
 



 



 



 



 



 



 



 



 

1 รายงานประจ าปี 2564 

คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี   จำกัด 
ชุดที ่38  ประจำปี  2564 
1.  นายสุริยะ คูหะรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
2.  นางขวัญใจ สายศิริ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
3.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 
4.  นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก 
5.  นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ 
6.  นายชวนนท ์ อ่ิมอาบ กรรมการ 
7.  นายเฉลิม ลภัสบุญทวี กรรมการ 
8.  นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงษ์ กรรมการ 
9.  นายประยุทธ์     นงค์นวล กรรมการ 
10. นายรังษ ี           ศรีมี กรรมการ 
11. นายศุภวัฒน์     สุขเกษม กรรมการ 
12. นางสาวพัชรี           เข็มทอง กรรมการ 
13. นายไพศาล      พรมจรรย์ กรรมการ 
14. นางวรรณา           สาริยาชีวะ กรรมการ 
15. นางรดา สุทธาวาศ กรรมการ 

 

 
ภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด   
ชุดที ่38 ประจำป ี2564 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1.  นายสุริยะ คูหะรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
2.  นางขวัญใจ สายศิริ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
3.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 
4.  นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ กรรมการทำหน้าที่เหรัญญิก 
5.  นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล กรรมการทำหน้าที่เลขานุการ 

 

 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
1.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ 

 
คณะกรรมการเงินกู้และจัดการหนี้ 
1. นางขวัญใจ     สายศิริ ประธานกรรมการเงินกู้ 
2. นางบุญศร ี       อัครพิทักษ์พงศ์ กรรมการเงินกู้ 
3. นางสาวพัชรี เข็มทอง กรรมการเงินกู้ 
4. นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ กรรมการเงินกู้ 
5. นายเฉลิม ลภัสบุญทวี กรรมการทำหน้าที่เลขานุการเงินกู้ 

 



 

2 รายงานประจ าปี 2564 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1. นายประยุทธ           นงค์นวล ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2. นายไพศาล  พรมจรรย์ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
3. นางรดา สุทธาวาศ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
4. นายศุภวัฒน์           สุขเกษม กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
5. นางวรรณา          สาริยาชีวะ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

 
คณะกรรมการการวางแผนและพัฒนา 
1.  นายชวนนท ์ อ่ิมอาบ ประธานกรรมการการวางแผนและพัฒนา 
2.  นางวนิดา          สิงหชาติปรีชากุล กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
3.  นายรังษ ี         ศรีมี กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
4.  นายสุพจน์          เฉลี่ยสมบูรณ์ กรรมการการวางแผนและพัฒนา 
3.  นางรดา สุทธาวาศ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการกรรมการการวางแผนและพัฒนา 

 
คณะอนุกรรมการการลงทุน 
1. นายรังษ ี ศรีมี ประธานอนุกรรมการการลงทุน 
2. นายชวนนท ์ อ่ิมอาบ กรรมการการลงทุน 
3. นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการอนุกรรมการการลงทุน 

 
คณะอนุกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1.  นายเฉลิม ลภัสบุญทวี ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
2.  นางขวัญใจ สายศิริ กรรมการ 
3.  นางสาวพัชรี เข็มทอง กรรมการ 
4.  นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล กรรมการ 
5.  นางรดา สุทธาวาศ กรรมการทำหน้าที่เลขานุการอนุกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์ 
 
อนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
1.  นางบุญศร ี อัครพิทักษ์พงศ์ กรรมการ 

 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  นางบุญศร ี อัครพิทักษ์พงศ์ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2.  นางขวัญใจ สายศิริ กรรมการ 
3.  นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล กรรมการทำหน้าที่เลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
อนุกรรมการดูแลสารสนเทศ 
1.  นายพิสุทธิ์ คงขำ กรรมการ 

 
 



 

3 รายงานประจ าปี 2564 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  ประจำปี 2564 
นายสมภพ  ห่วงทอง 
 

ผู้สอบบัญชีประจำปี  2564 
นางมยุรี  เทพาหุดี  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
1.  นางชนัญชิดา พารา เจ้าหน้าที่การเงินชำนาญการ 
2.  นางรุจนิชา ไกยะฝ่าย เจ้าหน้าที่บัญชีชำนาญการ 
3.  น.ส.ทัศนีย์ แก้วรัตน์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อปฏิบัติการ 
4.  น.ส.ปภัสราพร สุวนิชกุล เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ 
5.  น.ส.บุศรินทร์ กลั่นเกตุ เจ้าหน้าทีก่ารเงินปฏิบัติการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 รายงานประจ าปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี   จำกัด 
 

ชื่อ ประเภทและสถานที่ตั้ง 
ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ราชบุรี จำกัด 
  RATCHABURI  HEALTH  SAVING  AND  CREDIT  COOPERATIVE, LIMITED 
ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้ง เลขที ่ 421  ถ.ศรีสุริยวงศ ์ ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี   รหัสไปรษณีย์  70000 
หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 328497  , 083 - 2756969 
หมายเลขโทรสาร 032 – 328497 
 

วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
โดยวิธีชว่ยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ 
ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

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

แก่กิจการของสหกรณ ์
10. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
11. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
12. ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 

 แห่งชาติกำหนด 
13. ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
14. ให้สวัสดิการและสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
15. รว่มมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และ 

สหกรณ์อ่ืนเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
16. กระทำการต่าง ๆ ตามที ่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เพื ่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู ้ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ
ให้เช่าซื้อ  โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขาย หรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือ
รับจำนำ ด้วยวิธีการอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

17. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  
18. ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ 

หรือบุคคลอื่นใด 
  19. ดำเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 



 

5 รายงานประจ าปี 2564 

       

ที่ 001/65                                                                        สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
                   421  ถนนศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 
 

         4  มกราคม  2565 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญปี  2564 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
 
         ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด   ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญปี  2564    
ในวันเสาร์ที ่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2565  โดยรายละเอียดดังนี้ 

เวลา 07.00  - 12.00 น. สมาชิกเข้าลงทะเบียนแสดงตนและสรรหากรรมการ โดยระบบออนไลน์ 
 เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป   เปิดประชุม 
   เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

ระเบียบวาระที ่1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระที ่2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญวสิามัญปี  2564 

ระเบียบวาระที ่3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งท่ีแล้ว 
ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    4.1  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

     4.2  เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 
 ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     5.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  2564 
     5.2  พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
     5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 
           ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 
     5.4  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  2565 
     5.5  พิจารณาวงเงินลงทุน  ประจำปี  2565 
     5.6  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีสหกรณ์  ประจำปี  2565 
     5.7  พิจารณาเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี้ยประชุม 
           ของคณะกรรมการดำเนินการ  สมาชิกและผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ  
     5.8   พิจารณาผลการสรรหาเลอืกตั้งประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 
             ชุดที่ 39 ประจำปี  2565 แบบแบ่งเขต  ประกาศผลการเลอืกตั้ง 
 ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
       6.1  เรื่องจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
      6.2  เรื่องจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
      6.3  เรื่องสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 

เวลา 15.00 น.  ปิดประชุม 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมแสดงตนและเลือกตั้งในระบบออนไลน์  

     ขอแสดงความนับถือ 
         
 

                                                 (นายสุริยะ  คูหะรัตน์) 
                                   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
โทร. 032-328497,  083- 2756969  โทรสาร  032 – 328497 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 

วันเสาร์ที ่ 22  มกราคม  พ.ศ. 2565 
ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญปี  2564 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 
4.3  เรื่องสรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์                                
       ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและรองผู้จัดการ 2563 

 ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี  2564 
5.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 

   5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 
           ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 

5.4  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  2565 
5.5  พิจารณาวงเงินลงทุน  ประจำปี  2565 
5.6  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจำปี  2565 
5.7  พิจารณาเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม 

           ของคณะกรรมการดำเนินการ  สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
5.8   พิจารณาผลการสรรหาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 

             ชุดที่ 38 ประจำปี  2564 แบบแบ่งเขต  ประกาศผลการเลือกตั้ง 
 
 ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
       6.1  เรื่องจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
      6.2  เรื่องจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
      6.3  เรื่องสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
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ระเบียบวาระที่ 1  
 

เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 
 

 1.1 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด หมวด 7 ข้อ 62 ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยต้องมีสมาชิก    
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
...................................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................... .............................................. 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
  

1.2  แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  ชื่อ .............................. นามสกุล  .....................................                                  

ตำแหน่ง ................................................ 
จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชื่อ  .............................นามสกุล ........................ 

ตำแหน่ง ...............................................  
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 

 
1.3  แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ชุดที่ 38/2564 

............................................................................................................................................ ..................................... 

...................................................................................................................................................................... ........... 

...................................................................................................................................................................... ........... 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
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ระเบียบวาระที่ 2  
 
 

 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 

วันเสาร์ที่  1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 
วาระที่ 1 
 1.1 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  หมวด 7 ข้อ 63 คณะกรรมการ
ดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิก
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
 - สมาชิกสหกรณ์  จำนวน  4,577  คน 

- สมาชิกลงทะเบียนแสดงตนและสรรหาคณะกรรมการแบบออนไลน์  4,284  คน   
- สมาชิกเขาร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ จำนวน  139  คน   

เนื่องจากสถานการณ์โควิด สหกรณ์สามารถจัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ ห้องประชุม ละ 20 คน โดยใช้สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่วิสามัญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  
1.2  แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 
- จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   ชื่อ นายบุรินทร์  ถมยวัฒน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

สหกรณ์ 1  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 
1.3  แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ชุดที่  37/2563 

ประธานฯ แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ที่  37/2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 2 
รับรองรายงานและติดตามผลการประชุมใหญ่ประจำปี 2563  วันที ่16 มกราคม  พ.ศ. 2564 

ประธานฯ   เสนอให้สมาชิกพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563   เมื่อวันที่ 16 มกราคม     
พ.ศ. 2564  เพ่ือขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม      รับรองรายงานการประชุม 

 



 

9 รายงานประจ าปี 2564 

วาระที่ 3  
 

รับทราบเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ประจำปี 2562) 
ไม่มี 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

วาระที่ 4 
4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี  2563 
 

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณฺออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
         ตามที่ที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื ่อวันที ่ 19  มกราคม 2562 ได้เลือกตั ้งข้าพเจ้าเป็น            
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 และ 2563  ซึ่งในปี 2563 ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 
 

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 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 
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 3.3. ด้านสินทรัพย์ และการลงทุน 
                   ได้ตรวจสอบหลักทรัพย์ของสหกรณ์ ประเภทหุ้นกู้ที่สหกรณ์มีอยู่พบว่า มีการดำเนินงานถูกต้อง 
ตามประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3  ที่กำหนดว่า เงินของสหกรณ์อาจฝาก หรือลงทุน
ได้ 7 ทาง       3 (6) กำหนดว่า หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ตั้งแต่ A- ขึ้นไป จากบริษัทความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                         สมภพ  ห่วงทอง 

( นายสมภพ  ห่วงทอง ) 
               ผู้ตรวจสอบกิจกา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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วาระที่ 5  
 
5.1  ขอแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564  

(แบบ ท.ข.2) 
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
       ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการให้
สหกรณ ์ม ี คณะกรรมการดำ เน ินการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและ
กรรมการดำเนินการอีก  สิบส ี ่คน ซ ึ ่ งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
       ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั ้งใน
ระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการ
คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดย
ทั่วกัน ณ  สำนักงานสหกรณ์ 
        สหกรณ์อาจดำเนินการสรรหาผู้เข้า
ร ั บ ก า ร เ ลื อกต ั ้ ง เ ป ็ นคณะกร รมการ
ดำเนินการก่อนก็ได้ 
       ห ล ั ก เ ก ณฑ ์ แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร ส ร รหา
คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
       ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือทำหน้าท่ีกรรมการดำเนินการ 
          (1) เคยได ้ ร ับโทษจำค ุกโดยคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรอื
ความผิดลหุโทษ  
          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
          (3) เคยถ ูกให ้พ ้นจากตำแหน่ ง
กรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากตำแหน ่งกรรมการตามคำส ั ่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
          (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่

ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ 
ให ้ สหกรณ ์ม ี คณะกรรมการดำ เน ิ นการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ ่งคนและ
กรรมการดำเนินการอีก สิบสี่คน ซึ ่งที ่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งใน
ระหว่างกันเองขึ ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคน
หน ึ ่ ง  และเหร ัญญิกคนหน ึ ่ ง  นอกน ั ้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ณ  สำนักงานสหกรณ์ 
  สหกรณ์อาจดำเนินการสรรหาผู้เข้า
รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
ก่อนก็ได้ 
             หล ั ก เ กณฑ ์ และว ิ ธ ี ก า รสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ 

ห ้ า ม มิ ใ ห ้ บ ุ ค คลซึ่ ง ม ี ล ั กษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าท่ีกรรมการดำเนินการ 

(1) เคยได ้ ร ับโทษจำค ุกโดยคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถ ูก ให ้พ ้นจากตำแหน่ ง
กรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าท่ี 

เพื ่อกำหนดลักษณะของ
บ ุคคลท ี ่ จะ เข ้ ามาเป็น
คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ 
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          (5) สมาชิกซึ ่งผิดนัดการชำระเงิน 
งวดชำระหนี ้ ไม่ว ่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย     
ในระยะเวลาสองปี  ทางบัญชีนับแต่ปีที่     
ผิดนัดถึงปีที ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  
เว้นแต่การผิดนัดนั ้นมิได้เกิดขึ ้นจากการ
กระทำของตนเอง     
          (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 
 

(5) เป็นกรรมการหรือผู ้จัดการใน
สหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระหนี้ทุก
ชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบ ัญช ีน ับแต ่ป ีท ี ่ผ ิดน ัดถ ึงป ีท ี ่ เล ือกตั้ ง
กรรมการดำเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการ
ชำระหนี้จากคณะกรรมการดำเนินการ เว้นแต่
คณะกรรมการดำเนินการจะได้วินิจฉัยวา่การผิด
นัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำหรือเจตนาของ
สมาชิก 

(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(8) ล ักษณะต ้องห ้ ามอ ื ่นตามที่

กฎกระทรวงกำหนด 
(9)  เป็นสมาชิกน้อยกว่า 2 ปี นับถึง

วันสมัครกรรมการ 
 

 
มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ 
 
5.2  ขอแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  ว่าด้วยการสรรหาประธาน  กรรมการ 
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  พ.ศ.2564 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด พ.ศ.2564 
 
 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  พ.ศ. 2561  ข้อ 72 
วรรคสี่ ข้อ 78(8)   ข้อ 109(11) ได้มีมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม  2564 กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการสรรหา ประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด พ.ศ.  2564  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด พ.ศ.  2564” 
 ข้อ   2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  ว่าด้วยการสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการดำเนินการ และหรือผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 
และ 15 มีนาคม 2564 
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 ข้อ   4.  ในระเบียบนี้ 
      “ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
      “วันเลือกตั้ง”  หมายถึง  วันที่คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการสรรหา  ประธานกรรมการ 
กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ โดย กำหนดก่อนวันประชุมใหญ่ หรือในวันประชุมใหญ่   
      “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  
จำกัด 
      “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด   
      “ผู้ตรวจสอบกิจการ”   หมายถึง  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรีจำกัด 
      “การสรรหา”  หมายถึง  การสรรหาประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบ 
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
      “หน่วยลงคะแนนสรรหา”  หมายถึง  สถานที่ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  จัดให้เป็นที่ลงคะแนนสรรหาเป็นประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
     “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด   
   “เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการสรรหา”  หมายถึง  บุคคลที่ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการสรรหา  ประกอบด้วย 

-  เจ้าพนักงานรับสมัครเลือกตั้ง 
-  เจ้าพนักงานตรวจคะแนน 
-  เจ้าพนักงานคะแนนและเจ้าพนักงานรวมคะแนนกลาง 

      “ผู้ที่มีความรู้ทางการบัญชี”  หมายถึง  ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาทางการบัญชีหรือเคยปฏิบัติงานด้านการ
บัญชีในสำนักงานทางการสาธารณสุขหรือหน่วยงานทางการสาธารณสุข   และได้รับรองจากหัวหน้าหน่วย
ราชการว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    หรือผู้เคยทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด   
      “คณะกรรมการสรรหา”  หมายถึง  คณะบุคคลที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจ
สอบกิจการนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาเลือกตั้ง 
 ข้อ  5.  ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  รักษาการตาม
ระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกกฎหรือข้อปฏิบัติตามระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ  6.  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในขั้นแรกให้เป็นวิธีการ
สรรหาเพื่อเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจ
สอบกิจการต่อไป 
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หมวดที่  1 
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ข้อ  7.  คุณสมบัติของผู ้สมัครเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด ต้องเป็นสมาชิกอย่างน้อย  2 ปี  นับถึงวันสมัครกรรมการ  และต้องไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามตามคุณสมบัติข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด ข้อ 72 

ข้อ  8.  คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี   จำกัด            
มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ข้อ 101 หรือผู้ที่มีความรู้
ทางการบัญชี 

ข้อ  9.  การสมัครรับการสรรหาและสิทธิการสรรหา 
    การสรรหากรรมการดำเนินการให้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  7  ซึ่งสังกัดในหน่วยเลือกตั้งที่กำหนดไว้ตาม

ข้อ 10 มีสิทธิสมัครเป็นกรรมการเฉพาะในหน่วยที่สังกัดและให้สมาชิกสังกัดหน่วยนั้น ๆ  เป็นผู้มีสิทธิเลือก
กรรมการจากผู้สมัครตามจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยสรรหา 

 
หมวดที่  2 

การกำหนดเขตสรรหาและการดำเนินการสรรหา 
          ข้อ 10.  การสรรหากรรมการ  ดำเนินการโดยแบ่งเป็นเขตตามที่คณะกรรมการดำเนินการประกาศ
กำหนดสำหรับการสรรหาประธานกรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการนั้นให้สมาชิกทุกคนออกเสียงเลือกโดยไม่
กำหนดเขต 
 ข้อ  11.  กำหนดวันรับสมัคร  ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  
ประกาศกำหนดวันรับสมัครก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยให้มีระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า      
15  วัน 
 ข้อ  12.  การยื่นใบสมัคร 
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบของสหกรณ์  ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ราชบุรี  จำกัด  โดยให้ผู้สมัครแสดงความประสงค์จะสมัครเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการดำเนินการ  
หรือผู้ตรวจสอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามวันเวลาที่กำหนด 
 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครให้เสร็จสิ้นและให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
รับสรรหาเรียงตามลำดับการสมัครก่อนหลัง   ในกรณีที่ผู้สมัครรับสรรหายื่นใบสมัครพร้อมกัน  ให้เจ้าหน้าที่จัด
ให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสรรหาตั้งเรียงลำดับต่อเนื่องจากหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครสรรหาคนสุดท้ายที่ได้ออกให้แล้ว 
 ข้อ  13.  หลักฐานประกอบการสมัคร  มีดังนี้ 
      1. ใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน  พร้อมลงนามแล้ว 
      2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ   
      3.  รูปถ่าย 1 นิ้ว  1 รูป 
 ข้อ  14.  คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ
เข้ารับการสรรหาแยกตามหน่วย  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  หลังจากวันที่ปิดการรับ
สมัคร  และแจ้งไปยังสังกัดต่าง  ๆ 
 ข้อ  15.  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด เท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้ 
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 ข้อ  16.  เมื่อได้ประกาศใช้ระเบียบนี้แล้วให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกสหกรณ์ที่มิได้สมัคร
รับการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานการสรรหาทำหน้าที่ตรวจคะแนน  เจ้าหน้าที่คะแนนและเจ้าหน้าที่รวมคะแนน
ตามความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 ข้อ  17.  ในขณะดำเนินการสรรหาห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์แผ่นประกาศ
หรือสิ่งอื่นมาโฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครภายในหน่วยการสรรหาและบริเวณท่ี 
เจ้าพนักงานการเลือกตั้งกำหนด 
 ข้อ  18.  ในวันสรรหา ถ้าปรากฏว่ากรรมการตรวจคะแนนหรือเจ้าพนักงานคะแนนหรือเจ้าพนักงาน
รวมคะแนนหน่วยใด  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการสรรหาประจำหน่วยมี
อำนาจแต่งตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครเป็นผู้ทำหน้าที่แทน 
 ข้อ  19.  ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการสรรหาจัดการสรรหาให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 ข้อ  20.  หากมีผู้สมัครรับการสรรหาในหน่วยใดมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่มีประธานกรรมการ  กรรมการ
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ 

 
การลงคะแนน 

           ข้อ 21.  คูหาการสรรหาให้มีขนาดและลักษณะตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
                 ข้อ 22.  การลงคะแนนสรรหาให้ผู้มีสิทธิสรรหา ลงคะแนนสรรหาโดยวิธีการลงคะแนนสรรหาดังต่อไปนี้  

       (1)  ผู้มีสิทธิสรรหาลงคะแนนสรรหาโดยใช้บัตรสรรหา ณ หน่วยสรรหา ให้ใช้วิธีทำเครื่องหมาย 
กากบาท (X) ในช่องที่กำหนดไว้ในบัตรสรรหาเท่านั้น และให้ใช้สิทธิสรรหาได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่มีได้ใน
หน่วยนั้น หรือ 

(2) ผู้มีสิทธิสรรหาลงคะแนนสรรหาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีที่เรียกเป็นอย่างอื่นใน
ทำนองเดียวกัน  

ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะกำหนดวิธีการลงคะแนนสรรหาตามข้อ 22(1) หรือ ข้อ 22(2) 
ได้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น 

อนึ่ง หากสหกรณ์ใช้วิธีการสรรหา โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สหกรณ์กำหนดวิธีการลงคะแนนสรรหา 
การตรวจนับคะแนน การรวมคะแนน และการรายงานผลคะแนน ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักความโปร่งใส 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และถือเป็นการดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยอนุโลม 

การลงคะแนนสรรหาโดยวิธีอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดและประกาศให้
สมาชิกทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมสำหรับการลงคะแนนสรรหาในวรรคนี้อาจงดเว้นการดำเนินการบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องกันในทางปฏิบัติ  ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 
                 ข้อ 23.  ในวันสรรหาให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศกำหนดเวลาเริ่มต้น  และเวลาปิดการ
ลงคะแนนให้สมาชิกทราบล่วงหน้า  และในวันสรรหาด้วย 
 ข้อ 24.  ก่อนการลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสรรหาเปิดหีบบัตรในที่เปิดเผยแสดงให้สมาชิก
ลงคะแนนเลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบบัตรเปล่าและให้ปิดหีบบัตรใส่กุญแจให้เรียบร้อย 
 ข้อ  25.  ในการใช้สิทธิสรรหาให้ผู้ใช้สิทธิแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 
หรือหลักฐาน อ่ืนใดที่ทางราชการออกให้เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้กรรมการสรรหามอบบัตรสรรหาให้แก่ผู้ขอ
ใช้สิทธิสรรหานั้น  ห้ามมิให้ผู้ที่ได้รับบัตรสรรหานำบัตรสรรหาออกจากหน่วยสรรหา 
 ข้อ  26.  การใช้สิทธิลงคะแนนตามระเบียบนี้ให้ลงคะแนนได้โดยตรงและลับเฉพาะหน่วย 
สรรหาที่ตนมีรายชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพียงหน่วยเดียวเท่านั้น  
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การตรวจและรวมคะแนนการเลือกตั้ง 
 ข้อ  27.  เมื่อปิดการลงคะแนนการสรรหาแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจน
เสร็จเรียบร้อย  ห้ามมิให้เปลี่ยนหรือประวิงเวลานับคะแนน 
 ข้อ  28.  เมื่อการนับคะแนนประจำหน่วยสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการสรร
หาประจำหน่วยสรรหา  นำผลการนับคะแนนของผู้สมัครจากหน่วยที่ตนรับผิดชอบส่งให้เจ้าหน้าที่รวมคะแนน
กลาง  เพ่ือรวมคะแนนเสนอประธานกรรมการสรรหา 
 หากผลการลงคะแนนของผู้สมัครเท่ากัน  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งตัดสินใจโดยวิธีการจับฉลาก 
 ให้ประธานในที่ประชุมนำเสนอผลคะแนนการสรรหาและการสรรหาดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี  เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  ในวาระการพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
การคัดค้านการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ 

กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 29.  กรณีผู้สมัครเห็นว่าการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการไม่
เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ  27 – 28  ให้มีสิทธิ์คัดค้าน
เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า  1  ใน  5  ของจำนวนสมาชิกในหน่วยการสรรหานั้นต่อ
คณะกรรมการดำเนินการภายใน  7  วัน  หลังจากวันสรรหา 
 ข้อ  30.  การวินิจฉัยคำร้องคัดค้านตาม  ข้อ  29   ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอย่างน้อย 5 คน ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้องและคณะกรรมการสอบสวนต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง  หากมีความจำเป็นคณะกรรมการดำเนินการจะขยาย
เวลาการสอบสวนได้อีกไม่เกิน  2  ครั้ง  ครั้งละ 7 วัน 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามวรรคแรก  เสนอผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เพ่ือพิจารณา  หากคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นว่ามีข้อเท็จจริงพอเชื่อได้ว่าเป็นการสรรหาที่ไม่บริสุทธิ์
ยุติธรรม  ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศผลการสรรหาเฉพาะผู้ถูกร้องคัดค้านเป็นโมฆะ  และให้ประกาศ
ชื่อผู้ได้อันดับรองลงไปเป็นผู้รับการสรรหาในหน่วยนั้น 
 

บัตรดี  บัตรเสีย 
 ข้อ  31.  บัตรสรรหาต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย  คือ 

- บัตรปลอม 
- บัตรที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าจำนวน ประธาน  กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละหน่วย 
- บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายใด ๆ 
- บัตรที่มีเครื่องหมายซึ่งไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าลงคะแนนให้หมายเลขใด 
- บัตรที่มีเครื่องหมายอ่ืน ๆ นอกจากที่ระเบียบกำหนดไว้ 
- บัตรที่พับซ้อนกันเกินกว่า 1 บัตร 

บัตรดังกล่าวให้กรรมการสรรหาตรวจคะแนนบันทึกหลังบัตรว่า  “เสีย”  และให้เจ้าพนักงานดำเนินการ
สรรหา   ประจำหน่วยตรวจลงลายมือชื่อกำกับไว้ และให้แยกไว้ต่างหาก ห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่า
กรณีใด ๆ 
 
มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด พ.ศ. 2564 ตามท่ีเสนอ 
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5.3  พิจารณาผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38 ประจำปี 2564 แบบแบ่งเขต  
ประกาศผลการเลือกตั้ง 

 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หมวด 8  คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 72 ระบุว่า “ให้สหกรณ์   
มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์”และข้อ 74 ระบุว่า “คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับ
สลาก  กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นวาระจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน”   
 

ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2563 หมดวาระ 7 คน ประกอบด้วยกรรมการดำเนินการ 
7 คน  ดังนี้ 
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายเจตน์  กระเครือ (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 2.  นางสาวละออ สวัสดินาม มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 3.  นายวิมล  คงพันธ์  (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 4.  นายประเทือง  คงกระพันธ์ มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 5.  นายอำนาจ  สุภาพ  (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 6.  นายสุพจน์  เฉลี่ยสมบูรณ์ มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 7.  นางรดา  สุทธาวาศ มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
  

ที่ประชุมกำหนดเปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการ(แบบแบ่งเขต) ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรร
หาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  
พ.ศ. 2563  ลงวันที่  13  กุมภาพันธ์   2564  และข้อบังคับ 78(8)  ข้อ 106 และได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการ
แบบแบ่งเขต  ชุดที่  38  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ตามมติคณะกรรมการ
ครั้งที ่9  วันที่ 12 กันยายน 2563  
 
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพิ่มแบบแบ่งเขตจำนวน 7 คน ดังนี้ 
ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ 

เขตที่ 1  สสจ.ราชบุรี, สบส.เขต 5, วพบ.ราชบุรี, วพบ.จักรีรัช, ศูนย์อนามัยที่ 5, สคร.ที่ 5 อำเภอ          
วัดเพลง สมาชิกส่งตรง สมาชิกหักเงินต้นสังกัดและสมาชิกลูกจ้างประจำเกษียณ ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม
เนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 
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เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได้  2  คน  มีผู้สมัครดังนี้ 
หมายเลข ชื่อ สกุล 

หมายเลข  1 นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์ 
หมายเลข  2 นางรัตติกาล คงสุวรรณ 
หมายเลข  3 นางสาวละออ สวัสดินาม 
หมายเลข  4  นางวรรณา สาริยาชีวะ 

 
 

เขตที่ 3  รพ.ดำเนินสะดวก  เลือกกรรมการได้  2  คน  มีผู้สมัครดังนี้ 
หมายเลข ชื่อ สกุล 

หมายเลข  1 นายประจวบ แต้วโคกสูง 
หมายเลข  2 นายนพพร ทัพอยู่ 
หมายเลข  3 นายศุภวัฒน์ สุขเกษม 
หมายเลข  4  นางสาวพัชรี เข็มทอง 

 

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

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนศิลป์ 
หมายเลข  2 นายไพศาล พรมจรรย์ 

 

เขตที่ 5  อำเภอจอมบึง, อำเภอสวนผึ้ง, อำเภอบ้านคา, อำเภอปากท่อ เลือกกรรมการได้ 2 คน                
มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ 
หมายเลข  2 จ่าเอกกิตติ ยิ้มสงวน 
หมายเลข  3 นางรดา สุทธาวาศ 

 
 

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 
 

เขตที่ 1 สสจ.ราชบุรี, สบส.เขต 5, วพบ.ราชบุรี, วพบ.จักรีรัช, ศูนย์อนามัยที่ 5 อำเภอวัดเพลง  สมาชิก 
ส่งตรง สมาชิกหักเงินต้นสังกัด และสมาชิก ลูกจ้างประจำเกษียณ ไม่มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติมเนื่องจาก
คณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได้  2  คน  ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 
 

 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์ 715 1 
หมายเลข  2 นางรัตติกาล คงสุวรรณ 390 4 
หมายเลข  3 นางสาวละออ สวัสดินาม 526 3 
หมายเลข  4  นางวรรณา สาริยาชีวะ 644 2 
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เขตที่ 3  รพ.ดำเนินสะดวก  เลือกกรรมการได้  2  คน  ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 

 

 
เขตที่ 4  อำเภอเมืองราชบุรี, อำเภอโพธาราม, อำเภอบ้านโป่ง, อำเภอบางแพ, สสอ.ดำเนินสะดวก   

เลือกกรรมการได้ 1 คน มีผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากที่สุด คือ 

 
 

เขตที่ 5  อำเภอจอมบึง, อำเภอสวนผึ้ง, อำเภอบ้านคา, อำเภอปากท่อ เลือกกรรมการได้  2  คน  ผู้ที่ได้
เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่สมาชิกสรรหาได้คะแนนมากที่สุดตามลำดับของแต่ละเขต 
 
 

5.4 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง และกำหนด
ค่าตอบแทน 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  หมวด 10 ข้อ 101 ระบุว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี  การบริหาร
จัดการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองจากหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 1 คน   

ข้อ 103 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีการกำหนดเวลา 2 ปีทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น  อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำได้ 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.  2563 ประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา 12  ตุลาคม พ.ศ.2563  มีผลใช้บังคับเมื ่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศใน          
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  มีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 
 
 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายประจวบ แต้วโคกสูง 107 3 
หมายเลข  2 นายนพพร ทัพอยู่ 87 4 
หมายเลข  3 นายศุภวัฒน์ สุขเกษม 345 1 
หมายเลข  4  นางสาวพัชรี เข็มทอง 252 2 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนศิลป์ 234 2 
หมายเลข  2 นายไพศาล พรมจรรย์ 285 1 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ 340 1 
หมายเลข  2 จ่าเอกกิตติ ยิ้มสงวน 179 3 
หมายเลข  3 นางรดา สุทธาวาศ 292 2 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ  
ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ ของสหกรณ ์ 
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที ่เกี ่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือ

หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรณีคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  
ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหน้าที ่ 
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี  คำวินิจฉัยเป็น

ที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุ

ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการ

หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่  
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น  
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของ

สหกรณ ์ 
(11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน  สอบบัญชีของ

สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  

(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคล

อ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ในปี  2563   นายสมภพ  ห่วงทอง    ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และ ได้หมด

วาระลง  ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานได้กำหนดเปิดรับสมัครตั ้งแต่ว ันที่   1 ตุลาคม 2563 – 30 
พฤศจิกายน 2563 
 
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการได้  1  คน  มีผู้สมัคร ดังนี้คือ 

หมายเลข ชื่อ – สกุล 
หมายเลข  1 ว่าที่พันตรีสมภพ ห่วงทอง 
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ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ต้องสรรหาเพราะมีผู้สมัครเท่ากับจำนวนที่สรรหา ต้องเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ต่อไป  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีการกำหนดเวลา 2 ปีทางบัญชีสหกรณ์และพิจารณาค่าตอบแทนผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ปี พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  พ.ศ.  2564   วงเงิน  25,000 บาท 
(เงินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติเลือกตั้ง ว่าที่พันตรีสมภพ ห่วงทอง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2564 และ 2565ตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  อนุมัติตามวงเงินที่เสนอ 
 
 
 

 

วาระที่ 6  
 
6.1  เร่ืองจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 

ด้วยสถานการณ์โควิด 19  ระบาดทำให้สหกรณ์ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่เหมือนที่ผ่านมาได้ จึงใช้ระบบ
การเลือกตั้งกรรมการแบบออนไลน์ และสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ราชบุรี จำกัด  หมวด 7 ข้อ 62 ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์  โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน สหกรณ์ก็ดำเนินการได้และขอให้ท่านประธาน กรรมการและสมาชิกทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆ 
ท่าน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

6.2  เร่ืองจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
 - ไม่มี เนื่องจากไม่มีผู้แทนเข้าร่วมประชุม  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
6.3  เร่ืองสวัสดกิารสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
 6.3.1  กองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม  
          จัดสรรมาจากกำไรสทุธิ  

- เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ผู้รับเงินสงเคราะห์ต้องยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่กำหนดพร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ  ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม 
และสหกรณ์พิจารณาจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ  

- จ่ายเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ ดังนี้ 
(1) จ่ายเงินสงเคราะห์ จากกองทุนสงเคราะห์ ดังนี้ 

1.1  นับอายุการเป็นสมาชิกตามระยะเวลาตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์จนถึง
วันที่ถึงแก่กรรม  จ่ายให้ปีละ  10,000  บาท  เศษของปีถ้าเกินหกเดือนคิดเป็น
หนึ ่งปี  เศษของปีถ้าไม่ถึงหกเดือนจ่ายให้  5,000  บาท  แต่สูงสุดไม่เกิน  
200,000  บาท 
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1.2 ไม่ให้นำระยะเวลาการเคยเป็นสมาชิกครั้งก่อน  มานับรวมกับระยะเวลาการเป็น
สมาชิกครั้งใหม่ก่อนถึงแก่กรรม 

1.3 ก่อนการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  หากผู้ถึงแก่กรรมมีหนี้ที่
ต้องชำระให้แก่สหกรณ์  สหกรณ์ขอใช้สิทธิ์หักเงินเต็มจำนวนที่เป็นหนี้ไว้ แล้วจึง
จ่ายเงินส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์  

(2) จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ถูกต้อง  ในสัดส่วนที่ชอบธรรม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 6.3.2 การช่วยเหลือทายาทสมาชิกสหกรณ์สายตรงถึงแก่กรรม มีบิดา  มารดา  บุตร  คู่สมรส   
  - โดยให้นำสำเนาใบมรณะบัตร มาติดต่อที่สำนักงานสหกรณ์ ภายใน 30 วัน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 

6.3.3   หุ้นวันเกิด 
  - สหกรณ์ให้หุ้นวันเกิดสมาชิก  โดยให้คนละ 10 หุ้น  เป็นเงิน 100  บาท ทุกปี 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
                
             สุริยะ  คูหะรัตน์ 
           (นายสุริยะ  คูหะรัตน์)  ประธานในที่ประชุม 
                                           ประธานกรรมการ 
                                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
      

             วนิดา  สิงหชาติปรีชากลุ 
                                                       (นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                             เลขานกุาร/กรรมการ 
                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด    
 
       สำเนาถูกต้อง 
     (นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล)            
          เลขานุการ/กรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด         
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ระเบียบวาระที่ 3  
 

เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่แล้ว (ประจำป ี2564) 

มติที่ประชุม     -ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ได้จดทะเบียนตามเลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ.24/2527  
เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 7000000225619  ลงวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2561   (ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม เลข
ทะเบียนข้อบังคับที่ 7000000525559) ได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน   เป็นปีที่  38  ในรอบปี พ.ศ. 2564  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  มีสถานะการเงิน ที ่มั ่นคงเข้มแข็งดีมาก  มีสินทรัพย์รวม  
3,245,246,986.26 บาท  อัตราการเติบโตของสหกรณ์ฯ สูงเพิ่มขึ้น 6.92% (จากเดิมปี 2563 เท่ากับ 3.37%) 
กำไรสุทธิปีนี ้สูงถึง 135,419,623.76  บาท ส่วนใหญ่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในการใช้บริการ  
รายละเอียดต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินงานขอรายงานผลงานประจำปี  2564 ดังนี้ 
 

1. สถานการณ์ของสหกรณ์  รายละเอียดตามตารางที่  1  
  

ตารางท่ี 1   แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ พ.ศ.2563-2564 

ลำดับ รายการ 
ผลการดำเนินงาน เพิ่ม(%) 

ปี  2563 ป ี 2564  ลด (%) 

1. จำนวนสมาชิก                    (คน) 4,480 4,615 3.01 

2. ทุนเรือนหุ้น                     (บาท) 1,650,274,580 1,731,122,270.00 4.90 

3. เงินสำรอง                       (บาท) 138,563,772.28 155,424,792.28 12.17 

4. ทุนสะสมตามข้อบงัคับ         (บาท) 4,416,851.77 4,732,151.77 7.14 
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ลำดับ รายการ 
ผลการดำเนินงาน +เพ่ิม(%) 

ปี  2563 ปี  2564 - ลด (%) 

5. เงินรับฝากออมทรัพย์          (บาท) 7,201,979.28 7,111,163.40 (1.26) 

6. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  (บาท ) 889,912,606.03 1,030,099,763.12 15.75 

7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษรับป6ี2 156,522,635.65 138,837,387.33 (11.30) 

8. เงินให้กู้ระหว่างปี               (บาท) 1,102,600,002.00 1,154,708,700.00 4.73 

9. เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี                      
                                   (บาท) 

2,414,455,646.00 2,501,947,057.00 3.62 

10. หนี้สินทั้งหมด                   (บาท) 1,077,675,612.03 1,201,367,148.45 11.48 

11. สินทรัพย์ทัง้หมด               (บาท) 3,020,720,220.08 3,245,246,986.26 7.43 

12. รายได้                            (บาท) 167,736,187.03 171,575,650.50 2.29 

13. รายจ่าย                          (บาท) 35,254,783.03 36,309,234.23 2.99 

14. กำไรสุทธิ                        (บาท) 132,481,404.00 135,419,623.76 2.22 
 

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. 2560-2564 

พ.ศ. 
ทุนเรือนหุ้น 

ที่ชำระแล้ว (บาท) 
เพิ่มข้ึน 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 

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 
2564 1,731,122,270.00 80,847,690.00 4.90 

 
3. สมาชิกภาพของสหกรณ์ 

 การดำเนินงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เริ ่มจดทะเบียนจนถึง พ .ศ.2564 สหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานสาธารณสุขภายในจังหวัดราชบุรี ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด  สมัครเข้าเป็น
สมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้น ส่วนสมาชิกเก่าก็ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่  ปัจจุบันสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุข
ราชบุรี จำกัด มีสมาชิก จำนวน 4,615 คน รายละเอียดตามตารางที่ 3 , 4 , 5 
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ตารางท่ี 3  เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกเพิ่ม - ลด  ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 

รายละเอียด 
2560 
(คน) 

2561 
  (คน) 

2562 
  (คน) 

2563 
  (คน) 

2564 
  (คน) 

สมาชิกเม่ือต้นปี 3,758 3,942 4,098 4,241  4,480  
สมาชิกเข้าใหม่ในระหว่างปี 297 265 272 331  250  
สมาชิกลาออกในระหว่างปี 94 92 117 83  100  
โอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์อ่ืน 3 2 0 2  3 
สมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2 10 1 0  0  
สมาชิกเสียชีวิตในระหว่างปี 14 5 11 7  12  
คงเหลือเป็นสมาชิกเม่ือสิ้นปี 3,942 4,098 4,241 4,480  4,615  
เพ่ิมข้ึน   (ลดลง)  จากปีก่อน   +184 +156 +143 +239 +135 
   %  เพ่ิม = +  ,  ลด = -                              +4.90 +3.96 +3.49 +5.64  +3.01  

 
ตารางท่ี  4   แสดงจำนวนสมาชิกจำแนกแต่ละหน่วยงาน   ปี  2564 
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ลำดับ หน่วยงาน จำนวนสมาชิก 
1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 91 
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง 97 
3 โรงพยาบาลปากท่อ 89 
4 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 59 
5 โรงพยาบาลวัดเพลง 71 
6 โรงพยาบาลบางแพ 84 
7 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 79 
8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี 84 
9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง 73 
10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม 81 
11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดำ เนนิสะดวก 57 
12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ 46 
13 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดเพลง 12 
14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ 29 
15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมบึง 42 
16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวนผึ้ง 31 
17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านคา 23 
18 โรงพยาบาลบ้านคา 19 
19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 43 
20 สมาชิกส่งตรง 212 
21 สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่  5  จังหวัดราชบุร ี 45 
22 ข้าราชการบำนาญตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง  สังกัด รพ.ดำเนินฯ 108 
23 ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี 34 
24 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 245 
25 โรงพยาบาลราชบุรี 847 
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 26 
27 ศูนย์อนามัยที่ 5 161 
28 ข้าราชการบำนาญ ตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลางสังกัด สสจ.ราชบุรี 346 
29 ข้าราชการบำนาญตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง  สังกัด รพ.ราชบุรี 325 
30 โรงพยาบาลราชบุรี (ลูกจ้างชั่วคราว) 473 
31 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก(ลูกจ้างชั่วคราว) 138 
32 สสจ.ราชบุรี(ลูกจ้างชั่วคราว) 41 
33 รพร.จอมบึง(ลูกจ้างชั่วคราว) 36 
34 โรงพยาบาลปากท่อ(ลูกจ้างชั่วคราว) 61 
35 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน(ลูกจ้างชั่วคราว) 41 
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ลำดับ หน่วยงาน จำนวนสมาชิก 
36 โรงพยาบาลวัดเพลง(ลูกจ้างชั่วคราว) 43 
37 โรงพยาบาลบางแพ(ลูกจ้างชั่วคราว) 32 
38 โรงพยาบาลสวนผึ้ง(ลูกจ้างชั่วคราว) 38 
39 วพบ.ราชบุรี(ลูกจ้างชั่วคราว) 19 
40 วพบ.จักรีรัช(ลูกจ้างชั่วคราว) 9 
41 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเกษียณรับบำเหน็จ 15 
42 สคร.ที่ 5 (ลูกจ้างชั่วคราว) 15 
43 สสอ.ดำเนินสะดวก (ลูกจ้างชั่วคราว) 10 
44 สสอ.บ้านโป่ง  (ลูกจ้างชั่วคราว) 7 
45 สสอ.บ้านคา  (ลูกจ้างชั่วคราว) 4 
46 สสอ.โพธาราม (ลูกจ้างชั่วคราว) 15 
47 สสอ.ปากท่อ (ลูกจ้างชั่วคราว) 13 
48 สสอ.บางแพ (ลูกจ้างชั่วคราว) 8 
49 ข้าราชการบำนาญตั้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง สังกัด วพบ.ราชบุรี 18 
50 โรงพยาบาลบ้านโป่ง  (ข้าราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว) 48 
51 สสอ.สวนผึ้ง (ลูกจ้างชั่วคราว) 4 
52 สสอ.เมือง (ลูกจ้างชั่วคราว) 10 
53 ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จ.ราชบุรี (ลูกจ้างชั่วคราว) 4 
55 สมาชิกหักเงินต้นสังกัด 28 
56 โรงพยาบาลบ้านคา (ลูกจ้างชั่วคราว) 10 
57 สสอ.วัดเพลง (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 
58 สมาชิกหยุดส่งหุ้นสหกรณ์ 15 

 รวม 4,615 
 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบจำนวนสมาชิกสมทบเพิ่ม - ลด  ตั้งแต่ป ี2563 - 2564 
รายละเอียด 2563 (คน) 2564 (คน) 

สมาชิกเม่ือต้นปี 36 35 
สมาชิกเข้าใหม่ในระหว่างปี 0  0  
สมาชิกลาออกในระหว่างปี 1 1 
คงเหลือเป็นสมาชิกเม่ือสิ้นปี 35 34 
เพ่ิมข้ึน   (ลดลง)  จากปีก่อน   (1) (1) 
   %  เพ่ิม = +  ,  ลด = -                              (2.78) (2.85) 
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4.ด้านสวัสดิการที่กำหนดไว้ 
4.1 สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
ในปี 2564  คณะกรรมการได้อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู ้ถึงแก่กรรม  11  ราย           

เป็นเงิน 2,145,000.00 (เงินสองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ใช้เงินกอทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 1,000,000.00 
บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) ค่าใช้จ่ายสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงิน  1,145,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับรายที่ 1 ทายาทอยู่ต่างประเทศมาติดต่อภายในปี 2564 นับเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง
สำหรับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวสมาชิกสามารถลดภาระหนี้สินต่อ
สหกรณ์ฯ  รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ปี 2564 

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกลุ 
วันที ่

เสียชีวิต 
ระยะเวลา 
เป็นสมาชกิ 

สังกัด 
จำนวนเงิน 

ที่ได้รับ 

1 นายปราโมทย์  แก่นน้อย 17 เมษายน 2563 21 ปี 9 เดือน บำนาญรพ.ราชบุร ี 200,000 
1 นางวไิลวรรณ  ประเดิมชัย 3 มกราคม 2564 17 ปี 1 เดือน รพ.ราชบุร ี 175,000 
2 นายสมชัย  บุตรนิล 14 มกราคม 2564 10 ปี 4 เดือน ช.รพ.ราชบุร ี 105,000 
3 นางสาวสาวนะ  พบสุข 28 มกราคม 2564 24 ปี 1 เดือน บำนาญ รพ.ราชบุร ี 200,000 
4 นายจรัญ  สระเกตุ 5 กุมภาพันธ์ 2564 10 ปี 9 เดือน ช.รพ.ราชบุร ี 110,000 
5 นายเอนก  เส็งแดง 17 มีนาคม 2564 29 ปี 7 เดือน ศบส.5 200,000 
6 นางวรรณี  เนื้อนุ่ม 8 พฤษภาคม 2564 19 ปี 8 เดือน บำนาญ รพ.ราชบุร ี 200,000 
7 นางสาวลลนา  นชิานนท์ 4 กรกฎาคม 2564 27 ปี 11 เดือน บำนาญ รพ.ดำเนนิฯ 200,000 
8 นางสาวรุ้งลาวลัย์  เจษฎาฐิติกุล 27 กรกฎาคม 2564 20 ปี 4 เดือน สสอ.ปากท่อ 200,000 
9 นางสาวจิรสตุา  เสาร์หงส ์ 2 สิงหาคม 2564 18 ปี 9 เดือน รพ.ราชบุร ี 190,000 
10 นางสาวมนิดา  เอิกเชื้อ 9 สิงหาคม 2564 17 ปี 6 เดือน บำนาญ รพ.ราชบุร ี 180,000 
11 นายอัมพร  เนตรอนันต ์ 17 กันยายน 2564 18 ปี 5 เดือน รพ.ราชบุร ี 185,000 

รวมเงิน 2,265,000.- 

หมายเหตุ   
4.2 ด้านการช่วยเหลือสังคมและสาธารณกุศล 
ในปี 2564 สหกรณ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร/หน่วยงานราชการซึ ่งเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯท่ีให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมและชุมชน รวมเป็นเงิน 195,390 บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

1. มอบเงินร่วมทำบุญบิดากรรมการ (คุณเฉลิม ลภัสบุญทวี)  จำนวน    2,000  บาท 
2. พานพุ่มดอกไม้ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดราชบุรี  จำนวน    1,500  บาท 
3. มอบผลไม้ ให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า สถานการณ์ โควิด - 19    จำนวน  24,890  บาท 
4. กฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์    จำนวน    2,000  บาท 
5. กฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    จำนวน    1,000  บาท 
6. ผ้าป่าวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข    จำนวน    2,000  บาท 
7. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก      จำนวน 150,000  บาท 
8. ทุนสาธารณประโยชน์สมาชิกถึงแก่กรรม (12 ราย)   จำนวน  12,000  บาท 
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5.  การออกระเบียบ   แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ของสหกรณ์  และมติต่าง ๆ  
 ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  38/2564  ได้ร่วมประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง รวมปีนี้
ประชุม  11  ครั้ง พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหาร จัดการ การงบประมาณ การอนุมัติเงินกู้ และพิจารณา
สวัสดิการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกด้วย คณะกรรมการบริหารและเงินกู้ประชุมพิเศษเพื่อพิจารณา
สมาชิกที่ยื่นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งแก้ไขระเบียบ และได้ดำเนินการกำหนดประกาศ และลงมติในวาระ
ต่างๆ ซึ่งมีมติบางข้อที่เห็นสมควรให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ/ระเบียบของ
สหกรณ์ ฯ และพรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2553   ในปัจจุบันทำให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิก และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย  

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
 
เหรัญญิกด้านการเงินของสหกรณ์  ในปี พ.ศ. 2564 

1.ด้านอัตราดอกเบี้ย 
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการผันผวนทางด้านการเงินของประเทศ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง 

ๆ ได้มีการปรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้สหกรณ์ ฯ ต้องศึกษาอัตราดอกเบี้ยอยู่ตลอดเพ่ือให้สอดคล้อง
กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและสถาบันการเงินซึ่งสหกรณ์ฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยต่างๆ  รายละเอียดตาม
ตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  สหกรณ์อื่นกู้ยืม  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ  และ
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  (สมาชิก) และสหกรณ์อื่นกู้ 

รายการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ต่อปี) 
1.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก   6.25 
2.  เงินกู้สามัญเพ่ือใช้จ่ายอันจำเป็นทั่วไป  6.25 
3.  เงินกู้สามัญระยะปานกลาง   6.25 
4.  เงินกู้สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.00 
5.  เงินกู้สามัญสำหรับผู้ได้รับผลกระทบ 4.45 
6.  เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเกษียณอายุ/ลาออก 6.25 
8.  เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ 5.60 
9.  เงินกู้สามัญเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้อ่ืน 3.25 
10. เงินกู้เงินสู้เพ่ือโควิด 4.00 

 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  (สมาชิก) สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจ 

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

2.20 

3.  เงินฝากออมทรัพย์ รับจากสมาชิก 1.50 
4.  เงินฝากออมทรัพย์รับจากสมาคมฌาปนกิจ  2.00 
5.  เงินฝากออมทรัพย์ รพ.บ้านโป่ง / สอ.ตำรวจ 1.50  
7.  เงินฝากเพื่อสมาคมฌปนกิจ 1.50 
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เงินฝากออมทรัพย์พิเศษคณะกรรมการมีมติให้เปิดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกนำเงินมาฝากประเภทนี้จำนวน 1,242 คน  เป็นเงิน 1,030,099,763.12
บาท (เงินหนึ่งพันสามสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสามล้านสิบสอง-สตางค)์ 
 

เงินฝากออมทรัพย์ คณะกรรมการมีมติให้เปิดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2554 
จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิกนำเงินมาฝากประเภทนี้ จำนวน 138 คน  เป็นเงิน 103,240.87 บาท  (เงินหนึ่งแสนสาม
พันสองร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) 
 

 เงินรับฝากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สฌส.  สสธท.  สส.ชสอ.  มีสมาคมฝากเงินประเภทนี้ 3 สมาคม  
จำนวนเงิน  3,739,491.34  บาท  (เงินสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) 
 

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำกัด และสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำกัด นำเงินมาฝากประเภทนี้ จำนวน 2 สหกรณ์เป็นเงิน 7,007,922.53 บาท (เงินเจ็ด
ล้านเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) 
 
 

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “รับปี 2562”  คณะกรรมการมีมติให้เปิดการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
“รับปี 2562”  ตั้งแต่วันที่  19  พฤศจิกายน  2561  จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน  2562 มีสมาชิกนำเงินมาฝาก
ประเภทนี้ จำนวน  219 คน  เป็นเงิน 138,837,387.33  บาท   (เงินหนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) 
 

 เงินรับฝากเพื่อสมาคม ปัจจุบันมีสมาชิกนำเงินมาฝากประเภทนี้ 41 คน จำนวนเงิน 134,495.84  บาท  
(เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)   
 
2. การกู้เงิน 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด   4  ข้อ 17  เรื่องการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันที่ประชุมใหญ่ 2563 ได้
อนุมัติให้กู้เงินสำหรับดำเนินกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 วงเงินกู้ยืม 700,000,000.00 บาท  (เงินเจ็ดร้อยล้าน
บาทถ้วน) ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้พิจารณากู้ยืมเงินบริหารจัดการ                เพ่ือความคล่องตัวเกิด
สภาพคล่องในการดำเนินกิจการ และสามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในการกู้ยืมเงินได้อย่างดีและเกิด
ประสิทธิภาพมาก    ซึ่งได้มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อ  
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
 
คณะกรรมการเงินกู้ 

1.เงินให้สินเชื่อแก่สมาชิก 
เงินสินเชื่อที่กู้มาบริหารจัดการ ได้ใช้เป็นเงินสำหรับสมาชิกที่มีความจำเป็น และมีภาระต้องใช้เงินกู้

ประเภทต่าง ๆ  สหกรณ์ฯได้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ว่าด้วย         การให้เงินกู้แก่
สมาชิกของสหกรณ์  พ.ศ.  2564   

 บริการเงินกู้  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ 
1.เงินกู้ฉุกเฉิน 

1.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้สูงสุดกำหนดไม่เกิน 120,000 บาท 3 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน  ร้อยละ 
90 ของหุ้นที่มีอยู่  ชำระคืนไม่เกิน 12 งวด 
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1.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการพิเศษ  ให้กู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินปันผลที่ได้รับเมื่อปีที่แล้ว แต่ไม่เกิน 
50,000  บาท 

1.3 เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน กู้สูงสุดกำหนดไม่เกิน 120,000 บาท 3 เท่าของเงินเดือน และไม่      
เกินร้อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่ ทำสัญญา 1 ครั้ง อายุสัญญาอยู่ได้ 2 ปี 
 

2.  เงินกู้สามัญ 
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 เท่า ของเงินไดร้ายเดือน  ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท   
 - เป็นสมาชิก  8 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี  กู้ได้ 90 เท่า ของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท   
 - เป็นสมาชิก  10  ปีขึ้นไป  กู้ได้ 100 เท่า ของเงินได้รายเดือน  ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 
เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้  ผู้กู้จะต้องถือทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้ หลังหักค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือในสลิปเงินเดือนไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์ประกาศการกู้เงินสามารถนำเงินทุนเรือน
หุ้นมาค้ำประกันได้ ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น และสามารถนำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในสหกรณ์มาค้ำประกัน
เงินกู้ได้ร้อยละ 90 ของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  สหกรณ์จะยึดสมุดไว้เป็นหลักฐาน  สำหรับส่วนต่างของยอด
เงินกู้ให้ใช้หลักเกณฑ์การกู้เงิน 500,000  บาทขึ้นไปจะต้องใช้ผู้ค้ำประกัน  3  คน  กู้เงิน  1,000,000 บาทขึ้นไป
ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน  4  คน  และกู้เงิน 2,000,000 บาท ขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน  5  คน สมาชิกสำหรับสมาชิกคน
หนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้มากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้  และสมาชิกที่ส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยครบ 6 
งวดสามารถยื่นกู้เงินสามัญได้ใหม่  และสมาชิกที่กู ้เงินกับสหกรณ์จะต้องสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  ด้วย 

2.2  เงินกู้สามัญเพื่อลูกจ้างช่ัวคราว    
วงเงินกู้ไม่เกิน  60,000.00 บาท ส่งคืนภายใน  60 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี  ผู้กู้ผู ้ค้ำ

ประกันจะต้องปฏิบัติงานในสังกัดปัจจุบันได้รับเงินค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีเป็น
สมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้ค้ำประกันเป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ มีตำแหน่งเป็นข้าราชการ หรือข้าราชการ
บำนาญ ลูกจ้างประจำ จำนวน  ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือ ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข  ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยกว่า  6 คน สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  กรณีข้าราชการ  ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำค้ำประกัน  ผู้กู้จะกู้ได้สามเท่าของ
ทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท  ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ค้ำประกัน ผู้กู้จะกู้ได้สองเท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกินหกหมื่นบาท ลูกจ้างชั่วคราวสามารถกู้เงินได้
เพียงสัญญาเดียว โดยเมื่อกู้สามัญหรือฉุกเฉินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะกู้อย่างอ่ืนอีกไม่ได้  ส่งชำระหนี้เงินกู้ให้ส่ง
ภายในหกสิบงวดนับแต่เดือนแรกที่คิดดอกเบี้ยจนถึงอายุสมาชิกไม่เกินห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือกู้ร้อยละ 90 ของ
ทุนเรือนหุ้นสามารถส่งได้สองร้อยสิบหกงวด 
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2.3  เงินกู้สามญัระยะปานกลาง สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ  
วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000.00 บาท ส่งคืนภายใน  96 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      /หรือ

ขยายระยะเวลาชำระหนี้ และ/หรือ ลดดอกเบี้ยเงินกู้  จะเพิ่มวงเงินกู้ไม่ได้ และจะขอกู้เงินทุกประเภทเพิ่มอีก
ไม่ได้ จนกว่าจะชดใช้หนี้รายนี้จนครบถ้วน ปรับโครงสร้างหนี้ได้เฉพาะการกู้เงินสามัญทุกลักษณะ ต้องมีเงินได้
รายเดือนในสลิปเงินเดือน เมื่อหักเงินที่ต้องส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ 3,000 บาท  
คณะกรรมการอาจเรียกหลักประกันเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจลดดอกเบี้ยให้ตามความจำเป็น 
แต่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สหกรณ์ให้แก่เงินรับฝากในขณะนั้นบวก 0.25% ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือลด
ดอกเบี้ยจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

2.5 เงินกู้สามัญท่ีเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้รายอ่ืน 
กรณีหนี้ที่สมาชิกเป็นผู้ค้ำประกันเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้ อาจขอกู้เพ่ิมได้อีกทุกประเภท แต่ต้องมีเงินเหลือ

ในสลิปเงินเดือน เมื่อหักเงินที่ต้องส่งเงินงวดชำระหนี้รายเดือนแล้วไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,500  บาท และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้นั้นๆ  คณะกรรมการอาจลดดอกเบี้ยให้ตามความจำเป็น แต่ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดที่สหกรณ์ให้แก่เงินรับฝากในขณะนั้นบวก 0.25% ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือลดดอกเบี้ยจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ย
คืน 
 2.6 เงินกู้เงินสู้เพื่อโควิด 

วงเงินกู้ไม่เกิน  80,000.00 บาท ส่งคืนภายใน  36 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี     ไม่ได้รับ
เฉลี่ยคืน  มีผู้ค้ำประกันเป็นสมาชิกด้วยกันค้ำประกัน 1 คน ห้ามตัดชำระนี้ภายใน 1 ปี 

 

ตารางท่ี  8   แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก  ปี 2563  และ 2564 
 

ปี 
กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2563 1,271 63,920,400  858 879,125,500  
2564 1,074  58,375,900  898  853,857,000   

เพิ่มข้ึน -197 (5,544,500) (8.67) +40 (25,268,500) (2.87) 
  
 
 

ปี 
กู้สามัญสมาชิกเข้าโครงการ 

ปรับโครงสร้างหนี้ 
กู้สามัญท่ีเข้าชดใช้หนี้แทนผู้กู้รายอ่ืน 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2563 12 20,088,616  1 764,618  
2564 11 12,983,174  - -  

เพิ่มข้ึน -1 (7,105,442.00) (35.37) - - - 
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ปี 
กู้สามัญระยะปานกลาง  กู้พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2563 467 123,209,000  7 1,548,000  
2564 588 211,352,000  0 0  

เพิ่มข้ึน +121 88,143,000 71.54 -7 (1,548,000) (100) 
 
 
 
 

ปี 
กู้ฉุกเฉินหมุนเวียน กู้ฉุกเฉินพิเศษ 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2563 13 8,499,200  231 5,460,400  
2564 10 14,229,000  234 5,492,800  

เพิ่มข้ึน -3 (5,729,800) (67.42) +3 32,400 0.59 

ปี 
กู้สู้เพื่อโควิด 

สัญญา จำนวนเงิน ร้อยละ 
2563 - -  
2564 170 11,902,000  

เพิ่มข้ึน +170 11,902,000 100 
 
การเปลี่ยนแปลงหลักค้ำประกันเงินกู้สามัญ ปี 2564  มี   25  ราย  
การเปลี่ยนแปลงหลักค้ำประกันเงินกู้สามัญปานกลาง  ปี 2564  มี 5 ราย   
 

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

1.  การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
ในปี 2564 คณะกรรมการได้พิจารณาเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นเงิน     150,000.00 

บาท  ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2551             ปีนี้มีสมาชิกได้รับทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตร   จำนวน  150  ราย  โดยการจับฉลากแบบแบ่งเขตและคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์  ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาบุตรให้กับสมาชิกในแต่ละเขต 

ท ุนส ่ ง เสร ิมการศ ึกษาบ ุตร ประจำปี  2564   รวมท ั ้ งส ิ ้ น   150   ท ุน   แบ ่ง เป ็น เขต   5 เขต             
รายละเอียดตามตารางที่  9 

 

ตารางที่ 9  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2564 
ระดับชั้น 

เขต1 
(30 ทุน) 

เขต 2 
(59 ทุน) 

เขต 3  
(10 ทุน) 

เขต4  
(23 ทุน) 

เขต 5 
(28 ทุน) 

อนุบาล 5 7 1 2 3 
ป.1 – ป.6 12 28 2 9 11 
ม.1 – ม.3 3 11 3 4 5 
ม.4 - ม.6/ปวช 5 8 1 4 4 
อนุ/ปวส /ปริญญาตรี 5 5 3 4 5 
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2.  งานพัฒนาบุคคลากร/ศักยภาพองค์กร 
2.1  ด้านการศึกษา  อบรม  ประชุม สัมมนา 
ในปี พ.ศ.2564 คณะกรรมการได้พิจารณา  ให้กรรมการ/ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่         ของ

สหกรณ์เข้าร่วมประชุม/สัมมนา  เพื่อรับทราบนโยบาย เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ฯ ด้วยกัน  
 

  2.2  สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ 
  สหกรณ์ได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ คือ สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การจัดมาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศ 
ที่ประเมินโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  

 

2.3  ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

  งานประชาสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาดำเนินการ
เผยแพร่ข่าวสารของสหกรณ์ฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสมาชิกใหม่  และผู้สนใจให้ตระหนักและ
เห็นความสำคัญของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง    เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุขราชบุรี  
จำกัด  และได้จัดทำข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวของการดำเนินกิจการสหกรณ์ในรอบปี  
เผยแพร่ทาง เฟซบุค ไลน์ และสหกรณ์ออนไลน์  การจัดทำข่าวประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 38 ประจำปี 2564 ประกาศเชิญชวนสมาชิกรับทุนการศึกษาบุตร และออกโครงการสหกรณ์สัญจรไปตาม
โรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งประธาน และกรรมการ ชุดที่ 39 
ประจำปี 2565   มีการประชาสัมพันธ์เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด ปิดบัญชี 31 
ธันวาคม ของทุกปี อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19        การประชุมจึงคัดเลือกตัวแทนในแต่ละเขตเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณางบการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564  อนุมัติแผนการดำเนินงานปี 2565  อนุมัติ
การประมาณการรายรับ – รายจ่ายปี 2565 การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปี 2565 พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดธรรมเนียมสอบบัญชี และ พิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก
และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง 
 

มติที่ประชุม ............................................................................................................................. .............................. 
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4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี  2564 
 

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณฺออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
         ตามท่ีที่ประชุมใหญ่สามัญวิสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  2564 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2565  ซึ่งในปี 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ 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 ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
       2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานการตามแผน และงบประมาณที่กำหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบ 
               3.1.ด้านการเงินและบัญชี 
  3.1.1  ในช่วงรอบบัญชี ปี 2564 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 ประเภทหุ้นกู้ที่สหกรณ์ มีอยู่  พบว่า 
     มีการดำเนินงานถูกต้อง ตามประกาศ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ3  ที่
กำหนดว่า เงินของสหกรณ์ อาจฝาก หรือลงทุนได้ 7 ทาง 
                                3(6) กำหนดว่า หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถอื ตั้งแต่ A- ขึ้นไป จากบริษัทความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
(กลต.)   
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
            สมภพ  ห่วงทอง  

( นายสมภพ  ห่วงทอง ) 
              ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มติที่ประชุม............................................................................................................................. ................................ 
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4.3  เร่ืองสรุปค่าตอบแทนคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ ผู้ตรวจสอบภายใน        
ผู้ตรวจสอบกจิการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการปี 2563 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ค่าตอบแทน ค่าเบี้ย
เลี้ยง 

ค่าเบี้ย
ประชุม 

โบนัส รวม 

1 นายสุริยะ คูหะรัตน์ - - 8,400.00 58,000.00 66,400.00 
2 นางขวัญใจ สายศิริ - - 7,700.00 53,400.00 61,100.00 
3 นายพิสุทธิ์ คงขำ - - 8,400.00 52,500.00 60,900.00 
4 นายเจตน์ กระเครือ - 500.00 8,400.00 49,500.00 58,400.00 
5 นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล - - 7,700.00 50,400.00 58,100.00 
6 นายชวนนท์ อ่ิมอาบ - - 5,600.00 47,500.00 53,100.00 
7 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี - - 8,400.00 47,000.00 55,400.00 
8 นายรังษี ศรีมี - - 7,700.00 47,900.00 55,600.00 
9 นายประยุทธ นงค์นวล - - 8,400.00 49,000.00 57,400.00 
10 น.ส.ละออ สวัสดินาม - - 8,400.00 50,000.00 58,400.00 
11 นายประเทือง คงกระพันธ์ - - 8,400.00 46,500.00 54,900.00 
12 นายวิมล คงพันธุ์ - - 7,700.00 46,400.00 54,100.00 
13 นายอำนาจ สุภาพ - - 7,700.00 46,900.00 54,600.00 
14 นางรดา สุทธวาศ - - 4,900.00 45,500.00 50,400.00 
15 นายสุพจน์ เฉลี่ยสมบูรณ์ - 500.00 8,400.00 48,000.00 56,900.00 
 

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

 
ระเบียบวาระที่ 5  
 
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 
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5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
  

รายการ ยอดคงเหลือ 
ปี 2563 ปี 2564 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. กำไรสุทธิประจำป ี - 132,481,404.00 100.00 135,419,623.76 100.00 
2. ทุนสำรองไม่น้อยกว่า        
   ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

155,424,792.28 
 

16,861,020.00 12.73 14,066,379.76 10.39 

3.   เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง 
     ประเทศไทยตามอัตราที่กำหนด  
     ในกฎกระทรวง 

- 30,000.00 0.02 30,000.00 0.02 

4.  เงินทุนรักษาระดับอัตรา   
    เงินปันผลไมเ่กินร้อยละ 2     
    แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี 

2,969,701.98 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

5. เป็นทุนสาธารณประโยชน์   
   ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไร 
    สุทธิ 

205,300.00 400,000.00 0.30 200,000.00 0.15 

6.  เป็นทุนสงเคราะหส์มาชิก   
     ถึงแก่กรรม 

- 1,000,000.00 0.75 1,000,000.00 0.74 

7.  เป็นทุนช่วยเหลือ                    
     ผู้ค้ำประกัน 

606,737.00 100,000.00 0.08 50,000.00 0.04 

8.  เป็นทุนจัดตั้งสำนักงาน 
     /ขยายกิจการ 

950,412.79 5,000.00 0.00 2,000.00 0.00 

9.  เงินปันผล ร้อยละ 5.65   
    แห่งค่าหุ้นท่ีชำระแล้ว 
    ของสมาชิกแต่ละคน 
    โดยคิดให้ตามระยะเวลา 
    (ไม่เกินร้อยละ 10)     

- 89,204,862.00 67.34 95,102,904.00 70.22 

10. เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 16   
     ของดอกเบี้ยเงินกู ้
     ทุกประเภท          

- 23,954,022.00 18.08 24,036,140.00 17.75 

11. เงินโบนัสกรรมการ 
     /เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์

- 
 

921,500.00 0.70 927,200.00 0.69 

 
หมายเหตุ  : รายงานที่ 11     โบนัสกรรมการ/เจ้าหน้าท่ี ประจำปี 2564 จำนวนเงิน 907,200 บาท 
                                     และ โบนัสกรรมการชุดเก่า จำนวนเงิน 20,000 บาท 
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้    
1.  เป็นของสมาชิกโดยตรง ร้อยละ  87.97  ของกำไรสุทธิ  คือ 

  1.1  เงินปันผล ( 70.22 % )                                     เงิน  95,102,940.00 บาท 
  1.2  เงินเฉลี่ยคืน ( 17.75 % )                                  เงิน   24,036,140.00 บาท 
                                         รวม                 เงิน 119,139,044.00 บาท 
 

2. เป็นของสมาชิกโดยรวม  ร้อยละ  11.34  ของกำไรสุทธิ  คือ 
2.1 ทุนสำรอง  ( 10.39 %)                                      เงิน   14,066,379.76 บาท 
2.2 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ( 0.74%)              เงิน      1,000,000.00 บาท 
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ ( 0.15%)                          เงิน         200,000.00 บาท 
2.4  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ( 0.00 %)               เงิน           5,000.00 บาท 
2.5  ทุนจัดตั้งสำนักงาน/ขยายกิจการ ( 0.00 %)            เงิน           2,000.00 บาท 
2.6  กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  ( 0.04 %)               เงิน          50,000.00 บาท 

                                                                 รวม                เงิน    15,323,379.76 บาท 
 

3. เป็นของกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ร้อยละ  0.69  ของกำไรสุทธิ คือ 
3.1  โบนัสกรรมการ/เจ้าหน้าที่ ( 0.69 %)                    เงิน       927,200.00 บาท   

                      รวม                 เงิน      927,200.00 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 135,419,623.76 บาท (เงินหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันหกร้อยยี่สิบ
สามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 
 

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

5.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ในการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ 
ประจำปี 2565 
       5.3.1 แผนงานการดำเนินงานสหกรณ์ ปี 2565 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2565 

เป้าหมาย 
ผลดำเนินงาน
(จำนวนที่เพ่ิม) 

อัตราเพิ่ม 
(%) 

เป้าหมาย 

1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 150 202 134.67 150 
2. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 85,000,000.00 73,957,270.00 87.01 70,000,000.00 
3. จำนวนเงินให้กู้สามัญ (บาท) 10,000,000.00 5,107,081.00 51.07 5,000,000.00 
4. จำนวนเงินให้กู้ฉุกเฉิน (บาท) 1,500,000.00 3,906,800.00 260.45 4,000,000.00 
5. จำนวนเงินให้กู้สามญัระยะปานกลาง   (บาท) 30,000,000.00 61,199,761.00 204.00 30,000,000.00 
6. จำนวนเงินลงทุน (บาท) 200,000,000.00 180,000,000.00 90.00 500,000,000.00 
7. จำนวนเงินฝากสหกรณ์อื่น (บาท) 20,000,000.00 - - 50,000,000.00 
8. จำนวนเงินรับฝาก (บาท) 5,000,000.00 131,050,736.08 2,621.01 250,000,000.00 
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       5.3.2  ประมาณการรายรับสหกรณ์ปี 2565 
ประมาณการรายรับ ประมาณการ 

ปี 2564 
รายรับจริง         ประมาณการ 

ปี 2565 
1.  ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 155,000,000.00 153,370,291.00 155,000,000.00 
2.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00 10,100.00 10,000.00 
3.  ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร/ชุมนุมและ  
    รายได้อื่น 

300,000.00 96,517.01 100,000.00 

4.  เงินปันผลรับจากสหกรณ์ฯ อื่น 1,500,000.00 210,631.08 1,700,000.00 
5.  เงินปันผลจากเงินลงทนุตราสารหนี้ 15,000,000.00 15,167,071.25 20,100,000.00 
6. รายได้จากการประมลูร้านค้า 380,000.00 - - 
7. ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบนัอ่ืน 2,345,000.00 2,110,369.89 2,000,000.00 

รวมประมาณรายรับ 179,040,000 170,964,980.23 178,910,000.00 
          5.3.3  ประมาณการรายจ่ายดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2565 

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายจ่ายจริง 

ปี2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
1. หมวดเงินเดือน   และค่าจ้าง    
 1. เงินเดือนค่าจ้างป ี2563 จำนวน 4 อัตรา                   1,150,800.00 1,150,800.00 1,235,280.00 
 2. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา - - - 
 3. เจ้าหน้าที่ใหม่ - อัตรา   

 
  

 4. ผู้จัดการ หรือ รองผู้จัดการ  1  อัตรา 360,000.00 -   360,000.00 
รวม 1,510,800.00 1,150,800.00 1,595,280.00 

2.  หมวดค่าตอบแทน    
 1. ค่าล่วงเวลา 95,000.00 74,600.00 95,000.00 
 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 185,000.00 133,800.00 185,000.00 
 3. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชมุ 8,400.00 8,400.00 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 230,000.00 235,085.00 230,000.00 

รวม 613,400.00 546,885.00 613,400.00 
3.  หมวดค่าใช้สอย    
 1.ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
   - ค่าถ่ายเอกสาร  
   - ค่าส่งจดหมายลงทะเบียน 
   - ค่าตอบแทนแม่บ้าน        
   - ค่าของท่ีระลึก               
   - ค่าธรรมเนียมธนาคาร      
   -ค่าใช้จ่ายท่ัวไป เช่นค่าเช่ารถค่าถ่ายรูป   
   -ค่าหรีด 

100,000.00 55,449.00 100,000.00 

 2. ค่าเช่าสถานที ่ 5,000.00 1,500.00 5,000.00 
 3. ค่ารับรอง 100,000.00 66,117.00 100,000.00 
 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย 50,000.00 - 50,000.00 
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 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตามลูกหนี้ 20,000.00 3,000.00 20,000.00 
 6. ค่าประกันสังคม 39,072.00 25,230.44 40,000.00 

   

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายจ่ายจริง 

ปี2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
 7.  ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง ครภุณัฑ์ 20,000.00 7,550.00 20,000.00 
8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงาน 50,000.00 37,000.00 50,000.00 
9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและประชุมสมัมนา 
    (ค่าเบี้ยเลี้ยง ,ที่พัก,พาหนะ,ลงทะเบียน) 

100,000.00 - 100,000.00 

10.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมใหญ ่ 5,900,000.00 3,009,459.80 6,000,000.00 
11. เงินสนับสนุนกิจกรรมสนง. 
    สาธารณสุขจังหวัดราชบรุ ี

110,000.00 110,000.00 120,000.00 

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

460,000.00 416,600.00 460,000.00 

14. ค่าใช้จ่ายสงเคราะหส์มาชิกถึงแก่กรรม  1,000,000.00 1,145,000.00 1,000,000.00 
15. ค่าสวัสดิการสมาชิกและทายาทสายตรงถึง 
      แก่กรรม 

100,000.00 91,000.00 100,000.00 

16.  ค่าสาธารณูปโภค 70,000.00 62,316.85 70,000.00 
17.  จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ และ เงินรบัฝาก 24,000,000.00 24,623,911.61 27,000,000.00 
18.  ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 200,000.00  100,000.00 
19.  ค่าพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ 
      19.1 ค่าดูแลโปรแกรม 
      19.2 ค่าพัฒนาโปรแกรม 

 
30,000.00 
50,000.00 

 
22,500.00 
54,000.00 

 
30,000.00 

100,000.00 
รวม 32,434,072.00 29,750,634.70 35,495,000.00 

4. หมวดค่าวัสดุ    
   วัสดุสำนักงาน  300,000.00 298,438.00 300,000.00 

รวม 300,000.00        298,438.00 300,000.00 
5. หมวดครุภัณฑ์    
1. เก้าอี้นั่งทำงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์   7,500.00 7,450.00 - 
2. เครื่องวัดอุณหภมูิ 4 เครื่อง - 1,626.00 - 
3. เครื่องโทรศัพท์มือถือ - - 5,000.00 

4. โทรศัพท์สำนักงาน - - 7,000.00 

   

รายการ 
ประมาณการ 

ปี 2564 
รายจ่ายจริง 

ปี2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
5. เครื่อง Printer - - 20,000.00 

รวม 7,500.00 9,076.00 32,000.00 

รวมทุกหมวด 34,865,772.00 31,755,833.70 38,035,680.00 

 
  มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………..…….............................. 



 

73 รายงานประจ าปี 2564 

5.4  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  2565 
 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  หมวด  4  ข้อ 17  เรื่องการกู้ยืมเงินหรือ
การค้ำประกัน ระบุว่า “วงกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด  หรือ            นายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง” 
 

ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563  วันที่  16  มกราคม  2564  ที่ประชุมได้อนุมัติให้กู้เงินสำหรับ
ดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 วงเงินกู้ยืม 700,000,000.00 บาท  (เงินเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
 

ในปี 2565  คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมของ สหกรณ์ ฯ เห็นสมควร
กำหนดวงเงินกู้ยืม  วงเงิน 700,000,000.00 บาท (เงินเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เพ่ือความคล่องตัวและมีสภาพ
คล่องในการดำเนินกิจการ สามารถรองรับความต้องการของสมาชิกในการ กู ้ย ืมเงินได้อย่างดีและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และขออนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่  
 

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

5.5  พิจารณาการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ประจำปี 2565 
 

 ในปี  2557 – 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  ได้นำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ว.ด.ป.  
ออกหุ้นกู ้

ชื่อบริษัทท่ีถือหุ้น 
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 
15 พ.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 
2 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 
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19 พ.ย. 2563 บ. เฮ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด HMC30NA 19 พ.ย. 2573 30,000,000.00 4.20 
27 พ.ย. 2563 บ. อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) IVL30NA 23 พ.ย. 2573 20,000,000.00 3.42 
20-พ.ค.-64 บ. ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC365A 20-พ.ค.-79 15,000,000.00 4.1 
6-ก.ค.-64 บ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTSG317A 6-ก.ค.-74 20,000,000.00 3.77 
9-ก.ค.-64 บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด MINT257A 9-ก.ค.-68 5,000,000.00 3.6 
4-ส.ค.-64 บ. บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU318A 4-ส.ค.-74 35,000,000.00 3.8 
15-ก.ย.-64 บ. บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) BCPG339A 15-ก.ย.-76 15,000,000.00 3.61 
23-ก.ย.-64 บ. ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) CPFTH339A 23-ก.ย.-76 25,000,000.00 3.7 
21-ต.ค.-64 บ. ซี เค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) CKP310A 21-ต.ค.-74 20,000,000.00 3.58 
3-พ.ย.-64 บ. อินโดรามา เวนเจอรส์ จำกัด (มหาชน) IVL325A 3-พ.ค.-75 10,000,000.00 3.6 
8-พ.ย.-64 บ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTSC31NA 8-พ.ย.-74 15,000,000.00 3.66 

รวมท้ังสิ้น 542,772,040.95  
 

แผนการลงทุนในปี  2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  มีแผนการลงทุนในปี  2565  ในการซื้อพันธบัตรรัฐบาล

หรือตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯในวงเงิน 500,000,000 บาท 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
 
5.6  พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำป ี2565 และกำหนดธรรมเนียมสอบบัญช ี
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ราชบุรี จำกัด หมวด 4 ข้อ 24 เรื่องการตรวจสอบ
บัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ ระบุว่า “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ              ที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง”  
 

  ในปี 2564 สหกรณ์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์คือ นางมยุรี เทพาหุดี   ผู้
ชำนาญงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ในอัตราค่าตอบแทนเป็นเงิน 70,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและให้ข้อเสนอแนะด้วยดี 
  สำหรับปี  2565   คณะกรรมการดำเนินการฯ  ได้พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีของ สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2565             ซึ่งมีผู้เสนอ  2  
ราย  คือ 

1. นายกฤษณพัฒน์ บุบผา  เสนอราคา 70,000.00  บาท  
2. นางมยุรี  เทพาหุดี  เสนอราคา 80,000.00  บาท   

 คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรให้       ผู้สอบ
บัญชีอันดับ 1  คือ นายกฤษณพัฒน์ บุบผา เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจำปี 2565  แต่ถ้ามีเหตุอันใดที่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้จัดจ้าง  ลำดับที่ 2 คือ นางมยุรี เทพาหุดี  เป็นผู้สอบบัญชีแทน   

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนวงเงิน 
70,000.00 บาท (เงนิเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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5.7  พิจารณาค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 
สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด ข้อ 
71 (9) คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการดำเนินการ กรรมการอื่นๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  สำหรับเป็นหลักในการใช้จ่ายเงินของ
คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกรวมตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องอ่ืนด้วย ดังมีรายการต่างๆ 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 เท่าที่จ่ายจริงคืนละ 
        ไม่เกิน 2,500 บาท/คน 

 (2)  ที่พักอ่ืนให้จ่ายได้คืนละ ไม่เกิน  500 บาท 
                     4.  ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละไม่เกิน  700  บาท 
            5.  ในกรณีที่ผู้จัดประชุมมีค่าเบี้ยเลี้ยงให้  ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงกับผู้จัดประชุมทางเดียว 
ทั้งนี้รายละเอียดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่จะกำหนดต่อไป จึงเสนอมาเพ่ืออนุมัติ 

 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
5.9  พิจารณาผลการสรรหาเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 
      ชุดที่ 39 ประจำปี 2565  แบบแบง่เขต ประกาศผลการเลือกตั้ง 

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

ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38  ประจำปี  2564  หมดวาระ 8  คน ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 7 คน  ดังนี้ 
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ตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายสุริยะ  คูหะรัตน์ (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 
 1.  นายพิสุทธิ์  คงขำ  (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 2.  นายชวนันท์  อ่ิมอาบ  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 3.  นายเฉลิม  ลภัสบุญทวี มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 4.  นางขวัญใจ  สายศิริ  (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 5.  นายประยุทธ  นงค์นวล  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 6.  นายรังษ ี  ศรีมี  มีคุณสมบัติลงสมัครใหม่ได้ 
 7.  นางวนิดา  สิงหชาติปรีชากุล (ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครั้งต่อไป  ครบ 2 วาระติดต่อกัน) 
 ที่ประชุมกำหนดเปิดรับสมัคร กรรมการดำเนินการ(แบบแบ่งเขต) ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรร
หาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด  
พ.ศ. 2549  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2549 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533  และข้อบังคับ 78(8)  ข้อ 
106 และ ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการแบบแบ่งเขต  ชุดที่  39  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564  ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 8  วันที่ 18 กันยายน 2564 มีตำแหน่งประธาน 1 คน และ 
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพิ่มแบบแบ่งเขตจำนวน 7 คน ดังนี้ 
ตำแหน่งประธานกรรมการ 
 เลือกทุกเขต เลือกได้ 1 คน มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายอำนาจ สุภาพ 
หมายเลข  2 แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ 

 
ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ 

เขตที่ 1  สสจ.ราชบุรี,สบส.เขต 5,วพบ.ราชบุรี,วพบ.จักรีรัช, ศูนย์อนามัยที่ 5, อำเภอวัดเพลง  สมาชิก
ส่งตรง สมาชิกหักเงินต้นสังกัด และสมาชิกลูกจ้างประจำเกษียณ เลือกกรรมการได้ 3  คน  มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี 
หมายเลข  2 นายสมเกียรติ เอ้ียวตระกูล 
หมายเลข  3 นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์ 
หมายเลข  4 นายรัก สมพงษ์เจริญ 
หมายเลข  5* นายสีหชัย ขอเสงี่ยม 

 

* หมายเหตุ  หมายเลข 5 นายสีหชัย ขอเสงี่ยม ขอถอนสิทธิ์ 
เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได้  3  คน  มีผู้สมัครดังนี้ 

หมายเลข ชื่อ สกุล 
หมายเลข  1 นายเจตน์ กระเครือ 
หมายเลข  2 นายรังษี ศรีมี 
หมายเลข  3 นายประยุทธ นงค์นวล 
หมายเลข  4  นางสาวละออ สวัสดินาม 
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เขตที่ 3  รพ.ดำเนินสะดวก  ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติมเนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 

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

 
หมายเลข ชื่อ สกุล 

หมายเลข  1 นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ 
หมายเลข  2 นายชูพินิจ สาลีสวัสดิ ์

 

เขตที่ 5  อำเภอจอมบึง,อำเภอสวนผึ้ง,อำเภอบ้านคา,อำเภอปากท่อ ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม
เนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 

 

ผลการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการ  ดังนี้ 
ประธานกรรมการ เลือกได้ 1 คน ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 

เขตที่ 1 สสจ.ราชบุรี,สบส.เขต 5,วพบ.ราชบุรี,วพบ.จักรีรัช, ศูนย์อนามัยที่ 5 อำเภอวัดเพลง  สมาชิกส่ง
ตรง สมาชิกหักเงินต้นสังกัด และสมาชิก ลูกจ้างประจำเกษียณ เลือกกรรมการได้ 3 คน ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนน
มากที่สุด คือ 

 

 
 เขตที่ 2  รพ.ราชบุรี   เลือกกรรมการได้  3  คน  ผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 
 

 

เขตที่ 3  รพ.ดำเนินสะดวก  ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติมเนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 

 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายอำนาจ สุภาพ   
หมายเลข  2 แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ   

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายเฉลิม ลภัสบุญทวี   
หมายเลข  2 นายสมเกียรติ เอ้ียวตระกูล   
หมายเลข  3 นางประนอม จิตต์ทนงศักดิ์   
หมายเลข  4 นายรัก สมพงษ์เจริญ   
หมายเลข  5 นายสีหชัย ขอเสงี่ยม ขอถอนสิทธิ์ 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายเจตน์ กระเครือ   
หมายเลข  2 นายรังษี ศรีมี   
หมายเลข  3 นายประยุทธ นงค์นวล   
หมายเลข  4  นางสาวละออ สวัสดินาม   
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เขตที่ 4  อำเภอเมืองราชบุรี,อำเภอโพธาราม,อำเภอบ้านโป่ง,อำเภอบางแพ,สสอ.ดำเนินสะดวก   เลือก
กรรมการได้ 1 คน มีผู้ที่ได้เลือกตั้งคะแนนมากท่ีสุด คือ 

 

 

เขตที่ 5  อำเภอจอมบึง,อำเภอสวนผึ้ง,อำเภอบ้านคา,อำเภอปากท่อ ไม่มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม
เนื่องจากคณะกรรมการยังอยู่ครบ 
 

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

 

ระเบียบวาระที่ 6 
เรื่องอื่นๆ 
 
6.1  เร่ืองจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ........................................................................ ........................... 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………...………................... 
 

6.2  เร่ืองจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
............................................................................................................................. .................................................... 
...................................................................................................................................................... ........................... 
.................................................................................................................... ............................................................. 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………...………................... 
 

 

6.3 เร่ืองสวัสดกิารสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี  จำกัด 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ........................................................................ ........................... 
 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………...………................... 
 

 
 

หมายเลข ชื่อ สกุล จำนวนคะแนน ลำดับที่ 
หมายเลข  1 นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์   
หมายเลข  2 นายชูพินิจ สาลีสวัสดิ ์   
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บันทึก 
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............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ........................................................................ ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ .............................................................................................. ........................... 
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................................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................ ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ........................................................................ ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................ .............................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
...................................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ............................................................ ........................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
ปิดประชุมเวลา…………………………. น. 
 

 



 



 

80 รายงานประจ าปี 2564 

 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2564 

 
 
 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุราชบุรี จำกัด 

 
 
 
 
 
 

วันที่  22  มกราคม  2565 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
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ระเบียบวารการประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2565 

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
                     3.1 รายงานสถานการณ์การเงินของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
                     3.2 สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
                     3.3 รายชื่อสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 
                     3.4 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
                       4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงานของสมาคม                    
ประจำปี 2565 
                       4.2 พิจารณางบประมาณรายรับประจำปี 2565 
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ระเบยีบวาระที ่1 
เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ราบ 

 1.1ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด หมวด 9 การ
ประชุมใหญ่ ข้อ 40. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และข้อ 42. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม 
 ขณะนี้มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเกิน ........... คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุม 
มติที่ประชุม................................................. .................................................................... ........................................ 
 

 1.2 แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม     

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

 1.3 ขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 
 

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

ระเบยีบวาระที ่2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

2.1 ร ับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  พ.ศ. 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์               
ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  - ขอบคุณสมาชิกสมาคมที่เข้าร่วมจนครบองค์ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ราชบุรี จำกัด วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
          วาระท่ี 3  เสนอเพ่ือทราบ 

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 
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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 
งบดุล 

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 
ทุน 
 ทุนสมาคมปี 2562         1,976,838.10 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย            247,974.88 
 รวมทุน           2,224,812.98 
  รวมหนี้สินและทุน        2,793,432.98 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
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 รับทราบ 
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3.3 รายช่ือสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 
 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงิน 

สงเคราะห์ศพ 
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 11 กรกฎาคม 2563 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 226,200.00 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

สุริยะ  คูหะรัตน์ 
                                                                   (นายสุริยะ  คูหะรัตน์) ประธานในที่ประชุม 

              นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                                            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 

 
วนิดา สิงหชาติปรีชากุล 

                                           (นางวนิดา สิงหชาติปรีชากุล)  
      เลขานุการ/กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

                                               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
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ระเบียบวาระที่ 3 
 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานสถานการณ์การเงินของสมาคม  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
งบรายได้ – รายจ่าย 

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564 
รายได้          บาท 
 ค่าสมัครสมาชิก                 9,100.00 
 ค่าบำรุงรายปี                                 118,550.00 
 ดอกเบี้ยรับเงินรับฝากสหกรณ์ฯ                       43,666.22 
 ดอกเบี้ยรับเงินรับฝากธนาคาร        470.88 
 รายได้เงินสงเคราะห์             123,282.00 
 รวมรายรับ             295,069.10 
 

รายจ่าย 
 ค่าหรีด         1,000.00 
 ค่าวัสดุสำนักงาน                14,445.00 
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่               25,000.00 
 ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา      7,200.00 
 ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  1,060.00 
 รวมรายจ่าย                48,705.00 
 รายได้สูงกว่ารายจ่าย             246,364.10 
 

 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 

งบการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สินทรัพย์         บาท 
 ธนาคารกรุงไทยเงินฝากออมทรัพย์           377,061.56 
 เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ         3,354,335.52 
  รวมสินทรัพย์         3,731,397.08 
 

หนี้สินและทุน 
หนี้สิน 
 เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า         1,260,220.00 
  รวมหนี้สิน         1,260,220.00 
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ทุน 
 ทุนสมาคมปี 2563         2,224,812.98 

รายได้สูงกว่ารายจ่าย            246,364.10 
 รวมทุน           2,471,177.08 
  รวมหนี้สินและทุน        3,731,397.08 
 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
 
 
3.2  สรุปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 

ลำดับ รายการ 
จำนวนสมาชิก 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ยอดยกมาจากปีก่อน 2,266  
2 สมาชิกสมัครใหม่ระหว่างปี 91  
3 สมาชิกขอลาออก 1  
4 สมาชิกท่ีเสียชีวิต 6   
5 สมาชิกขาดคุณสมบัติ 15  
6 ยอดคงเหลือยกไป 2,335  

 

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

 
 
3.3 รายช่ือสมาชิกสมาคมที่เสียชีวิต 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงิน 

สงเคราะห์ศพ 
1 นายวิชัย พรหมทัต สมาชิกสมทบ 19 กันยายน 2563 226,300.00 
2 น.ส.สาวนะ พบสุข ข้าราชการบำนาญ 28 มกราคม 2564 226,700.00 
3 นายอเนก เส็งแดง ศบส.เขต 5 17 มีนาคม 2564 228,800.00 
4 นางวรรณี เนื้อนุ่ม ข้าราชการบำนาญ 8 พฤษภาคม 2564 229,500.00 
5 นายสนั่น อ้นแสง สมาชิกสมทบ 1 สิงหาคม 2564 232,300.00 
6 นายเสน่ห์ ป้อมเมือง ศบส.เขต 5 2 ธันวาคม 2564 *อยู่ระหว่างดำเนินการ* 

 

 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................................ 
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3.4 รายงานผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
 1. สมาชิก 
  - สมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563   จำนวน        2,266   คน 
  - มีผู้สมัครระหว่างปี     จำนวน            91   คน 
  - สมาชิกขอลาออก     จำนวน             1   คน 
  - สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี    จำนวน             6   คน 
                     - สมาชิกขาดคุณสมบัติ     จำนวน            15   คน 
     คงเหลือสมาชิก   จำนวน       2,335  คน 
 2. รายรับ 

รายการ จำนวนเงิน 
ค่าสมัครครั้งแรกชำระค่าสมัคร 100 บาท (เก็บครั้งเดียว) 9,100.00 
เงินค่าบำรุงรายปี 50 บาท เก็บทุกปี 118,550.00 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 43,666.22 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์ 470.88 
รายได้เงินสงเคราะห์ศพร้อยละ 9 
        - พ.ท.โอษฐ์          แก้วเจริญ 
        - นายวิชัย            พรหมทัต 
        - น.ส.สาวนะ         พบสุข 
        - นายอเนก           เส็งแดง         
        - นางวรรณี           เนื้อนุ่ม 
        - นายสนั่น            อ้นแสง       

 
20,358.00 
20,367.00 
20,403.00 
20,592.00 
20,655.00 
20,907.00 

 รวม 295,069.10 
 

 
3. รายจ่าย 

รายการ จำนวนเงิน 
ค่าพวงหรีด 1,000.00 
ค่าวัสดุสำนักงาน  (ใบเสร็จสมาคม) 14,445.00 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 25,000.00 
ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา 7,200.00 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน,ค่าถ่ายเอกสาร) 1,060.00 

รวม 48,705.00 
 

 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................... 
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4. การฝากเงิน 
 - ฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด  ประเภทออมทรัพย์ จำนวนเงิน 3,354,335.52 บาท    
 - ฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์ประเภทออมทรัพย์   จำนวนเงิน   377,061.56 บาท 
 

5. การให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ 
 คณะกรรมการดำเนินงานได้บริหารงานของสมาคมฯ  ด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เห็นผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกของสมาคมฯ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนนิงานของสมาคม ประจำปี 2565 
 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี  2564 

ใช้จ่ายจริง 
ม.ค.-ธ.ค.2564 

งบประมาณ 
ปี 2565 

หมวดค่าตอบแทน    
1. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (5 คน) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
2. ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา 15,000.00 7,200.00 15,000.00 

หมวดวัสดุสำนักงาน    
3. ซองจดหมาย 2,000.00 0.00 0.00 
4. แสตมป์ 6,000.00 0.00 0.00 
5. เครื่องเขียนแบบพิมพ์  

(กระดาษ A4 , ใบเสร็จรับเงินฯลฯ) 
15,000.00 14,445.00 20,000.00 

หมวดค่าใช้สอย    
1. ค่าถ่ายเอกสาร , ส่งจดหมาย

ลงทะเบียน , ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 
5,000.00 1,060.00 5,000.00 

2. ค่าพวงหรีด 10,000.00 1,000.00 10,000.00 
รวม 78,000.00 48,705.00 75,000.00 

 

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

4.2 พิจารณางบประมาณรายรับประจำปี 2565 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี  2565 

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 2564 
ศูนย์ประสานงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุราชบุรี จำกัด 
 

วันที่ 22 มกราคม 2565 
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 
สรุปผลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)และสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.) 
 

ศูนย์ประสานงานสมาคม  อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
 

การสมัครสมาชิกสมาคม  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.cpct.or.th ปัจจุบันสมาคม สสธท.เปิดรับ
สมัครอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ 
 

รายช่ือ สมาชิกสมาคม สสธท. เสียชีวิต ประจำปี  2564 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน เสียชีวิตเม่ือวันที่ 
เงิน 

สงเคราะห์ศพ 
1 น.ส.สาวนะ พบสุข ข้าราชการบำนาญ 28 มกราคม 2564 1,015,708.95 
2 นายอเนก เส็งแดง ศบส.เขต 5 17 มีนาคม 2564 1,009,837.25 

 

 
สรุป จำนวนสมาชิกประจำศูนย์ประสานงาน  ประจำปี  2564 จำนวน  1,445  ราย 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

ศูนย์ประสานงานสมาคม  อยู่ที่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 
 

การสมัครสมาชิกสมาคม  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ท่ี www.fscct.or.th  
 

สรุป จำนวนสมาชิกประจำศูนย์ประสานงาน  ประจำปี  2564  จำนวน  58  ราย 
 

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

 
 
 



 



 


