ตรา
สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
ขอเชิญ
สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่านเข้ าร่ว มประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
ตังแต่
้ เวลา 07.00 น เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ต.ป่ าสัก อ.เมือง จ.ลําพูน

ร่ วม

- รับฟั งการนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปี 2559
- เลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการประจําปี 2560 - 2561
- รับโชคดี “ ส่งท้ ายปี เก่า “ เป็ นเงินรางวัลเงินสดร่วม 75 รางวัล
* ก่อนเริ่มประชุมมี 5 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
* หลังระเบียบวาระการประชุมทุกวาระมี 65 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
* ก่อนปิ ดการประชุม(หลังระเบียบวาระที่ 5) มี 5 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
* ทุกรางวัลจะมอบให้ แก่สมาชิกที่อยู่ร่วมประชุมเท่านัน้

สมาชิกที่เข้ าร่วมประชุมใหญ่ฯ
จะได้ รับค่าตอบแทนแยกตามหน่วยงานดังนี ้
1. คูปองสีฟ้า ได้ รับ 350 บาท ประกอบด้ วย
สสจ. / ส่วนกลาง / อ.เมือง และ รพ.ลําพูน
2. คูปองสีม่วง ได้ รับ 400 บาท ประกอบด้ วย
อ.ป่ าซาง / อ.บ้ านธิ และ อ.เวียงหนองล่อง
3. คูปองสีนํ ้าตาล ได้ รับ 450 บาท ประกอบด้ วย
อ.แม่ทา และ อ.บ้ านโฮ่ง
4. คูปองสีเทา ได้ รับ 500 บาท ประกอบด้ วย
อ.ลี ้ และ อ.ทุ่งหัวช้ าง
* ในส่วนของข้ าราชการบํานาญให้ คิดจากอําเภอ
(ทะเบียนบ้ าน)ที่อยู่จริงในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด

ไม่ มีบัตร
ไม่ มีสิทธิ
อย่ าลืม บัตรประจาตัวที่ทางราชการออกให้

ลงทะเบียน
07.00 - 10.30 น

ให้ได้ รับคนละ 500 บาท

ไปพบกัน ร่ วมกันคิด ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อความก้ าวหน้ าและมั่นคงของสหกรณ์
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รูปในหลวง
เปลี่ยนรูปในหลวงเอารูปท่ าอื่น

“ สหกรณ์ แปลว่ า การทาด้ วยกัน หมายถึง ผนึกกําลังผู้ทํางานเกี่ยวข้ องกัน การทํางาน
ที่เกี่ยวข้ องกันนัน้ ให้ พรักพร้ อมกันทุกด้ าน และต้ องกระทํางานนันด้
้ วยความรู้ ความสามารถ
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้ วยความเมตตา หวังดี เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั และกันด้ วย จึงจะเป็ น
สหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้ าวหน้ า และอํานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว “

พระตําหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
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รูปในหลวง
เปลี่ยนรูปในหลวงเอารูปท่ าอื่น

“ การกู้เงิน “ เงินนัน้ ต้ องให้ เกิดประโยชน์ มิใช่ ก้ สู าหรับไปเล่ น ไปทาอะไรที่
ไม่ เกิดประโยชน์ ถ้ ากู้เงินแล้ วทาให้ มีรายได้ ก็เท่ ากับใช้ หนีไ้ ด้ ไม่ ต้องติดหนี ้
ไม่ ต้องเดือดร้ อน ไม่ ต้องเสียเกียรติ

4
เปลี่ยนรูปพระบิดาเป็ นรูปอื่น

รูปบิดาแห่ งการสหกรณ์ ไทย

พระราชวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
“ พระบิดา แห่งการสหกรณ์ ไทย “

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันสหกรณ์ แห่ งชาติ ครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ ไทย
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หลักการสหกรณ์ สากล
หลักการที่ 1 การเปิ ดรั บสมาชิกทั่วไปและด้ วยความสมัครใจ
สหกรณ์เป็ นองค์การโดยสมัครใจ เปิ ดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใช้ บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบ
ในฐานะสมาชิกเข้ าเป็ นสมาชิก โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื ้อชาติ การเมือง หรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็ นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกําหนดนโยบายและ
การตัดสินใจของสหกรณ์ ชายและหญิงผู้ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้แทนจากการเลือกตังต้
้ องรับผิดชอบต่อบรรดาสมาชิก
ในสหกรณ์ปฐมสมาชิ กมีสิทธิออกเสียงเท่ากัน (คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง) และในสหกรณ์ระดับอื่นก็จดั ให้ ดําเนินการตาม
แนวทางประชาธิปไตยด้ วย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกพึงมีส่วนให้ ทนุ แก่สหกรณ์อย่างเป็ นธรรม และควบคุมการใช้ ทนุ ของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย
ตามปกติ ส่วนหนึ่งของทุนนันอย่
้ างน้ อยที่สดุ ต้ องเป็ นสินทรัพย์ส่วนรวมของสหกรณ์ และสมาชิกจะได้ รับผลตอบแทน
ในอัตราจํากัด (ถ้ ามี) จากการลงทุนในสหกรณ์ตามเงื่อนไขแห่งการเป็ นสมาชิก บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกิน
เพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ก็ได้ คือเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเรา โดยอาจก่อตังเงิ
้ น
สํารอง ซึ่งอย่างน้ อยที่สดุ ส่วนหนึ่งของเงินสํารองนี ้ จะแบ่งแยกมิได้ หรือจัดสรรเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของ
ธุรกิจที่ได้ ทํากับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรดา สมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ
สหกรณ์เป็ นองค์การช่วยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถ้ าสหกรณ์เข้ าทําข้ อตกลงกับ
องค์การอื่น ๆ รวม ทังรั้ ฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์พึงทําข้ อตกลงเช่นนัน้ ภายใต้ เงื่อนไขอัน
มัน่ ใจได้ ว่า บรรดาสมาชิกยังคง ควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และจะต้ องธํารงไว้ ซึ่งสภาพการปกครอง
ตนเองของสหกรณ์
หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึ กอบรม และข้ อมูลข่ าวสาร
สหกรณ์พึงให้ การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่บรรดาสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตัง้ ผู้จดั การและพนั กงาน
เพื่อบุคคลเหล่านันสามารถมี
้
ส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล และพึง ให้ ข่าวสารความรู้ในเรื่อง
ลักษณะและประโยชน์ของการสหกรณ์แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและผู้นําด้ านความคิดเห็น
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่ างสหกรณ์
สหกรณ์พึงรับใช้ สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและทําให้ ขบวนการสหกรณ์เ ข็มแข็ง โดยการทํางานด้ วย
ภายใต้ โครงการอันประกอบด้ วยสหกรณ์ระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ
หลักการที่ 7 ความเอือ้ อาทรต่ อชุมชน
สหกรณ์พึงทํางานเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของชุมชนที่สหกรณ์ตงอยู
ั ้ ่ทงนี
ั ้ ้ตามนโยบายที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สมาชิก
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สารจากประธานกรรมการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
******************************************
สวัสดีครั บ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด ทุกท่าน
ในรอบปี ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ทํางานจนมีผลงาน
เป็ นที่ประจักษ์ได้ รับรางวัลต่าง ๆ คือ
1. รางวัลสหกรณ์ดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบร้ อยปี สหกรณ์ไทยของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
2. รางวัลสหกรณ์ดีเด่น (ขนาดใหญ่) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
3. ประจําปี 2559
4. รางวัลผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์จงั หวัดลําพูน ประจําปี 2559 “ ระดับดีเลิศ “
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งนอกจากจะแสดงให้ เห็นถึงความพยายามของกรรมการดําเนินการและฝ่ ายจัดการ ในการ
ทํางานให้ ดีที่สดุ ยังแสดงให้ เห็นถึงคุณภาพและมาต รฐาน ของผลงานเพื่อให้ สมาชิกสามารถไว้ วางใจในการ
ทํางานของเรา ครับ
ขอให้โชคดี มีความสุขทุกท่านครั บ

ลายเซ็น
(นายสุธี ธิติมุทา)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
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ที่ สอ.สธ.ลพ. ว. 01/2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
263 / 1 ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน ตําบลเหมืองง่า
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 51000
9 ธันวาคม 2559

เรื่อง

ขอเชิญเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ กําหนดให้ มีการประชุมใหญ่
สามัญ ประจําปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ตังแต่
้ เวลา 07.00 น เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน ตําบลป่ าสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านโปรดเข้ าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดย พร้ อม
เพียงกันด้ วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ลายเซ็น
(นายสุธี ธิติมทุ า)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
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สารบัญ
หน้ า
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
หลักการสหกรณ์สากล
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 คํากล่าวเปิ ดประชุม
1.2 แนะนําผู้เข้ าร่วมประชุม
1.3 เรื่องข้ อกําหนดเบื ้องต้ นในการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2559
3.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2559
4.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2559
4.3 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2560
4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2560
4.5 พิจารณากําหนดค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี ้ยประชุม
ของคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
4.6 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี 2560
4.7 พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ ้าประกัน ประจําปี 2560
4.8 พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการดํ
้
าเนินการ ประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ภาพคณะกรรมการดําเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ / ที่ปรึกษาสหกรณ์
โปรดนารายงานกิจการเล่ มนีไ้ ปในวันประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2559
ในวันเสาร์ ท่ี 248 ธันวาคม 2559
ณ ห้ องประชุม องค์ การบริ
9 หารส่ วนจังหวัดลาพูน
เวลา 07.00 น เป็ นต้ นไป

ภาคผนวก
1. รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเพื่อเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจําปี 2559
2. รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงิ นสวัสดิการบําเหน็จ ประจําปี 2559
3. รายชื่อสมาชิกและคู่สมรสที่ถึงแก่กรรม ประจําปี 2559
4. รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิ การส่งเคราะห์ศพ บิดา / มารดา ประจําปี 2559
5. หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญสําหรับสมาชิกประเภทสามัญ
6. หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญสําหรับสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบํานาญ
7. หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน สําหรับสมาชิกประเภทสมทบ
8. หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามสัดส่วนของอัตราเงินได้ รายเดือน
9. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส
10. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว
11. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพ บิดา และ มารดา ของสมาชิก
12. สรุปข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์ ประจําปี 2559
13. โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยของสหกรณ์
14. คณะกรรมการ ดําเนินการชุดที่ 36 / เจ้ าหน้ าที่
15. ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2559

ค่ านิยมของสหกรณ์
“ มั่นคง โปร่ งใส ใส่ ใจบริการ “

คาขวัญ
“เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่ งใส ใส่ ใจบริการ บริหารงานอย่ างมีคุณภาพ”
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ท่ปี ระชุมทราบ
1.1

1.2

1.3
1.4

คํากล่าวเปิ ดประชุม
ตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ข้ อ 72 “ การประชุมใหญ่ของ สหกรณ์
ต้ องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยคน ในกรณี เป็ น
การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ทังหมดหรื
้
อไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม “
บัดนี ้ได้ มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบี ยนและเข้ าประชุมจํานวน .......... คน จากจํานวนสมาชิกทังหมด
้
........... คน จึงถือเป็ นองค์ประชุม ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ณ บัดนี ้
แนะนําผู้เข้ าร่วมประชุม
1.2.1 จากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดลําพูน
1) 2) 1.2.2 จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลําพูน
1) 2) 1.2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
1) 2) 1.2.4 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) 2) ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุม ทุกท่านยืนถวายอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
เรื่องข้ อกําหนดเบื ้องต้ นในการประชุม
ประธานในที่ประชุมแจ้ งข้ อกําหนดเบื ้องต้ น ในการประชุมเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อยและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์ฯ
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1. ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทังให้
้ คณะกรร มการ หรือ
ผู้จดั การเป็ นผู้นําเสนอในรายละเอียดแต่ละ ระเบียบวาระการประชุม
2. สมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชูมือขึ ้นเหนือศรีษะให้ ประธานในที่ประชุมอนุญาตก่อน
ทุกครัง้
3. ให้ ผ้ อู ภิปรายแนะนําชื่อ - สกุล หมายเลขทะเบียนสมาชิก สังกัดหน่วยของตนเองต่อ
ประธานในที่ประชุม และการอภิปรายอยู่ในประเด็นวาระการประชุม
4. ที่ประชุมแห่งนี ้ ไม่มีเอกสิทธิ์ค้ มุ ครอง หากอภิปรายให้ บคุ คลอื่นได้ รับความเสียหาย
ผู้อภิปรายต้ องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้ เกียรติต่อที่ประชุม
5. การประชุมและการอภิปราย ได้ มีการบันทึกภาพ และเสียงไว้ เป็ นหลักฐานการประชุม

12
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
วันที่ 19 ธันวาคม 2558
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
*********************************
คณะกรรมการดาเนินการที่เข้ าร่ วมประชุม
ที่
ชื่อ- สกุล
ตาแหน่ ง
1
นายสุธี
ธิติมทุ า
ประธานกรรมการ
2
นายจิระ
วิภาสวงศ์
รองประธานกรรมการ
3
นายสุเทพ
พจน์สจุ ริต
รองประธานกรรมการ
4
นายกมล
เลาหกุล
กรรมการ / เหรัญญิก
5
นายกํากร
ตันติวรานุรักษ์
กรรมการ / เลขานุการ
6
นายสังวรณ์
ศรีวิชยั
กรรมการ
7
นายศรีพรหม
กาสกูล
กรรมการ
8
นายโยธิน
จันทร์ทิพย์
กรรมการ
9
นายวรกิจ
ศรีผดุงอําไพ
กรรมการ
10
นางจงภักดี
พร้ อมเพียงบุญ
กรรมการ
11
นายวันชัย
รัตนพรม
กรรมการ
12
นายศักดา
สมศักดิ์
กรรมการ
13
นายไกรศิลป์
ศิริวิบรู ณ์
กรรมการ
14
นายรังสรรค์
วัชรกาวิน
กรรมการ
15
น.ส.เบญญ์จพิศ
หวลกาพย์
กรรมการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1
นางฉวีวรรณ
ฝั น้ ต๊ ะ
ผู้จดั การ
2
นายอนุพงษ์
ใจดี
ผู้สอบบัญชี
3
นางพิชญาภร
จันทิมา
นักวิชาการสหกรณ์ ชํานาญการ
4
น.ส.จวงจันทน์
ขุนผา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
5
นายปรีชา
พิกลุ ทอง
รักษาการสหกรณ์จงั หวัดลําพูน
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เริ่ มประชุมเวลา 09.00 น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ทราบ
1.1 ประธานกล่ าวต้ อนรั บ และแนะนาผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอนุพงษ์

ใจดี

ผู้สอบบัญชี

2. นายปรีชา

พิกลุ ทอง

รักษาการสหกรณ์จงั หวัดลําพูน

3. นางพิชญาภร

จันทิมา

นักวิชาการสหกรณ์ ชํานาญการ

4. น.ส.จวงจันทร์

ขุนผา

ผู้ตรวจสอบกิจการ

5. นางฉวีวรรณ

ฝั น้ ต๊ ะ

ผู้จดั การสหกรณ์

1.2 ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เข้ าร่ วมประชุม ยืนไว้ อาลัยให้ แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ในปี 2558 จํานวน 1 คน คือ นายสุทิน สิงห์ไชย สังกัดหน่วยงาน สสอ .ลี ้
มติท่ปี ระชุม รั บทราบ
1.3 เรื่ องข้ อกาหนดเบืองต้
้ นในการประชุม
ประธาน ได้ แจ้ งข้ อกําหนดเบื ้องต้ นในการประชุมเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความ
เรียบร้ อย และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์
1. ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทังให้
้ กรรมการ
หรือผู้จดั การเป็ นผู้นําเสนอในรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระการประชุม
2. สมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชูมือขึ ้นเหนือศรีษะ ให้ ประธานในที่
ประชุมอนุญาตก่อนทุกครัง้
3. ให้ ผ้ อู ภิปรายแนะนํา ชื่อ - สกุล หมายเลขสมาชิก สังกัดหน่วยงานตนเองต่อ
ประธานในที่ประชุม และอภิปรายอยู่ในประเด็นวาระการประชุม
4. ที่ประชุมนี ้ไม่มีเอกสิทธิค้ มุ ครอง หากอภิปรายให้ บคุ คลอื่นได้ รับความเสียหาย
ผู้อภิปรายต้ องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้ เกียรติต่อที่ประชุม
5. การประชุมและการอภิปราย ได้ มีการบันทึกภาพ และเสียงไว้ เป็ นหลักฐาน
ที่ประชุม

การประชุม
รั บทราบ
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1.4 แจ้ งแนะนาเจ้ าหน้ าที่คนใหม่ คือ น.ส.ภรัณยา นันทะกูล เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
ที่ประชุม

รั บทราบ

1.5 การคัดเลือกเจ้ าหน้ าที่ดีเด่ นของสหกรณ์
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ คดั เลือกเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ที่
ปฏิบตั ิงานดีเด่น และมอบประกาศเกียรติคณ
ุ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ ผลการคัดเลือก
ได้ แก่
1. นางฉวีวรรณ
ฝั น้ ต๊ ะ
ตําแหน่ง ผู้จดั การ
2. นางประยูรศรี
วันชัย
ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี
ที่ประชุม
รั บทราบ
1.6 ในปี 2558 สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ รับรางวัลจากสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย จํานวน 2 รางวัล คือ
1. รางวัลสหกรณ์ดีเด่น
2. รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น (ผู้จดั การได้ จงั หวัดละ 1 คน)
ที่ประชุม

รั บทราบ และแสดงความยินดี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องรั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2557
มติท่ปี ระชุม ไม่ มีการแก้ ไข และรั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2557
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่ องรั บทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2558
การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน
จํากัด ชุดที่ 35 ในปี 2558 ได้ ดําเนินการบริหารงานอย่างรอบคอบ ในปี 2558
นี ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และ นโยบายที่กําหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ปฏิบตั ิตนภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ดังนี ้
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1. ผลการดาเนินงาน ปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี 2557
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
ปี 2558
ปี 2557
เพิ่ม (ลด)
ร้ อยละ
จํานวนสมาชิกสามัญ
1,682
1,641
41
2.50
จํานวนสมาชิกสมทบ
565
512
53
10.35
ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ ว
899,453,050.00 789,722,610.00 109,730,440.00 13.89
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
335,284,750.00 293,846,798.92 41,437,951.58 14.10
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกระหว่างปี
1,566,266,900.00 1,266,922,300.00 299,344,600.00 23.63
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น 435,000,000.00 438,406,515.07 (3,406,515.07) (0.78)
เงินสํารอง
47,186,209.00
40,589,793.00 6,596,415.50 16.25
เงินทุนสะสมตามข้ อบังคับ
2,305,876.00
2,133,676.00
172,200.00 8.07
เงินทุนดําเนินการ
1,020,265,431.04 895,695,753.28 124,569,677.76 13.91
รายได้
108,362,949.62 100,777,903.99 7,585,045.63 7.53
รายจ่าย
37,042,653.86
37,528,230.49 (485,576.63) (1.29)
กําไรสุทธิ
71,320,295.76
63,249,673.50 8,070,622.26 12.76
2. สมาชิกภาพ
-

จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 2,247 คน

สมาชิกสามัญ
1,682 คน
สมาชิกสมทบ
565 คน
- จํานวนสมาชิกเข้ าใหม่ ระหว่างปี 2558 จํานวน 159 คน
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

49 คน
110 คน

- จํานวนสมาชิกลาออก และอื่นๆ ระหว่ างปี 2558 จํานวน 65 คน
สมาชิกสามัญ
สมาชิกโอนย้ าย
สมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกสมทบ
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1
1
46

คน
คน
คน
คน
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- สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 2,247 คน
สมาชิกสามัญ
1,680 คน
สมาชิกสมทบ
565 คน
- สมาชิกเพิ่มขึ ้นจากต้ นปี จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.37
- สมาชิกที่เป็ นหนี ้ จํานวน 1,483 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
- สมาชิกที่ไม่เป็ นหนี ้ จํานวน 764 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
3. การส่ งเสริ มการออมของสมาชิก
3.1 ในระหว่ างปี 2558 สหกรณ์ มีเงินออมประเภทหุ้น ดังนี ้
-

ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 789,722,610.00 บาท

- ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2558

จํานวน 127,301,420.00 บาท

- ทุนเรือนหุ้นลดลงระหว่างปี 2558

จํานวน 17,570,980.00 บาท

- ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 899,453,050.00 บาท
3.2 เงินรั บฝากจากสมาชิก
ในระหว่างปี 2558 สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก ดังนี ้
- เงินรับฝากยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 293,846,798.92 บาท
- เงินรับฝาก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2558

จํานวน 209,291,164.59 บาท

- เงินรับฝาก ลดลงระหว่างปี 2558

จํานวน 167,853,213.01 บาท

- เงินรับฝาก คงเหลือ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 335,284,750.50 บาท
4. เงินให้ก้ แู ก่ สมาชิก
สมาชิกใช้ บริ การสินเชื่อกับสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
-

เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 1,492,294,977.75 บาท

-

เงินให้ ก้ แู ก้ สมาชิก เพิ่มขึ ้นระหว่างปี

จํานวน 1,566,266,900.00 บาท

-

เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ชําระระหว่างปี

จํานวน 1,332,916,846.25 บาท

-

เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 1,725,645,031.50 บาท

-

สมาชิกที่เป็ นหนี ้ จํานวน 1,483 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.00 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้

-

สมาชิกที่ไม่เป็ นหนี ้ จํานวน 764 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.00 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
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5. เงินกู้ยืมจากสถาบัน การเงินอื่น ๆ
ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ทําสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอื่นเป็ นจํานวนเงิน 884,000,000.00 บาท และในระหว่างปี 2558 ได้ ทําสัญญา
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นอีก จํานวน 1,525,000,000.00 บาท เงินกู้ยืมเพิ่มขึ ้น
จํานวน 641,000,000.00 บาท
6. เงินทุนสารอง
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ มีเงินทุนสํารองทังสิ
้ ้น
จํานวน 40,589,793.78 บาท ในวันสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
มีเงินทุนสํารองจํานวนทังสิ
้ ้น 47,186,209.28 บาท เงินทุนสํารองเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2558
จํานวน 6,596,415.50 บาท
7. รายได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีรายได้ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี ้ย เงินให้ ก้ แู ก่
สมาชิกดอกเบี ้ยเงินรับฝากธนาคารและรายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี 2557 สหกรณ์มีรายได้
ทังสิ
้ ้น จํานวน 100,777,903.99 บาท และในวันสิ ้นปี บญ
ั ชี 2558 สหกรณ์มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น
จํานวน 108,362,949.62 บาท รายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จํานวน 7,585,045.63 บาท
8. รายจ่ ายของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีรายจ่ายอื่นๆ เมื่อสิ ้นปี 2557 สหกรณ์มี
รายจ่ายทังสิ
้ ้นจํานวน 37,528,230.49 บาท และสิ ้นปี 2558 สหกรณ์มีรายจ่าย ทังสิ
้ ้น
จํานวน 37,042,653.86 บาท รายจ่ายลดลงจากปี 2557 จํานวน 485,576.63 บาท
9. กาไรสุทธิ
เมื่อสิ ้นปี สหกรณ์ 30 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์มีกําไรสุทธิจํานวน 71,320,295.76 บาท
10. อัตราดอกเบีย้
ในรอบปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ กําหนดอัตราดอกเบี ้ย ดังนี ้
เงินกู้ให้ แก่สมาชิก ทุกประเภท 6.75 % ต่อปี
เงินรับฝากจากสมาชิก
3.90 % ต่อปี
11. การให้สวัสดิการด้ านต่ าง ๆ แก่ สมาชิก
11.1 สวัสดิการสงเคราะห์ศพ
ก. เป็ นค่าพวงหรีด
300 บาท
ข. บิดาและมารดาของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ถึงแก่กรรมศพละ 2,000 บาท

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7
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สวัสดิการช่ วยเหลือกรณีสมาชิก / คู่สมรส / บุตรสมาชิก
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ จ่ายเงินสวัสดิการ
สงเคราะห์ศพกรณี สมาชิก / คู่สมรส / บุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม จํานวน 7 ราย
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 57,100 บาท
สวัสดิการเพื่อเกือ้ กูลสมาชิก อาวุโส
ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบตาม
ระเบียบของสหกรณ์ จํานวน 27 ราย เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 45,000 บาท
ทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ จ่ายเงินให้ แก่สมาชิกครบตามเกณฑ์และระเบียบสหกรณ์ฯ
จํานวน 19 ราย เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 162,000 บาท
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ศพ บิดา - มารดา ของสมาชิก
ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ศพ บิดา - มารดา ของ
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เสียชีวิตทังหมด
้
จํานวน 43 ราย เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 77,400 บาท
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ มอบทุนการศึกษาแก่บตุ รสมาชิก ทังหมดจํ
้
านวน 385 ทุน
เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 339,600 บาท มีทงหมด
ั้
8 ระดับ
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ (สส.สสจ.ลพ)
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห์จํานวน 1,644 คน เก็บศพละ 100 บาท

11.8 สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย (สส.ธท)

ในปี 2558 มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด สมัครเข้ า
เป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
จํานวน 1,083 คน มีสมาชิกทัว่ ประเทศมี 130,291 คน
11.9 สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)
ในปี 2558 มียอดสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด สมัคร
เข้ าเป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) จํานวน 376 คน
11.10 การให้ทนุ สาธารณประโยชน์
ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ ให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ แก่สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ
สนับสนุนการศึกษา , ศาสนา , วัฒนธรรม และ สังคม จํานวน 41 ราย เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 19,600 บาท
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12. ด้ านการลงทุนของสหกรณ์
12.1 การลงทุนถือหุ้น ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ฯ ได้ ลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยถือหุ้น
จํานวน 1579 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 500 บาท เป็ นเงิน 789,500 บาท โดยในปี 2558
สหกรณ์ได้ รับผลตอบแทน จํานวน 38,910.05 บาท
12.2 การลงทุนถือหุ้น ในบริ ษัทสหประกันชีวิต จากัด
สหกรณ์ฯ ลงทุนในบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด โดยถือหุ้น เป็ นจํานวน 50,000 บาท
13. ด้ านการพัฒนา
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ดําเนินงานด้ านการพัฒนา
ในด้ าน - ด้ านระเบียบ
- ด้ านการศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
- ด้ านการพัฒนาอาคารสํานักงาน
- ด้ านเทคโนโลยี และสารสนเทศ
- ด้ านการระดมทุนจากภายใน และ ภายนอก
- ด้ านการเชื่อมโยงสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
- ด้ านการประชาสัมพันธ์
มติท่ปี ระชุม รั บทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่ องรั บทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2558
- น.ส.จวงจันทร์ ขุนผา ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ประจําปี 2558 สรุปดังนี ้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สํานักงานตรวจสอบบัญชีนครพิงค์ ได้ แจ้ งผลการ
ตรวจสอบให้ คณะกรรมการดําเนินการ ได้ รับทราบผลการตรวจสอบ ประจําปี 2558
โดยมีการตรวจสอบด้ านบัญชี การเงิน และการดําเนินงาน ส่วนใหญ่มีความถูกต้ อง
เรียบร้ อย มีข้อบกพร่องบ้ างเล็กน้ อย ซึ่งได้ แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้เกี่ยวข้ องทราบ เพื่อ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องแล้ วระหว่างการตรวจสอบ
มติท่ปี ระชุม รั บทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2558

นายอนุพงษ์ ใจดี ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ ชี ้แจงว่าได้ ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําพูน จํากัด ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2558 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ สรุปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ เห็นว่างบการเงิน แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกั นถูกต้ องตาม
ที่ควรในสาระสําคัญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่ องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2558
ประธานกรรมการดาเนินการ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2558
ซึ่งสหกรณ์ฯ มีกําไรสุทธิประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 71,320,295.76 บาท และคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิตามข้ อบังคับสหกรณ์ข้อ 30 ดังต่อไปนี ้
1. ทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิเป็ นเงิน
7,479,346.76 บาท
2. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน 10,000
3. เป็ นเงินปั นผลร้ อยละ 6 แห่งเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้ ว

10,000.00 บาท
50,146,924.75 บาท

ของสมาชิกแต่ละคนคิดให้ ตามสัดส่วนของระยะเวลา
4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนร้ อยละ 10 ของดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทที่ชําระระหว่างปี 10,764,024.25 บาท
5. โบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

1,900,000.00 บาท

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้ อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ ้นปี

50,000.00 บาท

7. ทุนศึกษาอบรม ของสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

50,000.00 บาท

8. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

100,000.00 บาท

9. ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

800,000.00 บาท

10. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ และสํานักงาน

20,000.00 บาท

มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2559
ประธานกรรมการดาเนินการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 มีบคุ คลภายนอกสมัครเป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 ราย คือ
1. ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ เสนอค่าตอบแทน 54,000 บาท เข้ าตรวจสอบทุกเดือน พร้ อมผู้ช่วย
อย่างน้ อย 2 คน
2. นางปรินทร ยะมงคล เสนอค่าตอบแทน 60,000 บาท เข้ าตรวจสอบทุกเดือน
3. น.ส.เบญจมาภรณ์ เทพวิญญากิจ เสนอค่าตอบแทน 60,000 บาท
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบให้ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชือ้ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ
ประจาปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2559
ประธานกรรมการดาเนินการ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 สหกรณ์ได้ ดําเนินการติดต่อผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํานวน 20 ราย มีผ้ ยู ื่นเสนอรับงานเพียง
2 ราย จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี ้
1. รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ เสนอค่าตอบแทน 50,000 บาท / ปี ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการ
ยืนยันยอด
2. นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร เสนอค่าตอบแทน 70,000 บาท / ปี ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการยืนยัน
ยอดขอให้ สหกรณ์เป็ นผู้ออก
มติท่ปี ระชุม เห็นชอบให้ รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ประจาปี 2559
ระเบียบวาระที่ 4.5 พิจารณากาหนดค่ าเบียเลี
้ ย้ ง ค่ าพาหนะ ค่ าที่พัก และค่ าเบียประชุ
้
ม
ของคณะกรรมการดาเนินการ และที่ปรึ กษา
ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการได้ เสนอพิจารณากําหนด ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี ้ยประชุม ของคณะกรรมการดําเนินการ และที่ปรึกษา ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ดังนี ้
1. ค่าเบี ้ยเลี ้ยง เดิมวันละ 300 บาท ใหม่วนั ละ 500 บาท
2. ค่าเบี ้ยประชุม เดิมวันละ 300 บาท ใหม่วนั ละ 500 บาท
3. ค่าเช่าที่พัก

เดิมวันละ 1,200 บาท ใหม่วนั ละ 1,500 บาท
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4. ค่ าพาหนะ
อําเภอเมือง
เดิมวันละ
อําเภอป่ าซาง
เดิมวันละ
อําเภอแม่ทา
เดิมวันละ
อําเภอบ้ านโฮ่ง
เดิมวันละ
อําเภอบ้ านธิ
เดิมวันละ
อําเภอลี ้
เดิมวันละ
อําเภอทุ่งหัวช้ าง เดิมวันละ
อําเภอเวียงหนองล่อง เดิมวันละ
มติท่ปี ระชุม ไม่ อนุมัติให้คงอัตราเดิม

50 บาท ใหม่วนั ละ
100 บาท ใหม่วนั ละ
100 บาท ใหม่วนั ละ
150 บาท ใหม่วนั ละ
150 บาท ใหม่วนั ละ
200 บาท ใหม่วนั ละ
200 บาท ใหม่วนั ละ
150 บาท ใหม่วนั ละ

50 บาท
100 บาท
100 บาท
150 บาท
150 บาท
200 บาท
200 บาท
150 บาท
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ระเบียบวาระที่ 4.6 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของสหกรณ์ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559
ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการ ได้ พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2558 และเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาถือใช้ ในปี 2559 ดังนี ้
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558

ข้ อความเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ ไข

ข้ อ 56. ก. สมาชิกสมทบมีสิทธิ ดังนี ้
(1) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ ไม่เกิน
1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ ว
ทังหมดที
้
่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนัน้
และมีความรับผิดชอบเพียงไม่
เกินจํานวนค่าหุ้นที่ยงั ส่งใช้ ไม่
ครบมูลค่าที่ตนถือ
(2) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
(3) มีสิทธิได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์
รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้ อยละ
90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝาก
ที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยู่ในเวลานัน้
(4) มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
ตามที่สหกรณ์กําหนด
(5) มีสิทธิได้ รับสวัสดิการตามที่
สหกรณ์ กําหนดสําหรับสมาชิกสมทบ

ข้ อ 56. ก. สมาชิกสมทบมีสิทธิ ดังนี ้
(1) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ ไม่เกิน
1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ วทังหมด
้
ที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนันและมี
้
ความ
รับผิดชอบเพียงไม่เกินจํานวนค่าหุ้นที่
ยังส่งใช้ ไม่ครบมูลค่าที่ตนถือ
(2) มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
(3) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําพูน จํากัด
(4) มีสิทธิได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุก
ประเภทไม่เกินร้ อยละ 98 ของมูลค่าหุ้น
และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนันมี
้ อยู่ใน
เวลานัน้
(5) มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนตาม
ทีส่ หกรณ์กําหนด
6) มีสิทธิได้ รับสวัสดิการตามที่สหกรณ์
กําหนดและได้ รับสิทธิในการนําเอาอายุ
การเป็ น สมาชิกสมทบรวมเป็ นสมาชิก
สามัญกรณีโอนเป็ นสมาชิกสามัญ
(7) มีสิทธิได้ รับสวัสดิการตามที่สหกรณ์กําหนด
สําหรับสมาชิกสมทบ

มติท่ปี ระชุม อนุมัติ

เหตุผลที่ขอแก้ ไข
. ให้ เหมาะสมกับ
การดําเนินงาน
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่ องอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรั บ – รายจ่ าย ประจาปี 2559
ประธาน ได้ นําเสนอแผนงานและงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2559 ประกอบด้ วย
1. แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 3) ปี 2557 - 2559
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้ างความมัน่ คงด้ านการเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิก
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน
- ยุทธิศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ประมาณรายจ่ าย ประจาปี 2559
1. หมวดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
3,382,0000.00 บาท
2 หมวดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และอุปกรณ์
474,950.00 บาท
3. หมวดค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
100,000.00 บาท
4. หมวดค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานอื่น
3,514,500.00 บาท
5. หมวดครุภัณฑ์
250,000.00 บาท
6. หมวดรายจ่ายทางการเงิน
36,030,000.00 บาท
3. ประมาณการรายรั บ ประจาปี 2559
110,220,500.00 บาท
4. ประมาณรายได้ สูงกว่ า รายจ่ าย ประจาปี 2559
1. ประมาณรายได้
110,220,500.00 บาท
2. ประมาณรายจ่าย
43,751,450.00 บาท
3. ประมาณรายได้ สงู กว่ารายจ่าย
66,469,050.00 บาท
5. เป้าหมายการดาเนินงานระหว่ างปี 2559
1. จํานวนสมาชิกเข้ าใหม่
150 คน
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
15,000.00 บาท
3. เงินให้ ก้ สู ามัญ
1,500,000,000.00 บาท
4. เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
100,000.000.00 บาท
5. เงินรับฝาก
200,000,000.00 บาท
6. ทุนเรือนหุ้น
120,000,000.00 บาท
7. เงินกู้สถาบันการเงินอื่น
1,500,000,000.00 บาท
จึงเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่ องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม หรื อคา้ ประกัน ประจาปี 2559
ตามข้ อบังคับข้ อ 20
ประธาน ในปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการ เสนอขออนุมตั ิกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือคํ ้าประกัน
ในวงเงิน 945,000,000 บาท
มติท่ปี ระชุม อนุมัติตามที่เสนอ 945,000,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่ องเลือกคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2559
ในปี 2558 มีคณะกรรมการครบวาระ จํานวน 8 คน และลาออกระหว่างวาระ 1 คน จะต้ อง
รับสมัคร และคัดเลือกคณะกรรมการที่มีวาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี คือ
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน / บํานาญ
จํานวน 1 คน
2. โรงพยาบาลลําพูน / บํานาญ

จํานวน 3 คน

3. อําเภอป่ าซาง

จํานวน 1 คน

4. อําเภอแม่ทา

จํานวน 1 คน

5. อําเภอบ้ านธิ

จํานวน 1 คน

จํานวนกรรมการดําเนินการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างวาระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี
(2559) คือ 1 หน่วยงานอําเภอบ้ านโฮ่ง จํานวน 1 คน
มีผ้ สู มัครตําแหน่งกรรมการโดยแยกตามหน่วยงาน และได้ รับคะแนนจากการลงคะแนน ดังนี ้
หมายเลข 1 นายพัฒฑณา
อินทะชัย
สสจ.ลําพูน ได้ คะแนน 362 คะแนน
หมายเลข 2 นายธีรศักดิ์
คทวณิช
สสจ.ลําพูน / บํานาญ “ 385 คะแนน
หมายเลข 3 นางอินทริยา
อินทพันธุ์
สสจ.ลําพูน
“ 132 คะแนน
หมายเลข 4 นายสมชัย
เมืองแก้ ว
สสจ.ลําพูน / บํานาญ “ 102 คะแนน
หมายเลข 5 นายสุเทพ
พจน์สจุ ริต
รพ.ลําพูน / บํานาญ “ 592 คะแนน
หมายเลข 6 น.ส.เบญญ์จพิศ
หวลกาพย์
รพ.ลําพูน
“ 464 คะแนน
หมายเลข 7 นางจันทรทิพย์
จิตรวงค์
รพ.ลําพูน
“ 532 คะแนน
หมายเลข 8 นางปราณี
ลิ ้นฤาษี
รพ.ลําพูน
“ 405 คะแนน
หมายเลข 9 นางดุษฎี
อุณเวทย์วานิช รพ.ลําพูน
“ 218 คะแนน
หมายเลข 10 นายอรุณ
โพธิ์เพชร
รพ.ลําพูน / บํานาญ “ 420 คะแนน
หมายเลข 11 นายสายยนต์
ผลวิจิตร
รพ.ลําพูน
“ 284 คะแนน
หมายเลข 12 น.ส.ยุพิน
นําปูนศักดิ์
อําเภอป่ าซาง
“ 536 คะแนน
หมายเลข 13 นางคมคาย
อินเทศน์
อําเภอป่ าซาง
“ 362 คะแนน
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มัน่ ใจวงค์
ถานะสม
ศรีวิชยั
วิธี

-

หมายเลข 14 นายดํารงค์เดช
อําเภอบ้ านธิ
“ 522 คะแนน
หมายเลข 15 น.ส.สุมิตรา
อําเภอบ้ านธิ
“ 394 คะแนน
หมายเลข 16 นางบัณฑิตา
อําเภอแม่ทา
“ 780 คะแนน
หมายเลข 17 นางประนอม
อําเภอบ้ านโฮ่ง
“ 813 คะแนน
ผลการเลือกตัง้
คณะกรรมการ 7 คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี (พ.ศ.2559 - 2560) ผู้ได้ รับเลือกตัง้ คือ
1. หน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน คือ นายธีรศักดิ์
คทวณิช
2. หน่วยงานโรงพยาบาลลําพูน ( 3คน )
คือ 1. นายสุเทพ
พจน์สจุ ริต
2. นางจันทรทิพย์ จิตรวงค์
3. น.ส.เบญญ์จพิศ หวลกาพย์
3. หน่วยงานอําเภอป่ าซาง
คือ น.ส.ยุพิน
นําปูนศักดิ์
4. หน่วยงานอําเภอบ้ านธิ
5. หน่วยงานอําเภอแม่ทา

-

คือ นายดํารงค์เดช มัน่ ใจวงค์
คือ นางบัณฑิตา
ศรีวิชยั

ตําแหน่งกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่ง 1 ปี (2559) ผู้ได้ รับการเลือกตังคื
้ อ นางประนอม วิธี
หน่วยงานอําเภอบ้ านโฮ่ง
มติท่ปี ระชุม รั บทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
นางประสิทธิพร ศรี บรุ ี ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานกิจการประจําปี เห็นควรให้
แจกเฉพาะหน่วยงานเพื่อประหยัดงบประมาณ
มติท่ปี ระชุม มอบให้คณะกรรมการดาเนินการชุดต่ อไปพิจารณา
ปิ ดประชุมเวลา 12.30 น
ลงชื่อ

สุธี ธิติมุทา
ประธานกรรมการ
(นายสุธี ธิติมุทา)
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ กาจร ตันติวรานุรักษ์ ผู้บนั ทึกการประชุม
(นายกาจร ตันติวรานุรักษ์)
ผู้จดบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่ องรั บทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2559
การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ชุดที่ 36 ในปี 2559
ได้ ดําเนินการบริหารงานอย่างรอบคอบ ในการบริหาร ปี 2559 นี ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย และนโยบายที่กําหนดไว้ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ทําให้
เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิกสหกรณ์ให้ สมาชิกสหกรณ์ มีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีมีสนั ติสขุ รวมถึงทําให้ สหกรณ์มี
ความมัน่ คง ตลอดจนรับฟั ง ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิก ซึ่งก็ได้ นํามาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาระบบงาน
ต่าง ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิทําให้ เกิดความคล่องตัว และเกิดความเชื่อมัน่ ในขบวนการสหกรณ์ ทําให้ การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ประสบผลสําเร็จเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กําหนดไว้
ความสําเร็จ ความเชื่อมัน่ ดังกล่าว ทําให้ ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ รับ
คัดเลือกเป็ น 100 สหกรณ์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 จาก
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และได้ รับเกียรติบตั รผลงานดีเด่นจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน นายณรงค์
อ่อนสอาด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และได้ รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่) จากชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2559 และได้ รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2559 ในระดับ “ ดีเลิศ”
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสําเร็จนัน้ เป็ นเพราะได้ รับความร่วมมือ ความเข้ าใจ และให้ การ
สนับสนุนเป็ นอย่างดียิ่งจากสมาชิก ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด สํานักงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ และเจ้ าหน้ าที่ ตลอดจนผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่จากทุกหน่วยงาน คณะกรรมการดําเนินการขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี ้ และขอสรุปผลการดําเนินงาน สิ ้นสุ ด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดังต่อไปนี ้
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1. ผลการดาเนินงาน ปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบ 2 ปี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
จํานวนสมาชิกสามัญ
จํานวนสมาชิกสมทบ
ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ ว
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น
เงินสํารอง
เงินทุนสะสมตามข้ อบังคับ
เงินทุนดําเนินงาน
รายได้
รายจ่าย
กําไรสุทธิ

ปี 2559

ปี 2558

1782
1,682
556
565
1,034,328,920.00
899,453,050.00
436,180,349.25 335,284,750.50
1,291,058,880.00 1,566,266,900.00
475,500,000.00
435,000,000.00
54,665,556.04
47,186,209.28
2,515,907.00
2,305,876.00
1,174,727,926.33 1,020,265,431.04
123,226,027.97 108,362,949.62
40,008,484.68
37,042,653.86
83,217,543.29
71,320,295.76

เพิ่ม (ลด)

ร้ อยละ

100
5.95
( 9 )
(1.59 )
134,875,870.00 15.00
100,895,598.75 30.09
(275,208,020.00) (17.57)
40,500,000.00 9.31
7,479,346.76 15.85
210,031.00 9.11
154,462,495.29 15.14
14,863,078.35 13.72
2,965,830.82 8.01
11,897,247.53 16.68
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2. สมาชิกภาพ
2.1 ตารางที่ 2 การเพิ่มขึน้ หรื อลดลงของสมาชิกประเภทสามัญ
พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

สมาชิกยกมา
ต้ นปี (คน)
1,437
1,444
1,455
1,464
1,509
1,535
1,601
1,641
1,682

สมาชิกเข้ าใหม่
ระหว่างปี (คน) โอนจากสมทบ ลาออก
81
71
79
64
81
65
93
42
71
36
57
46
25
48
19
25
49
11
17
73
50
18

สมาชิกภาพ
โอนย้ าย เกษียณ พ้ นสภาพ
3
2
2
2
1
5
5
1
1
1
1
-

สมาชิกคงเหลือ
เสียชีวิต ณ สิ ้นปี (คน)
1,444
2
1,455
5
1,464
3
1,509
4
1,535
6
1,601
1
1,641
1
1,682
4
1,782

2.2 ตารางที่ 3 การเพิ่มขึน้ หรื อลดลงของสมาชิกสมทบ
พ.ศ. สมาชิกยกมา
ต้ นปี (คน)
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

-

203
256
339
356
460
474
494
512
565

สมาชิกเข้ าใหม่
ระหว่างปี (คน)
91
114
97
144
95
111
96
110
93

โอนย้ ายจาก
สมาชิกสามัญ
(คน)
1
6
-

ลาออก
(คน)
32
24
62
36
73
44
65
46
52

สมาชิกพ้ นสภาพ
โอนย้ ายเป็ นข้ าราชการ
(คน)
6
7
17
3
8
46
19
11
50

- จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 2,338 คน
สมาชิกสามัญ
1,782 คน
สมาชิกสมทบ
556 คน
จํานวนสมาชิกเข้ าใหม่ โอนมา ระหว่างปี 2559
216 คน
สมาชิกสามัญ
123 คน
สมาชิกสมทบ
93 คน

เสียชีวิต
(คน)
1
1
2
-

สมาชิกคงเหลือ
ณ สิ ้นปี (คน
256
339
356
460
474
494
512
565
556

-

-

ชื่อแผนภูมิ

ชื่อแกน

-
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จํานวนสมาชิกเสียชีวิต ลาออก โอนย้ ายไป ระหว่างปี 2559 จํานวน 125 คน
สมาชิกสามัญ
23
คน
สมาชิกสมทบ
102 คน
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
จํานวน 2,338 คน
สมาชิกสามัญ
1,782 คน
สมาชิกสมทบ
556 คน
สมาชิกเพิ่มขึ ้นจากต้ นปี จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.05
สมาชิกที่เป็ นหนี ้
จํานวน 1565 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.94 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
สมาชิกที่ไม่เป็ นหนี ้
จํานวน 773 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.06 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้

2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

สมาชิ กสามัญ

1,444

1,455

1,464

1,509

1,535

1,601

1,641

1,682

1,782

สมาชิ กสมทบ

256

339

356

460

474

494

512

565

556
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3. การส่ งเสริ มการออมของสมาชิก
3.1 การถือหุ้นของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ สมาชิก
ออมทรัพย์ในรูปแบบของการออม โดยการส่งเงินค่าหุ้นสะสมเป็ นรายเดือน โดยสมาชิกยินยอม
ให้ หกั จากบัญชีเงินได้ รายเดือน ณ ที่จ่าย ตามระเบียบและข้ อบังคับของสหกรณ์ที่กําหนดไว้
และสมาชิกยังสามารถซื ้อหุ้นพิเศษได้ ในระหว่างปี เป็ นเงินสดได้ ตามความต้ องการในแต่ละเดือน
ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดอย่างไรก็ดีสหกรณ์สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่สมาชิกได้
ในอัตราที่เหมาะสม และเป็ นที่น่าพอใจ และมากกกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝากโดยเฉลี่ย เนื่อง
จากสหกรณ์ตระหนักดีว่าเงินค่าหุ้นเป็ นเงินออมระยะยาว ซึ่งสมาชิกจะต้ องถือหุ้น และจะถอน
ไม่ได้ จนกว่าจะลาออกจากสมาชิก ดังนัน้ การออมประเภทหุ้นนี ้ สมาชิกจะได้ รับผลตอบแทน
ในรูปเงินปั นผล ซึ่งปั จจุบนั กฎกระทรวงกําหนดไว้ ณ วันที่ 26 กันยายน 2543 โดยกําหนด
ให้ สหกรณ์จ่ายเงินปั นผลได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ต่อปี
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์มีเงินออมประเภทหุ้น ดังนี ้
ทุนเรือนหุ้น ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 899,453,050.00 บาท
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2559
จํานวน 151,863,580.00 บาท
ทุนเรือนหุ้นลดลงระหว่างปี 2559
จํานวน 16,987,710.00 บาท
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 1,034,328,920.00 บาท
สมาชิก
(คน)

ยกมาต้ นปี

2551
2552
2553
2554
2555
2556

1,700
1,794
1,820
1,969
2,009
2,095

256,507,420.00
318,382,670.00
380,846,860.00
445,957,910.00
533,972,380.00
605,989,890.00

75,268,410.00
74,568,540.00
81,418,310.00
99,432,420.00
91,640,880.00
108,318,770.00

13,393,160.00
12,104,350.00
16,307,260.00
11,417,950.00
19,623,370.00
14,870,250.00

318,382,670.00
380,846,860.00
445,957,910.00
533,972,380.00
605,989,890.00
699,438,410.00

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

899,453,050.00 400,290.63

2559

2,338

899,453,050.00

151,863,580.00

16,987,710.00 1,034,328,920.00 442,399.02

ปี

เพิ่มขึ ้นระหว่างปี

ทุนเรือนหุ้น
ลดลงระหว่างปี

คงเหลือสิ ้นปี

เฉลี่ยต่อคน
187,283.92
212,289.21
245,031.81
271,189.62
301,637.58
333,860.82
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ทุนเรือนหุ้นตัง้ แต่ ปี 2551-2559
หน่วย: ล้ านบาท
1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
ทุนเรื อนหุน้

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

318.38

380.85

445.96

533.97

605.99

699.43

789.72

899.45

1,034.33
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3.2 เงินรั บฝากจากสมาชิก
ในระหว่างปี 2559 ภาวะตลาดเงินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย เงินฝากและอัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้หลายครัง้ สถาบันการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขันสูง ทําให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ มีต้นทุน
การลงทุนที่เพิ่มสูงขึ ้น เนื่องจากเกิดการแข่งขัน คณะกรรมการดําเนิ นการได้ พิจารณา แล้ วเห็นว่า
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจจึงได้ กําหนดอัตราดอกเบี ้ย เงินรับฝากให้ แก่สมาชิกตลอดปี
2559 ในอัตราร้ อยละ 3.90 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราที่สงู กว่าสถาบันการเงินอื่น ทําให้ สมาชิกมีความ
เชื่อมัน่ ในระบบการบริหารจัดการ ของสหกรณ์ ทําให้ สมาชิกนําเงินมาฝากสหกรณ์เป็ นจํานวน
มาก สหกรณ์คิดดอกเบี ้ยให้ เป็ นรายวัน และไม่เสียภาษีดอกเบี ้ยเงินรับฝากจากสมาชิกเป็ นการ
ระดมภายใน สหกรณ์ได้ เชิญชวนสมาชิกฝากเงินไว้ กบั สหกรณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
มีของที่ระลึกมอบให้
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก ดังนี ้
เงินรับฝาก
ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 335,284,750.50 บาท
เงินรับฝาก
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2559
จํานวน 280,997,701.26 บาท
ลดลงระหว่างปี 2559
จํานวน 180,102,102.51 บาท
เงินรับฝาก
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 436,180,349.25 บาท

ปี

สมาชิก
(คน) ยกมาต้ นปี

เงินรับฝาก
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี ถอนระหว่างปี

คงเหลือสิ ้นปี

เฉลี่ยต่อคน

2551
2552
2553
2554
2555

1,700
1,794
1,820
1,969
2,009

87,649,364.98
96,774,727.81
152,122,132.87
173,881,393.82
222,657,539.58

73,284,029.79
64,158,666.96 96,774,727.81
142,492,350.77 87,144,945.71 152,122,132.87
146,644,562.11 124,885,301.16 173,881,393.82
171,224,389.49 122,448,243.73 222,657,539.58
157,887,715.65 132,115,911.12 248,429,344.11

56,926.31
84,794.95
95,539.23
113,081.53
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

209,291,164.59 167,853,213.01 335,284,750.50

149,214.40

2559

2,338

335,284,750.50

280,997,701.26 180,102,102.51 436,180,349.25

186,561.31
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เงินรับฝากตัง้ แต่ ปี 2551-2559
500.00
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00

ปี 2551

เงิ นรั บฝาก 96.77

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

152.12 173.88 222.66 248.43 260.76 293.85 335.28 436.18

4. เงินให้ก้ แู ก่ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด นอกจากจะส่งเสริมให้ สมาชิกรักการออมแล้ ว ยังให้
บริการด้ านสินเชื่อให้ แก่สมาชิกหลายประเภท เช่น การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกให้ เกิดความมัน่ คง ตลอดจนมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น อยู่ดี กินดี
มีสนั ติสขุ ในการให้ บริการสินเชื่อแก่สมาชิกนัน้ สมาชิกที่มีความจําเป็ นและมีความประสงค์จะใช้ เงินกู้
สามารถยื่นคําขอกู้ได้ ตามประเภทที่สมาชิกต้ องการ การพิจารณาวงเงินกู้ก็ ขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่สหกรณ์ได้ กําหนดไว้ สหกรณ์ฯ เปิ ดบริการให้ สมาชิกมายื่นกู้ได้ ทกุ วันทําการสหกรณ์ ฯ โดยไม่มี
การหยุดพักเที่ยง ทังนี
้ ้เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่สมาชิก เพื่อให้ เกิดความคล่องตัว สะดวก และ
รวดเร็ว
สมาชิกใช้ บริการสินเชื่อกับสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 จํานวน 1,725,645.031.50 บาท
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก เพิ่มขึ ้น ระหว่างปี
จํานวน 1,291,058,880.00 บาท
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ชําระระหว่างปี
จํานวน 1,077,853,761.75 บาท
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 1,938,850,149.75 บาท
สมาชิกที่เป็ นหนี ้ จํานวน 1565 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.94 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
สมาชิกที่ไม่เป็ นหนี ้ จํานวน 773 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.06 ของจํานวนสมาชิกทังหมด
้
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ปี
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
ให้ ก้ รู ะหว่างปี ชําระคืนระหว่างปี

คงเหลือสิ ้นปี

345,387,036.00

664,206,159.00

556,624,723.00

452,968,,472.00

266,452.04

1,794

452,968,472.00

817,632,989.75

682,001,436.50

588,600,025.25

328,093.65

1,820

588,600,025.25

797,096,915.25

652,409,075.25

733,287,865.25

402,905.42

1,969

733,287,865.25

970,522,411.50

776,915,939.75

926,894,337.00

470,743.69

2,009

926,894,337.00 1,168,772,223.00

961,454,087.00 1,134,212,473.00

564,565.69

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

2,153

1,325,286,294.25 1,266,922,300.00

1,099,913,616.50 1,492,294,977.75

693,123.54

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

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

สมาชิก
(คน)

ยกมาต้ นปี

1,700

เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิกตัง้ แต่ ปี 2551-2559
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
เงิ นให้ก ู ้

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

452.97

588.60

733.29

926.89

1,134.21

1,325.29

1,492.29

1,725.65

1,938.85

เฉลี่ยต่อคน

ที่
1
2

3
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การให้ ก้ แู ก่สมาชิกแต่ละประเภท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
ประเภทเงินกู้
จํานวนราย
จํานวนเงิน (บาท)
เงินกู้สามัญ
- สามัญทัว่ ไป
809
991,637,600.00
เงินกู้พิเศษ
- เพื่อซื ้อจักรยานยนต์
- เพื่อการศึกษาดูงาน
1
30,000.00
- เพื่อซื ้อรถยนต์
- เพื่อซื ้อที่อยู่อาศัย
- เพื่อชําระหนี ้สถาบันการเงินอื่น
59
191,060,000.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
- เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินปกติ
2,266
104,580,780.00
- เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
249
3,750,500.00
รวมทัง้ สิน้
3,384
1,291,058,880.00

5. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นๆ
ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ทําสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
อื่นเป็ นจํานวนเงิน 1,525,000,000.00 บาท และในระหว่างปี 2559 ได้ ทําสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอื่นอีกจํานวน 1,189,000.00 บาท เงินกู้ยืมลดลงจํานวน 336,000,000.00 บาท

วงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นตัง้ แต่ ปี 2551 - 2559
1,400.00
1,200.00
1,000.00

800.00
600.00
400.00

200.00
0.00

ปี 2551

เงิ นกู้ยืม 150.00

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

200.00

250.00

450.00

550.00

650.00

884.00

ปี 2558

ปี 2559

641.00 1,189.00
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6. เงินทุนสารอง
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ ฯ มีเงินทุนสํารองทังสิ
้ ้น จํานวน
47,186,209.28 บาท ในวันสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีเงินทุนสํารอง
จํานวนทังสิ
้ ้น 54,665,556.04 บาท เงินทุนสํารองเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2559 จํานวน 7,479,346.76 บาท
60

50
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0
เงิ นทุนสํารอง

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

16.81

19.01

21.91

25.81

29.65

34.72

40.59

47.19

54.67
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7. รายได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีรายได้ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
ดอกเบี ้ยเงินรับฝากธนาคาร และรายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี 2558 สหกรณ์มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น จํานวน
108,362,949.62 บาท และในวันสิ ้นปี บญ
ั ชี 2559 สหกรณ์มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้นจํานวน 123,226,027.97บาท
รายได้ เพิ่ มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 14,863,078.35 บาท

รายได้ ของสหกรณ์ ตัง้ แต่ ปี 2551 - 2559
140.00
120.00
100.00

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
รายได้

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

28.63

35.17

45.53

51.54

69.70

83.60

100.78

108.36

123.23
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8. รายจ่ ายของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็ นดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
จากสมาชิก และ รายจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น และรายจ่ายอื่น ๆ เมื่อสิ ้นปี 2558
สหกรณ์มีรายจ่ายทังสิ
้ ้นจํานวน 37,042,653.86 บาท และในวันสิ ้นปี 2559 สหกรณ์มีรายจ่าย
ทังสิ
้ ้นจํานวน 40,008,484.68 บาท รายจ่ายเพิ่มขึ ้นจาก ปี 2558 จํานวน 2,965,830.82 บาท

รายจ่ ายของสหกรณ์ ตัง้ แต่ ปี 2551 - 2559
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กําไรสุทธิ
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9. กาไรสุทธิ
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สหกรณ์ฯ มีกําไรสุทธิจํานวน
71,320,295.76 บาท และเมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ ฯ
มีกําไรสุทธิจํานวน 83,217,543.29 บาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี 2558 จํานวน 11,897,247.53 บาท

กาไรสุทธิ ตัง้ แต่ ปี 2551 - 2559
90

80
70
60
50

40
30
20
10

0
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ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

20.97

26.35

33.83

37.11

48.75

56.47

63.25

71.32

83.22

10. อัตราดอกเบีย้
ในรอบปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ กําหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ และ
อัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝาก เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก รวมถึงส่งเสริมการลงทุนของสมาชิก ดังนี ้
อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ปี 2559 ทุกประเภท ร้ อยละ 6.70 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝาก จากสมาชิก ปี 2559 ประเภทออมทรัพย์พิเศษร้ อยละ 3.90 ต่อปี
11. การให้สวัสดิการด้ านต่ างๆ แก่ สมาชิก
11.1 สวัสดิการสงเคราะห์ศพ
ก. เป็ นค่าพวงหรีด ไม่เกิน 300 บาท
ข. เป็ นสวัสดิการกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ กรณีบิดา และมารดาถึงแก่กรรมศพละ 2,000 บาท
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11.2 สวัสดิการช่ วยเหลือกรณีสมาชิก / คู่สมรส / บุตรสมาชิก
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
กรณีสมาชิก / คู่สมรส / บุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม จํานวน 13 ราย แยกได้ ดงั นี ้
ก. สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม จํานวน 4 ราย เป็ นเงิน
101,200 บาท
ข. คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 6 ราย เป็ นเงิน
31,800 บาท
ค. บุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม จํานวน 3 ราย เป็ นเงิน
15,900 บาท
11.3 สวัสดิการเพื่อเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื ้อกูล
สมาชิกอาวุโสที่มีอายุค รบตามระเบียบของสหกรณ์ จํานวน 24 ราย เป็ นเงิน 46,500 บาท
11.4 ทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ จ่ายทุนสวัสดิการบําเหน็จ ให้ แก่
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการก่อนกําหนด และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ไม่น้อย
กว่า 120 งวด (เดือน) ขึ ้นไป หรือมีอายุการเป็ นสมาชิกครบตามเกณฑ์ และ ระเบียบสหกรณ์ ฯ
จํานวน 17 ราย เป็ นเงิน 139,000 บาท
11.5 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา – มารดา ของสมาชิก
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ จ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
บิดา – มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เสียชีวิตทังหมด
้
จํานวน 63 ราย เป็ นเงิน 113,300 บาท
11.6 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ในรอบปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิกทังหมด
้
จํานวน 293 ทุน เป็ นเงินจํานวน 316,100 บาท โดยได้ มอบทุนการศึกษาเป็ นทุนระดับต่างๆ ทังหมด
้
8 ระดับ ดังนี ้
11.6.1 ทุนระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 45 ทุน ๆ ละ 500 บาท
รวมเป็ นเงิน 22,500 บาท
11.6.2 ทุนระดับประถมศึกษา ปี ที่ 1 - 3 จํานวน 41 ทุนๆ ละ 700 บาท รวมเป็ นเงิน 28,700 บาท
11.6.3 ทุนระดับประถมศึกษา ปี ที่ 4 – 6 จํานวน 55 ทุนๆ ละ 900 บาท รวมเป็ นเงิน 49,500 บาท
11.6.4 ทุนระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 - 3 จํานวน 38 ทุนๆ ละ 1,100 บาท รวมเป็ นเงิน 41,800 บาท
11.6.5 ทุนระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 - 6 จํานวน 47 ทุน ๆ ละ 1,300 บาท รวมเป็ นเงิน 61,100 บาท
11.6.6 ทุนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปี ที่ 1 – 3 จํานวน 2 ทุน ๆ ละ 1,300 บาท
รวมเป็ นเงิน 2,600 บาท
11.6.7 ทุนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส) ปี ที่ 1 – 2 จํานวน 3 ทุน ๆ ละ
1,500 บาท รวมเป็ นเงิน 4,500 บาท
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11.6.8 ทุนระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปี ที่ 1 - 4 จํานวน 62 ทุน ๆ ละ 1,700 บาท
รวมเป็ นเงิน 105,400 บาท
ทังนี
้ ้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด จะโอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (ซึ่งเป็ นวันออมแห่งชาติ)
11.7 สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สมาคม ฯ มีสมาชิก
จํานวน 1,762 คน กรณี สมาชิกถึงแก่กรรมจะได้ รับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบและข้ อบังคับของ
สมาคมฯ เป็ นเงินจํานวนเท่ากับจํานวนสมาชิก ณ ปั จจุบนั คูณด้ วย 100 บาท (นับจํานวนสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่ สมาชิกถึงแก่กรรม)
11.8 สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด สมัครเข้ าเป็ นสม าชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สาธารณสุขไทย (สส.ธท) จํานวน 1,411 คน สมาชิกสมาคม ฯ ทังหมดทั
้
ว่ ประเทศ
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีจํานวน 146,764 คน กรณีสมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตจะได้
รับเงินสงเคราะห์ ตามข้ อบังคับของสมาคมฯ จํานวนเท่ากับจํานวนสมาชิกปั จจุบนั คูณด้ วย 7.20 บาท
11.9 สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด สมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) ทังหมด
้
จํานวน 444 ราย
สมาชิกสมาคมฯ ทังหมดทั
้
ว่ ประเทศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีจํานวน 242,449 ราย กรณี
สมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตจะได้ รับเงินสงเคราะห์ตามข้ อบังคับของสมาคมฯ จํานวนเท่ากับจํานวน
สมาชิก ณ ปั จจุบนั คูณด้ วย 2.48 บาท
11.10 การให้ทนุ สาธารณประโยชน์
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ให้ ทนุ สาธารณประโยชน์แก่
สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม จํานวน 40 รายการ
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 27,799.00 บาท
12. ด้ านการลงทุนของสหกรณ์
12.1 การลงทุนถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จํากัด(ชสอ) โดยการถือหุ้น จํานวน 8,798 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 500 บาท เป็ นเงินจํานวน 4,399,000.00 บาท
บาท โดยในปี 2559 สหกรณ์ฯได้ รับผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผลเป็ นเงินจํานวน 56,908.09 บาท
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12.2 การลงทุนถือหุ้นในบริ ษัทสหประกันชีวิต จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ลงทุนในบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด โดยการถือหุ้น
เป็ นเงินจํานวน 50,000.00 บาท
13. ด้ านการพัฒนา
ใน ปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ดําเนินงานด้ านการพัฒนา ดังนี ้
13.1 ด้ านระเบียบ
คณะกรรมการดําเนินการได้ กําหนดระเบียบและแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบ ให้ สอดคล้ องกับการ
ดําเนินงาน เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ และสมาชิก โดยได้ พิจารณาแก้ ไขระเบียบ ดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้ วย “ การให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก “ พ.ศ.2559
2. ระเบียบว่าด้ วย “ การใช้ ทนุ สวัสดิการสมาชิกเพื่อเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส “ พ.ศ.2559
3. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก คู่สมรส และบุตร “ พ.ศ.2559
4. ระเบียบว่าด้ วย “ การใช้ ทนุ สวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา “ พ.ศ.2559
5. ระเบียบว่าด้ วย “ ทุนสวัสดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกที่ไม่มีบตุ ร หรือเป็ นโสด “ พ.ศ.2559
13.2 ด้ านการศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
ในระหว่างปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ส่งคณะกรรมการดําเนินการและ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เข้ ารับการฝึ กอบรมประชุมสัมมนาตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการของ
สหกรณ์ที่จดั ขึ ้น เช่น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานราชการ อื่นๆ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการพัฒนา และเสริมสร้ างศักยภาพของบุคลากร
ในการดําเนินงานของสหกรณ์ โดยส่วนรวม
1. การจัดอบรมคณะกรรมการดําเนินการ และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เรื่องการ ทบทวนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน
2. ส่งคณะกรรมการดําเนินการ และเจ้ าหน้ าที่เข้ ารับการฝึ กอบรม และประชุมสัมมนา กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
3.1 เข้ ารับการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการใหม่
3.2 สัมมนาชมรมภาคเหนือ คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ จ .แพร่
3.3 สัมมนาชมรมภาคเหนือ คณะกรรมการ และ เจ้ าหน้ าที่ จ .อุตรดิตถ์
3.4 สัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางสหกรณ์ในรัฐธรรมนูญใหม่
3.5 เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตร “ก้ าวทันมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ และ ภาษีที่เกี่ยวข้ องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ “
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3.6 เข้ ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร “ ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง “
3.7 เข้ ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร “ แนวทางการบริหารสินเชื่อภายใต้ ข้อจํากัดของกฎหมายใหม่ “
3.8 เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่การเงินสหกรณ์
แบบมืออาชีพ “
3.9 เข้ าร่วมประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญของชมรมผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
3.10 เข้ าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอัตราดอกเบี ้ย ปี 2560
13.3 ด้ านการพัฒนาอาคารสานักงาน
ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการดําเนินการ ได้ จดั ซื ้อครุภัณฑ์ ดังนี ้
1. โทรโข่ง
1,300 บาท
2. เคาร์เตอร์ห้องครัว
2,700 บาท
3. เคาร์เตอร์ไม้
4,000 บาท
4. ตู้กระจกไม้ สกั
6,000 บาท
5. ทีวีสี LED
163,191 บาท
6. ไม้ แกะสลักนางไหว้
3,000 บาท
7. ป้ ายชื่อสหกรณ์
1,200 บาท
8. ขาตังที
้ วีสี LED
2,000 บาท
9. คอมพิวเตอร์พกพา
26,900 บาท
10. เก้ าอี ้เจ้ าหน้ าที่ 6 ตัว
16,840 บาท
13.4 ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. มีการประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล ข่าวสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็ปไซด์ของสหกรณ์
ผิดพลาด การอ้ างอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไม่ถกู ต้ องผ่าน Face Book ของสหกรณ์
2. มีการพัฒนาด้ านการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เช่น ผ่านแอพริเคชันไลน์
3 พัฒนาโปรแกรมข้ อมูลต่าง ๆ
13.5 ด้ านการระดมทุนจากภายในและภายนอก
การระดมทุนจากภายใน
1. ระดมทุนด้ านทุนเรือนหุ้น ส่งเสริมให้ สมาชิกที่ยื่นกู้เงินประเภทสามัญ ออมเงินด้ วยการให้ ถือ
หุ้นร้ อยละ 20 ของวงเงินที่ก้ ยู ืม และส่งเสริมให้ สมาชิกที่มีเงินเหลือใช้ จ่ายในครัวเรือนและอื่น ๆ
มาออมโดยการซื ้อหุ้นพิเศษ
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2. ให้ สมาชิกสะสมทุนเรือนหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ โ ดยหัก ณ ที่จ่าย
จากบัญชีเงินได้ รายเดือนเป็ นประจําทุกเดือน
3. ระดมทุนด้ านเงินรับฝาก ส่งเสริมและเชิญชวนให้ สมาชิกนําเงินมาฝากกับสหกรณ์ โดยการ
ให้ หกั เงินรับฝาก ณ ที่จ่ายจากบัญชีเงินได้ รายเดือน เป็ นประจําทุกเดือน และนําเงินสดมา
ฝากที่สหกรณ์ฯ
4. เชิญชวนให้ สมาชิกเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยสหกรณ์ให้ ผลตอบแทน
ที่สงู สมาชิกจะต้ องออมติดต่อกัน 24 เดือน
การระดมทุนภายนอก
1. หาแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีสมาคมหรือชมรมเป็ นของตนเอง นําเงินมาฝากไว้ กบั
สหกรณ์
2. หาแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยตํ่า และส่งชําระคืน
ในระยะเวลายาว
13.6 ด้ านการเชื่อมโยงสหกรณ์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. สหกรณ์ฯ เป็ นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ)
2. สหกรณ์ฯ เป็ นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
3. สหกรณ์ฯ เป็ นสํานักงานตัวแทนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด
4. สหกรณ์ฯ เป็ นสํานักงานตัวแทนของบริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จํากัด
5. เชื่อมโยงเครือข่ายกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
6. เชื่อมโยงเครือข่ายกับสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
7. สหกรณ์ฯ ให้ การต้ อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงินอื่นที่เข้ าเยี่ยมเยือน
13.7 ด้ านการประชาสัมพันธ์
1. จัดทําข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทําจดหมายข่าว และประกาศสหกรณ์กรณีต่าง ๆ
2. กรรมการหน่วยงาน เข้ าร่วมประชุมในอําเภอต่าง ๆ ที่ตนสังกัด
3. ประกาศให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก
4. ช่วยเหลือสมาชิกหรือหน่วยงานที่ประสบภัยพิบตั ิวาตภัย อุทกภัย
5. แจ้ งยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี ้เงินกู้ และเงินรับฝากเป็ นรายบุคคล 100 % เป็ นจดหมายปิ ดผนึก
6. แจ้ งสมาชิกให้ รับทราบถึงยอดเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็ นรายบุคคล เป็ นจดหมายปิ ดผนึก
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ขอขอบคุณในความร่วมมือและความรับผิดชอบ ตามบทบาท
หน้ าทีข่ องสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้ าหน้ าที่จากสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลําพูน เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสํานักงาน สหกรณ์จงั หวัดลําพูน ที่ให้ ความร่วมมือ
ในการบริหารสหกรณ์โดยยึดหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอดปี 2559 เป็ นอย่างดียิ่ง
จึงแจ้ งที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
มติ.....................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่ องรั บทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2559

ดร.อรรถพงศ์
6 หน้ า
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่ องพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจาปี 2559
งบของผู้สอบบัญชี
16 หน้ า
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่ องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด มีกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็ นเงินจํานวน 83,217,543.29 บาท
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 30 ดังต่อไปนี ้
รายการที่จดั สรร
1. กําไรสุทธิ
2. ทุนสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
3. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
4. เป็ นเงินปั นผลร้ อยละ 6
แห่งเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้ วของสมาชิกแต่ละคน คิดให้
ตามส่วนของระยะเวลา
5. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนร้ อยละ 10
ของดอกเบี ้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ชําระระหว่างปี
6. โบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้ อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นวันสิ ้นปี
8. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ไม่เกินร้ อยละ10 ของกําไรสุทธิ
9. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10. ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
11 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการและสํานักงาน

มติ...........................................................................

ปี 2558
บาท

%

ปี 2559
บาท

%

71,320,295.76 100
7,479,346.76 10.49

83,217,543.29 100
9,183,961.54 11.04

10,000.00 0.01

10,000.00 0.01

50,146,924.75 70.31

57,620,840.25 69.24

10,764,024.25 15.09

12,252,741.50 14.73

1,900,000.00

2.67

2,200,000.00 2.64

50,000.00 0.07

50,000.00 0.06

50,000.00 0.07

100,000.00

0.12

100,000.00 0.14

200,000.00 0.24

800,000.00 1.12

1,500,000.00 1.80

20,000.00 0.03

100,000.00 0.12

ปี 2558
จํานวนเงิน
61,860,949.00
7,549,346.76
10,000.00
1,900,000.00
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา
รายละเอียด
%
86.73 กลับคืนสู่สมาชิก (4,5,8,9,10)
10.59 เป็ นของสหกรณ์ (2,7,11)
0.01 เป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ (3)
2.67 เป็ นโบนัส (6)

ปี 2559
จํานวนเงิน
%
71,673,581.75 86.13
9,333,961.54 11.22
10,000.00 0.01
2,200,000.00 2.64

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
เป็ นของสหกรณ์ 9,333,961.54
คิ ดเป็ น 11.22 %

เป็ นค่ าบารุ งสันนิ บาต 10,000
คิ ดเป็ น 0.01 %
เป็ นโบนัส 2,200,000
คิดป็ น 2.64%

กลับคืนสู่สมาชิ ก
เป็ นของสหกรณ์
เป็ นค่าบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์
เป็ นโบนัส

กลับคื นสูส่ มาชิ ก 71,673,581.75
คิดป็ น 86.13%

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่ องพิจารณาเลือกตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
ตามข้ อบังคับข้ อ 104 และข้ อ 105
“ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถใน
ด้ าน ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจําปี
จํานวนไม่เกิน ห้ าคน หรือหนึ่งนิติบคุ คล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้ าที่
ประจําในสหกรณ์เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้ มีกําหนดเวลา หนึ่งปี ทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้ าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ วยังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั ิหน้ าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจได้ รับเลือกตังซํ
้ ้า”
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้ เลือกตัง้
ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สําหรับในปี 2560 นี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําพูน จํากัด ดังนี ้
ลําดับ
1

ชื่อ - สกุล
ดร.อรรถพงศ์

พีระเชื ้อ

ที่ตงสํ
ั ้ านักงาน
166 ถนนราชมรรคา ตําบล
พระสิงห์ อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
มติ ………………………………………………

ค่าบริการ
ต่อเดือน
5,600

ระยะที่เข้ าตรวจสอบ
ตรวจสอบทุกเดือน
พร้ อมผู้ช่วยอย่างน้ อย
2 คน

หมายเหตุ

72
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่ องพิจารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560
ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจําปี
2560 ซึ่งคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน และ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะต้ องเป็ นไปตามที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด คือ
1. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด โดยให้ ครอบคลุมทังในด้
้ านการเงิน การบัญชี การปฏิบตั ิการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์
2. รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ที่มีปีบญ
ั ชีสิ ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 5 สหกรณ์ ฯ
3. เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ เดียวกันไม่เกิน 3 ปี บัญชีติดต่อกัน
สําหรับในปี 2560 นี ้ สหกรณ์ฯ ได้ ดําเนินการติดต่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จํานวน 20 ราย มีผ้ ูยื่นเสนอรับงานเพียง 2 ราย จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ดังนี ้
รายการ
1. ราคาต่อปี

รศ.บุญสวาท

พฤกษิกานนท์
50,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการยืนยันยอด
ขอให้ สหกรณ์เป็ นผู้ออก
2. ขอบเขตการ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งรวม
ตรวจสอบ
ทังการทดสอบรายการบั
้
ญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่
เห็นว่าจําเป็ นและระเบียบที่นายทะเบียนฯ กําหนด
รวมถึงระเบียบ และคําแนะนําที่กรมตรวจฯ กําหนด
ขึ ้น เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบได้
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้ องตามที่ควรฯ /
ถ้ าได้ พบข้ อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในจะทําหนังสือแจ้ งให้ ทราบต่างหากจาก
รายงานการสอบบัญชี / จะประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อจัดทําแนวการ
ตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม

นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์ กร 10539
60,000 บาท
ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการยืนยันยอด
ขอให้ สหกรณ์เป็ นผู้ออก
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ง
รวมทังการทดสอบรายการบั
้
ญชีและวิธีการ
ตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจําเป็ นและระเบียบที่นาย
ทะเบียนกําหนด รวมถึงระเบียบ และคําแนะนําที่
กรมตรวจกําหนดขึ ้น เพื่อแสดงความเห็นว่างบ
การเงินที่ตรวจสอบได้ แสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดถูกต้ องตามที่ควรฯ / ถ้ าได้ พบ
ข้ อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในจะทําหนังสือแจ้ งให้ ทราบต่างหาก
จากรายงานการสอบบัญชี / จะประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์เพื่อ
จัดทําแนวการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสม

รายการ
3. วิธีการ
ตรวจสอบ

เข้ าตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และ / หรือผู้ช่วย
เข้ าตรวจสอบ ณ สหกรณ์ฯเป็ นระยะๆอย่าง
สอบบัญชี (หัวหน้ าสายที่ผ่านการอบรมจากกรมตรวจ สมํ่าเสมอโดยทีมงาน 2 – 3 คน เข้ าตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์แล้ ว) จะเข้ าตรวจสอบ ตังแต่
้ เดือน
ตังแต่
้ ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบจากนาย
พฤษภาคม เป็ นต้ นไป
ทะเบียนสหกรณ์ ไม่ตํ่ากว่า 2 ครังต่
้ อปี ครังละ
้
4 – 5 วัน หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
4. รายงานการ 1. รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี สําหรับระยะเวลา 1. แจ้ งผลการสอบบัญชีระหว่างปี สําหรับ
ตรวจสอบ
6 เดือน จะส่งสําเนาให้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
ระยะเวลา 6 เดือน โดยส่งสําเนาให้
ทราบทุกครัง้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้ วย ตามที่
2. เมื่อดําเนินการตรวจสอบเสร็จในแต่ละครังหากพบ
้
นายทะเบียนกําหนด
ข้ อบกพร่องจะทํารายงานแจ้ งต่อสหกรณ์ฯ
2. รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตามระเบียบ
3. รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตามระเบียบที่
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
3. ให้ คําแนะนําในด้ านการบริหารการเงินการ
4. รายงานแบบยาวเป็ นการวิเคราะห์ผลการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็ น
ดําเนินงาน
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
5. ให้ คําแนะนําในด้ านการบริหารการเงินการบัญชี
4. ยินดีจะเข้ าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็ นค่าบริการพิเศษ
คณะกรรมการตามความจําเป็ นและสมควร
แต่อย่างใด
ที่สหกรณ์ร้องขอ
6. ยินดีจะเข้ าร่วมประชุมใหญ่
5. รายงานงบการเงินประจําปี ผ้ สู อบบัญชียินดี
วิเคราะห์งบการเงินในอัตราส่วน (CAMELS
Analysis) ที่กําหนดโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เพื่อให้ ท่านทราบถึงฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ได้ ดียิ่งขึ ้น
5.ชื่อผู้สอบัญชี
รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์ กร
รับอนุญาต
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รายการ
6. ทีมงาน

- ผู้ช่วยสอบบัญชีซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กําหนด จํานวน 10 คน มีเจ้ าหน้ าที่คณ
ุ วุฒิ
ปริญญาโท 4 คน ปริญญาตรี 6 คน
7. รับงานสอบบัญชี รับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีทางบัญชี
สหกรณ์อื่น
เช่นเดียวกับสหกรณ์ฯ ไม่เกินจํานวนที่กรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์กําหนด
8. การปิ ดบัญชี
สหกรณ์

ภายใน 4 – 5 วัน นับแต่วนั ที่สหกรณ์ได้ จดั ส่งข้ อมูล
อย่างครบถ้ วน

- ผู้ช่วยสอบบัญชี 3 – 4 คน
ทีมงานระดับปริญญาตรี ปฏิบตั ิงาน
ปี ละ 2 ครังๆ
้ ละ 3 – 4 วันทําการ
รับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์
อื่นที่มีปีทางบัญชีเช่นเดียวกับ
สหกรณ์ฯไม่เกินจํานวนที่กรม
ตรวจสอบบัญชี ฯ กําหนด
ภายใน 5–7 วัน นับแต่วนั ที่สหกรณ์
ได้ จดั ส่งข้ อมูลอย่างครบถ้ วน

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติ............................................................................
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องพิจารณากําหนด ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี ้ยประชุมของ
คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา
ลําดับ
รายการ
เดิมวันละ
ใหม่วนั ละ
หมายเหตุ
1
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
300
500
ทังนี
้ ้เพื่อให้ เหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจในปั จจุบนั
2
ค่าเบี ้ยประชุม
300
500
3
ค่าเช่าที่พัก
1,200
1,500
4
ค่าพาหนะ
อ.เมือง
50
50
อ.ป่ าซาง
100
100
อ.แม่ทา
100
100
อ.บ้ านโฮ่ง
150
150
อ.บ้ านธิ
150
150
อ.ลี ้
200
200
อ.ทุ่งหัวช้ าง
200
200
อ.เวียงหนองล่อง
150
150
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติ............................................................................

ระเบียบวาระที่ 4.6
1.

1.1
1.2
1.3

1.4
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เรื่ องรั บทราบแผนงานและงบประมาณรายรั บ - รายจ่ าย ประจาปี 2560

แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 4) ปี 2560 - 2561
คณะกรรมการ และ เจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ ร่วมกันประชุมเมื่อวันที่
29 - 30 มิถนุ ายน 2556 เพื่อทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ( ปี 2560 –
2562) โดยมีผลสรุป ดังนี ้
วิสัยทัศน์ ( Vision)
“ เป็ นสหกรณ์ชนนํ
ั ้ าระดับประเทศ “
ค่ านิยม ( Motto)
“ สหกรณ์มนั่ คง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานมีคณ
ุ ภาพ “
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้ างความมัน่ คงด้ านการเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิก
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
5. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
เป้าประสงค์ (Goals)
1. สหกรณ์มีความมัน่ คงทุกด้ าน
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการและระบบสวัสดิการ
3. มีและใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
5. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
6. ชุมชนได้ รับการสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 เสริ มสร้ างความมั่นคงด้ านการเงิน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของสมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การบริ หารจัดการเงินทุนที่เอือ้ ต่ อความมั่นคงของสหกรณ์
1.1 โครงการเพิ่มทุนสํารอง
1.2 โครงการเพิ่มรายได้
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กลยุทธ์ ท่ ี 2 การเฝ้าระวังสถานการณ์ ทางการเงิน
2.1 โครงการประเมินความเสี่ยงในการดําเนินงาน
2.2 โครงการประเมินความเสี่ยงในการจ่ายเงินกู้ให้ แก่สมาชิก
2.3 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริ การและจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การให้สวัสดิการแก่ สมาชิก
1.1 โครงการให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก
1.2 โครงการให้ ทนุ การศึกษาแก่สมาชิก
1.3 โครงการให้ ทนุ สวัสดิการคนโสด
1.4 โครงการให้ ทนุ สวัสดิการบํานาญ
1.5 โครงการให้ ทนุ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต
1.6 โครงการประกันชีวิตกลุ่ม
กลยุทธ์ ท่ ี 2 เพิ่มช่ องทางการสื่อสารระหว่ างสมาชิกกับสหกรณ์
2.1 โครงการการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผ่านระบบ Line
2.2 โครงการพัฒนา Website ของสหกรณ์
2.3 โครงการพัฒนา Wifi
2.4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ให้ สมาชิกได้ รับทราบในหลากหลายรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนา Website
1.2 โครงการพัฒนาโปรแกรมการกู้ และการฝาก - ถอนเงินผ่านตู้ ATM
1.3 โครงการประชุมระบบ E - Conference
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 เพิ่มการสื่อสารและมีส่วนร่ วมของสมาชิก
1.1 โครงการระบบ Line สายด่วน
1.2 โครงการทัศนศึกษาของกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ สมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
2.1 โครงการตอบกลับรับรางวัล
2.2 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ของสหกรณ์
2.3 โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 พัฒนาการบริ หารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ท่ ี 1 เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ของคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
1.2 โครงการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่
กลยุทธ์ ท่ ี 2 ปฏิรูปและปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างของสหกรณ์ เพื่อให้มีการบริ หารงานมีประสิทธิภาพและ
ก่ อให้เกิดประสิทธิผล
2.1 โครงการสร้ างทีมงานเข็มแข็ง
2.2 โครงการรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
2.3 โครงการสร้ างขวัญและกําลังใจแก่เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
กลยุทธ์ ท่ ี 3 พัฒนารู ปแบบวิธีการประเมินการปฏิบตั ิงาน
3.1 โครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั ิงาน
3.2 โครงการประเมินคุณภาพงานคลอบคลุมทุกด้ าน
กลยุทธ์ ท่ ี 4 พัฒนาสิ่งแวดล้ อมและสร้ างบรรยากาศในสหกรณ์ ให้เอือ้ ต่ อการปฏิบตั ิงาน
4.1 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์รอบสํานักงาน
4.2 โครงการปรับปรุงภายในสํานักงาน เช่น ห้ องประชุม , พื ้นที่ให้ บริการ
4.3 โครงการ 5 ส
4.4 โครงการเสริมสร้ างสวัสดิภาพของผู้ปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์ ท่ ี 5 ปฏิรูประบบการบริ หารทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้มีความคล่ องตัวและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
5.1 โครงการลดจํานวนงวดชําระหนี ้เงินกู้สามัญ (เฉพาะสัญญาใหม่ในปี นนั ้ ๆ)
5.2 โครงการจัดทําแผนงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจําปี
5.3 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์
กลยุทธ์ ท่ ี 6 รณรงค์ ให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึน้
6.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม
กลยุทธ์ ท่ ี 7 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการและเจ้ าหน้ าที่
7.1 โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบตั ิงาน
7.2 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงาน
7.3 โครงการเจ้ าหน้ าที่ยอดเยี่ยมประจําปี
7.4 โครงการสมาชิกยอดเยี่ยมประจําปี
กลยุทธ์ ท่ ี 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารงานสหกรณ์
8.1 โครงการจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี
8.2 โครงการประเมินคุณภาพการบริหารงานเบื ้องต้ น (CQA)
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
กลยุทธ์ ท่ ี 1 ส่ งเสริ มกิจกรรมในชุมชน
1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
1.2 โครงการทําบุญครบรอบ 36 ปี ของสหกรณ์
1.3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2. ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2560
รายการ

งบประมาณที่ตงั ้ ไว้

ปี 2559
จ่ ายจริ ง

คงเหลือ

ขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2560

1. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน
1.2 เงินประจําตําแหน่ง
1.3 เงินสมทบประกันสังคม
1.4 เงินสมทบกองทุนทดแทน
1.5 ค่าล่วงเวลา
1.6 บําเหน็จเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจําปี
1.8 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงพาหนะ
รวม

2,600,000.00
36,000.00
55,000.00
1,000.00
50,000.00
600,000.00
10,000.00
30,000.00
3,382,000.00

2,477,880.00
36,000.00
54,000.00
497.00
43,155.75
567,540.00
7,290.00
8,300.00
3,194,662.75

122,120.00
0.00
1,000.00
503.00
6,844.25
32,460.00
2,710.00
21,700.00
187,337.25

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

2. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สํานักงาน

120,000.00

102,829.67

17,170.33

74,950.00

74,950.00

0.00

100,000.00
74,950.00

80,000.00

72,800.00

7,200.00

80,000.00

200,000.00

207,128.00

(7,128.00)

474,950.00

457,707.67

17,242.33

200,000.00

454,950.00

100,000.00

100,000.00

0.00

500,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00

500,000.00

2.2 ค่าตัดจําหน่ายสิทธิการใช้ ประโยชน์
ในอาคาร

2.3 ค่าทําความสะอาด
2.4 ค่าซ่อมแซมบํารุ ง – รักษาสินทรัพย์

รวม
3. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 เงินสมทบทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม
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หมวดรายจ่ าย
4.หมวดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่น
4.1 ค่าใช้ จ่ายวันประชุมใหญ่
4.2 ค่าพิมพ์รายงานกิจการประจําปี
4.3 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
4.4 ค่ารับรอง
4.5 ค่าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์
4.6 ค่าสอบบัญชีภาคเอกชน
4.7 ค่าตรวจสอบกิจการ
4.8 ค่าตอบแทน จนท.หน่วยงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานให้ สหกรณ์
4.9 ค่าไฟฟ้ า
4.10 ค่านํ ้า
4.11 ค่าโทรศัพท์
4.12 ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม COS
4.13 ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม GLS
4.14 ค่าของที่ระลึก
4.15 ค่าใช้ จ่ายในการสอบทานหนี ้
4.16 ค่าถ่ายเอกสาร
4.17 ค่าสมุดเช็ค
4.18 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
4.19 ค่าหนังสือพิมพ์
4.20 ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว
4.21 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
4.22 ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ

4.23 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
4.24 ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
4.25 ค่าธรรมเนียมการออก
Statement
4.26 ค่าโปรแกรมเงินฝาก

งบประมาณที่ตงั ้ ไว้

ปี 2559
จ่ ายจริ ง

คงเหลือ

ขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2560

900,000.00
110,000.00
200,000.00
50,000.00
1,174,000.00
60,000.00
60,000.00
65,000.00

826,711.00
98,700.00
134,700.00
30,980.00
753,800.00
50,000.00
54,000.00
60,448.00

73,289.00
11,300.00
65,300.00
19,020.00
420,200.00
10,000.00
6,000.00
4,552.00

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

120,000.00
35,000.00
30,000.00
30,000.00
0.00
50,000.00
7,500.00
10,000.00
30,000.00
50,000.00
6,000.00
15,000.00
30,000.00

62,418.00
9,553.00
23,908.75
30,000.00
0.00
43,860.00
6,987.00
10,159.00
15,000.00
22,294.63
4,860.00
11,760.00
20,000.00

57,582.00
25,447.00
6,091.25
0.00
0.00
6,140.00
513.00
(159.00)
15,000.00
27,705.37
1,140.00
3,240.00
10,000.00

100,000.00

0.00

100,000.00

250,000.00
30,000.00
1,000.00

194,164.30
6,840.00
400.00

55,835.70
23,160.00
600.00

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

0.00

9,800.00

(9,800.00)

0.00
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4.27
4.28
4.29
4.30
4.30

ค่าพาหนะของคณะกรรมการ
ค่าไปรษณีย์และสื่อสาร
อากรเงินกู้ยืม
ค่ากําจัดปลวก
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม
5. หมวดครุ ภัณฑ์
5.1 ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน
รวม
6. หมวดรายจ่ ายทางการเงิน
6.1 ดอกเบี ้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
6.2 ดอกเบี ้ยเงินกู้สถาบันการเงินอื่น
6.3 ดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

รวมทัง้ สิน้

60,000.00
10,000.00
1,000.00
0.00
30,000.00
3,514,500.00

ปี 2559
จ่ ายจริ ง
59,200.00
5,555.00
0.00
0.00
24,796.00
2,570,894.68

คงเหลือ
800.00
4,445.00
1,000.00
0.00
5,204.00
943,605.32

ขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2560
70,000.00
10,000.00
1,000.00
6,000.00
50,000.00
5,930,500.00

250,000.00
250,000.00

227,231.00
227,231.00

22,769.00
22,769.00

250,000.00
250,000.00

15,000,000.00 14,312,420.03
21,000,000.00 19,372,314.43
485.12
30,000.00

687,579.97
1,627,685.57
29,514.88

20,000,000.00
25,000,000.00
30,000.00

36,030,000.00 33,685,219.58
43,751,450.00 40,235,715.68

2,344,780.42
3,515,734.32

45,030,000.00
56,154,340.00

งบประมาณที่ตงั ้ ไว้
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3. ประมาณการรายรั บ ประจาปี 2560
รายการ

ปี 2559
ประมาณการ ผลการดาเนินงาน

รายได้
1 ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ สมาชิกกู้
110,000,000.00
2 ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
100,000.00
3 ดอกเบี ้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
0.00
4 ผลตอบแทนจากการถือหุ้นชสอ.(ปั นผล)
40,000.00
5 ผลตอบแทนจาการใช้ บริการสินเชื่อ
50,000.00
ชสอ. (เงินเฉลี่ยคืน)
6. ดอกเบี ้ยรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
0.00

122,485,266.83
93,657.90
37,225.34
56,908.09
39,779.62

130,000,000.00
100,000.00
0.00
65,000.00
50,000.00

442,207.63

10,000.00

10,000.00

49,963.55

10,000.00

1,000.00
15,000.00
1,000.00
500.00
500.00
1,500.00
1,000.00
0.00
110,220,500.00

1,270.00
16,600.00
780.00
160.00
0.00
1,300.00
200.00
709.01
123,226,027.97

1,000.00
15,000.00
1,000.00
500.00
500.00
1,500.00
1,000.00
0.00
130,255,500.00

7. ค่าตอบแทนสํานักงานตัวแทนประกันชีวิต

8. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารทางการเงิน
9 ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
10 ค่าธรรมเนียมสมุดคู่ฝาก
11 ค่าธรรมเนียมการถอนเงินเกิน 1 ครัง้ / เดือน
12 ค่าบํารุงห้ องประชุม
13 ค่าธรรมเนียมสมัครกรรมการ
14 ค่าธรรมเนียมโอนย้ ายสมาชิก
15 รายได้ เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้

ประมาณการ
ประจาปี 2560

4. ประมาณการรายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย
รายได้
1.ประมาณการรายได้
2.ประมาณการรายจ่าย
3.ประมาณการรายได้ สงู กว่ารายจ่าย

ปี 2559
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ปี 2560
110,220,500.00
123,226,027.97 130,255,500.00
43,751,450.00
40,008,484.68 55,904,340.00
66,460,050.00
83,217,543.29 74,351,160.00
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5. เป้าหมายการดาเนินงานระหว่ างปี 2560
รายได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จํานวนสมาชิกสมัครใหม่
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
เงินให้ ก้ สู ามัญ
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
เงินรับฝาก
ทุนเรือนหุ้น
เงินสถาบันการเงินอื่น

ปี 2559
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
150 คน
166 คน
15,000.00
16,600.00
1,500,000,000.00 1,182,727,600.00
100,000,000.00
108,331,280.00
200,000,000.00
280,997,701.26
120,000,000.00
151,863,580.00
1,500,000,000.00 1,189,000,000.00

มติ......................................................................

เป้าหมาย
ปี 2560
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
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่ องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อคา้ ประกัน ประจาปี 2560
ตามข้ อบังคับ ข้ อ 20
“วงเงินกู้ยืมหรือคํ ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ ้าประกันสําหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ ตามที่
จําเป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้ าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้ กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ ให้ ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือคํ ้า
ประกันสําหรับปี ใดก็ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมหรือคํ ้าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง “
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ให้ กําหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือคํ ้าประกัน ไว้ เป็ นจํานวน 945,000,000.00 บาท (เก้ าร้ อยสี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)
สําหรับในปี 2560 คณะกรรมการดําเนินการ ใคร่เสนอขออนุมตั ิกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํ ้าประกัน ใน
วงเงิน 1,085,000,000.00 บาท ( หนึ่งพันแปดสิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติ …………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่ องเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2560
การดําเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2560 เพื่อให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 โดยให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
เลือกตังจากสมาชิ
้
กนัน้ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ได้ มีมติเกี่ยวกับการเลือกตัง้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการดําเนินการ ในปี 2559 มี 15 คน จะครบวาระในเดือน พฤศจิกายน
2559 จํานวน 8 คน และลาออกระหว่างวาระ 1 คน ดังนี ้
1.1 กรรมการที่ครบวาระ คือ
(1) นายสุธี
ธิติมทุ า
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลําพูน / บํานาญ
(2) นายกมล
เลาหกุล
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลําพูน / บํานาญ
(3) นายกําจร
ตันติวรานุรักษ์ ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอเมืองลําพูน
(4) นายรังสรรค์
วัชรกาวิน
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอลี ้
(5) นายศรีพรหม
กาสกูล
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอทุ่งหัวช้ าง
(6) นางประนอม
วิธี
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอบ้ านโฮ่ง
(7) นายศักดา
สมศักดิ์
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอเวียงหนองล่อง
(8) นายวรกิจ
ศรีผดุงอําไพ ตัวแทนหน่วยงาน รพ.ลําพูน
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1.2 กรรมการที่ลาออกระหว่างวาระ 1 คน คือ
(1) นายธีรศักดิ์
คทวณิช
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลําพูน
2. จํานวนกรรมการดําเนินการที่รับสมัครในปี 2560 มีดงั นี ้
2.1 ตําแหน่งประธานกรรมการ ดํารงตําแหน่ง 2 ปี (2560 - 2561)
2.2 จํานวนกรรมการดําเนินการที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี (2560 - 2561)
จํานวน 8 คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี ้
(1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน/ บํานาญ
จํานวน 1 คน
(2) โรงพยาบาลลําพูน / บํานาญ
จํานวน 1 คน
(3) อําเภอเมืองลําพูน
จํานวน 1 คน
(4) อําเภอบ้ านโฮ่ง
จํานวน 1 คน
(5) อําเภอลี ้
จํานวน 1 คน
( 6) อําเภอทุ่งหัวช้ าง
จํานวน 1 คน
(6) อําเภอเวียงหนองล่อง
จํานวน 1 คน
2.3 จํานวนกรรมการดําเนินการ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างวาระมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 1 ปี (2560) ดังนี ้
(1) หน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน จํานวน 1 คน
3. การเลือกตัง้
3.1 คณะกรรมการดําเนินการที่ได้ รับเลือกตังมี
้ วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตัง้
กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังอี
้ กแต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ในกรณีที่มีการเลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการสหกรณ์ แทนตําแหน่งที่ว่างให้ กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ที่ได้ รับเลือกตังอยู
้ ่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
3.2 สมาชิกประเภทสามัญทุกคนมีสิทธิเลือกกรรมการดําเนินการได้ 9 คน ตามโควตาหน่วยงาน
และอําเภอต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1 - 2.3
3.3 เลือกตังในวั
้ นที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูน
ตําบลป่ าสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
4. คุณสมบัติของผู้สมัครรั บเลือกตัง้
4.1 ประธานกรรมการดาเนินการและกรรมการดาเนินการ
4.1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในหน่วยงาน หรืออําเภอนัน้ ๆ ในวันรับสมัคร
4.1.2 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด ประเภทสามัญอย่าง
สมบูรณ์
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4.1.3 ไม่เคยได้ รับโทษ จําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ที่กระทําโดยทุจริต
4.1.4 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ ออกจากราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้ าที่
4.1.5 ไม่เคยถูกให้ พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็ นที่สดุ ให้ พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการตามคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
4.1.6 ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทจุ ริต
ต่อหน้ าที่
4.1.7 ไม่เคยผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ้ไม่ว่าต้ นเงิน หรือดอกเบี ้ยในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปี ที่เลือกตังกรรมการดํ
้
าเนินการ เว้ นแต่กรณีการผิดนัด
นันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นจากการกระทําของตนเอง
4.1.8 ไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
5. หลักฐานการรั บสมัคร
5.1 ใบสมัครพร้ อมคํารับรองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด จํานวน 2 คน
และคํารับรองจากผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
5.2 รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 1 รูป และขนาด 3x 6 นิ ้ว (โปสการ์ดครึ่งตัวแนวตัง)้
จํานวน 1 รูป
5.3 เงินค่าสมัคร คนละ 100 บาท
6. กาหนดวันรั บสมัคร
- รับสมัคร ตังแต่
้ วนั ที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น (ยกเว้ นวันหยุดราชการ)
7. สถานที่รับสมัคร
- ขอรับใบสมัครและสมัครได้ ที่ฝ่ายจัดการ สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
ตังอยู
้ ่เลขที่ 263/1 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน 51000 หรือดาวน์โหลดจาก WWW.lpnphcoop.Com
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครและหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
8.1 ประกาศในวันที่ 17 ตุลาคม 2559
8.2 การกําหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตังจะกํ
้ าหนดตามลําดับก่อนหลัง
8.3 กรณีที่มีผ้ สู มัครมาสมัครพร้ อมกันก่อนเวลา 08.30 น ให้ ผ้ สู มัครจับสลากเรียงลําดับหมายเลข
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9. การลงคะแนนเลือกตัง้
9.1 เลือกตังโดยวิ
้
ธีหย่อนบัตรเลือกตังในวั
้ นประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
ตังแต่
้ เวลา 07.00 - 10.30 น.
9.2. เปิ ดหีบบัตรนับคะแนนแบบเปิ ดเผย ในเวลา 10.30 น.
10. ผู้สมัครทุกคนต้ องมายื่นใบสมัครด้ วยตนเอง และลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มตามที่
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด กําหนดต่อเจ้ าหน้ าที่ ผ้ รู ับสมัคร
11. ประกาศผลผู้ท่ไี ด้ รับการเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการเลือกตังจะประกาศผลการเลื
้
อกตังในวั
้ นประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
(วันที่ 24 ธันวาคม 2559)
12 จานวนผู้สมัคร ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนถูกต้ อง มีดังนี ้
12.1 ผู้สมัครตาแหน่ งประธานกรรมการ มีผ้ ูสมัคร จานวน 3 คน คือ
หมายเลข 1 นายธีรศักดิ์
คทวณิช
หมายเลข 2 นายจิระ
วิภาสวงศ์
หมายเลข 3 นายเนตร
พงษ์ต้ ยุ
12.2 ผู้สมัครตาแหน่ งกรรมการโดยแยกตามหน่ วยงานและอาเภอมีผ้ ูสมัครจานวน 13 คน คือ
หมายเลข 4 นายวรกิจ
ศรีผดุลอําไพ ตัวแทนหน่วยงาน รพ.ลําพูน
หมายเลข 5 นางปราณี
ลิ ้นฤาษี
ตัวแทนหน่วยงาน รพ.ลําพูน
หมายเลข 6 นางวัฒนา
นําพล
ตัวแทนหน่วยงาน รพ.ลําพูน
หมายเลข 7 นายพัฒฑณา อินทะชัย
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลําพูน
หมายเลข 8 นางบุษบา
อนุศกั ดิ์
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลําพูน
หมายเลข 9 นายรังสรรค์ วัชรกาวิน
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอลี ้
หมายเลข 10 นายกําจร
ตันติวรานุรักษ์ ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอเมืองลําพูน
หมายเลข 11 นายศรีพรหม กาสกูล
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอทุ่งหัวช้ าง
หมายเลข 12 นางประนอม วิธี
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอบ้ านโฮ่ง
หมายเลข 13 นายโรม
ชนะเดช
ตัวแทนหน่วยงาน อําเภอเวียงหนองล่อง
12.2 สมาชิกสหกรณ์ ฯ ประเภทสามัญทุกคน ทุกหน่วยงานมีสิทธิเลือกตังประธานกรรมการ
้
ดําเนินการ ได้ 1 คน และเลือกกรรมการได้ ทกุ หน่วยงานๆ ละ 1 คน ยกเว้ น หน่วยงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน เลือกได้ 2 คน
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13. ผลการเลือกตัง้
13.1 ตําแหน่งประธานกรรมการ 1 คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี (พ.ศ.2560 – 2561)
ผู้ที่ได้ รับเลือกตัง้ คือ .......................................................
13.2 ตําแหน่งกรรมการ 7 คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี (พ.ศ.2559 - 2560) ผู้ที่ได้ รับ
เลือกตัง้ คือ
(1) หน่วยงาน โรงพยาบาลลําพูน
คือ............................................. ....
(2) หน่วยงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน คือ…………………………………...
(3) หน่วยงาน อําเภอลี ้
คือ…………………………..............
(4) หน่วยงาน อําเภอเมืองลําพูน
คือ …………………………………..
(5) หน่วยงาน อําเภอทุ่งหัวช้ าง
คือ.................................................
(6) หน่วยงาน อําเภอบ้ านโฮ่ง
คือ.................................................
(7) หน่วยงาน อําเภอเวียงหนองล่อง
คือ .................................................
13.3 ตําแหน่งกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี (2560) ผู้ที่ได้ รายการเลือกตัง้ คือ
(1) หน่วยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน คือ................................................
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
มติ...............................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธาน กล่ าวปิ ดประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
เลิกประชุมเวลา............................. น

(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายสุธี

(ลงชื่อ)
(นายกาจร
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ธิติมุทา)
ผู้บนั ทึกการประชุม
ตันติวรานุรักษ์ )

ภาคผนวก
1. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเพื่อเกื อ้ กูลสมาชิกอาวุโส ประจําปี 2559
2. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิ การบําเหน็จสมาชิก ประจําปี 2559
3. สมาชิกคู่สมรสและบุตรสมาชิกที่ ถึงแก่กรรม ประจําปี 2559
4. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ศพ บิดา และมารดา ประจําปี 2559
5. หลักเกณฑ์ให้ เงินกู้สามัญ สําหรับสมาชิกสามัญ
6. หลักเกณฑ์ให้ เงินกู้สามัญสําหรับสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบํานาญ / บําเหน็จรายเดือน
7. หลักเกณฑ์ให้ เงินกู้สามัญ สําหรับสมาชิกสมทบ
8 หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน สําหรับสมาชิกทุกประเภท
9. หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามสัดส่วนของอัตราเงินได้ รายเดือน
10 . หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส
11. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว
12. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพ บิดา และมารดาของสมาชิก
13. สรุปข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์ ประจําปี 2559
14. โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยของสหกรณ์
15. คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 / เจ้ าหน้ าที่
16. ภาพกิจกรรม ประจําปี 2559
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1. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการเพื่อเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส ที่มีอายุครบตามระเบียบของ
สหกรณ์ ประจาปี 2559
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วยงาน วันเดือนปี เกิด อายุครบ สวัสดิการที่ได้ รับ
1 น.ส.พรรณี แก้ วโขง
2536
บํานาญ
17 ม.ค 2489
70
2,000
2 นางบุญยัง อินต๊ ะเผือก
1594
บํานาญ
11 ก.พ 2489
70
2,000
3 น.ส.ปราณี กาวารี
484
บํานาญ
1 ก.พ 2494
65
1,500
4 นางพัชรี
สุภานันท์
071
บํานาญ
16 ม.ค 2489
70
2,000
5 นายสุเทพ
วัชรกาวิน
1497
บํานาญ
19 มิ.ย 2494
65
1,500
6 นายถนิม
ดวงลัดดา
1987
บํานาญ
24 มิ.ย 2494
65
1,500
7 นางเทียมจันทร์ พึ่งสําเภา
1436
บํานาญ
31 มี.ค 2489
70
2,000
8 นางสมบูรณ์ ทิพย์ใหม่
2903
บํานาญ
15 เม.ย 2479
80
3,000
9 นางศรีจนั ทร์ นารัตน์
3116
บํานาญ
27 มิ.ย 2489
70
2,000
10 นางแสงหล้ า สิทธิสงคราม
607
บํานาญ
9 ก.ย 2484
75
2,500
11 นายจํารัส
ศิลปศุภร
865
บํานาญ
29 ส.ค 2494
65
1,500
12 นางอําไพ
มุ่งดี
270
บํานาญ
29 ก.ย 2484
75
2,500
13 นางมาลินี พีรนันทปั ญญา
1820
บํานาญ
22 ก.ย 2489
70
2,000
14 นายชวลิต เชษฐบุรี
2948
บํานาญ
24 ส.ค 2489
70
2,000
15 นางพิมพ์พรรณ คําบุญเรือง
1830
บํานาญ
13 ต.ค 2494
65
1,500
16 นางโสภา
พรหมวงศ์
2060
บํานาญ
24 ต.ค 2484
75
2,500
17 นางโสภา
กลมกล่อม
2723
บํานาญ
10 ก.ค 2494
65
1,500
18 นางอรพร
เสียงสูง
2128
บํานาญ
11 มิ.ย 2489
70
2,000
19 นางปั ทมา พระบาง
3028
บํานาญ
2 ก.ย 2494
65
1,500
20 นางอรภา
แสนเพ็ญ
612
บํานาญ
8 พ.ย 2494
65
1,500
21 นางกาบแก้ ว อินต๊ ะขัตย์
3133
บํานาญ
12 มี.ค 2479
80
3,000
22 นางละเอียด บุญญะโสภัต
940
บํานาญ
9 พ.ย 2494
65
1,500
23 นางสุขจิตมาศ จรัสรัศมี
581
บํานาญ
1 พ.ย 2489
70
2,000
24 นางวิบลู ย์รัตน์ ชัยสิทธิ์
3486
บํานาญ
20 พ.ย 2494
65
1,500
รวมทัง้ สิน้
24 ราย
46,500
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2. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก ประจาปี 2559
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นางสุวปรียา
ต๊ ะแดง
นางวรรณเพ็ญ อินต๊ ะขวา
นางศิวิลยั
ริยะป่ า
นางสุพัตรา
อินทโชติ
นางพนิดา ชัชวาลพศุตม์
นางแสงจันทร์ สงวนศิลป์
นางอมรรัตน์

สินธนกุลไพศาล

นายเจริญ
ฟั กนาค
น.ส.ประทุมวรรณ แซ่เชาว์
นางบุญวัฒนา อินทไชย
นางเทียมจันทร์ ศรีบรุ ี
นางอรพันธ์
แสงสว่าง
นายบุญนาค รัตนะชมภู
นายณฤทธิ์
วิโรรส
นางบุพพันธ์ คําธิตา
นายสุจิน

น.ส.บวรรัตน์

ใสสอาด

วงศ์สถาน

เลขทะเบียน
สมาชิก
320
2631
722
434
2375
2267
2173
1984
1495
1480
996
854
554
375
255
038
1107
รวมทัง้ สิน้ 17

สังกัดหน่วยงาน
รพ.ลี ้
รพ.ลี ้
สสอ.ป่ าซาง
รพ.ลําพูน
สสอ.แม่ทา
รพ.ลําพูน
รพ.แม่ทา
ร.พ.ลําพูน
รพ.ป่ าซาง
รพ.ลี ้
รพ.ลําพูน
รพ.ป่ าซาง
รพ.แม่ทา
รพ.ลําพูน
สสจ.ลําพูน
รพ.บ้ านธิ
รพ.ลําพูน
ราย

อายุการเป็ น บําเหน็จที่ได้ รับ
สมาชิก
30 ปี 11 เดือน
10,000
10 ปี 1 เดือน
5,000
28 ปี
10,000
30 ปี
10,000
13 ปี 3 เดือน
4,000
5 ปี 7 เดือน
4,000
15 ปี 5 เดือน
6,000
3 ปี 6 เดือน
6,000
21 ปี 9 เดือน
8,000
21 ปี 7 เดือน
8,000
25 ปี 9 เดือน
10,000
26 ปี 9 เดือน
10,000
29 ปี 9 เดือน
10,000
31 ปี 9 เดือน
10,000
34 ปี 9 เดือน
10,000
35 ปี 9 เดือน
10,000
24 ปี 6 เดือน
8,000
139,000
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3. สมาชิก คู่สมรส และบุตรสมาชิกที่ถึงแก่ กรกรม ประจาปี 2559

3.1 สมาชิกถึงแก่ กรรม

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
เลขทะเบียน สังกัด
สมาชิก หน่วยงาน

วัน เดือน ปี
ที่ถึงแก่กรรม

1

นางสุธีรา มาภาพ

309

รพ.ลําพูน 18 ม.ค 59

2

น.ส.กมลรัตน์
พิมพ์ทอง

2202

รพ.ลําพูน 24 ก.พ 59

3

นางนงเยาว์
แน่นอุดร

2699

บํานาญ

7 เม.ย 59

4

น.ส.อรุ ณี
สุวรรณาภา

062

บํานาญ

9 พ.ย 59

รวมทัง้ สิน้

4

ชื่อ - สกุล
ผู้รับผลประโยชน์
น.ส.นิรมล มาภาพ
นายสุริยนต์ มาภาพ
นายคําแหง พิมพ์ทอง
นางบัวจันทร์ พิมพ์ทอง
น.ส.ประนัดดา คชเสนีย์
นายสิริชยั
แน่นอุดร
น.ส.สิริลกั ษณ์ แน่นอุดร
น.ส.ภคมน แน่นอุดร
นายพิทกั ษ์ ริยะมงคล
นางจรัลศรี ริยะมงคล

ราย

สวัสดิการที่
ได้ รับค่า
สงเคราะห์ศพ

ค่าพวง
หรีด

30,000

300

25,000

300

15,000

300

30,000

300

100,000

1,200

3.2 คู่สมรสถึงแก่ กรรม

ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ผู้ถึงแก่กรรม
ชื่อ - สกุล
ว/ด/ ป
ที่ถึงแก่กรรม
นายวิชยั
นายศูนทร
นายปรีชา
นายศุภกร
นายเจริญ
น.ต.วินนั ท์

วรัตพงศ์
อินไชย
ใจเฉพาะ
รสชุ่ม
อินเทศน์
คําเครือ

14
21
25
27
29
25

สมาชิกที่ได้ รับสวัสดิการ
ชื่อ - สกุล
เลข
สังกัด
ทะเบียน หน่วยงาน

ธ.ค 2558 นางลํายอง วรัตพงศ์
ม.ค 2559 นางอรพรรณ อินไชย
ม.ค 2559 นางวไลพร ใจเฉพาะ
ม.ค 2559 น.ส.มนัสชนก ทับรัตน์
ก.พ 2559 นางคมคาย อินเทศน์
เม.ย 2559 นางศิริโสภา คําเครือ
รวมทัง้ สิน้ 6 ราย
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3.3 บุตรสมาชิก ถึงแก่ กรรม

1873
1723
775
3163
126
1026

บํานาญ
รพ.ลําพูน
บํานาญ
รพ.บ้ านโฮ่ง
สสอ.ป่ าซาง
รพ.ลําพูน

สวัสดิการที่ได้ รับ
ค่า
ค่าหรีด
สงเคราะห์ศพ
300
300
300
300
300
300
1,800

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
30,000

ผู้ถึงแก่กรรม
ลําดับ
1
2
3

สมาชิกที่ได้ รับสวัสดิการ
สวัสดิการที่ได้ รับ
เลข
ค่า
ค่า
ชื่อ - สกุล
สังกัดหน่วยงาน
ทะเบียน
หรีด สงเคราะห์ศพ
นางปิ ยภัทร ชัยไผ่
346
รพ.ลําพูน
300
5,000
นายไพโรจน์ จินดาหลวง
1125 รพ.บ้ านโฮ่ง
300
5,000
นายวิษณุ ชัยชาติตระกูล 2500 สสอ.ลี ้
300
5,000

ว/ด/ ป
ที่ถึงแก่กรรม
นายศัจธร ชัยไผ่
27 ม.ค 59
นายไพสันติ์ จินดาหลวง 29 ก.ย 59
นายวิวฒ
ั น์
8 ก.พ 59
ชัยชาติตระกูล
รวมทัง้ สิน้ 3 ราย
ชื่อ - สกุล

900

4. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ศพบิดา และมารดา ประจาปี 2559
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

บิดา มารดา ของ…………...
นางนุชสิรภัค คําวงค์ษา
น.ส.สายสมร จอมทัน
นางจรีรัตน์
ดนุพงศ์สิริ
นางปภาดา
ทัศนะเวทิน
นางมะลิ
ชนะพาล
นางนุชรี
จันทร์เอี่ยม
นายคนอง
มาภาพ
นางประเทือง มูลรังษี
น.ส.พันธญาณี ไชยแก้ ว
นางพรนิภา
ท้ วมผึ ้ง
นางมยุรี
กิติหม่อง
นายกมล
หวันห้ อ
นายจักรกฤษณ์ อโนต๊ ะ
น.ส.สายสมร จอมทัน
น.ส.สุนทรี
จันทร์สวัสดิ์
นายบรรเลง
ปั ญจบุรี
นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
นางวิไลพร
ปารมี

สังกัดหน่วยงาน ค่าหรีด สวัสดิการที่ได้ รับ
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.บ้ านโฮ่ง
300
1,500
รพ.ป่ าซาง
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ป่ าซาง
300
1,500
รพ.ป่ าซาง
300
1,500
สสอ.บ้ านธิ
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
สสอ.แม่ทา
300
1,500
รพ.บ้ านธิ
300
1,500
รพ.บ้ านโฮ่ง
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
ส่วนกลาง
300
1,500
สสจ.ลําพูน
300
1,500
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5. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา และมารดา ประจาปี 2559 (ต่ อ)

15,000

ลําดับ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

บิดา มารดา ของ…………...
นางวันทนีย์
สุขใจ
นางสุภาภรณ์ ธรรมานุวงศ์
นางอุไรวรรณ โพสถาพร
นางเพ็ญพรรณ ศรีชนะ
นางดาลัด
จันทรเสนา
น.ส.พัทยา
สุขศรี
น.ส.สุธินนั ท์ สว่างธรรมศรี
น.ส.อุดมลักษณ์ ณ เชียงใหม่
นางทัศนีย์
สิงหนาท
น.ส.กนกพร พรพิริยะวงษ์
นางธาดารัตน์ ชาเลศักดิ์

สังกัดหน่วยงาน ค่าหรีด สวัสดิการที่ได้ รับ
รพ.ป่ าซาง
300
1,500
รพ.ลี ้
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.บ้ านธิ
300
1,500
บํานาญ
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
บํานาญ
300
1,500
รพ.ทุ่งหัวช้ าง
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
รพ.ลําพูน
300
1,500
น.ส.ยุพเรศ
กาวี
รพ.ลําพูน
300
1,500
น.ส.อรพรรณ
ศรีวิชยั
รพ.ลําพูน
300
1,500
นายไกรสร
ไชยยา
สสอ.ป่ าซาง
200
1,500
นางสิริพันธ์
เกษอุดม
รพ.ลําพูน
300
1,500
นางสุพัตรา
อินทโชติ
รพ.ลําพูน
300
1,500
น.ส.ปวีณา
ยศน่าน
รพ.เวียงหนองล่อง
300
1,500
นายซอน
หมื่นจําปา บํานาญ
300
1,500
นางฉวีวรรณ ปั นวารี
รพ.บ้ านโฮ่ง
300
1,500
นางประนมพร มะโนเมือง รพ.ป่ าซาง
300
1,500
นายบรรจง
ถากําเลิศ
รพ.ลําพูน
300
1,500
นางพวงเรศ
นันทขว้ าง
บํานาญ
300
1,500
นางเกสร
วงค์ใจ
สสอ.แม่ทา
300
1,500
น.ส.ทิพวรรณ วังพฤกษ์
สสอ.ป่ าซาง
300
1,500
นางสุภาภรณ์ พญาราช
รพ.ลี ้
300
1,500
นางชนิดาภา ไกรธนสอน รพ.ลําพูน
300
1,500
นางกาญจนี
จะงาม
รพ.ป่ าซาง
300
1,500
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5. สมาชิกที่มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา และมารดา ประจาปี 2559 (ต่ อ)

ลําดับ
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

บิดา มารดา ของ…………... สังกัดหน่วยงาน ค่าหรีด สวัสดิการที่ได้ รับ
น.ส.อรุณสุดา อินบุรี
รพ.ลําพูน
300
1,500
นางลิซมอน
โปชัยคุปต์ สสจ.ลําพูน
300
1,500
นางเยาวลักษณ์ ปานแก้ ว รพ.ป่ าซาง
300
1,500
นายประสงค์
อุ่นนันกาศ สสอ.แม่ทา
300
1,500
นายพัฒนา
แสงพิงค์
รพ.ลําพูน
300
1,500
นายสถิตย์พงษ์ ยิ่งโยชน์
รพ.ลําพูน
300
1,500
นายฐิติพันธ์
ปวนคํา
รพ.บ้ านธิ
300
1,500
นางโสภิต
หมื่นไชยศรี สสจ.ลําพูน
300
1,500
นายอนุรัฐ
สวัสดิ์อารีย์ รพ.ลําพูน
300
1,500
นางณัฐธยาน์ อุ่นเจริญ
รพ.ลําพูน
300
1,500
นายศุภชัย
แก้ วหล้ า
สสอ.แม่ทา
300
1,500
นางพิพัฒ
เกาะแก้ ว
รพ.ลําพูน
300
1,500
นางธีรเนตร เปรมวิทยาคุณ สสอ.เวียงหนองล่อง 300
1,500
นางวราภรณ์
เตชะวัชรีกลุ รพ.ลําพูน
300
1,500
น.ส.นัชชา
เพิ่มสุภัคกุล รพ.ลําพูน
300
1,500
นายจักรกฤษณ์ อินต๊ ะพิงค์ สสอ.ทุ่งหัวช้ าง
300
1,500
น.ส.ปราณี
กาวารี
บํานาญ
300
1,500
นางนิภาวรรณ์ อภิวงค์งาม สสอ.ป่ าซาง
300
1,500
รวมทัง้ สิน้ 63 ราย
18,800
94,500
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5. หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญสาหรั บสมาชิกสามัญ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
อายุการเป็ น
สมาชิก
6 เดือนขึน้ ไป
1 ปี ขึน้ ไป
3 ปี ขึน้ ไป
5 ปี ขึน้ ไป
7 ปี ขึน้ ไป

กู้ได้ จานวน...
เท่าของ
เงินเดือน
90 เท่า
90 เท่า
90 เท่า
90 เท่า
90 เท่า

จานวนเงินที่ก้ ไู ด้ (บาท)
ไม่ เกิน 1,200,000.00
1,200,001.00 – 1,500,000.00
1,500,001.00 – 2,000,000.00
2,000,001.00 – 2,500,000.00
2,500,001.00 - 3,000,000.00

จานวนงวดที่
ส่ งชาระ
(เดือน)
220
220
220
230
270

ผู้คา้
ประกัน
(คน)
3
4
5
7
8

การขอกู้
สัญญาใหม่
ชาระสัญญา
เดิมมาแล้ วไม่
น้ อยกว่ า
6 เดือน

โดยให้มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาให้ก้ ู ดังนี ้
1. สมาชิกที่ก้ สู ามัญโดยใช้ เงินค่าหุ้นคํ ้าประกันสามารถยื่นกู้ไม่ต้องรอระยะเวลาหนี ้สัญญาเดิมวงเงินไม่เกิน 98 %
2. สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลคํ ้าประกัน ต้ องมีค่าหุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 20 ของวงเงินกู้
3. สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลคํ ้าประกัน
วงเงินตังแต่
้
1,200,000.00 - 1,500,000.00 บาท ผู้คํ ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
- วงเงินตังแต่
้
1,500,000.00 - 2,000,000.00 บาท ผู้คํ ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
- วงเงินตังแต่
้
2,000,001.00 - 2,500,000.00 บาท ผู้คํ ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 3 คน
- วงเงินตังแต่
้
2,500,001.00 - 3,000,000.00 บาท ผู้คํ ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 4 คน
4. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการ 1 คน มีสิทธิคํ ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 8 คน
5. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการบํานาญ 1 คนมีสิทธิคํ ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เ กิน 5 คน
6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นลูกจ้ างประจํา 1 คน มีสิทธิคํ ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 4 คน
7 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รับบําเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิคํ ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 3 คน
8 สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินได้ รายเดือนหลังหักค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ แล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
9 การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้คํ ้าประกันอาจร้ องขอให้ ผ้ กู ้ ทู ําประกันชีวิตและหรือประกันสินเชื่อร่วมด้ วยก็ได้
โดยให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
10 สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 55 ปี ขึ ้นไป ให้ ส่งชําระหนี ้เงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยตามอายุราชการที่เหลือ ทังนี
้ ้เมื่อรวมอายุ
ของผู้ก้ กู บั ระยะเวลาทีชําระหนี ้เงินกู้แล้ ว - ถ้ าเป็ นข้ าราชการอายุต้องไม่เกิน 75 ปี
- ถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจําอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
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6. หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ
สาหรั บสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ / บาเหน็จรายเดือน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
*********************************** *****

การกู้เงินสามัญ
1. เป็ นสมาชิกตังแต่
้ 6 เดือนขึ ้นไป
2. การกู้เงินสามัญโดยใช้ เงินค่าหุ้นคํ ้าประกันให้ ก้ ไู ด้ ร้อยละ 98 %
3. การส่งชําระ
(1) สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไป ส่งชําระสูงสุดไม่เกิน 180 งวด (เดือน)
(2) สมาชิกที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ส่งชําระสูงสุดเท่ากับอายุ 75 ปี ลบอายุจริง
ไม่เกิน 220 งวด (เดือน)
4. การกู้เงินโดยใช้ บคุ คลคํ ้าประกันให้ ก้ ไู ด้ 60 เท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 1,500,000.00 บาท
(1) วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000.00 บาท ต้ องมีคนคํ ้าประกัน 2 คน
(2) วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 600,001.00 – 1,200,000.00 บาท ต้ องมีคนคํ ้าประกัน 3 คน และ
ต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
(3) วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 1,200,001.00 – 1,500,000.00 บาท ต้ องมีคนคํ ้าประกัน 4 คน และ
ต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
5. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบํานาญ 1 คน มีสิทธิคํ ้าประกันเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ รายอื่นได้ ไม่เกิน 5 คน
6. สมาชิกที่รับบําเหน็จรายเดือน 1 คน มีสิทธิคํ ้าประกันเงินกู้สามัญสมาชิกสหกรณ์รายอื่นไม่เกิน 3 คน
7. สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนภายหลังหักค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ แล้ วไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 10
8. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบํานาญที่มีอายุตงแต่
ั ้ 75 ปี ขึ ้นไป ให้ ก้ ไู ด้ ร้อยละ 98 ของเงินค่าหุ้นส่งชําระ
180 งวด (เดือน)
9. สมาชิกที่ชําระหนี ้สัญญาเดิมแล้ วไม่น้อยกว่า 6 งวด (เดือน) สามารถยื่นกู้สญ
ั ญาใหม่ได้
**************************************************
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7. หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญสาหรั บสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
*******************************

เงินกู้สามัญ
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นสมาชิกตังแต่
้
6 เดือนขึ ้นไป
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 98 ของเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้ ว
จํานวนงวดที่ส่งชําระสูงสุดไม่เกิน 120 งวด (เดือน)
การขอกู้สญ
ั ญาใหม่ต้องชําระเงินกู้สามัญเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เดือน)
ส่งเงินต้ นไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท
***********************************************
8. หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สาหรั บสมาชิกทุกประเภท
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
*************************************
1. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา
1.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
1.2 กู้ได้ ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท และต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ ว
1.3 จํานวนงวดที่ส่งชําระสูงสุดไม่เกิน 18 งวด (เดือน) งวดละ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
2. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบํานาญและสมาชิกที่รับบําเหน็ จรายเดือน
2.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
2.2 กู้ได้ ไม่เกิน 3 เท่าของเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือนไม่เกิน 80,000 บาท
และต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ ว
2.3 จํานวนงวดที่ส่งชําระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
3. สมาชิกสมทบ
3.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
3.2 กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 98 ของเงินค่าหุ้น ไม่เกิน 20,000 บาท
3.3 จํานวนงวดที่ส่งชําระสูงสุดไม่เกิน 15 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
************************************************
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9. หลักเกณฑ์ การถือหุ้นตามสัดส่ วนของอัตราเงินได้ รายเดือน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2548
**************************************

เงินได้ รายเดือน (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 - ขึน้ ไป

ถือหุ้นอย่ างน้ อย (หุ้น)
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150

จานวนเงิน (บาท)
400
500
600
700
800
900
1,000
1,200
1,400
1,500

หมายเหตุ

1. สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กําหนดก็สามารถทําได้ โดยแสดงความจํานง
เป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ
2. สมาชิกสามารถซื ้อหุ้นเพิ่ม (พิเศษ) เป็ นครังคราวได้
้
ตามประกาศของสหกรณ์
3. สมาชิกที่ชําระค่าหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ สําหรับเดือนนันส่
้ วนเงินค่าหุ้น
ที่สหกรณ์ได้ รับหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป

*********************************************
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10. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการเพื่อเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
************************************
สหกรณ์ จะจ่ ายเงินสวัสดิการเพื่อเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส ดังนี ้
1.
เป็ นสมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปี
จ่ายรายละ
2.
เป็ นสมาชิกที่มีอายุครบ 70 ปี
จ่ายรายละ
3.
เป็ นสมาชิกที่มีอายุครบ 75 ปี
จ่ายรายละ
4.
เป็ นสมาชิกที่มีอายุครบ 80 ปี
จ่ายรายละ
5.
เป็ นสมาชิกที่มีอายุครบ 85 ปี
จ่ายรายละ
6.
เป็ นสมาชิกที่มีอายุครบ 90 ปี ขึ ้นไป จ่ายรายละ
หมายเหตุ

2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
10,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เมื่อสมาชิกมีอายุครบตามหลักเกณฑ์ จะต้ องนําเอกสารสําเนาทะเบียนบ้ าน และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ ไปยื่นขอรับเงินได้ ที่ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด

***************************************************
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11. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิก
คู่สมรส และบุตรของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
**************************************
1. สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ตงแต่
ั้
180 วัน - 1 ปี
จ่ายศพละ 10,000 บาท
1.2 เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกิน กว่า 1 ปี ถึง 5 ปี
จ่ายศพละ 20,000 บาท
1.3 เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี
จ่ายศพละ 30,000 บาท
1.4 เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 10 ปี ถึง 15 ปี
จ่ายศพละ 40,000 บาท
1.5 เป็ นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า 15 ปี
จ่ายศพละ
50,000 บาท
2. คู่สมรสและบุตรของสมาชิก ถึงแก่กรรม สหกรณ์ จ่ายศพละ 5,000 บาท
หมายเหตุ : เมื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตรของสมาชิก ถึงแก่กรรมให้ ทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์
นําเอกสารสําเนาใบมรณะบัตร สําเนาทะเบียนบ้ าน (ของผู้ถึงแก่กรรม) และ สําเนา
บัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบ้ าน (ของผู้รับประโยชน์) อย่างละ 1 ฉบับ ไปขอรับ
เงินสงเคราะห์ได้ ที่ ฝ่ ายจัดการสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ภายใน 90 วัน
**************************************************
12. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสงเคราะห์ศพบิดา และมารดาสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่ มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
*************************************
สหกรณ์ ฯ จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา และมารดาของ สมาชิกสหกรณ์ฯ ศพละ 1,500 บาท
หมายเหตุ : เมื่อบิดา / มารดา ของสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ บตุ รซึ่งเป็ นสมาชิกนําเอกสาร สําเนาใบมรณะ
บัตร สําเนาทะเบียนบ้ าน (ผู้ถึงแก่กรรม) และสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาทะเบียนบ้ าน
(ของสมาชิก) อย่างละ 1 ฉบับ ไปขอรับเงินสงเคราะห์ได้ ที่ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ ออมทรั พย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด ภายใน 90 วัน
**********************************************
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13. สรุ ปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
****************************************
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด จัดตังขึ
้ น้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 มีรอบระยะ
เวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน ดําเนินธุรกิจด้ านสินเชื่อและธุรกิจเงินรับฝาก
ผลการตรวจสอบรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สรุปเป็ นภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางด้ าน
การเงิน และ การบริหารความเสี่ยง ในมุมของ 6 มิติ (CAMELS ANALYSIS) ได้ ดงั นี ้
มติท่ ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่ อความเสี่ยง ( Capital Strenght)
สหกรณ์มีหนี ้สินทังสิ
้ ้น..........ล้ านบาท เมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ์ 895 ล้ านบาท คิดเป็ น 0.82
เท่า1 แสดงว่าสหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอที่จะชําระหนี ้ เนื่องจากสหกรณ์มีทนุ มากกว่าหนี ้สินทังสิ
้ ้นของสหกรณ์
สหกรณ์มีทนุ สํารอง........ ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทัง้ สิ ้น.......ล้ าบาท คิดเป็ น........... แสดงว่า เงินทุน
ที่สหกรณ์ลงทุนในสินทรัพย์ทงหมดมี
ั้
0.02 ส่วนที่เป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ ณ 30 พฤศจิกายน 2558
สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนของสหกรณ์เมื่อเทียบกับปี ก่อนสูงขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ ......... 3 ซึ่งเกิดจาก
การระดมทุนจากสมาชิกและผลการดําเนินงานของสหกรณ์ อัตราการเติบโตของหนี ้สิน เมือ่ เทียบกับปี ก่อน
ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ ................. 4 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ ้นของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมสหกรณ์มีอตั รา
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้ อยละ ......... 5 หมายถึงทุนของสหกรณ์ 100 บาท ก่อให้ เกิดผลตอบแทน
แก่สหกรณ์ 7.51 บาท

สูตรการคิด 12 หน้ า
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หนี ้สินทังสิ
้ ้น
อัตราส่วนหนี ้สินทังสิ
้ ้นต่อทุน =
ทุนของสหกรณ์
ปี 2558
หนี ้สินทังสิ
้ ้น
= 736,882,889.99
ทุนของสหกรณ์ = 895,695,753.28
= 0.82
เท่า
2.
ทุนสํารอง
ทุนสํารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) =
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้น
ปี 2558
ทุนสํารอง
= 40,589,793.78
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้น = 1,632,578,643.27
= 0.02
เท่า

ปี 2557
หนี ้สินทังสิ
้ ้น = 559,999,006.50
ทุนของสหกรณ์ = 791,963,761.03
= 0.71 เท่า
-

ปี 2557
ทุนสํารอง
= 34,725,448.77
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้น = 1,351,962,767.53
= 0.03 เท่า

3.
ทุนปี ปัจจุบนั - ทุนปี ก่อน x 100
อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ (%) =
ทุนปี ก่อน
ปี 2558
ปี 2557
ทุนปี ปั จจุบนั - ทุนปี ก่อน x 100 =103,731,992.25 x 100
ทุนปี ก่อน
791,963,761.03
= ร้ อยละ 13.10

ทุนปี ปั จจุบนั - ทุนปี ก่อน x 100 =106,795,683.51x100
ทุนปี ก่อน
685,168,077.52
= ร้ อยละ 15.59

- ร้ อยละ
ปี 2557 ทุนปี ปั จจุบนั
ทุนปี ก่อน
ผลต่าง

= 895,695,753.28
= 791,963,761.03
= 103,731,992.25

ปี 2556 ทุนปี ปั จจุบนั = 791,963,761.03
ทุนปี ก่อน
= 685,168,077.52
ผลต่าง
= 106,795,683.51
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4. อัตราการเติบโตของหนี ้ ( % ) = หนี ้สินทังสิ
้ ้นปี ปัจจุบนั - หนี ้สินทังสิ
้ ้นปี ก่อน x 100
หนี ้สินทังสิ
้ ้นปี ก่อน
ปี 2558

ปี 2557

หนี ้สินปี ปั จจุบนั - หนี ้สินปี ก่อน x 100 = 176,447,418.57x100
หนี ้สินปี ก่อน
559,999,006.50
= ร้ อยละ 31.51

หนี ้สินปี ปั จจุบนั – หนี ้สินปี ก่อน x100 = 89,563,592.05 x100
หนี ้สินปี ก่อน
470,435,414.45
= ร้ อยละ 19.04

ปี 2557 หนี ้สินปี ปั จจุบนั = 736,446,425.07
หนี ้สินปี ก่อน = 559,999,006.05
ผลต่าง
= 176,447,418.57

5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ( % ) =

ปี 2556 หนี ้สินปี ปั จจุบนั = 559,999,006.50
หนี ้สินปี ก่อน
= 470,435,414.45
ผลต่าง
= 89,563,592.05

กําไรสุทธิ x 100
ทุนถัวเฉลี่ย

ปี 2557
กําไรสุทธิ x 100
ทุนถัวเฉลี่ย

63,349,673.50 x 100
843,829,757.16
= ร้ อยละ
7.65

ปี 2557
ทุนถัวเฉลี่ย = ทุนปี ปั จจุบนั + ทุนปี ก่อน
2
= 895,695753.28 + 791,963,761.03
685,168,077.52
2
= 843,829,757.16

ปี 2556
กําไรสุทธิ x 100
ทุนถัวเฉลี่ย
=

56,474,226.26 x 100
738,565,919.28
ร้ อยละ 7.65

ปี 2556
ทุนถัวเฉลี่ย = ทุนปี ปั จจุบนั – ทุนปี ก่อน
2
= 791,963,761.03 +

=

2
738,565,919.28

มติท่ ี 2 คุณภาพสินทรั พย์ ( Asset Quality)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เมื่อเทียบกับรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ
............. รอบ1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คิดเป็ นร้ อยละ.......... 2 หมายถึงสหกรณ์ได้ รับ
ผลตอบแทนจากการใช้
สินทรัพย์เพื่อก่อให้ เกิดผลกําไรกลับคืนในอัตราร้ อยละ 4.25 และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ณ 30
พฤศจิกายน
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2557 เมื่อเทียบกับปี ก่อนลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 0.25 ซึ่งเกิดจากการกู้ของสมาชิกลดลง และผลการ
ดําเนินงานของ
สหกรณ์
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1. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) = รายได้ ดอกเบี ้ย และ ผลตอบแทนจากการลงทุน
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นถัวเฉลี่ย
ปี 2557
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนฯ = 100,514,146.13
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นถัวเฉลี่ย
1,492,270,705.40
= 0.07 รอบ

ปี 2556
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนฯ = 83,386,516.07
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นถัวเฉลี่ย
1,253,783,129.75
= 0.07 รอบ

ปี 2557 สินทรัพย์ถวั เฉลี่ย = ส/ท ปี ปั จจุบนั + ส/ท ปี ก่อน
ปี 2556 สินทรัพย์ถวั เฉลี่ย = ส/ทปี ปั จจุบนั + ส/ท
ปี ก่อน
2
2
= 1,632,578,643.27 + 1,351,962,767.53
=
1,351,962,767.53+1,155,603,491.97
2
2
= 1,492,270,705.40
= 1,253,783,129.75

2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) = กําไรจากการดําเนินงาน x 100
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นถัวเฉลี่ย
ปี 2557
กําไรสุทธิ x 100
= 63,349,673.50 x 100
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นถัวเฉลี่ย
1,492,270,705.40
= ร้ อยละ 4.25

ปี 2556
กําไรสุทธิ
= 56,474,226.26x 100
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นถัวเฉลี่ย
1,253,783,129.75
= ร้ อยละ 4.50

3. อัตราเติบโตของสินทรัพย์ (%) = (สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ปัจจุบนั - สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ก่อน) x 100
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ก่อน
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ปี 2557

ปี 2556

(ส/ท ปี ปั จจุบนั –ส/ท ปี ก่อน x100 =280,615,875.74 x100
สินทรัพย์ทงปี
ั ้ ก่อน
1,351,962,767.53
= ร้ อยละ 20.76

(ส/ทปี ปั จจุบนั – ส/ทปี ก่อน x100 = 196,359,275.56x100
สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ก่อน
1,155,603,491.97
= ร้ อยละ 16.99

ปี 2557 = สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้น ปี ปั จจุบนั – สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ก่อน ปี 2556 = สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ปั จจุบนั – สินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้นปี ก่อน
= 1,632,578,643.27 – 1,351,962,767.53
= 1,351,962,767.53 – 1,155,603,491.97
= 280,615,875.74
= 196,359,275.56

มติท่ ี 3 ความสามารถในการบริ หารจัดการ (Management Ability)
โดยสร้ างธุรกิจในด้ านต่างๆ ของสหกรณ์ ซึ่งมีการดําเนินธุรกิจด้ วยกัน 2 ด้ าน ได้ แก่ การ
ให้ บริการสินเชื่อ และ การรับฝากเงิน มีอตั ราการเติบโตของธุรกิจ ณ 30 พฤศจิกายน 2557 ลดลงกว่าปี
ก่อนคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 12.91
1. อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) = มูลค่าธุรกิจรวมปี ปัจจุบนั - มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน x 100
มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน
ปี 2557
ปี 2556
(มูลค่าธุรกิจรวมปี ปั จจุบนั มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน) x 100 = ( 17,397,382.54) x 100
มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน
1,482,405,255.82
= ร้ อยละ – 1.17

(มูลค่าธุรกิจรวมปี ปั จจุบนั –
มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน) x 100 = 155,745,317.17 x 100
มูลค่าธุรกิจรวมปี ก่อน
1,326,659,938.65
= ร้ อยละ 11.74
=

มูลค่ าธุรกิจรวม 30 พ.ย 57
- มูลค่าธุรกิจสินเชื่อ ณ 30 พ.ย 57 เพิ่มระหว่างปี
= 1,266,922,300.00
- มูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน ณ 30 พ.ย 57 เพิ่มระหว่างปี = 198,085,573.28
มูลค่าธุรกิจรวม
= 1,465,007,873.28

เพิ่ม (ลด)
จากปี ก่อน

มูลค่ าธุรกิจรวม 30 พ.ย 56
(17,397,382.54)
- มูลค่าธุรกิจสินเชื่อ ณ 30 พ.ย 56 เพิ่มระหว่างปี
= 1,277,152,200.00
- มูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน ณ 30 พ.ย 56 เพิ่มระหว่างปี = 205,253,055.82
มูลค่าธุรกิจรวม
1,482,405,255.82

เพิ่ม (ลด)
จากปี ก่อน

มูลค่ าธุรกิจรวม 30 พ.ย 55
155,745,317.17
- มูลค่าธุรกิจสินเชื่อ ณ 30 พ.ย 55 เพิ่มระหว่างปี = 1,168,772,223.00
- มูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน ณ 30 พ.ย 55 เพิ่มระหว่างปี = 157,887,715.65
มูลค่าธุรกิจรวม
1,326,659,938.65
มติท่ ี 4 ความสามารถในการทากาไร (Earning)
กําไรเฉลี่ยต่อสมาชิกเท่ากับ
บาท1 เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเท่ากับ
บาท2
หนี ้สินเฉลี่ยต่อสมาชิกเท่ากับ
บาท3 อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหักค่าใช้ จ่าย
ดําเนินงานคิดเป็ นร้ อยละ 4
หมายถึงกําไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 100 บาท เป็ น
5
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน 7.23 บาท
อัตราใช้ จ่ายในการดําเนินงานคิดเป็ นร้ อยละ
หมายถึงรายได้ ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน 100 บาท เป็ นค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน 4.91
บาท อัตราการเติบโตของทุนสํารอง 30 พ.ย 57 เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนมีอตั ราลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 6
อัตราการเติบโตของทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและเมื่อ
เทียบ
7
กับปี ก่อนลดลง คิดเป็ นร้ อยละ
ด้ านการเติบโตของกําไรเมือ่ เทียบกับปี ก่อน มีอตั ราลดลง คิดเป็ น
ร้ อยละ 8 และอัตรากําไรสุทธิคิดเป็ นร้ อยละ 9
ของรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน หมายถึง รายได้ ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน 100 บาทเป็ นกําไรสุทธิ 63.03 บาท
1. กาไรต่ อสมาชิก (บาท) = กําไรสุทธิ
จํานวนสมาชิก
ปี 2557
ปี 2556
กําไรสุทธิ
= 63,349,673.50
จํานวนสมาชิก
2,153
= 29,423.91 บาท

2. เงินออมต่ อสมาชิก (บาท)

กําไรสุทธิ
=
จํานวนสมาชิก
=

56,474,226.26
2,095
26,956.67 บาท

= เงินรับฝากของสมาชิก + ทุนเรือนหุ้น
จํานวนสมาชิก

ปี 2557
เงินออมของสมาชิก = 1,083,569,408.92
จํานวนสมาชิก
2,153
= 503,283.52 บาท

ปี 2556
เงินออมของสมาชิก = 960,201,211.90
จํานวนสมาชิก
2,095
= 458,329.93 บาท
บาท
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3. หนีส้ ินต่ อสมาชิก (บาท) = หนี ้สินทังสิ
้ ้นของสมาชิก
จํานวนสมาชิก
= ลูกหนี ้ทุกชนิดก่อนหักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
จํานวนสมาชิก
ปี 2557
หนี ้สินทังสิ
้ ้นของสมาชิก =
จํานวนสมาชิก
=

ปี 2556
หนี ้สินทังสิ
้ ้นของสมาชิก =
จํานวนสมาชิก
=

4. อัตราค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานต่ อกาไรก่ อนหักค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน (%) = ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน x 100
กําไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
ปี 2557
= ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
x 100
กําไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
=
= ร้ อยละ

ปี 2556
= ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
x 100
กําไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
=
= ร้ อยละ

5. อัตราค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน (%) = ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน x 100
รายได้ ดอกเบี ้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน
ปี 2556
= ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
=
= ร้ อยละ

ปี 2555
= ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
=
= ร้ อยละ
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6. อัตราการเติบโตของทุนสารอง (%) = ทุนสํารองปี ปัจจุบนั - ทุนสํารองปี ก่อน x 100
ทุนสํารองปี ก่อน
ปี 2556
= ทุนสํารองปี ปัจจุบนั - ทุนสํารองปี ก่อน x 100
ทุนสํารองปี ก่อน
=
= ร้ อยละ

ปี 2555
= ทุนสํารองปี ปัจจุบนั - ทุนสํารองปี ก่อน x 100
ทุนสํารองปี ก่อน
=
= ร้ อยละ

ปี 2556

= ทุนสํารอง 30 พ.ย 56 – ทุนสํารอง 30 พ.ย 55
=
=
ปี 2555 = ทุนสํารอง 30 พ.ย 55 - ทุนสํารอง 30 พ.ย 54
=
=
7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) = ทุนสะสมอื่นปี ปัจจุบนั - ทุนสะสมอื่นปี ก่อน x 100
ทุนสะสมอื่นปี ก่อน
ปี 2556
= ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 56 – ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55x 100
ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55
=
x 100
= ร้ อยละ

ปี 2555
= ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 56 – ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55 x 100
ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55
=
x 100
= ร้ อยละ

ปี 2556 = ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 57 - ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 56
=
=
ปี 2555 = ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55 - ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 54
=
=
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= กําไรสุทธิปีปัจจุบนั - กําไรสุทธิปีก่อน x 100
กําไรสุทธิปีก่อน

8. การเติบโตของกาไร (%)
ปี 2556

ปี 2556

= กําไรสุทธิ 30 พ.ย 56 – กําไรสุทธิ 30 พ.ย 55 x 100
กําไรสุทธิ 30 พ.ย 55
=
x 100
= ร้ อยละ

ปี 2558

ปี 2555

9. อัตรากาไรสุทธิ (%)

= กําไรสุทธิ 30 พ.ย 55 – กําไรสุทธิ 30 พ.ย 54 x 100
กําไรสุทธิ 30 พ.ย 54
=
x 100
= ร้ อยละ

= กําไรสุทธิ 30 พ.ย 57 - กําไรสุทธิ 30 พ.ย 56
=
=
= กําไรสุทธิ 30 พ.ย 55 - กําไรสุทธิ 30 พ.ย 54
=
=
=

กําไรสุทธิ
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ปี 2556
=

ปี 2555

กําไรสุทธิ
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน x 100
=
x 100
= ร้ อยละ

=

กําไรสุทธิ
รายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน x 100
=
x 100
= ร้ อยละ
=

มติท่ ี 5 สภาพคล่ องทางการเงิน (Liguidity)
การดําเนินธุรกิจในการรวม มีการดําเนินงาน โดยมีรายได้ ค้ มุ ค่าใช้ จ่าย และมีผลกําไรมาก แต่เมื่อ
พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน พบว่าสหกรณ์
1. อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน (เท่า)

= สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน

ปี 2558
= สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
=
=
เท่า

ปี 2557
= สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
=
=
เท่า

2. อัตราลูกหนีร้ ะยะสัน้ ที่ชาระได้ ตามกาหนด (%) = ลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ได้ ชําระตามกําหนด x
100
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะสันที
้ ่ถึงกําหนดชําระ
ปี 2558
= ลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ชําระตามกําหนด x 100
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะสันที
้ ่ถึงกําหนดชําระ
=
x 100
= ร้ อยละ

ปี 2557
= ลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ชําระตามกําหนด x 100
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะสันที
้ ่ถึงกําหนดชําระ
=
x 100
= ร้ อยละ

มติท่ ี 6 ความเสี่ยง (Sensitivity)
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ คือ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี ้ยของสถาบันการเงิน

ข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย
การจัดขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ตัวแปร
ทุนดําเนินงาน
รายได้ ธรุ กิจหลัก
สมาชิก
ช่วงข้ อมูล (หน่วย : บาท) คะแนน ช่วงข้ อมูล (หน่วย : บาท) คะแนน ช่วงข้ อมูล(หน่วย : คะแนน
บาท)
0 - 6,000 1
0 - 5,000
1
0 - 28 1
6,001 - 30,000 2
5,001 - 23,000
2
29 - 55 2
30,001 - 145,000 3
23,001 - 107,000
3
56 - 108 3
145,001 - 706,000 4
107,001 - 500,000
4
109 - 213 4
706,001 - 3,440,000 5
500,001 - 2,324,000
5
214 - 420 5
3,440,001 - 16,770,000 6
2,324,001 -10,807,000
6
421 - 828 6
16,770,001 – 81,760,000
7
10,807,001 – 50,262,000
7
829 - 1,633 7
81,760,0001 ขึ ้นไป
8
50,262,001 ขึ ้นไป
8
1,634 ขึ ้นไป 8
ช่ วงคะแนนรวม
ขนาดสหกรณ์
1 -6
เล็ก
7 - 12
กลาง
13 - 18
ใหญ่
19 - 24
ใหญ่มาก
ข้ อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลํา พูน จํากัด 30 พฤศจิกายน 2558
จํานวนเงิน
คะแนน
ทุนดําเนินงาน
8
รายได้ ธรุ กิจหลัก
8
จํานวนสมาชิก
8
รวม
24
จากคะแนนรวม 3 ตัวแปรชี ้วัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด เป็ นสหกรณ์ขนาด“ ใหญ่ มาก “
หมายเหตุ อ้ างอิงจากข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย ปี 2554 กลุ่มวิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
ข้ อมูลเฉลี่ยสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
รายการ
หน่วย
ขนาดใหญ่มาก สาธารณสุขลําพูน จํากัด สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สูง (ตํ่า) กว่า
โครงสร้ าง
สินทรัพย์ต่อสหกรณ์
บาท 1,663,929,953.00
1,351962,767.53
(311,967,185.47)
สหกรณ์ต่อสหกรณ์
คน
3,361.00
2,095
(1,266)
มติท่ี 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อ
ความเสี่ยง
1.1 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
เท่า
1.00
0.71
(0.29)
1.2 อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์
เท่า
0.04
0.03
(0.01)
1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์
%
12.13
15.59
3.26
1.4 อัตราการเติบโตหนี ้
%
23.95
19.04
(4.91)
1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
%
7.2
7.65
0.45
มติท่ี 2 คุณภาพของสินทรัพย์
2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์
รอบ
0.05
0.07
0.02
2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
%
3.69
4.50
0.81
2.3อัตราเติบโตของสินทรัพย์
%
17.73
16.99
(0.74)
มติท่ี 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ
%
14.93
11.74
(3.19)
มติท่ี 4 การทากาไร
4.1 กําไรต่อสมาชิก
บาท
16,886.41
26,956.67
10,070.26
4.2 เงินออมต่อสมาชิก
บาท
375,089.44
458,329.93
83.240.49
4.3 หนี ้สินต่อสมาชิก
บาท
380,057.55
632,609.98
252,552.43
4.4 อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อกําไร
%
15.08
7.19
(7.89)
ก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
4.5 อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
%
11.93
17.09
5.16
4.6 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
%
5.65
73.59
67.94
4.7 อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ
%
13.15
15.83
2.68
4.8 อัตรากําไรสุทธิ
%
63.06
67.74
4.68
มติท่ี 5 สภาพคล่ อง
5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เท่า

0.45

0.23

(0.22)
หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรฉบับปี 2554 กลุ่มวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
สหกรณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โครงสร้ างผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
ข้ อมูลเฉลี่ยสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์
รายการ
หน่วย
ขนาดใหญ่มาก
สาธารณสุขลําพูน จํากัด สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สูง (ตํ่า) กว่า
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
%
100.00
100.00
100.00
สินทรัพย์หมุนเวียน
%
21.44
7.58
(13.86)
ลูกหนี ้ระยะยาว
%
65.98
92.29
26.31
เงินลงทุนระยะยาว
%
11.64
0.05
(11.59)
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์
%
0.27
0.02
(0.25)
ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อื่น
%
0.67
0.06
(0.61)
หนีส้ ิน
4.88
41.42
36.54
หนี ้สินหมุนเวียน
%
47.17
32.88
(14.29)
หนี ้สินระยะยาว
%
1.90
8.31
6.41
หนี ้สินอื่น
%
0.81
0.23
0.58
ทุนสหกรณ์
50.12
58.58
8.46
ทุนเรือนหุ้น
%
42.04
51.74
9.70
ทุนสํารอง
%
3.98
2.57
(1.41)
อื่น ๆ
%
4.10
4.27
0.17
ผลการดาเนินงาน
รายได้ และผลตอบแทนจาการลงทุน
%
100.00
100.00
เงินให้ ก้ ยู ืมและเงินฝาก
%
88.39
99.96
11.57
เงินลงทุน
%
11.61
0.04
(11.57)
ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย
%
26.31
37.52
11.21
เงินรับฝาก
%
19.10
15.96
(3.14)
เงินกู้ยืมระยะสัน้ – ยาว
%
7.21
21.56
14.35
รายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
%
73.69
72.72
(0.97)
รายได้ ที่มิใช่ดอกเบี ้ย
%
0.56
0.26
(0.50)
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
%
0.39
ค่าใช้ จ่ายดําเนินการ
%
10.81
5.24
(5.57)
กําไรสุทธิประจําปี
%
63.06
67.74
4.68

หมายเหตุ อ้ างอิงข้ อมูลจากข้ อมูลและอัตราส่วนสําคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ยปี 2554 กลุ่มวิเคราะห์
ภาวะเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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14. โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(Caoperative Financial Survelliance and Warning System ( CFSAWS) )
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สําหรับงวดรายปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
อัตราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์
อัตราการเติบโตของหนี ้
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
คุณภาพสินทรัพย์ ( Asset Quality)
อัตราหนี ้ค้ างชําระ
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์
ขีดความสามารถในการบริหาร ( Management Ability)
อัตราการเติบโตของธุรกิจ
การทํากําไร ( Earning Suffciency)
กําไรต่อสมาชิก
เงินออมต่อสมาชิก
หนี ้สินต่อสมาชิก
อัตราค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อกําไร
อัตราการเติบโตของทุนสํารอง
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
อัตราการเติบโตของกําไร / ขาดทุน
อัตรากําไรกําไรสุทธิ
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สภาพคล่อง (Liguidity)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
อัตราลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ชําระได้ ตามกําหนด
โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
( Cooperative Financial Surveillance and Warning System (CFSAWS) )
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน จํากัด
สําหรับรอบรายปี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ระดับเทียบเคียงกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อกําไร
(ก่อนหักค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน)

ลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ชําระได้
ตามกําหนด

ทุนสํารองต่อสินทรัพย์

ระดับวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวัง
เขียว
ว
เหลือง

ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังปกติ

ส้ ม

ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษ

แดง

ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังมากขึ ้น

ระดับวิเคราะห์และเฝ้าระวังพิเศษเร่งด่วน
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การเตรี ยมความพร้ อมในการวิเคราะห์
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15. คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
สุธี

รอง
1

รอง
2

กมล

สุเทพ

วรกิจ

ศรีพรหม

ประนอม

ยุพิน

เบญจพิศ

ศักดา

รังสรรค์

บัณฑิตา

ดํารงค์
เดช

กําจร

113
ที่ปรึ กษา
สสจ.ลําพูน
นพ.ปั จจุบนั

ผอ.รพ.ลําพูน

ผู้ตรวจสอบ
กิจการ

ผู้สอบบัญชี

เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ผู้จดั การ

จนท.อาวุโส
ด้ านการเงิน

จนท.สินเชื่อ

จนท.อาวุโส
ด้ านบัญชี

จนท.ธุรการ

จนท.การเงิน
และบัญชี
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16. ภาพกิจกรรม ประจาปี 2559
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
100 ปี การสหกรณ์ ไทย / วันสหกรณ์ แห่งชาติ

1

3

2

การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2558

4

5

6

7

นาพรปี ใหม่ / รดนา้ ดาหัว

8

9

10
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รั บมอบโล่ รางวัลสหกรณ์ ออมทรั พย์ ระดับดีเด่ น

11

12

14

15

13

16

ภาพกิจกรรม ประจาปี 2559
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
อบรมสมาชิกตามโครงการแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงิน
และเศรษฐกิจ ประจาปี 2559

17

18

19

มอบเงินสวัสดิการและร่ วมเคารพศพ

20

21

22
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ร่ วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก

23

24

25

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน

สสจ.ลําพูน 26

อําเภอบ้ านโฮ่ง 27

กรรมการเจ้ าหน้ าที่เข้ ารั บการอบรม / สัมมนา

28

31

29

32

30

33

ภาพกิจกรรมต่ าง ๆ
34

35

37

38

40

41

36

39

42

ภาพกิจกรรมต่ าง ๆ

43

46

49

44

45

47

50

48

51

