
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑ / ๑๕ 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ห้องสุพรรณิการ์ 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 
๓. น.สพ.ประวิทย์  ชุมเกษียร รองประธานกรรมการด าเนนิการ 
๔. นายสชุาต ิ แก่นจันทร์ เลขานุการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลเลิดสนิ จ ากัด 
๕. นายแพทยป์ระสงค ์ ธีรกิจไพศาล กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า  จ ากัด 
๖. นายช านาญ  ลิ้มภักดี กรรมการด าเนินการ/ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลชลบุรี จ ากัด  
๗. นายอ านาจ  บุญเครือพันธุ ์ กรรมการด าเนินการ 
๘. นายประชุม  รุจาคม กรรมการด าเนินการ 

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มาประชมุ 
๙. นางสุวรรณา  เธียรอังกูร ผู้แทน สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ ากัด 
๑๐. นายวิทยา  ประเทศ ผู้แทน สอ.กรมอนามัย จ ากัด 
๑๑. นายเฉลิมพล  คุ้มศรี ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลล าปาง จ ากัด 
๑๒. นางสาวกัญญมน  รุ่งเรืองธัญญา ผู้แทน สอ.สาธารณสุขปทุมธานจี ากัด 
๑๓. นางล ายวง  ผลพาณชิ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ ากัด 
๑๔. นางสาวพรรณี  ภัทรพงษพ์ันธ ์ ผู้แทน สอ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ ากัด 
๑๕. นายธีรพล  โกวิทหัตถกิจ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด 
๑๖. นายสาคร  รอดขันเมือง ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุดรธานีจ ากัด 
๑๗. นายส าเนา  อ่ิมอ่อง  ผู้แทน สอ.สาธารณสุขพษิณุโลก  จ ากัด 
๑๘. นายแพทย์มานติ  ธีระตันติกานนท ์ ผู้แทน สอ.กรมควบคุมโรค จ ากดั 
๑๙. นายจงวัฒน์  แสงทอง ผู้แทน สอ.สาธารณสุขตาก จ ากัด 
๒๐. นายชูวิทย ์ ธาน ี ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจงัหวัดอุบลราชธานี  จ ากัด 
๒๑. นายสุรวชิญ์  เรืองประโคน ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม  จ ากัด 
๒๒. นายวชิิต  วงษพ์าณชิย์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสระบุร ีจ ากัด 
๒๓. นางวนัเพ็ญ  ดวงมาลา ผู้แทน สอ.ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด 
๒๔. นางชมัยพร  อ าไพพันธุ ์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครสวรรค์  จ ากัด 
๒๕. นายสมโชค  พลูสุข ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสุราษฎรธ์านี  จ ากัด 
๒๖. ดร.นิติเวช  นนท์จันทร์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขนครพนม จ ากัด 
๒๗. นายประมวล  อ่อนฤทธิ์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขก าแพงเพชร จ ากัด 
๒๘. นางนาตยา  ศุจิจนัทรรัตน์ ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจนัทบุรี จ ากัด 
๒๙. นายเอนก  นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท  จ ากัด 
๓๐. นายศรีสวสัดิ ์ เสงี่ยมจิตต์เกษม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยนาท  จ ากัด 
๓๑. นางจนิต์ศุจี  เจริญเปลี่ยน ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า  จ ากัด 
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๓๒. นายนิเวศย์  ตันตาปกุล ผู้แทน สอ.สาธารณสุขล าปาง จ ากัด 
๓๓. นายกู้ศักดิ ์ บ ารุงเสนา ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด 
๓๔. นายภิญโญ  พุ่มหอม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสมุทรปราการ  จ ากัด 
๓๕. นายมังกร  อังสนันท์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ ากัด 
๓๖. นางวรนันท์  เรืองโชต ิ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จ ากัด 
๓๗. นายสราวุฒิ  เกิดไพบูลย์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลบ้านแพว้ จ ากัด 
๓๘. นายอัศนีย ์ ปัญจะโรทัย ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสระบุรี  จ ากัด 
๓๙. นายสนอง  เพชรคง ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลเพชรบุรี จ ากัด 
๔๐. นางมาริสา  วัฒนาพล ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลมะการักษ์ จ ากัด 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายราเชนทร ์ ทองนาค ผู้อ านวยการกลุ่มจดัตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 
๒. นายศิริพจน์  ทองนวล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ 
๓. นายสพุัฒน์  ศานติรัตน ์ ผุ้สอบบัญช ี
๔. นายวิทัศ  วัฒนศักดิ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
๕. นพ.สุรชัย   ติษยาธิคม รักษาการผู้จัดการ ชอ.สธ. 
๖. นายวนิัย  นิยโมสถ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด 
๗. รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์  แป้นสัมฤทธิ ์ ประธานกรรมการ สอ.มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จ ากัด 
๘. นางถวิล  ปัญญางามเนตร ผู้จัดการ สอ.มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธิราช จ ากัด 
๙. นายสุริยนั  ธิติวิเชียรเลิศ ประธานกรรมการ สอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จ ากัด 
๑๐. นางอุทุมพร  พรหมวาศ ผู้จัดการสอ.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจนีบุรี จ ากัด 
๑๑. นายช านาญ  มีมลู ประธานกรรมการสอ.สาธารณสขุเลย จ ากัด 
๑๒. นายประกาย  ตปนียากร ประธานกรรมการ สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม จ ากัด 
๑๓. นางสาวสุพิตรา  เศลวัตนะกุล กรรมการสอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 
๑๔. นางกชกร  แผลงสูงเนิน กรรมการสอ.โรงพยาบาลสุรินทร์ จ ากัด 
๑๕. นายศุภรัฐ  พูนกลา้  ประธานกรรมการ สอ.อนามัยสรุินทร์ จ ากัด 
๑๖. นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง ประธานกรรมการสอ. สาธารณสุขยโสธร จ ากัด 
๑๗. นายไมตรี  แก้วมงคล ประธานกรรมการ  สอ.สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
๑๘. นายสุริยา  ดอกบัว กรรมการ สอ.สาธารณสุขจังหวดัอ านาจเจริญ จ ากัด 
๑๙. นายคมกฤษณ์  สุขไชย เลขานุการ สอ.สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
๒๐. นายอิทธิพล  พิมพบุตร เหรัญญิก สอ.สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ จ ากัด 
๒๑. นายประจวบ  ทองสุข  กรรมการ ทนท.ผู้จัดการ สอ.โรงพยาบาลศรีสงัวรสุโขทัย จ ากัด 
๒๒. นายปัญญา  ลาวลิัย ประธานกรรมการสอ. สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จ ากัด 
๒๓. นายสทิธิชัย  ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสอ.สาธารณสขุพัทลุง จ ากัด 

ผู้สังเกตการณ์จากสหกรณ์สมาชิก  ๓๐  คน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๙.๑๐ น. 
เมื่อมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสหกรณ์สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงใน

ที่ประชุมใหญ่ทั้งสิ้น ๕๖ สหกรณ์   ครบองค์ประชุม นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ประธานกรรมการ
ด าเนินการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี ๑. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ  แจ้งเรื่องต่างๆให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
๑.๑ ประธานฯ แนะน า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๘,  และได้มอบให้เลขานุการ แนะน าเพิ่มเติม  
เลขานุการ แนะน าผู้ร่วมประชุมได้แก่ ผู้แทนส านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจสอบกิจการ, 

ผู้สอบบัญชี, ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่มาประฃุม และแขกรับเชิญจากสหกรณ์นอกกระทรวงสาธารณสุข  ที่ได้ส่ง
ผู้แทนมาร่วมประชุมด้วย 

๑.๒ ประธานฯ แจ้งว่า ผู้แทนสหกรณ์ แต่ละคนอาจมีเสียงในการลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนในการถือหุ้น ตามที่ก าหนดในข้อบังคับข้อ ๓๖  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๐๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ ๒๕๔๒ 

๑.๓ ประธานมอบให้รักษาการผู้จัดการ แจ้งแก่ที่ประชุมเรื่อง การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้ชุมนุมสหกรณ์สามารถรับ สหกรณ์เป็นสมาชิกสมทบได้  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายเอนก  นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท  จ ากัด ได้เสนอว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้แทนสหกรณ์

สมาชิกที่ถือหุ้นมาก ๆ ให้มีสิทธิอ์อกเสียงในที่ประชุมใหญ่ ลดลงจากที่เป็นอยู่ 
 

วาระท่ี  ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ได้จัดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐   เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ณ ห้องราชาวดี ชั้นที่ ๔ โรงแรม
ทีเคพาเลซ   ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๑๕  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นั้น 

ชุมนุมสหกรณ์ได้มี หนังสือที่ ชอ.สธ. ว ๒๘๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ส่ง 
(ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ ไปถึงผู้แทนสหกรณ์ที่ได้เข้าประชุม เพ่ือพิจารณา  หากมี
ค าทักท้วงให้แจ้งชุมนุมสหกรณ์ฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน นับจากวันที่ที่ลงในหนังสือ 

 ปรากฏว่าเมื่อพ้นก าหนดเวลา ๔๕ วัน ไม่มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทักท้วง จึงถือว่าผู้แทนสหกรณ์
สมาชิก ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 

 ซึ่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐  ได้เสนอในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๑ – ๓๓ รวม  ๑๓ หน้า  
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๐ 
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วาระท่ี ๓. เรื่องรับทราบการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  แจง้เรื่องการรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ ตามรายละเอียดในหนังสือประกอบการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๔ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
๑. จ านวนสมาชิกยกมาจากปี ๒๕๕๙ ๕๒ สหกรณ์ 

เข้าใหม่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๑ สหกรณ์ 
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จ ากัด สมาชิกเลขที่ ๕๓ 
จ านวนสมาชิก ณ วันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ๕๓ สหกรณ์ 

    ๒. สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓ สหกรณ ์
ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ ากัด สมาชิกเลขท่ี ๕๔ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด  สมาชิกเลขที่ ๕๕ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ ากัด สมาชิกเลขท่ี ๕๖ 

จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๕๖ สหกรณ ์
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระท่ี  ๔  รับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๐ แสดงผลงานของชุมนุมสหกรณ์ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการ  เป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  เสนอรายงานแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดในหนังสือ

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๕ – ๕๑ รวม ๑๗ หน้า  โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 

๑. ผลการด าเนินงานทั่วไป แสดงฐานะทางการเงินในปี ๒๕๖๐ 

ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันสิ้นปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๕๙ หน่วย : บาท 

รายการ 
ณ วันสิ้นปี  (บาท) เปลี่ยนแปลง 

๒๕๖๐ ๒๕๕๙ บาท ร้อยละ 
เงินรับฝากประจ า 648,500,000.00 623,000,000.00 25,500,000.00 4.09 

เงินรับฝากเผื่อเรียก 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินกู้ 199,500,000.00 151,800,000.00 47,700,000.00 31.42 

หนี้สินรวม 848,958,416.03 775,642,014.82 73,316,401.21 9.45 

ทุนเรือนหุ้น 381,996,500.00 326,748,500.00 55,248,000.00 16.91 

ทุนส ารอง 11,039,758.45 8,323,078.69 2,716,679.76 32.64 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 4,918,500.00 4,024,000.00 894,500.00 22.23 

ก าไรสุทธิ 24,719,254.97 17,574,841.76 7,144,413.21 40.65 

ทุนรวม 422,674,013.42 356,670,420.45 95,925,513.42 29.36 

สินทรัพย์รวม 1,271,632,429.45 1,132,312,435.27 139,319,994.18 12.30 

เงินลงทุนในสหกรณ์สมาชิก 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00  

เงินลงทุนในสหกรณ์อ่ืน 310,000,000.00 270,000,000.00 40,000,000.00 14.81 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 895,000,000.00 845,000,000.00 50,000,000.00 5.92 

 

๒.  จ านวนสมาชิก  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๕ / ๑๕ 

 จ านวนสมาชิกยกมาจากปี ๒๕๕๙         ๕๒   สหกรณ ์
 เข้าใหม่ระหว่างปี ๒๕๖๐      ๑   สหกรณ ์
 จ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี ๒๕๖๐  ๕๓   สหกรณ ์
 จ านวนสมาชิกเป็นร้อยละ ๓๓.๙๗ ของจ านวนสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิก ๑๕๖ สหกรณ์ 

๓.  ทุนเรือนหุ้น  ในวันสิ้นป ี๒๕๖๐ ชอ.สธ.มีทุนเรือนหุ้น ๓๘๑,๙๙๖,๕๐๐ บาท เพ่ิมจากปีก่อน 
๕๕,๒๔๘,๐๐๐  บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๖.๙๑ ถือหุ้นเฉลี่ยสหกรณ์ละ ๗,๒๐๗,๘๔๑.๑๓ บาท  สหกรณ์ท่ีถือ
หุ้นสูงสุด ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ต่ าสุด ๕,๐๐๐ บาท 

๔.  เงินรับฝาก  ณ วันสิ้นปี ชอ.สธ.มีเงินรับฝากท้ังสิ้น ๖๔๘.๕ ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ๒๕.๕ 
ล้านบาท  เป็นเงินรับฝากประจ าทั้งสิ้น  จาก ๗ สหกรณส์มาชิกกับ ๔ สหกรณ์อ่ืน ในระหว่างปี ไม่มีสหกรณ์ ใช้
บริการ เงินรับฝากเผื่อเรียก  

๕.  การกู้เงิน 
นายทะเบียนสหกรณ์ได้เห็นชอบ ให้ชุมนุมสหกรณ์ ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไว้ไม่เกิน ๔๘๙.๔๓  ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  ๑๘๙.๔๓ ล้านบาท  
ในระหว่างปี ๒๕๖๐  ได้รับวงเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย เป็นเงินกู้เบิกเกินบัญชี ๑๐ ล้านบาทเท่ากับปี

ก่อน และวงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน ๑๓๓ ล้านบาท ซึ่งใช้มาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖  ในวันสิ้นปี ๒๕๖๐ มีหนี้
เงินกูจ้ากธนาคารกรุงไทย คงค้าง ๙๙.๕ ล้านบาท 

 การใช้เงินกู้จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในปี ๒๕๖๐ ชอ.สธ. ได้รับวงเงินกู้ ๒๕๗ ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 
จ านวน ๑๐๐ ล้านบาท แต่ ชอ.สธ. ยังไม่ได้ส่งหลักประกันเพ่ิม จึงยังคงใช้วงเงินได้เพียง ๑๕๗ ล้านบาท  ซึ่ง 
ชอ.สธ. จะส่งหลักประกันเพิ่มในต้นปี ๒๕๖๑  ในวันสิ้นปี ๒๕๖๐ มีหนี้เงินกู้ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาคงค้าง 
๑๐๐.๐ ล้านบาท 

นอกจากการใช้เงินกู้จากธนาคารแล้ว ชอ.สธ.ยังได้ใช้แหล่งเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ด้วยการขายหุ้นกู้
โดยมีสัญญาซื้อคืน  ซึ่ง ชอ.สธ.ขายหุ้นกู้โดยมีสัญญาซื้อคืน ตลอดปี จ านวน ๒๐ สัญญา เป็นจ านวนเงิน 
๗๗๒.๔๗ ล้านบาทและได้ซื้อคืนทั้งสิ้นในเดือนตุลาคม 

๖. การลงทุนในปี ๒๕๖๐ 
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์  ในปี ๒๕๖๐ แม้ ชอ.สธ.ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้หลายครั้ง  แต่ไม่มีสหกรณ์

ใดขอกู้  จึงไม่มีเงินให้กู้คงค้าง ในวันสิ้นปี  
การฝากเงินในสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์อ่ืน ยกมาจากปีก่อน จ านวน ๒๗๐ ล้านบาทและในปี ๒๕๖๐ 

ได้ฝากเงินเพ่ิมขึ้น ๓๖๐ ล้านบาท และครบก าหนดถอน ๒๗๐ ล้านบาท ในวันสิ้นป ี๒๕๖๐ จึงมีเงินฝากสหกรณ์
อ่ืนคงเหลือ ๓๖๐ ล้านบาท 

การลงทุนในพันธบัตร ชอ.สธ. มีเงินลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังยกมาจากปี 
๒๕๕๙ จ านวน ๔ ล้านบาท และมีพันธบัตรออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. จ านวน ๔ ล้านบาท มวีัตถุประสงค์ เพ่ิอ
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  ในระหว่างปี ๒๕๖๐ ไม่มีการไถ่ถอน และไม่มีการซื้อเพ่ิม  คงเหลือพันธบัตร
ในวันสิ้นปี ๘ ล้านบาท 

การลงทุนในตราสารหนี้ อ่ืนของ ชอ.สธ. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ยกมาจากปี ๒๕๕๙ จ านวน ๘๓๗ ล้าน
บาทในระหว่างปี ๒๕๖๐ ชอ.สธ. ได้ลงทุนในหุ้นกู้เพ่ิม จ านวน ๖๐ ล้านบาท และมีหุ้นกู้ครบก าหนดไถ่ถอน 
จ านวน ๑๐ ล้านบาท  คงเหลือในวันสิ้นปี  ๘๘๗ ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๕๐  ล้านบาท  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๖ / ๑๕ 

๗. รายได้ และค่าใช้จ่าย ในปี ๒๕๖๐ ของ ชอ.สธ. 
รายไดจ้ากลงทุน    ๕๓,๘๐๕,๔๐๑.๓๒  บาท 
รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า              ๓๐๐.๐๐  บาท 
รายจ่ายดอกเบี้ย   ๒๗,๖๘๐,๒๕๗.๓๕  บาท 
รายจ่ายด าเนินงาน    ๑,๔๐๖.๑๘๙.๐๐  บาท 
มีก าไรสุทธิประจ าปี   ๒๔,๗๑๙,๒๕๔.๙๗  บาท 

๘. การจัดหาส านักงานใหม่ 
ในปี ๒๕๖๐ ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ซื้อทาวน์เฮาส์ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 

๒๕๖๐  เป็นอาคาร ๓ ชั้น บนที่ดิน ๑๖ ตารางวา ที่บ้านเลขท่ี ๔๙ ซอยงามวงศ์วาน ๖ แยก ๑๙ ต าบลบางเขน  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โดยส านักงานใหม่ตั้งอยู่ห่างจากประตู ๔ (ประตู
ใกล้สภาการพยาบาล) ราว ๑๐๐ เมตร 

เมื่อซื้อทาวน์เฮาส์ แล้ว  ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ให้ผู้รับเหมา เริ่มเข้าปรับปรุงอาคารตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๐ 
ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร  และติดประตูม้วนหน้าบ้าน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และแสงสว่าง โดยรื้อของเดิมออกท้ังหมด  แล้วติดตั้งใหม่ 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น เพียง ๔ เครื่อง 
การปรับปรุง ส าเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 และได้ย้ายไปใช้ส านักงานใหม่ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ๙ ชุมนุมสหกรณ์  
ในวันสิ้นปี ๒๕๖๐ ชอ.สธ. มีขนาดสินทรัพย์ มากเป็นอันดับที ่๕ เมื่อเทียบกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

อ่ืน  โดยลดลงจากอันดับที่ ๔ ในปีก่อน   
และเม่ือเปรียบเทียบก าไรสุทธิประจ าปี และจ านวนทุนรวม เป็นอันดับที่ ๔   

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายเอนก นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท  จ ากัด ไดอ้ภิปรายเร่ืองเงินที่ ชอ.สธ. ไปฝากประจ าระยะ

ยาวไวท้ี่ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ จ านวน ๒๐ ลา้นบาท ซึง่เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวม
ใจ จ ากัด ลูกหนี้รายใหญ่ ของชมุนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ ถูกสั่งเลิกกิจการ จึงเสนอให้ชอ.สธ. ถอนเงินฝากที่ ชุมนุม
สหกรณ์ธนกิจไทยฯ ทนัที  แต่ทราบจากทีป่ระชุมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว ว่า จะครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อ ปลายปีที่แล้ว  แต่ถึง
ตอนนี้ก็ยังคงฝากอยู่ จึงขอค าอธิบาย  

นายแพทยป์ระสงค ์ ธีรกิจไพศาล กรรมการด าเนินการ ไดช้ี้แจงว่าเงินฝากที่ถามนั้น เดิมเป็นเงนิฝากประจ า ๕ ปี 
จะครบก าหนดถอนได้ ในเดิอนกันยายน ๒๕๖๐  ซึ่งก่อนจะครบก าหนด ชอ.สธ.ได้ทวงถามไป แต่ชุมนุมสหกรณ์ธน
กิจไทยฯ ขาดสภาพคล่อง ทางชมุนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ จึงขอร้องให้สหกรณ์ผู้ฝากเงินอย่าเพิ่งถอนเงินต้น  ส าหรับ
สินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากดั มีมูลค่ามากกว่าเงนิทีน่ าไปฝาก และก าลังด าเนิน 
การเปลียนสนิทรัพย์เปน็เงินหมนุเวียน  ซึ่งต้องใช้เวลาบา้ง เพราะถ้ารีบร้อนเกินไปจะขายได้ในราคาที่ไม่ดี  จึงต้อง
พยายามขายให้ได้ราคาที่ดีที่สุด  ชอ.สธ. จึงได้ฝากต่อ ๑ ปี ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนในอัตราที่ดี  ถือเป็นการลงทุนที่
มีรายได้  และถ้าชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยฯ หาสภาพคล่องไดก้็จะทยอยคืนเงินฝากต่อไป 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๗ / ๑๕ 

นายเอนก นาคดิลก อภิปรายวา่ปีที่แล้วได้ทักท้วงไปแล้ว พอปีนีก้็บอกว่า จะครบก าหนดในอีก ๔ เดือน  ก็ปีหน้า
อย่าให้มีอยู่  ถ้าเกิดความเสียหายขึ้น คณะกรรมการต้องรับเต็มๆ เพราะผู้แทนสมาชิกพูดเรื่องนี้ ๒ ปีติดกัน 

 
 
วาระท่ี ๕  พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๖๐ 

ประธานฯ  มอบให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้เสนอ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ  เสนอรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๖๐ ตามท่ีปรากฏในหนังสือ

ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๕๓ – ๕๕ 
นายกู้ศักดิ ์บ ารุงเสนา ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสงขลา  จ ากัด ไดต้ั้งข้อสังเกตว่า ชอ.สธ. ได้ลงทุนในหุ้นกู้

มากกว่า ๘๘๐ ล้านบาท คิดเป็น ๒ ส่วน ๓ ของการลงทุนทั้งหมด ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีรายชื่อหุ้น
กู้ แต่ไม่ได้แสดงอันดับความน่าเชื่อถือ  โดยที่ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ให้ 
สหกรณ์ ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตั้งแต่ A- ขึน้ไป ถามว่าผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบใน
ประเด็นนี้หรือเปล่า เข้าใจว่าน่าจะมี หุ้นกู้บางตัว มีอันดับความน่าเชื่อถือเป็น BBB+ ซ่ึงต่ ากว่า A- ถือเป็นความ
เสี่ยง  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ชี้แจงว่าการลงทุนของ ชอ.สธ. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เพราะในวันที่ลงทุน ชอ.สธ. ลงทุนในหุ้นกู้ทุกตัวมีอันดับความ
น่าเชื่อถือ ไม่ต่ ากว่า A- ซึ่งต่อมาภายหลังอาจมีหุ้นกู้บางตัว มีอันดับความน่าเชื่อถือ ต่ ากว่า A-   ตามค าแนะน า
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชอ.สธ. จะคงถืออยู่ต่อไปโดยไม่ขายก็ได้ ถือว่าถูกต้อง 

นายธีรพล  โกวิทหัตถกิจ  ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด  เสนอว่าให้ ผู้ตรวจสอบกิจการลง
รายละเอียดมากกว่าในรายงานครั้งนี้ เช่นไปลงทุนหุ้นกู้อะไรบ้างจ านวนเท่าไร หรือไปฝากท่ีสหกรณ์ใดบ้างเพ่ือ
จะได้เปรียบเทียบว่าตรงกับในรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

นายเอนก  นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท  จ ากัด เสนอว่าในการตรวจสอบกิจการระหว่างปี ถ้ามีหุ้น
กู้ตัวใดมีอันดับความน่าเชื่อถือ ลดลงต่ ากว่า A- ก็ควรจะเสนอรายงานด้วย และเสนอสภาพของสหกรณ์ที่ ชอ.สธ. น า
เงินไปลงทุนด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 

  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๘ / ๑๕ 

วาระท่ี ๖ พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ าปี ๒๕๖๐  
ประธานฯ  มอบให้ผู้สอบบัญชี เป็นผู้เสนอ   
ผู้สอบบัญชี  แถลงว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงิน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  

จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงิน
สด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  และหมาย
เหตุเรื่องอ่ืน ๆ แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๕๗ – ๗๑ รวม  ๑๔ หน้า 
โดยสรุปพอสังเขปดังนี้ 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 สินทรัพย์ ๑,๒๗๑,๖๓๒,๔๒๙.๔๕   บาท 
 หนี้สิน  ๘๔๘,๙๕๘,๔๑๖.๐๓   บาท 
 ทุนรวม  ๔๒๒,๖๗๔,๐๑๓.๔๒   บาท 
  เป็นทุนเรือนหุ้น ๓๘๑,๙๙๖,๕๐๐.๐๐   บาท 
 งบก าไรขาดทุน 
  รายได้รวม ๕๓,๘๐๕,๗๐๑.๓๒   บาท 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ๒๗,๖๘๐,๒๕๗.๓๕   บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   ๑,๔๐๖.๑๘๙.๐๐   บาท 
  ก าไรสุทธิ ๒๔,๗๑๙,๒๕๔.๙๗   บาท 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด 
 
  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๙ / ๑๕ 

วาระท่ี ๗  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประธานฯ  ได้น าเสนอ ข้อเสนอของคณะกรรมการด าเนินการในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                

ให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) สัดส่วน(%) 

     ก าไรสุทธิ ๒๔,๗๑๙,๒๕๔.๙๗ ๑๐๐.๐๐ 

๑.  เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของก าไรสุทธิ ๓,๕๔๐,๓๒๓.๕๔ ๑๔.๓๒ 

๒.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ไมเ่กินร้อยละหนึ่งของก าไร
สุทธิ แต่ไมเ่กิน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๑๒ 

๓.  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วไมเ่กินร้อยละสิบต่อปีโดยคิดตามส่วนแห่ง
ระยะเวลาเป็นรายวัน (ร้อยละ ๕.๔๐ ต่อปี) ๑๙,๕๗๔,๕๘๖.๔๓ ๗๙.๑๙ 

๔.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณส์มาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่หกรณส์มาชิกได้ท า
ไว้กับชุมนุมสหกรณ์ในระหว่างป ี ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕.  เป็นโบนสัแก่กรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีชุมนมุสหกรณไ์ม่เกินร้อย
ละสบิของก าไรสุทธิ ๕๗๔,๓๔๕.๐๐ ๒.๓๒ 

๖.  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
ชุมนุมสหกรณ์ตามที่มีอยูเ่มื่อสิ้นปนีั้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๖๒ 

๗.  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสบิของก าไรสุทธิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๐ 

๘.  เป็นทุนรับโอนหุ้นไมเ่กินร้อยละห้าแห่งทุนเรือนหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีทางบญัชีนั้น ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑.๖๒ 

๙.  เป็นทุนสวสัดิการเจ้าหน้าท่ีหรอืลูกจ้างของชุมนุมสหกรณ์ไม่เกิน ร้อยละสิบ
ของก าไรสุทธิ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๔๐ 

 
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๐ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ

เสนอ 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๐ / ๑๕ 

วาระท่ี ๘  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประธานฯ  มอบให้รักษาการผู้จัดการเป็นผู้เสนอ 
รักษาการผู้จัดการ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑  

ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๗๖ – ๘๑ รวม  ๖ หน้า เพ่ือวาง
ราก ฐาน  ของ ชอ.สธ. และสนับสนุนให้มีการเจริญเติบโต อย่างมั่นคง และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยใช้
แนวคิดของ  Balanced scorecard ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานปี ๒๕๖๑ 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 ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ ในวันสิ้นปี 
 จ านวนสมาชิก  ๖๒  สหกรณ์  จะเพ่ิมข้ึน  ๙ สหกรณ ์
 ทุนเรือนหุ้น ๔๒๐ ล้านบาท จะเพ่ิมขึ้น    ๓๘.๐๐ ล้านบาท 
 เงินรับฝาก ๖๓๐ ล้านบาท จะลดลง      ๑๘.๕๐ ล้านบาท 
 เงินกู้ ๓๐๐ ล้านบาท จะเพ่ิมขึ้น  ๑๐๐.๕๐ ล้านบาท 
๔.๒ ประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 
 รายได้  ๕๗,๙๐๙,๒๐๐.๐๐  บาท 
 ค่าใช้จ่าย ๓๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ก าไรสุทธิ ๒๖,๐๒๙,๒๐๐.๐๐  บาท 
๔.๓ ประมาณการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๑ 
๔.๔ ประมาณการรายจ่ายงบบริหารประจ าปี ๒๕๖๑  จ านวนรวม ๒,๒๑๗,๔๓๐.๐๐ บาท 
๔.๕ ประมาณการรายจ่ายงบลงทุน และ ครุภัณฑ ์ประกอบด้วย 

- เครื่องปรับอากาศ    ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท   
- ครุภัณฑ์ส านักงาน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
- จักรยานยนต์  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- ปรับปรุงอาคารส านักงาน   ๔๘๘,๙๐๕.๐๐ บาท 
- รวมงบลงทุนทั้งสิ้น  ๘๖๔,๙๐๕.๐๐ บาท 

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ- รายจ่าย และงบลงทุน ประจ าปี 
๒๕๖๑  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเสนอ และให้ถัวจ่ายในระหว่างหมวดที่ ๑ ถึง ๗ ได้ และถัวจ่ายภายใน
หมวดงบลงทุน 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๑ / ๑๕ 

วาระท่ี ๙ พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค  าประกันประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เหตุผล  ประกอบการขอความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ า

ประกันประจ าปี ๒๕๖๑ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด ตามที่ปรากฏในหนังสือ
ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๘๗ – ๘๘  

ณ วันสิ้นปี ๒๕๖๐  ชุมนุมสหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้น  ๓๘๑,๙๙๖,๕๐๐  บาท และ ณ วันสิน้เดือนก่อนวัน
ประชุมใหญ่ (ศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑) มีทุนเรือนหุ้น  ๓๙๒,๒๐๖,๕๐๐ บาทในปี ๒๕๖๐  ณ วันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ (ก่อนประชุมใหญ่ ๑ วัน) มีทุนเรือนหุ้น  ๔๐๗,๒๐๖,๕๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นเดือนก่อน
อีก ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรอื เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปีก่อน ๒๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท 

ทุนส ารองยกมาจากปี ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๑๑,๐๓๙,๗๕๘.๔๕ บาท และที่ได้รับจัดสรรในวันประชุม
ใหญ่ ๒๕๖๑ อีก ๓,๕๔๐,๓๒๓.๕๔ บาท รวมทุนส ารองหลังจากจัดสรรก าไรสุทธิในวันประชุมใหญ่ เป็นจ านวน 
๑๔,๕๘๐,๐๘๑.๙๙ บาท เมื่อรวมกับทุนเรือนหุ้น จะเป็นเงินทุนรวม   ๔๒๑,๗๘๖,๕๘๑.๙๙ บาท 

๑.๕ เท่า ของทุน = ๑.๕ x ๔๒๑,๗๘๖,๕๘๑.๙๙ = ๖๓๒,๖๗๙,๘๗๒.๙๙ บาท 
ชุมนุมสหกรณ์ฯมีความจ าเป็นเพ่ือจะรองรับการด าเนินธุรกิจให้สามารถบริการสหกรณ์สมาชิกได้มากขึ้น  

และมีเครื่องมือรักษาสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ คณะกรรมการด าเนินการ  จึงเห็นควรเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงิน  ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  ๒๕๖๑ เป็นจ านวนเงิน  ๖๐๐  
ล้านบาท 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม    ๒๕๖๑  เป็นจ านวนเงิน  ๖๐๐  ล้านบาท  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
 
วาระท่ี ๑๐  พิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๖๑  

ประธานฯ  เสนอว่าตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  ข้อ ๖๔. ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   จากผู้แทนสหกรณ์สมาชิก   หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมหนึ่งคน  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์เป็นการประจ าปี 

มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการและมีคุณสมบติ เพียง ๑ รายได้แก่  
๑. นายวิทัศ  วัฒนศักดิ์   ค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการ ๓๕,๐๐๐ บาท 

ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอ โดยสังเขป ตามท่ีปรากฏในหนังสือประกอบการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๙๕ 

นายเอนก นาคดิลก  ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จ ากัด  มีความเห็นว่า ข้อเสนอ
ตรวจสอบกิจการ ที่จะเข้าตรวจสอบทุก ๓ เดือน ขัดต่อระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบทุกเดือน จึงแนะน าว่า เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการได้รับเลือกตั้ง
ไปแล้ว ให้ไปเขียนรับงานเและให้แก้ไขใบเสนองาน  เป็นว่ายินดีจะเข้าตรวจสอบทุกเดือน แล้วให้ท ารายงาน ไว้
ที่ส านักงาน และรวบรวมเสนอทุก ๓ เดือน   

ที่ประชุม  มีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี ๒๕๖๑  และ
ก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ ๓๕,๐๐๐ บาท 
 

  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๒ / ๑๕ 

วาระท่ี ๑๑  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั ง ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ประธานฯ  เสนอว่าตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด  ข้อ ๓๗ (๕) ที่

ประชุมใหญม่ีอ านาจและหน้าที่ “พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ๒ ราย ได้แก่   
๑. นางวิไลพร  นิสสัยดี  ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  ๔๕,๐๐๐ บาท 
๒. นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี  ๕๕,๐๐๐ บาท 
ซึ่งได้แสดงคุณสมบัติ และข้อเสนอ โดยสังเขปของทั้ง ๒ คน ตามที่ปรากฏในหนังสือประกอบการประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๙๗ 

ข้อเสนอ ให้ที่ประชุม พิจารณา คัดเลือก ผู้สมัครหนึ่งราย เป็นผู้สอบบัญชี ชุมนุมสหกรณ์ฯ ประจ าปี 
๒๕๖๑ และคัดเลือก ผู้สมัครอีกหนึ่งรายเป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนางวิไลพร  นิสสัยดี เป็นผู้สอบบัญชีเพ่ือเสนอนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง ประจ าปี ๒๕๖๑  และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ ๔๕,๐๐๐ บาท และคัดเลือก 
นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน  เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 
 
วาระท่ี ๑๒  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ 

ประธานฯ  ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ตามที่ปรากฏในหนังสือประกอบการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้าที่ ๙๙ – ๑๐๔ ดังนี ้

แก้ไชช้อบังคับข้อ 1 ชื่อ  ประเภท  ท่ีตั งส านักงาน  และตรา สาระส าคัญคือ เนื่องจาก ชุมนุมสหกรณ์
ได้ย้ายส านักงานไปอยู่ที่ใหม่ จึงเสนอแก้ไข ที่ตั้งส านักงาน  
จากเดิม “เลขที่  88/7 หมู่  4 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000” 
แก้เป็น “เลขที่ 49  ซอยงามวงศ์วาน 6 แยก 19 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000” 

ส่วนข้อความอ่ืนในข้อ 1 ไม่มีการแก้ไข 
แก้ไชช้อบังคับข้อ 63 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี สาระส าคัญคือ เนื่องจากได้มี การออก

กฎกระทรวง ก าหนดอัตราค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการด าเนินการจึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ออกดังนี้ (เฉพาะ
ข้อความส่วนที่มีการแก้ไข) 

ข้อความเดิม 
“ไม่เกินร้อยละห้าของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด” 

ข้อความใหม่ 
“ไม่เกินร้อยละหนึ่งของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 64  ข้อ 65 ข้อ 66 และเพิ่มเติม ข้อ 64/1, ข้อ 65/1, ข้อ 66/1, ข้อ 66/2 
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มี
มาตรฐานและเป็นเครื่องมือในการสร้างความโปร่งใสแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ กรมส่งเสริมได้จัดท าร่าง
ตัวอย่างในการก าหนดข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการด าเนินการจึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๓ / ๑๕ 

แก้ไชช้อบังคับข้อ 64 ผู้ตรวจสอบกิจการ สาระส าคัญคือ ที่ประชุมใหญ่ อาจเลือกบุคคลหรือ นิติ
บุคคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้   และได้ก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ไว้ในข้อบังคับข้อ 
64 และได้เสนอก าหนดให้เลือกตั้งจ านวน ๑ คน หรือหนึ่งนิติบุคคล 

เพิ่ม ข้อ 64/1 ซ่ึงเดิมไม่มี คือก าหนดขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และให้มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการส ารองได้ 

แก้ไชช้อบังคับข้อ 65 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่มีการแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ แต่
เปลี่ยนข้อความ และคณะกรรมการด าเนินการ เสนอให้ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแน่งได้คราวละ 1 ปีบัญชี 

เพิ่ม ข้อ 65/1 ซ่ึงเดิมไม่มี คือก าหนดการพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีเหตุมากกว่าการถึง
คราวออตามวาระ  

แก้ไชช้อบังคับข้อ 66 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ สาระส าคัญคือ ข้อ 66 เดิม มีทั้งอ านาจ
หน้าที่, การรายงาน และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ ข้อ 66 ใหม่ มีเฉพาะ อ านาจหน้าที่ และได้
ก าหนดใหผู้้ตรวจสอบกิจการ ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด 
ส่วนการรายงาน และความรับผิดชอบ ให้แยกออกไปก าหนดเพิ่มเป็น 2 ข้อใหม ่ 

เพิ่ม ข้อ 66/1 การรายงานผลการตรวจสอบ  ได้น าส่วนที่เดิมก าหนดไว้ในข้อ  66  มาก าหนดเป็นข้อใหม่
แต่มีรายละเอียดมากข้ึน 

เพิ่ม ข้อ 66/2 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ ได้น าสว่นที่เดิมก าหนดไว้ในข้อ  66  มาก าหนดเปน็
ข้อใหม่แต่มีรายละเอียดมากข้ึน 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันฑ์ตามที่เสนอทุกข้อ 
 

วาระท่ี ๑๓   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 ๒๕๖๑ หน้าที่ ๙๔ – ๙๗ 

 ข้อเสนอ  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด เป็นไป
ด้วยความสะดวกคล่องตัว   มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ อนุมัติให้
คณะกรรมการด าเนินการ น าเงินไปฝากหรือลงทุน  ตามข้อ ๓(๗) ได้ ไม่เกินทุนส ารองจ านวน 14,580,081.99 บาท 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตติามที่เสนอ 
  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๔ / ๑๕ 

วาระท่ี ๑๔  พิจารณาเลือกตั งกรรมการด าเนินการ 
ประธานฯ  มอบให้ นายสัตวแพทย์ประวิทย์  ชุมเกษียร รองประธานกรรมการ  เป็นผู้ด าเนินการ

ประชุมเฉพาะวาระนี้    
กรรมการด าเนินการในคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ๘ มีจ านวน ๙ คน ต้องพ้นจากต าแหน่ง  ตาม

ข้อบังคับ  ข้อ ๔๑ (๑) “ถึงคราวออกตามวาระ” จ านวน ๕  คน ได้แก่ 
๑. นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ประธานกรรมการ 
๒. นางส าราญ  ศิริวัตร รองประธานกรรมการ 
๓. นายสัตวแพทย์ประวิทย์  ชุมเกษียร รองประธานกรรมการ 
๔. นายประชุม  รุจาคม กรรมการ 
๕. นายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎ ี กรรมการ 
ซ่ึงนายพิเชฐ  หทัยเดชะดุษฎี ได้ออกจากต าแหน่ง ตั้งแต่สิงหาคม ๒๕๖๐  ตามข้อบังคับ  ข้อ ๔๑  (๗)  “เมื่อ

พ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ฯ” 
และต้องพ้นจากต าแหน่ง ตามข้อบังคับ  ข้อ ๔๑  (๗)  “เมื่อพ้นจากการเป็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ฯ” 

จ านวน ๑ คน คือ 
๖. นายอ านาจ  บุญเครือพันธุ ์ กรรมการ 

คงเหลือกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งต่อไปอีก ๑ ปี จ านวน ๓ คน  ได้แก่ 
๑. นายสุชาติ  แก่นจันทร์ เลขานุการ 
๒. นายแพทยป์ระสงค ์ ธีรกิจไพศาล กรรมการ 
๓. นายช านาญ  ลิ้มภักดี กรรมการ 

 จึงต้องเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ออกตามวาระ ๕คน 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 
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. นายเอนก  นาคดิลก ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลประสาท จ ากัด 
 ๒. นายสาคร  รอดขันเมือง ผู้แทน สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  จ ากัด 
 ๓. นายศรีสวัสดิ ์ เสงี่ยมจิตต์เกษม ผู้แทน สอ.สาธารณสุขชัยนาท จ ากัด 
ที่ประชุม  เมื่อมีการลงคะแนนโดยที่ประชุมใหญ่ จ านวนบัตรลงคะแนน ๓๖ ใบ ไม่มีบัตรเสีย ผลการนับ

คะแนนเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
๑. นายวิทยา  ประเทศ ผู้แทน สอ.กรมอนามัย จ ากัด   ได้  ๑๑๓ คะแนน 
๒. นางสาวพรรณี  ภัทรพงษพ์ันธ์  ผู้แทน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ ากัด  ได้  ๑๐๖ คะแนน 
๓. นายแพทย์มานติ  ธีระตันติกานนท ์ ผู้แทน สอ.กรมควบคุมโรค จ ากดั  ได้  ๑๐๔ คะแนน 
๔. นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลราชวิถ ี จ ากัด ได้  ๑๐๒ คะแนน 
๕. นางวนัเพ็ญ  ดวงมาลา ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด ได้    ๙๒ คะแนน 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ หน้า  ๑๕ / ๑๕ 

๖. นางสุวรรณา  เธียรอังกูร ผู้แทน สอ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ ากัด ได้    ๙๐ คะแนน 
๗. นายธีรพล  โกวิทหัตถกิจ ผู้แทน สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด ได้    ๔๖ คะแนน 
๘. นายสมโชค  พลูสุข ผู้แทน สอ.สาธารณสุขสุราษฎรธ์านี จ ากัด ได้    ๔๕ คะแนน 

อันดับที่ ๑ ถึง ๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ซ่ึงจะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ ปี จ านวน ๕ 
คน  และจะอยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๑ ปี จ านวน ๑ คน 

ผลการเลือกตั้ง  จึงเป็นดังนี้ 
อยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๒ ปี จ านวน ๕ คน ได้แก่ 

๑. นายวิทยา  ประเทศ  
๒. นางสาวพรรณี  ภัทรพงษ์พันธ์ 
๓. นายแพทย์มานิต  ธีระตันติกานนท์ 
๔. นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ 
๕. นางวันเพ็ญ  ดวงมาลา 

อยู่ในต าแหน่งตามวาระ ๑ ปี จ านวน ๑ คน ได้แก่ 
๖. นางสุวรรณา  เธียรอังกูร 

 และท่ีประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์ เป็นประธานกรรมการด าเนินการซึ่ง
จะอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการคือ ๒ ป ี

  

วาระท่ี ๑๕  เรืองอ่ืนๆ 
ไม่มี 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม  และผู้เข้าร่วมประชุม  แล้วกล่าว
ปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)              ประธานที่ประชุม 
(นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

 
 

(ลงชื่อ)           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายสุชาติ  แก่นจันทร์) 

เลขานุการ 




