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 “สหกรณ แปลวา การทําดวยกัน หมายถึง ผนึกกําลังผูทํางานเกี่ยวของกัน การทํางาน

ที่เกี่ยวของกันน้ัน ใหพรักพรอมกันทุกดาน และตองกระทํางานนั้นดวยความรู ความสามารถ 

ดวยความ ซื่อสัตย  สุจริต ดวยความเมตตา  หวังดี  เอื้อเฟอเผื่อแผกัน และกันดวย จึงจะ

เปนสหกรณแท ซ่ึงมีแตความเจริญกาวหนา และอํานวยประโยชนที่พึงประสงคแตฝายเดียว”

พระตําหนักจิตรดารโหฐาน

วันที่  ๒๖  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๒๗

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช



“การกู้เงิน”

เงินนั้นต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สําหรับไปเล่น

ไปทําอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ ถ้ากู้เงินแล้ว ทําให้มีรายได้ก็เท่ากับใช้หนี้ได้ 

ไม่ต้องติดหนี้  ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ



๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

วันสหกรณแหงชาติ ครบรอบ ๑๐๑ ป สหกรณไทย

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 4

ปรัญญา อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์

1. ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์

        ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์  คือระบบความคดิหรือ หลกัแหง่ความรู้หรือหลกัความจริงที�เกี�ยวกบัสหกรณ์

          ออมทรัพย์  ซึ�งถ้านําไปใช้ให้ถกูต้อง  จะก่อให้เกิดผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์  เชน่

          1.1  การประหยดัและออมเป็นหนทางที�จะทําให้คนชว่ยตวัเองได้  ทั �งนี � จะต้องประพฤตปิฏิบตัอิยา่งสมํ�าเสมอ

                 จนเป็นนิสยั

         1.2  การชว่ยตนเองโดยการชว่ยเหลือซึ�งกนัและกนัระหวา่งบคุคลซึ�งมีความสมัพนัธ์ ร่วมกนัอยา่งใด อยา่งหนึ�ง

                และมีความมุง่หมายอยา่งเดียวกนัที�จะออมทรัพย์ร่วมกนัและจดัให้มีบริการให้กู้ ยืมเงินตามความจําเป็น

         1.3  สหกรณ์ออมทรัพย์ไมแ่สวงกําไร  ไมใ่ชก่ารกศุล  แตใ่ห้บริการแก่สมาชิกและชมุชน

         1.4  คําขวญัของสหกรณ์ออมทรัพย์ “ แตล่ะคนเพื�อทกุคนและทกุคนเพื�อแตล่ะคน 

 “( Each for all and all for  each) 

        1.5  ความเชื�อมั�นในการร่วมมือกนัและการสนบัสนนุซึ�งกนั  และกนัระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์  ยอ่มนําไปสู่

เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

        สหกรณ์ออมทรัพย์เน้นความเป็นพี�น้อง (ภราดรภาพ) ของมนษุย์และความสําคญัในการควบคมุเงินของเขาเอง  

โดยผา่นสถาบนัประชาธิปไตยซึ�งเคารพศกัดิ�ศรี  คณุคา่ และความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์แตล่ะคน

2. อุดมการณ์สหกรณ์

              ความเชื�อร่วมกนัที�วา่การชว่ยตนเอง และการชว่ยเหลือซึ�งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์จะนําไปสูก่าร

    กินดีอยูดี่  มีความเป็นธรรม และสนัตสิขุในสงัคม

3. หลักการสหกรณ์

     แนวทางที�สหกรณ์ยดึถือปฏิบตัเิพื�อให้คณุคา่ของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ�งประกอบด้วยหลกัการ ที�สําคญั  7      

     ประการ  คือ

หลกัการที�   1   การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกว้าง

หลกัการที�  2    การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย

หลกัการที�  3   การมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลกัการที�  4   การปกครองตนเองและอิสระภาพ

หลกัการที�  5   การให้การศกึษา  การฝึกอบรมและสารสนเทศ

หลกัการที�  6   การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 

หลกัการที�  7  ความเอื �ออาทรตอ่ชมุชน



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 5

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ฯ

 จาการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2559  ซึ�งได้มีการเลือกตั �งประธานกรรมการดําเนินการ  และ

ผมได้รับการเลือกตั �งให้เป็นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู จํากดั ซึ�งมี

วาระการดํารงตําแหน่งเป็นเวลา  2  ปี ( 2560  -  2561) นั �น  ผมต้องขอขอบคณุสมาชิกที�ไว้วางใจให้ผมและ

คณะกรรมการชดุนี � เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ฯ  ของเรานโยบายหลกัของผมที�มอบให้แก่กรรมการทกุทา่น 

คือ “ ให้กรรมการทกุทา่นตระหนกัเสมอวา่พวกเราทกุคนได้อาสาเข้ามาร่วมพฒันาเพื�อให้สหกรณ์ฯ     มีความ

เจริญก้าวหน้ามั�นคงยิ�งขึ �น อาสาเข้ามาเพื�อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที�ดีตามวิถีพอเพียง ยึดหลกั

การและอดุมการณ์ของสหกรณ์เป็นที�ตั �ง และขอให้บริหารงานอยูบ่นพื �นฐานของความโปร่งใส  ซื�อสตัย์สจุริต“

 การบริหารงานสหกรณ์นั �นจําเป็นต้องคํานึงถึงสมาชิกทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้ลงทนุผู้ฝากเงิน

ที�ต้องการความมั�นใจและความนา่เชื�อถือ พร้อมที�จะเป็นแหลง่เงินทนุภายในให้แก่สหกรณ์ฯ สําหรับสมาชิก 

ผู้กู้ ก็ต้องได้รับการดแูลช่วยเหลือให้มีคณุภาพชีวิตที�ดีและดียิ�งขึ �น   จากการที�ต้องดแูลสมาชิกทกุฝ่าย ซึ�งใน

ขณะนี �มีสมาชิกในฝ่ายของผู้กู้ ได้ขอให้คณะกรรมการดําเนินการฯ ชว่ยพิจารณาเงื�อนไขการกู้ ยืมที�เป็นปัญหา 

ยงัไมส่นองความต้องการของผู้กู้บางสว่นนั �น คณะกรรมการดําเนินการฯ ได้พิจารณาแล้วเหน็ควรให้มีโครงการ 

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก และจะสามารถช่วยเหลือสมาชิกบางส่วนได้   อย่างไรก็ตาม

การกู้ ในโครงการใดก็แล้วแต่ขอให้สมาชิกมีวิจารณญาณในการกู้ เงินอย่างมีเหตผุล ดํารงตนอยู่ในความไม่

ประมาท และยึดหลกัตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อให้ตนมีคณุภาพชีวิตที�ดี

 ในปี  2561 จะพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ ไอที  ( imformation  technology : IT)  ให้ทนั

สมยัมากขึ �น สามารถดําเนินการธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภยัสงูทั �งการ

ฝาก การถอนและการกู้ เงิน

 ท้ายนี �ผมหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่ การดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการในวาระนี �จะสามารถบริหารสหกรณ์ ฯ

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามที�ได้ตั �งใจไว้ ขอให้สมาชิกเชื�อมั�นวา่การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการฯ 

ยงัคงยึดมั�นผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคญัและขอให้สมาชิกเชื�อว่าความต้องการใด ๆ ของสมาชิกหาก

ไม่ขดัต่อข้อกฎหมาย,ไม่ขดัต่อหลกัการและอดุมการณ์ของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการฯ ยินดีดําเนิน

การให้ด้วยความยินดีหวงัใจว่าคณะกรรมการดําเนินการฯ ฝ่ายจดัการและสมาชิกทกุท่านจะร่วมกนับริหาร

สหกรณ์ฯ  ให้ประสบความสําเร็จด้วยดีและมีความสขุถ้วนหน้า

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย)

ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู จํากดั

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย)



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 6

ที�  สอ.สธ.ลพ. ว. 01/2560    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํพนู จาํกัด

263 / 1 ถนนเชียงใหม่ – ลาํพนู ตาํบลเหมืองง่า   

                                     อาํเภอเมืองลาํพนู  จงัหวัดลาํพนู  51000

8    ธันวาคม  2560

เรื�อง  ขอเชญิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2560

เรียน   สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํพนู จาํกัด

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํพนู จาํกัด  ได้กาํหนดให้มีการประชุมใหญ่

สามัญ  ประจาํปี  2560   ในวันเสาร์ที�  23  ธันวาคม  2560  ตั �งแต่เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดลาํพนู  ตาํบลป่าสัก  อาํเภอเมือง  จงัหวัดลาํพนู  ตามระเบยีบวาระการประชุม 

ดงันี �

 ระเบยีบวาระที�   1 เรื�องที�ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบยีบวาระที�   2 เรื�องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี  2559

 ระเบยีบวาระที�   3 เรื�องเสนอเพื�อทราบ

 ระเบยีบวาระที�   4 เรื�องเสนอเพื�อพจิารณา

 ระเบยีบวาระที�   5 เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)

 จงึขอเชญิสมาชกิทกุท่านโปรดเข้าร่วมประชุม  ตามวัน  เวลา  และสถานที�ดงักล่าว โดยพร้อมเพยีงกัน

ด้วยจกัขอบคุณยิ�ง

ขอแสดงความนับถอื

ลายเซน็

(นายเนตร   พงษ์ตุ้ย) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํพนู จาํกัด

ลายเซน็



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 7

สารบญั

โปรดนํารายงานกิจการเลม่นี �ไปในวนัประชมุใหญ่สามญั ประจําปี  2560
ในวนัเสาร์ที�  23  ธนัวาคม  2560

ณ  ห้องประชมุ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําพนู
เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป

7 
สารบญั 

                                                                                                                                                                                        หน้า 
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั                       1 
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ภาคผนวก 
 

 1.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกประเภทสามญั 
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 3.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญั สําหรับสมาชิกสมทบ 
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หนา 9

 คานิยมของสหกรณ

“มั่นคง  โปรงใส  ใสใจบริการ”

คําขวัญสหกรณ

 “เงินออมมั่นคง  ระบบงานโปรงใส  

ใสใจบริการ  บริหารงานอยางมีคุณภาพ”



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 10

ระเบยีบวาระที� 1
เรื�อง ที�ประธานแจ้งให้ทราบ

10 
 
 

1.1      คํากลา่วเปิดประชมุ 
ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู    จํากดั   ข้อ  70  “    การประชมุใหญ่ของ  สหกรณ์

ต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด  หรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน ในกรณีเป็น
การประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ทัง้หมดหรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชมุ “ 

บดันีไ้ด้มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียนและเข้าประชมุจํานวน .......... คน  จากจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
1818 คน  จงึถือเป็นองค์ประชมุ  ขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2560   ณ   บดันี ้

1.2 แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.2.1   จากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัลําพนู 

   1)  - 
   2)  - 
  1.2.2   จากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ลําพนู 
   1)  - 
   2)  - 
  1.2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   1)  - 
   2)  - 
  1.2.4 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
   1)  - 
   2)  - 

1.3      ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นยืนไว้อาลยัให้แก่เพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม   ในปี   2560  
                       จํานวนทัง้หมด  4  คน   

1.4 เร่ืองข้อกําหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 
ประธานในท่ีประชมุแจ้งข้อกําหนดเบือ้งต้น   ในการประชมุเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สหกรณ์ฯ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 
เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 11
11 

1.   ประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  พร้อมทัง้ให้คณะกรรมการ  หรือ  ผู้จดัการ
เป็นผู้ นําเสนอในรายละเอียดแตล่ะ ระเบียบวาระการประชมุ  

2.   สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชมืูอขึน้เหนือศรีษะให้ประธานในท่ีประชมุอนญุาตก่อน  
ทกุครัง้ 

3.   ให้ผู้อภิปรายแนะนําช่ือ  -  สกลุ  หมายเลขทะเบียนสมาชิก สงักดัหนว่ยของตนเองต่อประธานใน 
ท่ีประชมุ และการอภิปรายอยูใ่นประเดน็วาระการประชมุ  

  4.   ท่ีประชมุแหง่นี ้ไมมี่เอกสิทธ์ิคุ้มครอง    หากอภิปรายให้บคุคลอ่ืนได้รับความเสียหายผู้อภิปราย  
ต้องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้เกียรตติอ่ท่ีประชมุ 

  5.   การประชมุและการอภิปราย  ได้มีการบนัทกึภาพ และเสียงไว้เป็นหลกัฐานการประชมุ  
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หนา 12

12 

 
 
 

การประชมุใหญ่สามญัประจําปี    2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลาํพนู  จํากดั 

วนัท่ี  24  ธนัวาคม  2559 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นจงัหวดัลาํพนู 

*********************************** 
 คณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุม 
  ที่   ช่ือ   -  สกลุ     ตําแหนง่ 

 1       นายสธีุ     ธิติมทุา    ประธานกรรมการ 
                             2       นางจนัทรทิพย์    จิตรวงค์    รองประธานกรรมการ 

     3       นายกมล     เลาหกลุ    กรรมการ  /  เหรัญญิก 

 4       นายกําจร     ตนัติวรานรัุกษ์   กรรมการ  /  เลขานกุาร 
     5       นายสเุทพ    พจน์สจุริต   กรรมการ 
   6       นายศรีพรหม   กาสกลู    กรรมการ 
   7       นายวรกิจ    ศรีผดงุอําไพ   กรรมการ 
   8       น.ส.ยพุิน    นําปนูศกัดิ์   กรรมการ 
  9        น.ส.เบญญ์จพิศ  หวลกาพย์   กรรมการ 
  10      นางประนอม   วิธี    กรรมการ 
  11      นายดํารงค์เดช   มัน่ใจวงค์   กรรมการ 
  12      นายรังสรรค์   วชัรกาวิน    กรรมการ 
  13      นายศกัดา   สมศกัดิ์    กรรมการ 
  14      นางบณัฑิตา  ศรีวิชยั    กรรมการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ    ผู้จดัการสหกรณ์ 

  2 รศ.บญุสวาท  พฤกษิกานนท์   ผู้สอบบญัชี 

  3 นางพิชญาภร  จนัทิมา    นกัวิชาการสหกรณ์  ชํานาญการ 
  4 น.ส.นฤมล  ช่ืนกลิน่    ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 

  5 น.ส.จวงจนัทร์  ขนุผา    ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  6 นายปรีชา  พิกลุทอง    นกัวิชาการสหกรณ์  ชํานาญการ 
 เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น 
 
 

ระเบียบวาระที่  2 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2559 
 

ระเบยีบวาระที� 2
เรื�อง รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจาํปี 2559



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 13 
13 

 
 ระเบียบวาระท่ี  1    เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1  ประธานกล่าวเปิดประชุม 
                                                  -  ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั ข้อ  70  การประชมุใหญ่ 

                                                     ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยก่ึงหนึง่ของสมาชิกทัง้หมด    หรือไมน้่อย  

                                                      กวา่หนึง่ร้อยคน   บดันี ้   สมาชิกมาลงทะเบียน และเข้าร่วมประชมุครบองค์ประชมุ  

        จงึขอเปิดการประชมุ   ณ  บดันี  ้
  ที่ประชุม รับทราบ 
        1.2   แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุ 

    1.   นายสธีุ  ธิตมิทุา    ประธานกรรมการดําเนินการ 

    2.   นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ     ผู้จดัการ 
    3.   นายกําจร  ตนัตวิรานรัุกษ์    กรรมการ  /  เลขานกุาร 
    4.   รศ.บญุสวาท พฤกษิกานนท์    ผู้สอบบญัชี 

    5.   นายปรีชา  พิกลุทอง   นกัวิชาการสหกรณ์   ชํานาญการ 

            รักษาการสหกรณ์จงัหวดัลําพนู 

    6.   นางพิชญาภร จนัทิมา     นกัวิชาการสหกรณ์   ชํานาญการ 

    7.  น.ส.นฤมล  ช่ืนกลิ่น     ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี 

    8.   น.ส.จวงจนัทร์ ขนุผา      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
    1.3   ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นยืนถวายความอาลยัแดพ่ระบาท  

            สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  เป็นเวลา  89  วินาที 
  ที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติ 
    1.4   เร่ืองข้อกําหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 

  ประธาน   -    เพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สหกรณ์ฯ 

          1.ประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  พร้อมทัง้ให้  

                                                  คณะกรรมการ หรือผู้จดัการ เป็นผู้ นําเสนอในรายละเอียด  แต่ละระเบียบวาระ 

             การประชมุ 
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             2.  สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชมืูอขึน้เหนือศรีษะให้ประธานในท่ี  

                                                    ประชมุอนญุาตก่อนทกุครัง้ 

             3.  ให้ผู้อภิปรายแนะนําช่ือ  -  สกลุ  หมายเลขสมาชิกสงักดัของตนเองตอ่ประธาน 

                                                    ในท่ีประชมุและการอภิปรายอยูใ่นประเดน็วาระการประชมุ  

             4.  ท่ีประชมุแหง่นี ้ ไมมี่เอกสิทธ์ิคุ้มครอง  หากอภิปรายให้บคุคลอ่ืนได้รับความเสียหาย 

                                                    ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้เกียรตติอ่ท่ีประชมุ  

             5.  การประชมุและการอภิปราย ได้มีการบนัทกึภาพและเสียงไว้เป็นหลกัฐานการประชมุ  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2558 
  ที่ประชุม รับรองการประชุม 
 
 ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   3.1  เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2559 
  ผู้จัดการ  -   การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  
                                            ชดุท่ี  36  ในปี  2559   ได้ดําเนินการลบริหารอยา่งรอบคอบ   ในการบริหาร  ปี  2559  นี ้ 
          เป็นไปตามเป้าหมาย  และนโยบายท่ีกําหนดไว้โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล   และปฏิบตังิาน 

       ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั   ระเบียบ  และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ   สรุปผลการ  

       ดําเนินงานสิน้สดุ   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559   มีดงันี ้
1. ผลการด าเนินงาน  ปี  2559   เปรียบเทียบกับปี  2558 

ท่ี รายการ ปี  2559 ปี  2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
1 จํานวนสมาชิกสามญั 1,782 1,682 100 5.95 
2 จํานวนสมาชิกสมทบ   556   565 (9) (1.59) 
3 ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,034,328,920.00 899,453,050.00 134,875,870.00 15.00 
4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 436,180,349.25 335,284,750.50 100,895,598.75 30.09 
5 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหวา่งปี 1,291,058,880.00 1,566,266,900.00 (275,208,020.00) (17.57) 
6 เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินอ่ืน 475,500,000.00 435,000,000.00 40,500,000.00 9.31 
7 เงินสํารอง 54,665,556.04 47,186,209.28 7,479,346.76 15.85 
8 เงินทนุสะสมตามข้อบงัคบั 2,515,907.00 2,305,876.00 210,031.00 9.11 
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             2.  สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชมืูอขึน้เหนือศรีษะให้ประธานในท่ี  

                                                    ประชมุอนญุาตก่อนทกุครัง้ 

             3.  ให้ผู้อภิปรายแนะนําช่ือ  -  สกลุ  หมายเลขสมาชิกสงักดัของตนเองตอ่ประธาน 

                                                    ในท่ีประชมุและการอภิปรายอยูใ่นประเดน็วาระการประชมุ  

             4.  ท่ีประชมุแหง่นี ้ ไมมี่เอกสิทธ์ิคุ้มครอง  หากอภิปรายให้บคุคลอ่ืนได้รับความเสียหาย 

                                                    ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้เกียรตติอ่ท่ีประชมุ  

             5.  การประชมุและการอภิปราย ได้มีการบนัทกึภาพและเสียงไว้เป็นหลกัฐานการประชมุ  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2558 
  ที่ประชุม รับรองการประชุม 
 
 ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
   3.1  เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2559 
  ผู้จัดการ  -   การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  
                                            ชดุท่ี  36  ในปี  2559   ได้ดําเนินการลบริหารอยา่งรอบคอบ   ในการบริหาร  ปี  2559  นี ้ 
          เป็นไปตามเป้าหมาย  และนโยบายท่ีกําหนดไว้โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล   และปฏิบตังิาน 

       ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั   ระเบียบ  และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ   สรุปผลการ  

       ดําเนินงานสิน้สดุ   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559   มีดงันี ้
1. ผลการด าเนินงาน  ปี  2559   เปรียบเทียบกับปี  2558 

ท่ี รายการ ปี  2559 ปี  2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
1 จํานวนสมาชิกสามญั 1,782 1,682 100 5.95 
2 จํานวนสมาชิกสมทบ   556   565 (9) (1.59) 
3 ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,034,328,920.00 899,453,050.00 134,875,870.00 15.00 
4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 436,180,349.25 335,284,750.50 100,895,598.75 30.09 
5 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหวา่งปี 1,291,058,880.00 1,566,266,900.00 (275,208,020.00) (17.57) 
6 เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินอ่ืน 475,500,000.00 435,000,000.00 40,500,000.00 9.31 
7 เงินสํารอง 54,665,556.04 47,186,209.28 7,479,346.76 15.85 
8 เงินทนุสะสมตามข้อบงัคบั 2,515,907.00 2,305,876.00 210,031.00 9.11 
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ท่ี รายการ ปี  2559 ปี  2558 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
9 เงินทนุดําเนินการ 1,174,727,926.33 1,020,265,431.04 154,462,495.29 15.14 
10 รายได้ 123,226,027.97 108,862,949.62 14,863,078.35 13.72 
11 รายจา่ย 40,008,484.68 37,042,653.86 2,965,830.82 8.01 
12 กําไรสทุธิ 83,217,543.29 71,320,295.76 11,897,247.53 16.68 

 
          2.  สมาชิกภาพ 
               -     จํานวนสมาชิก  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558  จํานวน  2,247   คน 

   สมาชิกสามญั  1,682    คน 

   สมาชิกสมทบ     565  คน 

- จํานวนสมาชิกเข้าใหม่  โอนมา ระหวา่งปี  2559    216   คน 

 สมาชิกสามญั    123    คน 
 สมาชิกสมทบ                     93    คน 

- จํานวนสมาชิกเสียชีวิต   ลาออก  โอนย้ายไป ระหวา่งปี  2559   จํานวน   125   คน 

      สมาชิกสามญั                   23   คน 
            สมาชิกสมทบ                 102   คน 

- สมาชิกคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559   จํานวน   2,338   คน 

       สมาชิกสามญั            1,782   คน 

    สมาชิกสมทบ               556   คน 

- สมาชิกเพิ่มขึน้จากต้นปี    จํานวน  91   คน   คดิเป็นร้อยละ  4.05 

- สมาชิกท่ีเป็นหนี ้    จํานวน  1565   คน  คดิเป็นร้อยละ  66.94   ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

- สมาชิกท่ีไมเ่ป็นหนี ้ จํานวน   773   คน  คดิเป็นร้อยละ   33.06   ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
3  การส่งเสริมการออมของสมาชิก 
    3.1  การถือหุ้นของสมาชิก 
 ในระหวา่งปี 2559  สมาชิกมีเงินออมประเภทหุ้น  ดงันี  ้

 ทนุเรือนหุ้น ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558 จํานวน  899,453,050.00   บาท 

 ทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2559   จํานวน  151,863,580.00   บาท 

 ทนุเรือนหุ้นลดลงระหวา่งปี  2559     จํานวน   16,987,710.00   บาท 

 ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559    จํานวน   1,034,328,920.00   บาท 

 

2.  สมาชกิภาพ

 - จาํนวนสมาชกิ  ณ  วันที�  30  พฤศจกิายน  2558  จาํนวน  2,247   คน

  สมาชิกสามญั  1,682    คน

  สมาชิกสมทบ  565  คน

 - จาํนวนสมาชกิเข้าใหม่  โอนมา ระหว่างปี  2559    216   คน

  สมาชิกสามญั  123    คน

  สมาชิกสมทบ  93    คน

 - จาํนวนสมาชกิเสียชีวติ   ลาออก  โอนย้ายไป ระหว่างปี  2559   จาํนวน   125   คน

        สมาชิกสามญั  23   คน

         สมาชิกสมทบ  102   คน

 - สมาชิกคงเหลือ  ณ  วันที�  30  พฤศจกิายน  2559   จาํนวน   2,338   คน

         สมาชิกสามญั   1,782   คน

     สมาชิกสมทบ  556   คน

 - สมาชกิเพิ�มขึ �นจากต้นปี    จาํนวน  91   คน   คดิเป็นร้อยละ  4.05

 - สมาชิกที�เป็นหนี �     จาํนวน  1565   คน  คดิเป็นร้อยละ  66.94   ของจาํนวนสมาชกิทั �งหมด

 - สมาชิกที�ไม่เป็นหนี �  จาํนวน 773 คน คดิเป็นร้อยละ   33.06 ของ จาํนวนสมาชกิทั �งหมด

3  การส่งเสริมการออมของสมาชกิ

     3.1  การถอืหุ้นของสมาชกิ

  ในระหวา่งปี 2559  สมาชิกมีเงินออมประเภทหุ้น  ดงันี �

  ทนุเรือนหุ้น ยกมา  ณ  วนัที�  30  พฤศจิกายน  2558 จํานวน  899,453,050.00   บาท

  ทนุเรือนหุ้นเพิ�มขึ �นระหวา่งปี  2559   จํานวน  151,863,580.00   บาท

  ทนุเรือนหุ้นลดลงระหวา่งปี  2559    จํานวน   16,987,710.00   บาท

  ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วนัที�  30  พฤศจิกายน  2559    จํานวน   1,034,328,920.00  บาท

 3.2  เงนิรับฝากจากสมาชกิ

  ในระหวา่งปี  2559  สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก   ดงันี �

  เงินรับฝากยกมา  ณ  วนัที�  30  พฤศจิกายน  2558 จํานวน   335,284,750.50   บาท

  เงินรับฝาก  เพิ�มขึ �นระหวา่งปี  2559   จํานวน   280,997,701.26   บาท

  ลดลงระหวา่งปี   2559   จํานวน   180,102,102.51   บาท

  เงินรับฝากคงเหลือ  ณ  วนัที�  30  พฤศจิกายน  2559 จํานวน   436,180,349.25   บาท
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4.   เงนิให้กู้แก่สมาชกิ
 สมาชิกใช้บริการสนิเชื�อกบัสหกรณ์  โดยมีรายละเอียด   ดงันี �
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ยกมา ณ วนัที� 30 พฤศจิกายน 2558  จํานวน 1,725,645,031.50 บาท
 เงินให้กู้แก่สมาชิก เพิ�มขึ �นระหวา่งปี   จํานวน    1,291,058,880.00 บาท
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ชําระระหวา่งปี   จํานวน    1,077,853,761.75 บาท
 เงินให้กู้แก่สมาชิก  คงเหลือ  ณ  วนัที� 30 พฤศจิกายน  2559  จํานวน 1,938,850,149.75 บาท
 สมาชิกที�เป็นหนี �  จํานวน  1565  คน  คิดเป็นร้อยละ  66.94   ของจํานวนสมาชิกทั �งหมด
 สมาชิกที�ไมเ่ป็นหนี �  จํานวน  773  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.06  ของจํานวนสมาชิกทั �งหมด
5.  เงนิกู้ยืมจากสถาบนัการเงนิอื�น ๆ
 ในปี  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู    จํากดั  ได้ทําสญัญากู้ เงินจากสถาบนัการเงินอื�น
เป็นจํานวนเงิน  1,525,000,000.00   บาท  และในระหวา่งปี  2559  ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินอื�น    
จํานวน  1,189,000.00  บาท  เงินกู้ ยืมลดลงจํานวน  336,000,000.00  บาท
6.   เงนิทนุสาํรอง
 เมื�อสิ �นปีทางบญัชี    ณ  วนัที�  30   พฤศจิกายน  2558  สหกรณ์ฯ   มีเงินทนุสํารองทั �งสิ �น  จํานวน  
47,186,209.28  บาท  ในวนัสิ �นปีทางบญัชี  ณ  วนัที�  30  พฤศจิกายน  2559  มีเงินทนุสํารองจํานวนทั �งสิ �น  
54,665,556.04  บาท เงินทนุสํารองเพิ�มขึ �นระหวา่งปี  2559  จํานวน 7,479,346.76   บาท
7.   รายได้
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  มีรายได้สว่นใหญ่มาจากดอกเบี �ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 
ดอกเบี �ยเงินรับฝากธนาคาร  และรายได้เบด็เตลด็อื�น ๆ  ในปี  2558   สหกรณ์มี รายได้ทั �งสิ �น จํานวน  
108,362,949.62 บาท และในวนัสิ �นปี บญัชี  2559  สหกรณ์มีรายได้ ทั �งสิ �นจํานวน  123,226,027.97  บาท
รายได้เพิ�มขึ �นจากปี  2558 จํานวน 14,8623,078.35 บาท
8.   รายจ่ายของสหกรณ์
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  มีรายจา่ยสว่นใหญ่จะเป็นดอกเบี �ยจา่ยเงินรับฝาก
จากสมาชิก และรายจา่ยดอกเบี �ยเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอื�น และรายจา่ยอื�นๆ   เมื�อสิ �นปี 2558  สหกรณ์มี
รายจา่ยทั �งสิ �นจํานวน 37,042,653.86 บาท และในวนัสิ �นปี 2559 สหกรณ์ มีรายจา่ยทั �งสิ �นจํานวน 40,008,484.68 บาท
 รายจา่ยเพิ�มขึ �นจากปี 2558 จํานวน 2,965,830.82 บาท  
9.  กาํไรสุทธิ
 เมื�อสิ �นปีทางบญัชีสหกรณ์    ณ   วนัที�   30   พฤศจิกายน   2558  สหกรณ์ฯ  มีกําไรสทุธิจํานวน
71,320,295.76 บาท  และเมื�อสิ �นปีทางบญัชีสหกรณ์  ณ วนัที�  30  พฤศจิกายน  2559  สหกรณ์ฯ มีกําไรสทุธิ
จํานวน  83,217,543.29 บาท  กําไรสทุธิเพิ�มขึ �นจากปี  2558  จํานวน  11,897,247.53 บาท
 10. อัตราดอกเบี �ย
 ในรอบปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้กําหนดอตัราดอกเบี �ยเงินกู้  อตัราดอกเบี �ยเงินรับฝาก เพื�อให้สอดคล้อง
กบัสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงิน เพื�อชว่ยเหลอืสมาชิก รวมถงึสง่เสริมการลงทนุของสมาชิก   ดงันี �
-   อตัราดอกเบี �ยเงินให้กู้แก่สมาชิกปี  2559  ทกุประเภท  ร้อยละ  6.70  บาท  /  ปี
-   อตัราดอกเบี �ยเงินรับฝากจากสมาชิก ปี  2559  ประเภทออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 3.90  ตอ่ปี
11.  การให้สวัสดกิารด้านต่าง ๆ  แก่สมาชกิ
 11.1  สวัสดกิารสงเคราะห์ศพ
  ก.  เป็นคา่หรีด   เกิน  300  บาท
  ข.  เป็นสวสัดกิาร กรรมการ  และเจ้าหน้าที� กรณี  บดิา และมารดา  ถงึแก่กรรมศพละ  2,000  บาท
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 11.2  สวัสดกิารช่วยเหลือกรณีสมาชิก  /  คาสมรส  /  บุตรสมาชกิ
  ในระหวา่งปี 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลาํพนู จํากดั ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ  กรณี
สมาชิก  /  คูส่มรส / บตุรสมาชิก  ถงึแก่กรรม   จํานวน  13  ราย  แยกได้ดงันี �
  ก.  สมาชิกสหกรณ์  ถงึแก่กรรม    จํานวน   4  ราย   เป็นเงิน   101,200  บาท
  ข.  คูส่มรสสมาชิก   ถงึแก่กรรม    จํานวน   6  ราย   เป็นเงิน     31,800  บาท
  ค.  บตุรสมาชิก       ถงึแก่กรรม     จํานวน  3  ราย   เป็นเงิน      15,900  บาท
 11.3  สวัสดกิารเพื�อเกท้อกุลสมาชกิอาวุโส
         ในระหวา่งปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้จา่ยเงินสวสัดกิารเพื�อเกื �อกลูสมาชิกอาวโุสที�มีอายคุรบตามระเบียบ 
ของสหกรณ์ จํานวน  24  ราย เป็นเงิน 46,500  บาท
               11.4  ทุนสวัสดกิารบาํเหน็จสมาชกิ
 ในระหวา่งปี  2559   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้จา่ยทนุสวสัดกิารบําเหน็จให้แก่
สมาชิกที�เกษียณอายรุาชการ / ลาออกจากราชการก่อนกําหนด  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ไมน้่อยกวา่ 120 งวด 
(เดือน)  ขึ �นไป หรือมีอายกุารเป็นสมาชิกครบตามเกณฑ์ และระเบียบสหกรณ์จํานวน 17 ราย เป็นเงิน 139,000 บาท
 11.5  ทุนสวัสดกิารสงเคราะห์  ศพ  บดิา  -  มารดา  ของสมาชกิ
 ในระหวา่งปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ ศพ  บดิา - มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที�
เสียชีวิตทั �งหมด  จํานวน 63  ราย  เป็นเงิน  113,300  บาท
 11.6  สวัสดกิารทุนการศกึษาบุตร  สมาชกิ
 ในรอบปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้ให้ทนุการศกึษา แก่บตุรสมาชิกทั �งหมด จํานวน 293 ทนุ
เป็นจํานวนเงิน  316,000  บาท  แยกเป็น  8  ระดบั การศกึษา
 11.7  สวัสดกิารฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํพนู  จาํกัด
             ณ   วนัที�  30  พฤศจิกายน  2559  สมาคม ฯ  มีจํานวนสมาชิก  1,762  คน  กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้
รับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบข้อบงัคบัของสมาคม  เป็นจํานวนเงินเทา่กบัจํานวนสมาชิกปัจจบุนัคณูด้วย 100 บาท 
(นบัจํานวนสมาชิกคงเหลือ   ณ  วนัที� สมาชิกถงึแก่กรรม)
      11.8  สวัสดกิารสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สาธารณสุขไทย  (สส.ธท) 
 สมาชิกสหกรณ์ ฯ  สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของ  สส.ธท จํานวน 1,411 คน (สมาชิกสมาคมฯ  ทั�วประเทศ  
ณ  วนัที�  1  พฤศจิกายน  2559  มีจํานวน  146,764  กรณีเสียชีวิตจะได้เงิน =  จํานวนสมาชิกคณูด้วย  7.20  บาท
 11.9  สวัสดกิารสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย  (สส .ชสอ)
          สมาชิกสหกรณ์ฯ  สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมสงเคราะห์ ฯ สส.ชสอ. จํานวน   444  ราย กรณีเสียชีวิตจะ
ได้รับเงินสงเคราะห์จํานวน  = จํานวนสมาชิกคณูด้วย  2.48  บาท  (สมาชิกทั�วประเทศมีเทา่กบั  242,443  คน)
 11.10   การใช้ทนุสาธารณประโยชน์
  ในระหวา่งปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้ให้ทนุสาธารณประโยชน์แก่สมาชิก  ตา่งๆ จํานวน  40  ราย 
เป็นเงิน  27,799.00  บาท
12   ด้านการลงทนุของสหกรณ์
 12.1   สหกรณ์ฯ  ได้ลงทนุกบัชมุนมุสหกรณ์ (ชสอ)  โดยถือหุ้นจํานวน  8,798  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 500  บาท  
เป็นจํานวนเงิน  4,399,000.00  บาท
 12.2   การลงทนุถือหุ้นในบริษัทสหประกนัชีวิต จํากดั สหกรณ์ฯ ลงทนุในบริษัท สหประกนัชีวิต  จํากดั 
โดยการถือหุ้นเป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท
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13.  ด้านการพฒันา   ในปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้ดําเนินงานด้านการพฒันา  ดงันี �

 13.1  ด้านระเบียบ

                 คณะกรรมการดําเนินการ ได้กําหนดระเบียบและแก้ไข เพิ�มเตมิระเบียบให้สอดคล้องกบัการดําเนินงาน  

เพื�อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สหกรณ์ ฯ และสมาชิก โดยได้พิจารณา  แก้ไขระเบียบ   ดงันี �

1. ระเบียบวา่ด้วย “ การให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิก “ พ.ศ.2559

2. ระเบียบวา่ด้วย “ การใช้ทนุสวสัดกิารสมาชิกเพื�อเกื �อกลูสมาชิกอาวโุส “ พ.ศ.2559

3. ระเบียบวา่ด้วย “ เงินสวสัดกิารเพื�อสงเคราะห์เกี�ยวกบัศพของสมาชิก  คูส่มรส และบตุร”   พ.ศ.2559

4. ระเบียบวา่ด้วย “ การใช้ทนุสวสัดกิารสมาชิก เพื�อสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ  บดิา  มารดา” พ.ศ.2559

5. ระเบียบวา่ด้วย “ ทนุสวสัดกิาร สมาชิกสําหรับสมาชิกที�ไมมี่บตุรหรือเป็นโสด “ พ.ศ.2559

           13.2  ด้านการศกึษาอบรม  ประชมุสมัมนา

 ในระหวา่งปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้สง่คณะกรรมการดําเนินการ และ เจ้าหน้าที�สหกรณ์เข้ารับการฝึก

อบรม  ประชมุสมัมนา ตามหนว่ยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบักิจการของสหกรณ์ฯ

 13.3  ด้านการพฒันาอาคารสํานกังาน

 ในระหวา่งปี  2559  คณะกรรมการดําเนินการได้จดัซื �อครุภณัฑ์  เชน่  ทีวีสี  LED , คอมพิวเตอร์พกพา 

, เก้าอี �เจ้าหน้าที� , ตู้กระจกไม้สกั ฯลฯ

 13.4  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  1.  มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารแบบฟอร์มตา่ง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต  ทางเวบ็ไชต์

   2.  มีการพฒันาด้านประชาสมัพนัธ์  ผา่นแอพพลเิคชั�น

   3.  พฒันาโปรแกรมข้อมลูตา่ง ๆ

 13.5  ด้านการระดมทนุจากภายใน และ ภายนอก

 13.6  ด้านการเชื�อมโยงสหกรณ์ และหนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง

 13.7  ด้านการประชาสมัพนัธ์

ที�ประชุม  รับทราบ

  3.2  เรื�องรับทราบรายงานการตรวจสอบกจิการ  ประจาํปี  2559

น.ส.จวงจนัทร์  ขุนผา  -  ได้แจ้งข้อมลู และ เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ประจําปี  2559  ตามข้อบงัคบัของ

สหกรณ์ ฯ  ดงันี �

1. วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ

3.  การบญัชี

4.  การเงิน

5.  การดําเนินงาน

6.  ผลการดําเนินงาน

7.  ผลจากการใช้เครื�องมือเตือนภยัทางการเงิน

8.  ข้อสงัเกต  ข้อเสนอแนะ และอื�น ๆ

ที�ประชุม  รับทราบ
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หนา 19

ระเบยีบวาระที�  4   เรื�องเสนอเพื�อพจิารณา
 ระเบยีบวาระที�  4.1   เรื�องพจิารราอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ  งบกาํไรขาดทนุ  และ
    งบกระแสเงนิสด ประจาํปี  2559
 รศ.บญุสวาท  พฤกษิกานนท์ -  ได้แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ฯ ซึ�งประกอบด้วย
    งบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ  วนัที�  30  พฤศจิกายน  2559  งบกําไร
    ขาดทนุ  และงบกระแสเงินสด สําหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนัรวมถงึหมายเหตุ
     สรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญัและหมายเหตเุรื�องอื�น ๆ  และได้ให้ความ
    เหน็งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ ณ  วนัที� 30  พฤศจิกายน 2559  
    ผลการ ดําเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ �นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้อง
    ตามที�ควร  ในสาระสําคญั  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
 ที�ประชุม  อนุมัติ

ระเบยีบวาระที�  4.2  เรื�องพจิารณาจดัสรรกาํไรสุทธิ  ประจาํปี  2559  

 การจดัสรรกําไรสทุธิ  ปี  2559 สหกรณ์ฯ มีกําไรสทุธิประจําปี  2559  เป็นจํานวนเงิน  83,217,543.29  บาท  คณะ

กรรมการดําเนินการเหน็สมควร จดัสรรกําไรสทุธิ ตามข้อบงัคบัในข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 30 ดงันี �

     รายการที�จดัสรร ปี  2558   ปี  2559

     บาท                     %  บาท     %

1. กําไรสทุธิ     71,320,295.70   100   83,217,543.28 100

2.ทนุสํารอง                                         7,479,306.76     10.49  9,183,961.54      11.04

   (ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิ) 

3.คา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์                                    10,000.00  0.01  10,000.00         0.01

   (ร้อยละ  5  ของกําไรสทุธิ แตไ่มเ่กิน 10,000  บาท)

4.เป็นเงินปันผลร้อยละ  6                                50,146,924.75      70.31  57,620,840.25      69.24

   แหง่เงินคา่หุ้นที�ชําระแล้วของสมาชิก แตล่ะคนคดิเงินตามสดัสว่นของระยะเวลา

5.เป็นเงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 10                           10,764,024.25  15.09  12,252,741.50      14.73

   ของดอกเบี �ยเงินกู้ทกุประเภทที�ชําระระหวา่งปี

 6.โบนสักรรมการและเจ้าหน้าที�ไมเ่กิน             1,900,000.00  2.67   2,200,000.00 2.64  

    ร้อยละ 10  ของกําไรสทุธิ

 7.ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไมเ่กิน   50,000.00 0.07  50,000.00  0.06

    ร้อยละ  2  แหง่ทนุเรือนหุ้นวนัสิ �นปี

8.ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละ 10        50,000.00   0.07  100,000.00 0.12

   ของกําไรสทุธิ

9.ทนุสาธารณประโยชน์     100,000.00  0.14  200,000.00 0.24

   ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิ



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 20

22 

       รายการท่ีจดัสรร           ปี  2558                    ปี  2559 
                  บาท               %                        บาท            % 

  10.ทนุสวสัดิการสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10         800,000.00         1.12              1,500,000.00    1.80 
                              ของก าไรสทุธิ 
  11.ทนุสะสมเพือ่ขยายกิจการและส านกังาน         20,00.00                                100,000.00     0.12 
  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
        ระเบียบวาระที่  4.3  เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2560 
        ตามข้อบังคับข้อ 104  และข้อ 105 

ในปี  พ.ศ.2560  ขอเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์ฯ  ดงันี ้
ล าดบั               ช่ือ   -  สกลุ            ท่ีตัง้ส านกังาน   คา่บริการ     

  ตอ่เดือน 
ระยะท่ีเข้าตรวจสอบ     หมายเหต ุ

1 ดร.อรรถพงศ์      พีระเชือ้ 166  ถนนราชมรรคา  ต าบล 
พระสงิห์  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม ่50200 

5,600 ตรวจสอบทกุเดือน พร้อม
ผู้ช่วยอย่างน้อย  2  คน 

 

      ที่ประชุม   อนุมัต ิ
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หนา 21               23 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.4   เร่ืองพจิารณาเลือกตัง้ผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
                                      รับอนุญาต  ประจ าปี  2560 
      สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการตดิตอ่ผู้สอบบญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียน  จํานวน  20  ราย 

           มีผู้ ย่ืนเสนอ  2  ราย  เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาคดัเลือก ฯ 

 
รายการ    รศ.บุญสวาท     พฤกษิกานนท์   นางฐนิตนันท์    วีรณรงค์กร      10539 

1.  ราคาตอ่ปี 50,000  บาท  
                   ไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการยืนยนัยอด 
                           ขอให้สหกรณ์เป็นผู้ออก 

60,000 บาท 
         ไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการยืนยนัยอด 
                 ขอให้สหกรณ์เป็นผู้ออก 

2.  ขอบเขตการ      
     ตรวจสอบ 

 ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ฯ 
 

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง 

3.  วิธีการ    
     ตรวจสอบ 

 เข้าตรวจสอบ ตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม  เป็นต้นไป     เข้าตรวจสอบ ไมต่ํ่ากวา่ 2  ครัง้ตอ่ปี   
 

4.  รายงานการ     
     ตรวจสอบ    

1.  รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี   
2.  หากพบข้อบกพร่องจะแจ้งตอ่สหกรณ์ฯ 
3.   รายงานการตรวจ ตามระเบียบ ฯ 
4.  รายงานแบบยาวเป็นการวิเคราะห์ผลการ 
     ดําเนินงาน 
5.  ให้คําแนะนําในด้านการบริหารการเงิน ฯ 
6.   ยินดีจะเข้าร่วมประชมุใหญ่ 

1. แจ้งผลการสอบบญัชีระหวา่งปี 
2.  รายงานการตรวจสอบตามระเบียบ 
3.  ให้คําแนะนําการบริหารการเงินการบญัชี
ตามท่ีเห็นโดยไมถื่อเป็นคา่บริการพิเศษแต่
อยา่งใด       
4.  ยินดีจะเข้าร่วมประชมุใหญ่หรือประชมุ     
     คณะกรรมการ 
5.  รายงานงบการเงินประจําปี 
 

5.ช่ือผู้สอบญัชี    
    รับอนญุาต รศ.บุญสวาท     พฤกษิกานนท์ นางฐนิตนันท์    วีรณรงค์กร 

6.  ทีมงาน  -  ผู้ชว่ยสอบบญัชี   จํานวน  10   -  ผู้ชว่ยสอบบญัชี  3 – 4  คน     
7. รับงานสอบ     
      บญัชี         

ไมเ่กินจํานวนท่ีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์กําหนด ไมเ่กินจํานวนท่ีกรมตรวจสอบบญัชี ฯ  กําหนด 

8. การปิดบญัชี 
      

ภายใน  4 – 5  วนั   ภายใน 5–7  วนั  

  
 มตทิี่ประชุม    คัดเลือกผู้สอบบัญชี  รศ บุญสวาท   พฤกษิกานนท์ 
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หนา 22       
24 

 
 ระเบียบวาระท่ี  4.5  การพจิารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบีย้เลีย้ง 
                                     ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ  ที่ปรึกษา  เจ้าหน้าที่  และ สมาชิก 
        คณะกรรมการดําเนินการ  ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณากําหนด  คา่เบีย้เลีย้ง   
                                              คา่พาหนะ  คา่เชา่ท่ีพกั และคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการดําเนินการ  ท่ีปรึกษา 

         เจ้าหน้าท่ี   และสมาชิก  ดงันี ้

 
ลําดบั 

รายการ เดมิวนัละ ใหมว่นัละ หมายเหต ุ

1 คา่เบีย้เลีย้ง 300 500  
2 คา่เบีย้ประชมุ 300 500 
3 คา่เชา่ท่ีพกั 1,200 1,500 
4 คา่พาหนะ   

 อ.เมือง 50 50 
อ.ป่าซาง 100 100 
อ.แมท่า 100 150 
อ.บ้านโฮง่ 150 150 
อ.บ้านธิ 100 100 
อ.ลี ้ 200 200 
อ.ทุง่หวัช้าง 200 200 
อ.เวียงหนองลอ่ง 150 150 

 
   มตทิี่ประชุม อนุมัติ 
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หนา 2325 
 

 ระเบียบวารที่  4.6   เร่ืองการพจิารณาอนุมัต ิแผนงานและงบประมาณรายรับ  - รายจ่าย   
                                     ประจ าปี   2560 
 แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่  4 ) ปี 2560 - 2561  คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ฯ  ได้ร่วมกนั 

 ประชมุพิจารณาทบทวน  ประกอบด้วย 

  ยทุธศาสตร์ท่ี   1   เสริมสร้างความมัน่คงก้านการเงิน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี   2   พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการและ จดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก 

  ยทุธศาสตร์ท่ี   3   พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ยทุธศาสตร์ท่ี   4   สง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของสมาชิก 

  ยทุธศาสตร์ท่ี   5   การพฒันาการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  

  ยทุธศาสตร์ท่ี   6   สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 
 ประมาณการรายจ่าย   ประจ าปี  2560 

1.   หมวดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี  ขอตัง้  3,988,890.00  บาท 

                    2.  หมวดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์  ขอตัง้  454,950.00  บาท 

3.   หมวดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสมาชิก   ขอตัง้  500,000.00  บาท 

4.   หมวดคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานอ่ืน   ขอตัง้  56,154,340.00   บาท 
 ประมาณการรายได้      130,255,500.00   บาท 
 ประมาณการรายจ่าย      55,904,340.00   บาท 
 ประมาณการรายได้  สูงกว่ารายจ่าย      74,351,160.00  บาท 
 
 เป้าหมายการด าเนินงานระหว่างปี  2560 

1. จํานวนสมาชิกสมคัรใหม ่    150    คน 

2. คา่ธรรมเนียมแรกเข้า                   15,000.00    บาท 

3. เงินให้กู้สามญั   1,500,000.00    บาท 
4. เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน                 1,000,000.00    บาท 
5. เงินรับฝาก                                      250,000,000.00    บาท 
6. ทนุเรือนหุ้น             135,000.00    บาท 
7. เงินสถาบนัการเงินอ่ืน              1,500,000.00   บาท 

 มตทิี่ประชุม อนุมัติ 
      



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 24
26 

 ระเบียบวาระท่ี  4.7   เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม หรือค า้ประกัน  ประจ าปี  2560 
   ในปี  2559  สหกรณ์ฯ  ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่  ให้กําหนดวงเงินกู้ ยืม  หรือคํา้ประกนัไว้  

เป็นจํานวน  945,000,000.00  บาท ในปี  2560  คณะกรรมการเสนอขออนมุตักํิาหนดวงเงินกู้ ยืมหรือคํา้ประกนั  

ในวงเงิน  1,085,000,000.00  บาท   
 มตทิี่ประชุม อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี   4.8   เร่ืองเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ปี  2560 
 จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีรับสมัคร  ในปี  2560  มีดังนี ้

1.  ตําแหนง่ประธานกรรมการ  ดํารงตําแหนง่  2  ปี (2560 – 2561) 
2.  จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง่  2  ปี (2560 – 2561) 
     (1)   สสจ.ลําพนู    จํานวน    1   คน 

     (2)   รพท.ลําพนู    จํานวน    1   คน 

     (3)   อ.เมืองลําพนู    จํานวน    1   คน 

     (4)   อ.บ้านโฮง่    จํานวน    1   คน 

     (5)   อ.ลี ้    จํานวน    1   คน 

     (6)   อ.ทุง่หวัช้าง    จํานวน    1   คน 

     (7) อ.เวียงหนองลอ่ง   จํานวน    1   คน 

3.  จํานวนกรรมการดําเนินการ แทนกรรมการท่ีลาออกระหวา่งวาระ มีวาระ  

     การดํารงตําแหนง่  1  ปี   (2560)  
(1)    หนว่ยงาน  สสจ.ลําพนู  (หนว่ยงาน สสจ.ลําพนู  จะคดัเลือกจํานวน  2  คน  ผู้ ท่ีได้คะแนน 

มากจะอยูใ่นตําแหนง่  2  ปี   ผู้ ท่ีได้คะแนนน้อยกวา่จะอยูใ่นตําแหนง่  1  ปี 
 ผลการคัดเลือก 
 ตําแหนง่ประธานกรรมการ      คือ   นายเนตร  พงษ์ตุ้ย 

 กรรมการหนว่ยงาน  รพท.ลําพนู  คือ   นายวรกิจ  ศรีผดงุอําไพ 

 กรรมการหนว่ยงาน  สสจ.ลําพนู  คือ   นายพฒัฑณา อินทะชยั    อยูใ่นตําแหนง่   2  ปี 

 กรรมการหนว่ยงาน  สสจ.ลําพนู             คือ   นางบษุบา  อนศุกัดิ ์      อยูใ่นตําแหนง่   1  ปี 

 กรรมการหนว่ยงาน  อ.ลี ้  คือ   นายรังสรรค์ วชัรกาวิน 

 กรรมการหนว่ยงาน  อ.เมืองลําพนู คือ   นายกําจร  ตนัตวิรานรัุกษ์ 
      

 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 25
27 

 
 กรรมการหนว่ยงาน  อ.ทุง่หวัช้าง  คือ   นายศรีพรหม กาสกลู 

 กรรมการหนว่ยงาน  อ.บ้านโฮง่  คือ   นางประนอม วิธี 

 กรรมการหนว่ยงาน   อ.เวียงหนองลอ่ง คือ   นายโรม  ชนะเดช 
  มตทิี่ประชุม อนุมัติ 
 
 ระเบียบวาระท่ี   5    เร่ืองอ่ืน  ๆ 

มีสมาชิกในท่ีประชมุจากโรงพยาบาลจํานวน  2  ทา่น  ได้เสนอข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกบักรรมการ  “ 
กรรมการคือ ผู้ ท่ีอาสาเข้ามาทํางานให้กบัสหกรณ์ ฯ  ไมค่วรใช้เวลาราชการในการประชมุคณะกรรมการ  ควรใช้เวลา ใน
วนัหยดุราชการ “ 
ประธานในที่ประชุม    เร่ืองนีเ้ห็นควรมอบให้คณะกรรมการชดุใหมนํ่าไปพิจารณา 

ประธาน    กลา่วปิดประชมุใหญ่สามญั   ประจําปี  2559 

 
ปิดประชุมเวลา  12.30  น 
 
    ลงช่ือ      สุธี     ธิตมุิทา      ประธานที่ประชุม 
               (นายสุธี   ธิตมุิทา) 
                ประธานกรรมการ 
    ลงช่ือ   ก าจร   ตันตวิรานุรักษ์   ผู้บันทกึการประชุม 
           (นายก าจร   ตันตวิรานุรักษ์) 
     กรรมการ  /  เลขานุการ 
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หนา 26

      28 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3.1   เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2560 
 การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ชดุท่ี 37  ในปี 2560 ได้
ดําเนินการบริหารงานอยา่งรอบคอบ ในการบริหาร ปี  2560 นีเ้ป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ีกําหนดไว้ โดยยดึหลกั 

ธรรมาภิบาล  และปฏิบตังิานภายใต้กฎหมาย   ข้อบงัคบั   ระเบียบ และมตขิองคณะกรรมการดําเนินการ    ทําให้เกิดผล
ประโยชน์สงูสดุแก่สมาชิกสหกรณ์และมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีมีสนัตสิขุ  รวมถึงทําให้สหกรณ์มีความมัน่คง ตลอดจนรับฟัง    
ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นของสมาชิก   ซึง่ก็ได้นํามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาระบบงานตา่ง ๆ     เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ปฏิบตัทํิาให้เกิดความคลอ่งตวั   และเกิดความเช่ือมัน่ในขบวนการสหกรณ์   ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์ประสบผลสําเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

 
ในปี  2560  สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล“ และเข้ารับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าท่ี 

ของกรมสง่เสริมสหกรณ์ และจากคณะกรรมการ ระดบัจงัหวดัซึง่มีทัง้หมด  9  หลกั โดยในปี  2560 ได้ทําการตรวจประเมิน
ทัง้หมด 4 หลกั ได้แก่  หลกัท่ี 4  หลกัภาวะความรับผิดชอบ  หลกัท่ี  5  หลกัความโปร่งใส  หลักท่ี  6 หลกัการมีสว่นร่วม และหลกั
ท่ี 8  หลกันิตธิรรม  ผลการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดบัจงัหวดั   คือ  ผา่นการประเมิน  ทัง้  4  หลกั  ด้วย
คะแนนร้อยละ  98.33  (ท่ีเหลืออีก  5  หลกั  จะเข้ารับการตรวจประเมินในปีถดัไป) 
 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีประสบผลสําเร็จนัน้  เป็นเพราะได้รับความร่วมมือ  ความเข้าใจ  และได้รับ การสนบัสนนุ
เป็นอยา่งดีย่ิงจากสมาชิก  ท่ีปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั ลําพนู สํานกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์
จงัหวดัลําพนู   กรรมการ   เจ้าหน้าท่ี   ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจา กทกุหนว่ยงาน    คณะกรรมการดําเนินการขอขอบคณุ
มา   ณ  โอกาสนี ้ และขอสรุปผลการดําเนินงาน  สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559 ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที  3 
เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ 

 

 

ระเบยีบวาระที� 3
เรื�อง เสนอเพื�อทราบ
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หนา 27                29 

 
 

1.   ผลการด าเนินงาน  ปี  2560  เปรียบเทียบกับปี  2559 
  ตารางท่ี  1   สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ  2  ปี 
 

ท่ี รายการ ปี  2560 ปี  2559 เพิ่ม  (ลด) ร้อยละ 
1 จํานวนสมาชิกสามญั 1818 1782 36 2.02 
2 จํานวนสมาชิกสมทบ 583 556  27    4.86 
3 ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,185,360,700.00 1,034,328,920.00 151,031,780.00 14.60 
4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 533,038,696.75 436,180,349.25 96,858,347.50 22.21 
5 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหวา่งปี 972,799,797.00 1,291,058,880.00 (318,259,083.00) (24.65) 
6 เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินอ่ืน 203,300,000.00 475,500,000.00 (272,200,000.00) (57.25) 
7 เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 100.00 
8 เงินสํารอง 63,849,517.58 54,665,556.04 9,183,961.54 16.80 
9 เงินทนุสะสมตามข้อบงัคบั 3,260,332.00 2,515,907.00 744,425.00 29.59 
10 เงินทนุดําเนินงาน 1,346,346,491.58 1,174,727,926.33 171,618,565.25 14.61 
11 รายได้ 132,247,901.25 123,226,027.97 9,021,873.28 7.32 
12 รายจา่ย 38,371,959.25 40,008,484.68 (1,636,525.43) (4.09) 
13 กําไรสทุธิ 93,875,942.00 83,217,543.29 10,658,398.71 12.81 
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หนา 28

30 

2.   สมาชิกภาพ 
 2.1   ตารางท่ี  2   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสมาชิกประเภทสามัญ 

พ.ศ. สมาชิกยกมา 
ต้นปี    (คน) 

สมาชิกเข้าใหม ่
ระหวา่งปี  (คน) 

สมาชิกภาพ สมาชิกคงเหลอื 
ณ  สิน้ปี  (คน) โอนจากสมทบ  ลาออก โอนย้าย  เกษียณ พ้นสภาพ  เสยีชีวิต 

2551     1,437           81          -     71      3     -        -      -       1,444 
2552     1,444           79          -     64      2     -        -      2       1,455 
2553     1,455           81          -     65      2     -        -      5       1,464 
2554     1,464           93          -      42      2     -        1      3       1,509 
2555     1,509           71          -     36      5     -        -      4       1,535 
2556     1,535           57        46       25      5     -        1      6       1,601 
2557     1,601          48         19     25      1     -         -       1         1,641 
2558     1,641          49        11    17       1     -         -      1        1,682 
2559     1,682          73        50    18      1     -        -      4       1,782 
2560     1,782           41        14    14      1 - -      4       1,818 

 
2.2   ตารางท่ี  3  การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสมาชิกสมทบ  
  

  พ.ศ. สมาชิกยกมา 
   ต้นปี (คน) 

สมาชิกเข้าใหม ่
ระหวา่งปี  (คน) 

    โอนย้ายจาก 
   สมาชิกสามญั          
          (คน) 

สมาชิกพ้นสภาพ สมาชิกคงเหลอื 
     ณ  สิน้ปี 
         (คน) 

    ลาออก  
      (คน) 

โอนย้ายเป็นข้าราชการ                     
                (คน) 

  เสยีชีวิต 
     (คน) 

2551        203           91              -        32 6        -         256 
2552        256          114              -        24 7        -         339 
2553        339          97              -        62 17       1         356 
2554       356          144              -        36 3       1         460 
2555       460          95              -        73 8       -         474 
2556       474          111              1        44 46       2         494 
2557       494          96              6        65 19       -         512 
2558      512         110              -        46 11       -         565 
2559      565           93              -         52 50       -         556 
2560      556        106 - -        65 14      -         583 

 
 
 
 
 

- 
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1   จํานวนสมาชิก  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559     จํานวน  2,338  คน แยกเป็น 

  สมาชิกสามญั     1,782 คน 
  สมาชิกสมทบ      556 คน 
 2   จํานวนสมาชิกเข้าใหม ่ โอมมา   ระหวา่งปี  2560  161   คน  แยกเป็น 
  สมาชิกสามญั              55      คน 
  สมาชิกสมทบ                                  106      คน   

3   จํานวนสมาชิกเสียชีวิต  ลาออก  โอนย้าย    ระหวา่งปี   2560  จํานวน  4   คน  แยกเป็น 
  สมาชิกสามญั                                          19  คน 
  สมาชิกสมทบ                  79      คน 

4   สมาชิกคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560          จํานวน   2,401   คน แยกเป็น 
 สมาชิกสามญั     1,818    คน 
 สมาชิกสมทบ                                         583    คน 
5  สมาชิกเพิ่มขึน้จากต้นปี   จํานวน      63   คน  คดิเป็นร้อยละ   2.62 
6  สมาชิกท่ีเป็นหนี ้       จํานวน  1,616   คน  คดิเป็นร้อยละ   67.31    ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
7 สมาชิกท่ีไมเ่ป็นหนี ้      จํานวน     785   คน  คดิเป็นร้อยละ   32.69    ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
 

 
 
 
 
 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

สมาชิกสามญั 1,444 1,455 1,464 1,509 1,535 1,601 1,641 1,682 1,782 1,818

สมาชิกสมทบ 256 339 356 460 474 494 512 565 556 583
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3.   การส่งเสริมการออมของสมาชิก 
      3.1  การถือหุ้นของสมาชิก 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู      จํากดั      มีวตัถปุระสงค์ในการสง่เสริมให้สมาชิก 
  ออมทรัพย์ในรูปแบบของการออม  โดยการสง่เงินคา่หุ้นสะสมเป็นรายเดือน    โดยสมาชิกยินยอม  
  ให้หกัจากบญัชีเงินได้รายเดือน      ณ   ท่ีจา่ย   ตามระเบียบและข้อบงัคบัของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้  
  และสมาชิกยงัสามารถซือ้หุ้นพิเศษได้ในระหวา่งปี  เป็นเงินสดได้ตามความต้องการในแตล่ะเดือน  
  ได้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดอยา่งไรก็ดีสหกรณ์สามารถจา่ยเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้  
  ในอตัราท่ีเหมาะสม  และเป็นท่ีนา่พอใจ   และมากกกวา่อตัราดอกเบีย้เงินรับฝากโดยเฉล่ีย   เน่ือง  
  จากสหกรณ์ตระหนกัดีวา่เงินคา่หุ้นเป็นเงินออมระยะยาว      ซึง่สมาชิกจะต้องถือหุ้น และจะถอน  
  ไมไ่ด้  จนกวา่จะลาออกจากสมาชิก   ดงันัน้  การออมประเภทหุ้นนี ้  สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน  
  ในรูปเงินปันผล   
 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์มีเงินออมประเภทหุ้น  ดงันี  ้
            ทนุเรือนหุ้น  ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559   จํานวน    1,034,328,920.00  บาท 
            ทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2560        จํานวน       161,534,180.00  บาท 
            ทนุเรือนหุ้นลดลงระหวา่งปี    2560        จํานวน        10,502,400.00   บาท 
            ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560  จํานวน     1,185,360,700.00  บาท 
 

ตารางท่ี 4 การเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุเรือนหุ้น 

     ปี 
    สมาชิก 
     (คน) 

ทนุเรือนหุ้น 
  ยกมาต้นปี  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี   ลดลงระหวา่งปี   คงเหลือสิน้ปี เฉล่ียตอ่คน 

2551    1,700 256,507,420.00 75,268,410.00 13,393,160.00 318,382,670.00  187,283.92 
2552    1,794 318,382,670.00 74,568,540.00 12,104,350.00 380,846,860.00  212,289.21 
2553    1,820 380,846,860.00 81,418,310.00 16,307,260.00 445,957,910.00  245,031.81 
2554    1,969 445,957,910.00 99,432,420.00  11,417,950.00 533,972,380.00  271,189.62 
2555    2,009 533,972,380.00 91,640,880.00  19,623,370.00 605,989,890.00  301,637.58 
2556    2,095 605,989,890.00 108,318,770.00  14,870,250.00  699,438,410.00  333,680.82 
2557    2,153 699,438,410.00 104,946,580.00   14,662,380.00  789,722,610.00  366,801.03 
2558    2,247 789,722,610.00 127,301,420.00   17,570,980.00  899,453,050.00  400,290.62 
2559    2,338     899,453,050.00 151,863,580.00   16,987,710.00    1,034,328,920.00  442,399.02 
2560    2,401  1,034,328,920.00 161,534,180.00   10,502,400.00 1,185,360,700.00  493,694.59 
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ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ทุนเรือนหุน้ 318.38 380.85 445.96 533.97 605.99 699.43 789.72 899.45 1,034.33 1,185.36
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หนว่ย: ล้านบาทหนว่ย: ล้านบาท
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      3.2   เงนิรับฝากจากสมาชิก 
  ในระหวา่งปี   2560   ภาวะตลาดเงินมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้    เงินฝากและอตัรา  
              ดอกเบีย้เงินกู้หลายครัง้  สถาบนัการเงินตา่ง ๆ มีการแขง่ขนัสงู  ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์  มีต้นทนุ  
              การลงทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้  เน่ืองจากเกิดการแขง่ขนั  คณะกรรมการดําเนินการไ ด้พิจารณา  แล้วเห็นวา่ 
              เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจจงึได้กําหนดอตัราดอกเบีย้   เงินรับฝากให้แก่สมาชิกตลอดปี  
   2560   ในอตัราร้อยละ  3.80  ตอ่ปี   ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูกวา่สถาบนัการเงินอ่ืน  ทําให้สมาชิกมีความ  
              เช่ือมัน่    ในระบบการบริหารจดัการ ของสหกรณ์    ทําให้สมาชิกนําเงินมาฝากสหกรณ์เป็นจํานวน  
   มาก    สหกรณ์คดิดอกเบีย้ให้เป็นรายวนั    และไมเ่สียภาษีดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิกเป็นการ  
              ระดมภายใน   สหกรณ์ได้เชิญชวนสมาชิกฝากเงินไว้กบัสหกรณ์  โดยการประชาสมัพนัธ์  ตลอดจ น 
              มีของท่ีระลกึมอบให้ 
  ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก   ดงันี  ้
 เงินรับฝาก ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน   2559     จํานวน        436,180,349.25  บาท 
 เงินรับฝาก        เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2560      จํานวน        295,180,241.35  บาท 
   ลดลงระหวา่งปี    2560      จํานวน        198,321,893.85  บาท 
 เงินรับฝาก         คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560   จํานวน        533,038,696.75  บาท 
     ตารางท่ี  5   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของเงินรับฝาก   

     ปี 
 สมาชิก 
  (คน) 

เงินรับฝาก 
    ยกมาต้นปี เพิ่มขึน้ระหวา่งปี ถอนระหวา่งปี    คงเหลือสิน้ปี เฉล่ียตอ่คน 

  2551    1,700 87,649,364.88   73,284,029.79 64,158,666.96 96,774,727.81       56,926.31 
  2552    1,794      96,774,727.81 142,492,350.77 87,144,945.71    152,122,132.87       84,794.95 
  2553    1,820   152,122,132.87 146,644,562.11    124,885,301.16    173,881,393.82       95,539.23 
  2554    1,969   173,881,393.82 171,224,389.49    122,448,243.73   222,657,539.58     113,081.53 
  2555    2,009   222,657,539.58 157,887,715,65    132,115,911.12   248,429,344.11     123,658.21 
  2556    2,095   248,429,344.11  201,887,701.32    189,554,243.53   260,762,801.90     124,469.12 
  2557    2,153   260,762,801.90 198,085,573.28    165,001,576.26   293,846,798.92     136,482.49 
  2558    2,247   293,846,798.92  209,291,164.59    167,853,213.01   355,284,750.50     149,214.40 
  2559    2,338   335,284,750.50 280,997,701.26    180,102,102.51   436,180,349.25    1086.561.31 
  2560    2401   436,180,349.25 295,180,241.35    198,321,893.85   533,038,696.75      222,008.95 
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4.   เงนิให้กู้แก่สมาชิก 
      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  นอกจากจะสง่เสริมให้สมาชิกรักการออมแล้ว  ยงัให้  

       บริการด้านสินเช่ือให้แก่สมาชิกหลายประเภท   เชน่  การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  เงินกู้สามญั  เงินกู้พิเศษ  

       ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการชว่ยเหลือสมาชิกให้เกิดความมัน่คง    ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้    อยูดี่     กินดี   

       มีสนัตสิขุ   ในการให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกนัน้    สมาชิกท่ีมีความจําเป็นและมีความประสงค์จะใช้เงินกู้  
       สามารถย่ืนคําขอกู้ ได้   ตามประเภทท่ีสมาชิกต้องการ   การพิจารณาวงเงินกู้ ก็ขึน้อยูก่บัหลกัเกณฑ์   และ  

       เง่ือนไขท่ีสหกรณ์ได้กําหนดไว้  สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้สมาชิกมาย่ืนกู้ ได้ทกุวนัทําการสหกรณ์ ฯ  โดยไมมี่  
       การหยดุพกัเท่ียง   ทัง้นีเ้พ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก   เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวั    สะดวก    และ  

       รวดเร็ว 

     สมาชิกใช้บริการสินเช่ือกบัสหกรณ์  โดยมีรายละเอียด   ดงันี  ้

       เงินให้กู้แก่สมาชิก   ยกมา   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559       จํานวน       1,938,850,149.75   บาท 
       เงินให้กู้แก่สมาชิก  เพิ่มขึน้  ระหวา่งปี         จํานวน          972,799,797.00  บาท 
       เงินให้กู้แก่สมาชิก  ชําระระหวา่งปี                จํานวน          833,935,597.25  บาท 
       เงินให้กู้แก่สมาชิก   คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560     จํานวน        2,077,714,349.50  บาท 

     สมาชิกท่ีเป็นหนี ้      จํานวน   1616   คน  คดิเป็นร้อยละ     67.31      ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

       สมาชิกท่ีไมเ่ป็นหนี ้  จํานวน    785   คน  คดิเป็นร้อยละ     32.69       ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินรับฝาก 96.77 152.12 173.88 222.66 248.43 260.76 293.85 335.28 436.18 533.04
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  ตารางท่ี  6   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของเงินให้กู้แก่สมาชิก  

ปี สมาชิก 
(คน) 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 
    ยกมาต้นปี   ให้กู้ ระหวา่งปี   ชําระคืนระหวา่งปี    คงเหลือสิน้ปี   เฉล่ียตอ่คน 

 2551     1,700 345,387,036.00   664,206,159.00       566,624,723.00 452,698,472.00    266,452.04 

 2552     1,794 452,968,472.00   617,632,989.75     682,001,436.50 588,600,025.25    328,093.65 

 2553     1,820 588,600,025.25   797,096,915.25       652,409,075.25 733,287,865.25     402,905.42 

 2554     1,969 733,287,865.25   970,522,411.50        776,915,939.75 926,894,337.00     470,743.69 

 2555     2,009 926,894,337.00 1,168,772,223.00       961,454,087.00 1,134,212,473.00     564,656.69 

 2556     2,095 1,134,212,473.00 1,277,152,200.00     1,086,078,378.75 1,325,286,294.25     632,594.88 

 2557     2,153 1,325,286,294.25 1,266,922,300.00    1,099,913,616.50 1,492,294,977.25    693,123.54 

2558     2,247 1,492,294,977.75 1,566,266,900.00     1,332,916,846.25 1,725,645,031.50     767,977.32 

2559     2,338 1,725,645,031.50 1,291,058,880.00   1,077,853,761.75 1,938,850,149.75     829,277.22 

2560     2,401 1,938,850,149.75    972,799,797.00      833,935,597.25 2,077,714,349.50     865,353.75 

  

 

 

 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินใหกู้้ 452.97 588.60 733.29 926.89 1,134.21 1,325.29 1,492.29 1,725.65 1,938.85 2,077.71
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เงนิให้กู้แก่สมาชิกตัง้แต่ปี 2551-2560
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  ตารางท่ี  6   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของเงินให้กู้แก่สมาชิก  

ปี สมาชิก 
(คน) 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 
    ยกมาต้นปี   ให้กู้ ระหวา่งปี   ชําระคืนระหวา่งปี    คงเหลือสิน้ปี   เฉล่ียตอ่คน 

 2551     1,700 345,387,036.00   664,206,159.00       566,624,723.00 452,698,472.00    266,452.04 

 2552     1,794 452,968,472.00   617,632,989.75     682,001,436.50 588,600,025.25    328,093.65 

 2553     1,820 588,600,025.25   797,096,915.25       652,409,075.25 733,287,865.25     402,905.42 

 2554     1,969 733,287,865.25   970,522,411.50        776,915,939.75 926,894,337.00     470,743.69 

 2555     2,009 926,894,337.00 1,168,772,223.00       961,454,087.00 1,134,212,473.00     564,656.69 

 2556     2,095 1,134,212,473.00 1,277,152,200.00     1,086,078,378.75 1,325,286,294.25     632,594.88 

 2557     2,153 1,325,286,294.25 1,266,922,300.00    1,099,913,616.50 1,492,294,977.25    693,123.54 

2558     2,247 1,492,294,977.75 1,566,266,900.00     1,332,916,846.25 1,725,645,031.50     767,977.32 

2559     2,338 1,725,645,031.50 1,291,058,880.00   1,077,853,761.75 1,938,850,149.75     829,277.22 

2560     2,401 1,938,850,149.75    972,799,797.00      833,935,597.25 2,077,714,349.50     865,353.75 

  

 

 

 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินใหกู้้ 452.97 588.60 733.29 926.89 1,134.21 1,325.29 1,492.29 1,725.65 1,938.85 2,077.71
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เงนิให้กู้แก่สมาชิกตัง้แต่ปี 2551-2560



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 35
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 การให้กู้แก่สมาชิกแตล่ะประเภท  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ธนัวาคม  2559  ถึง  30  พฤศจิกายน  2560 
 

5.   เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิอ่ืนๆ 
     ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
       อ่ืนเป็นจํานวนเงิน  1,189,000,000.00  บาท และในระหวา่งปี   2560   ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนั 
       การเงินอ่ืนอีกจํานวน 1,115,000,000  บาท    เงินกู้ ยืมลดลงจํานวน  74,000,000.00 บาท 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินกู้ยืม 150.00 200.00 250.00 450.00 550.00 650.00 884.00 641.00 1,189.0 1,115.0
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วงเงนิกู้ยืมสถาบันการเงนิอ่ืนตัง้แต่ปี 2551 - 2560

ท่ี ประเภทเงินกู้  จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 
1 เงินกู้สามญั 

-   สามญัทัว่ไป 
 

738 
 
      795,619,797.00 

2 เงินกู้พิเศษ 
-   เพ่ือซือ้จกัรยานยนต์ 
-   เพ่ือการศกึษาดงูาน 
-   เพ่ือซือ้รถยนต์ 
-   เพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยั 
-   เพ่ือชําระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน 

 
- 
1 
- 
- 

221 

 
- 

  30,000.00 
 
 

      83,786,000.00 
3 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 

-   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินปกต ิ
-   เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 
2,059 
243 

 
      88,814,100.00 

    4,549,900.00 
                              รวมทัง้สิน้ 3,262 972,799,797.00 
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 การให้กู้แก่สมาชิกแตล่ะประเภท  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ธนัวาคม  2559  ถึง  30  พฤศจิกายน  2560 
 

5.   เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิอ่ืนๆ 
     ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
       อ่ืนเป็นจํานวนเงิน  1,189,000,000.00  บาท และในระหวา่งปี   2560   ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนั 
       การเงินอ่ืนอีกจํานวน 1,115,000,000  บาท    เงินกู้ ยืมลดลงจํานวน  74,000,000.00 บาท 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินกู้ยืม 150.00 200.00 250.00 450.00 550.00 650.00 884.00 641.00 1,189.0 1,115.0
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วงเงนิกู้ยืมสถาบันการเงนิอ่ืนตัง้แต่ปี 2551 - 2560

ท่ี ประเภทเงินกู้  จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 
1 เงินกู้สามญั 

-   สามญัทัว่ไป 
 

738 
 
      795,619,797.00 

2 เงินกู้พิเศษ 
-   เพ่ือซือ้จกัรยานยนต์ 
-   เพ่ือการศกึษาดงูาน 
-   เพ่ือซือ้รถยนต์ 
-   เพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยั 
-   เพ่ือชําระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน 

 
- 
1 
- 
- 

221 

 
- 

  30,000.00 
 
 

      83,786,000.00 
3 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 

-   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินปกต ิ
-   เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 
2,059 
243 

 
      88,814,100.00 

    4,549,900.00 
                              รวมทัง้สิน้ 3,262 972,799,797.00 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 36 

38 

6.   เงนิทุนส ารอง 
  เม่ือสิน้ปีทางบญัชี   ณ   วนัท่ี  30   พฤศจิกายน   2559  สหกรณ์ ฯ  มีเงินทนุสํารองทัง้สิน้   จํานวน 
             54,665,556.04  บาท  ในวนัสิน้ปีทางบญัชี   ณ   วนัท่ี   30   พฤศจิกายน   2560    มีเงินทนุสํารอง         
                       จํานวนทัง้สิน้  63,849,517.58  บาท  เงินทนุสํารองเพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2560  จํานวน  9,183,961.54  

บาท 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เงินทนุสํารอง 16.81 19.01 21.91 25.81 29.65 34.72 40.59 47.19 54.67 63.85
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 37

39 

7.    รายได้ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั     มีรายได้สว่นใหญ่มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก   
               ดอกเบีย้เงินรับฝากธนาคาร   และรายได้เบด็เตล็ดอ่ืนๆ   ในปี   2559   สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้    จํานวน 
             123,226,027.97 บาท และในวนัสิน้ปีบญัชี  2560 สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้จํานวน 132,247,901.25  บาท 
                    รายได้เพิ่มขึน้จากปี  2559   จํานวน  9,021,873.28  บาท 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายได้ 28.63 35.17 45.53 51.54 69.70 83.60 100.78 108.36 123.23 132.25
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รายได้ของสหกรณ์ ตัง้แต่ปี 2551 - 2560



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 38

40 

8.   รายจ่ายของสหกรณ์ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  มีรายจา่ยสว่นใหญ่จะเป็นดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝาก    
       จากสมาชิก และ รายจา่ยดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอ่ืน และรายจา่ยอ่ืน ๆ   เม่ือสิน้ปี  2559 
       สหกรณ์มีรายจา่ยทัง้สิน้จํานวน  40,008,484.68  บาท   และในวนัสิน้ปี   2560    สหกรณ์มีรายจา่ย 
       ทัง้สิน้จํานวน  38,371,959.25  บาท  รายจา่ยลดลงจาก  ปี  2559  จํานวน  1,636,525.43   บาท 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กําไรสทุธิ 7.65 8.82 11.7 14.43 20.94 27.12 37.53 37.04 40.01 38.37
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รายจ่ายของสหกรณ์ตัง้แต่ปี 2551 - 2560



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 39 41 
9.    ก าไรสุทธิ 
     เม่ือสิน้ปีทางบญัชีสหกรณ์   ณ  วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  2559   สหกรณ์ฯ   มีกําไรสทุธิจํานวน 
        83,217,543.29  บาท    และเม่ือสิน้ปีทางบญัชี    ณ   วนัท่ี   30    พฤศจิกายน    2560    สหกรณ์ ฯ 
        มีกําไรสทุธิจํานวน  93,875,942.00  บาท กําไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี  2559 จํานวน 10,658,398.71 บาท 
 

 
 
10.   อัตราดอกเบีย้ 
     ในรอบปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั   ได้กําหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้    และ  
         อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินเพ่ือชว่ยเหลือ  
         สมาชิก  รวมถึงสง่เสริมการลงทนุของสมาชิก   ดงันี  ้
      อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก  ปี  2560  ทกุประเภท  ร้อยละ  6.50  ตอ่ปี 
      อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก  จากสมาชิก  ปี  2560  ประเภทออมทรัพย์พิเศษร้อยละ  3.80  ตอ่ปี 
 
11.   การให้สวัสดกิารด้านต่างๆ  แก่สมาชิก 
        11.1  สวัสดกิารสงเคราะห์ศพ 
                 ก.  เป็นคา่พวงหรีด  ไมเ่กิน  300  บาท 
       ข.  เป็นสวสัดกิารกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี  กรณีบดิา  และมารดาถึงแก่กรรมศพละ 2,000  บาท  
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

กําไรสทุธิ 20.97 26.35 33.83 37.11 48.75 56.47 63.25 71.32 83.22 93.88
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ก าไรสุทธิ ตัง้แต่ปี 2551 - 2560
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  11.2  สวัสดกิารช่วยเหลือกรณีสมาชิก  /  คู่สมรส  /  บุตรสมาชิก 
                 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ   
                 กรณีสมาชิก / คูส่มรส / บตุรสมาชิก  ถึงแก่กรรม   จํานวน  4   ราย   แยกได้ดงันี  ้
      ก.  สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม     จํานวน       4   ราย  เป็นเงิน              201,200   บาท 
                 ข.  คูส่มรสสมาชิกถึงแก่กรรม       จํานวน       4   ราย  เป็นเงิน              21,200   บาท 
                 ค.  บตุรสมาชิก    ถึงแก่กรรม       จํานวน      -    ราย  เป็นเงิน                        -    บาท 
        11.3  สวัสดกิารเพ่ือเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส 
      ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้จา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือเกือ้กลู  
                 สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายคุรบตามระเบียบของสหกรณ์  จํานวน   31   ราย  เป็นเงิน  75,500   บาท 
       11.4   ทุนสวัสดกิารบ าเหน็จสมาชิก 
                 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้จา่ยทนุสวสัดกิารบําเหน็จ  ให้แก่  
                 สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ  / ลาออกจากราชการก่อนกําหนด  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ไมน้่อย  
                 กวา่  120  งวด  (เดือน)  ขึน้ไป  หรือมีอายกุารเป็นสมาชิกครบตามเกณฑ์   และ ระเบียบสหกรณ์ ฯ   
                 จํานวน   25   ราย  เป็นเงิน   206,000  บาท 
      11.5   ทุนสวัสดกิารสงเคราะห์ศพ  บิดา  –  มารดา  ของสมาชิก 
                 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ  
                 บดิา – มารดา  ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเสียชีวิตทัง้หมด  จํานวน  65   ราย  เป็นเงิน  117,300  บาท 
     11.6   ทุนสวัสดกิารสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 
 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่บตุร 
 หรือเป็นโสด ทัง้หมด จํานวน 97 ราย เป็นเงิน 167,000 บาท 
      11.7   สวัสดกิารทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
                 ในรอบปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั ได้ให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิกทัง้หมด  
                 จํานวน  1043  ทนุ  เป็นเงินจํานวน 646,600 บาท โดยได้มอบทนุการศกึษาเป็นทนุระดบัตา่งๆ ทัง้หมด  
                 8  ระดบั   ดงันี  ้
                 11.7.1  ทนุระดบัอนบุาลศกึษา   จํานวน   102  ทนุ ๆ ละ  300  บาท            รวมเป็นเงิน  30,600  บาท   
                 11.7.2  ทนุระดบัประถมศกึษา  ปีท่ี  1 - 3  จํานวน  152 ทนุๆ ละ  400  บาท รวมเป็นเงิน  60,800 บาท 
                 11.7.3  ทนุระดบัประถมศกึษา  ปีท่ี  4 – 6 จํานวน  166  ทนุๆ ละ 500  บาท  รวมเป็นเงิน  83,000  บาท    
                 11.7.4  ทนุระดบัมธัยมศกึษา ปีท่ี  1  - 3  จํานวน  184  ทนุๆ ละ  600 บาท รวมเป็นเงิน  110,400  บาท 
 11.7.5  ทนุระดบัมธัยมศกึษา  ปีท่ี  4  - 6 จํานวน  148 ทนุ ๆ ละ  700 บาท รวมเป็นเงิน  103,600  บาท 
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                 11.7.6  ทนุระดบัการศกึษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีท่ี 1 – 3  จํานวน  14  ทนุ ๆ ละ  700 บาท 
                             รวมเป็นเงิน  9,800  บาท 
                 11.7.7  ทนุระดบัการศกึษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส)  ปีท่ี 1 – 2  จํานวน  9  ทนุ ๆ ละ  

                 800 บาท   รวมเป็นเงิน  7,200  บาท                                
    11.7.8  ทนุระดบัการศกึษาปริญญาตรี  ปีท่ี  1 -  4  จํานวน   268  ทนุ ๆ ละ  900  บาท   

                             รวมเป็นเงิน  241,200  บาท 
 ทัง้นี ้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู    จํากดั    จะโอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์พิเศษเพ่ือบตุร 
 ในวนัท่ี   31   ตลุาคม  2560  (ซึง่เป็นวนัออมแหง่ชาติ) 
      11.8   สวัสดกิารฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์                         
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560  สมาคม ฯ  มีสมาชิก  
                 จํานวน   2,054   คน   กรณี  สมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบและข้อบงัคบัของ  
                 สมาคมฯ  เป็นเงินจํานวนเทา่กบัจํานวนสมาชิก   ณ  ปัจจบุนั คณูด้วย  100  บาท (นบัจํานวนสมาชิก  
                 คงเหลือ   ณ   วนัท่ี   สมาชิกถึงแก่กรรม) 
      11.9    สวัสดกิารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย  (สส.ธท) 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู     จํากดั     สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ  
                 สงเคราะห์สาธารณสขุไทย  (สส.ธท)    จํานวน   1,885  คน   สมาชิกสมาคม ฯ    ทัง้หมดทัว่ประเทศ   
                 ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560  มีจํานวน  181,819  คน  กรณีสมาชิกของสมาคมฯ  เสียชีวิตจะได้ 
                 รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ จํานวนเทา่กบัจํานวนสมาชิกปัจจบุนั คณูด้วย 5.90 บาท  
      11.10   สวัสดกิารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย       
              (สส.ชสอ) 
                 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั สมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
                 สหกรณ์สมาชิกชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย   (สส.ชสอ)   ทัง้หมด   จํานวน  510    ราย 
                 สมาชิกสมาคมฯ  ทัง้หมดทัว่ประเทศ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560  มีจํานวน  265,677  ราย กรณี 
 สมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ  จํานวนเทา่กบัจํานวน   
 สมาชิก  ณ  ปัจจบุนัคณูด้วย  2.259 บาท 
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      11.11 การให้ทุนสาธารณประโยชน์ 
                 ในระหวา่งปี   2560   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู    จํากดั    ได้ให้ทนุสาธารณประโยชน์แก่  
                 สมาชิกและหนว่ยงานตา่งๆ สนบัสนนุการศกึษา  ศาสนา วฒันธรรม และสงัคม จํานวน  31  รายการ 
                 เป็นเงินทัง้สิน้    180,800   บาท 
12.   ด้านการลงทุนของสหกรณ์ 
        12.1  การลงทุนถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด  
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั   ได้ลงทนุกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
                 จํากดั(ชสอ) โดยการถือหุ้น จํานวน  8798  หุ้นมลูคา่หุ้นละ 500 บาท เป็นเงินจํานวน 4,399,000  บาท        
                 บาท โดยในปี 2560 สหกรณ์ฯได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเป็นเงินจํานวน  223,996.79 บาท    
       12.2  การลงทุนถือหุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั   ลงทนุในบริษัทสหประกนัชีวิต  จํากดั  โดยการถือหุ้น  
                 เป็นเงินจํานวน  50,000.00  บาท 
13.   ด้านการพัฒนา 
 ใน  ปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้ดําเนินงานด้านการพฒันา  ดงันี  ้
        13.1  ด้านระเบียบ 
                 คณะกรรมการดําเนินการได้กําหนดระเบียบขึน้ถือใช้และแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบ   ให้สอดคล้องกบัการ  
                 ดําเนินงาน  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สหกรณ์ฯ  และสมาชิก  โดยได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ   ดงันี ้ 
 1.   ระเบียบวา่ด้วย “  การจดัซือ้จดัจ้างของสหกรณ์  “  พ.ศ.2560 
 2.   ระเบียบวา่ด้วย “  การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  “  พ.ศ.2560 
 3.   ระเบียบวา่ด้วย “ คา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่ลงทะเบียน  คา่เบีย้ประชมุ และ  คา่เชา่ท่ีพกัในการ 
                       เดนิทางสําหรับกรรมการดําเนินการและผู้ อ่ืนใด “ พ.ศ.2560 
 4.   ระเบียบวา่ด้วย “ การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน “  พ.ศ.2560 
 5.   ระเบียบวา่ด้วย “ .เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ “  พ.ศ.2560  
 6.   ระเบียบวา่ด้วย “ เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจํา “ พ.ศ.2560 
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       13.2  ด้านการศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู จํากดั ได้สง่คณะกรรมการดําเนินการและ  
                 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  เข้ารับการฝึกอบรมประชมุสมัมนาตามหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการของ  
                 สหกรณ์ท่ีจดัขึน้  เชน่ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประทศไทย  จํากดั สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศ 
                 ไทย   หรือหนว่ยงานราชการ   อ่ืนๆ   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพฒันา   และเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากร  
 ในการดําเนินงานของสหกรณ์  โดยสว่นรวม 
  1.  การจดัอบรมคณะกรรมการดําเนินการ  และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  เร่ืองการทบทวนและจดั ทําแผน 
       ยทุธศาสตร์   ณ  โรงแรมทชัสตาร์รีสอร์ท   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่  
 2.  สง่คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม และประชมุสมัมนา กบัหนว่ยงาน  
                      ท่ีเก่ียวข้อง   ดงันี  ้
  3.1   ผู้จดัการ  อบรมการเงินดจิิทลั   โรงแรมอิมพีเรียล   แมปิ่ง   จ.เชียงใหม่ 
  3.2   ประธานและเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมสมัมนาทางวิชาการและเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปี  
                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม ่  จํากดั 
  3.3   กรรมการเข้าร่วมสมัมนาเร่ือง   การวิเคราะห์  และอา่นงบการเงิน   กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบั 
                              การบริหารงานสหกรณ์  จ.เชียงใหม่ 
  3.4   เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ  รับการฝึกอบรมหลกัสตูร “ เทคนิคการเจรจาตอ่รอง และตดิตามหนีค้้างชําระ”  
                              ท่ีสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   กรุงเทพ ฯ 
  3.5   ประธานกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ศกึษาดงูานท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานรินทร์    
                              จ.สงขลา 
  3.6   ผู้จดัการ ร่วมสมัมนาและประชมุใหญ่ของชมรมผู้จดัการ   โรงแรมริเวอร์ไซด์   กรุงเทพ ฯ 
  3.7   ประธาน  กรรมการ  ผู้จดัการ เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร “ ผู้ตรวจสอบกิจการขัน้พืน้ฐาน “  
                              ระหวา่งวนัท่ี  9  -  10  กนัยายน  2560  ท่ีวิทยาลยัเทคนิคลําพนู  จ.ลําพนู 
  3.8   ผู้จดัการเข้าร่วมสมัมนาไตรภาคีวิชากากร  ปี 2560  โรงแรมแกรนด์วิว  จ.เชียงใหม 
                      3.9   ผู้จดัการ เข้าร่วมโครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์การทางการเงินของสมาชิก  กรุงเทพฯ  
                     3.10  คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเข้าร่วมสมัมนา  เร่ือง “ ปิดงบฉบัไว  กู้ทนัใจ ถอนได้ทัว่ไทย ” 
                             โรงแรมดอิิมเพรส  อ.เมือง  จ.นา่น 
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         13.3    ด้านการพัฒนาอาคารส านักงาน 
     ในระหวา่งปี  2560  คณะกรรมการดําเนินการ  ได้จดัซือ้ครุภณัฑ์   สํานกังานเชน่ โต๊ะทํางาน  
  เคร่ืองพิมพ์งาน ฯลฯ  
  
         13.4   ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     1.  มีการประชาสมัพนัธ์  ข้อมลูขา่วสาร  แบบฟอร์มตา่ง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซตข์องสหกรณ์                           
                     2.  มีการพฒันาด้านการประชาสัมพนัธ์รูปแบบใหม ่ เชน่ ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
                     3   พฒันาโปรแกรมข้อมลูตา่ง ๆ 
     4   มีการรับสมคัรเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในตําแหนง่เทคโนโลยีสารสนเทศ  
       13.5   ด้านการระดมทุนจากภายในและภายนอก 
     การระดมทุนจากภายใน 
      1.   ระดมทนุด้านทนุเรือนหุ้น  สง่เสริมให้สมาชิกท่ีย่ืนกู้ เงินประเภทสามญั  ออมเงินด้วยการให้ถือ  
                            หุ้นร้อยละ 20 ของวงเงินท่ีกู้ ยืม และสง่เสริมให้สมาชิกท่ีมีเงินเหลือใช้จา่ยในครัวเรือนและอ่ืน ๆ   
                            มาออมโดยการซือ้หุ้นพิเศษ 
  2.   ให้สมาชิกสะสมทนุเรือนหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้  โดยหัก  ณ  ท่ีจา่ย 
            จากบญัชีเงินได้รายเดือนเป็นประจําทกุเดือน  
      3.   ระดมทนุด้านเงินรับฝาก  สง่เสริมและเชิญชวนให้สมาชิกนําเงินมาฝากกบัสหกรณ์   โดยการ  
        ให้หกัเงินรับฝาก  ณ  ท่ีจา่ยจากบญัชีเงินได้รายเดือน  เป็นประจําทกุเดือน  และนําเงินสดมา  
                            ฝากท่ีสหกรณ์ฯ 

         4.   เชิญชวนให้สมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  พิเศษครบรอบ 36 ปีสหกรณ์  โดยสหกรณ์ให้ 
               ผลตอบแทนท่ีสงูสมาชิกจะต้องออมตดิตอ่กนั  24  เดือน 
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  การระดมทุนภายนอก 
      1.   หาแหลง่เงินทนุจากหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ีมีสมาคมหรือชมรมเป็นของตนเอง  นําเงินมาฝากไว้กบั สหกรณ์  
  2.   หาแหลง่เงินทนุ  โดยการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ   ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํา  และสง่ชําระคืน  
                            ในระยะเวลายาว 
  3.   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุท่ีเป็นพนัธมิตร นําเงินมาฝากไว้กบัสหกรณ์ 
 13.6   ด้านการเช่ือมโยงสหกรณ์  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    1.   สหกรณ์ฯ   เป็นศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชมุนมุสหกรณ์ 
                            ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย   จํากดั  (สส.ชสอ) 
  2.   สหกรณ์ฯ  เป็นศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
                            สาธารณสขุไทย  (สส.ธท) 
  3.   สหกรณ์ฯ  เป็นสํานกังานตวัแทนบริษัทสหประกนัชีวิต  จํากดั  
  4.   สหกรณ์ฯ  เป็นสํานกังานตวัแทนของบริษัทยเูน่ียนอินเตอร์ประกนัภยั   จํากดั 
      5.   เช่ือมโยงเครือขา่ยกบัชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ  
      6.   เช่ือมโยงเครือขา่ยกบัสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดั  
  7.   สหกรณ์ฯ  ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีเข้าเย่ียมเยือน  
         13.7   ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   1.    จดัทําขา่วสาร  ประชาสมัพนัธ์  ทําจดหมายขา่ว  และประกาศสหกรณ์กรณีตา่ง ๆ  
   2.    กรรมการหนว่ยงาน  เข้าร่วมประชมุในอําเภอตา่ง ๆ ท่ีตนสงักดั  
   3.    ประกาศให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิก  
   4.  ชว่ยเหลือสมาชิกหรือหนว่ยงานท่ีประสบภยัพิบตัวิาตภยั   อทุกภยั  
   5.    แจ้งยืนยนัยอดทนุเรือนหุ้น  หนีเ้งินกู้   และเงินรับฝากเป็นรายบคุคล  100 % เป็นจดหมายปิดผนกึ 
   6.    แจ้งสมาชิกให้รับทราบถึงยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนเป็นรายบคุคล   เป็นจดหมายปิดผนกึ  
   7.    ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารผา่นระบบ  Line   และ Website  

            คณะกรรมการดําเนินการ  ชดุท่ี  37  ขอขอบคณุในความร่วมมือและความรับผิดชอบ  ตามบทบาท   
     หน้าท่ีของสมาชิกทกุทา่น  ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เจ้าหน้าท่ีจากสํานกังาน  
     ตรวจบญัชีสหกรณ์ลําพนู  เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์จากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัลําพนู  ท่ีให้ความร่วมมือ  
     ในการบริหารสหกรณ์โดยยดึหลกัการ    อดุมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอดปี  2560   เป็นอยา่งดีย่ิง 

    จงึแจ้งท่ีประชมุใหญ่เพ่ือทราบ 
  มต.ิ......................... ...........................................................  
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 55



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 56



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 57



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 58



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 59



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 60



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 61



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 62



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 63



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 64



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 65



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 66



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 67



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 68



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 69



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 70

มต.ิ.....................................................



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 71

             73 

 ระเบียบวาระท่ี  4.2   เร่ืองพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ   ประจ าปี  2560 

       การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2560 
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั มีกําไรสทุธิประจําปี 2560  เป็นเงินจํานวน  93,875,942.00  บาท                
         คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจดัสรรกําไรสทุธิตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ  28  ดงัตอ่ไปนี ้
 
                            รายการท่ีจดัสรร ปี  2559 ปี  2560 

บาท % บาท % 
1. กําไรสทุธิ 
2. ทนุสาํรอง   

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10   ของกําไรสทุธิ 
3. คา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   
        ร้อยละ  5   ของกําไรสทุธิ แตไ่มเ่กิน   30,000  บาท 
4. เป็นเงินปันผลร้อยละ  5.90  

แหง่เงินคา่หุ้นท่ีชําระแล้วของสมาชิกแตล่ะคน  คิดให้ 
       ตามสว่นของระยะเวลา 
5. เป็นเงินเฉลีย่คืนร้อยละ   10.50  

ของดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทที่ชําระระหวา่งปี 
6. โบนสักรรมการและเจ้าหน้าที ่
        ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิ 
7. ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
        ไมเ่กินร้อยละ  2  แหง่ทนุเรือนหุ้นวนัสิน้ปี   
8. ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ์ 
        ไมเ่กินร้อยละ10 ของกําไรสทุธิ 
9. ทนุสาธารณประโยชน์ 

ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิ 
10. ทนุสวสัดิการสมาชิก 
       ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกําไรสทุธิ 
11 ทนุสะสมเพื่อขยายกิจการและสาํนกังาน  

83,217,543.29 
9,183,961.54 

 
10,000.00 

 
57,620,840.25 

 
 

12,252,741.50 
 

2,200,000.00 
 

50,000.00 
 

           100,000.00 
 

200,000.00 
 

        1,500,000.00 
 

100,000.00 

100 
11.04 

 
0.01 

 
69.24 

 
 

14.73 
 

2.64 
 

0.06 
 

0.12 
 

0.24 
 

1.80 
 
0.12 
 

93,875,942.00 
10,379,213.00 

 
30,000.00 

 
65,478,718.75 

 
 

13,838,010.25 
 

2,300,000.00 
 

50,000.00 
 

100,000.00 
 

          100,000.00 
 
        1,500,000.00 
 
           100,000.00 

100 
11.05 
 
0.03 
 
69.75 
 
 
14.74 
 
2.45 
 
0.05 
 
0.11 
 
0.11 
 
1.60 
 
0.11 

 
 มต.ิ..........................................................................  
 
 
 
 
 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 72

74 
รายละเอียดประกอบการพจิารณา 

ปี  2559 รายละเอียด ปี  2560 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
71,673,581.75 86.13 กลบัคืนสูส่มาชิก (4,5,8,9,10) 81,016,729.00 86.31 

9,333,961.54 11.22 เป็นของสหกรณ์ (2,7,11) 10,529,213.00 11.21 
10,000.00   0.01 เป็นคา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์ (3) 30,000.00 0.03 

2,200,000.00 2.64  เป็นโบนสั (6) 2,300,000.00 2.45 

 
 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

 มต.ิ...............................................................................  

 

 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560

กลบัคืนสูส่มาชิก 

เป็นของสหกรณ์ 

เป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์ 

เป็นโบนสั 

กลบัคืนสูส่มาชิก 
81,016,729.00 
คดิป็น 86.31 %

เป็นของสหกรณ์ 
10,529,213.00
คิดเป็น 11.21%

เป็นโบนสั 
2,300,000
คิดป็น 2.45%

เป็นค่าบ ารุงสนันิบาต 30,000
คิดเป็น  0.03 %



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 73

       75  
     ระเบียบวาระท่ี 4.3 เร่ืองการพจิารณาคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
        ตามข้อบังคับข้อ  102  และข้อ  104 
  ข้อ  102   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอกผู้ มีคณุวฒุิความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ   
การเงิน    การบญัชี   การบริหารจดัการเศรษฐศาสตร์   การสหกรณ์   กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์  และมี 
คณุสมบตัเิป็นผู้ผา่นการอบรม   การตรวจสอบกิจการ   จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   หรือ   หนว่ยงานอ่ืนท่ีได้ 
รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบ  
นายทะเบียนสหกรณ์จํานวน  สามคน  หรือหนึง่นิตบิคุคล  

           ข้อ  104   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
             ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นตําแหนง่ได้มีกําหนดเวลาหนึง่ปีทางบญัชี สหกรณ์ ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้ว  
ยงัไมมี่การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหมก็่ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิปฏิบตัหิน้าท่ีไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบ  
กิจการ  ซึง่ออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ซํา้ได้  

ในปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  โดยท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี  ได้เลือกตัง้  
ดร.อรรถพงศ์    พีระเชือ้  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  

สําหรับในปี  2561 นี ้ ขอเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสขุลําพนู  จํากดั    ดงันี  ้

รายละเอียดการตรวจสอบกิจการ นางอารีรัตน์    กติกา ดร.อรรถพงศ์      พีระเชือ้   01607 
1.การเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
  - จํานวนครัง้ที่เข้าตรวจสอบ 
 
 
  - จํานวนผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
-  ตรวจสอบเดือนละ  1 ครัง้  หลงัจากสหกรณ์   
    ปิดบญัชีประจําเดือนเสร็จ โดยพนกังานของ 

    สหกรณ์  
-   ไมร่ะบจํุานวนผู้ เข้าตรวจ 

 
-  เข้าตรวจทกุเดือน 

 
 
-  อยา่งน้อย  2 คน 

2.การจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ 
 - รายงานระหวา่งเดือน 
 
 
 
 
 - รายงานประจําปี 

 
-  จดัทํารายละเอียดประกอบยอดบญัชี เช่น 

    งบกระทบยอดธนาคาร , รายละเอียดลกูหนี ้, 
    เงินรับฝากตา่ง ๆ ,ทนุเรือนหุ้น , รายละเอียด 
   ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีอ้ื่น , และรายละเอียด    
   ทรัพย์สนิถาวร 
-  รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี  1 ฉบบั 
   เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัประจําปี 

 
-  การรายงานผลการตรวจสอบเสนอ 
    รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่     
    คณะกรรมการทกุเดือน  
 
 
-   เสนอรายงานการตรวจสอบประจําปี 
    ตอ่ที่ประชมุใหญ่ 
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รายละเอียดการตรวจสอบกิจการ นางอารีรัตน์    กติกา ดร.อรรถพงศ์      พีระเชือ้   01607 
3.  การบริการอื่น ๆ -  บริการจดัทําบญัชี  วางแผนภาษีอากร ,  

   จดทะเบียนจดัตัง้กิจการ  ฯ ล ฯ 
- ให้คําแนะนําในด้านระบบการควบคมุ   
    ภายใน  ระบบบญัชี ระบบบริหาร 
    กฎหมาย  ภาษีอากร และอื่น ๆ 

4. คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบ    
    กิจการสาํหรับ  1  ปี 

100,000  บาท 66,000   บาท 

       

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพจิารณา 

 มต ิ……………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  4.4   เร่ืองการพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี            
                             ประจ าปี  2561 

          ประธาน :  ตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้จดัทําการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์     โดยมี  
                             วตัถปุระสงค์กระจายงานด้านการสอบบญัชีสําหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง มีทนุ  
      ดําเนินการสงู   มีระบบการบริหารท่ีดี   และเพื่อให้การดําเนินการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์บรรลตุาม  
     วตัถปุระสงค์ของทางราชการท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ โดย  
                            การตรวจสอบอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และต้องเป็ นผู้ซึง่ขึน้ทะเบียน และ 
                            รับรองโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เทา่นัน้  
   สําหรับปี  2561 มีผู้สอบบญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์  เสนอบริการ  
    ตรวจสอบบญัชีมายงัสหกรณ์ฯ ทัง้สิน้ 2 ราย คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเบือ้งต้นแล้ว เห็นสมควร 
 
                          นําเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาโดยมีรายละเอียดพอสงัเขป   ดงันี  ้
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบญัชี 

สํานกังานสอบบญัชี ไทยออดเิตอร์ กรุ๊ป  
โดย  รศ.บญุสวาท    พฤกษิกานนท์ 

สํานกังาน  สอบบญัชีนครพิงค์ 
โดย  นางสาวสิขรินทร์   แสงจนัทร์ 

1.การเข้าปฏิบตังิานตรวจสอบบญัชี 
-   จํานวนครัง้ท่ีเข้าตรวจสอบ 
 
-   จํานวนผู้ชว่ย ผู้สอบบญัชี 

 
-  เข้าตรวจสอบ   4  ครัง้ / ปี  
 
-  ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี ไมน้่อยกวา่ 1– 2คน 

 
-   เข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ  
    อยา่งสมํ่าเสมอ 
-  ทีมงาน  2 – 4  คน 

2. การจดัทํารายงานผลการตรวจสอบ 
-  รายงานระหวา่งปี 
 
 
-  รายงานประจําปี 

 
- รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี 2 ครัง้ 
  และจะสง่สําเนาให้กรมตรวจบญัชี    
  สหกรณ์ทราบทกุครัง้ 
-  รายงานการสอบบญัชีประจําปีตาม     
   ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 
-  รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี 
   จะจดัสง่รายงานให้ผู้สอบบญัชี 
 
-  รายงานการสอบบญัชีประจําปี    
   ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน    
   สหกรณ์กําหนด 

3.  บริการอ่ืน ๆ  
 

1. วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 
2. ให้คําแนะนําในด้านการบริหาร   
    การเงิน  การบญัชี ตามท่ีเห็นสมควร 
3. เข้าร่วมประชมุใหญ่ หรือประชมุ 
    กรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

-   ให้คําแนะนําใน  ด้านการบริหาร     
     การเงินการบญัชี    ตามท่ี 
     เห็นสมควร 
2.  เข้าร่วมประชมุใหญ่ หรือประชมุ     
    คณะกรรมการ ตามความจําเป็น      
    และสมควรท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

4. คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 60,000 80,000 
   
 

จงึขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 มต.ิ...........................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี  4.5   เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของสหกรณ์  พ.ศ.2560 
ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
พ.ศ.2560 

*************************************** 
ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเตมิ เหตุผลที่ขอแก้ไข 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ  24   การบญัชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จดัให้มี        
การทําบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบญัชี และเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีไว้ท่ีสํานกังานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
       ให้บนัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงิน
สดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตนุัน้  สําหรับเหตอ่ืุนท่ี
ไมเ่ก่ียวกบักระแสเงินสด  ให้บนัทกึรายการในสมดุ
บญัชีภายในสามวนันบัแตว่นัท่ีมีเหตอุนัจะต้องบนั
มกึรายการนัน้และการลงบญัชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีท่ีสวมบรูณ์โดยครบถ้วน  
       ให้สหกรณ์จดัทํางบดุล อยา่งน้อยครัง้หนึง่ทกุ
รอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ซึง่ต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์  หนีส้ิน 
และทนุของสหกรณ์กบัทัง้บญัชีกําไรขาดทนุ  ตาม
แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 
       วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้สิน้สดุ   
ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน ของทกุปี 
ข้อ  25  การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดลุ  ซึง่ผู้สอบ
บญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนมุตัใิน  
ท่ีประชมุใหญ่  ภายในหนึง่ร้อยห้าสิบวนันบัแต่ 
วนัสิน้ปีทางบญัชี 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ  22   การบญัชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จดัให้มี        
การทําบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบญัชี และเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีไว้ท่ีสํานกังานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
       ให้บนัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสด
ของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตนุัน้  สําหรับเหตอ่ืุนท่ีไม่
เก่ียวกบักระแสเงินสด  ให้บนัทกึรายการในสมดุ
บญัชีภายในสามวนันบัแตว่นัท่ีมีเหตอุนัจะต้องบนั
มกึรายการนัน้และการลงบญัชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีท่ีสวมบรูณ์โดยครบถ้วน  
       ให้สหกรณ์จดัทํางบแสดงฐานะการเงนิอยา่ง
น้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสิบสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปี
ทางบญัชีของสหกรณ์ซึง่ต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์  หนีส้ิน และทนุของสหกรณ์กบัทัง้บญัชี
กําไรขาดทนุ  ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 
       วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้สิน้สดุ   
ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน ของทกุปี 

ข้อ  25  การเสนองบแสดงฐานะการเงนิ 
ต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดําเนินการ
เสนองบแสดงฐานะการเงนิ  ซึง่ผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนมุตัใินท่ีประชมุใหญ่  
ภายในหนึง่ร้อยห้าสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชี  

เพื่อให้สหกรณ์ 
เรียกช่ืองบให้
ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี
ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สหกรณ์ 
เรียกช่ืองบให้
ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี
ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
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ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเตมิ เหตุผลที่ขอ
แก้ไข 

        ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงาน
ประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ี
ประชมุใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบดลุ  และให้สง่
สําเนารายงานประจําปีกบังบดลุไปยงันายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุ
ใหญ่ 
       อนึง่  ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์     งบดลุ    พร้อมทัง้
ข้อบงัคบั  ระเบียบและกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ไว้  
ณ  สํานกังานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม 
ข้อ  74  อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  ท่ี
ประชมุใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ือง
ทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์  ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้

(1)  รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม ่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิกและวินิจฉยัข้ออทุธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึง่มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  
และสมาชิกท่ีถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ 
ดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ 

(3)  พิจารณาอนมุตังิบดลุ  และจดัสรรกําไร
สทุธิประจําปีของสหกรณ์ 

(4)  รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการดําเนินการและของผู้

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ีประชมุ
ใหญ่ด้วยในคราวท่ีเสนองบแสดงฐานะการเงนิ  
และให้สง่สําเนารายงานประจําปีกบังบแสดงฐานะ
การเงนิไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั
นบัแตว่นัท่ีมีการประชมุใหญ่ 

       อนึง่  ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผล 
การดําเนินงานของสหกรณ์งบแสดงฐานะการเงนิ  
พร้อมทัง้ข้อบงัคบั  ระเบียบและกฎหมายวา่ด้วย
สหกรณ์ไว้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิก
ขอตรวจดไูด้โดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม 
ข้อ  72  อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  ท่ี
ประชมุใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทัง้
ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์  
ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1)  รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม ่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิกและวินิจฉยัข้ออทุธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึง่มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และ
สมาชิกท่ีถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการ 
ดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ 

(3)  พิจารณาอนมุตัิ งบแสดงฐานะการ เงิน  
และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์  ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้
สหกรณ์ 
เรียกช่ืองบให้
ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี
ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
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ตรวจสอบกิจการ 
ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเตมิ เหตุผลที่ขอ

แก้ไข 
(5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จคา่ตอบทนการ

ปฏิบตังิานของกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการอ่ืนๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจ
กู้ ยืมหรือคํา้ประกนั 

(7)  อนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีของสหกรณ์ 

(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9)  กําหนดคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ คา่เช่าท่ี

พกั และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการ
ดําเนินการกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ี
ปรึกษากิตตมิศกัดิ์ 

(10)พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 
       (11)รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสนันิบาต  
             สหกรณ์แหง่ประเทศไทย และชมุนมุ  
             สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
      (12)พิเคราะห์และปฏิบตัติามบนัทกึหรือ  
            หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย  
            ทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์    
            ผู้สอบบญัชี หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ 
            นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) กําหนดรูปการซึง่สหกรณ์คดิจะทําเป็น 
            เคร่ืองเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตาม  
            วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
 

 

(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคา่ตอบทนการ
ปฏิบตังิานของกรรมการดําเนินการ หรือ
กรรมการอ่ืนๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

(6)  พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืม
หรือคํา้ประกนั 

(7)  อนมุตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีของสหกรณ์ 

(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9)  กําหนดคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ คา่เชา่ท่ีพกั 

และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการดําเนินการ
กรรมการอ่ืน ๆ ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตตมิศกัดิ์ 

     (10)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบั 
     (11)  รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสนันิบาต  
             สหกรณ์แหง่ประเทศไทย และชมุนมุ  
             สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบตัติามบนัทกึหรือ  
             หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย  
            ทะเบียนสหกรณ์  ผู้ ตรวจการสหกรณ์    
            ผู้สอบบญัชี หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่ 
            นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) กําหนดรูปการซึง่สหกรณ์คดิจะทําเป็น  
            เคร่ืองเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตาม  
            วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
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ข้อความเดมิ ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผลที่ขอ
แก้ไข 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 75   คณะกรรมการดําเนินการ  ให้สหกรณ์  
            มีคณะกรรมการดําเนินการ   สหกรณ์ 
            ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ หนึง่ 
            คน และกรรมการดําเนินการอ่ืนอีกสิบส่ี  
            คน ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก 
                 การเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 
            ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกนัน้   
            ให้คํานงึถึงหลกัของการกระจายและการ  
            มีสว่นร่วมของสมาชิก  มตท่ีิประชมุใหญ่  
           ให้เป็นท่ีสิน้สดุ 
            ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหวา่ง
กนัเองขึน้ดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการคน
หนึง่ หรือหลายคน  เลขานกุาร  คนหนึง่ และ หรือ 
เหรัญญิกคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการและปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั  ณ  สํานกังานสหกรณ์  
        ห้ามไมใ่ห้บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็น 
หรือ ทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ 
 
 
 
          
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 73   คณะกรรมการดําเนินการ      ให้สหกรณ์  
            มีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย  
            ประธานกรรมการ หนึง่คน และกรรมการ  
           ดําเนินการอ่ืนอีกสิบส่ีคนซึง่ท่ีประชมุใหญ่         
            เลือกตัง้จากสมาชิก 
                 การเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 
            ซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกนัน้   
            ให้คํานงึถึงหลกัของการกระจายและการ  
            มีสว่นร่วมของสมาชิก   
 
โดยให้มีจ านวนกรรมการด าเนินการกระจาย
ทุกหน่วยงาน  ดังนี ้

(1)  ส านักงานสาธารณสุขล าพูนจังหวัด 
 ล าพูน  จ านวน   1  คน 

(2)  อ าเภอเมืองล าพูน   จ านวน  1  คน 
(3)  อ าเภอป่าซาง         จ านวน   1  คน 
(4)  อ าเภอบ้านโฮ่ง       จ านวน   1  คน 
(5)  อ าเภอแม่ทา          จ านวน   1  คน 
(6)  อ าเภอลี ้               จ านวน   1  คน 
(7)  อ าเภอทุ่งหัวช้าง      จ านวน  1  คน 
(8)  อ าเภอบ้านธิ           จ านวน  1  คน 
(9) อ าเภอเวียงหนองล่อง จ านวน  1 คน 
(10) โรงพยาบาลล าพูน  จ านวน   4  คน 
(11) ข้าราชการบ านาญ  จ านวน   1  คน 

เพ่ือให้
เหมาะสมกบั
การ
ดําเนินงาน
และมีจํานวน
กรรมการ
กระจายทกุ
หนว่ยงาน 
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82 
ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตผุลท่ีขอ

แก้ไข 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1)  เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้
จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ 
ท่ีกระทําโดยทจุริต 
 

(2)  เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ  องค์กร  หนว่ยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(3)  เคยถกูให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือมี
คําวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากตําแหนง่
กรรมการ ตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่ มีมตใิห้ถอดถอน ออก
จากตําแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริตตอ่
หน้าท่ี 

(5) สมาชิกซึง่ผิดนดัการชําระเงินงวดชําระหนี ้
ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในระยะ 
เวลาสองปีทางบญัชีนบัแตปี่ท่ีผิดนดัถึงปีท่ี
เลือกตัง้กรรมการดําเนินการ เว้นแตก่ารผิด
นดั นัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง  

(6)  ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นี ้
 
 
 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหวา่งกนัเอง  
ขึน้ดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการคนหนึง่ 
หรือ 
หลายคน  เลขานกุาร  คนหนึง่ และ หรือ 
เหรัญญิกคนหนึง่   
นอกนัน้เป็นกรรมการและปิดประกาศให้ทราบ
โดยทัว่กนั  ณ  สํานกังานสหกรณ์ 
        ห้ามไมใ่ห้บคุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนีเ้ป็น 
หรือ ทําหน้าท่ีกรรมการดําเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึง
ท่ีสดุให้จําคกุเว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับ
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหโุทษ 

(2)  เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ  องค์กร  หนว่ยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(3)  เคยถกูให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือ
มีคําวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากตําแหนง่
กรรมการ ตามคําสัง่นายทะเบียน
สหกรณ์ 

(4) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่ มีมตใิห้ถอดถอน 
ออกจากตําแหนง่กรรมการเพราะเหตุ
ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

(5) สมาชิกซึง่ผิดนดัการชําระเงินงวดชําระ
หนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในระยะ 
เวลาสองปีทางบญัชีนบัแตปี่ท่ีผิดนดัถึงปี
ท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ เว้นแต่
การผิดนดั นัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระทํา
ของตนเอง 

(6)       (6)  ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นี  ้
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ข้อ81.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
        ด าเนินการ 
          คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ี
ดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และคําสัง่ของ  
สหกรณ์ กบัทัง้ในทางอนัจะทําให้เกิดความจําเริญแก่
สหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดแูลให้สมาชิก
ปฏิบตักิารตา่ง ๆ ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  
ระเบียบ มตแิละคําสัง่ของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ ยืมเงิน  
การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทนุเงิน ของ
สหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกบัการประชมุ
ใหญ่ และเสนองบดลุกบัราย งานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ี
ประชมุใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีตอ่ท่ี
ประชมุใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีให้ท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้ หรือจ้าง และ 
กําหนดคา่ตอบแทนของผู้จดัการตลอด  
จนควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของผู้จดัการ
ให้เป็นการถกูต้อง 

(7) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้และกําหนด
คา่ตอบแทนแก้ผู้ตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 
 
 

 

ข้อ79.อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
          คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ี
ดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และคําสัง่ของ  
สหกรณ์กบัทัง้ในทางอนัจะทําให้เกิดความจําเริญ 
แก่สหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี  ้

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ์ตลอดจนดแูลให้
สมาชิกปฏิบตักิารตา่งๆตามกฎหมาย  
ข้อบงัคบัระเบียบมตแิละคําสัง่ของ
สหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ ยืม
เงิน  การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทนุ
เงิน ของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกบัการ
ประชมุใหญ่และเสนองบแสดงฐานะ
การเงนิกบัรายงานประจําปีแสดงผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ีประชมุ
ใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 

(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีให้ท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 

(6) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้ หรือจ้าง และ 
กําหนดคา่ตอบแทนของผู้จดัการตลอด  
จนควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของ
ผู้จดัการให้เป็นการถกูต้อง 

(7) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้และกําหนด
คา่ตอบแทนแก้ผู้ตรวจสอบภายใน 

(8) กําหนดระเบียบตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 

เพื่อให้
สหกรณ์ 
เรียกช่ืองบให้
ถูกต้องตาม
หลักการบัญชี
ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 
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(9) จดัให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซึง่บรรดา
ทะเบียน สมดุบญัชีเอกสารตา่ง ๆ และ 
บรรดาอปุกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

     (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็น 
             สมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ์ และ   
             องค์การอ่ืน 
     (11) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้และถอดถอน   

คณะกรรมการ หรือคระอนกุรรมการ หรือ
คณะทํางาน  เพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน
กิจการของสหกรณ์ 

    (12)  พิเคราะห์และปฏิบตัติามหนงัสือของ 
            นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน  
            สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบญัชี  
           หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบียน 
          สหกรณ์มอบหมาย 
   (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่แก่บรรดา 
          สมาชิก  เจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนสอดสง่ดแูล  
          โดยทัว่ไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ 
          ดําเนินไปด้วยดี 
  (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้  
         ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จดัการ   
         และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
 (15) เชิญสมาชิก หรือบคุคลภายนอกท่ี 
         เห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของ 
         คณะกรรมการดําเนินการตลอดจนกําหนด 
         คา่ตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
 (16) ฟ้อง  ตอ่สู้   หรือดําเนินคดีเก่ียวกบักิจการ  
        ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ  
        หรือมอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการ  
        พิจารณาชีข้าด 

  (9)  จดัให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซึง่บรรดา 
         ทะเบียน  สมดุบญัชีเอกสารตา่ง ๆ และ    
         บรรดาอปุกรณ์  ดําเนินงานของสหกรณ์ 
     (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็น 
             สมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ์ และ   
             องค์การอ่ืน 
     (11) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้และถอดถอน   

คณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนกุรรมการ 
หรือคณะทํางาน  เพ่ือประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

    (12)  พิเคราะห์และปฏิบตัติามหนงัสือของ 
            นายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน  
            สหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบญัชี  
           หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบียน 
          สหกรณ์มอบหมาย 
   (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่แก่บรรดา 
          สมาชิก  เจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนสอดสง่ดแูล  
          โดยทัว่ไป  เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ 
          ดําเนินไปด้วยดี 
  (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  ผู้  
         ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จดัการ   
         และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
 (15) เชิญสมาชิก หรือบคุคลภายนอกท่ี 
         เห็นสมควร เป็นท่ีปรึกษาของ 
         คณะกรรมการดําเนินการตลอดจนกําหนด 
         คา่ตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
 (16) ฟ้อง  ตอ่สู้   หรือดําเนินคดีเก่ียวกบักิจการ  
        ของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ  
        หรือมอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตลุาการ  
        พิจารณาชีข้าด 
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  (17) พิจารณาดําเนินการตา่งๆ เก่ียวกบั 
          ทรัพย์สิน ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของ 
          สหกรณ์ 
 (18) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดําเนินการเป็น 
         ผู้แทนสหกรณ์  เพ่ือเข้าประชมุใหญ่และ 
         ออกเสียงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาต 
         สหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์ 
         และองค์การอ่ืน  ซึง่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก  
        ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามท่ีข้อบงัคบัของสนันิบาต  
         สหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  
         และองค์การนัน้กําหนดไว้ 
 (19)  พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการ  
         ดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ   
         รองประธานกรรมการ   เลขานกุาร   
         เหรัญญิก  ผู้จดัการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
        ได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ  104   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
               ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกผู้ มีคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ  
ในด้านธุรกิจ  การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ 
หรือการสหกรณ์  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์  เป็นการประจําปีจํานวนไมเ่กินห้าคน  หรือ
หนึง่นิตบิคุคล 

       ท่ีประชมุใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ  
หรือผู้ซึง่ดํารงตําแหนง่หน้าท่ีประจํา 

ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด้ 
 
 

(17) พิจารณาดําเนินการตา่งๆ เก่ียวกบั 
          ทรัพย์สิน ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของ 
          สหกรณ์ 
 (18) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดําเนินการเป็น 
         ผู้แทนสหกรณ์  เพ่ือเข้าประชมุใหญ่และ 
         ออกเสียงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาต 
         สหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์ 
         และองค์การอ่ืน  ซึง่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก  
        ทัง้นี ้ ให้เป็นไปตามท่ีข้อบงัคบัของ     
        สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุ    
        สหกรณ์ และองค์การนัน้กําหนดไว้ 
 (19)  พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการ  
         ดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ   
         รองประธานกรรมการ   เลขานกุาร   
         เหรัญญิก  ผู้จดัการและบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  
        ได้ตามความเหมาะสม 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ  102   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
              ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้สมาชิก
หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒคิวามรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงนิ  การ
บัญชี  การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์  
การสหกรณ์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัตเิป็นผู้ผ่านการอบรม การ
ตรวจสอบกิจการ  จากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่
มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จ านวน 
สามคน  หรือหน่ึง นิตบุิคคล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นการก าหนด 
การเลือกตัง้  
ผู้ตรวจสอบ
กิจการโดยที่
ประชุม  ใหญ่
และเลือกจาก
สมาชิกหรือ
บุคคลภาย 
นอกหรือนิติ
บุคคลที่มี
คุณสมบัติและ
ไม่มีกษณะ
ต้องห้ามตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
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ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตผุลท่ีขอแก้ไข 
 ข้อ 103  ขัน้ตอนและวิธีการ เลือกตัง้ผู้ตรวจ

สอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและ
พจิารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมี
คุณสมบัตแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด แล้ว
น าเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านการ
คัดเลือกให้ท่ีท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้ และให้ผู้
ได้รับเลือกตัง้ท่ีมีคะแนนสูงสุด เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการหากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออก
เสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง และให้ผู้ท่ีได้รับเลือกตัง้
ล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ส ารองจ านวนสามคนหรือหน่ึงนิตบุิคคล 
         กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจาก
ต าแหน่ง ด้วยเหตุผลตามข้อ 105 (2) (3) (4) (5) 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองปฏิบัตงิานได้ทันที 
เท่าระยะเวลาท่ีผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิคง
เหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ผู้
ตรวจสอบกิจการใหม่ 

เพ่ือกําหนดแนว 
ทางปฏิบตัใินการ
เลือกตัง้ผู้ตรวจ
สอบกิจการท่ี
ชดัเจนและให้มี
การเลือกตัง้
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สํารองไว้เพ่ือ
ปฏิบตังิานได้ทนัที 
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ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตผุลท่ีขอแก้ไข 
ข้อ  105   การดํารงตําแหนง่ของผู้ตรวจสอบ  
               กิจการ 
            ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นตําแหนง่ได้มี
กําหนดเวลาหนึง่ปีทางบญัชี สหกรณ์ ถ้าเม่ือครบ
กําหนดเวลาแล้วยงัไมมี่การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบ

กิจการคนใหมก็่ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิ 
ปฏิบตัหิน้าท่ีไปพลางก่อน 
              ผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ออกไปนัน้  อาจ
ได้รับเลือกตัง้ซํา้ 

 
 
 
 

ข้อ 104  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบ   
            กิจการ 
           ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้
มีก าหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชี สหกรณ์ ถ้า
เม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตัง้ 
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดมิปฏิบัตหิน้าท่ีไปพลางก่อนผู้
ตรวจสอบกิจการ ซึ่งออกไปนัน้อาจได้รับ
เลือกตัง้ซ า้ได้ 
ข้อ  105  การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอย่างใด อย่างหน่ึง  
ดังต่อไปนี ้

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ

ย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอด
ถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคล ออก
จากต าแหน่งทัง้คณะ หรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด 
คุณสมบัตหิรือมีลักษณะต้องห้าม
ตาม  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 

เพื่อเป็นการ
ก าหนดระยะ 
เวลาอยู่ใน
ต าแหน่งของผู้
ตรวจสอบ
กิจการตาม
ความเหมาะสม 
 
 
การพ้นจาก 
ต าแหน่งนอก 
จากการพ้นจาก
การครบวาระ
แล้วที่ประชุม
ใหญ่อาจมีมติ
ถอดถอนหรือ
เพราะเหตุขาด
คุณสมบัตโิดย
การวินิจฉัยของ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียน
สหกรณ์ข้อ 16 
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ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตผุลท่ีขอแก้ไข 

ข้อ  106  อํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ   
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อ
ตอ่ไปนี ้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมดุ  บญัชี  
ทะเบียนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยูจ่ริง 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูต้อง  
         ของการดําเนินธุรกิจแตล่ะประเภทของ  

     สหกรณ์ เพ่ือประเมินผลและอาจให้   
       ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ 
       ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ทัง้ 

          ทางวิชาการและทางปฏิบตัใินกิจการนัน้ๆ 
(3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแตง่ตัง้ 
     เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือ    
     สญัญาจ้างและหลกัประกนั 
(4) ตรวจสอบการปฏิบตังิานตามแผนงาน   

และการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ย
ประจําปีของสหกรณ์ 

(5)  ตดิตามผลการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบงัคบั  
ระเบียบ  มต ิ ตลอดจนคําสัง่ตา่ง ๆ  
ของสหกรณ์ 

(6)  ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และคําสัง่ของ
สหกรณ์หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดี
แก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ  106  อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบ
การด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้
ในข้อดังต่อไปนี ้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บัญชี  

ทะเบียนและการเงนิ  ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบ
ฐานะและข้อเทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่
จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ
การด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
 ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ทัง้        

      ทางวิชาการและทางปฏิบัตใินกิจการนัน้ๆ 
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัตงิานตามแผนงาน   
และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีของสหกรณ์ 

(5)  ตดิตามผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพจิารณา
หาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มต ิ ตลอดจนค าส่ังต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมาย 
ข้อบังคับระเบียบ  มต ิและค าส่ังของ
สหกรณ์หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดผลดี
แก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์    

 
     

เพ่ือให้การ
ตรวจสอบกิจการ
ครบถ้วนและการ

ปฏิบตัเิป็นไป
ตามแนวทางท่ี
กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์กําหนด 
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ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน 
ผลการตรวจสอบประจําเดือนตอ่คณะกรรมการ 
ดําเนินการในการประชมุประจําเดือนคราวถดัไป  
แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีตอ่ท่ีประชมุ
ใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

         หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ  
ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดยมิชกัช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจ 
เสนอแนะทางแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ด้วยก็ได้ 

 
 
    
 
 
 
 

       
 

การตรวจสอบกิจการและการด าเนิน 
งานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
ปฏิบัตงิานตามแนวปฏิบัตกิารตรวจสอบ
กิจการท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ  107  การรายงานผลการตรวจสอบ 
             ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  รายงานผล
การตรวจสอบประจ าเดือน และประจ าปี  
รวมทัง้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์
อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราว
ถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 
ต่อที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ด้วย 
            กรณีท่ีผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามี
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง  หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบัตไิมเป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ ค าส่ัง  ประกาศหรือค าแนะน าของ
ทางราชการ รวมทัง้ข้อบังคับ  ระเบียบ  มตทิี่
ประชุมหรือค าส่ังของสหกรณ์จนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง  ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด าเนินการทันท่ีเพื่อด าเนินการ
แก้ไขและให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าว ต่อ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  และส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดท่ีก ากับดูแลโดยเร็ว 
            ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตดิตามผลการ
แก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และส าเนา
รายงานผลการแก้ไขและผลการตดิตามของผู้
ตรวจสอบกิจการ ต่อส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัด / ที่ก ากับ
ดูแล  

 
 
 
 
เพ่ือให้ผู้ตรวจ 
สอบกิจการต้อง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้สหกรณ์
ทราบและดําเนินการ
แก้ไขรวมทัง้การ
ตดิตามผลการแก้ไข
และราย 
งานหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือมิให้เกิด
ความเสีย 
หายแก่สมาชิกและ
สหกรณ์เพิ่ม ขึน้ 
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ข้อ  107  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 
              หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อ 
บกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ ทราบ เพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายอนัจะเกิด 
แก่สหกรณ์ด้วยเหตอุนัไมแ่จ้งนัน้ 

ข้อ 108  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัตหิรือละเว้น
การปฏิบัตติามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติ
ผิดจริยธรรมในการปฏิบัตงิานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหายผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนัน้ 
         การพจิารณาความรับผิดของผู้
ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมตทิี่ประชุม
ใหญ่ 

เพ่ือให้ผู้ตรวจ 
สอบกิจการ 
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ี 
เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพจิารณา 

 

  มต.ิ................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี  4.6  เร่ืองรับทราบแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  ประจ าปี  2561 
1. แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 4 ) ปี 2560  - 2562 

                             คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั   ได้ร่วมกนัประชมุเม่ือวนัท่ี 
                             2  -  3  กนัยายน  2560  เพ่ือทบทวนวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และแผนกลยทุธ์  ระยะ  3  ปี ( ปี 2560 -2562) 
      โดยมีผลสรุป  ดงันี ้
      วิสัยทัศน์  (Vision)     
        “  เป็นสหกรณ์ดีเดน่ระดบัประเทศ  ปี  2562 “ 
 ค่านิยม  (Motto) 
 “ สหกรณ์มัน่คง  ระบบงานโปร่งใส  ใสใ่จบริการ  บริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล “ 
 พันธกิจ (Mission) 

1. เสริมสร้างความมัน่คงด้านการเงิน  โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของสมาชิก  
2. พฒันาระบบควบคมุภายในและบริหารจดัการความเส่ียงในองค์กร  
3. พฒันาการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
4. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการและจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก  
6. สง่เสริมและสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
7. สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 

 เป้าประสงค์  (Goals) 
1. สหกรณ์มีความมัน่คงทกุด้าน 
2. มีระบบควบคมุภายใน และบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. ยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
4. มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมอยา่งมีประสิทธิภาพ  
5. ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจในบริการและระบบสวสัดกิาร  
6. สมาชิกมีสว่นร่วมในการดําเนินงาน 
7. ชมุชนได้รับการสนบัสนนุ 
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 ตัวชีวั้ดความส าเร็จ 

1.  มีผลการดําเนินการภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางด้านการเงินการบริหารและความเส่ียง  
 ในมมุมอง 6  มิต ิผา่นเกณฑ์ทกุมิติ 

2.  สมาชิกได้รับข้อมลูขา่วสารจากสหกรณ์ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
3.  สมาชิกมีความพงึพอใจไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงด้านการเงนิ โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของสมาชิก  
 กลยุทธ์ที่  1  การบริหารจัดการเงนิทุนท่ีเอือ้ต่อความม่ันคงของสหกรณ์ 

1.1 โครงการเพิ่มทนุสํารอง 
1.2 โครงการเพิ่มรายได้ 

 กลยุทธ์ที่  2  การเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงนิ 
   2.1  โครงการประเมินความเส่ียงในการดําเนินงาน 
   2.2  โครงการประเมินความเส่ียงในการจา่ยเงินกู้ ให้แก่สมาชิก  
     2.3  โครงการพฒันาการบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมภายในและการจัดการความเส่ียง 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบควบคุมภายใน  จดัทําแผน  ตดิตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียง  
   1.1  จดัทําคูมื่อบริหารจดัการความเส่ียงและควบคมุภายใน  
   1.2  ตดิตามการรายงานความเส่ียงและการประเมินผล 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปฏิรูประบบการบริหารทางการเงนิและระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
   2.1   ลดจํานวนงวดชําระหนีเ้งินกู้สามญั (เฉพาะสญัญาใหมใ่นปีนัน้ ๆ) 
   2.2   จดัทําแผนงานงบประมาณรายรับ  -  รายจา่ยประจําปี 
   2.3   จดัระบบการควบคมุภายในสหกรณ์  
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ และ สมาชิก 

1.1 โครงการสมัมนาคณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 
1.2 โครงการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก  
1.3 สง่เสริมให้สมาชิกมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์  
1.4 แตง่ตัง้สมาชิกร่วมเป็นคณะทํางานสง่เสริมธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ที่ 2  ปฏิรูปและปรับเปล่ียนโครงสร้างของสหกรณ์เพ่ือให้มีการบริหารงานมี              
                                         ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
   2.1  สนบัสนนุการสร้างทีมงานเข็มแข็งและมีสว่นร่วม 
   2.2  รายงานผลการปฏิบตังิานอยา่งสมํ่าเสมอ 
   2.3  สร้างขวญัและกําลงัใจแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนารูปแบบวิธีการประเมินการปฏิบัตงิาน 

3.1 ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตัิ 
3.2 ประเมินคณุภาพงานคลอบคลมุทกุด้าน 

 กลยุทธ์ที่  4 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในสหกรณ์ให้เอือ้ต่อการบริการ  
   4.1  ปรับปรุงอาคารและภมูิทศัน์สหกรณ์ 
   4.2   ก่อสร้างอาคารห้องประชมุและพืน้ท่ีบริการ 
   4.3  ดําเนินการกิจกรรม  5  ส 
   4.4  เสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ปฏิบตังิานและผู้ รับบริการ 
 กลยุทธ์ที่  5  ปฏิรูประบบการบริหารทางการเงนิและระบบควบคุมภายในให้มีคล่องตัว  
    และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
   5.1  โครงการลดจํานวนงวดชําระหนีเ้งินกู้สามญั (เฉพาะสญัญาใหมใ่นปีนัน้ๆ) 
   5.2  โครงการจดัทําแผนงานงบประมาณรายรับ – รายจา่ยประจําปี 
   5.3  โครงการจดัระบบการควบคมุภายในสหกรณ์  
 กลยุทธ์ที่  6 รณรงค์ให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึน้ 
   6.1  โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม 
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 กลยุทธ์ที่   7  พัฒนาศักยภาพของคระกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่  

7.1 โครงการพฒันาความรู้ของผู้ปฏิบตังิาน 
7.2 โครงการอบรมสมัมนาการบริหารงาน 
7.3 โครงการเจ้าหน้าท่ียอดเย่ียมประจําปี 
7.4 โครงการสมาชิกยอดเย่ียมประจําปี 

 กลยุทธ์ที่  8  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ 
   8.1  โครงการจดัทําแผนดําเนินงานประจําปี 
   8.2  โครงการประเมินสหกรณ์สีขาว 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 โครงการพฒันา  Website 
1.2 โครงการพฒันาโปรแกรมการกู้  และการฝาก – ถอนเงินผา่นตู้  ATM  โดยมีการ 

เช่ือมโยงกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 
1.3 โครงการประชมุระบบ E – Conference 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดกิารให้แก่สมาชิก 
 กลยุทธ์ที่  1  การให้สวัสดกิารแก่สมาชิก 

1.1 โครงการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิก 
1.2 โครงการให้ทนุการศกึษาแก่สมาชิก 
1.3 โครงการให้ทนุสวสัดกิารคนโสด 
1.4 โครงการให้ทนุสวสัดกิารบํานาญ 
1.5 โครงการให้ทนุสวสัดกิารเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกเสียชีวิต  

 กลยุทธ์ที่  2  เพิ่มช่องทางการส่ือสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 
2.1  การให้บริการประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ผา่นระบบ Line 
2.2  การให้บริการประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ผา่น   Website 
2.3  สนบัสนนุให้สมาชิกเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
2.4  การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบในหลากหลาย    
       รูปแบบ 
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 ยุทธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
 กลยุทธ์ที่  1  เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

1.1 โครงการระบบ  Line  สายดว่น 
1.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  สญัจรพบปะสมาชิก  

ตามหนว่ยงานตา่ง ๆ 
1.3 โครงการศกึษาดงูานของกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี  สมาชิก  

 กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
   2.1  โครงการตอบกลบัรับรางวลั 
   2.2  โครงการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ 
    2.3   โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้ 
    2.4   สง่เสริมให้สมาชิกมีสว่นร่วมในการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน 
   1.1   สง่เสริมกิจกรรมในชมุชน 
   1.2  โครงการทําบญุประจําปีของสหกรณ์ 
   1.3  การชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 
   1.4   จดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 94

      96 
2.    ประมาณการรายจ่าย   ประจ าปี  2561 
 

รายการ 
ปี  2560 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2561 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 

1.1 เงินเดือน 
1.2 เงินประจําตําแหนง่ 
1.3 เงินสมทบประกนัสงัคม 
1.4 เงินสมทบกองทนุทดแทน 
1.5 คา่ลว่งเวลา 
1.6 บําเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
1.7 คา่ตรวจสขุภาพประจําปี 
1.8 คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 
                        รวม 
 

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ 
2.1 คา่เส่ือมราคาอปุกรณ์สํานกังาน 
2.2 คา่ตดัจําหนา่ยสทิธิการใช้ประโยชน์ 

ในอาคาร 
2.3 คา่ทําความสะอาด 
2.4 คา่ซอ่มแซมบํารุง – รักษาสนิทรัพย์ 
                             รวม 

 
3.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 

3.1 เงินสมทบทนุสวสัดกิารสมาชิก 
 
                                    รวม 

 
3,050,890.00 

72,000.00 
65,000.00 

1,000.00 
50,000.00 

710,000.00 
10,000.00 
30,000.00 

3,988,890.00 
 
 
 

100,000.00 
74,950.00 

 
80,000.00 
200,000.00 

454,950.00 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 

 
2,798,038.50 

72,000.00 
57,000.00 

1,306.00 
49,228.50 

704,390.00 
5,510.00 

11,374.00 
3,698,847.00 

 
 
 

97,053.54 
74,950.00 

 
78,450.00 
17,375.00 

267,828.54 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 

 
252,851.50 

0.00 
8,000.00 
(306.00) 

771.50 
5,610.00 
4,490.00 

18,626.00 
290,043.00 

 
 
 

2,946.46 
0.00 

 
1,550.00 

182,625.00 
187,121.46 

 
 

0.00 
 

0.00 

 
3,297,000.00 

72,000.00 
65,000.00 

2,000.00 
50,000.00 

650,000.00 
10,000.00 
30,000.00 

4,176,000.00 
 
 
 

100,000.00 
74,950.00 

 

200,000.00 
200,000.00 
574,950.00 

 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2560 ขอตัง้งบประมาณ 

        ปี  2561 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
4.หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
       4.1   คา่ใช้จา่ยวนัประชมุใหญ่ 
       4.2   คา่พิมพ์รายงานกิจการประจําปี 
       4.3   คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
       4.4   คา่รับรอง 
       4.5   คา่ใช้จา่ยตามแผนยทุธศาสตร์ 
       4.6   คา่สอบบญัชีภาคเอกชน 
       4.7   คา่ตรวจสอบกิจการ 
       4.8   คา่ตอบแทน จนท.หนว่ยงาน 
               ผู้ปฏิบตังิานให้สหกรณ์ 
       4.9   คา่ไฟฟ้า 
       4.10 คา่นํา้ 
       4.11 คา่โทรศพัท์ 
       4.12 คา่บํารุงรักษาโปรแกรม COS 
       4.13 คา่บํารุงรักษาโปรแกรม GLS 
       4.14 คา่ของท่ีระลกึ 
       4.15 คา่ใช้จา่ยในการสอบทานหนี  ้
       4.16 คา่ถ่ายเอกสาร 
       4.17 คา่สมดุเช็ค 
       4.18 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 
       4.19 คา่หนงัสือพิมพ์ 
       4.20 คา่วสัดงุานบ้านงานครัว 
       4.21 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษา 
       4.22 คา่ใช้จ่ายในการประชมุใหญ่วิสามญั 
       4.23 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 
       4.24 คา่จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ 
       4.25  คา่ธรรมเนียมการออก 
                Statement          

 
1,000,000.00 

120,000.00 
250,000.00 
50,000.00 

3,338,000.00 
60,000.00 
66,000.00 
65,000.00 

 
100,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
30,000.00 
50,000.00 

7,500.00 
15,000.00 
30,000.00 
50,000.00 

6,000.00 
15,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
300,000.00 
30,000.00 

1,000.00 

 
895,056.00 
105,000.00 
231,300.00 
40,162.00 

728,904.00 
50,000.00 
66,000.00 
60,772.00 

 
59,214.50 

8,894.75 
31,087.25 
30,000.00 

0.00 
38,100.00 

7,137.00 
10,285.50 
15,000.00 
22,088.16 

4,880.00 
9,678.00 

20,000.00 
0.00 

198,692.38 
3,795.00 

0.00 

 
104,944.00 
15,000.00 
18,700.00 

9,838.00 
2,609,096.00 

10,000.00 
0.00 

4,228.00 
 

40,785.50 
11,105.25 
(1,087.25) 

0.00 
30,000.00 
11,900.00 

363.00 
4,714.50 

15,000.00 
27,911.84 

1,120.00 
5,322.00 

10,000.00 
100,000.00 
101,307.62 
26,205.00 

1,000.00 

 
1,500,000.00 

105,000.00 
250,000.00 
70,000.00 

2,421,000.00 
60,000.00 
66,000.00 
70,000.00 

 
100,000.00 
20,000.00 
35,000.00 
30,000.00 

0.00 
50,000.00 

8,000.00 
15,000.00 
30,000.00 
50,000.00 

6,000.00 
15,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
300,000.00 
30,000.00 

1,000.00 
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2560 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2561 งบประมาณท่ีตัง้ไว้ จา่ยจริง คงเหลือ 
4.26  คา่พาหนะของคณะกรรมการ 
4.27 คา่ไปรษณีย์และส่ือสาร 
4.28  อากรเงินกู้ ยืม 
4.29 คา่กําจดัปลวก 
4.30 คา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด 
                                      รวม 

70,000.00 55,100.00 14,900.00 70,000.00 
10,000.00 4,552.00 5,448.00 10,000.00 

1,000.00 10,260.00 (9,260.00) 20,000.00 
6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 

50,000.00 22,195.10 27,804.90 50,000.00 
5,930,500.00 2,728,153.64 3,202,346.36 5,518,000.00 

5.   หมวดครุภัณฑ์ 
5.1 คา่ครุภณัฑ์สํานกังาน    
5.2 คา่ตอ่เตมิและขยายอาคาร    
      สํานกังาน 
5.3 คา่ซอฟแวร์ 
                               รวม                         

 
250,000.00 

0.00 
 

0.00 

 
35,692.00 

0.00 
 

0.00 

 
214,308.00 

0.00 
 

0.00 

 
500,000.00 

2,500,000.00 
 

250,000.00 
250,000.00 35,692.00 214,308.00 3,250,000.00 

6.  หมวดรายจ่ายทางการเงนิ 
     6.1 ดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิก 
      6.2 ดอกเบีย้เงินกู้สถาบนัการเงินอ่ืน 
     6.3  ดอกเบีย้เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 
    6.4 ดอกเบีย้เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 

 
20,000,000.00 
25,000,000.00 

30,000.00 
0.00 

 
17,953,064.86 
12,707,215.89 

0.00 
516,849.32 

 
2,046,935.14 

12,292,784.11 
30,000.00 

(516,849.32) 

 
25,000,000.00 
20,000,000.00 

30,000.00 
1,250,000.00 

45,030,000.00 31,177,130.07 13,852,869.93 46,280,000.00 
รวมทัง้สิน้ 56,154,340.00 38,407,651.25 17,746,688.75 60,298,950.00 
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3.    ประมาณการรายรับ    ประจ าปี  2561 

รายการ 
ปี   2560 ประมาณการ 

ประจ าปี 2561 ประมาณการ ผลการดําเนินงาน 
รายได้ 
1   ดอกเบีย้รับจากเงินให้สมาชิกกู้  
2   ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
3  ผลตอบแทนจากการถือหุ้นชสอ.(ปันผล) 
4   ผลตอบแทนจาการใช้บริการสินเช่ือ 
     ชสอ. (เงินเฉล่ียคืน) 
5.  ดอกเบีย้รับตัว๋สญัญาใช้เงิน 
6.  คา่ตอบแทนสาํนกังานตวัแทนประกนัชีวิต 
7. คา่ธรรมเนียมรับรองเอกสารทางการเงิน 
8   คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
9   คา่ธรรมเนียมสมดุคูฝ่าก 
10  คา่ธรรมเนียมการถอนเงินเกิน 1 ครัง้ / เดือน 
11   คา่บํารุงห้องประชมุ 
12  คา่ธรรมเนียมรับสมคัร จนท.สหกรณ์  
13  คา่ธรรมเนียมสมคัรกรรมการ 
14  คา่ธรรมเนียมโอนย้ายสมาชิก 
15 รายได้เบด็เตล็ด 

 
130,000,000.00 

100,000.00 
65,000.00 
50,000.00 

 
10,000.00 

10,000.00 
1,000.00 

15,000.00 
1,000.00 

500.00 
500.00 

0.00 
1,500.00 
1,000.00 

0.00 

 
131,225,216.80 

114,992.05 
223,996.79 
473,725.75 

 
149,739.75 
39,958.01 

650.00 
14,700.00 

980.00 
150.00 

0.00 
1,300.00 
1,300.00 

100.00 
1,092.10 

 
140,000,000.00 

100,000.00 
225,000.00 
50,000.00 

 
10,000.00 
20,000.00 

1,000.00 
15,000.00 

1,000.00 
500.00 

0.00 
0.00 

1,500.00 
1,000.00 
1,000.00 

รวมรายได้ 130,255,500.00 132,247,901.25 140,426,000.00 
 
4.   ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

 

รายได้ 
ปี  2560 เป้าหมาย 

ปี  2561 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ประมาณการรายได้ 
2.ประมาณการรายจา่ย 
3.ประมาณการรายได้สงูกวา่รายจา่ย 

130,255,500.00 
55,904,340.00 
74,351,160.00 

132,247,901.25 
38,371,959.25 
93,875,942.00 

140,426,000.00 
57,048,950.00 
83,377,050.00 
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5.   เป้าหมายการด าเนินงานระหว่างปี  2561 
 

รายได้ 
ปี  2560 เป้าหมาย 

ปี  2561 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.   จํานวนสมาชิกสมคัรใหม่ 
2.   คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
3.   เงินให้กู้สามญั 
4.   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
5.   เงินรับฝาก 
6.   ทนุเรือนหุ้น 
7.   เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
8.  เงินรับฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

    150   คน 
15,000.00 

1,500,000,000.00 
100,000,000.00 
250,000,000.00 
135,000,000.00 

1,500,000,000.00 
0.00 

147   คน 
14,700.00 

879,435,797.00 
93,364,000.00 

295,180,241.35 
161,534,180.00 

1,115,000,000.00 
50,000,000.00 

150   คน 
15,000.00 

1,000,000,000.00 
100,000,000.00 
300,000,000.00 
150,000,000.00 

1,500,000,000.00 
100,000,000.00 

        
มต.ิ.....................................................................  

 
ระเบียบวาระท่ี  4.7   เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือค า้ประกัน  ประจ าปี  2561 

ตามข้อบังคับ ข้อ  18 
 “วงเงินกู้ ยืมหรือคํา้ประกนั  ท่ีประชมุใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ ยืมหรือคํา้ประกนัสําหรับปีหนึง่ ๆ  ไว้ตามท่ี  
จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึง่กําหนดดงัวา่นี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
 ถ้าท่ีประชมุใหญ่ยงัมิได้กําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ ยืมหรือคํา้  
ประกนัสําหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ ยืมหรือคํา้ประกนัสําหรับปีก่อนไปพลาง “ 
 ในปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ให้กําหนดวงเงิน  
กู้ ยืมหรือคํา้ประกนั  ไว้เป็นจํานวน  1,085,000,000.00  บาท  (หนึง่พนัแปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 สําหรับในปี  2561  คณะกรรมการดําเนินการ  ใคร่เสนอขออนมุตักํิาหนดวงเงินกู้ ยืมหรือคํา้ประกนั  ใน  
วงเงิน   1,200,000,000.00  บาท  (หนึง่พนัสองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 จงึขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 
 มติ ………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  4.8   เร่ืองเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2561 

การดําเนินงานเก่ียวกบัการเลือกตัง้  คณะกรรมการดําเนินการ  ประจําปี  2561  เพ่ือให้เป็นไป 
  ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์  พ.ศ.2542  มาตรา 50  โดยให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปีเลือกตัง้จาก 
            สมาชิกนัน้  คณะกรรมการดําเนินการ  ชดุท่ี  37  ได้มีมตเิก่ียวกบัการเลือกตัง้  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

   1.  คณะกรรมการดําเนินการ  ในปี  2560  มี  15  คน  จะครบวาระในเดือน  พฤศจิกายน   
                       2560   จํานวน  7  คน  ดงันี ้
        -   กรรมการท่ีครบวาระ   คือ 
    (1)   นายสเุทพ  พจน์สจุริต ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู / บํานาญ 
    (2)   นางจนัทรทิพย์ จิตรวงค์  ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู / บํานาญ 
    (3)   นางสาวเบญญ์จพิศ  หวลกาพย์ ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู / บํานาญ 
    (4)   นายดํารงค์เดช  มัน่ใจวงค์ ตวัแทนหนว่ยงาน    อําเภอบ้านธิ 
    (5)   นางสาวยพุิน นําปนูศกัดิ์ ตวัแทนหนว่ยงาน    อําเภอป่าซาง 

(6)   นางบณัฑิตา ศรีวิชยั  ตวัแทนหนว่ยงาน    อําเภอแมท่า 
(7)   นางบษุบา  อนศุกัดิ์  ตวัแทนหนว่ยงาน   สสจ.ลําพนู / บํานาญ  

   2.   จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีรับสมคัรในปี  2561  มีดงันี ้
         -  จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีวาระการดํารงตําแหนง่  2  ปี   (2561  -  2562) 
                                               จํานวน   7  คน  แยกตามหนว่ยงาน   ดงันี ้
      (1)   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพนู/ บํานาญ จํานวน   1   คน 
      (2)   โรงพยาบาลลําพนู / บํานาญ   จํานวน   3   คน 
      (3)   อําเภอบ้านธิ     จํานวน   1   คน 
      (4)   อําเภอป่าซาง     จํานวน   1   คน     
      (5)   อําเภอแมท่า     จํานวน   1   คน          

3.   การเลือกตัง้ 
3.1  คณะกรรมการดําเนินการท่ีได้รับเลือกตัง้มีวาระอยูใ่นตําแหนง่คราวละสองปี   นบัแตว่นัเลือกตัง้ 
       กรรมการดําเนินการสหกรณ์     ซึง่พ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้อีกแตต้่องไมเ่กินสองวาระ  
       ตดิตอ่กนั   ในกรณีท่ีมีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณ์  แทนตําแหนง่ท่ีวา่งให้กรรมการ  
       ดําเนินการสหกรณ์  ท่ีได้รับเลือกตัง้อยูใ่นตําแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีตนแทน  
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3.2  สมาชิกประเภทสามญัทกุคนมีสิทธิเลือกกรรมการดําเนินการได้  7  คน  ตามโควตาหนว่ยงาน 
       และอําเภอตา่ง ๆ  ท่ีระบไุว้ในข้อ  2     
3.3  เลือกตัง้ในวนัท่ี  23  ธนัวาคม  2560  ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นจงัหวดัลําพนู  
        ตําบลป่าสกั    อําเภอเมืองลําพนู    จงัหวดัลําพนู  

4.  คุณสมบัตขิองผู้สมัครรับเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ 
4.1       เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั ประเภทสามญัอยา่งสมบรูณ์        
4.2 ไมเ่คยได้รับโทษ   จําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุ   เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้  
             กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหโุทษ 

                                     4.3       ไมเ่คยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์กร  หนว่ยงานของรัฐ  หรือ  
                                        เอกชนฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

4.4       ไมเ่คยถกูให้พ้นจากตําแหนง่กรรมการหรือมีคําวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากตําแหนง่  
                             กรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 

4.5        ไมเ่คยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนออกจากตําแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริต  
 ตอ่หน้าท่ี 

4.6       ไมเ่คยผิดนดัการชําระเงินงวดชําระหนีไ้มว่า่ต้นเงิน  หรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปีทาง       
      บญัชี นบัแตปี่ท่ีผิดนดั ถึงปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ เว้นแตก่รณีการผิดนดันัน้มิได้         
      เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง 

4.7       ไมเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  
5.  หลักฐานการรับสมัคร 

5.1 ใบสมคัรพร้อมคํารับรองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  จํานวน  2  คน 
และคํารับรองจากผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  

5.2 รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด  2  นิว้  จํานวน  1  รูป  และขนาด  3x 6 นิว้ (โปสการ์ดคร่ึงตวัแนวตัง้)      
       จํานวน   1  รูป 
5.3  เงินคา่สมคัร   คนละ  100  บาท 

6.  ก าหนดวันรับสมัคร       
                  -  รับสมคัร ตัง้แตว่นัท่ี  2  ตลุาคม  - 19  ตลุาคม  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น (ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 
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7.  สถานที่รับสมัคร 
- ขอรับใบสมคัรและสมคัรได้ท่ีฝ่ายจดัการ    สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั   

ตัง้อยูเ่ลขท่ี  263  หมูท่ี่  1  ถนนเชียงใหม ่– ลําพนู  ตําบลเหมืองง่า  อําเภอเมืองลําพนู  จงัหวดัลําพนู  51000  
หรือดาวน์โหลดจาก  www.lpnphcoop.co.th    

8.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
8.1   ประกาศในวนัท่ี   19   ตลุาคม   2560 
8.2   การกําหนดหมายเลขผู้สมคัรรับเลือกตัง้จะกําหนดตามลําดบัก่อนหลงั  
8.3  กรณีท่ีมีผู้สมคัรมาสมคัรพร้อมกนัก่อนเวลา 08.30 น ให้ผู้สมคัรจบัสลากเรียงลําดบัหมายเลข                                 

         9.   การลงคะแนนเลือกตัง้ 
       9.1   เลือกตัง้โดยวิธีหยอ่นบตัรเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2560   

                                 ตัง้แตเ่วลา    07.00  -  10.30 น. 
                          9.2.  เปิดหีบบตัรนบัคะแนนแบบเปิดเผย     ในเวลา  10.30  น. 
        10.   ผู้สมัครทุกคนต้องมาย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มตามท่ี 
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู   จํากดั  กําหนดตอ่เจ้าหน้าท่ีผู้ รับสมคัร  
     11.   ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการเลือกตัง้ 
          คณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้จะประกาศผลการเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2560             
                     (วนัท่ี   23   ธนัวาคม   2560)  

12 จ านวนผู้สมัคร ท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนถูกต้อง  มีดังนี ้
                   12.1  ผู้สมัครต าแหน่งกรรมการโดยแยกตามหน่วยงานและอ าเภอมีผู้สมัครจ านวน 13 คน คือ                      

           หมายเลข  1 นายแพทย์สธีุ ธิตมิทุา    ตวัแทนหนว่ยงาน     สสจ.ลําพนู / บํานาญ  
           หมายเลข  2 ทนัตแพทย์กมล เลาหกลุ   ตวัแทนหนว่ยงาน    สสจ.ลําพนู / บํานาญ 
           หมายเลข  3 นายเจริญ มหาวงศ์ตา       ตวัแทนหนว่ยงาน    สสจ.ลําพนู / บํานาญ 
           หมายเลข  4 นางปราณี ลิน้ฤาษี       ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู / บํานาญ 
           หมายเลข  5 นายสายยนต์ ผลวิจิตร ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู/ บํานาญ 
           หมายเลข  6 นางแววดาว ธรรมไชย  ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู/ บํานาญ 
           หมายเลข  7 นางมาลีวรรณ เกษตรทตั  ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู/ บํานาญ 
           หมายเลข  8 นายอรุณ โพธ์ิเพชร  ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู/ บํานาญ 
           หมายเลข  9       นางสาวอดศิยั ภมูิวิเศษ  ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู/ บํานาญ 
           หมายเลข  10      แพทย์หญิงจนัทรทิพย์ จิตรวงค์  ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ลําพนู// บํานาญ 
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              104 
หมายเลข  11 นายดํารงค์เดช มัน่ใจวงค์ ตวัแทนหนว่ยงาน  อําเภอบ้านธิ 

 หมายเลข  12 นางสาวยพุิน นําปนูศกัดิ ์ ตวัแทนหนว่ยงาน  อําเภอป่าซาง 
 หมายเลข  13 นายโยธิน จนัทร์ทิพย์ ตวัแทนหนว่ยงาน  อําเภอแมท่า 
 
12.2   สมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญทุกคน ทกุหนว่ยงานมีสิทธิเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ 
         ได้ทกุหนว่ยงานๆ ละ 1 คน   ยกเว้น  หนว่ยงานโรงพยาบาลลําพนู  เลือกได้  3  คน      

 13.  ผลการเลือกตัง้  
13.1   ตําแหนง่กรรมการดําเนินการ  7  คน  มีวาระการดํารงตําแหนง่  2  ปี (พ.ศ.2561 - 2562)  
          ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้  คือ     
  (1)  หนว่ยงาน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพนู / บํานาญ  คือ……………………… 
  (2)  หนว่ยงาน   โรงพยาบาลลําพนู / บํานาญ    คือ............................................. .... 

          คือ…………………………………...   
                                                                              คือ………………………….............. 

                                     (3)  หนว่ยงาน  อําเภอบ้านธิ                 คือ………………………………….. 
            (4)  หนว่ยงาน  อําเภอป่าซาง                                  คือ................................................. 
            (5)  หนว่ยงาน  อําเภอแมท่า      คือ.................................................  

 
        จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพจิารณา 
 
 มต.ิ..............................................................................  
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  ประธาน   กล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 

  เลิกประชุมเวลา.....................................น 

   

(ลงช่ือ)…………………………………..ประธานท่ีประชมุ 

                                                                   (นายเนตร         พงษ์ตุ้ย) 
 

(ลงช่ือ)…………………………………..ผู้บนัทกึการประชมุ 

                                                                  (นายศรีพรหม   กาสกลู) 
 
 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 
เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ระเบยีบวาระที� 5
เรื�อง อื�น ๆ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก 

 
 1.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกประเภทสามญั 
 2.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ  / บําเหน็จรายเดือน 
 3.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญั สําหรับสมาชิกสมทบ 
 4.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน สําหรับสมาชิกทกุประเภท 
 5.  หลกัเกณฑ์การถือหุ้นตามสดัสว่นของอตัราเงินได้รายเดือน  
 6.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส  
 7.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว  
 8.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพ บดิา และ มารดา ของสมาชิก  
 9.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่บตุรหรือเป็นโสด  
 10. สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 

11. สรุปข้อมลูและอตัราสว่นสําคญัของสหกรณ์ ประจําปี 2560 
12. โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัของสหกรณ์ 
13. คณะกรรมการ ดําเนินการชดุท่ี 37  
14. ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู จํากดั ประจําปี 2560 
15. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  
16. ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2560 
 
 
 
 
 

 

 
 

       

ภาคผนวก
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1.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  เมษายน  2560 
อายุการเป็น
สมาชิก 

กู้ได้จ านวน...
เท่าของ
เงนิเดือน 

จ านวนเงนิท่ีกู้ได้ (บาท) 
จ านวนงวดที่
ส่งช าระ
(เดือน) 

ผู้ค า้
ประกัน 
(คน) 

การขอกู้
สัญญาใหม่ 

6  เดือนขึน้
ไป 

90  เท่า ไม่เกิน  1,200,000.00 220 3 ช าระสัญญา
เดมิมาแล้วไม่
น้อยกว่า   
6  เดือน 

1  ปีขึน้ไป 90  เท่า 1,200,001.00 – 1,500,000.00 220 4 
3  ปีขึน้ไป 90  เท่า 1,500,001.00 – 2,000,000.00 220 5 
5  ปีขึน้ไป 90  เท่า 2,000,001.00 – 2,500,000.00 230 7 
7  ปีขึน้ไป 90  เท่า 2,500,001.00  - 3,000,000.00 270 8 

 
โดยให้มีเง่ือนไขประกอบการพจิารณาให้กู้ ดังนี  ้
1.  สมาชิกท่ีกู้สามญัโดยใช้เงินคา่หุ้นคํา้ประกนัสามารถย่ืนกู้ ไมต้่องรอระยะเวลาหนีส้ญัญาเดมิวงเงินไมเ่กิน  98 % 
2.   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลคํา้ประกนั  ต้องมีคา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ  20 ของวงเงินกู้  
3.   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลคํา้ประกนั  
 -    วงเงินตัง้แต ่ 1,200,000.00  - 1,500,000.00  บาท  ผู้ คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  1  คน 
            -   วงเงินตัง้แต ่ 1,500,000.00  - 2,000,000.00  บาท  ผู้ คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  2  คน 

-   วงเงินตัง้แต ่ 2,000,001.00  - 2,500,000.00  บาท  ผู้ คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  3  คน 
            -   วงเงินตัง้แต ่ 2,500,001.00  - 3,000,000.00  บาท  ผู้ คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  4  คน 
4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการ  1  คน มีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  8  คน 
5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ 1 คนมีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  5  คน 
6.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นลกูจ้างประจํา  1  คน  มีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  4  คน 
7   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน 1 คน  มีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอ่ืนได้ไมเ่กิน  3 คน 
8   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินได้รายเดือนหลงัหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ แล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10  
9   การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์  ผู้ คํา้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ ทําประกนัชีวิตและหรือประกนัสินเช่ือร่วมด้วยก็ได้  
     โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
10  สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต ่ 55  ปีขึน้ไป  ให้สง่ชําระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการท่ีเหลือ  ทัง้นีเ้ม่ือรวมอายุ  
      ของผู้กู้กบัระยะเวลาทีชําระหนีเ้งินกู้แล้ว    -   ถ้าเป็นข้าราชการอายตุ้องไมเ่กิน  75  ปี 
                                                                    -    ถ้าเป็นลกูจ้างประจําอายตุ้องไมเ่กิน  72  ปี    
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2.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญ 

ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ / บ าเหน็จรายเดือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  เมษายน  2560 
**************************************** 

การกู้เงนิสามัญ 
  1.   เป็นสมาชิกตัง้แต ่ 6  เดือนขึน้ไป 
  2.   การกู้ เงินสามญัโดยใช้เงินคา่หุ้นคํา้ประกนัให้กู้ ได้ร้อยละ  98 % 
  3.   การสง่ชําระ 
   (1)   สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต่  60  ปีขึน้ไป  สง่ชําระสงูสดุไมเ่กิน  180  งวด (เดือน) 
   (2)   สมาชิกท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 60 ปี สง่ชําระสงูสดุเทา่กบัอาย ุ 75  ปี ลบอายจุริง 
                                        ไมเ่กิน 220 งวด (เดือน) 
  4.   การกู้ เงินโดยใช้บคุคลคํา้ประกนัให้กู้ ได้  60  เทา่ ของเงินเดือนแตไ่มเ่กิน  1,500,000.00  บาท 
   (1)  วงเงินกู้ ไมเ่กิน  600,000.00  บาท  ต้องมีคนคํา้ประกนั  2  คน 
   (2)  วงเงินกู้ตัง้แต ่600,001.00 – 1,200,000.00  บาท  ต้องมีคนคํา้ประกนั  3  คน และ 
                                    ต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  1  คน 
   (3)  วงเงินกู้ตัง้แต ่ 1,200,001.00 – 1,500,000.00  บาท  ต้องมีคนคํา้ประกนั  4  คน  และ 
                                       ต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  2  คน 
  5.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ  1 คน มีสิทธิคํา้ประกนัเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ รายอ่ืนได้ไมเ่กิน 5 คน 
  6.   สมาชิกท่ีรับบําเหน็จรายเดือน  1 คน มีสิทธิคํา้ประกนัเงินกู้สามญัสมาชิกสหกรณ์รายอ่ืนไมเ่กิน 3 คน 
  7.   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนภายหลงัหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ แล้วไมน้่อยกวา่  
                        ร้อยละ 10 
  8.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญท่ีมีอายตุัง้แต ่ 75  ปี ขึน้ไป ให้กู้ ได้ร้อยละ  98 ของเงินคา่หุ้นสง่ชําระ 
                               180  งวด  (เดือน) 
  9.   สมาชิกท่ีชําระหนีส้ญัญาเดมิแล้วไมน้่อยกวา่  6  งวด (เดือน) สามารถย่ืนกู้สญัญาใหมไ่ด้ 
  

************************************************** 
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3.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด   

เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันท่ี  1  เมษายน  2560 
******************************* 

 เงนิกู้สามัญ 
  1.   เป็นสมาชิกตัง้แต ่   6  เดือนขึน้ไป 
  2.   ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ  98  ของเงินคา่หุ้นท่ีชําระแล้ว 
  3.   จํานวนงวดท่ีสง่ชําระสงูสดุไมเ่กิน  120  งวด  (เดือน) 
  4.   การขอกู้สญัญาใหมต้่องชําระเงินกู้สามญัเดมิไมน้่อยกวา่  6  เดือน  (เดือน) 
  5.   สง่เงินต้นไมน้่อยกวา่งวดละ  1,000  บาท 

*********************************************** 
4.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ส าหรับสมาชิกทุกประเภท 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันท่ี  1  เมษายน  2560 
************************************* 

  1.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
   1.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
   1.2   กู้ ได้ไมเ่กิน  4  เทา่ของเงินเดือน  ไมเ่กิน  100,000  บาท  และต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีชําระแล้ว 
   1.3   จํานวนงวดท่ีสง่ชําระสงูสดุไมเ่กิน  18  งวด (เดือน) งวดละ ไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
  2.   สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญและสมาชิกที่รับบ าเหน็จรายเดือน 
   2.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
   2.2   กู้ ได้ไมเ่กิน  3  เทา่ของเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จรายเดือนไมเ่กิน  80,000  บาท 
                 และต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีชําระแล้ว 
   2.3   จํานวนงวดท่ีสง่ชําระสงูสดุไมเ่กิน  12  งวด (เดือน) งวดละไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
  3.   สมาชิกสมทบ 
   3.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
   3.2   กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ  98  ของเงินคา่หุ้น  ไมเ่กิน  20,000   บาท 
   3.3   จํานวนงวดท่ีสง่ชําระสงูสดุไมเ่กิน  15  งวด (เดือน) งวดละไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 

************************************************ 
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5.  หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามสัดส่วนของอัตราเงนิได้รายเดือน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
    เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี   1  มกราคม   2548 

               ************************************** 
เงนิได้รายเดือน  (บาท) ถือหุ้นอย่างน้อย  (หุ้น) จ านวนเงนิ  (บาท) 

4,230   -   5,000 
5,001   -   6,000 
6,001   -   7000 
7,001   -   8,000 
8,001   -   9,000 

 9,001    -  10,000 
          10,001   -   15,000 
          15,001   -   20,000 
          20,001   -   25,000 
          25,001   -  ขึน้ไป  

40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
120 
140 
150 

400 
500 
600 
700 
800 
900 

1,000 
1,200 
1,400 
1,500 

หมายเหตุ 

1. สมาชิกท่ีประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสงูกวา่อตัราท่ีกําหนดก็สามารถทําได้  โดยแสดงความจํานง  
เป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ 

2. สมาชิกสามารถซือ้หุ้นเพิ่ม (พิเศษ)  เป็นครัง้คราวได้ตามประกาศของสหกรณ์  
3. สมาชิกท่ีชําระคา่หุ้นภายในวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้สําหรับเดือนนัน้สว่นเงินคา่หุ้น  

ท่ีสหกรณ์ได้รับหลงัวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้ตัง้แตเ่ดือนถดัไป   

********************************************* 
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6.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดกิารเพ่ือเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

************************************ 
 
 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวัสดกิารเพ่ือเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส   ดังนี ้

1. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 65   ปี  จา่ยรายละ  2,000   บาท 
2. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 70   ปี  จา่ยรายละ  3,000   บาท 
3. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 75   ปี  จา่ยรายละ  4,000   บาท 
4. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 80   ปี  จา่ยรายละ  5,000   บาท 
5. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ   85   ปี  จา่ยรายละ  6,000   บาท 
6. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ   90   ปีขึน้ไป จา่ยรายละ           10,000   บาท 
 
หมายเหตุ เม่ือสมาชิกมีอายคุรบตามหลกัเกณฑ์  จะต้องนําเอกสารสําเนาทะเบียนบ้าน และ  
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนอยา่งละ  1  ฉบบั   ไปย่ืนขอรับเงินได้ท่ีฝ่ายจดัการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั 
 
 

*************************************************** 
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7.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดกิารเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิก 
คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี   1  ธันวาคม   2559 

************************************** 
 1.   สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั  
       สหกรณ์ฯ  จะจา่ยเงินสงเคราะห์ศพตามหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
       1.1   เป็นสมาชิกสหกรณ์ตัง้แต ่  180  วนั  -  1  ปี                         จา่ยศพละ       10,000   บาท 
       1.2   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกวา่  1 ปี  ถึง  5  ปี                           จา่ยศพละ       20,000   บาท 
       1.3   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกวา่  5 ปี  ถึง  10 ปี                           จา่ยศพละ       30,000   บาท 
       1.4   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกวา่  10 ปี  ถึง 15 ปี       จา่ยศพละ        40,000   บาท 
       1.5   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกวา่  15  ปี                                       จา่ยศพละ        50,000   บาท  
 2.   คูส่มรสและบตุรของสมาชิก  ถึงแก่กรรม  สหกรณ์ จา่ยศพละ  5,000  บาท 
 หมายเหตุ  :   เม่ือสมาชิก  คูส่มรส และบตุรของสมาชิก ถึงแก่กรรมให้ทายาท  หรือผู้ รับผลประโยชน์   

          นําเอกสารสําเนาใบมรณะบตัร  สําเนาทะเบียนบ้าน  (ของผู้ถึงแก่กรรม)    และ สําเนา 
          บตัรประจําตวั  สําเนาทะเบียนบ้าน  (ของผู้ รับประโยชน์)   อยา่งละ  1  ฉบบั  ไปขอรับ 
          เงินสงเคราะห์ได้ท่ี   ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด   
        ภายใน  90  วัน 

************************************************** 
 

   8.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสงเคราะห์ศพบิดา และมารดาสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม   2559 
************************************* 

สหกรณ์ ฯ  จะจา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพบดิา  และมารดาของ สมาชิกสหกรณ์ฯ   ศพละ  1,500  บาท 

 หมายเหต ุ :  เม่ือบดิา / มารดา  ของสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้บตุรซึง่เป็นสมาชิกนําเอกสาร สําเนาใบมรณะ  
                                  บตัร    สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ถึงแก่กรรม)  และสําเนาบตัรประจําตวั  สําเนาทะเบียนบ้าน  
                                  (ของสมาชิก) อยา่งละ 1 ฉบบั  ไปขอรับเงินสงเคราะห์ได้ท่ีฝ่ายจดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                            สาธารณสุขล าพูน    จ ากัด  ภายใน  90  วัน 
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    9.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดกิารสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพนู  จํากดั 
                          เร่ิมใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1  ธนัวาคม  2559 
                            ********************************** 

   การจา่ยสวสัดกิารสําหรับสมาชิกท่ีสมรสแล้ว แตไ่มมี่บตุร 

   1.  มีอายตุัง้แต ่ 50  ปี  ขึน้ไป 

   2.  มีอายกุารเป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่  10  ปี 

   3.  คูส่มรสท่ีเป็นสมาชิกทัง้สามีและภรรยาจะได้รับเงินสวสัดกิาร   
                                          จํานวน  2,000  บาท  (คนละ 1,000 บาท) 

4.  คูส่มรสท่ีเป็นสมาชิกเพียงฝ่ายเดียงจะได้รับเงินสวสัดกิาร  จํานวน  1,000  บาท 

                 
การจ่ายทนุสวสัดิการสําหรับสมาชิกท่ีเป็นโสด 

1.   มีอายตุัง้แต ่ 50  ปี  ขึน้ไป 

                                     2.   มีอายกุารเป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่  10  ปี 

    3.   จะได้รับเงินสวสัดกิารจํานวน  2,000  บาท 

 
  หมายเหตุ สมาชิกจะขอรับสวสัดกิารนีไ้ด้เพียงครัง้เดียว 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 112



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 113



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 114



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 115



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 116



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 117



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 118



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 119



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 120



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 121



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัดสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

หนา 122



หนา 123

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

15. โปรแกรมระบบเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
( Cooperative  Financial  Surveillance and Warning  System (CFSAWS) )

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน  จํากัด
สําหรับรอบรายป  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2560

12.



หนา 124

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

นางบณัฑติา ศรีวชัิย
กรรมการ

นายรังสรรค์ วัชรกาวนิ
กรรมการ

นายเนตร  พงษ์ตุ้ย
ประธานกรรมการดําเนินการ

13. คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

นายดาํรงค์เดช มั�นใจวงค์
กรรมการ

นายโรม  ชนะเดช
กรรมการ

นางบุษบา  อนุศักดิ�
กรรมการ

นางประนอม วธีิ
กรรมการ

นายวรกจิ ศรีผดุงอาํไพ
กรรมการ

นางสาวเบญญ์จพศิ หวลกาพย์
กรรมการ

นางสาวยุพนิ นําปนูศักดิ�
กรรมการ

นายพฒัฑณา  อนิทะชัย
กรรมการ

นายสุเทพ  พจน์สุจริต
รองประธานกรรมการคนที� 2

แพทย์หญิงจนัทรทพิย์ จติรวงค์
รองประธานกรรมการคนที� 1

นายกําจร ตันติวรานุรักษ์
กรรมการ/ เหรัญญิก

นายศรีพรหม กาสกูล
กรรมการ / เลชานกุาร



หนา 125

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

นายเเพทย์ปัจจุบนั  เหมหงษ์ษา
นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดลาํพนู

14. ที่ปรึกษา

ดร.อรรถพงศ์  พรีะเชื �อ รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์

นางประยูรศรี วันชัย
เจ้าหน้าที�อาวุโสด้านบญัชี

นางสายสุนีย์  ราชฉวาง
เจ้าหน้าที�อาวุโสด้านการเงนิ

นางปราณี จนิะกาศ
เจ้าหน้าที�ธุรการ

นางสาวฉวีวรรณ  ฝั�นต๊ะ
ผู้จดัการ

 นายแพทย์ชนินทร์  จารุวัฒนมงคล
ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลลาํพนู

 นายแพทย์สุธี  ธิตมุิทา
ข้าราชการบาํนาญ

ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีสหกรณ

15. เจาหนาที่ฝายจัดการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

นางสาวดนยา จุมปามัญ
เจ้าหน้าที�สินเชื�อ

นางสาวภรัณยา นันทะกูล
เจ้าหน้าที�การเงนิและบญัชี

นายธนากร  สืบจากติ�บ
เจ้าหน้าที�เทคโนโลยีสารสนเทศ



หนา 126

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

16. ภาพกิจกรรมประจําป 2560
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

การประชุมใหญสามัญประจําป 2559

รวมเคารพศพ

มอบเงินสวัสดิการ

นําพรปใหม / รดนํ้าดําหัว



หนา 127

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

รวมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก

กรรมการ / เจาหนาที่เขารับการอบรม / สัมมนา



หนา 128

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ
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