
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 รายงานประจ าปี 2563 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
ชุดที ่37  ประจำปี  2563 
1.  นายสุริยะ คูหะรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  
2.  นางขวัญใจ สายศิร ิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ  
3.  นายพิสุทธิ ์ คงขำ กรรมการ ทำหน้าที่ผู้จัดการ 
4.  นายเจตน ์ กระเครือ กรรมการ ทำหน้าที่เหรัญญิก 
5.  นางวนิดา สิงหชาตปิรีชากุล กรรมการ ทำหน้าที่เลขานุการ 
6.  นายชวนนท ์ อ่ิมอาบ กรรมการ 
7.  นายเฉลิม ลภัสบุญทว ี กรรมการ 
8.  นางสาวละออ สวัสดินาม กรรมการ 
9.  นายประยทุธ     นงค์นวล กรรมการ 
10. นายรังษี            ศรีมี กรรมการ 
11. นายประเทือง     คงกระพันธ ์ กรรมการ 
12. นายวิมล           คงกระพันธ ์ กรรมการ 
13. นายอำนาจ      สุภาพ กรรมการ 
14. นายสุพจน์           เฉลี่ยสมบูรณ ์ กรรมการ 
15. นางรดา สุทธาวาศ กรรมการ 

 
ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
ชุดที ่37 ประจำป ี2563 
คณะกรรมการอำนวยการ 
1.  นายสุริยะ คูหะรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
2.  นางขวัญใจ สายศิร ิ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
3.  นายพิสุทธิ ์ คงขำ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 
4.  นายเจตน ์ กระเครือ กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก 
5.  นางวนิดา สิงหชาตปิรีชากุล กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ 

 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
1.  นายพิสุทธิ ์ คงขำ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 

 
คณะกรรมการเงินกู้และจัดการหนี้ 
1. นางสาวละออ     สวัสดินาม ประธานกรรมการเงินกู ้
2. นายอำนาจ        สุภาพ กรรมการเงินกู้ 
3. นายวิมล คงพันธุ ์ กรรมการเงินกู้ 
4. นายสุพจน ์ เฉลี่ยสมบูรณ ์ กรรมการเงินกู้ 
5. นายเฉลิม ลภัสบุญทว ี กรรมการทำหน้าที่เลขานุการเงินกู้ 

 
 
 
 



 

8 รายงานประจ าปี 2563 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1. นายประยทุธ           นงค์นวล ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2. นางวนิดา  สิงหชาตปิรีชากุล กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
3. นายเฉลิม ลภัสบุญทว ี กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
4. นายประเทือง           คงกระพันธ ์ กรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 
5. นายสุพจน์          เฉลี่ยสมบูรณ ์ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 

 
คณะอนุกรรมการการวางแผนและพัฒนา 
1.  นายชวนนท ์ อ่ิมอาบ ประธานอนุกรรมการการวางแผนและพฒันา 
2.  นางวนิดา          สิงหชาตปิรีชากุล กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
3.  นางรดา สุทธาวาศ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการอนุกรรมการการวางแผนและพฒันา 

 
คณะอนุกรรมการการลงทุน 
1. นายรังส ี ศรีมี ประธานอนุกรรมการการลงทุน 
2. นายชวนนท ์ อ่ิมอาบ กรรมการการลงทุน 
3. นายสุพจน ์ เฉลี่ยสมบูรณ ์ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการอนุกรรมการการลงทุน 

 
คณะอนุกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1.  นายเฉลิม ลภัสบุญทว ี กรรมการ 
2.  นางขวัญใจ สายศิร ิ กรรมการ 
3.  นายวิมล คงพันธุ ์ กรรมการ 
4.  นายอำนาจ สุภาพ กรรมการ 
5.  นางรดา สุทธาวาศ กรรมการ 

 
อนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
1.  นายสุพจน ์ เฉลี่ยสมบูรณ ์ กรรมการ 

อนุกรรมการดูแลสารสนเทศ 
1.  นายพิสุทธิ ์ คงขำ กรรมการ 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ประจำปี 2563 
นายสมภพ  ห่วงทอง 
ผู้สอบบัญชีประจำปี  2563 
นายกฤษณพฒัน์  บุบผา  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน 
 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
1.  นางชนัญชิดา พารา เจ้าหน้าที่การเงินชำนาญการ 
2.  นางรุจนชิา ไกยะฝา่ย เจ้าหน้าทีบ่ัญชชีำนาญการ 
3.  น.ส.ทัศนีย ์ แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่สนิเชื่อปฏบิัติการ 
4.  น.ส.ปภัสราพร สุวนิชกลุ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏบิัติการ 
5.  น.ส.บุศรินทร์ กลั่นเกตุ เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ  



 

9 รายงานประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี   จำกัด 
ชื่อ ประเภทและสถานที่ตั้ง 

 
ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ราชบุรี จำกัด 
  RATCHABURI  HEALTH  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้ง เลขที ่421 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 
หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 328497, 083 - 2756969 
หมายเลขโทรสาร 032 – 328497 
 
วัตถุประสงค์ 
สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง      
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตน 
ไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

2.  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในหมู่สมาชิก 
3.  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
4.  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
5.  ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
6.  ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
7.  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
8.  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
9.  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 

สหกรณ ์
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
11. ออกตัว๋สัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
12. ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
13. ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
14. ให้สวัสดิการและสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
15. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืนเพ่ือ 

ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
16. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่

กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู ้ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอน
หรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วย
วิธีการอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  
18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด 
19. ดำเนินกิจการอย่างอ่ืน บรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 



 

10 รายงานประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุร ี จำกัด 

วันเสาร์ที ่16 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งท่ีแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

   4.1   เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
      4.2   เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 
 ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
      5.1   พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจำปี 2563 
      5.2   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
      5.3   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ–รายจ่าย                      
                                         ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 
      5.4   พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 
      5.5   พิจารณาวงเงินลงทุน ประจำปี 2564 
      5.6   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 

   5.7   พิจารณาเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุม 
                                         ของคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
      5.8  พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
       6.1  เรื่องจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
      6.2  เรื่องจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
 

 
 
 
 
 



 

11 รายงานประจ าปี 2563 

ระเบยีบวาระที่ 1 
 
เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

1.1 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด หมวด 7 ข้อ 62 ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
........................................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... ...................... 
มติที่ประชุม........................................................................................ ..................................................................... 
 

 
1.2  แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

- จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี                                                                    
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง   

- จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง   

          - จากผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง   

 

มติที่ประชุ............................................................................................................... ................................................ 
 

 
1.3  แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  
      ชุดที่ 37/2563 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
มติที่ประชุม.................................................................. ........................................................................................... 
 
 
 



 

12 รายงานประจ าปี 2563 

ระเบยีบวาระที่ 2 
 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุร ีจำกัด 

วันเสาร์ที่  18  มกราคม พ.ศ.2563  ชุดที ่36 ประจำปี 2562 
ณ  ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) จังหวัดราชบุรี 

วาระที ่1 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมจนครบองค์ประชุม 
ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี  

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

วาระที ่2  
รับรองรายงานและติดตามผลการประชุมใหญ่ประจำปี 2561 วันที ่19 มกราคม  พ.ศ.2562 
ประธานฯ   เสนอให้สมาชิกพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2562  เพ่ือขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระที ่3 
รับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ประจำปี 2561)  
                       ไม่มี 
มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

วาระที ่4 
4.1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
สมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ปี2562 

ในวันสิ้นสุดปี 2562 สหกรณ์ฯมีสมาชิกทั้งสิ้น 4,241 คน จำนวนสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ดังนี้ 
- สมาชิกเม่ือ  31  ธันวาคม  2561              จำนวน         4,098 คน 
- สมาชิกเข้าใหม่ในระหว่างปี                     จำนวน  272 คน 
- สมาชิกลาออกในระหว่างปี              จำนวน  117 คน 
- โอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์อ่ืน  จำนวน     0 คน 
- สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ระหว่างปี  จำนวน     1 คน 
- สมาชิกเสียชีวิตในระหว่างปี            จำนวน    11 คน 
- สมาชิกเม่ือ 31 ธันวาคม 2561      จำนวน          4,241 คน 
- จำนวนสมาชิกที่เพ่ิมข้ึนในปี 2566 จำนวน 143 คน มากกว่าปี  2561 ร้อยละ 3.49 



 

13 รายงานประจ าปี 2563 

ด้านสวัสดิการที่กำหนดไว้ 
4.1 สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 

ในปี 2562  คณะกรรมการได้อนุมัต ิเง ินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถ ึงแก่กรรม  14  ราย เป็นเงิน 
1,700,000.00 (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน  975,000.00 บาท 
(เงินเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 2,675,000.00 บาท (เงินสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) นับเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งสำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว
สมาชิกสามารถลดภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ  รายละเอียดตามตารางที ่6 
 

ตารางที ่6 แสดงรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2562 
 

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
วันที ่

เสียชีวิต 
ระยะเวลา 
เป็นสมาชกิ 

สังกัด 
จำนวนเงิน 

ที่ได้รับ 

1 นางเสาวนีย์ แสงสลับ 16 พฤศจิกายน 2561 24 ปี 7 เดือน บำนาญ สสจ. 200,000.00 

2 นางสมศรี ตูป๋าน 20 พฤศจิกายน 2561 25 ปี 3 เดือน รพ.ดำเนินฯ 200,000.00 

3 นางสาวฐานิยา ณ นคร 21 พฤศจิกายน 2561 24 ปี 6 เดือน บำนาญ รพ.ดำเนินฯ 200,000.00 

4 นายศักดิ์สงวน ธำรงประดิษฐ์ 5 มกราคม 2562 28 ปี 7 เดือน บำนาญ สสจ. 200,000.00 

5 นายมานิตย์ กติติวัฒน ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 34 ปี 8 เดือน บำนาญ สสจ. 200,000.00 

6 นายสุรศักดิ์ คะดุ ๊ 26 เมษายน 2562 26 ปี 9 เดือน สสอ.บ้านโป่ง 200,000.00 

7 นางรติกร แก้วบรสิุทธ์ิ 28 เมษายน 2562 25 ปี 8 เดือน บำนาญ รพ.ดำเนินฯ 200,000.00 

8 นายศักดิ์ ขำเสง่ียม 25 พฤษภาคม 2562 34 ปี 11เดือน บำนาญ สสจ. 200,000.00 

9 นางธัญลักษณ์ สมศิร ิ 4 กรกฎาคม 2562 17 ปี 3 เดือน รพ.ราชบุร ี 175,000.00 

10 นางอำพร คงกระพันธ์ 14 กรกฎาคม 2562 23 ปี 4 เดือน บำนาญ รพ.ดำเนิน 200,000.00 

11 นางนิตยา ช้ินประเสริฐ 8 สิงหาคม 2562 14 ปี 3 เดือน บำนาญ รพ.ราชบุร ี 145,000.00 

12 นางองุ่น  ครุฑสิงห์ 8 สิงหาคม 2562 17 ปี 3 เดือน บำนาญ รพ.ราชบุร ี 175,000.00 

13 นางเจือ  เปรมยิ่ง 25 สิงหาคม 2562 22 ปี 5 เดือน วพบ.ราชบุร ี 200,000.00 

14 นางพิมลรัตน์  ปาลลา 11 กันยายน 2562 17 ปี 6 เดือน รพ.บางแพ 180,000.00 

รวมเงิน 2,675,000 

 

การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการดำเนินการ ได้อนุมัติเงินเพ่ือเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกไป 

จำนวน 101 ทุน รวมเป็นเงิน 101,000.00 บาท 
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4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี  2562 
 
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณฺออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
         ตามที่ที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุก
เดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุปดังนี้ 
 
1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 

 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
          2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและช้อกำหนดของสหกรณ์ 

2.3  ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม                              
2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานการตามแผนและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
 

3. ผลการตรวจสอบ 
          3.1.ด้านการเงินและบัญชี 
  3.1.1  ในช่วงรอบบัญชี ปี 2562 ได้สุ่มตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและบัญชี ได้แก่ 
สมุดสรุปประจำวัน สมุดรวมบัญชีทั่วไป ทะเบียนหนังสือกู้เงินสามัญ และทะเบียนกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พบว่าการ
บันทึกถูกต้องเป็นปัจจุบันไม่พบสิ่งผิดสังเกตที่เป็นข้อผิดพลาดสำคัญ 
                      3.1.2 ได้มีกาตรวจสอบการเก็บข้อมูลทางสหกรณ์ มีการเก็บข้อมูลรักษาความปลอดภัยไว้ใน 
hard disc และ cloud และให้ update ข้อมูลทุกวัน     
  

3.2.ด้านธุรกิจสินเชื่อ 
   3.2.1  มีการตรวจสอบด้านสินเชื่อ สัญญาเงินกู้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำ
เอกสารเรียบร้อย ไม่พบสิ่งผิดสังเกต ที่เป็นข้อผิดพลาดสำคัญ 
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3.3. ด้านสินทรัพย์ และการลงทุน 
ได้ตรวจสอบหลักทรัพย์ของสหกรณ์ ประเภทหุ้นกู้ที่สหกรณ์ มีอยู่  พบว่า มีการดำเนินงานถูกต้อง ตามประกาศ 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ3  ที่กำหนดว่า เงินของสหกรณ์ อาจฝาก หรือลงทุนได้ 7 ทาง 3 
(6) กำหนดว่า หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ ตั้งแต่ A- ขึ้นไป 
จากบริษัทความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.)  
  

ว.ด.ป. 
ออกหุ้นกู้ 

ชื่อบริษัทท่ีถือหุ้น ว.ด.ป. จำนวนเงิน 
(บาท) 

อัตรา 
ดอกเบี้ย% 

ผลตอบแทนจาก 
ดอกเบี้ย (ต่อปี) 

22 ส.ค.2557 บ.ซี.พี. ออลล์  จำกัด (มหาชน) 22 ส.ค. 2567 20,000,000.00 5.05 1,010,000.00 
22 ก.ค.2558 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 22 ก.ค. 2568 10,000,000.00 4.28 428,000.00 
18 มี.ค.2559 บ.ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 18 มี.ค. 2569 10,000,000.00 4.00 400,000.00 
20 ต.ค.2559 บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค. 2574 20,000,000.00 4.39 878,000.00 
8 ธ.ค.2559 บ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 8 ธ.ค. 2569 10,000,000.00 4.27 427,000.00 

2 พ.ค.2560 บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 2 พ.ค.2570 5,000,000.00 4.11 205,500.00 
8 มิ.ย.2561 บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 8 มิ.ย.2573 20,000,000.00 4.12 824,000.00 
14 ก.ย.2561 บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 14 ก.ย.2571 20,000,000.00 4.16 832,000.00 
14 พ.ย.2561 บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 14 พ.ย.2573 20,000,000.00 4.66 932,000.00 
18 ม.ค.2562 บ.ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 18 ม.ค.2574 40,000,000.00 4.40 1,760,000.00 
1 มี.ค 2562 บ.ไทยเบฟเวอเรจ  จำกัด (มหาชน) 1 มี.ค.2572 20,000,000.00 4.00 800,000.00 
29 มี.ค.2562 บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 มี.ค.2574 20,000,000.00 4.43 886,000.00 
30 พ.ค.2562 บ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 30 พ.ค.2574 20,000,000.00 4.18 836,000.00 
30 พ.ค.2562 HEMRAJ  20 ก.พ.2565 17,293,089.86 4.70 691,723.60 
2 ธ.ค.2562 บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)(ตลาดรอง) 2 ธ.ค.2577 41,863,125.00 4.04 1,691,270.25 

 รวมท้ังสิ้น  294,156,214.86  12,601,493.85 
 
 

ว.ด.ป. 
ออกหุ้นกู้ 

ชื่อบริษัทท่ีถือหุ้น ว.ด.ป. จำนวนเงิน 
(บาท) 

อัตรา 
ดอกเบี้ย% 

ผลตอบแทนจาก
ดอกเบี้ย(ต่อปี) 

10 ส.ค.2561  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
จำกัด 

10 ส.ค.2566 30,000,000.00 3.40 1,020,000.00 

21 ส.ค.2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด 

21 ส.ค.2563 50,000,000.00 3.80 1,900,0000.00 

1 พ.ย.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 

1 พ.ย.2562 50,000,000.00 3.60 1,800,000.00 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที ่5 
 
 

เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน 

ประจำปี 2562 
ประธานฯ ได้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนปีบัญชี 31 ธันวาคม 

2562  แสดงผลการดำเน ินงาน ซ ึ ่งผ ู ้สอบบัญชีร ับรองปรากฏตามรายงานที ่ ได ้นำเสนอและได ้ เชิญ                 
นายกฤษณพัฒน์  บุบผา ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุน งบกระแสนเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบการเงิน  โดยได้แสดงความเห็นต่องบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและสอบถามจนเป็นที่รับรู้และเข้าใจแล้ว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561 ตามท่ีเสนอ  
 
5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 

 รายการ ยอดคงเหลือ 
ปี 2561 ปี 2562 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. กำไรสุทธิประจำป ี - 120,585,511.02 100.00 129,489,373.24 100.00 
2. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ10    
   ของกำไรสุทธิ 

122,145,577.04 
 

15,761,101.02 13.07 16,416,195.24 12.68 

3.  เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
    ประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดใน  
    กฎกระทรวง 

- 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

4. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล     
   ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุน้  
   วันสิ้นป ี

2,864,701.98 100,000.00 0.08 100,000.00 0.08 

5. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกนิ  
    ร้อยละ10 กำไรสุทธิ 

33,082.17 200,000.00 0.17 200,000.00 0.16 

6. เป็นทุนสงเคราะห์สมาชิกถึง       
    แก่กรรม 

- 1,000,000.00 0.83 1,000,000.00 0.77 

7. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
 

206,737.00 300,000.00 0.25 300,000.00 0.23 

8. เป็นทุนจัดตั้งสำนักงาน/ขยายกจิการ 
 

825,412.79 120,000.00 0.10 120,000.00 0.09 

9. เงินปันผลร้อยละ 5.75 แห่งค่าหุ้น  
   ที่ชำระแล้วของสมาชิกแต่ละคน 
   โดยคิดให้ตามระยะเวลา (ไมเ่กนิ       
   ร้อยละ 10)     

- 77,793,261.00 64.52 84,216,375.00 65.04 

10. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 17.5 ของ 
     ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท    

- 24,409,149.00 20.24 26,208,303.00 20.24 

11. เงินโบนัสกรรมการ/เจ้าหนา้ที่ 
     สหกรณ ์

- 872,000.00 
 

0.72 898,500.00 0.69 
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้    
 

1. เป็นของสมาชิกโดยตรง ร้อยละ 85.28 ของกำไรสุทธิ  คือ 
 1.1 เงินปันผล  (65.04 %)    เงิน     84,216,375.00  บาท 
 1.2 เงินเฉลี่ยคืน  (20.24 %)    เงิน      26,208,303.00  บาท 
      รวม เงิน 110,424,678.00  บาท 
 

2. เป็นของสมาชิกโดยรวม ร้อยละ 14.01 ของกำไรสุทธิ  คือ 
2.1 ทุนสำรอง (12.68 %)         เงิน    16,416,195.24    บาท 
2.2 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (0.77%)    เงิน      1,000,000.00    บาท 
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (0.16%)                 เงิน          200,000.00   บาท 
2.4  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (0.08%)       เงิน     100,000.00    บาท 
2.5  ทุนจัดตั้งสำนักงาน/ขยายกิจการ (0.09 %)   เงิน          120,000.00    บาท 
2.6  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  ( 0.23 %)    เงิน          300,000.00    บาท 

                                                           รวม     เงิน    18,138,195.24    บาท 
 

3. เป็นของกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ร้อยละ 0.69 ของกำไรสุทธิ คือ 
3.1  โบนัสกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ( 0.69 %)          เงิน          898,500.00  บาท   
               รวม     เงิน          898,500.00  บาท 
 

4.  อ่ืน ๆ ร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิ คือ 
4.1 บำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (0.02%) เงิน        30,000.00  บาท 
            รวม          เงิน        30,000.00  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,489,373.24 บาท (เงินหนึ่งร้อยย่ีสิบล้านสี่แสนแปดหม่ืนเก้าพันสามร้อย

เจ็ด-สิบสามบาทย่ีสิบสี่สตางค์) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2562 
 
5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ    
      ประจำปี 2563 
       5.3.1 แผนงานการดำเนินงานสหกรณ์ ปี 2563 

 
รายการ 

ผลดำเนินงาน           
(จำนวนที่เพ่ิม) ปี 

2562 

เป้าหมายการดำเนินงาน 
สหกรณ์ ปี 2563 

อัตราเพิ่ม(%) จำนวนที่เพ่ิมขึ้น 
1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 272 44.85 150 
2. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 127,307,060.00 9.97 140,000,000.00 
3. จำนวนเงินให้กู้สามัญ (บาท) 45,294,857.00 10.39 50,000,000.00 
4. จำนวนเงินให้กู้ฉุกเฉิน (บาท) 1,799,200.00 11.16 2,000,000.00 
5. จำนวนเงินให้กู้สามัญระยะปานกลาง(บาท) 8,614,704.00 65.18 3,000,000.00 
6. จำนวนเงินลงทุน (บาท) 158,000,000.00 5.06 150,000,000.00 
7. จำนวนเงินรับฝาก (บาท) 176,051,026.76 71.60 50,000,000.00 
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       5.3.2  ประมาณการรายรับสหกรณ์ปี 2563 
ที่ประชุมได้พิจารณาประมาณรายการรับไว้ 7 รายการคือดอกเบี้ยเงินให้กู ้แก่สมาชิกค่าธรรมเนียม   

แรกเข้าดอกเบี้ยรับจากธนาคาร/ชุมนุมและรายได้อ่ืน เงินปันผลรับจากสหกรณ์ฯ อ่ืน ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์
อ่ืนเงินปันผลจากเงินลงทุนตราสารหนี้ รายได้จากการประมูลร้านค้า จำนวนเงิน 179,040,000.00 บาท  
       5.3.3  ประมาณการรายจ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2563 

ที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดขอเสนองบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 โดยมี
ประมาณการรายจ่ายทั้ง 5 หมวด คือ หมวดเงินเดือน  หมวดค่าตอบแทน  หมวดค่าใช้สอย  หมวดค่าวัสดุ  และ
หมวดครุภัณฑ์  คิดเป็นจำนวนเงินรวม  42,867,080.00 บาท  
มติที่ประชุม         อนุมัติตามเสนอ 
5.4  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2563 

ในปี 2563  คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรกำหนด
วงเงินกู้ยืม วงเงิน 700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เพ่ือความคล่องตัวและมีสภาพคล่องใน
การดำเนินกิจการ สามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในการกู้ยืมเงินได้อย่างดีและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
และขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นได้ประจำปี 2562 0เป็นจำนวน
เงิน 700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) 
 

5.5  พิจารณาการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ประจำปี 2563 
ปี 2557–2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัดได้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ว.ด.ป.  
ออกหุ้นกู้ 

ชื่อบริษัทที่ถือหุ้น 
ว.ด.ป.ครบกำหนด

ไถ่ถอนหุ้นกู ้
จำนวนเงิน 

(บาท) 
อัตรา

ดอกเบี้ย% 
22 ส.ค.2557 บ. ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 22 ส.ค.2567 20,000,000.00 5.05 
29 ก.ค.2558 บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 29 ก.ค.2568 10,000,000.00 4.28 
18 มี.ค.2559 บ. ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 18 มี.ค.2569 10,000,000.00 4.00 
20 ต.ค.2559 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 20 ต.ค.2574 20,000,000.00 4.39 
8 ธ.ค.2559 บ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 8 ธ.ค.2569 10,000,000.00 4.27 
4 พ.ค.2560 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 4 พ.ค.2570 5,000,000.00 4.11 
8 มิ.ย.2561 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 8 มิ.ย.2573 20,000,000.00 4.12 
19 ก.ย.2561 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 19 ก.ย.2571 20,000,000.00 4.16 
15พ.ย.2561 บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 15 พ.ย.2573 20,000,000.00 4.66 
18 ม.ค.2562 บ. ซี พี ออลล ์จำกัด (มหาชน) 18 ม.ค.2574 40,000,000.00 4.40 
1 มี.ค.2562 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 1 มี.ค.2572 20,000,000.00 4.00 

29 มี.ค.2562 บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 29 มี.ค.2574 20,000,000.00 4.43 
29 พ.ค.2562 บ. ซีฟีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 29 พ.ค.2574 20,000,000.00 4.18 
30 พ.ค 2562 HEMRAJ 20 ก.พ.2565 17,293,089.86 4.70 
2 ธ.ค.2562 บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ตลาดรอง) 2 ธ.ค.2577 41,863,125.00 4.04 

รวมท้ังสิ้น 294,156,214.86  
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แผนการลงทุนในปี  2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  มีแผนการลงทุนในปี 2563  ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาล

หรือตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ในวงเงิน 150,000,000 บาท 
มติที่ประชุม อนุมัติแผนการลงทุน ปี 2563 
 
5.6  พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำป ี2563 และกำหนดธรรมเนียมสอบบัญช ี
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ราชบุรี จำกัด หมวด 4 ข้อ 24 เรื่องการตรวจสอบบัญชี
และการกำกับดูแลสหกรณ์ ระบุว่า “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง”  
 

 ในปี 2562 สหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์คือนายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้ชำนาญงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน 70,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและให้ข้อเสนอแนะด้วยดี 
 สำหรับปี 2563 คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณาผู ้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เสนอ 2 ราย คือ 

1. นายกฤษณพัฒน์  บุบผา เสนอราคา    70,000.00  บาท  
2. นางวิไลพร  นิสสัยดี    เสนอราคา    80,000.00  บาท   

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง  ๆ แล้วจึงเห็นสมควรให้ผู้สอบบัญชีอันดับ 1  
คือ นายกฤษณพัฒน์  บุบผา เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจำปี 2563  แต่ถ้ามีเหตุอันใดที่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ก็ให้จัดจ้าง  ลำดับที่ 2 คือ นางวิไลพร  นิสสัยดี  เป็นผู้สอบบัญชีแทน   

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี2563และอนุมัติค่าตอบแทนวงเงิน 70,000.00 
บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม อนุมัตินายกฤษณพัฒน์  บุบผา เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ปี 
2563 
 

5.7  พิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 
สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด ข้อ 71 (9) 
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม ของ
กรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สำหรับเป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของ
คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกรวมตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืนด้วย ดังมีรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ  500  บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง   

(1)  พาหนะท่ีมีลักษณะประจำทางให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 
(2)  การใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง ก.ม. ละ  5  บาท 
(3)  พาหนะรับจ้างอื่นให้คิดตามราคาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม 
(4)  เครื่องบินให้เบิกในชั้นประหยัด 
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3.  ค่าเช่าที่พักค้างคืน 
   (1)  โรงแรมหรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ เท่าที่จ่ายจริงคืนละไม่เกิน 2,500 บาท/คน 
  (2)  ที่พักอ่ืนให้จ่ายได้คืนละไม่เกิน  500 บาท 
4.  ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละไม่เกิน  700  บาท 
5.  ในกรณีที่ผู้จัดประชุมมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงกับผู้จัดประชุมทางเดียว 

ทั้งนี้รายละเอียดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่จะกำหนดต่อไปจึงเสนอมาเพ่ืออนุมัติ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัตคิ่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสมาชิก
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 

5.8  พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีสหกรณ์ และแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์   ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
 5.8.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ขอเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี 
 เดิมปิดรอบปีบัญชี วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี  จะขอเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีใหม่เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 
ของทุกปี 
 

มติที่ประชุม  รอบปีบัญชีสหกรณ์ 31 ธันวาคม  ของทุกปี ซึ่งเป็นไปตามเดิม 
  

5.8.2 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  
เดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 

ข้อ 21.การบัญชีของสหกรณ์ 
       ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด 
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบ ัญช ี ไว ้ท ี ่ สำน ักงานสหกรณ ์ภาย ใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแส
เงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับ
เหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึก
รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ี
มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น    และการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
        ให้สหกรณ์จัดทำ งบดุล อย่างน้อยครั้ง
หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปี
ทางบัญชีของ สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้ง
บัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบที ่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 
       วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ ้นสุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 21.การบัญชีของสหกรณ์  
      ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบ
และรายการที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด 
และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบ ัญช ี ไว ้ท ี ่ สำน ักงานสหกรณ ์ภาย ใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแส
เงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับ
เหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสด  ให้บันทึก
รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ี
มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  และการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
สมบูรณ์โดยครบถ้วน 
      ให้สหกรณ์จัดทำ งบการเงินประจำปี      
อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัด
ว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ สหกรณ์ซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ
สหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  
     วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ  
วันท่ี 30 พฤศจิกายน ของทุกป ี

เพ ื ่อความสะดวกความ
คล่องตัวในกาดำเนินงาน
แ ล ะ เ พ ื ่ อ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต าม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
ฉบับท่ี3 พ.ศ.2562 มาตรา 
66 (เปลี่ยนจากงบดุลเป็น
งบการเงินประจำปี) 



 

21 รายงานประจ าปี 2563 

เดิม แก้ไขเป็น เหตุผล 
ข้อ 22. การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่  
        ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุล
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่อ
อนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญช ี
       ให ้คณะกรรมการดำเน ินการเสนอ
รายงานประจำปี   แสดงผลการดำเนินงาน 
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย ในคราว 
ท ี ่ เสนองบด ุล  และให ้ส ่ งสำเนารายงาน
ประจำปีกับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
       อนึ ่ง ให ้เก ็บร ักษารายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์  งบดุล
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของสหกรณ์
เพื ่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ 22. การเสนองบการเงินต่อที่ประชุม
ใหญ่       
        ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอ งบ
การเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
และรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที ่ประชุมใหญ่  
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ ้นปีทาง
บัญช ี
       ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนอ    
งบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนารายงาน
ประจำปีกับ งบการเงินประจำปี ไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีการประชุมใหญ ่
      อน ึ ่ ง ให ้ เก ็บร ักษารายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบการ 
เงินประจำปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สำนักงานของ
สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม 

เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
มาตรา 66 (เปลีย่นจาก 
งบดุลเป็นงบการเงิน
ประจำปี) 

ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก         
     สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
                  ฯลฯ 

ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก                                  
     สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนติิภาวะ  
และมี สญัชาติไทย 

ฯลฯ 

 

ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ                 

      สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบตัิดังนี้ 
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะแล้ว 
 (3)  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี 
 (4)  เป็นคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตร
ของสมาชิกสามัญ 
 (5)  เป็นผู้ที่มีความประพฤตดิีงาม 
 (6)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ ์
 (7)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 49. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ        

     สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบตัดิังนี ้
 (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์
 (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะแล้ว  
 (3)  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี 
 (4) ต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือ
สมาชกิสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ทีน่าย
ทะเบียนสหกรณ์ ประกาศกำหนด 
 (5)  เป็นผู้ที่มีความประพฤตดิีงาม 
 (6)  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ ์
 (7)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
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ข้อ 71. อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  
      ที ่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื ่องทั ้งปวงที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ซึ ่งรวมทั ้งในข้อ
ต่อไปนี ้               ฯลฯ 
 (3) พิจารณาอนุมัติ งบดุล และจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีของสหกรณ ์

ฯลฯ 

ข้อ71.อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชมุใหญ่   
      ที ่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื ่องทั ้งปวงที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ซึ ่งรวมทั ้งในข้อ
ต่อไปนี ้             ฯลฯ 
 (3)  พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี   
และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ ์

ฯลฯ 

เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
มาตรา 66 (เปลีย่นจากงบ
ดุลเป็นงบการเงิน
ประจำปี) 

ข้อ 81. อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
อำนวยการ     
   ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี ้         ฯลฯ 
  (5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุลรวมทั้งบญัชี
กำไรขาดทุนและรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 

ฯลฯ 

ข้อ 81. อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการ
อำนวยการ       
   ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้        ฯลฯ 
  (5) ควบค ุมด ูแลการจ ัดทำ  งบการเงิน
ประจำปี  รวมทั ้ งบ ัญช ีกำไรขาดทุนและ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ ์ เสนอคณะกรรมการดำเน ินการ
พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

ฯลฯ 

เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
มาตรา 66 (เปลีย่นจากงบ
ดุลเป็นงบการเงิน
ประจำปี) 

ข้อ 93. อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ 
     ผ ู ้จ ัดการมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดการ
ทั่วไป   และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจำของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 (10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไร
ขาดทุนและรายงานประจำปีแสดงผลการ 
ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 

ฯลฯ 

ข้อ 93. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ    
    ผู้จัดการมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ
ของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
  (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี
รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานประจำปี
แสดงผลการ ดำเนินงานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

ฯลฯ 

เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
มาตรา 66 (เปลีย่นจากงบ
ดุลเป็นงบการเงิน
ประจำปี) 

 ข้อ 98. การเปลี่ยนผู้จัดการ 

     ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนผู ้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้
มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน  
กับบรรดาทรัพย์สินและหนี ้สิน   ตลอดจน
จัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื ่อทราบฐานะอัน
แท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน   

ข้อ 98. การเปลี่ยนผู้จัดการ  

     ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้
มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน
กับบรรดาทรัพย์สินและหนี ้ส ิน  ตลอดจน
จัดทำงบการเงินประจำปี ของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน  

เพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตสิหกรณ์ 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562  
มาตรา 66 (เปลีย่นจากงบ
ดุลเป็นงบการเงิน
ประจำปี) 

 
มติที่ประชุม  อนุมัติแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ ยกเว้นข้อ 21 วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด                                
                  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
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5.9  พิจารณาผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 37 ประจำปี 2563   
แบบแบ่งเขต ประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

          ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หมวด 8  คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 72 ระบุว ่า “ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์”และข้อ 74 ระบุว่า “คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับ
สลากกรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นวาระจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน”   
 

ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36  ประจำปี  2562  หมดวาระ 8  คน ประกอบด้วย 
ประธาน 1 คน และกรรมการ 7 คน  ดังนี้ 
ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายสุริยะ  คูหะรัตน์ มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายพิสุทธิ์  คงขำ  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 2.  นางเบญจา  ช้างแก้ว  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 3.  นายวสันต ์  สายทอง  (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไปครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 4.  นางขวัญใจ  สายศิริ  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 5.  นางสาวกัญญา มณีทัศน์  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 6.  นางบุญศร ี  อัครพิทักษ์พงศ์ (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไปครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 7.  นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
  

ที่ประชุมกำหนดเปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการ (แบบแบ่งเขต) ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรร
หาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
พ.ศ.2549  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 และข้อบังคับ 78 (8)  ข้อ 
106 และ ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการแบบแบ่งเขตชุดที่   37  ตั้งแต่วันที ่  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที ่ 29 
พฤศจิกายน 2562  ตามมติคณะกรรมการ  ครั้งที ่8  วันที่ 14 กันยายน 2562  

 
มีตำแหน่งประธาน 1 คน และ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพ่ิมแบบแบ่งเขต จำนวน 7 คน ดังนี้ 
ตำแหน่งประธานกรรมการ 
เลือกทุกเขต เลือกได้ 1 คน มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายสุริยะ คูหะรัตน์ 
หมายเลข  2 นายรัก สมพงษ์เจริญ 
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ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ 
เขตที่ 1  สสจ.ราชบุรี, สบส.เขต 5, วพบ.ราชบุรี, วพบ.จักรีรัช, ศูนย์อนามัยที่ 5, สคร.ที่ 5 อำเภอวัดเพลง 
สมาชิกส่งตรงสมาชิกหักเงินต้นสังกัด และสมาชิกลูกจ้างประจำเกษียณ เลือกกรรมการได ้3 คน มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายพิสุทธิ์ คงขำ 
หมายเลข  2 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี 
หมายเลข  3 อภิชาติ ช่วยรัตน ์
หมายเลข  4 นางเบญจา ช้างแก้ว 
หมายเลข  5 นายชวนนท์ อ่ิมอาบ 
หมายเลข  6 นางปาจรีย์ อารีย์รบ 
หมายเลข  7 นายอิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ 

 

 
เขตที ่2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได้  3  คน  มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นางสาวกัญญา มณีทัศน์ 
หมายเลข  2 นางขวัญใจ สายศิริ 
หมายเลข  3 นายรังษี ศรีมี 
หมายเลข  4  นางรัตติกาล คงสุวรรณ 
หมายเลข  5 นายประยุทธ นงค์นวล 

 
เขตที ่3  รพ.ดำเนินสะดวก  ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติมเนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 

 

เขตที่ 4  อำเภอเมืองราชบุรี, อำเภอโพธาราม, อำเภอบ้านโป่ง, อำเภอบางแพ, สสอ.ดำเนินสะดวก  เลือก
กรรมการได้ 1 คน มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล 
หมายเลข  2 นายไพศาล พรมจรรย์ 
หมายเลข  3 นายหยุด ทองงาม 

 

เขตที่ 5  อำเภอจอมบึง,อำเภอสวนผึ้ง,อำเภอบ้านคา,อำเภอปากท่อ ไม่มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจาก
คณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 
ผลการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ  ดังนี้ 
ประธานกรรมการ เลือกได้ 1 คน ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 

 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายสุริยะ คูหะรัตน์ 2,445 1 
หมายเลข  2 นายรัก สมพงษ์เจริญ 976 2 
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เขตที่ 1 สสจ.ราชบุรี, สบส.เขต 5, วพบ.ราชบุรี, วพบ.จักรีรัช, ศูนย์อนามัยที่ 5 อำเภอวัดเพลง  สมาชิกส่งตรง 
สมาชิกหักเงินต้นสังกัดและสมาชิก ลูกจ้างประจำเกษียณเลือกกรรมการได้ 3 คน ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากที่สุด 
คือ 

 
เขตที ่2 รพ.ราชบุรี เลือกกรรมการได้  3  คน  ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 
 

 

เขตที ่3  รพ.ดำเนินสะดวก  ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติมเนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 
เขตที ่4  อำเภอเมืองราชบุรี, อำเภอโพธาราม, อำเภอบ้านโป่ง, อำเภอบางแพ, สสอ.ดำเนินสะดวก            
เลือกกรรมการได้ 1 คน มีผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากที่สุด คือ 

 

เขตที่ 5 อำเภอจอมบึง,อำเภอสวนผึ้ง,อำเภอบ้านคา,อำเภอปากท่อ ไม่มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจาก
คณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่สมาชิกสรรหาได้คะแนนมากท่ีสุดตามลำดับของแต่ละเขต 
 

5.10  พิจารณาค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ปี 2563 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ต้องสรรหาเพราะ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีการกำหนดเวลา 2 ปี   

ทางบัญชีสหกรณแ์ละพิจารณาค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ปี พ.ศ.2563  สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชี 
2563 วงเงิน 25,000 บาท (เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 25,000.00 บาท 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายพิสุทธิ์ คงขำ 407 2 
หมายเลข  2 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี 353 3 
หมายเลข  3 อภิชาติ ช่วยรัตน ์ 135 7 
หมายเลข  4 นางเบญจา ช้างแก้ว 246 5 
หมายเลข  5 นายชวนนท์ อ่ิมอาบ 436 1 
หมายเลข  6 นางปาจรีย์ อารีย์รบ 165 6 
หมายเลข  7 นายอิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ 251 4 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นางสาวกัญญา มณีทัศน์ 540 4 
หมายเลข  2 นางขวัญใจ สายศิริ 704 2 
หมายเลข  3 นายรังษี ศรีม ี 964 1 
หมายเลข  4  นางรัตติกาล คงสุวรรณ 343 5 
หมายเลข  5 นายประยุทธ นงค์นวล 594 3 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล 250 1 
หมายเลข  2 นายไพศาล พรมจรรย์ 153 2 
หมายเลข  3 นายหยุด ทองงาม 123 3 
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วาระที ่6 
 

เรื่องอื่น ๆ 
6.1  เรื่อง ชี้แจงข้อมูลให้สมาชิกทราบ 

6.1.1  การพิมพ์ใบเสร็จรายเดือน 
สหกรณ์จะไม่พิมพ์ใบเสร็จรายเดือนให้กับสมาชิก สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เองโดยเข้าเว็บไซต์สหกรณ์  
www.rbhcoop.com   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.1.2  การปลอมแปลงเอกสาร 
ในกรณีที่สมาชิกปลอมแปลงเอกสาร สมาชิกจะไม่สามารถกู้เงินทุกประเภทกับสหกรณ์ตลอดระยะเวลาการ        
เป็นสมาชิก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.1.3  การเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ 
สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์สามารถเป็นสมาชิกได้ 1 สหกรณ์เท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.1.4  การค้ำประกันเงินกู้ 

ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน ถึงแก่กรรม หรือลาออกจากสหกรณ์ให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันใหม่ให้
เรียบร้อยภายใน 60 วัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
6.1.5  การค้นหาข้อมูลสมาชิกย้อนหลัง 

ในกรณีที่สมาชิกขอข้อมูลสหกรณ์ย้อนหลัง 1 ปี ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการค้นหาข้อมูล 1,000 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6.2  เร่ืองจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
 นายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ในฐานะผู้ตรวจการสหกรณ์ ได้แจ้งต่อที่
ประชุมตามรายละเอียด ดังนี้ 
 1) กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 
2562 หลังจากนี้ จะต้องมีการออกกฎกระทรวง เพ่ือรองรับกฎหมายดังกล่าว โดยส่วนที่จะมีผลกระทบกับสมาชิก
สหกรณ์ คือเรื่องเงินรายได้คงเหลือหลังจากหักชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว สมาชิกสหกรณ์จะต้องมีรายได้
คงเหลือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 จึงขอให้สหกรณ์ได้แนะนำให้สมาชิกสหกรณ์วางแผนทางการเงินของแต่ละคน 
เพ่ือรองรับกฎกระทรวงที่กำลังจะออกมาบังคับใช้ 
 2) การระดมทุนของสหกรณ์ 
จากงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 2,922 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นทุนของ
สหกรณ์ ร้อยละ 62.01 เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 36.93 ทุนภายนอกเป็นเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ร้อย
ละ 0.24 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.82 สหกรณ์ควรระดมทุนภายในโดยเฉพาะจากทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น เพื่อความ
คล่องตัว   ในการบริหารจัดการของสหกรณ์  
 

http://www.rbhcoop.com/
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 3) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
สหกรณ์มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นเงินปันผล ร้อยละ 65.04 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 20.24 จะเห็น
ได้ว่าการจัดสรรคืนให้สมาชิกรวมร้อยละ 85.28 ของกำไรสุทธิประจำปี สหกรณ์ควรจัดสรรเป็นทุนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
เพ่ือความมั่นคงและเปน็ปึกแผ่นของสหกรณ ์
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
6.3  เร่ืองจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
 ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานและมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  ด้วยภารกิจ
ของสำนักงานฯ  ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์นอกภาคที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ภาคเอกชนในการตรวจสอบบัญชีนั้น ทาง
สำนักงานฯ  มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ 
 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานในปีปัจจุบัน  จำนวน  2,922  ล้านบาท  ซึ่งไปลงทุนในด้านลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  81.55  ของทุนดำเนินงานทั้งสิ้นขอให้สังเกตว่าลูกหนี้ ให้เงินกู้ยืมร้อยละ  74.46  เป็น
ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งสหกรณ์จะต้องบริหารลูกหนี้ดังกล่าว ให้ชำระหนี้เป็นไปตามกำหนดสัญญา  หาก
ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสัญญา  อาจส่งผลให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้ รองลงมาเป็นเงินลงทุนระยะยาว  
ร้อยละ 10.96 เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  จำนวน  320  ล้านบาท  อย่างไร
ก็ตามสหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย ประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รอบครอบ และระมัดระวัง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
                         สุริยะ  คูหะรัตน์ 
          (นายสุริยะ  คูหะรัตน์) ประธานในที่ประชุม 
                 ประธานกรรมการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
      

                                                                  วนิดา  สิงหชาติปรีชากุล 
        (นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                                                                     เลขานุการ/กรรมการ 
                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด    
       สำเนาถูกต้อง 

 
 
 

      (นางวนิดา  สิงหชาติปรชีากุล)            
          เลขานุการ/กรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด      
 
มติที่ประชุม รับรองรายการการประชุม    
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ระเบียบวาระที ่3 
 

เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่สามัญครั้งทีแ่ล้ว (ประจำปี 2562) 
-ไม่มี - 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
 

ระเบียบวาระที ่4 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

4.1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนตามเลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ.24/2527  

เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 7000000225619  ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2561  (ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม เลข
ทะเบียนข้อบังคับที่ 7000000525559) ได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่  37  ในรอบปี พ.ศ. 2563  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  มีสถานะการเงิน ที ่มั ่นคงเข้มแข็งดีมาก  มีสินทรัพย์รวม  
3,020,720,220.08 บาท  อัตราการเติบโตของสหกรณ์ฯ  สูงเพิ่มขึ้น 3.37% (จากเดิมป ี2562 เท่ากับ 10.08%) 
กำไรสุทธิปีนี ้สูงถึง 132,481,404.00  บาท ส่วนใหญ่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในการใช้บริการ  
รายละเอียดต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินงานขอรายงานผลงานประจำปี  2563 ดังนี้ 

 
1. สถานการณ์ของสหกรณ์ รายละเอียดตามตารางที่ 1   

ตารางท่ี 1   แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ พ.ศ. 2562-2563 
 

ลำดับ รายการ 
ผลการดำเนินงาน เพิ่ม(%) 

ปี  2562 ปี  2563  ลด (%) 

1. จำนวนสมาชิก                    (คน) 4,241 4,480 5.64 

2. ทุนเรือนหุ้น                     (บาท) 1,533,076,090.00 1,650,274,580 7.64 

3. เงินสำรอง                       (บาท) 122,145,577.04 138,563,772.28 13.44 

4. ทุนสะสมตามข้อบงัคับ         (บาท) 3,918,933.94 4,416,851.77 12.71 
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ลำดับ รายการ 
ผลการดำเนินงาน +เพ่ิม(%) 

ปี  2562 ปี  2563 - ลด (%) 

5. เงินรับฝากออมทรัพย์          (บาท) 7,148,112.12 7,201,979.28 0.75 

6. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  (บาท ) 877,018,610.01 889,912,606.03 1.47 

7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรับป6ี2 199,799,298.07 156,522,635.65 (21.66) 

8. เงินให้กู้ระหว่างปี               (บาท) 1,291,359,000.00 1,102,600,002.00 (14.61) 

9. เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี                      
                                   (บาท) 

2,382,999,836.00 2,414,455,646.00 1.32 

10. หนี้สินทั้งหมด                   (บาท) 1,110,228,038.59 1,077,675,612.03 (2.93) 

11. สินทรัพย์ทัง้หมด               (บาท) 2,922,196,642.22 3,020,720,220.08 3.37 

12. รายได้                            (บาท) 169,469,022.32 167,736,187.03 (1.02) 

13. รายจ่าย                          (บาท) 39,979,649.08 35,254,783.03 (11.82) 

14. กำไรสุทธิ                        (บาท) 129,489,373.24 132,481,404.00 2.31 
 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์                (คน) 5 5 
 

 
 

2. ทุนเรือนหุ้น 
 จากการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลัง  จะเห็นว่า สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิด
จากการที่สมาชิกแสดงความจำนงเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือนมากขึ้น และการซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มเพื่อกู้ให้ได้ตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้  เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการออมเงินทางหนึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  รายละเอียด
ตามตารางท่ี  2 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนทุนเรือนหุ้นเปรียบเทียบระหว่างปี  พ.ศ. 2559-2563 

 

พ.ศ. ทุนเรือนหุ้น ที่ชำระแล้ว (บาท) เพิ่มข้ึน (บาท) เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
2559 1,248,535,160.00 107,247,740.00 9.40 
2560 1,334,132,290.00 85,597,130.00 6.86 
2561 1,424,184,280.00 90,051,990.00 6.75 
2562 1,533,076,090.00 108,891,810.00 7.65 
2563 1,650,274,580.00 117,198,490.00 7.64 
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3. สมาชิกภาพของสหกรณ์ 
 การดำเนินงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนจนถึง พ.ศ.2563 สหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานสาธารณสุขภายในจังหวัดราชบุรี ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด       สมัครเข้า
เป็นสมาชิกใหม่เพ่ิมมากข้ึน ส่วนสมาชิกเก่าก็ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ ปัจจุบันสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด มีสมาชิกจำนวน 4,480 คน รายละเอียดตามตารางที่ 3 , 4 , 5 

 
ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกเพิ่ม - ลด  ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 

 

รายละเอียด 
2559 
(คน) 

2560 
(คน) 

2561 
(คน) 

2562 
(คน) 

2563 
(คน) 

สมาชิกเม่ือต้นปี 3,612 3,758 3,942 4,098 4,241  
สมาชิกเข้าใหม่ในระหว่างปี 232 297 265 272 331  
สมาชิกลาออกในระหว่างปี 70 94 92 117 83  
โอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์อ่ืน 2 3 2 0 2  
สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 6 2 10 1 0  
สมาชิกเสียชีวิตในระหว่างปี 8 14 5 11 7  
คงเหลือเป็นสมาชิกเม่ือสิ้นปี 3,758 3,942 4,098 4,241 4,480  
เพ่ิมข้ึน   (ลดลง)  จากปีก่อน   +146 +184 +156 +143 +239 
   %  เพ่ิม = +  ,  ลด = -                              +4.04 +4.90 +3.96 +3.49 +5.64  

 
 

ตารางท่ี  4   แสดงจำนวนสมาชิกจำแนกแต่ละหน่วยงาน   ปี  2563 
 

ลำดับ หน่วยงาน จำนวนสมาชิก 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 94 
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง 89 
3 โรงพยาบาลปากท่อ 99 
4 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 58 
5 โรงพยาบาลวัดเพลง 72 
6 โรงพยาบาลบางแพ 85 
7 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 77 
8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี 72 
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ลำดับ หน่วยงาน จำนวนสมาชิก 
9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง 61 
10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม 79 
11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำ เนนิสะดวก 56 
12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ 45 
13 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง 12 
14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ 28 
15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง 44 
16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง 26 
17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา 23 
18 โรงพยาบาลบ้านคา 13 
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 44 
20 สมาชิกส่งตรง 205 
21 สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่  5  จังหวัดราชบุร ี 41 
22 ข้าราชการบำนาญตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง  สังกัด รพ.ดำเนินฯ 88 
23 ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี 33 
24 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 262 
25 โรงพยาบาลราชบุรี 858 
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 26 
27 ศูนย์อนามัยที่ 5 151 
28 ข้าราชการบำนาญ ตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลางสังกัด สสจ.ราชบุรี 307 
29 ข้าราชการบำนาญตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง  สังกัด รพ.ราชบุรี 290 
30 โรงพยาบาลราชบุรี (ลูกจ้างชั่วคราว) 460 
31 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก(ลูกจ้างชั่วคราว) 131 
32 สสจ.ราชบุรี(ลูกจ้างชั่วคราว) 42 
33 รพร.จอมบึง(ลูกจ้างชั่วคราว) 32 
34 โรงพยาบาลปากท่อ(ลูกจ้างชั่วคราว) 55 
35 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน(ลูกจ้างชั่วคราว) 43 
36 โรงพยาบาลวัดเพลง(ลูกจ้างชั่วคราว) 39 
37 โรงพยาบาลบางแพ(ลูกจ้างชั่วคราว) 26 
38 โรงพยาบาลสวนผึ้ง(ลูกจ้างชั่วคราว) 41 
39 วพบ.ราชบุรี(ลูกจ้างชั่วคราว) 17 
40 วพบ.จักรีรัช(ลูกจ้างชั่วคราว) 10 
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ลำดับ หน่วยงาน จำนวนสมาชิก 
41 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณรับบำเหน็จ 15 
42 สคร.ที่ 5 (ลูกจ้างชั่วคราว) 16 
43 สสอ.ดำเนินสะดวก (ลูกจ้างชั่วคราว) 14 
44 สสอ.บ้านโป่ง  (ลูกจ้างชั่วคราว) 15 
45 สสอ.บ้านคา  (ลูกจ้างชั่วคราว) 5 
46 สสอ.โพธาราม (ลูกจ้างชั่วคราว) 14 
47 สสอ.ปากท่อ (ลูกจ้างชั่วคราว) 15 
48 สสอ.บางแพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 7 
49 ข้าราชการบำนาญตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง สังกัด วพบ.ราชบุรี 15 
50 โรงพยาบาลบ้านโป่ง  (ข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว) 48 
51 สสอ.สวนผึ้ง (ลูกจ้างชั่วคราว) 8 
52 สสอ.เมือง (ลูกจ้างชั่วคราว) 17 
53 ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 
55 สมาชิกหักเงินต้นสังกัด 31 
56 โรงพยาบาลบ้านคา (ลูกจ้างชั่วคราว) 8 
57 สสอ.วัดเพลง (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 
57 สมาชิกหยุดส่งหุ้นสหกรณ์ 15 

 รวม 4,480 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสมทบเพิ่ม - ลด  ตั้งแต่ป ี2562 – 2563 
 

รายละเอียด 2562 (คน) 2563 (คน) 
สมาชิกเม่ือต้นปี 39 36 
สมาชิกเข้าใหม่ในระหว่างปี 0 0  
สมาชิกลาออกในระหว่างปี 3 1 
คงเหลือเป็นสมาชิกเม่ือสิ้นปี 36 35 
เพ่ิมข้ึน   (ลดลง)  จากปีก่อน   (3) (1) 
%  เพ่ิม = +  ,  ลด = -                              (7.69) (2.78) 

 
4.ด้านสวัสดิการที่กำหนดไว้ 

4.1 สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
ในปี 2563  คณะกรรมการได้อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม  9  ราย  เป็นเงิน 1,200,000.00 
(เงินหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน  400,000.00 บาท (เงินสี่แสนบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงิน 1,600,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)  นับเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งสำหรับ
สมาชิกท่ีถึงแก่กรรมเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวสมาชิกสามารถลดภาระหนี้สินต่อสหกรณ์
ฯ รายละเอียดตามตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 แสดงรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2563 
 

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล 
วันที่ 

เสียชีวิต 
ระยะเวลา 
เป็นสมาชิก 

สังกัด 
จำนวนเงิน 

ที่ได้รับ 

1 นางจงกา  แสงอุทัย 16 ม.ค. 2563 11 ปี 2 เดือน ช.รพ.ปากท่อ 115,000.00  

2 นางสาวชะโลม วิเศษโกสนิ 19 ม.ค. 2563 14 ปี 2 เดือน รพ.สวนผึ้ง 145,000.00 

3 นายวนิัย  เลิศสุโภชวณชิย์ 19 ก.พ. 2563 29 ปี 10 เดือน บำนาญ สสจ.ราชบุร ี 200,000.00 

4 นางวไิลรักษ์  อุยานันท์ 26 ก.พ.2563 13 ปี 8 เดือน ศูนย์อนามัยที่ 5 140,000.00 

5 นายสำราญ  มาตโห้ 6 ม.ีค.2563 19 ปี 11 เดือน บำนาญ สสจ.ราชบุร ี 200,000.00 

6 นายปราโมทย์  แก่นน้อย 17 เม.ย. 2563 21 ปี 9 เดือน บำนาญ รพ.ราชบุร ี *อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ* 

7 นางนพวรรณ  สอนมูลปิ่น 11 ก.ค. 2563 36 ปี 1 เดือน บำนาญ สสจ.ราชบุร ี 200,000.00 

8 นายดำรง  ปริยาพร 20 ส.ค. 2563 36 ปี 2เดือน บำนาญ สสจ.ราชบุร ี 200,000.00 

9 นางกาญจนา  เทียนเครือ 27 ส.ค. 2563 26 ปี 9 เดือน รพ.ดำเนินสะดวก 200,000.00 

รวมเงิน 1,400,000.- 

 
4.2 ด้านการช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล 
ในปี 2563 สหกรณ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร/หน่วยงานราชการซึ ่งเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมและชุมชน รวมเป็นเงิน 61,490 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

1. เงินรางวัลและจัดซื้อของขวัญให้กับนักกีฬาในวันสหกรณ์แห่งชาติ จำนวน   2,000  บาท 
2. มอบให้เหล่ากาชาด ในวันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด  จำนวน   1,000  บาท 
3. เจลแอลกอฮอล์         จำนวน   7,680  บาท 
4. หน้ากากอนามัย (แจกสมาชิก)     จำนวน  30,810  บาท 
5. ผ้าป่าสามัคคีกองทุนสวัสดิการข้าราชการบำนาญ     จำนวน    5,000  บาท 
6. ตู้ปันสุข        จำนวน    3,000  บาท 
7. ร่วมสนับสนุนกิจกรรม สสจ.ราชบุรี     จำนวน    4,000  บาท 
8. มูลนิธิคนตาบอด        จำนวน    1,000  บาท  
9. กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์       จำนวน    3,000  บาท 
10. สนับสนุนทุนทรัพย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   จำนวน    4,000  บาท 
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5.  การออกระเบียบ แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศของสหกรณ์และมติต่าง ๆ  
 ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  37/2563  ได้ร่วมประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รวมปีนี้
ประชุม  12  ครั้ง พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหาร จัดการ การงบประมาณ การอนุมัติเงินกู้ และพิจารณา
สวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกด้วย คณะกรรมการบริหารและเงินกู้ประชุมพิเศษเพื่อพิจารณา
สมาชิกที่ยื่นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งแก้ไขระเบียบ และได้ดำเนินการกำหนดประกาศ และลงมติในวาระ
ต่าง ๆ ซึ่งมีมติบางข้อที่เห็นสมควรให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ/ระเบียบของ
สหกรณ์ ฯ และพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2553   ในปัจจุบันทำให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย  

สำหรับปี  2563  ได้มีการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารสุขราชบุรี จำกัด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบ ยึดถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
ของสหกรณ์ (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2563  
 

 
29.4 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน 

(1) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือน  แตไ่ม่เกิน 120,000  บาท และไม่เกิน
มูลค่าหุ้นท่ีมีอยู ่
(2) การขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินหมนุเวียน ให้สมาชิกผู้ขอกู้ทำคำขอและหนังสือสัญญาเงินกู ้
    เพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียนกับสหกรณต์ามวงเงินกู้ที่ไดร้ับอนุมัติ คำขอและหนังสือสัญญา
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียนมีอายุหนึ่งปี เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวหากสมาชิกมิไดข้อ
กู้ใหม่หรือบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าหนังสือสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉนิหมุนเวียนนั้นมีการต่อ
อายุออกไปอีกหนึ่งปี และ เมื่อสัญญาไดต้่ออายุออกไปจนครบอีก 1 ปีแล้วสมาชิกยังมิได้ขอ
กู้ใหม่หรือบอกเลิกสัญญา  ให้ถือว่าสมาชิกผู้กูไ้ม่มคีวามประสงค์จะกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
หมุนเวียนต่อไป  ให้ถือว่าสัญญานัน้เป็นสัญญาเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไปโดยอัตโนมัต ิ
(3) สหกรณ์จะให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียนผ่านธนาคารกรุงไทยเต็มวงเงินกู้ตามสัญญา
โดยผู้กู้จะต้องรับภาระค่าธรรมเนยีมในการโอนเงิน ซึ่งสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ทุกเดือน แต่ทั้งนี้จะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยมาแล้ว 1 งวด  
โดยมติ้องยืนคำขอกู้และสัญญาใหม่   
(4) สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินทั่วไป แต่มีความประสงค์จะกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉนิหมนุเวยีน
สามารถกู้ได้  แต่ในวันท่ีผู้กูไ้ดร้ับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียนแล้ว สหกรณ์จะนำเงินกู้มา
หักลบกลบหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบีย้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินทั่วไปเสียก่อน สว่นเงินกู้ท่ีเหลือ
สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ 
(5) ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิหมุนเวียนเป็นเงินต้นและดอกเบีย้รวมกัน เท่ากันทุกงวด 
เงินงวดที่ชำระจะต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสิบสองของจำนวนเงินกู้ที่เบิกไป  และต้องให้เสร็จสิ้น
ภายใน 12 งวด นับจากวันที่เบิกเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบญัชีเงินกู ้
(6) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าสมาชิกผู้กู้คนใด จะทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ สหกรณ์มีสิทธิที่จะสั่งระงับการเบิกเงินจากธนาคารของสมาชิกคนนั้นได้ โดยสั่งให้
สมาชิกนำเงินมาชำระหนี ้ในระยะเวลาที ่กำหนด ถ้าหากสมาชิกไม่ดำเนินการตามที่
กำหนดให้ถือว่าสมาชิกนั้นผิดนัดชำระหนี้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะฟ้องเพื่อให้ชำระหนี้ได้ทันที 
(7) หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือในสลิปเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่
สหกรณ์ประกาศ  

  
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
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เหรัญญิกด้านการเงินของสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2563 
1.ด้านอัตราดอกเบี้ย 
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการผันผวนทางด้านการเงินของประเทศ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง 

ๆ ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้สหกรณ์ ฯ ต้องศึกษาอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งสหกรณ์ฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ  รายละเอียดตาม
ตารางที่ 7  
 

ตารางท่ี 7 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ สหกรณ์อื่นกู้ยืม  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (สมาชิก) และสหกรณ์อื่นกู้ 
รายการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 

1.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก   6.50 , 6.25 
2.  เงินกู้สามัญเพ่ือใช้จ่ายอันจำเป็นทั่วไป  6.50 , 6.25 
3.  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง   6.50 , 6.25 
4.  เงินกู้สามญัพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.00 
5.  เงินกู้สามัญสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ 4.45 
6.  เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเกษียณอายุ/ลาออก 6.25 
8.  เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ 5.60 
9.  เงินกู้สามัญเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้อ่ืน 3.25 

 
• 1 เมษายน 2563 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 6.25 ต่อปี 

 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  (สมาชิก) สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจ 

รายการ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ต่อปี) 
1.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.75 , 2.20 
2.  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรับปี 2562  (19 พ.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 62) 
    วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ปิดรับเงินฝากเพิ่ม  

2.85 , 2.20 

3.  เงินฝากออมทรัพย์ รับจากสมาชิก 1.50 
4.  เงินฝากออมทรัพย์รับจากสมาคมฌาปนกิจ  2.00 
5.  เงินฝากออมทรัพย์ รพ.บ้านโป่ง / สอ.ตำรวจ 1.50  
7.  เงินฝากเพื่อสมาคมฌปนกิจ 1.50 

 
• 1 เมษายน  2563 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 2.20 ต่อปี 
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เงินฝากออมทรัพย์พิเศษคณะกรรมการมีมติให้เปิดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกนำเงินมาฝากประเภทนี้จำนวน 1,098 คน เป็นเงิน 889,912,606.03 บาท 
(เงินแปดร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกบาท-สามสตางค์) 
 

เงินฝากออมทรัพย์ คณะกรรมการมีมติให้เปิดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2554 
จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกนำเงินมาฝากประเภทนี้ จำนวน 141 คน  เป็นเงิน 109,424.46 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าพัน
สี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์) 
 

 เงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สฌส.  สสธท.  สส.ชสอ.  มีสมาคมฝากเงินประเภทนี้ 3 สมาคม  
จำนวนเงิน  2,778,636.10  บาท  (เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบหก-บาทสิบสตางค์) 
 

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำกัด และสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด นำเงินมาฝากประเภทนี้ จำนวน 2 สหกรณ์เป็นเงิน 7,007,805.01 บาท (เงินเจ็ด
ล้านเจ็ดพันแปดร้อยห้าบาทหนึ่งสตางค์) 
 
 

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “รับปี 2562”  คณะกรรมการมีมติให้เปิดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
“รับปี 2562”  ตั้งแต่วันที่  19  พฤศจิกายน  2561  จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน  2562 มีสมาชิกนำเงินมาฝาก
ประเภทนี้ จำนวน  259 คน  เป็นเงิน 156,522,635.65  บาท   (เงินหนึ่งร้อยห้า-สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่น
สองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) 
 

 เงินรับฝากเพื่อสมาคม ปัจจุบันมีสมาชิกนำเงินมาฝากประเภทนี้ 35 คน จำนวนเงิน 84,749.81  บาท  (เงิน
แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)   
 

 
2. การกู้เงิน 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด   4  ข้อ 17  เรื่องการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันที่ประชุมใหญ่ 2562 ได้
อนุมัติให้กู้เงินสำหรับดำเนินกิจการสหกรณ์ประจำปี 2563 วงเงินกู้ยืม 700,000,000.00 บาท  (เงินเจ็ดร้อยล้าน
บาทถ้วน) ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณากู้ยืมเงินบริหารจัดการ  เพ่ือความคล่องตัวเกิดสภาพคล่อง
ในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในการกู้ยืมเงินได้อย่างดีและเกิดประสิทธิภาพ
มาก ซึ่งได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อ  
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ............................... 
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คณะกรรมการเงินกู้ 
 
1.เงินให้สินเชื่อแก่สมาชิก 

เงินสินเชื่อที่กู้มาบริหารจัดการ ได้ใช้เป็นเงินสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็น และมีภาระต้องใช้เงินกู้
ประเภทต่าง ๆ  สหกรณ์ฯได้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ของสหกรณ ์พ.ศ.2563   

บริการเงินกู้  แบ่งเป็น  2 ประเภท คือ 
1.เงินกู้ฉกุเฉิน 

1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้สูงสุดกำหนดไม่เกิน 120,000 บาท 3 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน ร้อยละ 
90 ของหุ้นที่มีอยู่  ชำระคืนไม่เกิน 12 งวด 

1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการพิเศษ  ให้กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินปันผลที่ได้รับเมื่อปีที่แล้ว แต่ไม่เกิน 
50,000  บาท 

 1.3 เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน กู้สูงสุดกำหนดไม่เกิน 120,000 บาท 3 เท่าของเงินเดือน และไม่เกินร้อยละ 
90 ของหุ้นที่มีอยู่ ทำสัญญา 1 ครั้ง อายุสัญญาอยู่ได้ 1 ปี 
2.  เงินกู้สามญั 

2.1  เงินกู้สามัญเพื่อการใช้จ่ายอันจำเป็นทั่วไป   
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงมีสิทธิ์กู้ 
(1) สมาชิกสามารถกู้เงินได้  ดังนี้ 
- เป็นสมาชิก 6 เดือน แต่ไม่ถึง 2 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท   
- เป็นสมาชิก 2 ปี     แต่ไม่ถึง 4 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 
- เป็นสมาชิก 4 ปี     แต่ไม่ถึง 6 ปี   กู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท  
- เป็นสมาชิก  6 ปี    แต่ไม่ถึง 8 ปี   กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.00  บาท   
- เป็นสมาชิก  8 ปี    แต่ไม่ถึง 10 ปี  กู้ได้ 90 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.00  บาท   
- เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป  กู้ได้ 100 เท่า ของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 

เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้  ผู้กู้จะต้องถือทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้ หลังหักค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือในสลิปเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์ฯ ประกาศ 
 การกู้เงินสามารถนำเงินทุนเรือนหุ้นมาค้ำประกันได้ ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และสามารถนำเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์มาค้ำประกันเงินกู้ได้ ร้อยละ 90 ของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  สหกรณ์ฯ จะยึดสมุด
ไว้เป็นหลักฐาน 

สำหรับส่วนต่างของยอดเงินกู้ให้ใช้หลักเกณฑ์การกู้เงิน 500,000 บาทข้ึนไปจะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน  
กูเ้งิน  1,000,000 บาทข้ึนไปต้องใช้ผู้ค้ำประกัน  4  คน  และกู้เงิน 2,000,000 บาท ขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน  5  คน 
สมาชิกสำหรับสมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และสมาชิกที่ส่งต้นเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยครบ 6 งวด สามารถยื่นกู้เงินสามัญได้ใหม่ และสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ จะต้องสมัครสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ด้วย 
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2.2  เงินกู้สามัญเพ่ือลูกจ้างชั่วคราว    
วงเงินกู ้ไม่เกิน  60,000.00 บาท ส่งคืนภายใน  60 งวด อัตราดอกเบี ้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี  ผู ้กู้             

ผู้ค้ำประกันจะต้องปฏิบัติงานในสังกัดปัจจุบันได้รับเงินค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู ้ค้ำประกันเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ มีตำแหน่งเป็ นข้าราชการ หรือ
ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข  ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า  6 คน สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  

กรณีข้าราชการ  ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำค้ำประกัน  ผู้กู้จะกู้ได้สามเท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่
เกินหกหมื่นบาท  ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ค้ำ
ประกัน ผู้กู้จะกู้ได้สองเท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท ลูกจ้างชั่วคราวสามารถกู้เงินได้เพียงสัญญา
เดียว โดยเมื่อกู้สามัญหรือฉุกเฉินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะกู้อย่างอ่ืนอีกไม่ได้ 

ส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ส่งภายในหกสิบงวดนับแต่เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยจนถึงอายุสมาชิกไม่เกินห้าสิบห้าปี
บริบูรณ์ หรือกู้ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นสามารถส่งได้สองร้อยสิบหกงวด 

 

2.3  เงินกู้สามญัระยะปานกลาง สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
วงเงินกู้ไม่เกิน  350,000.00 บาท ส่งคืนภายใน  72 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี  มีผู้ค้ำ

ประกันเป็นสมาชิกด้วยกันค้ำประกัน เงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 1 คน  เงินกู้ เกินกว่า 100,000 
บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน   

 

2.4 เงินกู้สามัญการปรับโครงสร้างหนี้   
การปรับโครงสร้างหนี้ไม่ใช่เป็นการกู้เงินกู้ใหม่ แต่เป็นการลดเงินงวดชำระหนี้รายเดือน และ/หรือขยาย

ระยะเวลาชำระหนี้ และ/หรือ ลดดอกเบี้ยเงินกู้  จะเพิ่มวงเงินกู้ไม่ได้ และจะขอกู้เงินทุกประเภทเพิ่มอีกไม่ได้ 
จนกว่าจะชดใช้หนี้รายนี้จนครบถ้วน ปรับโครงสร้างหนี้ได้เฉพาะการกู้เงินสามัญทุกลักษณะ ต้องมีเงินได้ราย
เดือนในสลิปเงินเดือน เมื่อหักเงินที่ต้องส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,000 บาท  
คณะกรรมการอาจเรียกหลักประกันเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจลดดอกเบี้ยให้ตามความจำเป็น 
แต่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สหกรณ์ให้แก่เงินรับฝากในขณะนั้นบวก 0.25% ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือลด
ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   

2.5 เงินกู้สามัญท่ีเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้รายอ่ืน 
กรณีหนี้ที่สมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้  อาจขอกู้เพิ่มได้อีกทุกประเภทแต่ต้องมีเงินเหลือ    

ในสลิปเงินเดือน เมื่อหักเงินที่ต้องส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,500  บาท และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้นั้น ๆ  คณะกรรมการอาจลดดอกเบี้ยให้ตามความจำเป็น แต่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดที่สหกรณ์ฯ ให้แก่เงินรับฝากในขณะนั้นบวก 0.25% ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือลดดอกเบี้ย จะไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน 
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ตารางท่ี  8   แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก  ปี 2562  และ 2563 

ปี 
กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2562 1,238 55,671,700  882 947,708,400  
2563 1,271 63,920,400  858 879,125,500  

เพิ่มข้ึน +33 8,248,700 14.82 -24 (68,582,900) (7.24) 
  

 
 
 

ปี 
กู้สามัญสมาชิกเข้าโครงการ 

ปรับโครงสร้างหนี้ 
      กู้สามัญท่ีเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้รายอ่ืน 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2562 9 15,409,410  1 388,481  
2563 12 20,088,616  1 764,618  

เพิ่มข้ึน 3 4,679,206 30.37 1 376,137 (96.82) 
 

ปี 
กู้สามัญระยะปานกลาง  กู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2562 464 100,508,000  7 2,080,000  
2563 467 123,209,000  7 1,548,000  

เพิ่มข้ึน 3 22,701,000 22.59 7 (532,000) (25.58) 
 
 
 
 

ปี 
กู้ฉุกเฉินหมุนเวียน กู้ฉุกเฉินพิเศษ 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2562 - -  282 5,945,400  
2563 13 8,499,200  231 5,460,400  

เพิ่มข้ึน +100 8,499,200 9.52 -51 (485,000) (8.16) 
 

- การเปลี่ยนแปลงหลักค้ำประกันเงินกู้สามัญ              ปี 2563  มี   43  ราย  
- การเปลี่ยนแปลงหลักค้ำประกันเงินกู้สามัญปานกลาง  ปี 2563  มี     3  ราย   

 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ............................... 
 
 
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

1.  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นเงิน  150,000.00 บาท  

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ .ศ. 2551 ปีนี้มีสมาชิกได้รับทุนส่งเสริม
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การศึกษาบุตร จำนวน 150  ราย  โดยการจับฉลากแบบแบ่งเขต และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  
ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับสมาชิกในแต่ละเขต 

ท ุนส ่ ง เสร ิมการศ ึกษาบ ุตร ประจำปี  2563   รวมท ั ้ งส ิ ้ น   150   ท ุน   แบ ่ง เป ็น เขต   5 เขต             
รายละเอียดตามตารางที่  9 

 ตารางท่ี 9  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 

ระดับชั้น 
เขต1 

(31 ทุน) 
เขต 2 

(52 ทุน) 
เขต 3  

(14 ทุน) 
เขต4  

(24 ทุน) 
เขต 5 

(29 ทุน) 
อนุบาล 5 4 1 2 2 
ป.1 – ป.6 12 26 3 9 12 
ม.1 – ม.3 4 8 3 5 7 
ม.4 - ม.6/ปวช 5 7 3 4 4 
อนุ/ปวส /ปริญญาตรี 5 7 4 4 4 

 

 
2.  งานพัฒนาบุคคลากร/ศักยภาพองค์กร 

2.1  ด้านการศึกษา  อบรม  ประชุม สัมมนา 
ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการได้พิจารณา  ให้กรรมการ/ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เข้าร่วม

ประชุม/สัมมนา  เพื่อรับทราบนโยบาย เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ ด้วยกัน  
 

  2.2  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
 สหกรณ์ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ คือ สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ ที่
ประเมินโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

2.3  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

 งานประชาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่สำคัญคณะกรรมการได้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจให้กับสมาชิกใหม่และผู้สนใจให้ตระหนัก และเกิดทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ฯ ได้จัดทำข่าวสารให้สมาชิก
ได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ในรอบป ีเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  เฟส
บุค ไลน์ และสหกรณ์ออนไลน์   

การจัดทำข่าวประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 37 ประจำปี 2563 ประกาศเชิญ
ชวนสมาชิกรับทุนการศึกษาบุตร และออกโครงการสหกรณ์สัญจรไปตามโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ  
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งประธาน และกรรมการ ชุดที่ 38 ประจำปี 2564    

การประชาสัมพันธ์เนื่องจากสหกรณ์ฯ ปิดบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกปี อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 
การประชุมจึงคัดเลือกตัวแทนในแต่ละเขตเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
2563  อนุมัติแผนการดำเนินงานปี 2564  อนุมัติการประมาณการรายรับ – รายจ่ายปี 2564 การพิจารณาอนุมัติ
วงเงินกู้ยืมประจำปี 2564 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 กำหนดธรรมเนียมสอบบัญชี และ 
พิจารณาค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที ่พักและเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม ........................................................................................................................................ .................... 
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4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี  2563 
 

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณฺออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
         ตามที่ที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19  มกราคม  2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563  ซึ่งในปี 2563 ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปีโดยสรุปดังนี้ 
1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.4 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.5 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.6 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
               2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
       2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและช้อกำหนดของสหกรณ์ 
       2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
       2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานการตามแผน และงบประมาณที่กำหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบ 

3.1.ด้านการเงินและบัญชี 
  3.1.1  ในช่วงรอบบัญชี ปี 2563 ได้สุ่มตรวจสอบการบันทึกรายการทางการเงินและบัญชี ได้แก่ 
สมุดสรุปประจำวัน สมุดรวมบัญชีทั่วไป ทะเบียนหนังสือกู้เงินสามัญ และทะเบียนกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน พบว่า 
การบันทึกถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ไม่พบสิ่งผิดสังเกต ที่เป็นข้อผิดพลาดสำคัญ 
                     3.1.2 ได้มีกาตรวจสอบการเก็บข้อมูลทางสหกรณ์ มีการเก็บข้อมูลรักษาความปลอดภัยไว้ใน 
hard disc และ cloud และให้ update ข้อมูลทุกวัน      

3.2.ด้านธุรกิจสินเชื่อ 
   3.2.1  มีการตรวจสอบด้านสินเชื่อ สัญญาเงินกู้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำ
เอกสารเรียบร้อย ไม่พบสิ่งผิดสังเกต ที่เป็นข้อผิดพลาดสำคัญ 

3.3. ด้านสินทรัพย์ และการลงทุน 
   ได้ตรวจสอบหลักทรัพย์ของสหกรณ์ ประเภทหุ้นกู้ที่สหกรณ์ฯ มีอยู่พบว่ามีการดำเนินงานถูกต้องตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ3 ที่กำหนดว่าเงินของสหกรณ์ฯอาจฝากหรือลงทุนได้ 7 
ทาง 
           3(6) กำหนดว่า หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ ตั้งแต่ 
A- ขึ้นไป จากบริษัทความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.)   
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                         สมภพ  ห่วงทอง 

( นายสมภพ  ห่วงทอง ) 
               ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
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ระเบียบวาระที่ 5 
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 
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มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
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5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 
  

รายการ ยอดคงเหลือ 
ปี 2562 ปี 2563 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1.กำไรสุทธิประจำปี - 129,489,373.24 100.00 132,481,404.00 100.00 
2.ทุนสำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

122,145,577.04 
 

16,416,195.24 12.68 16,861,020.00 12.73 

3. เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยตามอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

- 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

4.เงินทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 
แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี 

2,864,701.98 100,000.00 0.08 5,000.00 0.00 

5.เป็นทุนสาธารณ 
ประโยชน์ไม่เกิน ร้อยละ 
10 กำไรสุทธิ 

33,082.17 200,000.00 0.16 400,000.00 0.30 

6. เป็นทุนสงเคราะห์
สมาชิกถึงแก่กรรม 

- 1,000,000.00 0.77 1,000,000.00 0.75 

7. เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกัน 

206,737.00 300,000.00 0.23 100,000.00 0.08 

8.เป็นทุนจัดตั้งสำนักงาน/ 
ขยายกิจการ 

825,412.79 120,000.00 0.09 5,000.00 0.00 

9.เงินปันผลร้อยละ 5.65
แห่งค่าหุ้นที ่ชำระแล้วของ
สมาชิกแต่ละคนโดยคิดให้ 
ตามระยะเวลา (ไม่เกิน
ร้อยละ 10)     

- 84,216,375.00 65.04 89,204,862.00 67.34 

10. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ16
ของดอกเบี้ยเงินกู้ทุก
ประเภท          

- 26,208,303.00 20.24 23,954,022.00 18.08 

11. เงินโบนัสกรรมการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

- 
 

898,500.00 0.69 921,500.00 0.70 
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้    
1.  เป็นของสมาชิกโดยตรง ร้อยละ 85.42 ของกำไรสุทธิ คือ 

  1.1  เงินปันผล    (67.34 %)    เงิน   89,204,862.00   บาท 
  1.2  เงินเฉลี่ยคืน (18.08 %)    เงิน   23,954,022.00   บาท 
                                         รวม  เงิน 113,158,884.00   บาท 
 

2. เป็นของสมาชิกโดยรวม ร้อยละ 13.86 ของกำไรสุทธิ คือ 
2.1 ทุนสำรอง (12.73%)     เงิน   16,861,020.00   บาท 
2.2 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (0.75%)  เงิน     1,000,000.00   บาท 
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (0.30%)   เงิน  400,000.00   บาท 
2.4  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (0.00 %)                เงิน          5,000.00   บาท 
2.5  ทุนจัดตั้งสำนักงาน/ขยายกิจการ (0.00 %)             เงิน          5,000.00   บาท 
2.6  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (0.08 %)                เงิน       100,000.00   บาท 

                                                                 รวม                 เงิน   18,371,020.00   บาท 
 

3. เป็นของกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ร้อยละ 0.70 ของกำไรสุทธิ คือ 
3.1  โบนัสกรรมการ/เจ้าหน้าที่ (0.70 %)                    เงิน       921,500.00   บาท   

                      รวม               เงิน       921,500.00   บาท 
 

4.  อ่ืน ๆ ร้อยละ 0.02 ของกำไรสุทธิ คือ 
4.1 บำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (0.02%)    เงิน         30,000.00   บาท 

                      รวม               เงิน        30,000.00   บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,481,404.00 บาท (เงินหนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่

บาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ............................. 
 
5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ–รายจ่ายในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ   
      ประจำปี 2564 
       5.3.1 แผนงานการดำเนินงานสหกรณ์ ปี 2564 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ผลดำเนินงาน
(จำนวนที่เพ่ิม) 

อัตราเพิ่ม 
(%) 

เป้าหมาย 

1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 150 239 159.33 150 
2. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 140,000,000.00 117,198,490.00 83.71 85,000,000.00 
3. จำนวนเงินให้กู้สามัญ (บาท) 50,000,000.00 7,153,722.00 14.31 10,000,000.00 
4. จำนวนเงินให้กู้ฉุกเฉิน (บาท) 2,000,000.00 840,100.00 42.01 1,500,000.00 
5. จำนวนเงินให้กู้สามญัระยะปานกลาง  (บาท)  6,000,000.00 21,134,139.00 352.24 30,000,000.00 
6. จำนวนเงินลงทุน (บาท) 500,000,000.00 136,183,762.20 27.24 200,000,000.00 
7. จำนวนเงินฝากสหกรณ์อื่น (บาท) 100,000,000.00 -50,000,000.00 -50.00 20,000,000.00 
8. จำนวนเงินรับฝาก (บาท) 100,000,000.00 -30,382,544.98 -30.38 5,000,000.00 
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       5.3.2  ประมาณการรายรับสหกรณ์ปี 2564 
ประมาณการรายรับ ประมาณการ 

ปี 2563 
รายรับจริง         ประมาณการ 

ปี 2564 
1.  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 155,000,000.00 151,546,205.00 155,000,000.00 
2.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00 16,550.00 10,000.00 
3.  ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร/ชุมนุมและรายได้อื่น  500,000.00 329,541.01 300,000.00 
4.  เงินปันผลรับจากสหกรณ์ฯ อื่น 150,000.00 149,713.81 1,500,000.00 
5.  เงินปันผลจากเงินลงทนุตราสารหนี้ 17,000,000.00 11,459,031.04 15,000,000.00 
6. รายได้จากการประมลูร้านค้า 380,000.00 100,000.00 380,000.00 
7. ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบนัอ่ืน 6,000,000.00 4,135,146.17 2,345,000.00 

รวมประมาณรายรับ 179,040,000 167,736,187.03 174,535,000 
          5.3.3  ประมาณการรายจ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2564 

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2563 
รายจ่ายจริง 

ปี2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
1. หมวดเงินเดือน   และค่าจ้าง    
 1. เงินเดือนค่าจ้างปี 2563 จำนวน 4 อัตรา                   944,640.00 990,985.00 1,150,800.00 
 2. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา 112,440.00 72,990.00 - 
 3. เจ้าหน้าที่ใหม่ - อัตรา   -   
 4. ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ 1 อัตรา 360,000.00 -   360,000.00 

รวม 1,417,080.00 1,063,975.00 1,510,800.00 
2.  หมวดค่าตอบแทน    
 1. ค่าล่วงเวลา 85,000.00 90,100.00 95,000.00 
 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 185,000.00 153,900.00 185,000.00 
 3. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชมุ 10,000.00 7,700.00 8,400.00 
 4. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
 5. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
 6. ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานการเงินหน่วยงาน 230,000.00 213,800.00 230,000.00 

รวม 605,000.00 560,500.00 613,400.00 
3.  หมวดค่าใช้สอย    
 1.ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
   - ค่าถ่ายเอกสาร         - ค่าส่งจดหมาย
ลงทะเบียน 
   - ค่าตอบแทนแมบ่้าน   - ค่าของที่ระลึก               
   - ค่าธรรมเนียมธนาคาร - ค่าหรีด    
   -ค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น คา่เช่ารถ ค่าถ่ายรูป   

120,000.00 185,434.43 100,000.00 

 2. ค่าเช่าสถานที ่ 10,000.00 1,500.00 5,000.00 
 3. ค่ารับรอง 100,000.00 100,699.00 100,000.00 
 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย 50,000.00 - 50,000.00 
 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามลูกหนี้ 20,000.00 6,500.00 20,000.00 
 6. ค่าประกันสังคม 60,000.00 31,239.00 39,072.00 
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รายการ ประมาณการ 
ปี 2562 

รายจ่ายจริง 
ปี2562 

  ประมาณการ 
ปี 2563 

 7.  ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง ครภุณัฑ์ 20,000.00 12,300.00 20,000.00 
8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน 50,000.00 - 50,000.00 
9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุมสมัมนา 
    (ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ที่พัก,พาหนะ,ลงทะเบียน) 

100,000.00 11,560.00 100,000.00 

10.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมใหญ ่ 5,900,000.00 5,279,132.00 5,900,000.00 
11. เงินสนับสนุนกิจกรรมสนง. 
    สาธารณสุขจังหวัดราชบรุ ี

120,000.00 130,000.00 110,000.00 

12. ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที่สหกรณ์  30,000.00 20,000.00 30,000.00 
13. ค่าสวัสดิการสมาชิก  
     (หุ้นวันเกิด คนละ 10 หุ้น = 100บาท/คน) 

450,000.00 430,900.00 460,000.00 

14. ค่าใช้จ่ายสงเคราะหส์มาชิกถึงแก่กรรม  1,000,000.00 400,000.00 1,000,000.00 
15. ค่าสวัสดิการสมาชิกและทายาทสายตรงถึง 
      แก่กรรม 

- - 100,000.00 

16.  ค่าสาธารณูปโภค 70,000.00 67,047.25 70,000.00 
17.  จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ และ เงินรบัฝาก 32,000,000.00 26,119,979.26 24,000,000.00 
18.  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 300,000.00 - 200,000.00 
19.  ค่าพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ 
      19.1 ค่าดูแลโปรแกรม 
      19.2 ค่าพัฒนาโปรแกรม 

 
20,000.00 

100,000.00 

 
22,500.00 
54,000.00 

 
30,000.00 
50,000.00 

รวม 40,520,000.00 32,872,790.94 32,434,072.00 
4. หมวดค่าวัสดุ    
   วัสดุสำนักงาน  300,000.00 262,173.00 300,000.00 

รวม 300,000.00 262,173.00 300,000.00 
5. หมวดครุภัณฑ์    
1. เครื่อง Printer หัวเข็ม  1 เครือ่ง   10,000.00 10,890.00 - 
2. Computer 15,000.00 20,990.00 - 
3. เก้าอี้นั่งทำงานเจ้าหน้าที่สหกรณ ์ - - 7,500.00 

รวม 25,000.00 31,880.00 7,500.00 

รวมทุกหมวด 42,867,080.00 34,791,318.94 34,865,772.00 

 
มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………..……................................. 
 
5.4  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  2564 
 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  หมวด 4 ข้อ 17 เรื่องการกู้ยืมเงินหรือการค้ำ
ประกัน ระบุว่า “วงกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปี
หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือค้ำประกันสำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง” 



 

74 รายงานประจ าปี 2563 

ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562  วันที่  18  มกราคม  2563  ที่ประชุมได้อนุมัติให้กู้เงินสำหรับดำเนิน
กิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 วงเงินกู้ยืม 700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
 

ในปี 2564  คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณากำหนดวงเงินกู ้ยืมของ สหกรณ์ ฯ เห็นสมควร
กำหนดวงเงินกู้ยืม วงเงิน 700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวและมี   
สภาพคล่องในการดำเนินกิจการ สามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในการ กู้ยืมเงินได้อย่างดีและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นและขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  
 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………............................. 
 
 
 

5.5  พิจารณาการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ประจำปี 2564 
 

 ในปี 2557–2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ได้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

 

ว.ด.ป.  
ออกหุ้นกู้ 

ชื่อบริษัทที่ถือหุ้น 
ว.ด.ป.ครบ

กำหนด 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้

จำนวนเงิน 
(บาท) 

อัตรา 
ดอกเบี้

ย 
22 ส.ค.2557 บ. ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL248B 22 ส.ค.2567 20,000,000.00 5.05 
29 ก.ค.2558 บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF257A 29 ก.ค.2568 10,000,000.00 4.28 
18 มี.ค.2559 บ. ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL263A 18 มี.ค.2569 10,000,000.00 4.00 
20 ต.ค.2559 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL310A 20 ต.ค.2574 20,000,000.00 4.39 
8 ธ.ค.2559 บ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC26DA 8 ธ.ค.2569 10,000,000.00 4.27 
4 พ.ค.2560 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL275A 4 พ.ค.2570 5,000,000.00 4.11 
8 มิ.ย.2561 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL306A 8 มิ.ย.2573 20,000,000.00 4.12 
19 ก.ย.2561 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) TBEV289A 19 ก.ย.2571 20,000,000.00 4.16 
15พ.ย.2561 บ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF30NA 15 พ.ย.2573 20,000,000.00 4.66 
18 ม.ค.2562 บ. ซี พี ออล จำกัด (มหาชน) CPALL311A 18 ม.ค.2574 40,000,000.00 4.40 
1 มี.ค.2562 บ. ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) TBEV293A 1 มี.ค.2572 20,000,000.00 4.00 
29 มี.ค.2562 บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MINT313B 29 มี.ค.2574 20,000,000.00 4.43 
29 พ.ค.2562 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) CPFTH315A 29 พ.ค.2574 20,000,000.00 4.18 
2 ธ.ค.2562 บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ตลาดรอง) THAI276A 2 ธ.ค.2577 41,842,651.30 4.04 
12 ก.พ.2563 บ. การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ตลาดรอง) THAI282A 28 ก.พ.2571 31,183,762.20 3.76 
28 มิ.ย.2563 บ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC306A 8 มิ.ย.2573 20,000,000.00 3.50 
6 พ.ย.2563 บ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTSG30NA 6 พ.ย.2573 5,000,000.00 3.41 
19 พ.ย.2563 บ. เฮ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด HMC30NA 19 พ.ย.2573 30,000,000.00 4.20 
23 พ.ย. 2563 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 23 พ.ย.2573 20,000,000.00 3.42 

รวมทั้งสิ้น 383,026,413.5  
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แผนการลงทุนในปี  2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด มีแผนการลงทุนในปี 2564  ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือ

ตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ในวงเงิน 150,000,000 บาท 
 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
 

5.6  พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำป ี2563 และกำหนดธรรมเนียมสอบบัญช ี
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ราชบุรี จำกัด หมวด 4 ข้อ 24 เรื่องการตรวจสอบบัญชี
และการกำกับดูแลสหกรณ์ ระบุว่า “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง”  
 

 ในปี 2563 สหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์คือ นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้ชำนาญงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ ์ ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน 70,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและให้ข้อเสนอแนะด้วยดี 
 สำหรับปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณาผู ้ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผู้เสนอ 2 ราย  คือ 

1. นางมยุรี เทพาหุดี  เสนอราคา 70,000.00  บาท  
2. นางวิไลพร    นิสสัยดี    เสนอราคา 80,000.00  บาท   

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้ผู้สอบบัญชีอันดับที่ 1  
คือ นางมยุรี เทพาหุดี  เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 แต่ถ้ามีเหตุอันใดที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้
จัดจ้าง ลำดับที่ 2 คือ นางวิไลพร นิสสัยดี เป็นผู้สอบบัญชีแทน   

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2564 และอนุมัติค่าตอบแทนวงเงิน 
70,000.00 บาท (เงินเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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5.7  พิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 
สมาชิก และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ข้อ  71 (9) 
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม ของ
กรรมการดำเนินการกรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สำหรับเป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของ
คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกรวมตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืนด้วย ดังมีรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ  500  บาท 
2. ค่าพาหนะเดินทาง   

(1)  พาหนะท่ีมีลักษณะประจำทางให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 
(2)  การใช้รถยนต์ส่วนตัว ให้คิดเป็นค่าเชื้อเพลิง ก.ม. ละ  5  บาท 
(3)  พาหนะรับจ้างอ่ืนให้คิดตามราคาท้องถิ่นท่ีเหมาะสม 
(4)  เครื่องบินให้เบิกในชั้นประหยัด 

3. ค่าเช่าที่พักค้างคืน 
    (1)  โรงแรมหรือที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ เท่าที่จ่ายจริงคืนละไม่เกิน 2,500 บาท/คน 

4.  ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละไม่เกิน 700  บาท 
5.  ในกรณีที่ผู้จัดประชุมมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงกับผู้จัดประชุมทางเดียว 

ทั้งนี้รายละเอียดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่จะกำหนดต่อไปจึงเสนอมาเพ่ืออนุมัติ 
 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………………………….......……............. 
 
 

เรื่องอื่น ๆ 
6.1 เรื่อง ชี้แจงข้อมูลให้สมาชิกทราบ 
 6.1.1  การค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ ทุกประเภท 

ผู้ค้ำประกัน ถือเป็นผู้กู้ร่วมกับผู้กู้ เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเก็บเงินกับผู้กู้ได้ ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน
ที่ผู้กู้ได้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ 
 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
  

6.1.2  หลักค้ำประกันเงินกู้ 
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่กู้เงินประเภทสามัญ วงเงิน 1,000,000 บาทข้ึนไป ต้องมีหลักค้ำประกันดังนี้ 

 1. มีคนค้ำประกันตามระเบียบกำหนด และ 
 2. มีการทำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด (สสธท.) และ/
หรือประกันชีวิตวงเงินไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 
 3. ในกรณีที่อายุเกินไม่มีสิทธิ์สมัครทำ สสธท. ให้ทำหนังสือยินยอมของทายาท และเชิญผู้ค้ำประกัน    
มาทำความเข้าใจถึงภาระท่ีเกิดข้ึนหลังจากเกิดเหตุอันสุดวิสัย 
 4. กรณีอายุเกิน 60 ปี และมีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้นำบำเหน็จดำรงชีพมาชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ 
 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
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6.1.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด (สสธท.) 
 สมาชิกที่เป็นสมาชิกสมคม สสธท. สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจ เพื่อหักเงินเดือน
ทุกเดือน เมื่อสิ้นปีทางสหกรณ์ฯ จะหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์เพื่อสมาคมฌาปนกิจ จ่ายให้สมาคม สสธท. 
 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………….................... 
  

 
 
6.2 เร่ืองจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ........................................................... 
 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………...……….................... 
 
 
 
 
 
 

6.3 เร่ืองจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................... ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ........................................................... 
 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………...……….................... 
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บันทึก 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................... ........................................................................................... ...........................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
..................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ....................................................
................................................................... ..............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................................................................ .....
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………...………..................... 
 
ปิดประชุมเวลา…………………น. 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2563 

 
 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุราชบุรี จำกัด 

 
 
 
 
 

วันที่ 16 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

อ.เมือง จ.ราชบุรี 
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ระเบียบวารการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 

*********************************** 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

                      3.1 รายงานสถานการณ์การเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
3.2 สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข       
     ราชบุรี จำกัด 

                      3.3 รายชื่อสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 
                      3.4 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

                        4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสมาคม  
     ประจำปี 2564 

                       4.2 พิจารณางบประมาณรายรับประจำปี 2564 
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ระเบยีบวาระที ่1 
*********************************** 

เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 
 1.1ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด หมวด 9     
การประชุมใหญ่ ข้อ 40. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และข้อ 42. การประชุมใหญ่ต้องมี สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า   
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม 
 ขณะนี้มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเกิน ........... คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุม 
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................................. 
 

  
1.2 แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................................. 
 

  
1.3 ขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 

 

มติที่ประชุม........................................................................................................................................ ..................... 
 

 
ระเบยีบวาระที ่2 

*********************************** 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

2.1 ร ับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  พ.ศ. 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์               
ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) 
 วาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  - ขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมจนครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ราชบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 3  เสนอเพ่ือทราบ 
รายงานสถานการณ์การเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
งบรายได้–รายจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายได้          บาท 
- ค่าสมัครสมาชิก                 6,000.00 
- ค่าบำรุงรายปี                                 109,700.00 
- ดอกเบี้ยรับเงินรับฝากสหกรณ์ฯ                       29,139.82 
- ดอกเบี้ยรับเงินรับฝากธนาคาร        713.35 
- รายได้เงินสงเคราะห์             274,536.00 

 รวมรายรับ             420,089.17 
 

รายจ่าย 
- ค่าหรีด         5,000.00 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่               10,000.00 
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  1,000.00 

รวมรายจ่าย                16,000.00 
 รายได้สูงกว่ารายจ่าย             404,089.17 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์         บาท 
- ธนาคารกรุงไทยเงินฝากออมทรัพย์          358,792.59 
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ        1,757,565.51 

  รวมสินทรัพย์         2,116,358.10 
 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน 

- เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า           139,520.00 
  รวมหนี้สิน           139,520.00 
ทุน 

- ทุนสมาคมปี 2561         1,572,748.93 
- รายได้สูงกว่ารายจ่าย            404,089.17 

 รวมทุน           1,976,838.10 
  รวมหนี้สินและทุน        2,110,358.10 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.2  สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
ลำดับ รายการ จำนวนสมาชิก (คน) หมายเหตุ 

1 ยอดยกมาจากปีก่อน 2,177  
2 สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี 60  
3 สมาชิกขอลาออก 4  
4 สมาชิกท่ีเสียชีวิต  14  
5 สมาชิกขาดคุณสมบัติ 18  
6 ยอดคงเหลือยกไป 2,201  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.3 รายช่ือสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 
ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ เงินสงเคราะห์ศพ 

1 นางเสาวนีย์ แสงสลับ ข้าราชการบำนาญ 16 พฤศจิกายน 2561 216,700.00 
2 นางสมศรี ตู๋ปาน รพ.ดำเนินฯ 19 พฤศจิกายน 2561 216,800.00 
3 นายอิทธิพล  อันดี สมาชิกสมทบ 24 ธันวาคม 2561 216,600.00 
4 นายมานิตย์  กิตติวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ 14 กุมภาพันธ์ 2562 217,300.00 
5 นางจันทรา เพียรสกุล ข้าราชการบำนาญ 24 กุมภาพันธ์ 2562 217,700.00 
6 นางมณี คงขำ สมาชิกสมทบ 8 เมษายน 2562 218,000.00 
7 นายสุรศักดิ์ คะดุ๊ สสอ.บ้านโป่ง 26 เมษายน 2562 218,200.00 
8 นางรติกร แก้วบริสุทธิ์ ข้าราชการบำนาญ 28 เมษายน 2562 218,100.00 
9 นางสุนันทา ใจดี สมาชิกสมทบ 4 พฤษภาคม 2562 218,100.00 
10 นายศักดิ ์ ขำเสงี่ยม ข้าราชการบำนาญ 25 พฤษภาคม 2562 218,300.00 
11 นางอำพร คงกระพันธ์ ข้าราชการบำนาญ 14 กรกฎาคม 2562 219,200.00 
12 นางองุ่น ครุฑสิงห์ ข้าราชการบำนาญ 7 สิงหาคม  2562 218,200.00 
13 นางเจือ เปรมยิ่ง วพบ.ราชบุรี 24 สิงหาคม 2562 218,400.00 
14 นางพิมลรัตน์ ปาลลา รพ.บางแพ 11 กันยายน 2562 218,800.00 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

สุริยะ  คูหะรัตน์ 
                                           (นายสุริยะ  คูหะรัตน์) ประธานในที่ประชุม 

              นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 

 
วนิดา สิงหชาติปรีชากุล 

                                           (นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล)  
      เลขานุการ/กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                                               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
 



 

84 รายงานประจ าปี 2563 

ระเบยีบวาระที ่3 
*********************************** 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานสถานการณ์การเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
งบรายได้–รายจ่าย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

รายได้          บาท 
- ค่าสมัครสมาชิก                 7,500.00 
- ค่าบำรุงรายปี                                 111,600.00 
- ดอกเบี้ยรับเงินรับฝากสหกรณ์ฯ                       28,988.79 
- ดอกเบี้ยรับเงินรับฝากธนาคาร        798.09 
- รายได้เงินสงเคราะห์             139,608.00 

 รวมรายรับ             288,494.88 
 

รายจ่าย 
- ค่าหรีด         4,000.00 
- ค่าวัสดุสำนักงาน        7,490.00 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่               20,000.00 
- ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา      9,000.00 
- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                      30.00 

 รวมรายจ่าย                40,520.00 
 รายได้สูงกว่ารายจ่าย             247,974.88 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
งบการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์         บาท 
- ธนาคารกรุงไทยเงินฝากออมทรัพย์           376,590.68 
- เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ         2,416,842.30 

  รวมสินทรัพย์         2,793,432.98 
 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน 

- เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า           568,620.00 
  รวมหนี้สิน           568,620.00 
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ทุน 
- ทุนสมาคมปี 2562         1,976,838.10 
- รายได้สูงกว่ารายจ่าย            247,974.88 

 รวมทุน           2,224,812.98 
  รวมหนี้สินและทุน        2,793,432.98 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 
 
3.2  สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
 

ลำดับ รายการ จำนวนสมาชิก (คน) หมายเหตุ 
1 ยอดยกมาจากปีก่อน 2,201  
2 สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี 78  
3 สมาชิกขอลาออก 0  
4 สมาชิกท่ีเสียชีวิต 7   
5 สมาชิกขาดคุณสมบัติ 6  
6 ยอดคงเหลือยกไป 2,266  

 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 
 
 

3.3 รายชื่อสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงินสงเคราะห์

ศพ 
1 นางสาวชะโลม วิเศษโกสิน รพ.สวนผึ้ง 19 มกราคม 2563 220,200.00 
2 นายวินัย เลิศสุโภชวณิชย์ ข้าราชการบำนาญ 19 กุมภาพันธ์ 2563 220,800.00 
3 นายสำราญ มาตโห้ ข้าราชการบำนาญ 6 มีนาคม 2563 221,200.00 
4 นางเยาวนี นวมด ี สมาชิกสมทบ 26 เมษายน 2563 222,000.00 
5 นางนพวรรณ สอนมูลปิ่น ข้าราชการบำนาญ 11กรกฎาคม2563 221,300.00 
6 นายดำรงค์  ปริยาพร ข้าราชการบำนาญ 20 สิงหาคม 2563 222,900.00 
7 นางกาญจนา  เทียนเครือ รพ.ดำเนินฯ 27 สิงหาคม 2563 222,800.00 
8 พ.ท.โอษฐ์ แก้วเจริญ สมาชิกสมทบ 2 ธันวาคม 2563 *อยู่ระหว่างดำเนินการ* 

 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 
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3.4 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
1. สมาชิก 

  - สมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562   จำนวน        2,201    คน 
  - มีผู้สมัครระหว่างปี     จำนวน            78    คน 
  - สมาชิกขอลาออก     จำนวน             0     คน 
  - สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี    จำนวน             7     คน 
                     - สมาชิกขาดคุณสมบัติ     จำนวน             6     คน 
     คงเหลือสมาชิก   จำนวน       2,266    คน 
 2. รายรับ 

รายการ จำนวนเงิน 
- ค่าสมัครครั้งแรกชำระค่าสมัคร 100 บาท (เก็บครั้งเดียว) 7,500.00 
- เงินค่าบำรุงรายปี 50 บาท เก็บทุกปี 111,600.00 
- ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 28,988.79 
-     ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์ 798.09 
รายได้เงินสงเคราะห์ศพ ร้อยละ 9 
        - นางสาวชะโลม     วิเศษโกสิน 
        - นายวินัย            เลิศสุโภชวณิชย์ 
        - นายสำราญ         มาตโห้ 
        - นางเยาวนี          นวมดี 
        - นางนพวรรณ       สอนมูลปิ่น 
        - นายดำรงค์          ปริยาพร       
        - นางกาญจนา       เทียนเครือ 

 
19,818.00 
19,872.00 
19,908.00 
19,980.00 
19,917.00 
20,061.00 
20,052.00 

 รวม 288,494.88 
 

3. รายจ่าย 
รายการ จำนวนเงิน 

- ค่าพวงหรีด 4,000.00 
- ค่าวัสดุสำนักงาน  (ใบเสร็จสมาคม) 7,490.00 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 20,000.00 
- ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา 9,000.00 
-     ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน) 30.00 

รวม 40,520.00 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 
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4. การฝากเงิน 
         - ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ประเภทออมทรัพย์  จำนวนเงิน  2,416,842.30  บาท    
         - ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์             ประเภทออมทรัพย์  จำนวนเงิน    376,590.68   บาท 
 

5. การให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ 
คณะกรรมการดำเนินงานได้บริหารงานของสมาคมฯ  ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เพ่ือให้เห็นผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของสมาคมฯ 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 

 
ระเบยีบวาระที ่4 

*********************************** 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนนิงานของสมาคม ประจำปี 2564 
 

รายการ 
งบประมาณ 

ปี 2563 

ใช้จ่ายจริง 
ม.ค.-ธ.ค.2563 

งบประมาณ 
ปี 2564 

หมวดค่าตอบแทน    

1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (5 คน) 20,000.00 20,000.00 25,000.00 

2. ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา 0.00 9,000.00 15,000.00 

หมวดวัสดุสำนักงาน    

3. ซองจดหมาย 2,000.00 0.00 2,000.00 

4. แสตมป ์ 6,000.00 0.00 6,000.00 

5. เครื่องเขียนแบบพิมพ์ (กระดาษ A4,ใบเสร็จรับเงินฯลฯ) 15,000.00 7,490.00 15,000.00 

หมวดค่าใช้สอย    

1. ค่าถ่ายเอกสาร, ส่งจดหมายลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียม
โอนเงิน 

8,000.00 30.00 5,000.00 

2. ค่าพวงหรีด 10,000.00 4,000.00 10,000.00 

รวม 61,000.00 40,520.00 78,000.00 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................................. 
 

4.2 พิจารณางบประมาณรายรับประจำปี 2564 
รายการ งบประมาณ ปี 2564 

3. ค่าธรรมเนียม (100 บาท × 100 คน) 10,000.00 
4. ค่าบำรุงรายปี (50 บาท × 100 คน) 5,000.00 

รวม 15,000.00 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................................. 
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ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
 
 
 
 

ศูนย์ประสานงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุราชบุรี จำกัด 

 
 
 
 
 

วันที่ 16 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

อ.เมือง จ.ราชบุรี 
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สรุปผลการดำเนินงาน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 

และสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
 

ศูนย์ประสานงานสมาคม    อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
การสมัครสมาชิกสมาคม    สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.cpct.or.th   
                                  ปัจจุบันสมาคม สสธท. เปิดรับสมัครอายุไม่เกิน 54 ปี บริบูรณ์ 
 
รายช่ือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เสียชีวิตประจำปี 2563 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ เงินสงเคราะห์ศพ 
1 นายสุรศักดิ์ รัตนวิเชียร สมาชิกสมทบ 28 สิงหาคม 2562 1,006,025.94 
2 นางเยาวนี นวมด ี สมาชิกสมทบ 26 เมษายน 2563 1,019,873.18 
3 นางกาญจนา เทียนเครือ รพ.ดำเนินฯ 27 สิงหาคม 2563 *อยู่ระหว่างดำเนินการ* 

 

สรุป จำนวนสมาชิกประจำศูนย์ประสานงาน  ประจำปี 2563     จำนวน  1,234  ราย 
 

 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 

ศูนย์ประสานงานสมาคม  อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
การสมัครสมาชิกสมาคม  สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี www.fscct.or.th  
 
สรุป จำนวนสมาชิกประจำศูนย์ประสานงาน  ประจำปี 2563    จำนวน  58  ราย 
 

 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................................................ 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


