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  1. เพื่อเป็นการจัดสวัสดกิารให้แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
  2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวได้มีหลักประกันความม่ันคง 
  3. เพื่อให้สมาชิกได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน 
  4. จัดเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกผู้ค า้ประกันเงินกู้ของสหกรณ์ 
  5. เพื่อเป็นหลักประกันแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
   ในการให้สมาชิกกู้ยืมเงิน 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

1.    เร่งระดมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ  ทุกคนสมัครเป็นสมาชิก 
  2. ระดมประชาสัมพันธ์เชิงรุกกจิกรรมของสมาคม ฯ 
  3. ประสานโครงการกจิกรรมให้สอดคล้องกับการด าเนินงานสหกรณ์ฯ 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์สมาคม ฯ  

เป้าหมาย 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด             

263/1  หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่ - ล าพูน  ต าบลเหมืองง่า  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน 

ท่ี  ว.01 / 2561 
26    มีนาคม   2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
 
เรียน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั  

 
ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั  

ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี 2560  ในวัน อังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 ตัง้แต่เวลา 13.00 น  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกป๊าน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เลขท่ี 263  หมู่ท่ี 1 ต าบลเหมืองง่า  
อ าเภอเมืองล าพูน    จงัหวดัล าพูน    ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงันี  ้      

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
ระเบียบวาระท่ี    2 เร่ืองรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
ระเบียบวาระท่ี    3 เร่ืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงินประจ าปี  2560 
ระเบียบวาระท่ี    4 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสมาคม ฯ  ประจ าปี  2560 
ระเบียบวาระท่ี    5 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  สมาคมฯ   ประจ าปี  2560 
ระเบียบวาระท่ี    6         เร่ืองพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของสมาคม ฯ  พ.ศ.2561 
ระเบียบวาระท่ี    7 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิแผนงาน และ ประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจ าปี 2561  
ระเบียบวาระท่ี   8          เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการของสมาคม ประจ าปี  2561 – 2562 

             ระเบียบวาระท่ี   9          เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคม ฯ ประจ าปี 2561  
             ระเบียบวาระท่ี   10          เร่ืองพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของสมาคมฯ  ประจ าปี  2561                                                 

 ระเบียบวาระท่ี   11        เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี     )สมาคมฯ  จึงขอเชิญสมาชิกทกุท่านได้เข้า
ร่วมประชมุสามญัใหญ่ประจ าปี  2560   ตามวนั  เวลา  

และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพียงกนั 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายธีรศกัดิ์    คทวณิช) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั 
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1.   แนะน ากรรมการของสมาคม  (ชุดที่ 4) 
   1.1. นายธีรศักด์ิ  คทวณิช  นายกสมาคม 
   1.2 นางจันทรทพิย์  จิตรวงค์  อุปนายก 
   1.3 นางฉวีวรรณ  ฝ้ันต๊ะ   นายทะเบยีน 
   1.4 นายก าจร  ตันติวรานุรนักษ์ เหรัญญิกสมาคม 
   1.5 นายโยธิน  จันทร์ทพิย์  กรรมการ 
   1.6 นายโรม  ชนะเดช  กรรมการ 
   1.7 นางประนอม  วิธี   เลขานุการ 
 
  2.   แนะน าผู้ตรวจสอบการเงนิ 
   2.1 นายนฤทธ์ิ  มณีทอง  ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงนิ 
   2.2 นายอรุณ  โพธ์ิเพชร  ผู้ตรวจสอบทางการเงนิ 
   2.3 นางสายสุนีย์  ราชฉวาง  ผู้ตรวจสอยทางการเงนิ 
 
  3.   เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

                ล าพูน   จ ากัด    สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 
 4.   เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
                ล าพูน  จ ากัด  และคู่สมรส  ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี  สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ           
                สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด  ได้ทกุวันท าการ  

 
5.   ......................................................................................................................... ...................  

 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่  1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั 
ครัง้ท่ี  7   วนั  พุธ  ท่ี  29  มีนาคม  2560 

ณ  ห้องประชมุสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั  
ต.เหมืองง่า  อ.เมืองล าพูน  จ.ล าพูน 

 
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  จ านวน  7  คน (จ านวนคณะกรรมการทัง้หมด  7  คน) 
 ท่ี  ช่ือ  -  สกลุ    ต าแหน่ง 
 1 นายธีรศกัดิ์  คทวณิช   นายกสมาคม 
 2. นายก าจร  ตนัติวรานรุักษ์  เหรัญญิก 

3 นายโยธิน  จนัทร์ทิพย์  กรรมการ 
4 นายโรม   ชนะเดช   กรรมการ 

 5 นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   นายทะเบียน 
 6 นางประนอม  วิธี   เลขานกุาร 
คณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชมุ    
 1 นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์   อปุนายก ติดราชการ 
 
สมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมทัง้หมด  201  คน 
 
เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น  
 
 เม่ือสมาชิกลงทะเบียนครบองค์ประชมุ  นายธีรศกัดิ์   คทวณิช  นายกสมาคมฯ  ได้กล่าวเปิดประชมุ 
และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ   ดงันี  ้
 
 
 

ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 
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ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.  นายกสมาคม ฯ แนะน าคณะกรรมการของสมาคม ฯ ( ชุดที่ 4 ) ซ่ึงจะหมดวาระ 

 ต้องเลือกใหม่  ดงันี ้(อยู่ในวาระครบ 2 ปี)   
1.1  นายธีรศกัดิ์   คทวณิช   นายกสมาคม ฯ 
1.2 นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์   อปุนายก 
1.3 นางฉวีวรรณ   ฝัน้ต๊ะ   นายทะเบียน 
1.4 นายโยธิน   จนัทร์ทิพย์  กรรมการ 
1.5 นายโรม   ชนะเดช   กรรมการ 
1.6 นายก าจร   ตนัติวรานรุักษ์  เหรัญญิก 
1.7 นางประนอม   วิธี   เลขานกุาร  

2   แนะน าผู้ตรวจสอบการเงนิ 
         1. นายนฤทธ์ิ  มณีทอง  ประธาน 
         2. นายอรุณ  โพธ์ิเพชร กรรมการ 
         3. นางสายสนีุย์  ราชฉวาง กรรมการ 
 3    เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั     
                  สมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน    จ ากดั 

 4   นายกสมาคม ฯ   ได้กล่าวเชิญชวน    และขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์   ให้กบัสมาชิกสหกรณ์ 
                 ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   จ ากดั    และคู่สมรสท่ีมีอายไุม่เกิน   60  ปี   สมคัรเป็นสมาชิกของ 
                 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน    จ ากดั    ได้ทกุวนัท าการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2559 
 นายธีรศักด์ิ  คทวณิช  นายกสมาคม ฯ  ได้แจ้งรายงานผลการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2559 
ซ่ึงประชมุเม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม  2560   ณ   ห้องประชมุสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั   ตาม 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชมุ หน้าที่ 6 - 12 
มติที่ประชุม  ไม่มีข้อแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่  3   เร่ืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงนิของสมาคม  ประจ าปี 2559 
 นายนฤทธ์ิ  มณีทอง  ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   จ ากดั  ได้รายงานผลการตรวจสอบ  ประจ าปี  2559  ของสมาคม ฯตาม 
รายละเอียด เอกสารประกอบการประชมุ  หน้าที่  13 - 14 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  4   เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสมาคม ฯ  ประจ าปี  2559 
     นางประนอม   วิธี  กรรมการ / เลขานกุารของสมาคมฯ  แจ้งผลการด าเนินงานของ 
 สมาคมฯ  ประจ าปี  2559  ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชมุ  หน้าที่  15  -  18 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  5   เร่ืองพิจารณาอนุมัติ งบดุล สมาคมฯ  ประจ าปี  2559 
     นายก าจร    ตนัติวรานรุักษ์  เหรัญญิกสมาคมฯ  เสนองบดลุและงบรายรับ และรายจ่าย   
ของสมาคมฯ   ประจ าปี  2559   ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2559   โดยนายอรรถพงศ์   พีระเชือ้   ผู้สอบบญัชี    
ตามเอกสารประกอบการประชมุหน้า  19  -  24  สรุปได้ดงันี ้

งบดุล 
     ปี  2559 (บาท)    ปี 2558 (บาท) 
 ทรัพย์สินรวม             1,492,896.84        988,315.30 
 หนีส้ิน รวม      496,150.00        887,150.00    
  ทนุรวม               605,746.84                                    492,165.30 
 รวมหนีส้ินและทนุสะสม  1,492,896.84                    998,315.30 

งบรายรับ และ รายจ่าย 
        ปี 2559        %            ปี  2558       % 
 รวมรายรับ (รายได้)   223,833.54     100          178}861.63    100 
 รวมรายจ่าย                        110,252.00     49.00                       55,597.00     31.00   
 รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย        113,581.54     50.74                      123,264.63     68.92 
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หมายเหตุ  ประกอบงบการเงนิ 
 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  ประกอบด้วย  ปี 2559 (บาท)       ปี 2558 (บาท() 

-  เงินสด                               0.00                     2,950.00 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   จ ากดั 
เงินฝากออมทรัพย์  เลขท่ี  SX  -  02828              883,500.00            490,250.00 
เงินฝากออมทรัพย์  เลขท่ี  SX  -  02884              584,616.33            455,031.55 
 รวม                                                   1,468,116.33            948,231.55 
 
ท่ีดิน  อาคาร และอปุกรณ์ – สทุธิ  ประกอบด้วย       ปี  2559 (บาท)           ปี  2558  (บาท) 
 อปุกรณ์ส านกังาน                  58,340.00                        58 ,340.00 
     หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม                                  45,011.76                        34 ,943.76 
  ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ                13,328.24                         23 ,396.24 
 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี                            10,068.00                         10,068.00  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่  6   เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณรายได้ – รายจ่าย  ประจ าปี  2560 
        ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชมุ  หน้า  25  - 26  สรุปได้ดงันี ้
  ประมาณการรายได้    4  รายการ  เป็นเงิน            185,000.00   บาท 
  ประมาณการรายจ่าย  4  หมวด  เป็นเงิน            232,300.00   บาท  
 ในท่ีประชมุสมาชิกสมาคม ฯ  เสนอให้มีการจ่ายเบีย้ประชมุให้สมาชิกในวนัประชมุใหญ่ เน่ืองจากแผน  
การใช้เงินสมาคมฯ  ตัง้งบประชมุใหญ่ไว้  20,000  บาท 
มติที่ประชุม เหน็ชอบให้มีการจ่ายเบีย้ประชุมใหญ่ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม รายละ 100  บาท  
 
ระเบยีบวาระที่  7   เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้ผู้สอบการเงนิ และ ผู้สอบบญัชี ปี 2560  

7.1   การแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบการเงนิของสมาคม ฯ  ประจ าปี  2560 
     ตามข้อบงัคบัสมาคม ฯ พ.ศ.2554  ข้อ  53  ก าหนดว่าคณะกรรมการต้องแต่งตัง้บคุคลท่ี 

         เหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมคม ฯ  อย่างน้อย   3  คน    และกรรมการต้อง 
         รายงานผลการตรวจสอบ  ให้นายกสมาคมฯ ทราบ   และต้องน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการ  
         ทราบ  คณะกรรมการชดุท่ี  4 / 2560  ประชมุเม่ือวนัท่ี  29  มีนาคม 2560  มีมติแต่งตัง้บคุคล 
         ท่ีเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม ฯ  ประจ าปี  2560  มีรายนามดงัต่อไปนี ้
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  1.   นายนฤทธ์ิ  มณีทอง  ประธานผู้ตรวจสอบ 
  2.   นายอรุณ  โพธ์ิเพชร ผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
  3.   นางสายสนีุย์ ราชฉวาง ผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
  มติที่ประชุม เหน็ชอบ  
 
 7.2   การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของสมาคม ฯ  ประจ าปี  2560 

คณะกรรมการของสมาคมฯ  มีมติให้แต่งตัง้   ดร.อรรถพงศ์   พีระเชือ้    เป็นผู้สอบบญัชี   
ประจ าปี  2560 โดยได้รับค่าตอบแทนปีละ  3,000  บาท 

มติที่ประชุม เหน็ชอบตามเสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่  8   เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 เร่ืองสอบถามจากสมาชิก 

1.  คณุเบญจา   พรนวม  สอบถามเร่ืองบตุรไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   
 จ ากดั  จะสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  
จ ากดั  ได้หรือไม่ 

 ตอบ   ได้  เป็นสมาชิกสมทบ 
  

2.  ถ้าบตุรเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของพ่อเป็นครู  แล้วจะมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกสมทบของ  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ได้หรือไม่ 

 ตอบ   ได้ 
 
ปิดประชุมเวลา  17.30  น 

(ลงช่ือ)    ธีรศกัดิ์     คทวณิช   ประธานท่ีประชมุ 
                                          (นายธีรศกัดิ์   คทวณิช) 

                                           นายกสมาคมฯ   
(ลงช่ือ)      ประนอม   วิธี              ผู้บนัทึกการประชมุ  
  (นางประนอม   วิธี) 
           กรรมการ / เลขานกุาร 
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เรียน ท่ีประชมุใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   จ ากดั 

ตามท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี   2559   เม่ือวนัท่ี  29   มีนาคม   2560  ได้เลือกตัง้ข้าพเจ้าและคณะ 
เป็นผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ ฯ   ส าหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31  ธนัวาคม  
2560   ซ่ึงข้าพเจ้าและคณะได้ท าการตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็น 
ประจ าทกุเดือนท่ีเข้าตรวจสอบนัน้  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป  ดงันี  ้

1.   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                    1.1  เพ่ือให้ทราบว่าข้อบงัคบัและระเบียบต่าง ๆ ท่ีสมาคมฯ  ก าหนดขึน้ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิงาน 

    มีครบถ้วนเหมาะสมในการด าเนินงานของสมาคมฯ  
        1.2  เพ่ือให้ทราบว่ามีการจดัท างบประมาณล่วงหน้าและมีหลกัเกณฑ์เหมาะสม  โดยใช้ข้อมลูทาง  
    การเงินจากปีก่อน  และมีการใช้งบประมาณมาบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
        1.3  เพ่ือให้ทราบว่ามีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเกี่ยวกบัการเงิน  ความถกูต้องของเงินสดและเงิน 
    ฝากธนาคาร  การเบิกจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน  
2.   ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ 

 2.1   ตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
       2.2   ตรวจสอบการควบคมุการเงินตามข้อบงัคบัและระเบียบการของสมาคมฯ 
       2.3   ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  และมติท่ีประชมุ  
       2.4   ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
3.   ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สมาคม ฯ  ควรแก้ไข 

                    3.1   ด้านการบริหารงานทั่วไป 
                 1.   สมาคมฯ  ได้รับอนเุคราะห์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  มาปฏิบตัิงานของสมาคมฯ   

           จ านวน  7  คน  
           2.   มีการจดัท างบประมาณอย่างมีหลกัเกณฑ์  และคณะกรรมการด าเนินการได้ใช้  
                 งบประมาณช่วยในการบริหารงาน 

      3.  มีการปฏิบตัิตามงบประมาณท่ีก าหนดไว้แต่ละหมวดเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด  
      4.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค์  เป้าหมาย ข้อบงัคบั  ระเบียบ มติท่ีประชมุใหญ่ 
                      มติท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  
                      ทางการเงิน 

ระเบียบวาระที่  3 
เร่ือง  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบเงินสมาคม  ประจ าปี  2560 



12 
      3.2    ด้านบญัชี 
                  สมาคมฯ    จดัท าบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั   มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชี  

      ครบถ้วนสมบรูณ์ 
      3.3    ด้านการเงนิ 
                  บญัชีสมาคม ฯ   มีการควบคมุการจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย   และ 
                  เก็บรักษาเงิน   และ งบประมาณรายจ่าย   ท่ีประชมุใหญ่ก าหนดไว้รวมทัง้รายจ่ายของ 
                  สมาคมฯ ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสมาคมฯ  ควรแก่เหตผุลและเป็นไปตามมติท่ีประชมุ  
                  ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

(นายนฤทธ์ิ    มณีทอง) 
ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั 
 

 
มติที่ประชุม......................................................................  
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4.1   คณะกรรมการด าเนินการ 
ตามข้อบงัคบัของสมาคม ฯ  พ.ศ.2554   ให้มีคณะกรรมการของสมาคม ฯ   โดยการเลือกตัง้ 
ระหว่างสมาชิกด้วยกนั  มติท่ีประชมุใหญ่   มีจ านวนไม่น้อยกว่า  7  คน  และไม่เกิน  10  คน 
คณะกรรมการด าเนินการ  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   
จ ากดั   ชดุท่ี  6  / 2560    จ านวน   7   คน  มีดงันี ้
1. นายธีรศกัดิ์  คทวณิช   นายกสมาคม 
2. นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค ์  อปุนายก 
3. นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   นายทะเบียน 
4. นายก าจร  ตนัติวรานรุักษ์  เหรัญญิก 
5. นางประนอม  วิธี   เลขานกุาร 
6. นายโยธิน  จนัทรทิพย์  กรรมการ 
7. นายโรม   ชนะเดช   กรรมการ 

 
 4.2   คณะกรรมการตรวจสอบทางการเงนิ 

ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ พ.ศ.2554  ข้อ 53. คณะกรรมการแต่งตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมเป็น 
กรรมการตรวจสอบทางการเงินของสมาคมฯ  อย่างน้อย  3  คน   คณะกรรมการด าเนินการ   
ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบทางการเงินของสมาคมฯ   จ านวน   
3  คน  คือ 
1.   นายนฤทธ์ิ มณีทอง  ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
2. นายอรุณ โพธ์ิเพชร ผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
3. นางสายสนีุย์ ราชฉวาง ผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสมาคม ฯ ประจ าปี  2560 
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 4.3   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของสมาคมฯ 
  ในปี  2560  ท่ีผ่านมา  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั ได้อนเุคราะห์เจ้าหน้าที่  

ของสหกรณ์เพ่ือปฏิบตัิงานของสมาคมฯ  จ านวน  7  คน  คือ 
  1. นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ  หวัหน้างานสมาคม 
  2. นางสายสนีุย์  ราชฉวาง เจ้าหน้าที่สมาคม  (การเงิน) 
  3. นางปราณี  จินะกาศ เจ้าหน้าที่สมาคม  (ธรุการ) 
  4. นางประยรูศรี  วนัชยั  เจ้าหน้าที่สมาคม  (บญัชี) 
  5. น.ส.ดนยา  จมุปามญั เจ้าหน้าที่สมาคม  (สินเช่ือ) 
  6. น.ส.ภรัณยา  นนัทะกลู เจ้าหน้าที่สมาคม  (การเงินและบญัชี 
  7. นายธนากร  สืบจากติ๊บ เจ้าหน้าที่สมาคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  ปฏิบตัิงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้สมาชิก 
 4.4   จ านวนสมาชิก 

รายการ สมาชิกสามญั 
(คน) 

สมาชิกสมทบ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

สมาชิก  ณ  วนัท่ี  1  มกราคม   2560 
        -   เข้าใหม่ระหว่างปี 
        -    ลาออกระหว่างปี 
        -    เสียชีวิตระหว่างปี 
        -   พ้นสภาพ 
        -    สมาชิกสมคัรซ า้  
สมาชิกคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560 

1454 
 117 

5 
6 
- 
- 

1,560 

310 
134 

2 
3 
- 
- 

439 

1764 
251 
  7 
9 
- 
- 

1,999 
           

หมายเหตุ   สมาชิกสามัญ  เสียชีวิต  6  ราย  คือ  นางอจัฉรา   แสนสองแคว , นางอ าไพ   ยอดจิตใจ , 
       นางจนัทรา   พ่วงมาลี , นายประเสริฐ   วชัรกาวิน , นายสมพงค์   พงค์เก๋ , นายมิตร   ใจมะสิทธ์ิ                                 
      สมาชิกสมทบ  เสียชีวิต 3  ราย  คือ  นายสิงห์แก้ว   จะวะนะ , นายทนงค์ศกัดิ์  ปัญญาแก้ว , 
                             นายสรุศกัดิ์    ตนัอตุม์ 
      สมาชิกสามัญลาออก   5  ราย  คือ  นางนิยมพร   ถาน้อย , น.ส.จฑุามาส   ศิริกาศ , 
                             น.ส.เยาวพา  ภัทรธีรนนท์ , น.ส.พันธญาณี     ไชยแก้ว , นายธีรภัทร   ศรีตะวรรณ 
      สมาชิกสมทบลาออก  2  ราย  คือ  นายสิทธิรัตน์    ใจแก้ว  , นายสวง     ถาน้อย  
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  จ านวนสมาชิก   ณ  วันที่   31  ธันวาคม  2560 

ล าดบั หน่วยงาน จ านวนสมาชิก 
สามญั 

จ านวนสมาชิก 
สมทบ 

รวม 

1 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน 64 23 87 
2 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน 67 21 88 
3 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง 56 10 66 
4 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา 33 6 39 
5 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง 33 7 40 
6 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอลี  ้ 62 18 80 
7 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหวัช้าง 18 2 20 
8 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ 16 3 19 
9 ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง 21 8 29 

10 โรงพยาบาลป่าซาง 85 20 105 
11 โรงพยาบาลแม่ทา 60 8 68 
12 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 72 18 90 
13 โรงพยาบาลลี ้ 89 35 124 
14 โรงพยาบาลทุ่งหวัช้าง 57 23 80 
15 โรงพยาบาลบ้านธิ 61 13            74 
16 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง 24 2            26 
16 โรงพยาบาลล าพนู 

-  ข้าราชการ 
-  ลูกจ้างประจ า 
-  ส่วนกลาง 
-  พนกังานของรัฐ 
-  สมาชิกสมทบ 

   
389 115 504 
62 15 77 
 1 - 1 
2 - 2 

59 35 94 
17 ข้าราชการบ านาญ  สสจ.ล าพูน  111 32 143 
18 ข้าราชการบ านาญ  รพ.ล าพูน  78             21 99 
19 เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 34 2             36 
20 เจ้าหน้าที่สหกรณ์  6              2 8 

รวมทัง้สิน้        1560            439 1,999 
  

มติที่ประชุม.............................................................. ........... 
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4.5 รายช่ือสมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี  2560  (มกราคม – ธันวาคม  2560) 

ในปี  2560  ท่ีผ่านมามีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  
จ ากดั เสียชีวิตทัง้สิน้     9    ราย   แยกได้ดงันี ้

  สมาชิกสามญั   6 ราย 
  สมาชิกสมทบ   3 ราย 
  รวมทัง้สิน้   9 ราย 
 ขอเชิญสมาชิกสมาคม ฯ  ที่เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต  1  นาที 

ล าดบั ช่ือ  -  สกลุ 
ประเภท เลขทะเบียน

สมาชิก 
วนัถึงแก่
กรรม 

อาย ุ
ปี 

สาเหตท่ีุเสียชีวิต 
สามญั สมทบ 

    1 นางอจัฉรา  แสนสองแคว       /       1473 15 เม.ย  60   43 ติดเชือ้ในสมอง 
    2 นางอ าไพ     ยอดจิตใจ      /             344 11 ส.ค  60   71 มะเร็งปากมดลกู 

3 นางจนัทรา    พ่วงมาลี      /             446  13  ต.ค  60   88 โรคชรา 
4 นายประเสริฐ    วชัรกาวิน      /              448 15  ต.ค  60   63 เลือดออกในสมอง 

5 นายสมพงค์     พงค์เก๋    /           1414 10  พ.ย  60   50 โรคไตวาย 
6 นายมิตร         ใจมะสิทธ์ิ     /       1384 10  ธ.ค  60  49 เลือดออกในสมอง 
7 นายสิงห์แก้ว   จะวะนะ      /      069 5   พ.ค  60  74 หวัใจล้มเหลว 
8 นายทนงศกัดิ์    ปัญญาแก้ว     /      231 15  มิ.ย  60   50 หลอดอาหารแตก 
9 นายสรุศกัดิ์     ตนัอตุม์      /      332 3    ต.ค  60   49 โรคตบัแข็ง 

  4.6 รายช่ือสมาชิกลาออก ระหว่างปี  2560   
ล าดบั ช่ือ   -  สกลุ ประเภท 

สามญั      สมทบ  
เลขทะเบียน
สมาชิก 

วนัท่ีลาออก หมายเหต ุ

1 นางนิยมพร     ถาน้อย     /      1151 31  ธ.ค  60 ย้ายไปต่างจงัหวดั 
2 น.ส.จฑุามาส   ศิริกาศ      /     0685 31  ธ.ค  60 ย้ายไปต่างจงัหวดั 
3 น.ส.เยาวภา ภัทรธีรนนท์     /   31  ธ.ค  60 ลาออกสหกรณ์ 
4 น.ส.พันธญาณี   ไชยแก้ว      /  1019 31  ธ.ค  60  ย้ายไปท้องถิ่น 
5 นายธีรภัทร    ศรีตะวรรณ     /  1232                            31  ธ.ค  60 ไปศึกษาต่อ 
6 นายสวง           ถาน้อย        / 219 31  ธ.ค  60 ย้ายตามภรรยา 
7 นายสิทธิรัตน์   ใจแก้ว            / 0129 31  ธ.ค  60 หย่าร้าง 

 
  มติที่ประชุม.............................................................................................  
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่  5 
เร่ืองพิจารณา  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิสมาคมฯ  ประจ าปี  2560 



     40 
   

  
 
    

ประมาณรายได้  -  รายจ่าย 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
ประจ าปี  2561 

*********************************  
ประมาณการรายได้ 

 

รายได้ 
ปี  2560 ประมาณการ    

  รายได้ปี  2561 ประมาณการ ผลการด าเนินการ 
ค่าสมคัรสมาชิก 
รายได้จากการด าเนินการ  8% 
ดอกเบีย้รับเงินฝาก 
รายได้ค่าบ ารุงรายปี 

15,000.00 
30,000.00 
50,000.00 
90,000.00          

                  25,100.00                      
                151,800.00 
                  51,976.05 
                100,750.00                   

10,000.00 
     100,000.00 

50,000.00 
   100,000.00 

รวมรายได้ 185,000.00 329,626.05            260,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่   7 
เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณรายได้ – รายจ่าย 

ประจ าปี  2561 
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  ประมาณการรายจ่าย 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ปี  2560 ขอตัง้รายจ่ายปี  

2561 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตัง้ไว้  จ่ายจริง คงเหลือ 
1.หมวดค่าตอบแทน 
    -  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 

 
24,000.00 

 
24,000.00 

 
0.00 

 
28,000.00 

เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
สมาคม  7  คน 

24,000.00 24,000.00 0.00 28,000.00  
2.หมวดค่าใช้จ่าย 
  1. ค่าใช้จ่ายวนัประชุมใหญ่ 
  2.ค่ารายงานกิจการและถ่ายเอกสาร 
  3.ค่ารับรอง 
  4.ค่าจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ 
  5.ค่าไปรษณีย์ และส่ือสาร 
  6.ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
  7.ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี 
  8.ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการเงิน 
  9.ค่าประชุมอบรมและศึกษาดูงาน 
  10.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 
20,000.00 

5,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,000.00 

27,300.00 
3,000.00 

0.00 
85,000.00 

5,000.00 

 
1,150.00 

900.00 
1,131.00 

0.00 
0.00 

23,400.00 
3,000.00 

0.00 
84,992.50 

2,420.00 

 
18,850.00 

4,100.00 
1,869.00 
3,000.00 
1,000.00 
3,900.00 

0.00 
0.00 
7.50 

2,580.00 

 
20,000.00 

5,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
1,000.00 

45,500.00 
3,000.00 
3,000.00 

       100,000.00 
5,000.00 

 
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิด
ขึน้กบักิจการของสมาคม  

152,300.00 116,993.50 35,306.50      188,500.00  
3.หมวดวัสด ุ
   - ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

 
10,000.00 

 
11,800.00 

 
(1,800.00) 

 
20,000.00 

เป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบแบบ
พิมพ์และวสัดุส านกังาน 

10,000.00 11,800.00 (1,800.00) 20,000.00  
4.หมวดครุภัณฑ์และซอฟแวร์ 
   4.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    4.2 ค่าเส่ือมราคา 
    4.3 ค่าเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์   
   4.4 ค่าซอ่มแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ 

 
20,000.00 
12,500.00 
12,000.00 

1,500.00 

 
0.00 

8,545.99 
7,900.00 

0.00 

 
20,000.00 

3,954.01 
4,100.00 
1,500.00 

 
20,000.00 
12,500.00 

0.00 
1,500.00 

 
เป็นค่าครุภณัฑ์เพ่ือใช้ใน
งานของสมาคม ฯ 

46,000.00 16,445.99 29,554.01 34,000.00  
        รวมทัง้สิน้ 232,300.00 169,239.49 63,060.51 270,300.00  

 

  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทกุหมวดเมื่อจ าเป็น 
 
 มติที่ประชุม............................................................... ...........       
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ระเบยีบวาระที่   8 
เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการสมาคม ฯ 

 
1. การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดที่  7  (ปี 261  - 2562)  

      ตามข้อบงัคบัสมาคม ฯ พ.ศ.2554 ข้อ 24 ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินกิจการของ 
สมาคมคณะหน่ึง  จ านวน  7  คน   และ ไม่เกิน  10  คน  และให้อยู่ในต าแหน่งคราวละ สอง ปี 
 ในปี  2560  มีคณะกรรมการด าเนินการทัง้หมด  7  คน  ประกอบด้วย  ดงันี  ้

1.   นายธีรศกัดิ์  คทวณิช   นายกสมาคม 
2.   นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์   อปุนายก 
3.   นางสาวฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   นายทะเบียน 
4.   นายก าจร   ตนัติวรานรุักษ์  เหรัญญิก 
5.  นางประนอม  วิธี   เลขานกุาร 
6.  นายโรม   ชนะเดช   กรรมการ 
7. นายโยธิน   จนัทร์ทิพย์  กรรมการ 
ตามข้อบงัคบัข้อ  25   วิธีการเลือกตัง้คณะกรรมการ   กระท าได้โดยการเลือกตัง้กรรมการ 

เป็นรายบคุคลตามต าแหน่งท่ีก าหนดในข้อบงัคบัได้แก่  นายกสมาคม  อปุนายกสมาคม  เหรัญญิก   
นายทะเบียน  เลขานกุาร และกรรมการอื่นๆ  ให้สมาชิกเสนอช่ือสมาชิกท่ีสมควรเป็นนายกสมาคม  
และอปุนายกสมาคม     ต าแหน่งละหน่ึงคน    และให้มติท่ีประชมุใหญ่รับรองผู้นัน้เป็นนายก  และ  
อปุนายกของสมาคม  หากมีการเสนอหลายคนให้ประธานในท่ีประชมุขอมติท่ีประชมุ โดยการออก  
เสียงลงคะแนน  ต าแหน่งอื่น ๆ ให้นายกสมาคมเลือก  จนครบทกุต าแหน่ง  

2.  สมาชิกเสนอช่ือนายกสมาคม และ อุปนายกสมาคม  ประจ าปี  2561  - 2561 
1.1  ต าแหน่งนายกสมาคม 

  (1)..................... .......................................  
  (2)............................................................  
มติที่ประชุม.......................................................... .... 
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3   ต าแหน่งอุปนายกสมาคม  ประจ าปี  2561  -  2562 
  (1)........................................................  
  (2)........................................................  
 
      มติที่ประชุม...........................................................................  
 
4   กรรมการ ต าแหน่งอื่น ๆ ประจ าปี  2561  -  2562  (เลือกโดยนายกสมาคม) 
  (1)  ต าแหน่ง  นายทะเบียน คือ..................................................  
  (2)  ต าแหน่ง  เหรัญญิก  คือ..................................................  
  (3)  ต าแหน่ง  เลขานกุาร  คือ.............................. ....................  
  (4)  ต าแหน่ง  กรรมการ  คือ..................................................  
  (5)  ต าแหน่ง  กรรมการ  คือ.................................................  
 
มติที่ประชุม................................................................. ........  

 
 ระเบยีบวาระที่  9   เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบการเงนิของสมาคม ฯ  ประจ าปี  2561 

          ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ  พ.ศ.2554  ข้อ 53  ก าหนดว่าคณะกรรมการต้องแต่งตัง้ 
บคุคลท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ  อย่างน้อย 3 คน และกรรมการต้อง   
 รายงานผลการตรวจสอบให้นายกสมาคมทราบและต้องน าเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการทราบ  
                  คณะกรรมการของสมาคมฯ   ชดุท่ี  7 / 2560   ประชมุเม่ือวนัท่ี  23   มีนาคม  2561   
มีมติแต่งตัง้บคุคลท่ีเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคมฯ    ประจ าปี  2561    มีรายนาม   
ดงัต่อไปนี ้
 1.  นายนฤทธ์ิ  มณีทอง  ประธานผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
 2.  นายอรุณ  โพธ์ิเพชร ผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
 3.  นางสายสนีุย์  ราชฉวาง ผู้ตรวจสอบทางการเงิน 
 
มติที่ประชุม........................................................................  
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ระเบยีบวาระที่  10   การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของสมาคม  ประจ าปี  2561 
  คณะกรรมการของสมาคม  มีมติให้แต่งตัง้  ดร.อรรถพงศ์   พีระเชือ้  เป็นผู้สอบบญัชี   
         ประจ าปี  2561  โดยให้ค่าตอบแทนปีละ  3,000   บาท 
 
มติที่ประชุม.................................................................  
  
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระที่   11 
เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



 

 


