
 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 
สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขนครนายก จ ากัด 

วันที ่19 ธันวาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมกนกวรรณ  โรงแรมจันทรารีสอรท์  จังหวัดนครนายก 

ผู้เข้าประชุม      จ ำนวน  622 คน  ประกอบดว้ย 
 1. สมำชิกสหกรณ ์     จ ำนวน  603 คน 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชดุที่  26  จ ำนวน                  15  คน  ประกอบดว้ย 
 2.1.นำยธณเูกียรติ ใจยงค ์                   ประธำนกรรมกำร 
 2.2.นำยสพุรรณ มะลิวลัย ์  รองประธำนคนที่  1  
 2.3.นำยวิศำล คนเสงี่ยม  รองประธำนคนที่  2  
 2.4.นำงดวงใจ นวลทอง  กรรมกำร/เหรญัญิก  
 2.5.นำยสรุพงษ ์ พฒุซอ้น  กรรมกำร   
 2.6.นำงมำลี รุง่เจรญิ   กรรมกำร   
 2.7.นำยสนุทร บญุเขียน  กรรมกำร   
 2.8.นำยธวชัชยั ดีทองสขุ  กรรมกำร   
 2.9.นำยธรรมรตัน ์ ชำยน ำ้เค็ม  กรรมกำร   
 2.10.นำยวีรชยั ยอดวิศิษฎศ์กัด์ิ  กรรมกำร  
 2.11.นำงทวินนัท ์ หะมณี   กรรมกำร  
 2.12.นำงอมัพวนั แจ่มศรี   กรรมกำร  
 2.13.นำงเนตรอรุณ วรรณพำหลุ  กรรมกำร 
 2.14.นำงสำวอรทยั ฟ้ำหทยั   กรรมกำร 
 2.15.นำยบญุช ู     กนับวัลำ  กรรมกำร/เลขำนกุำร  
 3. เจำ้หนำ้ที่สหกรณ ์  จ ำนวน  4 คน ประกอบดว้ย 
 3.1.นำงสำวนิชำภำ   ประสงคด์ ี  ผูจ้ดักำรสหกรณ ์
  3.2.นำงสำวเมธำวี ใจยงค ์   เจำ้หนำ้ที่สหกรณ ์
 3.3.นำงสำวสดุำรตัน ์ สรุวิงษ ์   เจำ้หนำ้ที่สหกรณ ์
 3.4.นำงสำวเกศรำภรณ ์ ครุธทรพัย ์  เจำ้หนำ้ที่สหกรณ ์
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นำงสำวทศันีย ์ เคียนทอง ต ำแหน่ง  นกัวิชำกำรตรวจสอบบญัชีช  ำนำญกำร 
 2.นำงสรุีย ์ ศรีพนัธุ ์ ต ำแหน่ง  นกัวิชำกำรตรวจสอบบญัช ี  

    3.นำยณรงค ์ แปลงแดง ต ำแหน่ง  ผอ.กลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์1 
  4.นำงสำวชวำลำ พลเวียง ต ำแหน่ง  นกัวิชำกำรสหกรณป์ฏิบตัิกำร 
  5.นำงสำวแพรวพรรณ บญุพล ี ต ำแหน่ง  นกัวิชำกำรสหกรณป์ฏิบตัิกำร 
  6.นำงจำรุณี ศภุกำญจน ์ ต ำแหน่ง  ผูส้อบบญัช ี
  7.นำยสทุธิพงษ ์ ธรรมรกัษ ์ ต ำแหน่ง  ผูต้รวจสอบกจิกำร 



 

 8.นำงสินนีำฎ  ธรรมรกัษ ์ ต ำแหน่ง  ผูช้่วยผูต้รวจสอบกิจกำร 
เปิดประชุม เวลำ  09.00  น. 
 นำยธณูเกียรติ  ใจยงค ์ประธำนกรรมกำร  ท ำหนำ้ที่ประธำนในที่ประชุม เม่ือสมำชิกครบองคป์ระชุม 
กลำ่วเปิดกำรประชมุพรอ้มด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระดงัต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1.เรื่องที่ประธำนแจง้ใหท้รำบ 
เป้าหมายสหกรณ ์คือ “ สหกรณม์ั่นคง “ 

เป้าหมายสมาชิก คือ “ ประโยชนม์ั่นคง “ 
 - กูด้อกเบีย้ต ่ำ 
 - ฝำกดอกเบีย้สงู 
 - ปันผลสงู 
 - สวสัดิกำรดี 

แนวคดิการบรรลุเป้าหมาย 
“ สหกรณ์จะมั่นคงได้ด้วย บุคคล 3 ฝ่ำย มีควำมรู ้ร่วมมือกัน จัดกำรกิจกำรสหกรณ์ ให้มีก ำไร 

ปลอดภยั แบ่งปันผลประโยชนก์นัอย่ำงยตุิธรรม สมเหตสุมผล “ 

วิเคราะหปั์จจัยภายใน/ ภายนอก และแนวทางการด าเนินการต่อไป 

วิเคราะหปั์จจัยภายใน 
1. บุคคล 3 ฝ่าย : มีความรู้ 
บคุคล 3 ฝ่ำย ซึ่งหมำยถึง สมำชิก คณะกรรมกำร และเจำ้หนำ้ที่ นบัว่ำเป็นองคป์ระกอบส ำคญั ที่จะขบัเคลื่อน
สหกรณใ์หบ้รรลเุปำ้หมำย บคุคลที่จะขบัเคลื่อนสหกรณใ์หบ้รรลเุปำ้หมำยได ้จะตอ้งมีควำมรูค้วำมสำมำรถ 
 1.1. สมาชิกมีความรู้ 
 1.1.1. บทบำทหนำ้ที่ สทิธิ ประโยชน ์เช่น 

- บทบำทหน้ำที่ในพิจำรณำ : เลือกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร เลือกผูต้รวจสอบกิจกำร   เลือก
ผูต้รวจสอบบญัชี พิจำรณำจดัสรรก ำไรสุทธิ พิจำรณำประมำณกำรรบัจ่ำยประจ ำปี พิจำรณำ
แกข้อ้บงัคบั เป็นตน้ 

 - บทบำทหนำ้ที่ในกำรติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร : ติดตำมจำกรำยงำน
กำรตรวจสอบกิจกำร จำกรำยงำนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร เป็นตน้  

- สิทธิในกำรรบัรูข้อ้มลูกำรด ำเนินงำนสหกรณ ์สิทธิในสวสัดิกำร สิทธิในกำรกูฝ้ำกซือ้หุ้น  เป็นตน้ 
- ประโยชนท์ี่จะไดร้บัจำกกำรกู ้ฝำก หุน้ สวสัดิกำร เป็นตน้ 

1.1.2. ขอ้บงัคบั ระเบียบ ของสหกรณ ์เชน่ 
- ขอ้บงัคบัสหกรณ ์
- ระเบียบสหกรณ ์: ว่ำดว้ยกำรกู ้ว่ำดว้ยกำรฝำก ว่ำดว้ยหุน้ ว่ำดว้ยสวสัดิกำร เป็นตน้ 

1.1.3. กำรบรกิำรต่ำง ๆ และรำยละเอียด 

  # สมาชิกมีความรู้ไม่เพียงพอ : สง่เสรมิใหม้ีควำมรูเ้พียงพอ โดย 



 

 - จัดให้สมำชิกได้รับควำมรู ้ และได้รับข้อมูลข่ำวสำร ทำงช่องทำงต่ำง ๆ เช่น FB Line                  
กำรประชมุหน่วยงำน เป็นตน้ 
- จดัใหไ้ดร้บักำรอบรม 

   1.2. คณะกรรมการมีความรู้ 
  1.2.1. ตอ้งมีควำมรูเ้ช่นเดียวกับสมำชิกเป็นพืน้ฐำน  
 1.2.2. บทบำทหนำ้ที่ตำมขอ้บงัคบั 
 1.2.3. กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ค ำสั่ ง ประกำศ ข้อบังคับและอื่น ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ ์

1.2.4. กำรบรหิำร เชน่ 
- กำรบริหำรตำมหลกัธรรมำภิบำล : 6 หลกั หลกัคุณธรรม หลกันิติธรรม หลกัโปร่งใส หลกัมี  
สว่นรว่ม หลกัคุม้ค่ำ หลกัรบัผิดชอบ 

- กำรบรหิำรทั่วไป : 4 M man money material method/management 
- กำรบริหำรสหกรณ์ : กำรแบ่งงำน แผนงำน กำรประชุมคณะต่ำง ๆ กำรเงินและงบกำรเงิน  
ต่ำง ๆ กำรจดัท ำระเบียบต่ำง ๆ กำรจดัท ำประมำณกำรรบัจ่ำยประจ ำปี กำรจดัสรรก ำไรสทุธิ 
กำรจดักำรเลือกตัง้ กำรจดัประชมุสำมญัประจ ำปี 

 - กำรบรหิำรธุรกจิ : กำรจดักำรทนุและหนีส้นิ ทรพัยส์นิ รำยได ้รำยจ่ำย ก ำไร สภำพคลอ่ง 
 - กำรบรหิำรควำมเสี่ยง กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงและกำรจดักำรควำมเสี่ยง 

- กำรจดักำรควำมรู ้: Data Information Knowledge Wisdom 
 1.2.5. อื่น ๆ เช่น 

- กำรสื่อสำรและกำรน ำเสนอ 
- กำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ื่น ท ำงำนเป็นทีม 
- กำรคิดวิเครำะหแ์ละกำรแกปั้ญหำ 
- ควำมคิดสรำ้งสรรค ์ซึ่งจะเอำมำใชใ้นกำรพฒันำ 

 # คณะกรรมการใหม่มีความรู้ไม่เพียงพอ : สง่เสรมิใหม้คีวำมรูใ้หเ้พียงพอ โดย 
  - จดัใหก้รรมกำรเก่ำถำ่ยทอดควำมรูใ้หก้รรมกำรใหม ่

- จดัใหไ้ดร้บักำรอบรม ประชมุ และศกึษำดงูำน 
 1.3. เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ 
 1.3.1. กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ ที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัและระเบียบสหกรณ์ 
 1.3.2. บทบำทหนำ้ที่ 

- สนับสนุนกำรบริหำร : สนับสนุนข้อมูล รำยงำนกำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำนตำมที่
คณะกรรมกำรมอบหมำย เป็นตน้ 

- กำรบริกำรสมำชิก : กำรรบัสมัครสมำชิก กำรซือ้หุน้ กำรกูเ้งิน กำรฝำกเงินและกำรถอนเงิน 
เป็นตน้ 

 - ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

# เจ้าหน้าทีม่ีความรู้เพียงพอ : สง่เสรมิใหม้ีควำมรูใ้หท้นัสมยัทนักำรเปลี่ยนแปลง โดย 
  - จดัใหไ้ดร้บักำรอบรมหลกัสตูรต่ำง ๆ ประชมุ และศกึษำดงูำน 



 

2. กิจการ : มีก าไร ปลอดภัย 
 2.1. ทุนและหนีส้ิน 
 - ทนุเรือนหุน้และเงินรบัฝำก : อตัรำสว่นเงินรบัฝำก/ทนุเรือนหุน้ = 0.54 เท่ำ หรือ 35/65  

#ยังไม่เหมาะสม ควรจัดกำรใหเ้ป็น 2 - 3 เท่ำ (อำ้งอิง อัตรำส่วนควำมมั่นคงทำงกำรเงินของ ชสอ.
และสหกรณท์ี่มีผลกำรประกอบกำรดีเด่น) 

 - ทนุส ำรองต่อสินทรพัย ์= 5.39 ของสินทรพัย ์

# ยังไม่เพียงพอ ควรจัดให้มี ไม่ต ่ำกว่ำ รอ้ยละ 10 ของสินทรัพย ์(อ้ำงอิง อัตรำส่วนควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน ชสอ. และสหกรณท์ี่มีผลประกอบกำรดี) 

 - ทนุสะสมตำมขอ้บงัคบั : บำงทนุมีนอ้ยและเติบโตชำ้  
อำจไม่ทนักำรใชต้ำมวตัถปุระสงค ์: ควรมีเปำ้หมำยและแผน 

 2.2. สินทรัพย ์
 - ที่ดินอำคำร : ที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ อำคำรมีพืน้ที่ใชส้อยไม่เพียงพอ :มีทำงเลือกดงันี ้

  # ขอใช้ ช้ันบน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เก่า ที่ ส านักงานงานใช้อยู่ เมื่อ 
ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินเลิกใช้ (ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดินก าลังสร้าง) 

 # ขออนุญาต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ขยายส านักงานทีเ่ดิม 

 # ขอเช่าทีร่าชพัสดุทีเ่ดิมของส านักงาน 

 # ซือ้ทีดิ่น สร้างส านักงาน 

 - สภำพคล่อง : สมำชิกกูไ้ดน้อ้ยลง กับ มีเงินทุนเรือนหุน้และเงินฝำกไหลเขำ้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้มีเงิน
เหลือ 

 # สภาพคล่องเกิน ควรจัดการ Demand / Supply 
- ลด Supply : ลดกำรไหลเขำ้ของทนุเรือนหุน้และเงินฝำก เช่น ก ำหนดใหส้มำชิกมีทนุเรือนหุน้ไดไ้ม่เกิน 

3 ลำ้นบำท เป็นตน้ 
- เพิ่ม Demand : น ำเงินเหลือไปฝำกชมุนมุหรือสหกรณอ์ื่น และน ำไปลงทนุในตรำสำรหนีต้รำสำรทนุ 

2.3. รายได ้
- รำยไดจ้ำกใหส้มำชิกกู ้: รำยไดส้่วนมำกมำจำกใหส้มำชิกกู ้ปัจจุบันสหกรณไ์ม่สำมำรถเพิ่มปริมำณ
ธุรกิจได ้เนื่องจำกสมำชิกจ ำนวนมำกกู้เต็มศักยภำพ เมื่อสมำชิกผู้กู้ช  ำระหนีร้ำยเดือนคืนสหกรณ ์
สมำชิกกูก้ลบัไปไดน้อ้ยกว่ำที่ช  ำระหนีม้ำ ท ำใหร้ำยไดใ้นสว่นกำรใหส้มำชิกกู ้มีแนวโนม้รำยไดล้ดลง 

- รำยไดจ้ำกกำรซือ้หุน้ชมุนมุ 
- รำยไดจ้ำกกำรฝำกสหกรณอ์ื่น 
- รำยไดอ้ื่น 

# ควรรักษาปริมาณเงนิกู้ทีอ่ยู่กับสมาชิกไม่ให้ต ่าลงมาก หาช่องทางให้สมาชิกทีย่ังมีศักยภาพ
กู้ได้ กู้เงนิทีช่ าระคืน ให้ได้มากทีสุ่ด  

# ควรน าเงนิทีเ่หลือ ฝากชุมนุมหรือสหกรณอ่ื์นเพื่อหารายได้มากกว่าฝากธนาคาร โดยมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์งบการเงินและอ่ืน ๆ ของแหล่งที่จะน าไปฝากใน
ระยะแรกและลงทุนในตราสารหนีต้ราสารทุนในโอกาสต่อไป 



 

# นอกจากน าเงินเหลือไปหารายได้แล้ว ควรจัดท าโครงการรับฝากเงิน เพื่อน าเงินไปหา
รายได้ทีใ่ห้เพิ่มมากขึน้อีกด้วย 

 2.4. รายจ่าย 
- อัตรำส่วน รำยไดก้่อนหักรำยจ่ำยด ำเนินกำร/รำยจ่ำยด ำเนินกำร ไม่เกิน 25 % (อัตรำส่วนควำม
มั่นคงทำงกำรเงินของ ชสอ.) จำก ประมำณกำรปี  64   28.79 ลบ. / 3.28 ลบ. * 100 = 11.39 %  

   # อยู่ในระดับต ่า ไม่ควรลดลงอีก เพราะจะท าให้ประสิทธิภาพลดลง 

2.5. ก าไรสุทธิ 
 - อตัรำก ำไรสทุธิต่อทุนเรือน หุน้ 

ปี 63 = ก ำไรสทุธิ 26 ลบ. * 100 /ทนุเรือนหุน้ 332 ลบ. = 7.83 % 
 ปี 64 = (ประมำณกำร) = ก ำไรสทุธิ 26 ลบ. * 100/ทนุเรือนหุน้ 350 ลบ. = 7.43 % 

- เปรียบเทียบกบัปีที่ผ่ำนมำ ลดลง 0.40 % 
# มีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากก าไรลดคงที่ ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึน้: พยายามไม่ให้ลดลงมาก โดย
การ ลดการเพิ่มของทุนเรือนหุ้นให้น้อยลง เพิ่มรายได้ให้มากขึน้ เช่น ก าหนดให้สมาชิกมีหุ้น
ได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท หารายได้จากการท าโครงการรับฝากจากสมาชิก แล้วน าไปฝากชุมนุม
หรือสหกรณอ่ื์น หรือน าไปลงทุนในตราสารหนีต้ราสารทุน เป็นต้น 

2.6. ปลอดภัย : การบริหารความเสี่ยง 

 # บริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน : จดัใหม้ีกำรบรหิำรควำมเสี่ยงใหค้รบถว้น 

3. แบ่งปันผลประโยชน ์: ยุติธรรม สมเหตุสมผล 
  ยึดหลกั 

 - ท ำมำกไดม้ำก 
  - ท ำยำกไดม้ำก 
  - เสี่ยงมำกไดม้ำก 
 3.1. ผลประโยชนบ์ุคคล 3 ฝ่าย 
 3.1.1. สมำชิก : ดอกเบีย้เงินกู ้ดอกเบีย้เงินฝำก เงินปันผล/เฉลี่ยคืน และสวสัดิกำร 

- ผูกู้ ้: ไดร้บัผลประโยชนน์อ้ยกว่ำผูฝ้ำกและผูถื้อหุน้ 
- ผูฝ้ำก : ไดผ้ลประโยชนม์ำกกว่ำผูกู้ ้
- ผูถื้อหุน้ : ไดผ้ลประโยชนม์ำกกว่ำผูฝ้ำก 

 # ได้รับผลประโยชนอ์ยู่ในระดับ ดี - ดีมาก : รกัษำระดบัใหอ้ยู่ไม่ต ่ำกว่ำระดบัดี คือ 
  - ผูกู้ ้: ไดด้ีกว่ำกูธ้นำคำรพำณิชย ์

- ผูฝ้ำก : ไดด้ีกว่ำฝำกธนำคำรพำณิชย ์
- ผูถื้อหุน้ : ไดด้ีกว่ำฝำกสหกรณ ์

3.1.2. คณะกรรมกำร : ค่ำตอบแทน สวสัดิกำร โบนสั 
 # ได้รับผลประโยชนอ์ยู่ในระดับปานกลาง : รกัษำระดบัไม่ใหต้ ่ำกว่ำระดบันี ้(เมื่อเทียบกบัเอกชน
และรำชกำร) 

  



 

 3.1.3. เจำ้หนำ้ที่ : เงินเดือน OT สวสัดิกำร กำรเลื่อนเงินเดือน เลื่อนระดบั บ ำเหน็จ โบนสั 
# ได้รับผลประโยชนอ์ยู่ในระดับปานกลาง : รกัษำระดบัไม่ใหต้ ่ำกว่ำระดบันี ้
(เม่ือเทียบกบัเอกชนและรำชกำร) 

 3.2. การจัดสรรก าไรสุทธิ 
- กำรจดัสรรอตัรำเงินปันผล : ไม่มีนโยบำยกำรจดัเงินปันผล 
ควรจัดใหม้ีนโยบำย : รอ้ยละ.....ของก ำไรสุทธิ เพื่อใหม้ีเพียงพอกับส่วนอื่น ๆ เช่น ส่วนสรำ้งควำม
มั่นคง เป็นตน้ 

วิเคราะหปั์จจัยภายนอก 
1. ดำ้นเศรษฐกิจ : อตัรำดอกเบีย้นโยบำย อตัรำดอกเบีย้ตลำดกำรเงิน 

จำกกำรเกิดโรคระบำด ท ำใหเ้ศรษฐกิจตกต ่ำ อตัรำดอกเบีย้ลดลงหลำยครัง้ สหกรณ์ตอ้งลดดอกเบีย้ตำม 
และปัจจุบนัมีข่ำวที่น่ำเชื่อถือไดว่้ำ จะมีวคัซีนป้องกันโรคใชใ้นปี 2564 เม่ือหยุดกำรระบำดได ้เศรษฐกิจจะฟ้ืน
ตวั ดอกเบีย้จะปรบัขึน้ตำมกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ สหกรณจ์ะขึน้ดอกเบีย้ตำม สมำชิกผูกู้บ้ำงรำยมีเงินไดร้ำย
เดือนคงเหลือน้อยมำก อำจจะไม่พอให้หักช ำระหนี ้ ซึ่งจะท ำให้มีปัญหำเงินไม่พอให้หักช ำระหนี ้ : ควร
ก ำหนดใหผู้กู้มี้เงินคงเหลือใหเ้พียงพอ 
2. ดำ้นกฎหมำย : กฎกระทรวงที่ก ำลงัจะประกำศใช ้5 ฉบบั 

- กำรใหกู้แ้ละกำรใหส้ินเชื่อ 
- กำรรบัฝำกเงิน กำรก่อหนีแ้ละกำรสรำ้งภำระผกูพนั รวมถึงกำรกูย้ืมเงินหรือกำรค ำ้ประกนั 
- กำรจดัชัน้สินทรพัยแ์ละกนัเงินส ำรอง 
- กำรก ำกบักำรกระจกุตวัธุรกรรมทำงกำรเงิน 

เมื่อมีกำรประกำศใชก้ฎกระทรวง จะท ำให ้
- สมำชิกกูส้หกรณไ์ดน้อ้ยและมีจ ำนวนไม่นอ้ยที่กูใ้หม่ไม่ได ้ซึ่งตอ้งใชเ้วลำอีกนำนกว่ำจะกลบัมำกูใ้หม่ไดอ้ีก 
- สหกรณซ์ึ่งมีเงินเหลืออยู่แลว้ ยิ่งท ำใหส้หกรณม์ีเงินเหลือมำกยิ่งขึน้ 
- สหกรณต์อ้งน ำเงินเหลือจ ำนวนมำก ไปฝำกชมุนมุ ฝำกสหกรณอ์ื่น หรือใหส้หกรณอ์ื่นกู ้
- สหกรณต์่ำง ๆ มีเงินเหลือมำกขึน้ ควำมตอ้งกำรเงินสหกรณต์่ำง ๆ ลดลง กำรฝำกเงินและกำรกูเ้งินระหว่ำง 
สหกรณล์ดลง อตัรำดอกเบีย้ลดลง 

- ช่องทำงและรำยไดจ้ำกกำรฝำกหรือใหส้หกรณก์ูย้ิ่งนอ้ยลง เม่ือเทียบรำยไดจ้ำกกำรฝำกหรือใหส้หกรณอ์ื่นกู้
กบัใหส้มำชิกกู ้สหกรณม์ีรำยไดน้อ้ยลง 

- ต่อไปสหกรณจ์ะตอ้งหำรำยไดจ้ำกกำรลงทนุในตรำสำรหนีต้รำสำรทนุ 
- วำงแผนใหผู้กู้ม้ีเงินรำยไดร้ำยเดือนใหเ้หลือไม่นอ้ยกว่ำ 30 % ตำมบทเฉพำะกำล 10 ปี โดยก ำหนดระเบียบ
เงินกูใ้หผู้กู้ม้ีเงินเหลือเพิ่มขึน้ทกุปี เช่น เพิม่ขึน้ 3-4 % ของรำยไดร้ำยเดือน เป็นตน้ 

มติทีป่ระชุม รบัทรำบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 

ประธาน แจง้ใหส้มาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 2562 

มติทีป่ระชุม รบัรองรำยงำนกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ ำปี 2562  
 



 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองรายงานกิจการประจ าปี  2563 
  ในรอบปีที่ผ่ำนมำ (1 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 31 ตุลำคม  2563)  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
ชุดที่  26 ได้ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจ            
ของสมำชิกใหด้ีขึน้และมีควำมมั่นคง โดยวิธีร่วมกันด ำเนินกิจกรรมของสหกรณเ์พื่อประโยชนข์องมวลสมำชิก
สหกรณ ์จึงปรำกฏผลงำนดงัรำยงำนที่แสดงตวัเลขรำยกำรเปรียบเทียบทำ้ยนี ้
 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 +เพิ่ม / -ลด 
1.จ ำนวนสมำชิก 
2.ทนุเรือนหุน้ 
3.ทนุส ำรอง 
4.ทนุสะสมตำมขอ้บงัคบั 
5.เงินรบัฝำก 
6.เงินใหกู้ร้ะหว่ำงปี 
7.ลกูหนีเ้งินกู ้
8.สินทรพัยร์วม 
9.รำยได ้
10.ค่ำใชจ้่ำย 
11.ก ำไรสทุธิ 
12.คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
13.เจำ้หนำ้ที่สหกรณ ์

687 
332,828,630.00 
30,831,160.73 
2,540,038.50 

178,653,846.18 
246,366,635.81 
516,434,887.27 
571,956,830.34 
33,753,218.86 
7,700,772.67 
26,052,446.19 

15 
4 

692 
313,094,300.00 
27,557,056.74 
2,344,817.50 

163,582,769.39 
194,074,247.00 
496,489,292.00 
533,206,964.19 
33,436,118.46 
7,734,733.23 
25,701,385.23 
15 
4 

-5 
+19,734,330.00 
+3,274,103.99 
+195,221.00 

+15,071,076.79 
+52,292,388.81 
+19,945,595.27 
+38,749,866.15 

+317,100.40 
-33,960.56 

+351,060.96 
- 
- 

  
สมาชิก ในรอบปีที่ผ่ำนมำ สหกรณม์ีสมำชิกสมัครใหม่ 29 คน และมีสมำชิกสิน้สภำพ 34 คน ยอดลดลงจำก           
ปีก่อน จ ำนวน  5  คน  ณ  วนัที่  31  ตลุำคม  2563 มีจ ำนวนสมำชิกทัง้สิน้  687 คน 
 
 
 
 
 



 
รายได้  รายจ่าย  ก าไรสุทธิ  ปี 2563 
        บาท        % 
1.  รายได้ของสหกรณ ์ 33,753,218.86 100.00 
 - ดอกเบีย้เงินใหกู้แ้ก่สมำชิก 33,413,500.03   98.99 
 - รำยไดอ้ื่น        339,718.83       1.01 
(ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ของสมำชิก ดอกเบีย้รบัจำกเงินฝำกธนำคำร เงินปันผล จำกชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยส์ำธำรณสขุไทย ดอกเบีย้รบัตำมค ำพิพำกษำ และรำยไดเ้บ็ดเตล็ด)   
 2.  รายจ่ายของสหกรณ ์  7,700,772.67  22.81    
 - ดอกเบีย้จ่ำยเงินรบัฝำกของสมำชิก                          4,856,804.84  14.39       
 - ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู ้        4,582.26   0.01                                 
(ธนำคำรกรุงไทย) 
 - ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำน 2,839,385.57   8.41   
3.  ก าไรสุทธิของสหกรณ ์ 26,052,446.19 77.19     
 เพิ่มขึน้จำกปี  2562        351,060.96                     1.37 

ทุนเรือนหุ้น  ณ  วนัที่  31  ตลุำคม 2563 มีจ ำนวนทัง้สิน้ 33,282,863 หุน้  หรือมลูค่ำ 332,828,630.00 บำท  เพิ่มขึน้
จ ำก ปี ก่ อ น   19 ,73 4 ,33 0  บ ำท   ส ม ำชิ ก เห็ น ค วำมส ำคัญ ใน รูป แบ บกำรออมท รัพ ย์ ใน เรื่ อ งดั งก ล่ ำ ว                                  
สหกรณฯ์  จึงมีทุนเรือนหุน้เพิ่มขึน้ตำมล ำดบั  ซึ่งเป็นกำรบ่งบอกถึงควำมมั่นคงของสหกรณแ์ละมวลสมำชิก  ดงัตำรำงที่
แสดงจ ำนวนทนุเรือนหุน้เปรียบเทียบระหว่ำงปีและเฉลี่ยต่อสมำชิก 
 

ปี ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึน้ จ านวนสมาชิก เฉลี่ยต่อสมาชิก 

2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 

       228,291,560.00 
253,976,760.00 
268,058,850.00 
291,004,770.00 
313,094,300.00 
332,828,630.00 

23,294,740.00 
25,685,200.00 
14,082,090.00 
22,945,920.00 
22,089,530.00 
19,734,330.00 

             643 
641 
645 
670 
692 
687 

355,041.31 
396,219.59 
415,595.12 
434,335.48 
452,448.41 
484,466.71 

 

 

 

 

 

 

 



 
การบริการรับฝากเงนิ 

ประเภทเงนิฝาก 
ปี 2563 ปี 2562 

บัญช ี จ านวนเงนิ บัญชี จ านวนเงนิ 
1.ออมทรพัย ์
2.ออมทรพัยพ์เิศษ 
3.ออมทรพัยต์่อเนื่อง 

58 
250 
10 

6,313,181.70 
171,787,320.94 

553,343.54 

62 
252 
24 

2,839,933.11 
159,726,092.61 
1,016,743.67 

รวม 318 178,653,846.18 338 163,582,769.39 

การบริการให้สมาชิกกู้ยมื 
 สหกรณ ์ ใหบ้รกิำรแก่สมำชิกดำ้นเงินกูย้ืม  2  ประเภท  ไดแ้ก ่
 1. เงนิกู้ยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน  สมำชิกมีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 200,000 บำท กำรช ำระหนีค้ืนไม่เกิน 12  งวด สมำชิกที่
ช  ำระหนี ้เงินกู้ฉุกเฉินครั้งก่อนติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 งวด เมื่อยื่นกู้ครั้งใหม่ และ ได้รับกำรอนุมัติให้ได้รับเงินกู ้                 
เพื่อเหตฉุกุเฉินแลว้ ใหน้  ำไปหกักลบลบหนีเ้งินกูส้ญัญำเดิมได ้โดยไม่ตอ้งช ำระหนีค้รัง้ก่อน (ตอ้งแนบส ำเนำสลิปเงินเดือน
และส ำเนำหนำ้สมดุธนำคำรกรุงไทยทุกครัง้ที่มีกำรกู ้และเมื่อหกัค่ำใชจ้่ำยรวมทัง้สหกรณแ์ลว้ตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือไม่
นอ้ยกว่ำ 1,000 บำท) 
 2. เงนิกู้สามัญ  จ ำแนกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 2.1 เงนิกู้สามัญท่ัวไป แยกเป็น 

 2.1.1  สมาชิกข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า   
 2.1.1.1 มีสิทธิกู้สำมัญทั่วไป โดยค ำนวณจำกเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งรวมกัน รอ้ยละ 40 คูณ  

จ ำนวน 220 งวด แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนเดือนเมื่อเกษียณอำยรุำชกำร(60ปี) สดุแลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกว่ำ 
 2.1.1.2  มีสิทธิกูส้ำมญัทั่วไป ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำหุน้ของตนก็ได ้
 2.1.2  สมาชิกผู้รับบ านาญ 
  2.1.2.1  มีสิทธิ์กูส้ำมญัทั่วไป โดยค ำนวณจำกเงินบ ำนำญรอ้ยละ 40 คณู จ ำนวน 220 งวด แตต่อ้งไมเ่กิน
จ ำนวนเดือนเมื่ออำย ุ75 ปี สดุแลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกว่ำ 
  2.1.2.2  มีสิทธิกูส้ำมญัทั่วไป ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำหุน้ของตนก็ได ้
  2.1.2.3  กรณีอำยเุกินกว่ำ 75 ปี ใหมี้สิทธิ์กูไ้ด ้ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำหุน้ของตน 
 ส ำหรบัเงินกูส้ำมัญทั่วไป เงินไดร้ำยเดือนเมื่อหักส่งช ำระหนีส้หกรณ ์รวมทัง้หักรำยจ่ำยรำยกำรอื่น ๆ แลว้
ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 3,000 บำท 
 2.2 เงนิกู้สามัญสวัสดิการ จ าแนกเป็น 9 ประเภท ดังนี ้
 2.2.1  เพื่อกำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศ ของตนเองและครอบครวั กูไ้ดต้ำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บำท 
ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ำมญัสวสัดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือนไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.2  เพื่อซือ้เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณต์่อพ่วง กูไ้ดต้ำมที่จ่ำยจรงิแต่ไม่เกิน 50,000 บำท ใหผู้กู้ส้ง่คืน
เงินกูส้ำมญัสวสัดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.3 เพื่อซือ้ยำนพำหนะส ำหรบัเดินทำง กู้ไดต้ำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บำท ใหผู้้กูส้่งคืนเงินกู้
สำมญัสวสัดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 40 งวด 
 2.2.4  เพื่อกำรศกึษำของตนเองและบตุร กูไ้ดต้ำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บำท ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ำมญั
สวสัดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.5  เพื่อช ำระบัตรเครดิตของตนเอง กูไ้ดต้ำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บำท ใหผู้กู้ส้่งคืนเงินกูส้ำมัญ
สวสัดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 12 งวด 



 
 2.2.6  เพื่อจดังำนอุปสมบทหรืองำนแต่งงำน ตนเองและบุตร, จดังำนศพของบิดำ-มำรดำหรือคู่สมรสหรือ
บุตร กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บำท ใหผู้้กู้ส่งคืนเงินสำมัญสวัสดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกันทุกเดือน                    
ไมเ่กนิ 12 งวด  
 2.2.7  เพื่อซือ้อำวธุปืน กูไ้ดต้ำมจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บำท ใหผู้กู้ส้่งคืนเงินสำมัญสวัสดิกำรพรอ้ม
ดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 24 งวด  
 2.2.8  เพื่อซือ้ทองค ำ กูไ้ดต้ำมจ่ำยจรงิแต่ไม่เกิน 100,000 บำท ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินสำมญัสวสัดิกำรพรอ้มดว้ย
ดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 24 งวด  
 2.2.9  เพื่อกำรด ำรงชีพและพฒันำคณุภำพชีวิต กูไ้ดต้ำมที่จ่ำยจรงิแต่ไม่เกิน 200,000 บำท ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงิน
สำมญัสวสัดิกำรพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรำยเดอืนเท่ำกนัทกุเดือน ไม่เกิน 40 งวด  
 สมำชิกผูกู้เ้งินสำมญัสวสัดิกำรคนหนึ่งสำมำรถใชส้ิทธิ์ขอกูไ้ดท้กุประเภทรวมกนัวงเงินไม่เกิน 200,000 บำท 
และเงินได้รำยเดือน เมื่อหักส่งช ำระหนีส้หกรณ์ รวมทั้งหักรำยจ่ำยรำยกำรอื่น ๆ แลว้ต้องมีเงิ นคงเหลือไม่น้อยกว่ำ           
3,000 บำท  

 
  อัตราดอกเบีย้เงนิกู้และเงนิรับฝากของสหกรณใ์นรอบปี 

 

ประเภท 
ต้ังแต่ 1 ส.ค. 52 
ถึง 30 เม.ย.63 
ร้อยละ/ปี 

ต้ังแต่ 1 เม.ย. 54 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ต้ังแต่ 1 ม.ค. 57 
ถึง 30 เม.ย.63 
ร้อยละ/ปี 

ต้ังแต่ 1 พ.ค. 63 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ดอกเบีย้เงนิรับฝาก 
1.เงินรบัฝำกออมทรพัย ์
2.เงินรบัฝำกออมทรพัยพ์ิเศษ 
3.เงินรบัฝำกออมทรพัยต์่อเนื่อง 

 
2.00 

- 
- 

 
- 
- 

3.25 

 
- 

3.00 
- 

 
1.50 
2.50 

- 

 
 
 

ประเภทเงนิกู้ 
ปี  2563 ปี  2562 

จ านวนสัญญา จ านวนเงนิ จ านวนสัญญา จ านวนเงนิ 
1.เพื่อเหตฉุกุเฉิน 
2.สำมญั 
   - สำมญัทั่วไป 
   - สำมญัสวสัดิกำร 

534 
 

113 
11 

38,003,100.00 
 

207,843,535.81 
520,000.00 

599 
 

105 
  20 

36,387,400.00 
 

156,479,297.00 
1,207,550.00 

รวม 658 246,366,635.81 724 194,074,247.00 

ประเภท 
ต้ังแต่ 1 พ.ค. 2557                        

ถึง 30 เม.ย.2563  ร้อยละ/ปี 
ต้ังแต่ 1 พ.ค. 2563  ถึงปัจจุบัน  

ร้อยละ/ปี 

ดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก 
1.เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
2.เงินกูส้ำมญั 

 
6.75 
6.75 

 
6.25 
6.25 



 
การใช้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก 

กิจกรรม จ านวนเงนิ 
1.จ่ำยเพื่อกำรมีบตุรของสมำชิก จ ำนวน 5 รำย ๆ ละ 500.-บำท 2,500.00 
2.จ่ำยเพื่อกำรสมรสของสมำชกิ จ ำนวน 2 รำย ๆ ละ 400.-บำท 800.00 
3.จ่ำยเพื่อสงเครำะหเ์ก่ียวกบักำรศพบิดำ มำรดำของสมำชิก จ ำนวน 22 รำย ๆ ละ 1,000.-บำท 22,000.00 
4.จ่ำยเพื่อสงเครำะหเ์ก่ียวกบักำรศพของสมำชิกเสียชีวิต จ ำนวน 1 รำย ตำมหลกัเกณฑด์งันี ้
        - เป็นสมำชิกเกินกว่ำ 9 ปี ขึน้ไป ไดร้บัเงิน 10,000.-บำท จ ำนวน 1 รำย เป็นเงิน 10,000.-บำท 

10,000.00 

5.จ่ำยเพื่อสงเครำะหเ์ก่ียวกบักำรศพคู่สมรสของสมำชิกเสียชวิีต จ ำนวน 4 รำย เป็นเงิน 5,000.-บำท               
  (กึ่งหนึ่งของอำยสุมำชิก) 

20,000.00 

6.จ่ำยค่ำพวงหรีดเพื่อเคำรพศพสมำชิก บิดำ มำรดำและ คู่สมรสของสมำชิก จ ำนวน 25 พวง ๆ ละ 500 บำท   12,500.00 
7.จ่ำยสวสัดิกำรเนื่องในโอกำสครบรอบวนัเกิดของสมำชิก  687  รำย ๆ ละ 300.-บำท   206,100.00 
8.จ่ำยสวสัดิกำรแก่สมำชิกที่เกษียณอำยรุำชกำร ลำออกจำกรำชกำร  จ ำนวน 17 รำย  ตำมหลกัเกณฑด์งันี ้   
    - เป็นสมำชิกตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป – 15 ปี ไดร้บัเงิน 10,000.-บำท จ ำนวน 1 รำย เป็นเงิน 10,000.-บำท 
    - เป็นสมำชิกเกนิกว่ำ 15 ปีขึน้ไป – 20 ปี ไดร้บัเงิน 20,000.-บำท จ ำนวน 3 รำย เป็นเงิน 60,000.-บำท  
    - เป็นสมำชิกเกนิกว่ำ 20 ปีขึน้ไป – 25 ปี ไดร้บัเงิน 30,000.-บำท จ ำนวน 13 รำย เป็นเงิน 390,000.-บำท 
    - เป็นสมำชิกเกินกว่ำ 25 ปีขึน้ไป ไดร้บัเงิน 40,000.-บำท จ ำนวน 5 รำย เป็นเงิน 200,000.-บำท 

660,000.00 

รวมเป็นเงนิ 933,900.00 

การใช้ทุนสาธารณประโยชน ์
กิจกรรม จ านวนเงนิ 

1.รว่มอนโุมทนำบญุกฐินพระรำชทำนกบัหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ ์(กรมสง่เสรมิสหกรณ ์,        
กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์, ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย,สนันบิำตสหกรณ)์ 

3,000.00 

2.สนบัสนนุงำนกีฬำสีสำธำรณสขุจงัหวดันครนำยก 50,000.00 
3.บรจิำครว่มจดังำนวนัสหกรณแ์ห่งชำติประจ ำปี 2563 1,000.00 

รวมเป็นเงนิ 54,000.00 

การใช้ทุนศึกษาอบรม 
กิจกรรม จ านวนเงนิ 

1.จดัโครงกำรพฒันำควำมรูค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรและเจำ้หนำ้ที่สหกรณ ์ 19,700.00 
2.จดัโครงกำรอบรมควำมรูเ้ก่ียวกบั ปปง. 20,789.00 
3.รว่มอบรมกบักลุม่สหกรณอ์อมทรพัย ์ 2,800.00 
4.ศกึษำดงูำนสหกรณอ์อมทรพัยค์รูเพชรบรุ ีจ  ำกดั 54,390.00 
5.เจำ้หนำ้ที่รว่มอบรมกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ 19,200.00 

รวมเป็นเงนิ 116,879.00 

มติทีป่ระชุม รบัทรำบ 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ต ำม ที่ ป ร ะ ชุ ม ให ญ่ ส ำมั ญ ป ระ จ ำ ปี  2562 เมื่ อ วัน ที่  2 1  ธั น ว าค ม  2 5 6 2  มี ม ติ เลื อ ก                                     
นำยสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์   เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร เพื่อให้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ ประจ ำปี  2563 
รำยละเอียด ดงันี ้ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 
............................................................ 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นั้น 
ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็น ประจำ 
ทุกเดือนแล้ว และในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ ์

 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานคณะกรรมการดำเนินการตามแผน งานและงบประมาณ 

ที่กำหนดไว้ 
 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
 3.1 สมาชิกของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ มี สมาชิ กเมื่ อต้ นปี  692 คน  เข้ าระหว่ างปี  29 คน ออกระหว่ างปี  34 คน  

คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 687 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 573,841,991.17 บาท มีรายได้ทั้งสิ้น 33,753,218.86 
บาท ค่าใช้จ่าย 7,700,772.67 บาท มีกำไรสุทธิ 26,052,446.19 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 351,060.96 บาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.35 

 
 
 

 



 
 3.2 ด้านบริการทั่วไป 

  3.2.1 สหกรณ์ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการชุดต่ าง ๆ 
รับผิดชอบแต่ละคณะไว้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 
ส่วนใหญ่เป็นหลัก 

  3.2.2 สหกรณ์กำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ 

  3.2.3 การจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งก็ได้มีการปฏิบัติ 
ตามแผนและวงเงินงบประมาณท่ีกำหนดไว้นั้น 

  3.2.4 การปฏิบั ติ งานมีการควบคุม เป็ นขั้ นตอนมีการตรวจสอบให้ เกิดคว ามรัดกุม  
และฝ่ายจัดการได้นำข้อมูลทางการเงิน การบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือใช้ในการบริหารและ
ประกอบการตัดสินใจ 

 3.3 ด้านการบัญชี 
  สหกรณ์จัดทำบัญชีด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน 

ต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน บัญชีย่อย 
และทะเบียนต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 3.4 ด้านการเงิน 
  ณ วันสิ ้นปี  31  ตุล าคม  2563  ไม่มี เ งิน สดคง เหลือ ในมือ  ถูกต้อ งตรงตามบัญ ชี 

และเงินฝากธนาคารตามบัญชี คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2563 สรุปมียอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 
  เงินฝากธนาคาร 5 บัญชี 44,020,103.35 บาท 
  การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ  ในระหว่างปี เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงินและตาม

งบ ป ระมาณ รายจ่ ายที่ ป ระชุ ม ให ญ่ ก ำห น ด ไว้  ร าย จ่ ายต่ า ง  ๆ  ได้ จ่ าย ไป เพ่ื อ กิ จ ก ารขอ งสห กรณ์   
ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 3.5 ด้านสินเชื่อ 
  3.5.1 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แกส่มาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 534 สัญญา จำนวนเงิน 38,003,100.00 
(2) เงินกู้สามัญ  จำนวน 124 สัญญา จำนวนเงิน  208,363,535.81 
  รวมทั้งสิ้น  658 สัญญา จำนวนเงิน  246,366,635.81 

    ปีก่อนให้กู้ 194,074,247.00 บาท ปีนี้ให้กู้เพ่ิมขึ้น 52,292,388.81 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
26.94 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ แยกเป็นหนี้ 
ระยะสั้น 1 ปี 

หนี้ระยะยาว 
เกิน 1 ปี 

(1) เงินให้กู้ฉุกเฉิน 
(2) เงินให้กู้สามัญ 

12,774,700.81 
503,660,186.46 

บาท 
บาท 

12,774,700.81 
30,352,187.76 

- 
473,307,998.70 

รวม 516,434,887.27 บาท 43,126,888.57 473,307,998.70 
 

  ปีก่อน เงิน ให้ กู้ ค งเหลือ  496,489 ,292.00  บาท ปีนี้ เงิน ให้ กู้ ค งเหลือ เพ่ิ มขึ้ น 
19,945,595.27 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.02 

  สหกรณ์มีลูกหนี้ อ่ืน ๆ เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา 1 ราย 1,885,160.83 บาท  
และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 1,855,160.83 บาท 

  อัตราดอกเบี้ยให้กู้สามัญและให้กู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25 ต่อปี ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 
  ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 33,413,500.03 บาท 

ประมาณการที่ตั้งไว้ 32,966,506.29 บาท มากกว่าประมาณการ 446,993.74 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 1.36 
3.6 ด้านการลงทุน 

3.6.1 ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงิน 1,268,000.00 บาท 
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด  เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท 
  ได้ผลตอบแทนลงทุนถือหุ้นชุมนุมฯ  เป็นเงิน  175,525.11  บาท 
3.6.2 ลงทุนในครุภัณฑ์-อุปกรณ์  
  สหกรณ์ได้จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานเพ่ิม เป็นเก้าอ้ีบุนวมขาเหล็ก 6 ตัว 9,600.00 
บาท โซฟาไม้ 2 ตัว 5,400.00 บาท รวม 15,000.00 บาท มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์เดิมยกมา 214,195.50 บาท รวม
เป็ น  2 2 9 ,1 9 5 .5 0  บ า ท  แ ล ะ เมื่ อ หั ก ค่ า เ สื่ อ ม ร า ค า ก า ร ใ ช้ ง า น  5 7 ,1 4 0 .5 6  บ า ท แ ล้ ว  
เหลือมูลค่า 172,054.94 บาท 

 3.7 ด้านเงินรับฝาก 
  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 3 ประเภท คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์ 
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ต่อเนื่อง 

รวมเงินรับฝาก 

จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน 

28,387,234.54 
3,912,081.77 

537,063.75 
32,836,380.06 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อป ี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี 
 

 ปีก่อนรับฝากระหว่างปี 73,783,820.31 บาท ปีนี้ฝากลดลง 40,947,440.25 บาท ลดลงร้อย
ละ 55.50 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ณ วันสิ้นปี 31 ตุลาคม 2563 มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวนเงิน 171,787,320.94 บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์   จำนวนเงิน  6,313,181.70 บาท 
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ต่อเนื่อง จำนวนเงิน   553,343.54  บาท 

  รวมเงินรับฝากคงเหลือ จำนวนเงิน 178,653,846.18 บาท 
  
 ปีก่อนเงินรับฝากคงเหลือ 163,582,769.39 บาท ปีนี้เพ่ิมข้ึน 15,071,076.79 บาท เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 9.21 
 3.8 ด้านเจ้าหนี้ 
  สหกรณ์มีเจ้าหนี้คงเหลือสิ้นปี 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ราย ประกอบด้วย 

ธนาคารกรงุไทย จำกัด (ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน)  จำนวนเงิน  100,000.00 บาท 
       รวม จำนวนเงิน  100,000.00 บาท 

ปีก่อนมีเจ้าหนี้คงเหลือ 100,000.00 บาท ปีนี้เจ้าหนี้เท่าเดิม 100,000.00 บาท  
 3.9 ด้านทุน 
  3.9.1 ทุนเรือนหุ้น 
   - ทุนเรือนหุ้นวันต้นปีมีจำนวน 313,094,300.00 บาท เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  จำนวน 

26,230,800.00 บาท ลดลงระหว่างปี 6,496,470.00 บาท คงเหลือวันสิ้นปีจำนวน 332,828,630.00 บาท 
  3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่าง ๆ 
   - ทุนสำรองยกมาปี ก่อน  27 ,557 ,056 .74  บาท รับการจัดสรรกำไรปี ก่อน 

3,274,103.99 บาท คงเหลือวันสิ้นปี 30,831,160.73 บาท 
   - ทุนสะสมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ชื่อบัญชี ยอดยกมา เพิ่ม ลด คงเหลือ 
ทุนสาธารณประโยชน์ 207,818.50 50,000.00 54,000.00 203,818.50 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 758,500.00 200,000.00 0.00 958,500.00 
ทุนศึกษาอบรม 172,639.00 200,000.00 116,879.00 255,760.00 
ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก 335,860.00 750,000.00 933,900.00 151,960.00 
ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 870,000.00 100,000.00 0.00 970,000.00 

รวมทั้งสิ้น 2,344,817.50 1,300,000.00 1,104,779.00 2,540,038.50 

   การใช้ ไปของเงินทุ น  ผู้ บริหารคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบั ติ ไปตามมติ  ระเบี ยบ 
และข้อบังคบัของสหกรณ์ 

 

 

 
 



 
 
4. เรื่องอ่ืน ๆ 

การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่ านมามุ่ งเน้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้กู้ยืมเงิน 
เป็นสำคัญ เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์  มีความเหมาะสมกับการให้กู้ เงิน และเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีกับ
เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนึ่ง ข้าพเจ้าและผู้ช่วยงานตรวจสอบขอขอบคุณต่อท่านสมาชิกกับ

คณะกรรมการ ที่ได้ให้เกียรติคัดเลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกท่าน ที่
ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างด ี
 

 
 
 
     (นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์) 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 084-7131726, 086-8875070  
18 พฤศจิกายน 2563 
 

มติทีป่ระชุม รบัทรำบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีและงบก าไรขาดทุน  ประจ าปี  2563 

 ต ำมที่ ป ร ะชุ ม ให ญ่ ส ำมัญ  ป ระจ ำ ปี  2 5 6 2  เมื่ อ วั น ที่  2 1  ธั น ว ำค ม  2 5 6 2  มี ม ติ เลื อ ก                                   
หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ธนสำรกำรบัญชี โดย นำงจำรุณี  ศุภกำญจน์ เป็นผูส้อบบัญชี เพื่อใหต้รวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
สหกรณฯ์ ประจ ำปี 2563 รำยละเอียด ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม รบัรอง ดว้ยคะแนนอนัเป็นเอกฉนัท ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2563 

               คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชดุที่  26  เสนอกำรจดัสรรก ำไรสทุธิ  ประจ ำปี  2563 ดงันี ้

รายการ 
ปี  2563 ปี  2562 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ก าไรสุทธิ 
1.ทนุส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ  10 ของก ำไรสทุธิ 
2.ค่ำบ ำรุงสนันบิำตสหกรณ ์
3.ปันผล  ตำมหุน้ที่ช  ำระแลว้ รอ้ยละ 5.75 ต่อปี 
4.เฉลี่ยคืน แก่สมำชิกกูเ้งิน รอ้ยละ 5.75  ของ              
   ดอกเบีย้เงินกู ้
5.โบนสักรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่ ไม่เกินรอ้ยละ 10 
6.ทนุรกัษำระดบัอตัรำเงินปันผล 
7.ทนุเพื่อกำรศกึษำอบรม 
8.ทนุสำธำรณประโยชน ์
9.ทนุสวสัดิกำรแก่สมำชิก 
10.ทนุเพื่อจดัตัง้ส  ำนกังำน 

26,052,446.19 
3,200,382.35 

30,000.00 
18,318,308.21 

 
1,913,755.63 
1,190,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
50,000.00 

850,000.00 
100,000.00 

100.00 
12.28 
0.12 
70.31 

 
7.35 
4.57 
0.77 
0.77 
0.19 
3.26 
0.38 

25,701,385.23 
3,274,103.99 

30,000.00 
17,914,399.36 

 
1,992,881.88 
1,190,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
50,000.00 

750,000.00 
100,000.00 

100.00 
12.65 
0.12 
69.80 

 
7.76 
4.63 
0.78 
0.78 
0.19 
2.92 
0.39 

มติทีป่ระชุม รบัรอง ดว้ยคะแนนอนัเป็นเอกฉนัท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ระเบียบวาระที ่ 7   เร่ืองพิจารณางบประมาณรายรับ - รายจ่าย  ประจ าปี  2564 
ที ่ รายการ ต้ังไว้ปี 2563 รับทัง้ปี 2563 ขอต้ังใหม่ปี 2564 

ประมาณการรายรับ  

1 ดอกเบีย้รบั 32,966,506.29 33,413,500.03 32,826,632.25 
2 ปันผล ชสอ.(1.268 ลบ.),ชอ.สธ.(10 ลบ.) 235,000.00 175,525.11 587,204.00 

3 ดอกเบีย้เงินฝำกสหกรณอ์ื่น 0.00 28,109.59 379,375.49 
4 อื่นๆ  39,000.00 136,084.13 195,000.00 

 ประมาณการรายรับ  33,240,506.29 33,753,218.86 33,988,211.74 

ประมาณการรายจ่าย ต้ังไว้ปี 2563 จ่ายทัง้ปี 2563 ขอต้ังใหมปี่ 2564 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน  

1 ดอกเบีย้จ่ำยเงินกูย้ืม 6,000.00 4,582.26 6,000.00 

2 ดอกเบีย้จ่ำยเงินเบิกเกนิบญัชี 3,000.00 0.00 3,000.00 

3 ดอกเบีย้จ่ำยเงินฝำก 5,129,888.04 4,856,804.84 4,633,604.79 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่  

4 เงินเดือนเจำ้หนำ้ที่ 859,320.00 859,320.00 936,960.00 
5 ค่ำลว่งเวลำ 44,800.00 44,800.00 78,440.20 

6 ค่ำสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ที่ 72,000.00 60,160.00 72,000.00 
7 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 34,608.00 29,313.00 35,580.00 

8 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 1,720.00 570.33 1,520.00 
9 บ ำเหน็จเจำ้หนำ้ที่ 117,180.00 117,180.00 155,917.00 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์  
10 ค่ำเสื่อมรำคำครุภณัฑ-์เครื่องใชฯ้ 60,100.00 57,140.56 54,410.00 

11 ค่ำสำธำรณปูโภค 72,000.00 62,683.68 71,000.00 
12 ค่ำซ่อมแซมทรพัยส์ิน 30,000.00 27,150.00 30,000.00 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน  
13 ค่ำเบีย้ประชมุ 324,000.00 290,400.00 324,000.00 

14 ค่ำตอบแทน 203,000.00 189,200.00 214,000.00 

15 ค่ำเบีย้เลีย้งพำหนะเดินทำง 56,400.00 17,373.20 56,400.00 

16 ค่ำรบัรอง 46,500.00 39,771.58 46,500.00 
17 ค่ำเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 60,000.00 41,876.72 60,000.00 

18 ค่ำใชจ้่ำยในกำรประชมุใหญ่ 910,690.00 849,865.00 905,240.00 
19 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคดี 50,000.00 17,000.00 30,000.00 
 
 

 
 
 



 
 

ประมาณการรายจ่าย ต้ังไว้ปี 2563 จ่ายทัง้ปี 2563 ขอต้ังใหมปี่ 2564 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน  

20 ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง(ด ำเนินกิจกำรสหกรณ ์ 66,000.00 66,000.00 66,000.00 
21 ค่ำใชจ้่ำยทั่วไป 120,000.00 69,581.50 120,000.00 

ประมาณการรายจ่าย 8,267,206.04 7,700,772.67 7,900,571.99 

ก าไรสุทธิ (1) 24,973,300.25 26,052,446.19 26,087,639.75 

22 ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู 1,000,000.00 0.00 1,500,000.00 
ก าไรสุทธิ (2) 23,93,300.25 26,052,446.19 24,587639.75 

23 ครุภณัฑ ์- เครื่องใชส้  ำนกังำน 15,000.00 15,000.00 100,000.00 
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิน้ 9,282,206.04 7,715,772.67 9,500,571.99 

 
เสนอทีป่ระชุม ส ำหรบัรำยจ่ำยที่ 4 – 23  เป็นรำยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำบรหิำรจดักำรทั่วไป  ขออนุมตัิใหถ้ัวเฉล่ียจ่ำยไดทุ้กรำยกำร 
และรำยจ่ำยที่ 1 – 3  ขอควำมเห็นชอบใหเ้ป็นไปตำมสภำพกำรณ์ของตน้ทุนทำงกำรเงินซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยทำงกำรตลำดทำง
กำรเงินเป็นส ำคญั  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1) 

มติทีป่ระชุม อนมุตัิ ดว้ยคะแนนอนัเป็นเอกฉนัท ์
ระเบียบวาระที ่ 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกัน  ประจ าปี  2564 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร เสนอพิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค ำ้ประกันประจ ำปี 2564 จำกเดิมที่ตั้งไว ้         
เม่ือปี 2563 จ ำนวน  290 ลำ้นบำท ปี 2564 ยงัคงจ ำนวนเงินเดิมที่ 290 ลำ้นบำท 
มติทีป่ระชุม อนมุตัิ                                                                                                                                                                       
ระเบียบวาระที ่ 9 เร่ืองพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับสหกรณฯ์  

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 26 เสนอยกเลิก ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครนำยก จ ำกัด       
พ.ศ.2563 เสียทัง้หมด และเสนอพิจำรณำรำ่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์ำธำรณสขุนครนำยก จ ำกัด  ฉบบัใหม่  เพื่อให้
มีควำมสอดคลอ้งกับระเบียบ ขอ้บงัคับและค ำสั่ง ใหถู้กต้อง  ครบถว้นเป็นปัจจุบันและใหส้อดคลอ้งกับพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชใ้นวันที่ 19 
พฤษภำคม 2562   จึงเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่สำมัญพิจำรณำในกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับ โดยยกสำระส ำคัญที่มีกำร
เพิม่เติมเป็นบำงขอ้ ดงันี ้

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกไดช้ าระ
ค่าหุ้นไม่น้อยกว่า หน่ึงร้อยยี่สิบเดือน หรือเป็นจ านวน
เงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท และไม่มีหน้ีสินกับ
สหกรณ์จะงดช าระค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ านวนการ
ถือหุ้นรายเดือนลงเท่าใดก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 8. การลดหรืองดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิก
ไดช้ าระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า หน่ึงร้อยยี่สิบเดือน หรือเป็น
จ านวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท จะลดจ านวนการ
ถือหุ้นรายเดือนลงเท่าใดก็ได้หรืองดช าระค่าหุ้นราย
เดือน ต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของ
สห ก ร ณ์ โ ด ยแ จ้ งค ว าม จ าน ง เป็ น ห นั ง สื อ ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

 
 
ให้ ส อดคล้อ ง 
ถูกตอ้ง ตรงกนั 
 
 
 

 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดที ่5 
สมาชิก 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
     (3) ก.เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครนายกหรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจ าของสหกรณ์น้ี หรือ 
           ข.เป็นขา้ราชการบ านาญและผูรั้บบ าเหน็จราย
เดือนสังกดักระทรวงสาธารณสุขจงัหวดันครนายก 

- ไม่มี – 
     
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นท่ี มี
วตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 

หมวดท่ี 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงบรรลุนิติภาวะและมี
สัญชาติไทย 
     (3) เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี เบิกจ่าย
เงินเดือนท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครนายก 
หรือหน่วยงานในสังกดั 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
     (5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 
     (6) เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ 
มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 

หมวดที ่5 
สมาชิก 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบัติ 
ดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 
     (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
     (3) ก .เป็นข้าราชการห รือลูกจ้างประจ าสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขในจังหวดันครนายกหรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจ าของสหกรณ์น้ี หรือ 
           ข.เป็นข้าราชการบ านาญและผูรั้บบ าเหน็จราย
เดือนสังกดักระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดันครนายก 
         ค .เป็ น พ นั ก งาน ราช ก าร สั งกัด ก ระท รวง
สาธารณสุขในจงัหวดันครนายก 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงิน 

หมวดท่ี 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้ง
มีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงบรรลุนิ ติภาวะและมี
สัญชาติไทย 
     (3) เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือลูกจ้าง
ชัว่คราว สังกดักระทรวงสาธารณสุขท่ีเบิกจ่ายเงินเดือน
ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ห รือ
หน่วยงานในสังกดั 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 
     (6) เป็นผูท่ี้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ 
มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 

 
 
เพ่ือเพ่ิมโอกาส
ก ารตั ด สิ น ใจ
ส มั ค ร เ ป็ น
สมาชิก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 101. บ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ถ้าเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์คนใด ปฏิบติังานในสหกรณ์น้ี ดว้ยความ
เรียบร้อย เป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป 
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าบ าเหน็จ เม่ือออกจากต าแหน่ง 
เวน้แต่การออกโดยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก 

หมวดท่ี 11 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

ขอ้ 110. การแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั จะ
กระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
     (1) ต้องก าหนดในระเบียบการประชุมใหญ่เป็น
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
     (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระ
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับได้ เม่ือมีการ
พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้
ข้อบังคับนั้ นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ซ่ึงมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเต็ม
จ านวนของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้น 
โดยมติให้แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ
ด าเนินการท่ีมาประชุม ซ่ึงลายมือช่ือเขา้ประชุม แต่ถา้
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของ
จ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย
ก ว่าสิบคน  ลงลายมือ ช่ือท าหนั งสื อ ร้องขอต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ย
กว่าสามสิบวันให้แก้ไข เพ่ิม เติม  ห รือเป ล่ียนใช้
ข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความท่ีจะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนใช้ข้อบังคบันั้น พร้อมด้วย
เหตุผล 

หมวดท่ี 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 101. บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี ถา้เจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้งของ
สหกรณ์คนใด ปฏิบัติงานในสหกรณ์ น้ี  ด้วยความ
เรียบร้อย เป็นเวลาติดต่อกันมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป 
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าบ าเหน็จ เม่ือออกจากต าแหน่ง 
เวน้แต่การออกโดยถูกลงโทษไล่ออก 

หมวดท่ี 11 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

ขอ้ 110. การแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั จะ
กระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็น
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยงัสมาชิกพร้อม
หนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
     (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระ
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัไดห้รือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบั เม่ือมี
การพิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนใช้
ข้อบังคับนั้ นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้ นให้ถือ
เสียงไม่น้ อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน 
ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับหรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับ        
ก็ยอ่มท าได ้โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น
พร้อมดว้ยเหตุผล 
 
 
 

 
 
ให้ สอดคล้อ ง 
ถูกตอ้ง ตรงกนั 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 11 (ต่อ) 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

     (3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียน
ใช้องค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก 
หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึง
ร้อยคนแลว้แต่กรณี 
    
    (4) ขอ้ความใดท่ีประชุมใหญ่ไดล้งมติแกไ้ขเพ่ิมเติม 
หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคบัแล้ว หากปรากฏว่า ข้อความ
นั้นขดักบักฎหมาย หรือไม่เป็นตามวตัถุประสงค์ของ
สหกรณ์ หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียน
สหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความนั้น แลว้รับจดทะเบียน 
     (5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
แล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบี ยบหรือค าส่ังให้
สอดคลอ้งกนั ก็ให้น าความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
แลว้นั้นมาบงัคบัใช ้และให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

หมวดท่ี 11 (ต่อ) 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

(3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อบังคบัหรือ
เปล่ียนใช้ข้อบังคับ   ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ท่ีมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนสมาชิกหรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือมี
องคป์ระชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึงร้อยคน แลว้แต่กรณี 

-ตดัทิง้ - 
      
 
 
 
     (4) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
แล้ว ห ากยังไม่ได้ก าหนดระเบี ยบห รือค าส่ั งให้
สอดคลอ้งกนั ก็ให้น าความท่ีได้ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
แลว้นั้นมาบงัคบัใช ้และให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

 
 
 
 

 

ประธาน: ตำมขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรพัยส์ำธำรณสุขนครนำยก จ ำกัด พ.ศ. 2563 ขอ้ 70 (10)  กำรพิจำรณำ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่ และถือเสียงสองในสำมของจ ำนวนสมำชิก ซึ่งจำกกำร
ตรวจสอบมีสมำชิกในที่ประชุม มีสมำชิกจ ำนวน  368  คน  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจำรณำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
สหกรณ ์  
                      ผลกำรลงมติของสมำชิกเห็นชอบ  จ ำนวน   255  เสียง    ไม่เห็นชอบ   จ ำนวน    1  เสียง  สมำชิกในสว่นที่
เหลืองดกำรออกเสียง                                
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้มีมติเห็นชอบ จ ำนวน 255  เสียง  ไม่เห็นชอบ จ ำนวน 1 เสียง  ซึ่งเกินกว่ำ  
สองในสำม อนุมตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับของสหกรณ์  โดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์ำธำรณสขุนครนำยก 
จ ำกัด  ฉบบัเดิมเสียทัง้หมด พรอ้มก ำหนดขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์ำธำรณสขุนครนำยก จ ำกัด พ.ศ.2564 ขึน้บงัคบั
ใช ้ตำมร่ำงที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอ ใหม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่นำยทะเบียนรบัจดทะเบียน  แกไ้ขเพิ่มเติม และมอบ
ใหป้ระธำนด ำเนินกำรยื่นจดทะเบียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ระเบียบวาระที ่ 10 เร่ืองการคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

  ตำมระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และตำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
ภำคเอกชนถำ้มีทุนด ำเนินงำนเกิน  100  ลำ้นบำทขึน้ไป  จะตอ้งสรรหำผูส้อบบัญชีภำคเอกชนมำตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณ์  ปีนี ้สหกรณ์มีทุนด ำเนินงำน  492  ล้ำนบำทเศษ  ซึ่งทำงคณะกรรมกำรได้สรรหำผู้สอบบัญชี มำ  1  คน                
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุรว่มกนัพิจำรณำคดัเลือก  คือ 
 1. บริษัท  เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด จะจดัสง่ผูส้อบบญัชี คือ นายสิรวิชญ ์ ไพศาสตร ์ ผูส้อบ
บญัชีเลขที่  10136  เป็นผูส้อบบญัชีล  ำดบัที่ 11  และเสนอ    นำงสำวจนัตำ  โปทำเมือง  ผูส้อบบญัชีเลขที่  11032  เป็น
ผูส้อบบญัชีส  ำรองล ำดบัที่  2  โดยกรณีที่มีเหตใุหผู้ส้อบบญัชีล  ำดบัที่ 1  ไม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ไดก้่อนกำรประชุมใหญ่
สำมัญประจ ำปี ให้เลื่อนผู้สอบบัญชีล  ำดับที่ 2 ขึน้เสนอแทน โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในระดับปริญญำตรีที่ มี
คุณสมบัติตำมที่กรมตรวจบัญชีก ำหนด ซึ่งปฏิบัติงำนเต็มเวลำประมำณ 3-4 คน ปฏิบัติงำนตำมแผนกำรสอบบัญชี
ประมำณปีละ 4 ครัง้ (รวมกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรและประชุมใหญ่) โดยเฉพำะในกำรตรวจสอบบญัชีระหว่ำงปี
และสิน้ปีแต่ละครัง้ ใชเ้วลำประมำณครัง้ละ 2-5 วนัท ำกำร  ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบญัชีบรษิทัคิดตำมปรมิำณธุรกิจ ควำม
เสี่ยงในกำรสอบบัญชี ภำรกิจที่นำยทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก ำหนด รวมทั้งเวลำที่ตอ้งใช้ในกำร
ปฏิบตัิงำนสอบบญัชี โดยคิดค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดินทำงและค่ำที่พกั จ ำนวนรวมทัง้สิน้  70,000 บำท (เจ็ดหมื่น
บำทถว้น)   
มติทีป่ระชุม อนุมัติ คัดเลือกนำยสิรวิชญ์  ไพศำสตร ์จำก บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจ ำปี 2564 ค่ำธรรมเนียม 70,000 บำท  (เจ็ดหมื่นบำทถว้น) ต่อปี 

ระเบียบวาระที ่ 11 เร่ืองการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ   ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบกิจการ 
  ตำมขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสุขนครนำยก  จ ำกัด พ.ศ.2563 ขอ้  103 ใหท้ี่ประชุมใหญ่
เลือกตัง้สมำชิกหรือบคุคลภำยนอก ผูม้ีคณุวฒุิ  ควำมรู ้ควำมสำมำรถในดำ้นธุรกิจ  กำรเงิน  กำรบญัชี กำรบรหิำรจดักำร
เศรษฐศำสตรก์ำรสหกรณ์ฯ กฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกับสหกรณ ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่ำนกำรอบรมกำรตรวจสอบกิจกำร
จำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงำนอื่นที่ไดร้บักำรรบัรองหลกัสูตรจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะ
ตอ้งหำ้มของผูต้รวจสอบกิจกำร ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ ์เป็นผูต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ ์จ ำนวน หนึ่ง คน 
ซึ่งในปีนีม้ีผูต้รวจสอบกิจกำรยื่นมำ 1 รำย เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุรว่มกนัพิจำรณำ คือ 

  1.นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์ (ผู้ตรวจสอบกิจกำร ปี 2563) เป็นบุคคลภำยนอก  ซึ่งเป็นขำ้รำชกำร
บ ำนำญของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์   และเป็นผู้ช  ำนำญงำนตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์                 
ผ่ำนกำรอบรมเป็นผูส้อบบญัชีภำคเอกชน หลกัสตูรกำรตรวจสอบบญัชีสหกรณโ์ดยผูส้อบบญัชีภำคเอกชนของกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์และสำมำรถเขำ้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกว่ำ   1- 2 วนัท ำกำร  และค่ำธรรมเนียม
กำรตรวจสอบเดือนละ  4,000.-บำท (สี่พนับำทถว้น) 
มติทีป่ระชุม อนุมตัิ ใหน้ำยสทุธิพงษ ์ ธรรมรกัษ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจกำร  ประจ ำปี 2564  ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบ
เดือนละ 4,000.-บำท (สี่พนับำทถว้น) 

 

 

 

 



 
ระเบียบวาระที ่ 12 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  
 ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครนำยก จ ำกัด พ.ศ.2563 หมวดที่  8 ข้อ 72 ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ ์ ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน  และกรรมกำรอื่นอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชมุใหญ่
เลือกตัง้จำกสมำชิก  และใหก้รรมกำรอื่นเลือกระหว่ำงกนัเองขึน้ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคน 
เลขำนุกำรคนหนึ่งและหรือเหรญัญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำรและปิดประกำศใหท้รำบโดยทั่วกัน ณ ส ำนักงำน
สหกรณ ์

สมำชิกซึ่งผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี ้  ไม่ว่ำตน้เงินหรือดอกเบีย้ในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีถึงวันเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจำกต ำแหน่งกรรมกำร
ด ำเนินกำร หรือผูซ้ึ่งเป็นเจำ้หนำ้ที่และลกูจำ้งประจ ำในสหกรณน์ีไ้ม่มีสิทธิไดร้บัเลือกเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร 

และในขอ้ 74 กำรก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรอยู่ในต ำแหน่งไดค้รำวละสองปีนบัแต่
วนัเลือกตัง้ ในวำระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลือกตัง้ ใหก้รรมกำรด ำเนินกำรสหกรณอ์อกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน
หนึ่งในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลำก(ถ้ำมีเศษใหปั้ดขึน้)และใหถื้อว่ำเป็นกำรพน้จำก
ต ำแหน่ง ตำมวำระ จำกนั้นให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งให้ครบตำมจ ำนวน
กรรมกำรด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว ้

กรณีที่กรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งทัง้คณะ   กรรมกำรด ำเนินกำรที่ไดร้บัเลือกใหม่ใหอ้ยู่ในต ำแหน่ง
ไดเ้ช่นเดียวกนักบักรรมกำรด ำเนินกำรชดุแรก โดยใหน้ ำวรรคหนึ่งมำใชโ้ดยอนโุลม 

เม่ือครบก ำหนดแลว้ หำกยงัไม่มีกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุด
เดิมรกัษำกำรอยู่ในต ำแหน่งต่อไป จนกว่ำจะมีกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ตอ้งไม่เกินหนึ่งรอ้ยหำ้สิบวนั
นบัแต่วนัสิน้ปีทำงบญัชีของสหกรณ์กรรมกำรด ำเนินกำร ซึ่งพน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัเลือกตัง้อีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสอง
วำระติดต่อกนั  

ในปีนี ้ ผู้ครบวาระการเป็นกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
1.นำยสพุรรณ  มะลิวลัย ์ กรรมกำรกลำง 

  2.นำงดวงใจ  นวลทอง  กรรมกำรกลำง 
  3.นำงเนตรอรุณ  วรรณพำหลุ กรรมกำรกลำง 

4.จ.ส.อ.วิศำล  คนเสงี่ยม กรรมกำรกลุม่ สสจ.นครนำยก 
  5.นำงทวินนัท ์  หะมณี  กรรมกำรกลุม่ สสอ.ปำกพล ี
  6.นำยบญุช ู  กนับวัลำ  กรรมกำรกลุม่ รพ.บำ้นนำ 
  7.นำงอมัพวนั  แจ่มศรี  กรรมกำรกลุม่ รพ.องครกัษ ์
 สรุป ต ำแหน่งกรรมกำรที่ตอ้งเลือกตัง้ใหม่ จ ำนวน 7 ต ำแหนง่  ดงันี ้
  1) กรรมกำรกลำง   3 ต ำแหน่ง เลือกตัง้ที่ประชมุใหญ่ 
  2) กรรมกำรประจ ำกลุม่  4 ต ำแหน่ง  คือ 
   1.สสจ.นครนำยก    เลือกตัง้ที่ สสจ.นครนำยก 
   2.สสอ.ปำกพล ี    เลือกตัง้ที่ สสอ.ปำกพล ี
   3.รพ.บำ้นนำ    เลือกตัง้ที่ รพ.บำ้นนำ 
   4.รพ.องครกัษ ์    เลือกตัง้ที่ รพ.องครกัษ ์
 

 

 



 

ตารางแสดงการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 26 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วาระ หมายเหต ุ

1. นายธณูเกียรติ  ใจยงค ์ ประธานกรรมการ วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

2. นายสุพรรณ  มะลิวัลย์ กรรมการกลาง วาระที่ 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

3.นางดวงใจ  นวลทอง กรรมการกลาง วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

4.นายธรรมรัตน์  ชายน ้าเคม็ กรรมการกลาง วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

5.นายสุนทร  บุญเขียน กรรมการกลาง วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

6. นางเนตรอรุณ  วรรณพาหุล กรรมการกลาง วาระท่ี 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

7. จ.ส.อ.วิศาล  คนเสงีย่ม กรรมการกลุ่ม สสจ.นครนายก วาระท่ี 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

8.นายสุรพงษ ์ พุฒซอ้น กรรมการกลุ่ม สสอ.บา้นนา วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

9.นางทวินันท์  หะมณ ี กรรมการกลุ่ม สสอ.ปากพล ี วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

10. นายธวชัชยั  ดีทองสุข กรรมการกลุ่ม สสอ.เมือง วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

11.นายวีรชยั  ยอดวิศิษฎศ์กัด์ิ กรรมการกลุ่ม สสอ.องครักษ ์ วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

12.นายบุญชู กันบัวลา กรรมการกลุ่ม รพ.บ้านนา วาระท่ี 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

13.นางสาวอรทยั  ฟ้าหทยั กรรมการกลุ่ม รพ.ปากพลี วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

14. นางอัมพวัน  แจ่มศรี กรรมการกลุ่ม รพ.องครักษ์ วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

15. นางมาลี  รุ่งเจริญ กรรมการกลุ่มบ านาญ วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

คณะกรรมการเลือกต้ัง  สรุปคะแนนผูท้ี่ไดร้บัเลือกตัง้เป็นคณะกรรมกำรฯ ดงันี ้
 (1) ต ำแหน่งกรรมกำรประจ ำกลุม่ 4   ต ำแหน่ง 

  1.1.รพ.บำ้นนำ 1 ต ำแหน่ง จำกผูส้มคัร 2 คน ไดค้ะแนน ดงันี ้
        คะแนน  ล าดับทีไ่ด้ 
   1.นำยจรูญศกัด์ิ จนัทะโชต ิ     50       2   
    2.นายสัญญา  พุ่มจันทร ์    53        1  
  สรุป  ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้กรรมกำรประจ ำกลุม่โรงพยำบำลบำ้นนำ 1 ต ำแหน่ง                                  
                                                 คือนำยสญัญำ  พุ่มจนัทร ์
  1.2.นำงดวงเดือน  ประสงคด์ี  (รพ.องครกัษ)์  67 คะแนน  
  1.3.นำยสญัญำ  กิตติสนุทโรภำศ (สสจ.นย.) 47 คะแนน  
  1.4.นำยปรำโมทย ์ สรงัษี (สสอ.ปำกพลี)  25 คะแนน  
 (2) ต ำแหน่งกรรมกำรกลำง 3 ต ำแหน่ง จำกผูส้มคัร 6 คน ไดค้ะแนน ดงันี ้
          คะแนน ล าดับทีไ่ด้ 
   1.นางสาวศรีสุรางค ์ ดวงประเสริฐ       265       2   
  2.นำงอมัพวนั  แจ่มศรี       200          4  
   3.นางดวงใจ  นวลทอง     313                 1 
   4.นายศรีสวสัดิ ์  นันทโกวัฒน ์       235       3  
   5.นำงสำวจำรุวรรณ พิฆเนศวร      114                    6 
   6.นำงรมยช์ล ี  ม่วงเขำแดง             181                    5   
  



 
 
 สรุป  ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้กรรมกำรกลำง 3 ต ำแหน่ง ตำมล ำดบั ดงันี ้
  1.นำงดวงใจ   นวลทอง                  313 คะแนน 
  2.นำงสำวศรีสรุำงค ์   ดวงประเสรฐิ    265       คะแนน 
  3.นำยศรีสวสัด์ิ   นนัทโกวฒัน ์   235 คะแนน 
ประธาน ขอมติที่ประชมุอนมุตัิผลกำรเลอืกตัง้ สมำชิกเห็นชอบ 256 เสยีง 
มติทีป่ระชุม รบัรอง ผลกำรเลือกตัง้ กรรมกำรประจ ำกลุม่ทัง้ 4 กลุม่ และกรรมกำรกลำง ดว้ยคะแนนเป็นเอกฉนัท ์
ระเบียบวาระที ่ 13 เร่ืองอ่ืน ๆ 
   13.1. ค าแนะน าของผู้แทนสหกรณจั์งหวัดนครนายก 
นางสาวชวาลา  พลเวียง : ไดก้ลำ่วแสดงควำมยินดีกบัสมำชิกที่ไดร้บัเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในอตัรำที่สงูและกลำ่วยินดี
กับคณะกรรมกำรชุดใหม่ และฝำกให้สมำชิกร่วมท ำธุรกิจกับสหกรณ์ รวมถึงกล่ำวค ำแนะน ำในเรื่องต่ำง ๆ เก่ียวกับ
สหกรณ ์
มติทีป่ระชุม รบัทรำบ 
 13.2. ค าแนะน าผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
นางสาวทัศนีย ์ เคียนทอง : กล่ำวถึงกฎกระทรวงฯ เรื่องกำรตัง้ค่ำเผื่อหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งจะมีผลกับสหกรณฯ์ เสนอให้
รบัฝำกนอ้ยลง เพื่อลดค่ำใชจ้่ำยในกำรจ่ำยดอกเบีย้ 
มติทีป่ระชุม รบัทรำบ 
  13.3. กำรจับรำงวลัสมนำคุณแก่สมำชิกที่เขำ้ร่วมประชุม ตำมสดัส่วนของสมำชิกของแต่ละ
หน่วยงำน และรำงวลัทกุประเภท ดงันี ้

 1. รำงวลัตำมสดัสว่นหน่วยงำน 80 รำงวลั ๆ ละ 500.- บำท (ส  ำหรบัสมำชิกที่อยู่ในที่ประชมุ) 
  หน่วย รพ.บ้านนา จ านวน 15 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุสกุญัญำ สขุพรอ้ม 2.คณุปกิจ บ ำรุงกิจ 
  3.คณุอญัชล ี เพ็ชรสมบตั ิ 4.คณุคณุมำลยั เจรญิพร 
  5.คณุเพลินพิศ สำระสขุ 6.คณุธวชั รุง่สว่ำง 
  7.คณุศศิธร ปทมุมงั 8.คณุมธุรส อนรุกัษ ์
  9.คณุวรำรตัน ์ แดงดี 10.คณุแน่งนอ้ย ประสิทธิ์  
  11.คณุกนัตก์นิษฐ ์ พน้ภยั 12.คณุณฐัวฒัน ์ เชือ้ทองอยู่ 
  13.คณุมลฤด ี ศรีละมยั 14.คณุสมใจ คงวิลำวณัย ์
  15.คณุสรุภำ เบำ้ค ำ 
  หน่วย รพ.ปากพลี จ านวน 7 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุธัญชนก สขุประเสรฐิ 2.คณุมำลยัภรณ ์ สวุรรณวำรี 
  3.คณุบญุญลิป คะหำวงษ์ 4.คณุอมัพร ตัง้ตรงไพโรจน ์
  5.คณุภทัธำวธุ โชติกลุ 6.คณุบปุผำชำต ิ ข ำปำกพลี 
  7.คณุกฤษณพงษ ์ เครือละมำ้ย  
  หน่วย รพ.องครักษ ์ จ านวน 10 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุแตงทยั เรืองปำนกนั 2.คณุเนำวรตัน ์ ชชัวำลย ์
  3.คณุฐิติมำ เหลือจอ้ย 4.คณุจินฐภำ มดแสง 
   



 
  5.คณุมำลยั รอดเกตกุลุ 6.คณุพฒุ  ณ ถลำง 
  7.คณุสดุำ ดอกบวั 8.คณุกิรยิำ สมจิตร  
  9.คณุพรทิมำ ศิลำโชติ 10.คณุนรุิต รุง่เรือง 
  หน่วย สสจ.นย.  จ านวน 7 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุสวุจัน ์ บญุยืน 2.คณุสมศกัด์ิ บญุสำล ี
  3.คณุพรศิร ิ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 4.คณุจนัทนำ บญุสง่ 
  5.คณุสจุิตรำ แสวงทรพัย ์ 6.คณุภชุเคนธ ์ ทองสขุ 
  7.คณุบ ำรุง จอโหร ่  
  หน่วย สสอ.บ้านนา  จ านวน 6 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุณรงค ์ จนัทรส 2.คณุจรรยำ เสนอใจ 
  3.คณุศรีสวสัด์ิ นนัทโกวฒัน ์ 4.คณุจินตนำ เรืองฤทธิ์ฉำยแสง 
  5.คณุสมทรง ยอ้ยสนิท 6.คณุสำคร นนัทโกวฒัน ์
  หน่วย สสอ.ปากพล ี  จ านวน 4 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุทวีพร เจรญิจิตร ์ 2.คณุศรีชำ โคตรศรีวงค ์
  3.คณุอรอนงค ์ คนเสงี่ยม 4.คณุรมยช์ล ี ม่วงเขำแดง 
  หน่วย สสอ.เมือง  จ านวน 8 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุวชัร ี แท่นทิพย ์ 2.คณุศิรพิร หงษท์อง 
  3.คณุบณุฑรกิำ เจนพำนิช 4.คณุวำรุณี พลูกลำง 
  5.คณุกำญจน ี วิไลวงษ ์ 6.คณุวชัรำภรณ ์ อ ำโพธิ์ศรี 
  7.คณุกีรชยั นำถวิล 8.คณุสำยณัห ์ เหยือกเงิน  
  หน่วย สสอ.องครักษ ์  จ านวน 6 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุบณุณดำ พนมพร 2.คณุธีรว์รทิธิ ์ โพธิ์ทอง 
  3.คณุภทัรวด ี เจรญิยิ่ง 4.คณุวรรด ี ดำวแจง้ 
  5.คณุบงัอร อินทร ี 6.คณุวิชำญ ป้ันเฉย 
  หน่วย บ านาญและอ่ืน ๆ  จ านวน 17 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คณุอรุณศร ี อศัวพฤกชำติ 2.คณุสมพงษ ์ เจรญิจิตร ์
  3.คณุสชุีลำ ศิรสิวย 4.คณุจำรุณี จนัทรเ์ปลง่ 
  5.คณุอไุร หวงัสขุ 6.คณุจำรุวรรณ พิฆเนศวร 
  7.คณุสนุนัทำ พน้ภยั 8.คณุสภุำพ งำมประเสรฐิ 
  9.คณุโฉมศรี จิตจนัทร ์ 10.คณุบรรจง ยั่งยืน 
  11.คณุประกอบ ผดงุเวช 12.คณุสวำท พฒุประเสรฐิ 
  13.คณุชนิดำ ปลืม้คิด 14.คณุประเมิน บญุม ี
  15.คณุมำโนชญ ์ คงนิ่ม 16.คณุพนัธศ์กัด์ิ พน้ภยั 
  2. รำงวลัจงูใจ 11 รำงวลั  ไดแ้ก่ 
    รำงวลั 1,000.- บำท จ ำนวน 8 รำงวลั ไดแ้ก่ 
   1.คณุสมำพร สขุกลอ่ม 2.คณุสจุิน มินสวสัด์ิ 
   3.คณุแสงเดือน พึ่งทอง 4.คณุนิพร พรเชนศวรพงศ ์
   



 
   5.คณุจำรุนนัท ์ บญุส ำเรจ็ 6.คณุสธุำรด ี รกัพงษ ์
   7.คณุธรรมรพ์ร พนันำ 8.คณุอำทิตย ์ วงัยำยฉิม 
  รำงวลั 2,000.- บำท จ ำนวน 2 รำงวลั ไดแ้ก่  
  1.คณุทศันีย ์ สอนข ำ 2.คณุศภุชยั พลูทรพัย ์  
 รำงวลั 3,000.- บำท จ ำนวน 1 รำงวลั ไดแ้ก่ คณุสนุนัทำ  พนิดวง 
  3. รำงวลัขอบคณุสมำชิก 30 รำงวลั ๆ ละ 500.- บำท  ไดแ้ก ่
   1.คณุน ำ้ฝน มำกเจรญิ 2.คณุทวี ทำจ ำปำ 
   3.คณุพิเชษฐ เจรญิจิตร ์ 4.คณุพินิจ ถือธรรม 
   5.คณุสนุนัทำ พินดวง 6.คณุภทัยำ สขุเจรญิ 
   7.คณุถำวร จนัทรท์รง 8.คณุทวำย ชื่นอำรมณ ์
   9.คณุสนุทร ี พนัธุศ์ิร ิ 10.คณุนฤมล ถำวรเจรญิ 
   11.คณุลดัดำ อ่วมศิริ 12.คณุจนัทรเ์พ็ญ รตันบปุผำ 
   13.คณุสภุำพ เทียนเรียว 14.คณุสนัติ พรมพล 
   15.คณุพงศเ์ดช ศรีเมฆ 16.คณุวิมล ทวีทรพัย ์
   17.คณุพิศำล มนตรี 18.คณุณฐพล ชินสมบรูณ ์
   19.คณุภิสรำ ไฉยำวำศ 20.คณุวิทยำ อมรอินทพิเชฐ 
   21.คณุอไุรวรรณ กลุศร ี 22.คณุรบชยั มณี 
   23.คณุสภุำพ เวชมนต ์ 24.คณุวส ุ ดียิ่ง 
   25.คณุณิชำนนัท ์ เสมำทอง 26.คณุอำรมณ ์ ชื่นชม 
   27.คณุเยำวบตุรี สินสืบผล 28.คณุสกุญัญำ ไฉยำวำศ 
 29.คณุศิรนิทิพย ์ ฉวนศร ี 30.คณุอนนัต ์ เก็มกำแมน  
มติทีป่ระชุม อนมุตัิ 
ปิดประชุม 12.00 น. 
 

      ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 

           ( นายบุญชู กนับวัลา )                                          (นายธณูเกียรติ ใจยงค)์ 
            กรรมการ/เลขานุการ                                            ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
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