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เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

 

1. เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
1.1. เร่ือง ผลการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ปี 2566  

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

 

  สรุปผูไ้ด้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดำเนินการเรียงตามลำดับผลการนับคะแนน จำนวน 7 คน เรียง
ตามลำดับคะแนน ได้แก่  

1. หมายเลข 2  นายประสงค์ โลโท    
2. หมายเลข 3  นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร  
3. หมายเลข 8  นายทวีศิลป์ ชัยชนะ     
4. หมายเลข 4  นายอภิชาติ ตันอุด    
5. หมายเลข 6  นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์  
6. หมายเลข 5  นางดรุณี แปงทิศ 
7. หมายเลข 9  นางพนิดา คณาพันธ์ 
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 1.2. เร่ือง ผลการลงคะแนนเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2566 

หมายเลข ชื่อ – สกุล คะแนนที่ได้ ลำดับที่ได้ 
1 นายจงรักษ ์ สมการณ์ 2,678 4 
2 นางรุ่งนภา แสนคำปัน 2,733 2 
3 นางพรพิมล ศรีบุญเรือง 2,694 3 
4 นางวารุณี หุ่นเท่ียง 2,769 1 
5 นายจตุวุฒิ ทองบุญเรือง 2,456 5 
6 นางสารินี อุทธยอด 1,921 6 

  สรุปผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566  เรียงตามลำดับคะแนน 
จำนวน 5 คน ได้แก่  

1. หมายเลข 4  นางวารุณี หุน่เท่ียง  
2. หมายเลข 2  นางรุ่งนภา แสนคำปัน 
3. หมายเลข 3  นางพรพิมล ศรีบญุเรือง 
4. หมายเลข 1  นายจงรักษ์ สมการณ์   
5. หมายเลข 5  นายจตุวุฒิ ทองบุญเรือง 
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2. เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 2.1 เร่ือง พิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ปี 2566  
      ตามข้อบังคับ ข้อ 72 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการดำเนินการอีกสิบส่ีคนซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
          ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบ 
ณ สำนักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้มอีำนาจหน้าท่ีตามข้อบังคับข้อ 73 

   ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายทอง พันทอง  ประธานกรรมการดำเนินการ 
2 นายประสงค์ โลโท รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3 นายสำราญ จันทร์อดิศร รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4 นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
5 นายภาคภูม ิ ธาวงค์ เหรัญญิก 
6 นายสาคร ไชยอำมาตย์ เลขานุการ 
7 นายสุเทพ ฟองศรี กรรมการ 
8 นายยอด คุณยศยิ่ง กรรมการ 
9 นางสาวสินีนาถ แซ่ต้ัง กรรมการ 
10 นางอัญชลี วัฒนมงคล กรรมการ 
11 นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร  กรรมการ 
12 นายทวีศิลป ์ ชัยชนะ กรรมการ 
13 นายอภิชาติ ตันอุด กรรมการ 
14 นางดรุณี แปงทิศ กรรมการ 
15 นางพนิดา คณาพันธ์ กรรมการ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 2.2 เร่ือง พจิารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการอำนวยการ ปี 2566 
      ตามข้อ 83 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการดำเนินการต้ังคณะกรรมการอำนวยการ จากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์จำนวน หกคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ
ของคณะกรรมการดำเนินการเป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการต้ังกรรมการ
ดำเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  
        ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ และให้มีอำนาจตามข้อบังคับข้อ 84 

ลำดบั ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
1 นายทอง พนัทอง  ประธานกรรมการ 
2 นายประสงค์ โลโท กรรมการ 
3 นายสำราญ จันทร์อดศิร กรรมการ 
4 นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์  กรรมการ 
5 นายภาคภูมิ ธาวงค์ กรรมการ 
6 นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 2.3 เร่ือง พจิารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการเงินกู้ปี 2566 
         ตามข้อ 85 แห่งข้อบังคับ คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการเงินกู้จากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ จำรนวน ห้าคน โดยมีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้น
เป็นกรรมการ และมีอำนาจตามข้อบังคับข้อ 86  
ลำดบั ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 

1 นายสุรสิทธิ์ เทียมทิพย์ ประธานกรรมการ 
2 นางสาวสินีนาถ แซ่ตั้ง กรรมการ 
3 นางดรุณี แปงทิศ กรรมการ 
4 นายสุเทพ ฟองศรี กรรมการ 
5 นายภาคภูมิ ธาวงค์ กรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

2.4 เร่ือง พิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ ปี 2566 
      ตามข้อบังคับข้อ 87 คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จาก
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน ห้าคน โดยมีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการและมีอำนาจตามข้อบังคับข้อ 88 

ลำดบั ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
1 นายประสงค์ โลโท ประธานกรรมการ 
2 นายยอด คุณยศยิ่ง กรรมการ 
3 นายอภิชาติ ตันอุด กรรมการ 
4 นางกาญจนากร วิเศษภัทรางกูร กรรมการ 
5 นายสาคร ไชยอำมาตย์ กรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 2.5 เร่ือง พิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการสวัสดิการ ปี 2566 
         ตามข้อบังคับข้อ 89 คณะกรรมการดำเนินการอาจต้ังคณะกรรมการสวัสดิการจาก คณะกรรมการ
ดำเนินการจำนวน ห้าคน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และมีอำนาจตามข้อบังคับ ข้อ 90 

ลำดบั ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง 
1 นายสำราญ จันทร์อดิศร ประธานกรรมการ 
2 นางพนิดา คณาพันธ์ กรรมการ 
3 นางอัญชลี วัฒนมงคล กรรมการ 
4 นายยอด คุณยศยิ่ง กรรมการ 
5 นายทวีศิลป ์ ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 


