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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต 

.............................. 
ผู้มาประชุม  
       สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ท้ังหมดจำนวน 9,920 คน มาประชุม 5,487 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1. นางสาวอลิศา    ลภาภัทรปิติธนา     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
                                                      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่                                     
       2. นายธนภัทร      ศรีสวัสด์ิ               นักวิชาการสหกรณป์ฏิบัติการ 
                                                       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
       3. นางสายฝน         กิติบุตร              หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
                                                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
       4. ผศ.ดร.อรรถพงศ์  พีระเช้ือ              ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565 
       5. นายจตุวุฒิ          ทองบุญเรือง        ประธานผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 
       6. น.พ.รัฐวุฒิ          สุขมี                  ท่ีปรึกษา 

เร่ิมประชุมเวลา 08.00 น. 
               ประธานในการประชุม นายทอง  พันทอง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จำกัด 
             เมื่อสมาชิกมาลงทะเบียนผู้มาประชุม จำนวน 120 คน ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
ข้อ 69 ประธานเปิดการประชุมและยกระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปีบัญชีสหกรณ์ 2566 และข้อ 5.2 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์             
ปีบัญชี 2566-2567 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมหน้า 75-78 มาพิจารณาก่อนเพื่อดำเนินการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 25 คน มีนายธวัช  อยู่จงดี ประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และพักการประชุมช่ัวคราว จะดำเนินการประชุมในช่วงท่ีสองเวลา 10.00 น. 

        มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 
เร่ิมการประชุมในช่วงที่สองเวลา 10.00 น.  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ทราบ 
             1.1 ขอต้อนรับและแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม 
         1. นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
                                                       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   
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       2. นายธนภัทร   ศรีสวัสด์ิ               นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
                                                       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
        3. นางสายฝน    กิติบุตร              หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
                                                       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
        4. ผศ.ดร.อรรถพงศ์  พีระเช้ือ             ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565 
        5. นายจตุวุฒิ    ทองบุญเรือง        ประธานผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 
        6. น.พ.รัฐวุฒิ     สุขมี                  ท่ีปรึกษา 
 
              1.2 พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่กรรมการดำเนินการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 สมัย (4ปี) 
                        1) นายทวีศักดิ์     เทียมตระกูล    2) นายคณิต        เล้าตระกูล 
 
               1.3 เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ผ่านมาตรฐาน จากผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 
                    ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 โดยใช้ตัวชี้วัด
ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 
จำนวน 7 ข้อคือ 
                 ข้อ 1 ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ปีใด
มีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม 
                 ข้อ 2 ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจจริตต่อสหกรณ์ 
                 ข้อ 3 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็จ และส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วันนับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
                ข้อ 4 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกท้ังหมดร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
                ข้อ 5 ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจของสหกรณ์ 
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดำเนินการหรือสมาชิกท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีประจำ 
                ข้อ 6 ผลการดำเนินการในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายทุน
สวัสดิการสมาชิกหรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
                ข้อ 7 ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ คำส่ังของนายทะเบียนสหกรณ์ 
             ผลการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ผ่าน
มาตรฐาน จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 

         ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



3 
 

           1.4  ข้อปฏิบัติในการประชุม 
                 ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ ขอแจ้งข้อปฏิบัติในการประชุม  ดังนี้ 
        1. ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
         2. ในการประชุมให้ที ่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื ่องที่มีอยู ่ในระเบียบวาระและต้องดำเนินการพิจารณา
ตามลำดับระเบียบวาระท่ีจัดไว้ เว้นแต่ท่ีประชุมจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น 
          3. ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อท่ีประชุมก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้ว จึงกล่าวถ้อยคำ
ได้และต้องเป็นคำกล่าวกับประธานในท่ีประชุม 
        4. ให้ผู้กล่าวถ้อยคำหรือผู้อภิปรายแนะนำช่ือ สกุล หมายเลขทะเบียนสมาชิก สังกัดหน่วยงานของตนเองต่อ
ประธานในท่ีประชุม 
         5. การกล่าวถ้อยคำหรืออภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นท่ีกำลังพิจารณาอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย 
วนเวียน ซ้ำซากกับผู้อื่นที่ได้อภิปรายไปแล้ว ห้ามมิให้นำเอกสารใด ๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จำเป็น ที่ประชุม
แห่งนี้ไม่มีเอกสิทธิคุ ้มครอง หากผู้อภิปรายพูดให้คนอื่นเสียหายผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบและการอภิปรายควรให้
เกียรติต่อท่ีประชุม 
          6. ในกรณีประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วจะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะปิดอภิปราย
หรือไม่ก็ได้ 
          7. การลงมติ สมาชิกจะออกเสียงลงมติในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว จะมอบให้บุคคลอื่นออกเสียงแทนตน
ไม่ได้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงช้ี
ขาด 
          8. สมาชิกสมทบไม่มีสิทธินับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องใด ๆ 
          9. ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ประธานมีอำนาจเตือน ห้ามประชุม ให้ถอนคำพูด ยุติการพูดหรือดำเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คำส่ังของประธานตามข้อนี้ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 

        ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
           นายสาคร  ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ท่ี 25 ธันวาคม 2564 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์
พอร์ต มีสมาชิกสามัญผู้มาประชุมจำนวน 5,422 คน ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมหน้าท่ี 11-52 เสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขและพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป สิ้นสุดการเสนอไม่มีสมาชิกเสนอขอแก้ไข
รายงาน 
ประธานเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 

        มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังก่อน 
          นายขวัญใจ ชัยมงคล สมาชิกเลขที่ 1117 ขอทราบผลการดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระท่ี 4.5 
          ประธานมอบให้นายสำราญ  จันทร์อดิศร รองประธานกรรมการดำเนินการคนที ่ 2 แจ้งต่อที ่ประชุม                  
นายสำราญ จันทร์อดิศร แจ้งต่อที่ประชุมกรณีการดำเนินการตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.  2562              
มีสมาชิกยื ่นฟ้องความแพ่งคดีผู ้บริโภค คดีหมายเลขดำที ่ ผบ.904/2565 ต่อศาลจังหวัดเชี ยงใหม่ เมื ่อวันท่ี                    
21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิกถอนมติที่ประชุมสหกรณ์ฯ เรียกคืนทรัพย์ จำนวนทุนทรัพย์ 1,340,440.00 บาท           
มีสมาชิกจำนวน 71 คน เป็นโจทก์ ฟ้อง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำเลยท่ี 1 กับพวกรวม 16 คน โดย
ศาลนัดเพื่อการไกล่เกลี่ย ให้การ และสืบพยานในวันที่ 23 มกราคม 2566 เพื่อศาลจะได้ดำเนินการกระบวนการ
พิจารณาต่อไป 

          ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ                                
ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ือง รับทราบผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2565 
         นายจตุวุฒิ ทองบุญเรือง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีส้ินสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ 

***************************** 
เรียน    ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
            ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะ           
ผู้ตรวจสอบกิจการฯอีก 4 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด สำหรับปีทาง
บัญชีสหกรณ์ฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งข้าพเจ้าในนามประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการฯต่อคณะกรรมการดำเนินการทุก เดือน ดังนั้นจึงขอ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ประจำปีบัญชีสหกรณ์ฯ ดังนี้  
  1. ตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจำปี 2565 

1.1 นายจตุวุฒิ   ทองบุญเรือง   ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  
1.2 นางสารินี   อุทธยอด   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.3 นางพรพิมล   ศรีบุญเรือง   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.4 นายจงรักษ์  สมการณ์   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.5 นางวารุณี   หุ่นเท่ียง            เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 2.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
 2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และควบคุมการเงิน 
 2.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับ ระเบียบ 

และกฎหมายของสหกรณ์ฯ 
 2.4 เพื่อตรวจสอบการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด  
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3. ขอบเขตของการตรวจสอบ 
 3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 3.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
 3.3 ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและ

กฎหมายของสหกรณ์ฯ 
 3.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ

ท่ีกำหนดไว้ และมติของท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
 3.5 ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด  

4. ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด และข้อเสนอแนะ 
  4.1 การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด  

ณ วันส้ินปีบัญชี (30 พ.ย. 2565) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีจำนวนสมาชิก ดังนี้ 

รายการ สมาชิกสามัญ(คน) สมาชิกสมทบ(คน) รวม(คน) 
ยอดยกมา 30 พ.ย. 2564 9,559 1,410 10,969 
สมาชิกใหม่ ปี 2565 474 82 556 
สมาชิกลาออก ปี 2565 145 73 218 
สมาชิกถูกให้ออกจากสมาชิก ปี 2565 1 0 1 
สมาชิกเสียชีวิต 35 8 43 
สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานะเป็นสมาชิกสามัญ 68 - 68 0 
ยอดคงเหลือ ณ 30 พ.ย. 2565 9,920 1,343 11,263 

ณ วันส้ินปีบัญชี (30 พ.ย. 2565) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย 
และกำไรสุทธิ ดังนี้  

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
1 มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน 6,365,525,478.96 
2 มีรายได้รวมทั้งส้ิน 376,981,996.00 
3 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 95,353,637.34 
4 มีกำไรสุทธิ 281,628,358.66 
5 กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,022,281.83 

4.2 ด้านบริหารท่ัวไปและพัสดุ 
4.2.1 ด้านพัสดุ 

- มีคำส่ังมอบหมายงานและมอบอำนาจ เป็นปัจจุบัน 
       - มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมการเบิกจ่าย จำแนกไว้เป็นหมวดหมู่ 

เป็นปัจจุบัน 
  - การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯและมีคณะกรรมการตรวจรับถูกต้อง 
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   4.2.2 ด้านการลงทุน 
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน(บาท) 

1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 12,542,000.00 
2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด 100,000.00 
3 หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด 200,000.00 
 รวมเป็นเงิน 12,842,000.00 

   4.3 ด้านบัญชี   
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด จัดทำบัญชี เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบการเงิน

และบัญชี มีเอกสารประกอบการลงบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการบันทึกข้อมูลระบบบัญชี ระบบลูกหนี้เงินกู้ ระบบ
เงินฝาก ระบบทุนเรือนหุ้น ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดเงินได้   
   4.4 ด้านการเงิน  

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีการควบคุม การรับ-จ่าย เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน และประมาณการรายจ่ายตามมติท่ีประชุมใหญ่กำหนดไว้ ส่วนรายจ่ายเพื่อใช้ในกิจการ
ของสหกรณ์ฯเป็นไปตามแผน ระเบียบฯ กฎหมาย และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  

ณ วันส้ินปี (30 พ.ย. 2565) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีเงินฝากจากสมาชิกคงเหลือ 
ดังนี้ 

 

ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
1 ฝากออมทรัพย์  
 - ออมทรัพย์ 823,356,019.65 
 - ออมทรัพย์พิเศษ 724,068,052.72 
 - ออมทรัพย์สินทวี  40,182,700.00 
2 ฝากประจำ (ดอกเบ้ียเสียภาษี 15 %)  
 - ฝากประจำ 3 เดือน  25,967,851.24 
 - ฝากประจำ 6 เดือน  27,905,215.37 
 - ฝากประจำ 12 เดือน  223,579,255.03 
 - ฝากประจำ 24 เดือน  241,793,820.12 
 รวมเป็นเงิน 2,106,852,914.13 

 

การดำเนินการด้านการรับฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินการตาม
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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4.5 ด้านทุน  
ลำดับที่ รายการ จำนวนเงิน(บาท) 

1 ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 2,944,200,670.00 
 เพิ่มขึ้นระหว่างปี  167,103,330.00 
 รวม ณ วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ (30 พ.ย. 2565) 3,111,304,000.00 
2 ทุนสำรอง  285,015,125.97 
3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 152,812,830.83 

 รวมเป็นเงิน 3,549,131,956.80 
4.6 ด้านสินเชื่อ 
ในระหว่างปีบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก  

ณ วันส้ินปีบัญชีสหกรณ์ (30 พ.ย. 2565) มีสมาชิกเงินกู้ ดังนี้  
ลำดับที่ รายการ ในระหว่างปี ณ วันสิ้นป ี

  สัญญา(ฉบับ) จำนวนเงิน(บาท) สัญญา(ฉบับ) จำนวนเงิน(บาท) 
1 ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน           1,327  70,814,969.75  656 24,094,022.30 
2 ประเภทเงินกู้สามัญ 2,812  1,840,929,669.32  6,803 5,212,940,436.53 
3 ประเภทเงินกู้พิเศษ 652  252,557,432.75  1,389 922,604,468.27 

รวมทั้งหมด 4,791  2,164,302,071.82  8,848 6,159,638,927.10 
การอนุมัติและจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง  
4.7 ด้านสวัสดิการ  

ท่ี รายการ ราย จำนวนเงิน(บาท) 
1 กองทุนสวัสดิการสมาชิก  738 11,793,380.00 
2 กองทุนเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือการสูญเสียชีวิต 39 2,340,000.00 

3 
กองทุนสงเคราะห์เกี ่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกสามัญ และคู่สมรส 
บุตร บิดา มารดาของสมาชิกสามัญ 

237 1,627,500.00 

4 ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 1 1,083,147.08 
5 สวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก 255 127,500.00 
6 สวัสดิการการสร้างครอบครัวใหม่ 62 68,138.00 
7 สวัสดิการการครองสถานภาพโสด 12 30,200.00 
8 ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 899 899,000.00 

9 
ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยฯ)  
และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานสมาชิก 

108 538,000.00 

10 ค่าช่วยเหลือการกุศล 31 62,000.00 
11 ค่าพวงหรีด (สมาชิก หรือ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ) 32 16,367.00 

รวม   2,414 18,585,232.08 
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4.8 ด้านการประเมินโครงสร้างทางการเงิน ตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ 
เดือนตุลาคม 2565 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้คะแนน 61.67  % (31 ต.ค. 2565) 
ระดับช้ันคุณภาพ C 

4.9 ด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงใหม่ จำกัด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามข้อบังคับ เป็นปัจจุบัน (คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและการลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการการลงทุน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก) 

4.10 การกำหนดระเบียบ และประกาศ   
ในระหว่างปีบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์

และประกาศสหกรณ์ฯท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจการสหกรณ์ ดังนี้  
1. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565 (1 มีนาคม 

2565) 
2. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565) 
3. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิกสามัญ 

สมาชิกสมทบ และ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565) 
4. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต พ.ศ. 2565 (1 มิถุนายน 2565) 
5. ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2565 (1 มิถุนายน 2565) 
6. ระเบียบว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (1 มิถุนายน 

2565)  
7. ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าเบ้ียประชุมและอัตราค่าพาหนะ พ.ศ. 2565 (31 สิงหาคม 2565) 
8. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

เจ้าหน้าท่ี สมาชิก และบุคคลอื่น พ.ศ. 2565 (31 สิงหาคม 2565) 
9. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 

ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 
10. ประกาศเรื ่องโครงการให้เงินกู้แก้ไขปัญหาหนี้สินหลายทางกับสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก         

ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 
11. ประกาศแนบท้ายตามระเบียบว่าด้วยอัตราค่าเบี ้ยประชุมและอัตราค่าพาหนะ พ.ศ. 2565             

ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
12. ประกาศเรื ่องการให้เง ินกู ้ฉ ุกเฉินเพื ่อชำระเง ินสงเคราะห์ศพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ                  

ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565 
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4.11 ข้อสังเกตในการตรวจสอบกิจการระหว่างปีของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 - ไม่มี 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
                                                       (นายจตุวุฒิ ทองบุญเรือง) 
                ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

          ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เร่ือง รับทราบผลการดำเนินกิจการสหกรณ์ ปี 2565 
                    นายสาคร  ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการรายงานต่อท่ีประชุม ดังนี้ คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด  ขอรายงานผลการดำเนินกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 ตามข้อบังคับ 
ข้อ 79 ดังนี้ 
4.2.1 จำนวนสมาชิก ณ 30 พฤศจิกายน 2565 

รายการ สมาชิกสามัญ (คน) สมาชิกสมทบ (คน) รวม (คน) 
ยอดยกมา 30 พ.ย. 2564 9,559 1,410 10,969 
- สมัครเข้าใหม่            474 82 556 
- ลาออก                     145 73 218 
- ให้ออกจากสมาชิก                                     1 0 1 
- เสียชีวิต 35 8 43 
- สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานะเป็นสมาชิกสามัญ 
  ตามข้อบังคับ  

68 - 68 0 

ยอดคงเหลือ ณ 30 พ.ย. 2565 9,920 1,343 11,263 
4.2.2 การดำเนินการด้านการเงินเปรียบเทียบ ป ี2565-2564                                          

หน่วย:บาท 
ลำดับ รายการ พ.ย. 2565 พ.ย. 2564 เพิ่ม (ลด) 

1 ทุนเรือนหุ้น 3,111,304,000.00 2,944,200,670.00 167,103,330.00 
2 ทุนสำรอง 285,015,125.97 257,860,976.14 27,154,149.83 
3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 152,812,830.83 145,199,450.64 7,613,380.19 
4 เงินรับฝาก    

 4.1 ฝากออมทรัพย์ 823,356,019.65 982,174,038.98 (158,818,019.33) 
 4.2 ฝากประจำ 519,246,141.76 440,121,182.60 79,124,959.16 
 4.3 ฝากออมทรัพย์พิเศษ 724,068,052.72 522,455,358.44 201,612,694.28 
 4.4 ฝากออมทรัพย์สินทวี 40,182,700.00 30,622,100.00 9,560,600.00 

5 ฝากสถาบันการเงินอื่น 0.00 3,444,775.40 (3,444,775.40) 
6 การให้เงินกู้    
 6.1 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2,164,302,071.82 2,205,065,292.20 (40,763,220.38) 
 6.2 เงินกู้คงเหลืออยู่ท่ีสมาชิก 6,159,638,927.10 5,566,895,785.80 592,743,141.30 
7 เจ้าหนี้เงินกู้ 44,115,000.00 0.00 44,115,000.00 
8 หนี้สินอื่น 48,089,805.24 45,533,390.62 2,556,414.62 
9 สินทรัพย์รวม 6,365,525,478.96 5,779,724,334.90 585,801,144.06 
10 รายได้ 376,981,996.00 341,626,935.07 35,355,060.93 
11 รายจ่าย 95,353,637.34 91,020,858.24 4,332,779.10 
12 กำไรสุทธิ 281,628,358.66 250,606,076.83 31,022,281.83 
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ลำดับ รายการ พ.ย. 2565 พ.ย. 2564 เพิ่ม (ลด) 
13 รายจ่ายเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 17,607,865.08 17,241,103.00 366,762.08 
14 รายจ่ายเพื่อสังคม 78,367.00 77,960.00 407.00 

 

4.2.3 ด้านทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิกเปรียบเทียบ ปี 2565-2564 
หน่วย:บาท 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
1. ทุนเรือนหุ้น 3,111,304,000.00 2,944,200,670.00 167,103,330.00 
2. สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นเฉล่ียต่อคน 313,639.52 308,003.00 5,636.52 
3. เงินรับฝากจากสมาชิก 2,106,852,914.13 1,975,372,680.02 131,480,234.11 
4. สมาชิกมีเงินรับฝากเฉล่ียต่อคน 212,384.37 206,650.00 5,734.37 

 

4.2.4 ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี เปรียบเทียบปี 2565-2564 
หน่วย:บาท 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
1. การให้เงินกู้แก่สมาชิก    
    1.1 กู้ฉุกเฉิน  70,814,969.75  59,646,400.00  11,168,569.75  
    1.2 กู้สามัญท่ัวไป  1,722,745,669.32  1,713,238,268.61  9,507,400.71  
    1.3 กู้สามัญ ATM  118,184,000.00  175,216,850.00 (57,032,850.00)  
    1.4 กู้พิเศษ 252,557,432.75  256,963,773.59 (4,406,340.84)  
  รวมทั้งสิ้น  2,164,302,071.82  2,205,065,292.20 (40,763,220.38)  
2. สมาชิกเป็นหนี้เงินกู้เฉล่ียต่อคน 620,931.34 582,381.61  38,549.73  

 

4.2.5 ด้านรายได้-รายจ่าย กำไรสุทธิ เปรียบเทียบ ปี 2565-2564 
หน่วย:บาท 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
รายได้ 376,981,996.00 341,626,935.07 35,355,060.93 
รายจ่าย 95,353,637.34 91,020,858.24 4,332,779.10 
กำไรสุทธิ 281,628,358.66 250,606,076.83 31,022,281.83 

 

4.2.6 ด้านสินทรัพย์ หนี้สิน ทุนดำเนินการ  เปรียบเทียบ ปี 2565-2564 
หน่วย:บาท 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
สินทรัพย์ 6,365,525,478.96 5,779,724,334.90 585,801,144.06 
หนี้สิน 2,534,765,163.50 2,181,857,161.29 352,908,002.21 
ทุน 3,830,760,315.46 3,597,867,173.61 232,893,141.85 
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4.2.7 ด้านการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์  ณ 30 พฤศจิกายน 2565 
(1) ตามระเบียบกองทุนสวัดิการสมาชิก พ.ศ. 2562 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 35,238,911.02 
- รับจากการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ปี 2564 5,000,000.00 
- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2565 10,866,460.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุน                                         738 ราย 11,793,380.00 

คงเหลือ 39,311,991.02 
รายละเอียดการจ่ายตามระเบียบ 

1. กรณีเสียชีวิต                                                       22 ราย             781,480.00 
2. อายุ 60 ปีบริบูรณ์ (40%)                                      187 ราย 4,982,480.00    
3. อายุ 65 ปีบริบูรณ์ (40%)                                      106 ราย 2,882,800.00    
4. อายุ 70 ปีบริบูรณ์ (20%)                                      110 ราย 2,334,620.00    
5. อายุเกิน 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2,000บาท)                    313 ราย 812,000.00     
(2) ตามระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเพื่อการสูญเสียชีวิต พ.ศ. 2565  

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 15,870,000.00 
- รับจากการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ปี 2564 500,000.00 
- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2565 2,133,540.00 
-จ่ายตามระเบียบกองทุน                                            39 ราย 2,340,000.00 

คงเหลือ 16,163,540.00 
(3) ตามระเบียบทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 77,634,164.23 

- รับจากการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ปี 2564 1,000,000.00 
- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2565 4,000,000.00 

- จ่ายตามระเบียบกองทุน                                            1 ราย 1,083,147.08 
คงเหลือ 81,551,017.15 

(4) ตามระเบียบทุนสาธารณประโยชน์เพือ่สงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ 
และคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2565 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2565 1,832,193.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุน (สามัญ 40 ราย สมทบ 197 ราย) 237 ราย 1,627,500.00 

ยอดคงเหลือ 204,693.00 
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(5) ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้สมาชิก พ.ศ. 2559 ระเบียบสวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่ 
พ.ศ. 2562 และระเบียบสวัสดิการการครองสถานภาพโสด พ.ศ. 2559 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2564 225,838.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุนสวัสดิการเยี่ยมไข้                    255 ราย 127,500.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุนสวัสดิการสร้างครอบครัวใหม่        62 ราย                                               68,138.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุนสวัสดิการครองสถานภาพโสด        12 ราย                                                         30,200.00 

คงเหลือ 0.00 
(6) ตามระเบียบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 5,541,715.41 
- รับจากการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ปี 2564 1,000,000.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุนแก่บุตรสมาชิกสามัญ                895 ราย 895,000.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุนแก่บุตรสมาชิกสมทบ                   4 ราย 4,000.00 

คงเหลือ 5,642,715.41 
สรุปรายละเอียดการจ่ายตามระเบียบ 

ลำดับ ทุนระดับชั้น จำนวน(คน) รวมเป็นเงิน 
1 อนุบาล 1 110 110,000.00 
2 ประถมปีท่ี 1 140 140,000.00 
3 ประถมปีท่ี 4 135 135,000.00 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) 142 142,000.00 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือ ปวช.ปีท่ี 1 154 154,000.00 
6 ปริญญาตรีปีท่ี 1 หรือ ปวส.ปีท่ี 1 133 133,000.00 
7 ปริญญาตรีปีท่ี 4 85 85,000.00 

รวม 899 899,000.00 
(7) ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 7,821,937.75 
- รับจากการจัดสรรจากกำไรสุทธิ ปี 2564 500,000.00 
- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2565 547,969.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุน                                         108 ราย 538,000.00 

คงเหลือ 8,331,906.75 
รายละเอียดการจ่ายตามระเบียบ 

1. จ่ายช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติ                   105 ราย 501,000.00 
2.จ่ายสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานสมาชิก                          3 ราย   37,000.00 
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(8) ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2565 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 

- รับจากประมาณการรายจ่าย ปี 2565 94,000.00 
- จ่ายตามระเบียบกองทุน                                           63 ราย 78,367.00 

คงเหลือ 15,633.00 
รายละเอียดการจ่ายตามระเบียบ 

1. จ่ายค่าพวงหรีดเคารพศพ                                        32 ราย 16,367.00 
2. จ่ายค่าการกุศลสมาชิก                                             3 ราย 13,500.00 
3. จ่ายค่าการกุศลเครือข่ายหน่วยงานภายนอก                  28 ราย 48,500.00 
(9) ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนอุทัย-สุขพันธ์ พ.ศ. 2562 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
ยอดยกมา ณ 30 พ.ย. 2564 3,577,615.41 
- รับจากการจัดสรรเข้ากองทุน ปี 2565 44,720.19 
- จ่ายตามระเบียบกองทุน                                           15 ราย 44,000.00 

คงเหลือ 3,578,335.60 
รายละเอียดการจ่ายตามระเบียบ 

1. ทุนเรียนดีระดับช้ัน ป.1-ป.6 จำนวน 5 ทุนๆละ 2,000 บาท 10,000.00 
2. ทุนเรียนดีระดับช้ัน ม.1-ม.3 จำนวน 4 ทุนๆละ 2,500 บาท   10,000.00 
3. ทุนเรียนดีระดับช้ัน ม.4-ม.6 จำนวน 3 ทุนๆละ 3,000 บาท 9,000.00 
4. ทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี  จำนวน 3 ทุนๆละ 5,000 บาท    15,000.00 

4.2.8 การดำเนินการตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สหกรณ์ปี 2565 
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบที่ดำเนินการ ข้อเสนอแนะจากสมาชิก 

1 โครงการสัมมนาสรา้งความเข้าใจร่วมพัฒนาสหกรณ์
ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าท่ี ปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง 

67,400.00  

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหนา้ท่ีการเงินประจำ
หน่วยงานสหกรณ์ จำนวน 2 ครั้ง 

123,788.50  

3 โครงการสร้างปฏิสัมพนัธ์เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในพืน้ท่ีภาคเหนือ จำนวน 1 ครั้ง 

64,823.00  

4 โครงการอบรมสมาชิกใหม่ จำนวน 5 รุ่น จำนวน 342 คน 47,065.00  
5 โครงการจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและ

น้ำ ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง 
107,200.00  

6 โครงการสัญจรพบสมาชิก (ให้บริการสมาชิกนอกสถานท่ี ณ 
หน่วยงานสมาชิก) ประจำปี 2565 จำนวน 19 ครั้ง 

156,990.00 ควรดำเนินโครงการให้ท่ัวถึง 
ทุกหน่วยงาน 

7 โครงการมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
ประจำปี 2565 จำนวน 134 คน 

160,800.00  
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4.2.9 การดำเนินการประชุม ปี 2565 
ลำดับ รายการ จำนวนคร้ัง 

1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 14 
2 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 30 
3 ประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ 23 
4 ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 11 
5 ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ 11 

4.2.10 การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
ว.ด.ป รายละเอียด 

13 มี.ค. 2565 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด 
14 มี.ค. 2565 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด 
9 มี.ค. 2565 รับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 
7 เม.ย. 2565 รับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด  
11 มิ.ย. 2565 รับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 

(สสธท.)  
26 ส.ค. 2565 รับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 
25 พ.ย. 2565 รับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  

4.2.11 เร่ืองรับทราบการดำเนินการของศูนย์ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2565  
                (1) การดำเนินการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.)  

รับทราบจำนวนสมาชิก สสธท. ณ 30 พฤศจิกายน 2565 

   ประเภท ยอดยกมา เข้าใหม่ 
การเป็นสมาชิกภาพ 

ยอดคงเหลือ 
เสียชีวิต 

ลาออก 
โอนย้ายออก 

พ้นสภาพ 
คืนสภาพ 

โอนย้ายเข้า 
สามัญ 4,397 401 20 24 149 159 4,764 
สมทบ 1,912 46 8 24 136 129 1,919 
รวม 6,309 447 28 48 285 288 6,683 
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              (2) การดำเนินการเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ.) 

รับทราบจำนวนสมาชิก สส.ชสอ. ณ 30 พฤศจิกายน 2565 

   ประเภท ยอดยกมา เข้าใหม่ 
การเป็นสมาชิกภาพ 

ยอดคงเหลือ 
เสียชีวิต 

ลาออก 
โอนย้ายออก 

พ้นสภาพ 
คืนสภาพ 

โอนย้ายเข้า 
สามัญ 199 224 - - - - 423 
สมทบ 112 10 - - - - 122 
รวม 311 234 - - - - 545 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.3 เร่ือง รับทราบจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
              นางสายฝน กิติบุตร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
          1) จากการดำเนินการสหกรณ์จะเห็นได้ว่าทุนดำเนินการของสหกรณ์พบว่าสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นที่ชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว จำนวน 3,111,304,000.00 บาท ทุนสำรอง จำนวน 285,015,125.97 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
ระเบียบและอื่น ๆ จำนวน 152,812,830.83 บาท กำไรสุทธิประจำปี จำนวน 281,628,358.66 บาท รวมทั้งส้ิน 
จำนวน 3,830,760,315.46 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในมือสมาชิก ร้อยละ 96.55 ของทุนดำเนินการ 
          2) การประชุมใหญ่ประจำปี เป็นสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกที่จะเข้ามาทำหน้าที่รับทราบผลการดำเนินการ
ของสหกรณ์ประจำปีและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ 
          3) การสอบบัญชีเป็นการสอบทานการตรวจบัญชีของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนกำหนดไว้ 
          4) ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท่ีผลการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4.4 เร่ือง รับทราบจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
          นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่            
แจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
           1) การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้มาประชุมเพื่อทราบผลการดำเนินการ
ของสหกรณ์ในรอบปีและยังได้มาใช้สิทธิของสมาชิกในการการตั้งสมาชิกเพื ่อทำหน้าที ่กรรมการดำเนินการ                    
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นตัวแทนของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าวันนี้สหกรณ์ได้จัดพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการลงคะแนนการเลือกตั้ง
เพื่อเลือกตั้งสมาชิกเป็นผู้แทนมาบริหารสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม 
         2) ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกท่ีผลการดำเนินการสหกรณ์ประจำปี 2565 มีกำไรสุทธิ 

         ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4.5   เรื่อง รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการและท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
           นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อท่ีประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3 )พ.ศ. 2562 มาตรา 89/2 ว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยหมวด 4 การกำกับ
ดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ14(1) ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใน
การจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ขอรายงานรายละเอียด
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้จัดการและท่ีปรึกษาในปีบัญชี 2565 ท่ีเป็นตัวเงินไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ผลประโยชน์และค่าตอบแทน(บาท 

เงินเดือน 
ค่าเบี้ย
ประชุม 

ค่า
ปฏิบัติงาน 

โบนัส ค่าพาหนะ อื่นๆ รวม 

1 นายทอง พันทอง ประธานกรรมการ - 29,400.00 26,861.00 209,005.00 18,400.00 - 283,666.00 

2 นายทวีศักด์ิ เทียมตระกูล รองประธาน(1) - 30,200.00 15,200.00 210,854.00 21,600.00 - 277,854.00 

3 นายสำราญ จันทร์อดิศร รองประธาน(2) - 27,700.00 21,481.18 - 21,500.00 - 70,681.18 

4 นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย ์ รองประธาน(3) - 32,500.00 34,600.00 204,365.00 24,380.00 - 295,845.00 

5 นายสาคร ไชยอำมาตย ์ กก.และเลขานุการ - 25,900.00 14,200.00 222,740.00 19,400.00 - 282,240.00 

6 นายภาคภูม ิ ธาวงค ์ กก.และเหรัญญิก - 31,800.00 18,200.00 - 21,900.00 - 71,900.00 

7 นายคณิต เล้าตระกูล กรรมการ - 15,000.00 11,400.00 140,980.00 12,900.00 - 180,280.00 

8 นายสุเทพ ฟองศรี กรรมการ - 15,400.00 11,700.00 140,980.00 12,900.00 - 180,980.00 

9 นายทวีศิลป ์ ชัยชนะ กรรมการ - 14,400.00 7,600.00 140,321.00 9,600.00 - 171,921.00 

10 นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล กรรมการ - 14,000.00 3,700.00 138,895.00 8,100.00 - 164,695.00 

11 นางศุภลักษณ ์ พรมเทพ กรรมการ - 17,800.00 22,200.00 141,681.00 13,200.00 - 194,881.00 

12 นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร กรรมการ - 18,300.00 16,800.00 142,659.00 13,500.00 - 191,259.00 

13 น.ส.สินีนาถ แซ่ต้ัง กรรมการ - 19,800.00 19,366.66 138,961.00 15,300.00 - 193,427.66 

14 นางอัญชลี วัฒนมงคล กรรมการ - 15,200.00 2,000.00 - 9,900.00 - 27,100.00 

15 นายยอด คุณยศยิง่ กรรมการ - 15,100.00 4,800.00 - 8,400.00 - 28,300.00 

16 น.ส.อรุณวดี วงษ์วิภาวี รก.ผู้จัดการ 550,440.00 28,900.00 30,875.00 134,349.70 3,600.00 - 748,164.70 

17 น.พ.รัฐวุฒ ิ สุขมี ที่ปรึกษา - - 40,000.00 - - - 40,000.00 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เร่ือง รับทราบแผนการดำเนินการสหกรณ์ปี 2565-2566 
                    นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่มติที ่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2564 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ตามระเบียบวาระที่ 5.6   มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ปีบัญชี 2565-2566 โดยมียุทธศาสตร์ 
1.ด้านสังคม 2.ด้านการเงิน 3.ด้านสมาชิก 4. ด้านกระบวนการภายใน 5.ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ตาม
รายละเอียดกลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ระยะเวลาดำเนินการ ท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
       ปีบัญชี 2566 สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการตามแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map)  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ปีบัญชี 2565-2566  โดยมี ยุทธศาสตร์ 1.ด้านสังคม 2.ด้าน
การเงิน 3.ด้านสมาชิก 4 ด้านกระบวนการภายใน 5.ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร  ตามรายละเอียดกลยุทธ์ 
โครงการ / กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ระยะเวลาดำเนินการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ มติที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2564  
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 อนุมัติ  ทั้งนี้โดยใช้เงินดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามประมาณรายจ่ายประจำปี 
2566 ท่ีประชุมใหญ่ได้อนุมัติ  

        ที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1  เร่ือง การลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปี 2566 
          ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 72 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบส่ีคนซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
          ปีบัญชี 2565 มีกรรมการดำเนินท่ีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 (กรรมการ
ส่วนกลาง) ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 นายทวีศักดิ์         เทียมตระกูล เว้นวรรคหนึ่งปี ตามมาตรา 50 
2 นายคณิต            เล้าตระกูล เว้นวรรคหนึ่งปี ตามมาตรา 50 
3 นายสุรสิทธิ์         เทียมทิพย์ ครบวาระสมัยท่ี 1 ลงสมัครได้ 
4 นายทวีศิลป์        ชัยชนะ ครบวาระสมัยท่ี 1 ลงสมัครได้ 
5 นางศรีเกษ          ธัญญาวินิชกุล ครบวาระสมัยท่ี 1 ลงสมัครได้ 
6 นางศุภลักษณ์      พรมเทพ ครบวาระสมัยท่ี 1 ลงสมัครได้ 
7 นางกาญจนากร    วิเศษภัทรางกูร ครบวาระสมัยท่ี 1 ลงสมัครได้ 
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ปี 2566 มีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 (ส่วนกลาง) จำนวน 15 คน (เลือกได้ 7 คน) 
ดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 
1 นายประเสริฐ           วรกานต์ศักดิ ์ บำนาญ สสจ.ชม. 
2 นายประสงค์            โลโท บำนาญ สสจ.ชม 
3 นางกาญจนากร        วิเศษภัทรางกูร บำนาญ รพ.นครพิงค์ 
4 นายอภิชาต             ตันอุด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม 
5 นางดรุณี                แปงทิศ โรงพยาบาลสันทราย 
6 นายสุรสิทธิ์             เทียมทิพย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นางศุภลักษณ์          พรมเทพ บำนาญ ศูนย์อนามัยท่ี1 
8 นายทวีศิลป์             ชัยชนะ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด 
9 นางพนิดา               คณาพันธ์ บำนาญ รพ.นครพิงค์ 
10 นางสาคร                ใจพยอม บำนาญ สสจ.ชม 
11 นางสาวเฉลิมศรี        คำปวน บำนาญ สสจ.ชม. 
12 นางเสาวภา             รัตนยรรยง บำนาญ  สสจ.ชม. 
13 นางเยาวภา             จันทร์มา บำนาญ รพ.นครพิงค์ 
14 นางอรศิลป์             ช่ืนกุล บำนาญ รพ.นครพิงค์ 
15 นายทรงราชย์          ไชยญาติ โรงพยาบาลสันกำแพง 

          คณะกรรมการเลือกตั้งตามระเบียบฯจำนวน 25 คน มี นายธวัช  อยู่จงดี  ประธานกรรมการเลือกตั้งเป็น
ผู้ดำเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
          ประธานเสนอต่อที่ประชุม การลงคะแนนเลือกตั้งดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 08.00 น จะทำการปิดลงคะแนน
เลือกตั้งเวลา 14.00 น. ถึงจะมีการนับคะแนนโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมเป็นหลักการในการ
เห็นชอบการนับคะแนนเลือกต้ังตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง หากการดำเนินการประชุมส้ินสุดก่อนผลการนับคะแนน 
โดยสหกรณ์ติดประกาศผล ณ ท่ีทำการสหกรณ์ 

            มติที่ประชุม  มีมติเสียงส่วนใหญ่ ในห้องประชุม 302 เสียง เห็นชอบตามเสนอ ไม่เห็นชอบ 20 เสียง 
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ผลการลงคะแนนเลือกต้ัง 

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนนรวม ลำดับ 
1 นายประเสริฐ      วรกานต์ศักดิ์ 1,663 12 
2 นายประสงค์       โลโท 2,529 1 
3 นางกาญจนากร   วิเศษภัทรางกูร 2,191 2 
4 นายอภิชาติ        ตันอุด 2,023 4 
5 นางดรุณี            แปงทิศ 1,904 6 
6 นายสุรสิทธิ์         เทียมทิพย์ 1,987 5 
7 นางศุภลักษณ์      พรมเทพ 1,865 8 
8 นายทวีศิลป์        ชัยชนะ 2,037 3 
9 นางพนิดา           คณาพันธ์ 1,890 7 
10 นางสาคร            ใจพะยอม 1,670 11 
11 นางสาวเฉลิมศรี    คำปวน 1,697 10 
12 นางเสาวภา          รัตนยรรยง 1,499 14 
13 นางเยาวภา          จันทร์มา 1,728 9 
14 นางอรศิลป์           ช่ืนกุล 1,488 15 
15 นายทรงราชย์        ไชยญาติ 1,639 13 

สรุปผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ตามลำดับคะแนน ได้แก่ 
1) หมายเลข 2 นายประสงค์   โลโท 
2) หมายเลข 3 นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร 
3) หมายเลข 8 นายทวีศิลป์       ชัยชนะ 
4) หมายเลข 4 นายอภิชาติ      ตันอุด 
5) หมายเลข 6 นายสุรสิทธิ์      เทียมทิพย์ 
6) หมายเลข 5 นางดรุณี         แปงทิศ 
7) หมายเลข 9 นางพนิดา         คณาพันธ์ 
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ระเบียบวาระที่ 5.2 เร่ือง การลงคะแนนเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   
         ระเบียบนายทะเบียนและข้อบังคับสหกรณ์ 
          ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2564 ข้อ 106 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและเป็น  ผู ้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้าน
การเงินการบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็น
ผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการสหกรณ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยมีจำนวน ห้าคน  และข้อ 108 การดำรงตำแหน่ง ของผู้ตรวจสอบกิจการ              
อยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน              
มีสมาชิกสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชีสหกรณ์ 2566-2567 จำนวน 6 คน  
(เลือกได้ 5 คน) 
หมายเลข ชื่อ-สกุล หน่วยงาน 

1 นายจงรักษ์             สมการณ์ บำเหน็จรายเดือน สสจ.ชม. 
2 นางรุ่งนภา             แสนคำปัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นางพรพิมล            ศรีบุญเรือง บำนาญ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ 
4 นางวารุณี              หุ่นเท่ียง บำนาญ สสจ.ชม. 
5 นายจตุวุฒิ             ทองบุญเรือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นางสารินี              อุทธยอด บำนาญ สสจ.ชม 

       คณะกรรมการเลือกต้ัง ตามระเบียบสหกรณ์ จำนวน  25 คน มี นายธวัช  อยู่จงดี  ประธานกรรมการเลือกตั้ง 
เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 
          ประธานเสนอต่อที่ประชุม การลงคะแนนเลือกตั้งดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 08.00 น จะทำการปิดลงคะแนน
เลือกตั้งเวลา 14.00 น. ถึงจะมีการนับคะแนนโดยคณะกรรมการเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมเป็นหลักการในการ
เห็นชอบการนับคะแนนเลือกต้ังตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง หากการดำเนินการประชุมส้ินสุดก่อนผลการนับคะแนน 
โดยสหกรณ์ติดประกาศผล ณ ท่ีทำการสหกรณ์ 
        มติที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ ในห้องประชุม 302 เสียง เห็นชอบตามเสนอ ไม่เห็นชอบ 20 เสียง 
             ผลการนับคะแนนการเลือกต้ัง ดังนี้ 
หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนนที่ได้ ลำดับที่ได้ 

1 นายจงรักษ์             สมการณ์ 2,678 4 
2 นางรุ่งนภา             แสนคำปัน 2,733 2 
3 นางพรพิมล            ศรีบุญเรือง 2,694 3 
4 นางวารุณี              หุ่นเท่ียง 2,769 1 
5 นายจตุวุฒิ             ทองบุญเรือง 2,456 5 
6 นางสารินี              อุทธยอด 1,921 6 
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สรุปผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปีบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2566-2567 จำนวน 5 คน 
ตามลำดับคะแนน ได้แก่   

1) หมายเลข 4 นางวารุณี หุ่นเท่ียง 
2) หมายเลข 2 นายรุ่งนภา  แสนคำปัน 
3) หมายเลข 3 นางพรพิมล  ศรีบุญเรือง 
4) หมายเลข 1 นางจงรักษ์   สมการณ์ 
5) หมายเลข 5 นายจตุวุฒิ   ทองพิมพ ์

 
5.3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ 30 พฤศจิกายน 2565 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2565 เสนอรายงานงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ของสหกรณ์ สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2565 ต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม หน้า 79-97 
              ประธานแจ้งต่อที่ประชุมหากมีข้อคิดเห็น หรือสอบถามงบการเงินของสหกรณ์ตามที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์     
ขอแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้สอบถามประธานขอมติท่ีประชุม 

              มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบการเงินสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 

 
ระเบียบวาระที่ 5.4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 
           นายภาคภูมิ ธาวงค์ กรรมการและเหรัญญิก เสนอต่อที่ประชุมเพื ่อพิจารณาตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 98 
           นายขวัญใจ ชัยมงคล เสนอต่อท่ีประชุมเห็นควร ปรับลดรายการลำดับท่ี 5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
จากร้อยละ 1.95 เป็นร้อยละ 1.70 เท่ากับปี 2564 ส่วนท่ีเหลือให้จัดสรรเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการ 
           ประธานมอบให้นายสำราญ จันทร์อดิศร รองประธานกรรมการคนที่ 2 แจ้งแนวทางการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ 
           นายสำราญ  จันทร์อดิศร แจ้งต่อที่ประชุม กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ ่งคณะกรรมการดำเนินการ
เสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อบังคับข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว
เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองท้ังส้ิน 
            เมื่อที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความเห็นกันเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ประธานขอที่ประชุมปิดการอภิปราย 
ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 และขอมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ มีมติดังนี้ 
1) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามที่เสนอ และ 
2) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้ปรับลดรายการที่ 5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ จาก 

ร้อยละ 1.95 เป็นร้อยละ 1.70 ตามมติที่ประชุมใหญ่ ที่อนุมัติ จำนวน 323 เสียง ไม่อนุมัติ จำนวน 210 เสียง
จำนวนเงินที่เหลือจากการปรับลดให้สมทบเป็นทุนสำรอง ตามรายละเอียดดังนี้ 
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รายการ 
 ปี 2565  

 ร้อยละ  
 ปี 2564  

 ร้อยละ  
 (บาท)   (บาท)  

กำไรสุทธิ       281,628,358.66    100.00        250,606,076.83    100.00  

1. เป็นทุนสำรอง        29,306,059.66      10.40         27,066,742.83      10.80  

   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ             

2. เป็นคา่บำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย              30,000.00       0.01               30,000.00        0.01  

   ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท         

กำไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และขอ้ 2         

อาจจัดสรรได้ดังนี้         

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วใหแ้ก่สมาชิก       165,133,341.00      58.62        153,318,972.00      61.18  

   ร้อยละ 5.50 (เดิม 5.40)         

4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้        74,251,358.00      26.35         57,810,362.00      23.07  

   กับสหกรณ์ในระหว่างปีบัญชี ร้อยละ 20.00 (เดิม 17.36)         

5. เป็นเงินโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์          4,787,600.00       1.70           4,280,000.00        1.70  

   ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ         

6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล            120,000.00       0.04             100,000.00        0.04  

   ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์         

   ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น         

7. เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์          1,000,000.00       0.36           1,000,000.00        0.40  

   ไม่เกินร้อยละ10 ของกำไรสุทธ ิ         

8. เป็นทุนสาธารณประโยชน์            500,000.00       0.18             500,000.00        0.20  

   ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ         

9. เปน็ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ ตามสมควร         

   แก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ 15 ของกำไรสุทธ ิ         

   9.1 กองทุนสวัสดิการสมาชิก          5,000,000.00       1.80           5,000,000.00        2.00  

   9.2 กองทุนสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือการสญูเสียชีวิต            500,000.00       0.18             500,000.00        0.20  

   9.3 ทุนสงเคราะห์สมาชิกผูค้้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป          1,000,000.00       0.36           1,000,000.00        0.40  

ผลการจัดสรร     

รายการ 
 ปี 2565  

 ร้อยละ  
 ปี 2564  

 ร้อยละ  
 (บาท)   (บาท)  

1. ผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิก       276,810,758.66      98.29        246,296,076.83      98.29  

2. คา่บำรุงสันนิบาตสหกรณ์              30,000.00       0.01               30,000.00        0.01  

3. ผลตอบแทนกรรมการและเจา้หน้าที ่          4,787,600.00       1.70          4,280,000.00       1.70  
รวม    281,628,358.66  100.00      250,606,076.83   100.00  
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ระเบียบวาระที่ 5.5 เร่ือง พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2566 
         นางสาวอรุณวดี วงษ์วิภาวี รักษาการผู้จัดการเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับข้อ 71(7) และมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2565 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม หน้า 99-106 โดยหมายเหตุ ประมาณการรายจ่ายขอถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
          นางอนงค์  สุนทรานนท์ เสนอต่อท่ีประชุมเห็นควรให้คงไว้ในรายการท่ี 3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกและสังคม 
3.8 ค่าสนับสนุนงานวิชาการ ประมาณการปี 2566 ในวงเงิน 50,000.00 บาท เหมือนประมาณการปี 2565 
          ประธานขอมติท่ีประชุม 
         มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

1) อนุมัติประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2566 และ 
2) อนุมัติเพิ่มเงินประมาณการ รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิกและสังคมข้อ 3.8 ค่าสนับสนุนงาน

วิชาการ ประมาณการปี 2566 ในวงเงิน 50,000.00 บาท  
 

ระเบียบวาระที่ 5.6 เร่ือง พิจารณากำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 
         นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2561 ข้อ 7.2.2 
                  (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนสำรองสหกรณ์ 
                 ประกอบกับข้อ  18  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
        ข้อเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 
          มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี  12/2565  วันท่ี 31 ตุลาคม 2565  เพื่อให้การดำเนินงานของ
สหกรณ์มีความคล่องตัว มั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้หรือสถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นทุน
หมุนเวียนให้แก่สมาชิกในการให้เงินกู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว ตามระเบียบของสหกรณ์ ขอเสนอวงเงินท่ี
สหกรณ์อาจจะสามารถก่อหนี้ภาระผูกพันได้ในภายหน้าในรอบปีรอบปีทางบัญชี 2566 ในวงเงินสองพันล้านบาท
ถ้วน เมื่อที่ประชุมใหญ่เห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมแล้ว ให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ 

         มติที ่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินที่สหกรณ์อาจจะสามารถก่อหนี้ภาระผูกพันได้ในภายหน้า                 
ในรอบปีทางบัญชี  2566  ในวงเงินสองพันล้านบาทถ้วน 
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ระเบียบวาระที่ 5.7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชี ปบีัญชี 2566 
       นายสาคร  ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา ตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2562 และข้อบังคับสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 25 ปีบัญชี 2566 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชี จำนวน 2 ราย ตามรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุมหน้า 108-109 
           มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 13/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มีมติเป็นเอก
ฉันท์เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ดังนี้ 
        (1) เห็นชอบให้ผู ้สอบบัญชี ลำดับที่ 1 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง เจริญศรี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3036 บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปีบัญชีสหกรณ์ 2566 ค่าธรรมเนียม 
120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
          (2) เห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีสำรอง ลำดับที่ 2 นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
10491 บริษัทสอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 125,000
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันยอดและสอบทานหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงิน
รับฝาก ขอให้เป็นความรับผิดชอบของทางสหกรณ์ 

        มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5.8 เร่ือง พิจารณานำเงินรอตรวจสอบเปน็ทุนสำรองตามข้อบังคับ 
          นายสาคร  ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาตามรายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 110 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562  ข้อ 29 ท่ีมาแห่งทุนสำรอง ววรรคสอง อนึ่งจำนวน
เงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุน
สำรอง  มีเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์เป็นเงินระหว่างทางรอบตรวจสอบท่ีมาทางบัญชีซึ่งไม่ทราบผู้โอนและวัตถุประสงค์
ในการโอนเกิน 5 ปี ตั้งแต่ปี บัญชี 2559-2560 จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 40,340.03 บาท (สี่หมื่นสามร้อยสี่สิบบาท
สามสตางค์)    มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 13/ 2565 วันท่ี  28 พฤศจิกายน 2565 เห็นควรอนุมัติให้
นำเงินที่โอนเข้าบัญชีรอการตรวจสอบปี 2559-2560  ซึ่งไม่ทราบผู้โอนและวัตถุประสงค์ในการโอนเกิน 5 ปี จำนวน 
13 ราย เป็นเงิน 40,340.03 บาท (ส่ีหมื่นสามร้อยส่ีสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งไม่มีรายละเอียดการโอน ให้สมทบเข้าเป็น
เงินสำรองตามข้อบังคับข้อ 29 วรรคสอง 
          มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเงินที่โอนเข้าบัญชีรอการตรวจสอบปี 2559-2560  ซ่ึงไม่ทราบ
ผู้โอนและวัตถุประสงค์ในการโอนเกิน 5 ปี จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 40,340.03 บาท (สี่หมื่นสามร้อยสี่สิบบาท
สามสตางค์) ซ่ึงไม่มีรายละเอียดการโอน ให้สมทบเข้าเป็นเงินสำรองตามข้อบังคับข้อ 29 วรรคสอง 
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ระเบียบวาระที่ 5.9  เร่ือง พิจารณากำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและอัตราค่าพาหนะ 
               นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมตามข้อ 71 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 
พ.ศ. 2562 อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอำนาจท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ (13) กำหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบ้ียประชุม
ของคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  
              มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่  12/2565  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์             
ขอเสนอการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ของประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ รองผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือสหกรณ์ ปีบัญชีสหกรณ์ 2566 
ดังนี้ 

รายละเอียด 
ประชุม

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

ประชุม
อนุกรรมการและ
กรรมการอื่นๆ 

หมายเหตุ 

1.อัตราค่าเบี้ยประชุม   เพื่อความเหมาะสมกับ
ภาระความรับผิดชอบท่ี
สูงขึ้น และให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

1.1 ประธานดำเนินการ/ประธาน
อนุกรรมการ 

1,000 บาท 600 บาท 

1.2 กรรมการดำเนินการ/อนกุรรมการ/
ผู้ตรวจสอบกิจการ/ท่ีปรึกษา 

800 บาท 500 บาท 

1.3 ผู้จัดการ 800 บาท 500 บาท 
1.4 รองผู้จัดการ 700 บาท 500 บาท 
1.5 เจ้าหน้าท่ี 600 บาท 500 บาท 
1.6 สมาชิก 600 บาท 500 บาท 
1.7 บุคคลอื่นท่ีช่วยเหลือสหกรณ์ 600 บาท 500 บาท 
2.อัตราค่าพาหนะ 300 บาท 300 บาท 

     มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.10 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินการ การกำหนดรายการในข้อบังคับเก่ียวกับ 
          การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
          นายสาคร  ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อท่ีประชุม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ. 2565  มติท่ีประชุคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 13/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 เสนอแผนการ
ดำเนินการต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

ว.ด.ป. รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 23 กันยายน 2565 
 
 
28 พฤศจิกายน 2565 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อขออนุติการ
กำหนดให้มีการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกในข้อบังคับตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนด
รายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ. 2565 

คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการแผนกจัดทำเอกสาร
การประชุมประจำปีและบันทึก
รายงานการประชุม 

17 พฤศจิกายน 2565 
 
 
28 พฤศจิกายน 2565 

เสนอ(ร่าง)ข้อบังคับข้อสหกรณ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.
2565 หมวด 3 หุ้น ข้อ 9/1 ,ข้อ 9/2 และ
อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ข้อ 71(20) ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
     หากมติคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้มี
การกำหนดในเอกสารการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีและมีการแจ้งร่างให้สมาชิก 

คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการแผนกจัดทำเอกสาร
การประชุมประจำปีและบันทึก
รายงานการประชุม 

28 พฤศจิกายน 2565 เสนอร่างแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วน ตามข้อบังคับ ข้อ 71(20) ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
     หากมติคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้มี
การกำหนดในเอกสารการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีและมีการแจ้งร่างให้สมาชิก 

คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการแผนกจัดทำเอกสาร
การประชุมประจำปีและบันทึก
รายงานการประชุม 

24 ธันวาคม 2565 เสนอการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2565 หมวด 3 หุ้น ข้อ 9/1ข้อ 9/2 และ
อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ข้อ 71(20) ต่อ
ท่ีประชุมใหญ่ 
 
  

คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการแผนกจัดทำเอกสาร
การประชุมประจำปีและบันทึก
รายงานการประชุม 
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ว.ด.ป. รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 44 การแก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของท่ี
ประชุมใหญ่และต้องนำข้อบังคับท่ีได้แก้ไข
เพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายใน สามสิบวันนับแต่วันท่ีประชุมใหญ่มีมติ 
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้
บังคับได้ 

 

 

 24 มกราคม 2566 
(พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 มาตรา 44) 

เสนอมติท่ีประชุมใหญ่เกี่ยวกับการขอแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 หมวด 
3 หุ้น ข้อ 9/1ข้อ9/2 และอำนาจหน้าท่ีของท่ี
ประชุมใหญ่ ข้อ 71(20) ต่อนายทะเบียน 

คณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการแผนกจัดทำเอกสาร
การประชุมประจำปีและบันทึก
รายงานการประชุม 

 มกราคม 2566 เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย 
หุ้น ต่อคณะกรรมการอำนวยการและ
คณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการแผนกจัดทำเอกสาร
การประชุมประจำปีและบันทึก
รายงานการประชุม 

 ประมาณ 
 กุมภาพันธ์ 2566 

ดำเนินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยหุ้น 

คณะกรรมการดำเนินการและฝ่าย
จัดการสหกรณ์ 

      มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5.11 เร่ือง พิจารณาอนุมัติวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
                 นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 สหกรณ์ท่ีประสงค์จะกำหนดให้มีการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกในข้อบังคับจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้ 
       (1) ต้องสามารถให้หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ท่ีจ่ายนำส่งให้สหกรณ์ได้ 
        (2) ต้องปิดบัญชีได้เป็นปัจจุบันและไม่มียอดขาดทุนสะสม 
       (3) ต้องจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างสมาชิกเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้
คำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมาซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอด
ทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
        (4) จ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดตามที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 
        (5) การจ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกแต่ละรายในระหว่างการเป็นสมาชิกได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้น
ที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
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             มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 13/2565 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 เสนอจำนวนเงินท่ีจ่าย
คืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ปี 2566 เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ ตามท่ีนายทะเบียนเห็นชอบให้กำหนดในข้อบังคับ 

(1) คำนวณวงเงินจ่ายเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปี  
รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 

ทุนเรือนหุ้น 3,111,304,000.00 2,944,200.670.00 167,103,330.00 
          (2) เห็นควรจ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู่ ณ วันส้ินปีทางบัญชีท่ีผ่านมา 
          (3) เห็นควรจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกแต่ละรายในระหว่างการเป็นสมาชิกได้ไม่เกิน ร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นท่ี
สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
                มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 5.12 เร่ือง พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
            นายสาคร ไชยอำมาตย์ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2565 มติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งท่ี 13/2565 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565 
ข้อ ข้อความเดิม ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตผล 
9 หมวด 3 หุ้น 

 คงไว้ข้อความเดิมในข้อบังคับข้อ 5 ถึงข้อ 9 
ข้อ 9/1 (ใหม่) การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก 
     เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและ
ไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืน
ค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างท่ียัง
เป็นสมาชิกได้ 
     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการ
จัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไปเสนอ
ต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงิน
การจ่ายในปีถัดไป จากการเปรียบเทียบทุน
เรือนหุ้น 2 ปีบัญชีท่ีผ่านมาซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกิน
ยอดทุนเรือนหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น 
     เมื่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงิน
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อย
ละ 5 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู่ ณ วัน
ส้ินปีทางบัญชีท่ีผ่านมา 
      

ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ่าย
คืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ.2565 
ข้อ 4 และข้อ 6 
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ข้อ ข้อความเดิม ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตผล 
       สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกิน

ร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกรายนั้นถือ
อยู ่
     ข้อกำหนดต่างๆท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาจ่ายคืนค่าหุ้นลำดับการจ่าย และอื่น 
ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 
  มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

 

9 หมวด 3 หุ้น ข้อ 9/2 (ใหม่) คุณสมบัติของสมาชิกท่ี
สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วนได้มีดังนี้ 
(1)เป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยไม่รวมสมาชิก
สมทบ 
(2)ต้องพ้นจากงานประจำ 
(3)ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ท้ังในฐานะผู้กู้
หรือผู้ค้ำประกัน 
(4)ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์
และสถาบันการเงินอื่น 
(5)ต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วย
หุ้นหรือตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกำหนด 
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ่าย
คืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ.2565 
ข้อ 5 และข้อ 6 

71 อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ 
     ท่ีประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าท่ีพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  
สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่ง
มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูก
ให้ออกจากสหกรณ์ 
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
 
  

 ข้อ 71 อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ 
     ท่ีประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าท่ีพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
    คงไว้ในข้อความเดิมตาม (1) ถึง (19) 
และให้เพิ่มเติมข้อ 71(20) ดังนี้ 
(20) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ์หรือแผนและวงเงิน
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
  

ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย
หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ่าย
คืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ พ.ศ.2565 
ข้อ  4 (3) และ
ข้อ 6 
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ข้อ ข้อความเดิม ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตผล 
 (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการ

ดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้
ตรวจสอบกิจการ 
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค้ำประกัน 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์  การควบ
สหกรณ์ 
(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(10) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม
สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(11) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย
ทะเบียน สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   
ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(12) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์     
(13) กำหนดค่าเบ้ียเล้ียงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ี
พักและค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอื่นๆ ท่ีปรึกษาและท่ี
ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(14) ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(15) ให้ความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการสรร
หาบุคคลที่จะเสนอให้ที ่ประชุมใหญ่เลือกต้ัง
เป็นกรรมการดำเนินการ      
 

  



32 
 

ข้อ ข้อความเดิม ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตผล 
 (16) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ี

กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการหรือผู้ซึ่งมี
ตำแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นแล้วแต่
กรณี บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งสหกรณ์หรือผู้
ให้บริการทางการเงินทำสัญญาให้มีอำนาจใน
การบริหารงานท้ังหมดหรือบางส่วน บุคคลซึ่ง
ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือ      
ครอบงำกรรมการผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วย 
ผู้จัดการ พนักงานเจ้าหน้าท่ีของผู้ให้บริการ
ทางการเงินหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้ 
ปฏิบัติตามคำส่ังของตนในการดำเนินงานของ
สหกรณ์หรือผู้ให้บริการทางการเงินและท่ี
ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปี
ท่ีผ่านมาโดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี   
(17) รับทราบข้อมูลการร้องทุกข์กล่าวโทษ 
การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียนและถูก
ลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา
พร้อมท้ังแผนหรือแนวทางการป้องกนัไม่ให้ถูก
ร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียน
และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 
(18) รับทราบรายการอื่นท่ีคณะกรรมการหรือ
ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
(19) รับทราบรายการอื่นตามท่ีนายทะเบียน
ประกาศกำหนด 

  

 
 
ระเบียบวาระที่ 5.13   เร่ือง พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 
         ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติและข้อบังคับสหกรณ์ 
          (1) ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ  วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
          ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
          (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
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          (2) ต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือ
รับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
         (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
        (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบ้ีย 
         (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์                 
ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.  2540 และตรา
สารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
         (6) หุ้นกู้ ท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ท่ีได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไป จาก
บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
          (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการ
กำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
        (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน ตามมาตรา62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 
          ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้องผ่านการ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
           (2) ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 3 อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้สหกรณ์มี
อำนาจกระทำการดังต่อไปนี้ ฯลฯ 
           (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
          ข้อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา      
                 เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด เป็นไปด้วยความมั่นคง 
และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี  13/2565 เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2565 ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ นำเงินไปฝากหรือลงทุนตาม 
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.
2563 ตามข้อ 3(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ใน
การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้โดยที่การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ
3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ดำเนินการได้ 

         มติที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่น ๆ  
  6.1 นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล สมาชิกเลขท่ี 2388 เสนอขอแก้ไขบังคับสหกรณ์ เรื่องการกำหนด
คุณสมบัติของประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ  
ประธานกรรมการฯ : เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระเบียบวาระอื่นๆ ไม่ใช่วาระเสนอเพื่อพิจารณาดังนั้น หากต้องการเสนอ
วาระเพื่อพิจารณาจึงควรดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ฯ  
นางสาวอลิศา ลภาภัทรปิติธนา ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด : ระเบียบวาระอื่น ๆ เป็นวาระที่สมาชิกสามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการดำเนินการได้ ไม่ใช่ระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจึงไม่
สามารถขอมติท่ีประชุมได้ หากสมาชิกจะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต้องเสนอผ่านคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบ
สหกรณ์ และได้รับการบรรจุไว้ในระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จึงจะสามารถขอมติท่ีประชุมได้ 
 

  ที่ประชุม  รับทราบ 
   
  6.2 นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล สมาชิกเลขท่ี 2388 เสนอขอเปล่ียนแปลงวิธีการคัดเลือกกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
  6.3 นายขวัญใจ  ชัยมงคล สมาชิกเลขท่ี 1117 ได้สอบถามเรื่องการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วย
ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไป ซึ่งเดิมเป็นกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ ปัจจุบันมี
เงินกองทุนจำนวน 81 ล้านบาท ควรให้ความช่วยเหลือสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินกู้ตามสัญญาแต่ไม่เกิน
หนี้คงเหลือ หรือให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ได้สอบถามท่ีประชุมครั้งท่ีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า 
นายสำราญ จันทร์อดิศร ประธานกรรมการสวัสดิการ : สหกรณ์ฯ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ำ
ประกันเงินกู้สามัญทั่วไป โดยมีต้นแบบมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และได้ดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันตามระเบียบไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินตามสัญญาเงินกู้ แต่ไม่เกินหนี้คงค้าง ณ วันที่ถึงแก่
กรรม และรับไปพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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   6.4 นายทอง พันทอง ประธานกรรมการ แจ้งต่อสมาชิกที่ร่วมประชุม ดังนี้ 
   เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ที่เคารพรัก ทุก ๆ ท่าน 
   จากการประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง เมื่อ
วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 กระผม นายทอง พันทอง ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในนาม  
รองประธานกรรมการสหกรณ์และเป็นผู้สมัครคัดเลือกเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และทีมผู้สมัครคัดเลือกเป็น
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ในปีต่อไป ได้เข้าพบปะเพื่อให้ความรู้และชี้แจงเรื่องการ
ดำเนินงานสหกรณ์ฯ ในนามรองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และหาเสียงเลือกตั้งในนามผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็น
ประธานกรรมการดำเนินการ ในปีต่อไป ณ ขณะนั้น 
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    ในการนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวพาดพิง ถึง คุณศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล ในตอนหนึ่ง ซึ ่งได้พูดเป็นภาษา
ท้องถิ่น (คำเมือง) แปลเป็นภาษาไทยได้ความว่า "ปีที่ผ่านมา มีอดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดของเรา ลงสมัคร
คัดเลือกเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ แข่งขันกับ พนักงานอนามัย แล้วปรากฎว่าแพ้การเลือกตั้ง คิดว่าคงโกรธ จะ
ล้างแค้น อย่างไรก็ไม่ทราบ ปีท่ีผ่านมา ส่งพี่ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล (ภรรยา) มาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ก็เลยมาก่อกวน 
แทนท่ีจะพิจารณาช่วยเหลือสักนิด กลับมาก่อกวนกรรมการสหกรณ์ฯ ปั่นป่วนไปเลย ขนาดคนคนเดียว ถ้ามีอีกคนอยู่
ประชุมทางบ้านด้วยคงจะปวดหัว ที่จริงแล้วถ้าผู้ใดได้รับการคัดเลือกมาเป็นกรรมการฯ ต้องควรมีจิตใจเมตตาอารี
ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก..." จากคำพูดข้างต้นดังกล่าว ในครั้งนั้น ถ้ามีคำพูดของข้าพเจ้าประการใด
ประการหนึ่งก็ตาม ทำให้ คุณศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล ได้รับความไม่สบายใจ โดยกระผมไม่ได้มีเจตนาท่ีจะพูดดูหมิ่นให้ 
คุณศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกลียดชังจากผู้เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ หาก คุณศรีเกษ 
ธัญญาวินิชกุล ยังมีความขุ่นเคือง ไม่สบายใจ ในคำพูดของกระผมในวันนั้น กระผม ขออภัย และขอโทษ ในการกระทำ
ดังกล่าว  มา ณ ท่ีนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
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