกู้
โดยมีสัญญาซื้อคืน  ซึ่ง ชอ.สธ.ขายหุ้นกู้โดยมีสัญญาซื้อคืน ตลอดปี จ านวน ๑๖ สัญญา เป็นจ านวนเงิน 
๓๗๐.๗๗ ล้านบาทและได้ซื้อคืนทั้งสิ้นในต้นเดือนธันวาคม 

๖. การลงทุนในปี ๒๕๕๙ 
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์  ในปี ๒๕๕๙ แม้ ชอ.สธ.ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้หลายครั้ง  แต่ไม่มีสหกรณ์

ใดขอกู้  จึงไม่มีเงินให้กู้คงค้าง ในวันสิ้นปี  
การฝากเงินในสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์อ่ืน ยกมาจากปีก่อน จ านวน ๒๑๐ ล้านบาทและในปี ๒๕๕๘ 

ได้ฝากเงินเพ่ิมขึ้น ๑๕๐ ล้านบาท และครบก าหนดถอน ๙๐ ล้านบาท ในวันสิ้นปี ๒๕๕๙ จึงมีเงินฝากสหกรณ์
อ่ืนคงเหลือ ๒๗๐ ล้านบาท 

การลงทุนในพันธบัตร ชอ.สธ. มีเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังยกมาจากปี 
๒๕๕๘ จ านวน ๘ ล้านบาท และมีพันธบัตรออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. จ านวน ๔ ล้านบาท มวีัตถุประสงค์ เพ่ิอ
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  ในระหว่างปี ๒๕๕๙ พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ครบก าหนด
ไถ่ถอน ๔ ล้านบาท คงเหลือพันธบัตรในวันสิ้นปี ๘ ล้านบาท 

การลงทุนในตราสารหนี้ อ่ืนของ ชอ.สธ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ยกมาจากปี ๒๕๕๘ จ านวน ๕๗๒ ล้าน
บาทในระหว่างปี ๒๕๕๙ ชอ.สธ. ได้ลงทุนในหุ้นกู้เพ่ิม จ านวน ๒๖๕ ล้านบาท และไม่มีหุ้นกู้ครบก าหนดไถ่
ถอน หรือจ าหน่าย  คงเหลือในวันสิ้นปี  ๘๓๗ ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๒๖๕  ล้านบาท 

๗. รายได้ และค่าใช้จ่าย ในปี ๒๕๕๙ ของ ชอ.สธ. 
รายไดจ้ากลงทุน    ๔๒,๘๐๕,๘๙๖.๘๖  บาท 
รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า              ๓๐๐.๐๐  บาท 
รายจ่ายดอกเบี้ย   ๒๓,๗๑๗,๗๑๐.๓๗  บาท 
รายจ่ายด าเนินงาน    ๑,๕๑๓.๖๔๔.๗๓  บาท 
มีก าไรสุทธิประจ าปี   ๑๗,๕๗๔,๘๔๑.๗๖  บาท 
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๘. การให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิก 
๘.๑  ในปี ๒๕๕๙ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด 

และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด ก าหนดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวัน
เสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่คณะ
ผู้บริหารสหกรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 ชอ.สธ. ก าหนดให้สหกรณ์สมาชิก ส่งบุคคลเข้าสัมมนา โดยได้รับยกเว้น ค่าเข้าสัมมนา จ านวนสหกรณ์
ละ ๒ คน และสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นสมาชิก สหกรณ์ละ ๑ คน   

๘.๒  ชอ.สธ.ได้จัดสัมมนา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ สหกรณ์สมาชิก  และแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รู้เรื่องการออมย่อมสบายตอนแก่  

ชอ.สธ. ก าหนดให้สหกรณ์สมาชิก ส่งบุคคลเข้าสัมมนา โดยได้รับยกเว้น ค่าเข้าสัมมนา จ านวน
สหกรณ์ละ ๒ คน และสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นสมาชิก สหกรณ์ละ ๑ คน  
และหากสหกรณ์ใด ส่งผู้เข้าสัมมนามากกว่า จ านวนที่ได้รับยกเว้น ก็ให้เก็บค่าเข้าสัมมนาเพียงคนละ ๗๐๐ บาท 
ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกกว่าค่าใช้จ่ายต่อคน ที่ ชอ.สธ. ต้องจ่าย ทั้งนี้เพ่ือหวังให้สหกรณ์ต่าง ๆ ส่งคนเข้าร่วมมากๆ   ได้
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก ๑๙ สหกรณ์สมาชิก จ านวน ๓๔ คน และ ๒ สหกรณ์ท่ียังไม่เป็นสมาชิก จ านวน ๓  คน 
กับแขกรับเชิญอีกจ านวนหนึ่ง 

เรื่องที่จัดนี้  เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์เก่ียวกับหลักคิดในการก าหนดนโยบายการบริหารเงินกู้ ซึ่ง 
เป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยมีการจัด 

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๙ ชุมนุมสหกรณ์  
ในวันสิ้นปี ๒๕๕๙ ชอ.สธ. ยังคงมีขนาดสินทรัพย์ มากเป็นอันดับที ่๔ เมื่อเทียบกับชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์อื่นเช่นเดียวกับปีก่อน  
และเม่ือเปรียบเทียบก าไรสุทธิประจ าปี และจ านวนทุนรวม เป็นอันดับที่ ๔   

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายแพทย์ประสงค ์ ธีรกิจไพศาล  ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด  ได้อภิปรายวา่ ตามที่มีข่าวการสั่ง

เลิกกิจการ ของสหกรณ์เคหะสถานนพเก้าร่วมใจ จ ากัด  ซึ่งมีชมุนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด เป็นผูฝ้ากเงินรายใหญ่และ
โดยที่ ชอ.สธ. มีเงินฝากอยู่กับชมุนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด คณะกรรมการด าเนินการได้ด าเนนิการอะไรไปแล้วบ้าง 

ประธานฯ  แจง้ว่าชอ.สธ.มีเงินฝากกับ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด จ านวน ๒๐ ลา้นบาท และการสั่งเลิก
กิจการ  เพิ่งเป็นข่าวในสปัดาห์ที่ผ่านมา  ประธานแจ้งวา่จะน าเข้าพิจารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่  ถ้าชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากัด ไม่เสียหายถึงขัน้ปิดบัญชไีม่ได้   ก็ไมน่่า
กระทบกระเทือนมาก   
 นายเอนก  นาคดิลก  ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท จ ากัด เสนอให้ถอนเงินฝากทันที จะไดด้อกเบี้ยเท่าไร ไม่
เป็นไร หรือท าอะไรได้ให้รีบท า 
 รักษาการผู้จัดการ  เสนอว่าไมค่วรตื่นตระหนก ให้วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน แล้วประเมินว่าจะมี
ผลกระทบอยา่งไร  แล้วจึงตัดสนิใจว่าจะด าเนนิการอย่างไร  เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหาย หรอืให้เสียหายน้อยที่สุด   
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วาระท่ี ๕  พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธานฯ  มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้เสนอ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๕๙ ตามท่ีปรากฏในหนังสือ

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๕๐ – ๕๒  โดยได้ให้ที่ประชุมใหญ่แก้ไข ที่หน้า ๕๑ ข้อ
3.6    ดา้นหน้ีสิน ให้แกไ้ข  จาก 
“                       -   เงินกูย้มืธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)        จ  านวนเงิน   225,000,000.00   บาท” 
แกเ้ป็น  
“                       -   เงินกูย้มืธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)        จ  านวนเงิน     50,000,000.00   บาท” 

ที่ประชุม  รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 

วาระท่ี ๖ พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ าปี ๒๕๕๙  
ประธานฯ  มอบให้ผู้สอบบัญชี เป็นผู้เสนอ   
ผู้สอบบัญชี  แถลงว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  

จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงิน
สด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  และหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ แล้ว 
เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๕๘ – ๖๗ รวม  ๑๐ หน้า 
โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์ ๑,๑๓๒,๓๑๒,๔๓๕.๒๗   บาท 
 หนี้สิน  ๗๗๕,๖๔๒,๐๑๔.๘๒   บาท 
 ทุนรวม  ๓๕๖,๖๗๐,๔๒๐.๔๕   บาท 
  เป็นทุนเรือนหุ้น ๓๒๖,๗๔๘,๕๐๐.๐๐   บาท 
 งบก าไรขาดทุน 
  รายได้รวม ๔๒,๘๐๖,๑๙๖.๘๖   บาท 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ๒๓,๗๑๗,๗๑๐.๓๗   บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   ๑,๕๑๓.๖๔๔.๗๓   บาท 
  ก าไรสุทธิ ๑๗,๕๗๔,๘๔๑.๗๖   บาท 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๘ / ๑๓ 

วาระท่ี ๗  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๙ 
ประธานฯ  ได้น าเสนอ ข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                                                                                                                                                                                

ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) สัดส่วน(%) 

     ก าไรสุทธิ ๑๗,๕๗๔,๘๔๑.๗๖ ๑๐๐.๐๐ 

๑.  เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของก าไรสุทธิ ๒,๗๑๖,๖๗๙.๗๖ ๑๕.๔๖ 

๒.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ไมเ่กินร้อยละหนึ่งของก าไร
สุทธิ แต่ไมเ่กิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๗ 

๓.  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วไมเ่กินร้อยละสิบต่อปีโดยคิดตามส่วนแห่ง
ระยะเวลาเป็นรายวัน (ร้อยละ ๕.๘๐ ต่อปี) ๑๓,๓๔๙,๒๔๗.๐๐ ๗๕.๙๖ 

๔.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณส์มาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่หกรณส์มาชิกได้ท า
ไว้กับชุมนุมสหกรณ์ในระหว่างป ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕.  เป็นโบนสัแก่กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีชุมนมุสหกรณไ์ม่เกินร้อย
ละสบิของก าไรสุทธิ ๕๗๘,๙๑๕.๐๐ ๓.๒๙ 

๖.  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ตามที่มีอยูเ่มื่อสิ้นปนีั้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๗๑ 

๗.  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสบิของก าไรสุทธิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๗ 

๘.  เป็นทุนรับโอนหุ้นไมเ่กินร้อยละห้าแห่งทุนเรือนหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบญัชีนั้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๒๘ 

๙.  เป็นทุนสวสัดิการเจ้าหน้าท่ีหรอืลูกจ้างของชุมนุมสหกรณ์ไม่เกิน ร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๕๗ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๕๙ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

เสนอ 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๙ / ๑๓ 

วาระท่ี ๘  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการเป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  

ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๗๒ - ๗๗ รวม  ๖ หน้า เพ่ือวาง
ราก ฐาน  ของ ชอ.สธ. และสนับสนุนให้มีการเจริญเติบโต อย่างมั่นคง และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยใช้
แนวคดิของ  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 ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ ในวันสิ้นปี 
 จ านวนสมาชิก  ๖๒  สหกรณ์  จะเพ่ิมข้ึน  ๑๐ สหกรณ ์
 ทุนเรือนหุ้น ๓๗๐ ล้านบาท จะเพ่ิมขึ้น    ๔๓.๒๕ ล้านบาท 
 เงินรับฝาก ๖๐๐ ล้านบาท จะลดลง      ๒๓.๐๐ ล้านบาท 
 เงินกู้ ๒๖๐ ล้านบาท จะเพ่ิมขึ้น  ๑๐๘.๒๐ ล้านบาท 
๔.๒ ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 
 รายได้  ๕๔,๖๓๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ค่าใช้จ่าย ๓๑,๕๖๐,๑๘๐.๐๐  บาท 
 ก าไรสุทธิ ๒๓,๐๗๒,๘๒๐.๐๐  บาท 
๔.๓ ประมาณการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๐ 
๔.๔ ประมาณการรายจ่ายงบบริหารประจ าปี ๒๕๖๐  จ านวนรวม ๑,๗๖๐,๑๘๐.๐๐ บาท 
๔.๕ ประมาณการรายจ่ายงบลงทุน และ ครุภัณฑ ์ประกอบด้วยค่า ซื้อทาวน์เฮาส์เก่า ๓ ชั้น ที่

ปรับปรุงแล้ว พื้นที่ดิน ๑๖ ตารางวา จ านวน ๑ หลังเพ่ือใช้เป็นส านักงาน ที่วงเงิน ๒,๔๐๐.๐๐๐ บาท และ
ครุภัณฑ์ส านักงาน และการจัดแต่งห้องประชุม รวมวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบลงทุนทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ- รายจ่าย และงบลงทุน ประจ าปี 
๒๕๖๐  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเสนอ และให้ถัวจ่ายในระหว่างหมวดที่ ๑ ถึง ๙ ได้ 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๑๐ / ๑๓ 

วาระท่ี ๙ พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค  าประกันประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เหตุผล  ประกอบการขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ า

ประกันประจ าปี ๒๕๖๐ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ตามที่ปรากฏในหนังสือ
ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๘๓ – ๘๔  

ณ วันสิ้นปี ๒๕๕๙  ชุมนุมสหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้น  ๓๒๖,๗๔๘,๕๐๐  บาท และ ณ วันสิน้เดือนก่อนวัน
ประชุมใหญ่ (ศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐) มีทุนเรือนหุ้น  ๓๕๙,๔๕๖,๕๐๐ บาทในปี ๒๕๖๐  ชุมนุมสหกรณ์ฯมี
ความจ าเป็นเพื่อจะรองรับการด าเนินธุรกิจให้สามารถบริการสหกรณ์สมาชิกได้มากข้ึน  และมีเครื่องมือรักษา
สภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการด าเนินการ  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงิน  
ซ่ึงชุมนุมสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  ๒๕๖๐  เป็นจ านวนเงิน  ๖๐๐  ล้านบาท 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  ๒๕๖๐  เป็นจ านวน
เงิน  ๖๐๐  ล้านบาท  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
 
 
วาระท่ี ๑๐  พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๖๐ 

ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ  เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ เสนอว่าตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  ข้อ ๖๔. ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   จากผู้แทนสหกรณ์สมาชิก   หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมหนึ่งคน  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์เป็นการประจ าปี 

มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการจ านวน ๒ ราย แต่มีคุณสมบติ เพียง ๑ รายได้แก่  
๑. นายวิทัศ  วัฒนศักดิ์   ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอ โดยสังเขป ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๙๑ 

นายเอนก นาคดิลก  ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จ ากัด และ นายศิริพจน์ ทองนวล 
ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบทุกเดือน และแจ้งผลการตรวจสอบ ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ ในวันประชุมประจ าเดือนคราวต่อไป  

ประธาน  แจ้งว่าจะรับไว้ เพ่ือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๖๐  และ

ก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 

  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๑๑ / ๑๓ 

วาระท่ี ๑๑  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั ง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานฯ  มอบให้เลขานุการ  เป็นผู้เสนอ 
เลขานุการ เสนอว่าตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  ข้อ ๓๗ (๕) ที่

ประชุมใหญม่ีอ านาจและหน้าที่ “พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๒ ราย ได้แก่   
๑. ส านักงานสุพัฒน์-บุตร โดย นายสุพัฒน์  ศานติรัตน์  ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  ๔๕,๐๐๐ บาท 
๒. นายสุทิน  รัตนวิจิตร  ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  ๕๕,๐๐๐ บาท 
ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอ โดยสังเขปของทั้ง ๒ คน ตามที่ปรากฏในหนังสือประกอบการประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้าที่ ๙๓ คัดเลือก 

ข้อเสนอ คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้วเห็นสมควร คัดเลือก ส านักงานสุพัฒน์-บุตร โดย นาย
สุพัฒน์  ศานติรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชี ชุมนุมสหกรณ์ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ และคัดเลือก นายสุทิน  รัตนวิจิตร เป็น
ผู้สอบบัญชีส ารอง 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกส านักงานสุพัฒน์-บุตร โดย นายสุพัฒน์  ศานติรัตน์ เป็นผู้สอบ
บัญชีเพ่ือเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ประจ าปี ๒๕๖๐  และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 
๔๕,๐๐๐ บาท และคัดเลือก นายสุทิน  รัตนวิจิตร เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 

 
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 ๒๕๖๐ 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 11,039,768.45 บาท 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตติามที่เสนอ 
  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๑๒ / ๑๓ 

วาระท่ี ๑๓  พิจารณาเลือกตั งกรรมการด าเนินการ 
ประธานฯ  แจ้งว่า กรรมการด าเนินการในคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๗ มีจ านวน ๙ คน ต้องพ้น

จากต าแหน่ง  ตามข้อบังคับ  ข้อ ๔๑ (๑) “ถึงคราวออกตามวาระ” จ านวน ๔  คน ได้แก ่
๑. นายสุชาติ  แก่นจันทร์ เลขานุการ 
๒. นางสาวธฤษวรรณ  อ าพันพงษ์ กรรมการ 
๓. นายวิชิต  วงษ์พานิชย์ กรรมการ 
๔. นายจรัญ  เผือดจันทึก กรรมการ 
และต้องพ้นจากต าแหน่ง  ตามข้อบังคับ  ข้อ ๔๑  (๗)  “เมื่อพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ฯ” 

จ านวน ๒ คน คือ 
๕. นางพรพิศ  ศุขสมาน กรรมการ 
๖. นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา กรรมการ 

คงเหลือกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งต่อไปอีก ๑ ปี จ านวน ๓ คน  ได้แก่ 
๑. นางแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางส าราญ  ศิริวัตร รองประธานกรรมการ 
๓. นายสัตวแพทย์ประวิทย์  ชุมเกษียร รองประธานกรรมการ 

 จึงต้องเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ออกตามวาระ ๔ คน และเลือกแทนต าแหน่งออกก่อนวาระอีก 
๒ คน รวมเป็นต้องเลือกตั้งใหม่ ๖ คน เพื่อให้มีจ านวนกรรมการรวม ๙ คน 
 จะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ ปี   จ านวน ๔ คน 
 และอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๑ ปี  จ านวน ๒  คน 
โดยใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ตาม“ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ว่าด้วย การ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ที่ประชุม ได้เสนอชื่อผู้แทนสหกรณ ์และมผีู้แทนสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติฯ สมัครด้วยตัวเอง เพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการรวมจ านวน ๙ คน  

ที่ประชุม  ได้เลือกต้ังผู้แทนสหกรณ์เป็น “กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง” จ านวน  ๓ คนได้แก่ 
 ๑. นายสาคร  รอดขันเมือง ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานีจ ากัด 
 ๒. นายบัญญัต ิ อัตมณีย์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด 
 ๓. นางนัยนา  อ่อนโพธิ์แก้ว ผู้แทน สอ.กรมควบคุมโรค จ ากดั 
ที่ประชุม  เมื่อมีการลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ จ านวนบัตรลงคะแนน ๒๖ ใบ ไม่มีบัตรเสีย ผลการนับ

คะแนนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
๑. นายแพทยป์ระสงค ์ ธีรกิจไพศาล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด   ได้  ๙๕ คะแนน 
๒. นายสุชาติ  แก่นจันทร์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน จ ากัด  ได้  ๙๔ คะแนน 
๓. นายอ านาจ  บุญเครือพันธุ ์ ผู้แทน สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ ากัด  ได้  ๘๓ คะแนน 
๔. นายช านาญ  ลิ้มภักดี ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลชลบุร ี จ ากัด ได้  ๗๙ คะแนน 
๔. นายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎ ี ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ ากัด ได้  ๗๙ คะแนน 
๖. นายประชุม  รุจาคม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยภูมิ จ ากัด ได้  ๗๓ คะแนน 
๗. นายเอนก  นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท จ ากัด ได้  ๓๗ คะแนน 
๘. นายจรัญ  เผือดจันทึก ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครราชสมีา ได้  ๒๘ คะแนน 
๙. นางสาววีระวรรณ  จิระไชย ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด ได้  ๒๖ คะแนน 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ หน้า  ๑๓ / ๑๓ 

อันดับที่ ๑ ถึง ๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ซ่ึงจะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ ปี จ านวน ๔ 
คน  แต่เนื่องจากมีผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๔ เท่ากัน ๒ คน ที่ประชุมจึงให้ทั้ง ๒คน ตกลงกันเอง  

ผลการเลือกตั้ง  จึงเป็นดังนี้ 
อยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ ปี จ านวน ๔ คน ได้แก่ 

๑. นายแพทยป์ระสงค ์ ธีรกิจไพศาล  
๒. นายสุชาติ  แก่นจันทร์ 
๓. นายอ านาจ  บุญเครือพันธุ ์
๔. นายช านาญ  ลิ้มภักดี 

อยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๑ ปี จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
๕. นายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎ ี
๖. นายประชุม  รุจาคม 

 

วาระท่ี ๑๔  เรืองอ่ืนๆ 
ไม่มี 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม  และผู้เข้าร่วมประชุม  แล้วกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
(นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 

(ลงชื่อ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุชาติ  แก่นจันทร์) 

 เลขานุการ 
 
 




