
ระเบียบวาระที ่2.  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

วนัที ่ 8  ธันวาคม  2559 
ณ ห้องประชุม CK Convention Hall Phichit อ.เมือง จ.พจิิตร 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
  สมาชิกและคณะกรรมการด าเนินการเขา้ร่วมประชุม 1,080 คน ตามลายมือช่ือสมาชิกผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมใหญ่สามญั  ประจ าปี 2559  ซ่ึงมีคณะกรรมการด าเนินการ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
                       1.    นายแพทยป์ริญญา  นากปุณบุตร            ประธานกรรมการ  

2. 
3. 
4. 

นายสุทิน  ไทยภทัรพงศ ์
นายสุริยน จูรัตนากร 
นางฐิติญาภร  สินธุรัตน์ 

รองประธานกรรมการ 1 
รองประธานกรรมการ 2 
เหรัญญิก 

5. 
6. 
7. 

นายประเสริฐ  อินอา้ย   
ดร.ธานี  โชติกคาม   
นางสาวบรรเจิด ถึงกล่ิน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

8. นายมานะ  เกตุตรง กรรมการ 
9. 

10. 
11. 

นางสินีนาฎ  บุญกาญจน์ 
นางกษิภทั  ศรีคมข า 
นางอารียว์รรณ  มีลาภ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

12. นายภิสิทธ์ิ ฟักศรี กรรมการ 
13. นายตรี  คุม้ยิม้ กรรมการ 
14. นายเดชา  จนัทร์สิงห์ กรรมการ 
15. นางถนอมวงศ ์ หาญมนตรี เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายแสงประทีป  น าจิตรไทย    ผูส้อบบญัชี 

2.  นางสุพรทิพย ์      ดว้งมหาสอน  หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พิจิตร 
  3.  นายธงชยั        มากไหม    ผูอ้  านวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 
         ตวัแทน สหกรณ์จงัหวดัพิจิตร 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.  
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
ประธาน ฯ แนะน านางสุพรทิพย ์ ดว้งมหาสอน หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ นายธงชยั มากไหม

ผูอ้  านวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 ตวัแทนจากสหกรณ์จงัหวดัพิจิตร อาศยัความตามมาตรา 57 แห่ง
พระราชบญัญติัสหกรณ์ 2542 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 69. องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่ 
ก าหนดใหก้ารประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน จึงจะเป็นองคป์ระชุม ซ่ึงการประชุมคร้ัง
น้ี สมาชิกมาครบองคป์ระชุมแลว้จึงขอเปิดการประชุมและขอแจง้ใหท้ราบ 

 1.ไดเ้ตรียมขา้วสารเพื่อช่วยเหลือชาวนา เป็นรางวลัเพื่อกระตุน้ใหส้มาชิกเขา้ร่วมประชุม                   
ซ่ึงเตรียมไว ้800 ถุง ขออภยัสมาชิกท่ีไม่ไดรั้บ  

 2. เป็นการจดัประชุมวนัราชการ ในคร้ังต่อไปใหค้ณะกรรมการชุดใหม่ไปวิเคราะห์จะจดัวนั
ราชการหรือวนัหยดุราชการ 

 3.,มีของรางวลัทั้งผูม้าประชุมและผูไ้ม่มาประชุม จะจบัรางวลัตอนปิดการประชุม 
 4. ใหส้มาชิกชมวดีิทศัน์ ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในรอบปี 2559 
ทีป่ระชุมใหญ่สามัญ    รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2557 
ประธานฯ ใหเ้ลขานุการ รายงาน   
เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมสามญัประจ าปี 2558 และ รายงานการประชุมใหญ่วสิามญั คร้ังท่ี 

1/2559 วนัท่ี 20 มกราคม 2559 
ทีป่ระชุมใหญ่สามัญ ไดพ้ิจารณารายงานการประชุมแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั 

ประจ าปี 2558 และ รายงานการประชุมใหญ่วสิามญั คร้ังท่ี 1/2559  
วนัท่ี 20 มกราคม 2559 

 
ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2559 
ผู้จัดการ  รายงานให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 

รายงานประจ าปี ส าหรับปีบัญชีส้ินสุด  31  ตุลาคม  2559 
เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ าปี  วนัพฤหัสบดีที ่ 8  ธันวาคม  2559 

***************************** 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  จดทะเบียนตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  พ.ศ.  2542  
ประเภท ออมทรัพย ์ เม่ือวนัท่ี  26  ธนัวาคม  2520  เลขทะเบียนท่ี  กพธ. 50/2520  จ านวนสมาชิกแรกตั้ง 212 คน  
ไดด้ าเนินงานติดต่อกนัมาจนถึงปีบญัชีส้ินสุด  31  ตุลาคม 2559ปรากฏผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน  ดงัน้ี 
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ที่ รายการ 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 
เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

ร้อยละ 

1. จ านวนสมาชิก  2,495 2,425 70    +2.88 
2. สินทรัพยท์ั้งส้ิน 1,828,921,391.17 1,603,497,073.14 225,424,318.03 +14.05 
3. หน้ีสินทั้งส้ิน 746,430,380.05 596,518,048.39 149,912,331.66 +25.13 
4. ทุนของสหกรณ์ 1,082,491,011.12 1,006,979,024.75 75,511,986.37    +7.50 
5. ก าไร(ขาดทุน)สุทธิประจ าปี 81,094,252.87 73,972,564.97 7,121,687.90    +9.63 
 

รายละเอยีดประกอบรายการข้างต้น 

1.  สมาชิกภาพ   
                                                                                                                    หน่วย : คน 

ที่ รายการ ปีทางบัญชีส้ินสุด 
31 ต.ค. 2559 

ปีทางบัญชีส้ินสุด 
31 ต.ค. 2558 

เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

1. จ านวนสมาชิกตน้ปี  2,425 2,324 101 
2. เพิ่มข้ึนระหวา่งปี  127 157 (30) 
   -  สมาชิกปกติ 59 50 9 
   -  สมทบ      68 107 (39) 
3. ลดลงระหวา่งปี 57 56 1 
   -  สมาชิกปกติ 33 29 4 
   -  สมทบ        24 27 (3) 
 รายละเอียด  ดงัน้ี    
 -  ตาย 8 7 1 
 -  ออกจากราชการ 8 16 (8) 
 -  ยา้ยไปต่างจงัหวดั 9 8 4 
 -  สมคัรใจ 27 23 4 
 -  โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ฯ 5 2 3 
 -  เกษียณอายุ - - - 
 -  ยา้ยหน่วยงาน - - - 
 -  ลาศึกษาต่อ - - - 
 -  ใหอ้อก - - - 
4. จ านวนสมาชิกส้ินปี 2,495 2,425 70 
 -  สมาชิกปกติ 2,031 1,948 83 
 -  สมาชิกสมทบ 464 477 (13) 
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2.  สินทรัพย์ทีส่ าคัญ  
                             หน่วย : บาท 

ที่ รายการ 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

1. เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 103,840,334.73 93,170,377.11 10,669,957.62 +11.45 
2. เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 1,580,692,112.11 1,449,044,461.34 131,647,650.77 +9.09 
3. 
4. 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินชุมนุมฯ 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

0.00 
82,225.99 

20,000,000.00 
117,219.96 

0.00 
(34,993.97) 

0.00 
-29.85 

5. อุปกรณ์ส านกังาน-สุทธิ 675,087.62 314,460.45 360,627.17 +114.68 
6. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 70,364,969.06 1,192,765.54 69,172,203.52 +5,799.31 
7. เงินฝากธนาคาร 68,525,250.88 37,082,788.74 31,442,462.14 +84.79 

8. เงินลงทุนระยะยาว 2,575,000.00 2,575,000.00 0.00 0.00 
9. อาคารส านกังาน

ระหวา่งก่อสร้าง 
1,717,684.03 0.00 1,717,684.03 0.00 

3.  หนีสิ้นทีส่ าคัญ                                                
      หน่วย : บาท 

ที่ รายการ 
ปีทางบัญชี
ส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 

ปีทางบัญชี
ส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 

เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

1. เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 741,378,035.71 582,212,633.79 159,165,401.92 +27.34 
2. หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,824,402.13 4,208,414.60 615,987.53 +14.64 
3. ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคาร

ออมสิน 
0.00 10,000,000.00 (10,000,000.00) -100.00 

4.  ทุนของสหกรณ์ 
                หน่วย : บาท 

ที่ รายการ 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ทุนเรือนหุ้น 890,023,140.00 829,104,170.00 60,918,970.00 +7.34 
2. ทุนส ารอง 97,879,919.15 89,682,819.15 8,197,100.00 +9.14 
3. ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั

ระเบียบและอ่ืน ๆ  
 

13,493,699.10 
 

14,219,470.63 
 

(725,771.53) 
 

-5.10 
4. ก าไรสุทธิประจ าปี 81,094,252.87 73,972,564.97 7,121,687.90 +9.62 
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5.  ปริมาณธุรกจิของสหกรณ์ 

ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

1,256,914,673.38 1,393,753,523.34 (136,838,849.60) -9.82 

แยกเป็น 

 5.1  ธุรกจิสินเช่ือ 

ที่ รายการ 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

1. ลูกหน้ีเงินกู ้     
 1.1  ลูกหน้ีตน้ปียกมา 1,542,627,497.20 1,360,765,165.38 181,862,331.82 +13.37 
 1.2  จ  านวนสัญญา      (สัญญา) 2,112 1,795 317 +17.66 
 1.3  จ่ายเงินกูร้ะหวา่งปี 845,526,912.18 1,050,479,177.36 (204,952,265.18) -19.51 
 1.4  จ  านวนสัญญา     (สัญญา) 1,651 1,580 70 +4.43 
 1.5  ช าระคืนระหวา่งปี 703,256,633.29 868,616,845.54 (165,360,212.25) -19.04 
 1.6  ลูกหน้ีคงเหลือส้ินปี 1,684,897,776.09 1,542,627,497.20 142,270,278.89 +9.22 
 1.7  จ  านวนสัญญา      (สัญญา) 1,191 2,112 (921) -43.60 
2. ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ ้     
 2.1  ดอกเบ้ียช าระจริงระหวา่งปี 105,937,470.00 94,153,431.75 11,784,038.25 +12.52 
3.  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้      (ร้อยละ)     
 - เงินกูส้ามญั,                                  

เงินกูเ้พื่อยานพาหนะ, ฉุกเฉิน, 
อาชีพเสริม, พฒันาคุณภาพชีวติ 

 
 

6.50 

 
 

6.50 

  

 - เพื่อการศึกษา 5.25 5.25   
 - ติดตั้งแก๊ส 6.00 6.00   
 - ทุนเรือนหุน้ 6.25 6.25   
 - พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50 5.50   
 ก าไร (ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจ 81,094,252.87 73,972,564.97 7,121,687.90 +9.62 
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 5.2  ธุรกจิรับฝากเงินจากสมาชิก         
                      หน่วย : บาท 

ที่ รายการ 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2559 
ปีทางบัญชีส้ินสุด 

31 ต.ค. 2558 
เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 
ร้อยละ 

ออมทรัพย์พเิศษ ออมทรัพย์พเิศษ 

1. ตน้ปียกมา 582,212,633.79 468,380,490.39 113,832,143.40 +24.30 
2. ฝากเพิ่มระหวา่ง 411,387,761.20 343,274,345.98 68,113,415.22 +19.84 
3. ถอนระหวา่งปี 252,222,359.28 229,442,202.58 22,780,156.70 +9.93 
4. คงเหลือส้ินปี 741,378,035.71 582,212,633.79 159,165,401.92 +27.34 

6.  ทุนสาธารณประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ   
 ในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2558 ไดอ้นุมติัจดัสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์  
มีจุดมุ่งหมายในการใชเ้พื่อสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้ลบัคืนสู่สมาชิก 

รายการ 
ทุนสาธารณ 
ประโยชน์ 

ทุนส่งเสริม
การศึกษาบุตร

สมาชิก 

ทุนขยายกจิการ
สหกรณ์ 

ทุนเพือ่สมทบ
กองทุนรวมใจ 

ทุนช่วยเหลอื
ผู้ค า้ประกนั 

ทุนรักษา
ระดบัอตัรา
เงนิปันผล 

ยอดคงเหลือยกมา 1 พ.ย. 58 78,918.55 1,778,588.00 3,968,456.00 1,083,084.40 5,330,800.00 1,979,623.68 
บวก  ไดจ้ากการจดัสรร 
ก าไรสุทธิ  ปี 2558 

 
5,300,000.00 

 
569,422.47 

 
0.00 

 
3,300.000.00 

 
0.00 

 
100,000.00 

บวก  รับระหวา่งปี 1,222,461.00 1,500.00 0.00 12,700.00 0.00 0.00 
หัก  จ่ายระหวา่งปี 5,862,279.00 737,500.00 212,076.00 4,320,000.00 100,000.00 0.00 
คงเหลือส้ินปี 31 ต.ค. 59 739,100.55 1,612,010.47 3,756,380.00 75,784.40 5,230,800.00 2,079,623.68 

รายละเอยีดการจ่ายทุนต่าง ๆ ปี  2559  ดังนี้ 
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ 

6.1.1 จ่ายเงินของท่ีระลึกใหส้มาชิก คนละ1,000.00  บาท ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม  2558 
 (2,417 x 1,000.00)     เป็นเงิน           2,417,000.00  บาท  
6.1.2 จ่ายเงินสวสัดิการใหห้น่วยงานละ1,000.00 บาทและสมาชิกในหน่วยงานคนละ 
 100.00  บาท      เป็นเงิน              268,500.00  บาท 
6.1.3 จ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของครอบครัวสมาชิก คือ   

 สมาชิก ใหเ้งินสงเคราะห์พร้อมหรีด คร้ังละ  5,000.-  บาท  คู่สมรส  และ 
 บุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย   (ยกเวน้บุตรบุญธรรม) ใหเ้งินสงเคราะห์ 

 พร้อมหรีด คร้ังละ 1,500.00  บาท    เป็นเงิน   75,300.00  บาท 
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6.1.4 จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวสัดิการสมาชิกผูเ้กษียณอายรุาชการหรือ 
 งานประจ า กรณีเสียชีวติก่อนเกษียณอายรุาชการหรืองานประจ า  

เป็นเงิน             593,000.00  บาท 
  6.1.5  จ่ายเงินกีฬาโครงการออกก าลงักายขา้ราชการสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร 

เป็นเงิน               50,000.00  บาท 
6.1.6  จ่ายร่วมท าบุญบริจาคถุงยงัชีพ 5 ชุด   เป็นเงิน                1,825.00  บาท 

   6.1.7   จ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผูป้ระสพภยัพิบติัต่าง ๆ เป็นเงิน   1,000.00  บาท  
   6.1.8  จ่ายเงินไปศึกษาดูงานสอ.สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ  ากดั 
    และสอ.สาธารณสุขกระบ่ี จ  ากดั  เป็นเงิน            616,489.00  บาท 
     6.1.9  จ่ายเงินยมืงานศพ, งานอุปสมบทและงานมงคลสมรส  
       ใหส้มาชิก  เป็นเงิน         1,100,000.00  บาท 
               6.1.10  จ่ายค่าใชจ่้ายวนังานสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558เป็นเงิน              15,679.00  บาท 
  6.1.11  จ่ายค่าชมรมสหกรณ์ภาคเหนือ  เป็นเงิน     3,000.00  บาท 
   6.1.12  จ่ายเงินบริจาคสนบัสนุนกิจการอ่ืน ๆ เป็นเงิน              68,886.00  บาท 
  6.1.13  ทุนสาธารณประโยชน์สวสัดิการรักษาพยาบาลใหส้มาชิก 

                    ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั จ่ายเงินทุน 
สาธารณประโยชน์สวสัดิการรักษาพยาบาลใหส้มาชิก ปี 2559   

เป็นเงิน             147,000.00 บาท  
6.2  ทุนเพือ่วนัเกดิสมาชิกทุกคน ปีละ 1 คร้ัง  

         ในปี  2559 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
วนัเกิดให้สมาชิกทุกคน ปีละ 1 คร้ัง ตามระเบียบสหกรณ์ฯ โดยโอนเงินเขา้บญัชีออมทรัพยพ์ิเศษของ
สมาชิก 2,523 คนละ  200.00  บาท เป็นเงิน  504,600.00  บาท    
  รวมเงินจ่ายระหว่างปี   5,862,279.00  บาท 

6.3  ทุนส่งเสริมการศึกษา 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  มอบทุนส่งเสริมการศึกษา ปี 2558                           

ใหส้มาชิกทุกคนท่ีมีบุตรก าลงัศึกษาอยูเ่ท่ากนัทุกคน ๆ ละ 500.00  บาท  จ านวน 1,470  ทุน   
เป็นเงิน   737,500.00 บาท 

6.4  ทุนเพือ่กองทุนรวมใจฯ 
6.4.1  ทุนเพือ่สมทบกองทุนรวมใจฯ 
         ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั จ่ายเงินทุนเพื่อกองทุนรวมใจ 

ใหส้มาชิกท่ีเสียชีวติ ปี  2559 จ านวน  8  ราย   เป็นเงิน           1,520,000.00  บาท 
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  6.4.2  ทุนเพือ่กองทุนรวมใจฯ เม่ือสมาชิกอาย ุ60 ปี เกษียณอายรุาชการหรืองานประจ า  
 สหกรณ์จะจ่ายให ้50,000.00 บาท และอายเุพิ่มข้ึนทุกปี 5 ปี จ่ายคร้ังละ 50,000.00 บาท  
 จนครบเงินกองทุนรวมใจฯ ปี 2558  จ  านวน 40  ราย   เป็นเงิน           2,800,000.00  บาท    
        รวมเงิน           4,320,000.00  บาท 
มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่4. เร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2559 
ประธานฯ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ รายงาน 
ผู้ตรวจสอบกจิการ ผลการตรวจสอบ 

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ประจ าปี 2559                      
ของทีมผูต้รวจสอกิจการสหกรณ์  ซ่ึงประกอดว้ยผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยผูต้รวจสอบกิจการ  
3 ท่าน คือ  
              1. นางเพญ็พิมล ธีรธิติไชพา                  ประธาน   ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  
              2. นางปัทมา ผอ่งสมบูรณ์                                    ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
              3. นางสาวนิศานาถ  ใจบุญ                                              ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  
 ผลการตรวจสอบตามขอบเขตของผูต้รวจสอบกิจการ คือ ตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐาน และการบนัทึก
บญัชีระหวา่งเดือน  ตรวจสอบบญัชีรายละเอียดลูกหน้ี  ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝากเก่ียวกบับญัชีคุมยอด 
ตรวจสอบการอนุมติัเงินกู ้ และสัญญาการกูเ้งินของสมาชิกใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ตรวจสอบการรับ
สมาชิกเพิ่มและการออกจากสมาชิกในแต่ละเดือน ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงินของสหกรณ์ 
 ตรวจสอบประจ าเดือนทุกตน้เดือน และหลงัวนัท่ี  20  ของทุกเดือน และเขา้ร่วมประชุมน าเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทุกเดือน โดยมีประธานผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ร่วมประชุมประจ าเดือนทุกเดือนของ
ปีงบประมาณ 2559 ท่ีผา่นมา ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จากผูต้รวจสอบกิจการทั้ง 3 ท่าน ไม่พบขอ้สังเกต 
หรือขอ้ผิดพลาดทุกอยา่งท่ีตรวจสอบรายละเอียด มีการบนัทึกครบถว้น เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง การบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบเป็นไปตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ เป็นไปตามระเบียบ 
 สรุปผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ประจ าปี 2559 ไม่พบ
ขอ้ผดิพลาดในการท างานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ทุกอยา่งปฏิบติัไปตามนโยบาย   
แผนงาน  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั ระเบียบ เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
เป็นไปตามระเบียบ ซ่ึงมีรายละเอียดการตรวจสอบทุกเดือนแจง้การตรวจสอบไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั และลงลายมือช่ือผูต้รวจสอบกิจการไวเ้ป็นหลกัฐานหลงัการตรวจสอบทุกคร้ัง 
มติทีป่ระชุมใหญ่  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่5. เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2559  
ประธานฯ  ใหคุ้ณแสงประทีป น าจิตรไทย ผูส้อบบญัชี รายงาน 
คุณแสงประทปี ขอขอบคุณท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 ท่ีเลือก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แสง.พี.ที เทรดด้ิง              

เป็นผูส้อบบญัชี จากผลการตรวจสอบ ไดต้รวจสอบงบการเงินเรียบร้อยแลว้ ขอน าเสนอดงัน้ี  
ในรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 หนา้ท่ี 84 บรรทดัสุดทา้ยขอแกไ้ข ขอ้ความเดิม 
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 แกไ้ขเป็น วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ไดจ้ดัท างบการเงิน 
เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตามมาตรฐานการบญัชีทัว่ไป ผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบแลว้ถูกตอ้งตามท่ีควร สหกรณ์มีการเจริญเติมโตดีมาก ทุนเรือนหุน้เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
7.34% ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 9.63%ทุนเรือนหุน้โตไม่ทนัก าไร เงินปันผลจะไม่ต ่ากวา่ปี
ก่อน ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ถูกตอ้งตามระเบียบนายทะเบียนก าหนด 

มติทีป่ระชุม ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2559 
 
ระเบียบวาระที ่6. เร่ืองพจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 
ประธานฯ  ใหเ้หรัญญิก รายงาน 
เหรัญญกิ 
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มติทีป่ระชุม ไดพ้ิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิกนัอยา่งละเอียดแลว้ มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์นการจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปี 2559  
 
ระเบียบวาระที ่7. เร่ือง พจิารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ าปี 2560 
ประธานฯ  ใหเ้หรัญญิก รายงาน 
เหรัญญกิ  แผนงานและงบประมาณรายได ้– รายจ่าย ประจ าปี 2560 จะมีแผนของปี 2557 ปี 2558 และปี

2559 ใหดู้เพื่อประกอบการพิจารณาแผนฯ ปี 2560 รายไดใ้นปี 2559 ไดต้ั้งงบประมาณการ
รายไดไ้ว ้111,554,210.00 บาท ไดรั้บจริง 106,632,995.62 บาท ในปี 2560 คาดวา่จะมีรายได ้
116,644,260.00 บาท สูงกวา่ปี 2559 เป็นเงิน 10,011,264.38 บาท ดา้นรายจ่ายในปี 2559 ตั้งไว ้ 
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  27,674,340.00 บาท จ่ายจริง 25,538,742.75 บาท ในปี 2560 ขอตั้ง 27,375,700.00 บาท เพิ่มข้ึน 

1,836,957.25 บาท ประมาณก าไรสุทธิ 89,268,560.00 บาท  
สมาชิก(คุณพงศพศั) 1.ดา้นค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน ขอเพิ่มค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่วสิามญั จ านวน 700,000.00 

บาท เพื่อพิจารณาแกไ้ขระเบียบท่ียงัไม่สมบูรณ์ ประมาณเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ปี 2560 
  2.ดา้นค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน ขอเพิ่มค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง สมาชิก คณะกรรมการ ในวนัสรรหาฯ 

ประจ าปี 2560 จ านวน 700,000.00 บาท  
ประธานฯ  ตอบขอ้ท่ี 1. การเปิดประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2560 เป็นมติของกรรมการชุดใหม่ ค่าใชจ่้ายปี 

2560 สามารถถวัจ่ายไดย้กเวน้งบครุภณัฑ์และงบลงทุน ไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งค่าใชจ่้าย 
  ตอบขอ้ท่ี 2.ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางการสรรหาฯ ปี 2560 เป็นอ านาจของคณะกรรมการปี 2560  
  เป็นผูพ้ิจารณา 
ผู้จัดการ  เร่ืองแผนรายได-้รายจ่าย ประจ าปี 2560 ตั้งไวเ้ป็นประมาณการ ค่าใชจ่้ายทุกตวัสามารถถวัจ่ายได้

ยกเวน้งบครุภณัฑแ์ละงบลงทุน ท่ีสมาชิกเสนอมาเป็นเหตุการณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน ฉะนั้นถา้ระหวา่ง
ปีมีการประชุมใหญ่วสิามญั คณะกรรมการสามารถจ่ายเงินค่าใชจ่้ายจากแผนรายจ่ายได ้ส่วนค่า
เบ้ียเล้ียงท่ีสมาชิกเรียกร้องมาจะอยูใ่นวาระท่ี 11  ขอไปพิจารณาในวาระท่ี 11 

สมาชิก(คุณพงศพศั) ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่วสิามญั และค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ในการสรรหาฯ ของปี 2560 
ตอ้งมีแน่นอน ขอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ตั้งค่าใชจ่้ายไวเ้พื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่
สามญัปี 2559 อนุมติั  

สมาชิก(นิพนัธ์) ค่าใชจ่้ายศึกษาดูงานไม่มีรายการตั้งไวใ้นประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2560  ถือวา่ยงัไม่มีการ
รับรอง 

ประธานฯ  ขอเชิญคุณธงชยั มากไหม ตอบขอ้ซกัถามของสมาชิก 
คุณธงชัย  ขอท าความเขา้ใจกบัสมาชิก และ คณะกรรมการ กระผมจะมีสิทธ์ิใหข้อ้เสนอแนะไดมี้ 2 ขอ้  
  คือ สมาชิกพาดพิง ช่ือ ต าแหน่ง หน่วยงาน และ ประธานฯอนุญาต 
  ตอบขอ้ท่ี 1. วาระพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ ในขอ้บงัคบัของสหกรณ์แห่งน้ี

ก าหนดไวว้า่การอนุมติัแผนงานและงบประมาณนั้น ให้เป็นหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่สามญัแต่
คนท่ีน าเสนอท่ีประชุมใหญ่ก็คือคณะกรรมการ ในการคิดพิจารณาแผนงานและงบประมาณ
คณะกรรมการอาจจะคิดไดไ้ม่ครบถว้น 100 % หรืออาจมีบางเร่ืองสมาชิกร้องขอมาในท่ีประชุม
ใหญ่สามญั ท่ีประชุมใหญ่สามญัมีสิทธ์ิพิจารณา เพราะขอ้บงัคบับญัญติัไวว้า่ใหเ้ป็นอ านาจท่ี
ประชุมใหญ่สามญั ถา้ท่ีประชุมใหญ่สามญัไม่เห็นดว้ยกบัตวัเลขหรือรายการและคิดวา่อาจจะมี
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 แต่กรรมการปี 2559 คิดไม่ถึง หลงลืม หรือกรรมการปี 2560 มี
แผนงานท่ีจะท าเม่ือเขา้มาบริหาร เม่ือมีสมาชิกเสนอข้ึนในท่ีประชุมใหญ่สามญัก็สามารถ
เพิ่มเติมไดโ้ดยขอมติท่ีประชุมใหญ่สามญัเห็นดว้ย ท่ีจะใหเ้พิ่มเติมรายการและจ านวนเงินท่ี
สมาชิกร้องขอไปหรือไม่ 
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  ตอบขอ้ท่ี 2. พิจารณาเบ้ียเล้ียงพาหนะอยูใ่นวาระท่ี11 เฉพาะเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะไปพิจารณาอยูใ่น

วาระท่ี 11  ขอ้เสนอของสมาชิกท่ีประชุมใหญ่สามญัสามารถพิจารณาเพิ่มเติมรายการและจ านวน
เงินลงไปได ้ถา้ไม่เพิ่มเติม กรรมการชุดใหม่ไปด าเนินการแลว้มีค่าใชจ่้าย การประชุมใหญ่สามญั
คราวต่อไปสมาชิกไม่ยอมรับค่าใชจ่้าย กรรมการชุดใหม่ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด การ
เพิ่มรายการและจ านวนเงินตอ้งนบัจ านวนเสียงท่ีเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอของสมาชิกตามหลกั
ประชาธิปไตย 

มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายได ้– รายจ่าย ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียด
ดงักล่าวแลว้ มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หต้ั้งงบประมาณเพิ่มดงัน้ี 

  1.เพิ่มค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่วสิามญัประจ าปี 2560 จ านวนเงิน 700,000.00 บาท  
  2.ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ในการลงคะแนนสรรหาฯ ปี 2560 จ านวนเงิน 700,000.00 บาท   
  สรุป ในปี 2560 ตั้งค่าใชจ่้ายจ านวน 28,775,700.00 บาท ก าไรสุทธิ 87,868,560.00 บาท 
ระเบียบวาระที ่8. เร่ือง พจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบ ประจ าปี 2560 
ประธานฯ   ใหผู้จ้ดัการ รายงาน 
ผู้จัดการ  รายงาน 

ตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดจ้ดัท าการปรับปรุงระบบการตรวจบญัชีของสหกรณ์ 
โดยมีวตัถุประสงคก์ระจายงานดา้นการสอบบญัชีส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงิน
มัน่คง มีทุนด าเนินการสูง มีระบบการบริหารท่ีดี และเพื่อใหก้ารด าเนินการตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์บรรลุตามวตัถุประสงคข์องทางราชการท่ีเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ โดยการตรวจสอบอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
และตอ้งเป็นผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เท่านั้น  

ส าหรับปี 2560  มีผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เสนอ
บริการตรวจสอบบญัชีมายงัสหกรณ์ฯ ทั้งส้ิน 2 ราย คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเบ้ืองตน้
แลว้ เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมใหญ่ จ านวน 2 ราย  มีรายละเอียดพอสังเขป ดงัน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ การเข้าปฏิบัตงิาน ผู้ช่วยสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม 
1 ห.จ.ก.แสง พี ที เทรดด้ิง 

โดยนายด ารง  ทองบุญ 
เขา้ตรวจสอบในระหวา่งปี 
3 - 4 คร้ังต่อปี  คร้ังละ
ประมาณ 3-4 วนัเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่เร่ิมงวดบญัชีและ                   
ในระหวา่งปี 

ผูช่้วย 3 – 4 คน 59,000.00 บาท 

2 นายสุทธิพงษ ์ ธรรมรักษ ์ 
ผูช้  านาญงานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ 

เขา้ตรวจสอบในระหวา่งปี               
3-4 คร้ัง คร้ังละประมาณ                  
3-4 วนัเป็นระยะเวลาตั้งแต่เร่ิม
งวดบญัชี และในระหวา่งปี 

ผูช่้วย 3 – 4 คน 70,000.00 บาท 
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 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่เห็นควรเลือก ห.จ.ก.แสง พี ที เทรดด้ิง  
โดย นายด ารง  ทองบุญ เป็นผูส้อบบญัชีของสหกรณ์ประจ าปี 2560  
มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้เลือก ห.จ.ก.แสง พี ที เทรดด้ิง โดยนายแสงประทีป    
  น าจิตรไทย (หุน้ส่วนผูจ้ดัการ) ขอเสนอ นายด ารง ทองบุญ ผูช้  านาญงานสอบบญัชีสหกรณ์

ภาคเอกชน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 59,000.00 บาท 
 
ระเบียบวาระที ่9. เร่ืองพจิารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยมื ซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยมืหรือค า้ประกนั ประจ าปี 2560 
ประธานฯ ใหผู้จ้ดัการ  รายงาน 
ผู้จัดการ  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 20 "วงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนั"  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้มื 
  หรือการค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน   

วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
   ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบ 
  วงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืส าหรับปีก่อนไปพลาง 
   ในปี  2559  สหกรณ์ฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่สามญัใหก้ าหนดวงเงินกูย้มื 
  ไวเ้ป็นจ านวนเงิน 700,000,000.00 บาท  (เจด็ร้อยลา้นบาทถว้น)  
   ส าหรับในปี  2560 คณะกรรมการด าเนินการฯ ใคร่ขอเสนอขออนุมติัก าหนด 
  วงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั อาจกูย้มืได ้

ในวงเงิน  900,000,000.00  บาท  (เกา้ร้อยลา้นบาทถว้น) เท่าเดิม ทั้งน้ี เพื่อความรอบคอบ 
ในการด าเนินกิจการใหส้ามารถรองรับ  การขยายขอบเขตของการใหค้วามช่วยเหลือ 
สมาชิกใหก้วา้งขวาง และเพื่อด าเนินการบริหารงานใหมี้สภาพคล่องสูง    

คุณธงชัย  ขอ้มูลในงบแสดงฐานะการเงินในรายงานประจ าปี 2559 หนา้ท่ี 87 มีหน้ีสิน 746,430,380.05 
บาท วงเงินกูย้มืท่ีจะขอท่ีประชุมใหญ่สามญัไม่ควรนอ้ยกวา่เป็นหน้ีควรจะเป็น 900,000,000.00 
บาท  

มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ  พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นชอบใหก้ าหนดวงเงินกูย้มื ซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้า
ประกนั จ านวน 900,000,000.00 บาท (เกา้ร้อยลา้นบาทถว้น) 

 
ระเบียบวาระที ่10. เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการและ 
  ผู้ตรวจสอบกจิการ ปี 2560 
ประธานฯ  ใหผู้จ้ดัการ รายงาน 
ผู้จัดการ  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 71 เป็นอ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการอนุมติั

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคณะกรรมการและผูต้รวจสอบกิจการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัพิจารณา 
  1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ คร้ังละ 500.00 บาท และค่าน ้ามนัรถดงัน้ี 
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      -  กรรมการ อ.โพทะเล, อ.บางมูลนาก, อ.ดงเจริญ,  อ.บึงนาราง คร้ังละ 350.00 บาท 
      -  กรรมการ อ.ทบัคลอ้, อ.ตะพานหิน, อ.วงัทรายพนู คร้ังละ 300.00 บาท 
   -  กรรมการ อ.โพธ์ิประทบัชา้ง,อ.สามง่าม, อ.วชิรบารมี, อ.สากเหล็ก คร้ังละ 250.00 บาท 
  -  กรรมการในเขตเมือง คร้ังละ 100.00 บาท  
 2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการจ่ายใหผู้ต้รวจสอบกิจการเดือนละ 1,500.00 บาท ต่อคน  
  ต่อเดือน ค่าเบ้ียประชุมเม่ือเขา้ร่วมประชุมคร้ังละ 500.00 บาท 
ทีป่ระชุมใหญ่สามัญ       พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ 
  ด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ ปี 2560 ตามเสนอและค่าน ้ามนัรถส าหรับสมาชิกมาประชุม

ในจงัหวดัพิจิตร ใหใ้ชอ้ตัราเดียวกบักรรมการมาประชุม 
 
ระเบียบวาระที ่11. เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่าทีพ่กั และค่าพาหนะเดินทางอบรมสัมมนา  
    ปี 2560 
ประธานฯ  ใหผู้จ้ดัการ  รายงาน 
ผู้จัดการ  ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัพิจารณา 
  -  ค่าพาหนะเดินทางใหคิ้ดตามราคาท่ีจ่ายจริงหรือถา้จะเดินทางโดยเคร่ืองบินก็ใหน้ าเขา้ท่ี    
  ประชุมขออนุมติัเป็นคราว ๆ  
  - ค่าน ้ามนัรถ กิโลเมตรละ 4.00 บาท 
  - ค่าเช่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริงคืนละไม่เกิน 1,600.00 บาท ต่อหอ้ง 
  - ค่าลงทะเบียนใหเ้บิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
  - ค่าเบ้ียเล้ียงวนัละ 240.00 บาท ต่อวนั 
สมาชิก(คุณนิพนัธ์) สมาชิกสมทบมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ียเล้ียงมาประชุมหรือไม่ 
ผู้จัดการ  สิทธิของสมาชิกสมทบ 

ใหส้มาชิกสมทบมีสิทธิต่าง ๆ ในสหกรณ์ไดเ้ฉพาะในส่วนท่ีไม่ขดัแยง้กบักฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และระเบียบของสหกรณ์น้ี และไม่ใหสิ้ทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1.  นบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุมใหญ่และประชุมกลุ่มสมาชิก 
2.  ออกเสียงในเร่ืองใด ๆ ของสหกรณ์ 
3.  เขา้เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
4.  รับรางวลัต่าง ๆ จากสหกรณ์ 

คณะกรรมการ การใชค้่าใชจ่้ายมากจะมีปัญหาเร่ืองการบริหารจดัการ กระทบต่อเงินปันผลปลายปี กระทบต่อ            
ผูกู้แ้ละผูไ้ม่กู ้ขอใหส้มาชิกไปดู สิทธิ และ หนา้ท่ี จะรับแต่สิทธิอยา่งเดียวไม่เอาหนา้ท่ี ไม่ได ้
ตอ้งช่วยกนัจะท าให้องคก์รอยูไ่ม่ได ้กรรมการชุดใหม่จะตอ้งรับไปบริหารต่อ   
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ทีป่ระชุมใหญ่สามัญ    พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้แกไ้ขวาระเดิมเร่ืองพจิารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่า              

ทีพ่กั และค่าพาหนะเดินทางอบรมสัมมนา  ปี 2560 เป็น เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเช่า
ทีพ่กั และค่าพาหนะเดินทาง ปี 2560 และมีมติเห็นชอบตามเสนอทุกขอ้ ยกเวน้ ค่าเบ้ียเล้ียง 

  ขอเพิ่มจาก 240.- บาท เป็น 300.- บาท  
 
ระเบียบวาระที ่12. เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งประธานกรรมการ ประจ าปี 2560  
ประธานฯ  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั   หมวด 8 ขอ้ 72 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ 
เลือกตั้งจากสมาชิก ขอ้บงัคบัขอ้ 74  ก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่งประธานกรรมการ  และคณะกรรมการ
ด าเนินการฯ มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี  นบัแต่วนัเลือกตั้งฯลฯ คณะกรรมการฯ ซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

 ประธานกรรมการ  
 ประธานกรรมการ  สรรหาจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั  
 ทุกเขต ทุกหน่วยงาน  มีประธานกรรมการได้ 1 คน  มีผู้สมัคร 3 คน  ดังรายช่ือต่อไปนี้   
 1.  นายมานพ  ชมภู   เบอร์ 1  (ขอถอนสิทธ์ิจากการสมคัร) 
 2.  นายประทีป  จนัทร์สิงห์  เบอร์ 2 
 3.  นายสุริยน  จูรัตนากร  เบอร์ 3 

ผลจากการสรรหาประธานกรรมการตามระเบียบฯ  ผูท่ี้ไดค้ะแนนสรรหาสูงสุด คือ 

 นายประทีป   จนัทร์สิงห์     เบอร์ 2 

  ประธานกรรมการ  ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดของแต่ละเขตตอ้งน ารายช่ือท าการเลือกตั้ง                           
 ในท่ีประชุมใหญ่สามญั  ในวนัพฤหสับดีท่ี 8  ธนัวาคม  2559 
มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ มีมติส่วนใหญ่เลือกตั้งให ้นายประทีป จนัทร์สิงห์ เบอร์ 2 เป็นประธานกรรมการ 
 
ระเบียบวาระที ่13.  เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี  2560 
ประธานฯ   ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย  ์

สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั   หมวด 8 ขอ้ 72 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ประกอบดว้ยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ 
เลือกตั้งจากสมาชิก ขอ้บงัคบัขอ้ 74  ก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการฯ 
มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี  นบัแต่วนัเลือกตั้งฯลฯ คณะกรรมการฯ ซ่ึงพน้จากต าแหน่ง  
อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนัในปี 2560    

  ในปี  2560  คณะกรรมการท่ียงัคงอยูใ่นต าแหน่ง ไม่ตอ้งเลือกใหม่ มี  6  คน 
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  1.  นางอารียว์รรณ มีลาภ  กรรมการ 
  2.  นายตรี  คุม้ยิม้  กรรมการ 
  3.  นายเดชา  จนัทร์สิงห์ กรรมการ 
  4.  นางกษิภทั   ศรีคมข า  กรรมการ 
  5.  นายประเสริฐ  อินอา้ย  กรรมการ 
  6.  นายภิสิทธ์ิ  ฟักศรี  กรรมการ 

ในปี 2559 มีคณะกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 7 คน เพราะอยูใ่น 
ต าแหน่งครบวาระ และลาออก  1  คน  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 74  รวมทั้งหมด                                
8  คน  ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
1.  นางถนอมวงศ ์ หาญมนตรี เลขานุการ ครบวาระ 1 วาระ  
2.  นางสีนีนาฎ  บุญกาญจน์ กรรมการ ครบวาระ 2 วาระ 
3.  นายสุริยน  จูรัตนากร รองประธานกรรมการ 2 ครบวาระ 1 วาระ 
4.  นางสาวบรรเจิด ถึงกล่ิน  กรรมการ  ครบวาระ 1 วาระ 

  5.  นายมานะ  เกตุตรง  กรรมการ  ครบวาระ 1 วาระ 
  6.  นางฐิติญาภร  สินธุรัตน์ เหรัญญิก  ครบวาระ 2 วาระ 
  7.  ดร.ธานี  โชติกคาม กรรมการ  ครบวาระ 1 วาระ 
  8.  นายสุทิน  ไทยภทัรพงศ ์ รองประธานกรรมการ 1 ลาออก  วาระท่ี 2 ปีท่ี 1  

 สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมคัรสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2560  วนัท่ี 17 ตุลาคม  
2559  ถึงวนัท่ี  4  พฤศจิกายน  2559 และก าหนดสรรหาวนัท่ี  22 – 23  พฤศจิกายน  2559  
กรรมการ 

เขต 1  ประกอบด้วย  2  หน่วยงาน ได้แก่  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพจิิตร,  

2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั  มีกรรมการได้  1  คน  ครบวาระ 1 คน  

ต้องเลอืกใหม่แทนนางถนอมวงศ์  หาญมนตรี และ มีผู้สมัครในกลุ่มนี ้ 6  คน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้

1.  นายประพนัธ์  เขม็แกว้    เบอร์  1 

2.  นายชยัวฒิุ  เทพพิทกัษ ์   เบอร์  2 

3.  นายวชิิต  หม่ืนจ ารัส    เบอร์  3 

4.  นางณฐัภร  เวชมนสั   เบอร์  4 

5.  นายพินิจ  พรมจาด   เบอร์  5 

6.  นายจิรยทุธ์  คงนุ่น    เบอร์  6 

ผลจากการสรรหากรรมการด าเนินการตามระเบียบฯ ผูท่ี้ไดค้ะแนนสรรหาสูงสุด คือ 

นายวชิิต หม่ืนจ ารัส     เบอร์ 3 
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เขต  5  ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่  1. รพ.ทบัคล้อ,  2. รพ.วงัทรายพูน, 3. รพ.สากเหลก็ 
มีกรรมการได้  1  คน  ครบวาระ 1  คน  ต้องเลอืกใหม่และมีผู้สมัคร 2  คน  ดังรายช่ือต่อไปนี ้

    1.  นางสุรภา ธนะกรรัชกุล  เบอร์  1 
    2.  นายธนู คลงัเพช็ร  เบอร์  2 

ผลจากการสรรหากรรมการด าเนินการตามระเบียบฯ ผูท่ี้ไดค้ะแนนสรรหาสูงสุด คือ 

นายธนู  คลงัเพช็ร    เบอร์  2 

 เขต 11 ประกอบด้วย  4 หน่วยงาน  ได้แก่  1. สสอ.ทบัคล้อ,  2.  สสอ.โพธ์ิประทบัช้าง,   
3.  สสอ.ตะพานหิน, 4.  สสอ.วงัทรายพูน มีกรรมการได้  1  คน  ครบวาระ 1 คน 
มีผู้สมัคร 2 คน   ดังรายช่ือต่อไปนี ้

  1.  นายประพนัธ์ศกัด์ิ เสือนาราง   เบอร์ 1 
  2.  นายพงศพศั  เลือดพระปฐม   เบอร์ 2 

ผลจากการสรรหากรรมการด าเนินการตามระเบียบฯ ผูท่ี้ไดค้ะแนนสรรหาสูงสุด คือ 

  นายพงศพศั เลือดพระปฐม  เบอร์ 2 

 คณะกรรมการด าเนินการ  ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดของแต่ละเขตตอ้งน ารายช่ือท าการเลือกตั้ง                          
ในท่ีประชุมใหญ่สามญั  ในวนัพฤหสับดีท่ี 8  ธนัวาคม  2559 
 
ระเบียบวาระที ่14. เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2560  
ประธานฯ   ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และขอ้บงัคบัของ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   หมวด 9 ขอ้ 102 ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ 
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้ง 
ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน   
ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้

   สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมคัรสรรหาผูต้รวจสอบกิจการ ปี 2560 แทนต าแหน่ง 
ท่ีวา่ง  ดงัน้ี  
ผู้ตรวจสอบกจิการ 

 เขต 1  ประกอบด้วย  4  หน่วยงาน ได้แก่  1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพจิิตร,  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั  3. ข้าราชการบ านาญและบ าเหน็จ 
  รายเดือน 4. สสอ.ทุกแห่ง มีผู้ตรวจสอบกจิการได้  1   คน มีผู้สมัคร  1  คน   
  ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
     นางถนอมวงศ ์ หาญมนตรี   เบอร์ 1 
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 เขต  2  ประกอบด้วย 1 หน่วยงาน  ได้แก่ รพช.ทุกแห่งมีผู้ตรวจสอบกจิการได้ 1 คน           
 มีผู้สมัคร 1  คน ดังรายช่ือต่อไปนี ้
      นางเพญ็พิมล  ธีรธิติไชพา   เบอร์ 1 

 เขต  3  ประกอบด้วย  1  หน่วยงาน  ได้แก่  รพ.พจิิตร มีผู้ตรวจสอบกจิการได้   
 1  คน มีผู้สมัคร 1 คน ดังรายช่ือต่อไปนี ้

   นางผอ่งพรรณ  ธีระวฒันศกัด์ิ   เบอร์ 1 
  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงสุดของแต่ละเขตตอ้งน ารายช่ือท าการเลือกตั้ง 
  ในท่ีประชุมใหญ่สามญั  ในวนัพฤหสับดีท่ี  8  ธนัวาคม  2559 
 
ระเบียบวาระที ่15.เร่ือง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
  15.1ตวัแทนส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัพิจิตร  
ประธานฯ  ใหคุ้ณสุพรทิพย ์ ดว้งมหาสอน รายงาน 
คุณสุพรทพิย์ ในฐานะท่ีตอ้งดูแลเร่ืองระบบบญัชี การเงิน ของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ของเราไดจ้ดัจา้งผูส้อบบญัชี

ภาคเอกชน โดยผูส้อบบญัชีนั้นตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีข้ึนทะเบียนกบักรมตรวจบญัชี และท่าน
ไดม้าช้ีแจงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ให้สมาชิกไดรั้บทราบวา่เป็นอย่างไร แต่ในฐานะของ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พิจิตรตอ้งมาดูแล  ขอให้ความเห็นเร่ืองการบริหารสหกรณ์ในเร่ือง
ของการเงินการบญัชีต่าง ๆ เพิ่มเติม 
-งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดช้ี้แจงไป ถา้ดูจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ตุลาคม 2559  จากผล
การวเิคราะห์ หน้ีสินต่อทุนเป็นอตัรา 0.69 มี หน้ีสินนอ้ยกวา่ทุน แสดงวา่ทุน 59% ทุนด าเนินงาน 
100.00 บาท มีทุน 59.00 บาท มีหน้ีสิน 41.00 บาท เป็นส่วนท่ีดี  ถ้าสหกรณ์สามารถน าทุนมา
บริหารงาน ลดการก่อหน้ีสิน ลดค่าใชจ่้าย เม่ือมีก าไรน ามาจดัสรรสู่สมาชิก ถา้ทุนมาจาก หน้ีสิน 
สหกรณ์ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย จ่ายใหเ้จา้หน้ี   
-ทุนส ารองต่อสินทรัพย์ ทุนส ารองมี 97 ล้านบาทเศษ ถ้าเทียบกับสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ 0.06 เท่า                
ถา้อตัรามาตรฐานออมทรัพยต์อ้งมีอตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 0.10 ถือวา่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี แต่สหกรณ์น้ี
อยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใช้ ถ้าจดัทุนส ารองไวม้ากตามขอ้บงัคบัท่ีก าหนดตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10               
แต่ภาพการบริหารจดัการเราเอาเงินทุนของสหกรณ์ไปบริหารเพื่อให้เกิดรายได ้แต่มองยอ้นกลบั
มากลายเป็นเราให้ผลตอบแทนมาสู่ทุนส ารอง ซ่ึงเป็นทุนท่ีจะตอ้งไวเ้ป็นเกาะภูมิคุม้กนัสหกรณ์
ซ่ึงให้อตัราต ่าสุด 10 % ท าให้อตัราส่วนของทุนส ารองต่อสินทรัพยอ์ยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่าในปีต่อไป 
ควรใหค้วามส าคญักบัทุนส ารอง เพิ่มมากเท่าไรใชเ้ป็นอตัราใชห้มุนเวียนได ้และในอนาคตเป็น
ตวัชดเชยการขาดทุนได ้ขอ้เสนอควรใหเ้พิ่มทุนส ารองมากกวา่ร้อยละ 10 
-ลูกหน้ี ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีระยะยาว หมุนเวียนกลบัมาสู่สหกรณ์ชา้ ถา้สหกรณ์มีภาระบริหาร
จดัการด้านเงินทุนควรมีการส ารองเงินกู้ยืมไว ้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการตอ้งรับผิดชอบ              
ตอ้งดูแลการหาเงินทุนตลอดเพื่อรองรับการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีตอ้ง 
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                  ให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าสมาชิก อาจตอ้งมีการชดใช้ในส่ิงท่ีท า 
การตั้งงบประมาณไวม้าก ค่าใชจ่้ายมาก มีผลต่อก าไร  จากการไดเ้ขา้ร่วมประชุมประจ าเดือนกบั
คณะกรรมการชุดน้ี พบว่าการใช้จ่ายต่าง ๆ จะใช้จ่ายอย่างประหยดั  และเป็นไปตามท่ีตั้ ง
งบประมาณไว ้ 

มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ รับทราบ 
 

16.2ตวัแทนจากสหกรณ์จงัหวดัพิจิตร 
ประธานฯ ใหคุ้ณธงชยั มากไหมรายงาน 
คุณธงชัย ผมมีหน้าท่ีดูแลสหกรณ์รวม 53 แห่ง ใน 6 อ าเภอ ได้รับอนุมติัแผนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์                

ให้เขา้ร่วมประชุมปีละ 6 คร้ัง  ใน 12 เดือน ท่ีเหลือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมปีละ 8 คร้ัง ผมมี
หน้าท่ีเขา้มาช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั เป็นอนัดบัท่ี 1 เน่ืองจากเป็น
นิติบุคคล สหกรณ์ ไปเป็นหน้ี 700 กว่าล้านบาท สหกรณ์ไม่ได้เซนเอง คนท่ีรับผิดชอบก็คือ
คณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งรับผิดชอบโดยส่วนตวั กรรมการท า กรรมการคิด ตอ้งรับผิดชอบ
ทั้ งหมด องค์กรสหกรณ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ                             
เป็นสวสัดิการในส่วนราชการ  การปฏิบัติหน้าท่ีในสหกรณ์ก็ถือเสมือนหน่ึงปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ มีขอ้ผิดพลาดตอ้งรับผิดชอบ คณะกรรมการตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั การเขา้
ร่วมประชุมของสมาชิกควรจะอยู่ในท่ีประชุม ไม่ตอ้งการลายเซน ตอ้งการให้ตวัอยู่ ไม่ใช่มา                              
เซนช่ือแลว้กลบัไปท างาน  

 ส่ิงท่ีจะท าใหส้หกรณ์อยูไ่ด ้
 -สหกรณ์เป็นออมทรัพยไ์ม่ใช่สหกรณ์กูท้รัพย ์การออมเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของรัชการท่ี 9 ขณะน้ีตวัเลขดา้นการกูม้ากกวา่การออม 
 -กฎกติกาการท างานของคณะกรรมการ ตอ้งปฏิบติัภายใตก้ติกา ไม่สามารถท าตามใจใครคนใด

คนหน่ึงได ้กฎหมายสหกรณ์เป็นกฎหมายท่ีจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
 -หนา้ท่ี แต่ละฝ่าย แต่ละคน คณะกรรมการคือผูบ้ริหารองคก์ร บริหารแทนสมาชิก ผูจ้ดัการ เป็น

มือเป็นเทา้ใหค้ณะกรรมการ ในการปฏิบติัทางดา้นเอกสารต่าง ๆ  ผูต้รวจสอบกิจการคือ ผูเ้ป็นหู
เป็นตาแทนสมาชิก ตรวจสอบวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ ท าถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
หรือเปล่า สมาชิกคือผูเ้ดือดร้อนรวมตวักนัขอทุกอยา่ง ขอใหห้ลอมรวมกนัเป็นหน่ึงเดียว 

 -กรณีกรรมการลาออกก่อนหมดวาระในรายงานไม่ไดบ้อกรายละเอียดไว ้วา่ใครเป็นผูไ้ดรั้บการ
สรรหามาแทน ตอ้งเขียนรายงานคนท่ีเขา้มาแทนต าแหน่งท่ีวา่งอยู ่ใหอ้ยูใ่นวาระไดเ้พียงเวลาท่ี
เหลือของผูท่ี้ตนแทนเท่านั้น (อยูไ่ด ้1 ปี ) วาระท่ี 2 ตอ้งสมคัร ไดอี้ก 1 วาระ (2 ปี) 

มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ รับทราบและน าไปพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง 
 
 



~ 46 ~ 
 
ระเบียบวาระที ่16.เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ  1. ใหส้มาชิกเสนอ 
สมาชิก(คุณทองอยู่) 1. ขอ้มูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ ไม่ถึงขา้ราชการบ านาญ ขอใหก้รรมการชุดใหม่ดูแล 
คณะกรรมการ ขอช้ีแจงกรณีขา้ราชการบ านาญไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ขอใหส้มาชิกเปิดรายงานหนา้ท่ี 47 ขอ้ 

6.1.2 สหกรณ์จ่ายเงินสวสัดิการใหห้น่วยงานละ 1,000.00 บาท และบวกจ านวนสมาชิกใน
หน่วยงานคนละ 100.00 บาท เพื่อใหห้น่วยงานช่วยประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร ขอ้มูล ของสหกรณ์
ใหส้มาชิกในหน่วยทราบ ขอใหส้มาชิกประสานกบัชมรมตวัเอง 

 2. การไปศึกษาดูงานของสมาชิก ท าไมตอ้งจ่ายเบ้ียเล้ียง ใชเ้งินอะไร 
ผู้จัดการ การท่ีสมาชิกมาท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ เช่น ประชุมใหญ่ ไปสัมมนา ไปทศันศึกษา สหกรณ์จ่าย

เบ้ียเล้ียงตามมติของคณะกรรมการ วนัละ 240.00 บาท เท่ากรรมการ ใชเ้งินทุน
สาธารณประโยชน์ ไม่กระทบกบัก าไรสุทธิ 

 3. ถา้มีการไปทศันศึกษาดูงาน ขา้ราชการบ านาญท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ป แต่จะขอไปโดย
ออกค่าใชจ่้ายเอง ขอไปดว้ยไดไ้หม 

ประธานฯ มอบใหก้รรมการชุดใหม่พิจารณา 
สมาชิก(คุณนิพนัธ์) 4. ในปีหนา้จะมีศึกษาดูงานอีกหรือไม่ ดูแลว้ใชง้บประมาณจ านวนมาก สถานท่ีไม่ใช่ท่ีดูงาน  

กลบัมาไม่มีรายงานวา่จะมีแผนพฒันางานสหกรณ์อยา่งไร สมาชิกไดรั้บประโยชน์กลุ่มเดียว                
ใหล้ดลง 

ประธารฯ การด าเนินกิจการทุกอยา่งคณะกรรมการท าตามระเบียบ ตามอ านาจท่ีสามารถท าได ้แต่การ
ก าหนดกิจกรรมการบริหารจดัการไม่สามารถท าใหทุ้กคนถูกใจ ขอรับเร่ืองไวใ้หค้ณะกรรมการ
ชุดใหม่พิจารณา 

 5. ผมนายพงศพศั ขอเปิดกลุ่ม ไลน์ไว ้3 กลุ่ม  
  - กลุ่ม สสอ. สสจ.พิจิตร ขา้ราชการบ านาญ สหกรณ์ฯ 
  - กลุ่ม รพ.พิจิตร 
  - รพช. 
 มีพื้นท่ีเพื่อใหส้มาชิกแสดงความคิดเห็น เพื่อน าเสนอขอ้มูลในคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
ประธานฯ สหกรณ์มีช่องทางใหส้มาชิกเสนอแนะ การตั้งไลน์เป็นเร่ืองส่วนตวั การตั้งไลน์มี พรบ. ส่ือสาร

คุม้ครอง การใหข้อ้มูลบิดเบือนหรือให้องคก์รเสียหาย ควรระวงั 
 6. หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียน 08.00 น.-09.30 น. มาสายขา้วสารไม่ได ้เลยเวลาลงทะเบียนไม่ได้

รับเบ้ียประชุม คนอยูไ่กลเสียเปรียบ เสนอกรรมการชุดใหม่ขอใหส้มาชิกไดรั้บเท่ากนั ขอ้สังเกต 
คนไดรั้บเบ้ียเล้ียง ขา้วสาร กบับา้นแลว้ เสนอให้จ่ายเบ้ียเล้ียงตอนเลิกประชุม จดัเอกสารใหค้รบ 

 
 



~ 47 ~ 
 7. หนงัสือค ้าประกนัเงินกูส้ามญั ขอ้ 2. คนค ้าประกนั 7 คน ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าว

และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ ้ขอแกไ้ข ใหค้ณะกรรมการสหกรณ์มีการจดัตั้งคณะกรรมการติดตาม
หน้ีจากผูกู้ห้รือทายาทผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งสืบเร่ืองราวจนกวา่คดีจะส้ินสุด 

 8. กรณีผูค้  ้าประกนั 7 คน ตอ้งร่วมชดใชห้น้ีผูกู้เ้สียชีวติ และทะเบียนสมรสผูกู้เ้ป็นโมฆะ ภาระ
ตกกบัผูค้  ้าประกนั ผูค้  ้าฯ ไม่สามารถตรวจสอบได ้ขอให้คณะกรรมการปรังปรุงแบบหนงัสือค ้า
ประกนัเพราะวา่ผูค้  ้าไม่รู้ผูกู้จ้ดทะเบียนสมรสซอ้นหรือไม่ และคณะกรรมการร่วมเป็นเจา้หน้ีใน
การติดตามหน้ี 

 9 .เสนอใหจ้ดัประชุมใหญ่สามญัในวนัหยดุราชการ 
 10. เสนอใหก้ารศึกษาดูงานคร้ังต่อไปขอใหพ้ิจารณาสมาชิกท่ีจะเกษียณในปีต่อไปก่อนเพื่อให้

ก าลงัใจก่อนเกษียณ  หรือยกเลิกการศึกษาดูงานน าเงินไปเพิ่มใหเ้บ้ียประชุม 
 11. รหสัของสมาชิกหาย ขอใหม่ยุง่ยาก ขอแกไ้ขใหข้อรหสัใหม่ง่ายข้ึน 
 12. ลดดอกเบ้ียเงินกูล้ง 0.50 บาท เพิ่มเฉล่ียคืนเป็น 16%  
 13. ขอใหค้ณะกรรมการชุดใหม่พฒันาคุณภาพชีวติสมาชิกทุกท่าน 
 14. ขอใหก้รรมการก าหนดการรับเงินปันผลเฉล่ียคืน ใหส้หกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีเงินเดือนหรือ

รับเงินสดเพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระเจา้หนา้ท่ีอ าเภอ 
 15. เสนอผูกู้ทุ้กรายท าประกนัความเส่ียงใหค้รอบคลุมวงเงินท่ีกูทุ้กคร้ัง 
 16. เสนอยอดเงินค ้าประกนัจากเดิม 300,000.00 บาท ค ้าประกนั 1 คน เป็น ยอดเงิน 500,000.00 

บาท ค ้าประกนั 1 คน เพื่อลดจ านวนผูค้  ้าประกนั 
 17. การปรับลดดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ้ขอใหส้มดุลกนั 
 18.สมาชิกสมทบมีความเดือดร้อนควรใหกู้ไ้ดไ้หม กฎหมายควรจะอหลุ่มอลวยไดไ้หม 
 19. การแจกรางวลัของขวญัท าเพื่ออะไร  
 20. การด ารงต าแหน่งของประธาน กรรมการ เป็นกฎหมาย 
 21. การซ้ือหุน้เพิ่มจากเงินปันผลไม่ควรก าหนดอยูท่ี่ 50,000.00 บาท 
 22. สหกรณ์มีช่องทางอ่ืนไหมท่ีท าก าไร หรือเพิ่มรายได ้ท่ีจะน ามาปันผลคืนใหส้มาชิกทุกคน 
 23. เป็นผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนจากการค ้าประกนัเงินกู ้สหกรณ์ไม่มีการติดตามผูกู้จ้นถึงท่ีสุด มา

ติดตามท่ีผูค้  ้าประกนัเลย ขอใหส้หกรณ์ดูแกไ้ข หรือ เยีย่วยาตรงน้ี ขอฝากกรรมการชุดใหม่ดู
เร่ืองการชดใชเ้งินกูค้  ้าประกนัในอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง 

 24. ขอใหเ้ป็นมติท่ีประชุมใหญ่สามญัวา่ตอ้งท าประกนัเท่าจ านวนเงินกู ้
ประธานฯ ขอเชิญคุณธงชยั มากไหม 
คุณธงชัย 1. กรณีค าถามของสมาชิกท่ีถามวา่สหกรณ์มีช่องทางอ่ืนไหมท่ีท าก าไรเพิ่มข้ึน จากรายได้

ดอกเบ้ีย ขอแจง้วา่ ประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท แต่ละสหกรณ์ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ
อ านาจกระท าการไวใ้นกฎหมายในมาตรา 33 สหกรณ์เกษตรขายน ้ามนัได ้สหกรณ์ออมทรัพย์
บริบทจะเพิ่มการออม ไม่สามารถน าเงินไปท านอกกรอบวตัถุประสงคไ์ด ้การแสวงหาผลก าไร 
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มาแบ่งปันเป็นความผดิพลาดของระบบสหกรณ์ ระบบสหกรณ์ตอ้งไม่แสวงหาก าไร เนน้
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และใหท้ าธุรกรรมกบัสมาชิกเท่านั้น 

 2. กรณีการค ้าประกนั การเซนค ้าประกนัถือวา่ท่านพร้อมท่ีจะชดใชห้น้ีแทนผูกู้แ้ลว้ การค ้า
ประกนัเก่ียวกบักฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายเร่ือง การก าหนดการท าประกนัจะตอ้งเป็นความสมคัรใจ
ของสมาชิก และเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการชุดใหญ่จะตอ้งไปหารือ 
การก าหนดระเบียบวา่ดว้ยเงินกูท่ี้ก าหนดหลกัประกนัเป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวติหรือไม่กลา้
ก าหนดใหใ้ชก้รมธรรมป์ระกนัชีวติเป็นหลกัประกนัในการท างานก็ตอ้งมาเขียนเป็นตวัหนงัสือ
เพื่อไม่ใหติ้ดคุกในอนาคต 

มติทีป่ระชุมใหญ่สามัญ รับเร่ืองไวเ้พื่อน าเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
ประธานฯ มอบเอกสารค าถามจากสมาชิกใหป้ระธานกรรมการคนใหม่ 
 
ประธานฯ ใหด้ าเนินการจบัรางวลั จ านวน 134 รางวลั 

- รางวลัผูม้าประชุมจ านวน 78 รางวลั 
- รางวลัผูไ้ม่มาประชุมจ านวน 56 รางวลั 

 
ประธานฯ สรุปเร่ืองท่ีประชุมในวนัน้ีใหท่ี้ประชุมทราบและเปิดโอกาสใหซ้กัถามจนเป็นท่ีพอใจ 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.  
 

    (ลงช่ือ)          ปริญญา  นากปุณบุตร  ประธานกรรมการ 
                     (นายแพทยป์ริญญา  นากปุญบุตร) 
 

    (ลงช่ือ)            ถนอมวงศ ์ หาญมนตรี  เลขานุการ 
          (นางถนอมวงศ ์ หาญมนตรี) 


