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พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ 
          พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
 
 
 
 

 
 

 
“ สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหน่ึง  ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

           โดยความสมัครใจของตนเอง  ในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ 
    โดยมีสิทธ์ิเสมอหน้ากันหมด  เพ่ือบ ารุงตัวเอง 
     ให้เกิดความจ าเริญในทางทรัพย์ “ 
 
 
          พระด ารัส พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหม่ืนพทิยาลงกรณ 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูป 

“สหกรณ์เป็นวธิจีัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน

โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์

โดยมัสทิธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่อบ�ารุงตัวเอง

ให้เกดิความจ�าเรญิในทางทรัพย์”

พระด�ารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ

พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  การท างานทุกอย่าง  ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึน้บ้างเป็นเร่ืองปรกติ 

ธรรมดาแต่เม่ือเกิดขึน้แล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิง้ไว้ให้เกิดความเสียหาย 
แก่งานได้ ผู้ปฏิบัตบิริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ตดิตามผลการปฏิบัตงิานอย่างใกล้ชิด 
จักได้ทราบถงึปัญหาสาเหตุท่ีเกิดขึน้และปฏิบัตแิก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที 
 
 

พระบรมราโชวาท 
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดนิทรเทพยวรางกูร 

 ในพธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ   
ณ  อาคารใหม่   สวนอัมพร 

วันท่ี  29   มีนาคม  พุทธศักราช  2539 
 

 
 
 
 
 
 

รูป   ร. 10 

การท�างานทุกอย่าง ย่อมต้องมปีัญหาขัดข้องเกดิขึ้นบ้าง เรื่อปกตธิรรมดา แต่เมื่อเกดิขึ้นแล้ว 

จะต้องรบีปฏบิัตแิก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกดิความเสยีหายแก่งานได้ ผู้ปฏบิัตบิรหิารงาน

จงึต้องเอาใจใส่ตดิตามผลการปฏบิัตงิานอย่างใกล้ชดิ จักได้ทราบถงึปัญหาสาเหตุที่เกดิขึ้น

และปฏบิัตแิก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที

บรมราโชวาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร

ในพธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศกึษาตากสถาบันราชภัฏ

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันที่ 29 มนีาคม พุทธศักราช 2539



 
 

ปรัชญา  อุดมการณ์  และหลักการสหกรณ์ 
    1. ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        ปรัชญาสหกรณ์ออมทรัพย์  คือระบบความคิดหรือ หลกัแหง่ความรู้หรือหลกัความจริงท่ีเก่ียวกบัสหกรณ์ 
          ออมทรัพย์  ซึง่ถ้าน าไปใช้ให้ถกูต้อง  จะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์  เชน่ 
          1.1  การประหยดัและออมเป็นหนทางท่ีจะท าให้คนชว่ยตวัเองได้  ทัง้นี ้จะต้องประพฤติปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ 
                 จนเป็นนิสยั 
         1.2  การช่วยตนเองโดยการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัระหวา่งบคุคลซึง่มีความสมัพนัธ์ ร่วมกนัอยา่งใด อยา่งหนึง่ 
                และมีความมุง่หมายอย่างเดียวกนัท่ีจะออมทรัพย์ร่วมกนัและจดัให้มีบริการให้กู้ ยืมเงินตามความจ าเป็น 
         1.3  สหกรณ์ออมทรัพย์ไมแ่สวงก าไร  ไมใ่ชก่ารกศุล  แตใ่ห้บริการแก่สมาชิกและชมุชน 
        1.4  ความเช่ือมัน่ในการร่วมมือกนัและการสนบัสนนุซึง่กนั  และกนัระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์  ย่อมน าไปสู่ 
               เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์   
     2. อุดมการณ์สหกรณ์ 
              ความเช่ือร่วมกนัท่ีวา่การชว่ยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์จะน าไปสู่การ 
    กินดีอยู่ดี  มีความเป็นธรรม และสนัตสิขุในสงัคม 
     3. หลักการสหกรณ์ 
     แนวทางท่ีสหกรณ์ยึดถือปฏิบตัเิพ่ือให้คณุคา่ของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยหลกัการ ท่ีส าคญั         
     7  ประการ  คือ 

หลกัการท่ี   1   การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกว้าง 
หลกัการท่ี  2    การควบคมุโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย 
หลกัการท่ี  3   การมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
หลกัการท่ี  4   การปกครองตนเองและอิสระภาพ 
หลกัการท่ี  5   การให้การศกึษา  การฝึกอบรมและสารสนเทศ 
หลกัการท่ี  6   การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์  
หลกัการท่ี  7  ความเอือ้อาทรตอ่ชมุชน 
 
 
 

 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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สารบญั 

                                                                                                                                                     หน้า 
พระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
พระบิดาแหง่การสหกรณ์ไทย 
ปรัชญา  อดุมการณ์  และหลกัการสหกรณ์ 
สารจากประธานกรรมการด าเนินการ 
หนงัสอืเชิญประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
ระเบียบวาระการประชมุ 

  ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1.1  ค ากลา่วเปิดประชมุ 
    1.2  แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุ 
    1.3  เร่ืองข้อก าหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 
  ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี  2560 
  ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    3.1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
    3.2  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2561 
  ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุ  ประจ าปี  2561 
    4.2  พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิ  ประจ าปี 2561 
    4.3   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ของสหกรณ์ 
    4.4  พิจารณาคดัเลอืกและก าหนดคา่ธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2561   
    4.5  พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจ าปี  2561 

4.6  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 
             4.7   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจดัซือ้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

                4.8  พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายรับ  - รายจา่ย  ประจ าปี 2562 
    4.9  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยมืหรือค า้ประกนั  ประจ าปี  2562 
    4.10  พิจารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2562 
  ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ภาคผนวก 

ภาพคณะกรรมการด าเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ  / ท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
 
 

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 

โปรดน ารายงานกิจการเล่มนีไ้ปในวนัประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2561 

ในวนัเสาร์ที่  15  ธันวาคม  2561 

ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป 

 
สารบญั 

                                                                                                                                                     หน้า 
พระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
พระบิดาแหง่การสหกรณ์ไทย 
ปรัชญา  อดุมการณ์  และหลกัการสหกรณ์ 
สารจากประธานกรรมการด าเนินการ 
หนงัสอืเชิญประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
ระเบียบวาระการประชมุ 

  ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
    1.1  ค ากลา่วเปิดประชมุ 
    1.2  แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุ 
    1.3  เร่ืองข้อก าหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 
  ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี  2560 
  ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    3.1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
    3.2  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2561 
  ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุ  ประจ าปี  2561 
    4.2  พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิ  ประจ าปี 2561 
    4.3   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ของสหกรณ์ 
    4.4  พิจารณาคดัเลอืกและก าหนดคา่ธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2561   
    4.5  พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจ าปี  2561 

4.6  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของสหกรณ์ พ.ศ.2561 
             4.7   เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจดัซือ้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

                4.8  พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายรับ  - รายจา่ย  ประจ าปี 2562 
    4.9  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยมืหรือค า้ประกนั  ประจ าปี  2562 
    4.10  พิจารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2562 
  ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ภาคผนวก 

ภาพคณะกรรมการด าเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ  / ท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
 
 

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 

โปรดน ารายงานกิจการเล่มนีไ้ปในวนัประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2561 

ในวนัเสาร์ที่  15  ธันวาคม  2561 

ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 

เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป 
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สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
 
 
 เรียน  ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด 

  กระผม  รู้สกึยินดีเป็นอยา่งยิ่ง  ท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
ล าพนู  จ ากดั  ตลอดระยะเวลา 2  ปีท่ีผา่นมาได้ด าเนินงานสหกรณ์ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้เปา้หมาย 
ไว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการบริหารจดัการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว ซึง่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั   ได้ผา่นการประเมินจากกรมสง่เสริมสหกรณ์   มีผลการด าเนินงานอยู ่ ในระดบั 
มาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี  2561  ระดับดีเลิศ  ซึง่เป็นผลงานท่ีนา่ภาคภมูิใจของสมาชิก 
 ในชว่งปีท่ีผา่นมา  คณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   
จ ากดั   ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรม ของสหกรณ์ให้เป็นระบบใหม ่ เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้สมาชิกเข้าถึง 
การให้บริการได้อย่างทัว่ถึง และรวดเร็ว ทนัตอ่เหตกุารณ์ เพ่ือให้เป็นตามแนวทางสหกรณ์และยคุ  4.0  นอก 
จากนัน้    ในช่วงปีตอ่ไป   เราจะพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   ให้ทนัสมยัย่ิงขึน้เพ่ือให้สมาชิกทกุทา่น   
ได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 โอกาสนี ้ กระผมขอขอบคณุ   สมาชิกสหกรณ์ฯ  ทกุทา่น  ทา่นนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัล าพนู   
ทา่นผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าพนู  และผู้บริหารทกุทา่น  ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ผู้สอบบญัชีสหกรณ์  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ท่ีชว่ยสง่เสริม  และสนบัสนนุ ให้การด าเนินงาน 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั    บรรลตุามเปา้หมายทกุประการ     ขออ านาจคณุพระศรี 
รัตนตรัย   และสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิทัง้หลาย   ดลบนัดาล  ให้ทกุท่านมีความสขุ   สขุภาพสมบรูณ์แข็งแรง  ทัง้กายใจ 
ตลอดไป 

 
 

 
 

(นายเนตร    พงษ์ตุ้ย) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด5



ท่ี  สอ.สธ.ลพ. ว. 01/ 2561            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู      จ ากดั 
                                   263  ถนนเชียงใหม ่ –  ล าพนู  ต าบลเหมืองง่า    
                                                                                             อ าเภอเมืองล าพนู     จงัหวดัล าพนู      51000 
 

6    ธนัวาคม  2561 
 
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่ 
สามญั   ประจ าปี  2561   ในวนัเสาร์ท่ี  15  ธนัวาคม  2561 ตัง้แตเ่วลา  07.00  น  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชมุ 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพนู  ต าบลป่าสกั  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าพนู  ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี  ้

1. เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
2. เร่ืองรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
3. เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
4. เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
5. เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 จงึขอเชิญสมาชิกทกุท่านโปรดเข้าร่วมประชมุ  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว  โดยพร้อม 
เพียงกนัด้วยจกัขอบคณุยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
                                                             (นายเนตร     พงษ์ตุ้ย) 
                                                         ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                             สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 

   
1. เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
2. เร่ืองรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2560 
3. เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

3.1 รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2561 
3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี   2561 

4. เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทนุ  ประจ าปี  2561 
4.2 พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิ   ประจ าปี  2561 
4.3 พิจารณาอนมุตัิการท าธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของสหกรณ์ 
4.4 พิจารณาคดัเลอืกและก าหนดคา่ธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี  2562 
4.5 พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี  ประจ าปี   2562 
4.6  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของสหกรณ์   พ.ศ.2561 
4.7 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิจดัซือ้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
4.8  พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ  รายรับ  -  รายจ่าย  ประจ าปี  2562 
4.9  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกนั  พ.ศ.2562 
4.10 พิจารณาเลอืกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2562 

                      5.   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค่านิยมของสหกรณ์
“มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

ค�าขวัญสหกรณ์
“เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส

ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ”

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด7



 
 
 

1.1      ค ากล่าวเปิดประชมุ 
ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั   ข้อ   70  “  การประชมุใหญ่ของ   

สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด หรือไมน้่อยกว่าหนึง่ร้อย 
คน ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ 
จ านวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน  จงึจะเป็นองค์ประชมุ “ 
บดันีไ้ด้มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียนและเข้าประชมุจ านวน ............คน  จากจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
........... ...... คน    จงึถือเป็นองค์ประชมุ   ขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี   2561   ณ     บดันี ้

1.2 แนะน าผู้ เข้าร่วมประชมุ 
1.2.1   จากส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าพนู 

   1)  - 
   2)  - 
  1.2.2   จากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู 
   1)  - 
   2)  - 
  1.2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   1)  - 
   2)  - 
  1.2.4 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
   1)  - 
   2)  - 

1.3      ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นยืนไว้อาลยัให้แก่เพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ในปี  2561  
                       จ านวนทัง้หมด   7   คน   

1.4 เร่ืองข้อก าหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 
ประธานในท่ีประชมุแจ้งข้อก าหนดเบือ้งต้น   ในการประชมุเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สหกรณ์ฯ 

 
 

ระเบียบวาระที่  1 
เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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1. ประธานท่ีประชมุด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ พร้อมทัง้ให้คณะกรรมการ หรือ   

ผู้จดัการเป็นผู้น าเสนอในรายละเอียดแตล่ะ ระเบียบวาระการประชมุ 
2.   สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชมืูอขึน้เหนือศรีษะให้ประธานในท่ีประชมุอนญุาตก่อน 

                   ทกุครัง้ 
3.   ให้ผู้อภิปรายแนะน าช่ือ  -  สกลุ  หมายเลขทะเบียนสมาชิก สงักดัหนว่ยของตนเองตอ่ประธานใน 

                  ท่ีประชมุ และการอภิปรายอยูใ่นประเดน็วาระการประชมุ 
  4.   ท่ีประชมุแหง่นี ้ไมมี่เอกสิทธ์ิคุ้มครอง    หากอภิปรายให้บคุคลอ่ืนได้รับความเสียหายผู้อภิปราย 

                  ต้องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้เกียรตติอ่ท่ีประชมุ 
  5.   การประชมุและการอภิปราย  ได้มีการบนัทกึภาพ และเสียงไว้เป็นหลกัฐานการประชมุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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การประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี  2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั 

วนัเสาร์ ท่ี  23  ธนัวาคม  2560 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพนู 

********************************** 
 คณะกรรมการด าเนินการที่มาประชุม 
  ล าดบั   ช่ือ   -   สกลุ    ต าแหนง่ 
     1  นายเนตร  พงษ์ตุ้ย   ประธานกรรมการ 
     2  นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์   รองประธานกรรมการ  คนท่ี  1 
     3  นายสเุทพ  พจน์สจุริต  รองประธานกรรมการ  คนท่ี  2 
     4  นายศรีพรหม  กาสกลู   กรรมการ  /  เลขานกุาร 
     5  นายวรกิจ  ศรีผดงุอ าไพ  กรรมการ 
     6  นายโรม   ชนะเดช   กรรมการ 
     7  นางประนอม  วิธี   กรรมการ 
     8  นางบษุบา  อนศุกัดิ์   กรรมการ 
     9  น.ส.เบญญ์จพิศ  หวลกาพย์  กรรมการ 
  10  น.ส.ยพุิน  น าปนูศกัดิ์  กรรมการ 
  11  นายด ารงเดช  มัน่ใจวงค์  กรรมการ 
  12  นายพฒัฑณา  อินทะชยั  กรรมการ 
  13  นางบณัฑิตา  ศรีวิชยั   กรรมการ 
  14  นายรังสรรค์  วชัรกาวิน  กรรมการ   
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1  นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   ผู้จดัการสหกรณ์   
  2  น.ส.ปรารถนา  สขุศรีวรรณ  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3  รศ.บญุสวาท  พฤกษิกานนท์  ผู้สอบบญัชี 
  4  น.ส.กมลชนก  พรหมารัตน์  ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี 
  5  นางพิชญาภร  จนัทิมา   นกัวิชาการสหกรณ์  ช านาญการ 
  6  นายมานะ  โภคนิมาศ หวัหน้าส านกังานตรวจบญัชีล าพนูสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี   2 
เร่ือง  รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี  2560 

    

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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 เร่ิมประชุมเวลา   09.00  น 
  เม่ือสมาชิกสหกรณ์ฯ  มาร่วมประชมุครบองค์ประชมุ  นายเนตร    พงษ์ตุ้ย  ประธานกรรมการ  

ประธานในท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุ  และด าเนินการประชมุ  ตามระเบียบวาระ   ดงันี ้
  ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1   ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ข้อ  70  “  การประชมุใหญ่ 
          ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ  ต้องมีสมาชิกมาประชมุไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของสมาชิกทัง้หมด 
          หรือในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชมุไมน้่อย 
                                            กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคน  จงึจะเป็นองค์ 
                                            ประชมุ 
     บดันี ้ ได้มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียน   และเข้าประชมุครบองค์ประชมุ   จ านวน  

       1,562 คน จากจ านวนสมาชิกทัง้หมด 1,818 คน ขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี     
        2560   ณ  บดันี ้

   1.2  แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
    1.2.1  จากส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าพนู 
               -   คณุพิชญาภร   จนัทิมา   นกัวิชาการสหกรณ์  ช านาญการ 
    1.2.2   จากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู 
               -   คณุมานะ   โภคินมาศ    หวัหน้าส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู 
    1.2.3   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
     -   น.ส.ปรารถนา   สขุศรีวรรณ 
    1.2.4   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
     -  รศ.บญุสวาท     พฤกษิกานนท์ 
     -   น.ส.กมลชนก    พรหมารัตน์ 
   1.3   ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นยืนไว้อาลยัให้แก่เพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม   
                                              ในปี  2560  จ านวน   4  คน 
   1.4   เร่ืองข้อก าหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 
    ประธานในท่ีประชมุแจ้งข้อก าหนดเบือ้งต้นในการประชมุ  เพ่ือให้การประชมุเป็นไป 
                                              ด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่สหกรณ์ 
   ที่ประชุม รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี   2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 
   มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559   

เม่ือวันท่ี  24  ธันวาคม  2559  ณ  ห้องประชุม  อบจ ล าพูน 
   โดยประธานได้เรียนชีแ้จงเพิ่มเตมิ   ในเร่ืองคณะรัฐมนตรีได้ประชมุปรึกษา  เม่ือวนัท่ี   
                                     30  ตลุาคม  2527 ลงมตเิห็นชอบและอนมุตัใิห้ข้าราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ 
                                     ลกูจ้างของสว่นราชการท่ีเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ไปประชมุประจ าเดือน 
                                     ได้โดยไมถื่อเป็นวนัลา  และไมเ่บกิคา่ใช้จา่ยจากต้นสงักดั  ทัง้นี ้ต้องได้รับอนญุาตจาก 

             ผู้บงัคบับญัชาก่อน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 3.1   เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2560 
ผู้จัดการ  :  การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
                    ชดุท่ี  37  ในปี  2560  ได้ด าเนินการอย่างรอบคอบ  โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  ปฏิบตังิาน 
        ภายใต้กฎหมาย   ข้อบงัคบั   ระเบียบ   และมตขิองคณะกรรมการด าเนินการท าให้เกิดผล 
       ประโยชน์สงูสดุแก่สมาชิก  เป็นไปตามเปา้หมายและนโยบายท่ีก าหนดไว้ 
  ในปี  2560  กรมสง่เสริมสหกรณ์และคณะกรรมการระดบัจงัหวดั  ตรวจประเมินตาม 
      โครงการ “ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล “ จ านวน  4  หลกัจากทัง้หมด  9  หลกั คือ หลกั 
      ท่ี 4  หลกัภาวะความรับผิดชอบ  หลกัท่ี  5 หลกัความโปร่งใส หลกัท่ี  6 หลกัการมีส่วนร่วม 
       และหลกัท่ี  8  หลกันิตธิรรม   ผลการตรวจผา่นการประเมินทัง้  4  หลกัด้วยคะแนนร้อยละ   
                 98.33 
  ขอสรุปผลการด าเนินงาน สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560  ดงัตอ่ไปนี  ้
 การถือหุ้นของสมาชิก 
 ทนุเรือนหุ้น  ยกมา    ณ   วนัท่ี  30   พ.ย.2559 จ านวน     1,034,328,920.00   บาท 
 ทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2560  จ านวน        161,534,180.00   บาท 
 ทนุเรือนหุ้นลดลงระหว่างปี  2560   จ านวน          10,502,400.00   บาท 
 ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ   ณ  วนัท่ี  30  พ.ย  2560 จ านวน     1,185,360,400.00   บาท 
 3.2  เงนิรับฝากจากสมาชิก 
        เงินรับฝาก   ยกมา  ณ   วนัท่ี  30  พ.ย  2559  จ านวน      436,180,349.25   บาท 
    เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2560   จ านวน      295,180,141.35   บาท  
   ลดลงระหวา่งปี  2560   จ านวน      198,321,893.85   บาท 
   คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พ.ย  2560 จ านวน      533,038,696.75   บาท 
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4.   เงินให้กู้แก่สมาชิก 
     เงินให้กู้แก่สมาชิก   ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พ.ย  2559  จ านวน   1,938,850,149.75   บาท 
            เพิ่มขึน้  ระหวา่งปี    จ านวน      972,799,797.00   บาท 
           ช าระ  ระหวา่งปี     จ านวน      833,935,597.25   บาท 
           คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พ.ย  2560  จ านวน   2,077,714,349.50   บาท  
 สมาชิกท่ีเป็นหนี ้  จ านวน  1,616  คน  คดิเป็นร้อยละ  67.31  ของสมาชิกทัง้หมด 
 สมาชิกไมเ่ป็นหนี ้ จ านวน    785  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.69  ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
5.   เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิอ่ืน ๆ 
 ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ท าสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินอ่ืน   
       จ านวน  1,189,000,000.00  บาท  ในระหวา่งปี 2560 ท าสญัญากู้ ยืมเงินจากสภาบนัการเงินอ่ืน จ านวน 
       1,115,000.00   บาท  เงินกู้ ยืมลดลง  จ านวน  74,000,000.00  บาท   
6.  เงนิทุนส ารอง 
 เม่ือสิน้ปีทางบญัชี  ณ  วนัท่ี 30  พ.ย  2559  สหกรณ์ฯ มีเงินทนุส ารองทัง้สิน้จ านวน 54,665,556.04 
      บาท  ในวนัสิน้ปีบญัชี  ณ  วนัท่ี  30  พ.ย  2560  มีเงินทนุส ารอง จ านวน  63,849,517.58  บาท  เพิ่มขึน้ 
      ระหวา่งปี 2560  จ านวน 9,183,961.54  บาท 
7.  รายได้   
 ในปี  2559  สหกรณ์ฯ  มีรายได้  จ านวน  123,226,027.97  บาท  ในวนัสิน้ปี  2560  สหกรณ์ฯ  
     มีรายได้ จ านวน  132,247,901.25 บาท  รายได้เพิ่มขึน้จากปี 2559  จ านวน  9,012,873.28   บาท 
8. รายจ่ายของสหกรณ์ 
 เม่ือสิน้ปี  2559  สหกรณ์ฯ  มีรายจา่ยทัง้สิน้  จ านวน 40,008,484.68 บาท ในวนัสิน้ปี 2560  สหกรณ์ ฯ 
    มีรายจา่ยทัง้สิน้  จ านวน 38,371,959.25 บาท  รายจ่ายลดลงจากปี 2559 จ านวน 1,636,525.43  บาท 
9.  ก าไรสุทธิ   
     เม่ือสิน้ปีบญัชีสหกรณ์ ฯ  ณ วนัท่ี 30  พ.ย 2559 สหกรณ์ฯ มีก าไรสทุธิ  จ านวน ทัง้สิน้ 83,217,543.29 บาท 
 และเม่ือสิน้ปีบญัชี  ณ  วนัท่ี  30  พ.ย 2560  สหกรณ์มีก าไรสทุธิ  จ านวน  93,875,942.00  บาท  ก าไรสทุธิ 
    เพิ่มขึน้จากปี 2559  จ านวน 10,658,398.71   บาท 

       10.  อัตราดอกเบีย้ 
             อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก  ทกุประเภท  ร้อยละ  6.50  ตอ่ปี  อตัราดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิก   
                ประเภทออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  3.80  ตอ่ปี 
         11   การให้สวัสดกิารด้านต่าง ๆ  แก่สมาชิก 
                 11.1  สวสัดิการสงเคราะห์ศพ 
                 11.2  สวสัดิการชว่ยเหลือกรณีสมาชิก / คูส่มรส  / บตุรสมาชิก ถึงแก่กรรม 
                 11.3  สวสัดกิารเพ่ือเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 
                 11.4  ทนุสวสัดกิารบ าเหน็จสมาชิก 
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                 11.5  ทนุสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ  บิดา  มารดา  ของสมาชิก 
                 11.6  ทนุสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่บตุร  หรือเป็นโสด 
                 11.7  สวสัดิการทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 
                 11.8  สวสัดิการ  ฌกส  สมาชิกสหกรณ์ฯ 
                 11.9  สวสัดิการ  ฌกส  สาธารณสขุไทย (สส.ธท) 
                 11.10 สวสัดกิาร  ฌกส  ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  (สส.ชสอ) 
                 11.11 การให้ทนุสาธารณประโยชน์ 
       12.  ด้านการลงทุนของสหกรณ์ 
 12.1  การลงทนุถือหุ้นของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากดั (ชสอ) โดยการถือหุ้นจ านวน 
                          8,798  หุ้น  มลูคา่หุ้นละ  500 บาท  เป็นเงิน 4,399,000.00  บาท ในปี 2560  สหกรณ์ฯ ได้รับ 
                          ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล  จ านวน  223,996.79  บาท  
   12.2  การลงทนุถือหุ้นในบริษัทสหประกนัชีวิต   จ ากดั  โดยการถือหุ้นเป็นจ านวน  50,000.00  บาท 
         13.  ด้านการพัฒนา 
     13.1  ด้านระเบียบ 
      ก าหนดระเบียบขึน้ถือใช้และแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบ   จ านวน  6  ฉบบั 
   13.2  ด้านการศึกษา  อบรม  ประชุม  สัมมนา 
      ใน ปี  2560  สหกรณ์ฯ ได้สัง่คณะกรรมการฯ / เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  จ านวน  11  ครัง้ / เร่ือง 
    13.3  ด้านการพัฒนาอาคาร ส านักงาน 
            จดัซือ้ครุภณัฑ์ส านกังาน  โต๊ะท างาน  เคร่ืองพิมพ์งาน  เป็นต้น 
   13.4   ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   13.5   ด้านการระดมทุนจากภายในและภายนอก 
   13.6   ด้านการเช่ือมโยงสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   13.7   ด้านการประชาสัมพันธ์ 
  มตทิี่ประชุม      รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  3.2  เร่ืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2560 
   น.ส.ปรารถนา  สุขศรีวรรณ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้แจ้งข้อมลูรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
    ประจ าปี  2560  ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ฯ  ดงันี ้

- วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ 
- ขอบเขตของการตรวจสอบ 
- การบญัชี  การเงิน  การด าเนินงาน  การลงทนุ  การรับฝากเงิน  ฯลฯ 
- ผลการด าเนินงาน 
- ผลจากการใช้เคร่ืองมือเตือนภยัทางการเงิน 
- ข้อสงัเกต  ข้อเสนอแนะ  และอ่ืน ๆ 

  มตทิี่ประชุม  รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1  เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทุน  และ งบกระแสเงนิสด   
                     ประจ าปี 2560   
    รศ.บญุสวาท   พฤกษิกานนท์  ผู้สอบบญัชี  ได้แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ 
    ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ซึง่ประกอบด้วย  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี  30 
    พฤศจิกายน  2560  งบก าไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  รวม 
    ถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตอ่ืุน และได้ให้ความเห็น    ดงันี  ้
     งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ   ณ  วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  2560   ผลการ 
    ด าเนินงานและกระแสเงินสด   ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระ 
    ส าคญัตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 มตทิี่ประชุม อนุมัติ 
 
 ระเบียบวาระท่ี   4.2  เร่ืองพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2560 
       การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2560 
       สหกรณ์ ฯ   มีก าไรสทุธิประจ าปี  2560   เป็นจ านวน  93,875,942.00   บาท 
        คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจดัสรรก าไรสทุธิตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ  28 
       ดงันี ้  1.   ก าไรสทุธิ    93,875,942.00   บาท  100  % 
          2.  ทนุส ารอง                                                 10,379,213.00   บาท              11.05  % 
          3.  คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย         30,000.00   บาท                 0.03  % 
          4.  เป็นเงินปันผล ร้อยละ  5.90                      65,478,718.75   บาท                69.75  %  
                5.  เป็นเงินเฉล่ียคืน  ร้อยละ    10.50               13,838,010.25  บาท                14,.74  % 
         6.  โบนสักรรมการ  /  เจ้าหน้าท่ี                        2,300,000.00   บาท                  2.45  % 
         7.  ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล                           50,000.00   บาท                 0.05  % 
         8.  ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ์                            100,000.00   บาท                 0.11  % 
         9.  ทนุสาธารณประโยชน์                                     100,000.00   บาท                0.11   % 
               10.  ทนุสวสัดกิารสมาชิก                                    1,500,000.00   บาท                1.60  % 
               11.   ทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการและส านกังาน         100,000.00   บาท                 0.11  % 
  มตทิี่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด15



 
       ระเบียบวาระท่ี 4.3  เร่ืองการพจิารณาคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2561   
 ตามข้อบังคับข้อ 102  และข้อ  104 
 ส าหรับในปี  2561  นี ้ ขอเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 

-   นางอารีรัตน์   กติกา 
-   ดร.อรรถพงศ์   พีระเชือ้ 

 มตทิี่ประชุม   เลือก  ดร.อรรถพงศ์   พีระเชือ้  ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกิจการ 
                                 ส าหรับ  1  ปี  จ านวน  66,000   บาท 
 
     ระเบียบวาระท่ี  4.4   เร่ืองการพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
                                  ประจ าปี   2561 
  ส าหรับปี  2561  มีผู้ตรวจสอบบญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์เสนอบริการ 
 สอบบญัชีมายงัสหกรณ์ฯ รวมทัง้สิน้  2  ราย  คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเบือ้งต้นแล้ว เห็นสมควร 
 เสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณา  โดยมีรายละเอียดการเสนอบริการสอบบญัชี   ดงันี  ้

1.  การเข้าปฏิบตังิานสอบบญัชี 
2. การจดัท าผลการสอบบญัชี 
3. บริการอ่ืน ๆ 
4. คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 

 มตทิี่ประชุม   - คัดเลือกบริษัท ไทยออดเิตอร์ กรุ๊ป จ ากัด โดย รศ. บุญสวาท พฤกษิกานนท์   
                                   เป็นผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  60,000  บาทต่อปี 
 
      ระเบียบวาระท่ี  4.5   เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ.2560 
 ประธานกรรมการ   ได้เสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณา  แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัฉบบัใหม ่โดยยกเลิก 
                           ข้อบงัคบัฉบบัเดมิท่ีถือใช้อยู่   เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ     สหกรณ์   
                                  พ.ศ.2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และเพ่ือให้เหมาะสมกบัการด าเนินงาน 
                                                  ของสหกรณ์ รายละเอียดตามแบบข้อความและเหตผุลส าหรับข้อความท่ีได้แก้ไข 
                                                  จากฉบบัเดมิ (แบบ  ท.ข. 2) ท่ีได้น าเสนอในท่ีประชมุพิจารณาโดย ละเอียดแล้ว 

 มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว  มีมตเิป็นเอกฉันท์  ให้สหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ    
                    โดยยกเลิกข้อบังคับฉบับเดมิทัง้หมด  และใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน 
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      ระเบียบวาระที่  4.6   เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปี 2561 
 แผนยุทธศาตร์ (ฉบับที่ 4)  ปี 2560 – 2562  คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ได้ร่วมกนั 
 ประชมุทบทวน  ประกอบด้วย 
  ยทุธศาสตร์ท่ี     1 เสริมสร้างความมัน่คงด้านการเงิน 
  ยทุธศาสตร์ท่ี        2 การควบคมุภายในและการจดัการความเส่ียง 
  ยทุธศาสตร์ท่ี     3 สง่เสริมพฒันาการบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
  ยทุธศาสตร์ท่ี    4 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ยทุธศาสตร์ท่ี   5 พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  6 สง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของสมาชิก 
  ยทุธศาสตร์ท่ี  7 สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 
 ประมาณการรายจ่าย   ประจ าปี  2561 

1. หมวดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี  ขอตัง้งบ    4,176,000.00   บาท  
2. หมวดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี / อปุกรณ์ ขอตัง้งบ     574,950.00   บาท 
3. หมวดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสมาชิก   ขอตัง้งบ                                   500,000.00   บาท 
4. หมวดคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานอ่ืน   ขอตัง้งบ                         5,518,000.00   บาท 
5. หมวดครุภณัฑ์   ขอตัง้งบ                 3,250,000.00   บาท 
6. หมวดรายจา่ยทางการเงิน    ขอตัง้งบ                                     46,280,000.00   บาท 

    รวมตัง้งบประมาณ          60,298,950.00  บาท 
 ประมาณรายการรับ   ประจ าปี  2561 
  ประมาณรายได้            140,426,000.00   บาท 
  ประมาณรายการจา่ย             57,048,950.00   บาท  
  ประมาณการรายได้สงูกวา่รายจา่ย          83,377,050.00   บาท 
 เป้าหมายการด าเนินงานระหว่างปี  2561 

1.   จ านวนสมาชิกสมคัรใหม่      150   คน 
2.   คา่ธรรมเนียมแรกเข้า        15,000.00   บาท 
3. เงินให้กู้สามญั        1,000,000,000.00   บาท 
4. เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน           100,000,000.00   บาท 
5. เงินรับฝาก            300,000,000.00   บาท 
6. ทนุเรือนหุ้น                     150,000,000.00   บาท 
7. เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอ่ืน                 1,500,000,000.00    บาท 
8. เงินรับฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน                     100,000,000.00    บาท 

 มตทิี่ประชุม  อนุมัติ 
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     ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าพนู (นางพิชญาภร  จนัทิมา)  แจ้งผลประเมินสหกรณ์สีขาว  จากองค์กร 
      ภายนอก  ซึง่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ผา่นมาตรฐาน  ระดบัดีเลิศ  เป็นสหกรณ์ชัน้หนึง่  
      พร้อมกบัมอบเกียรตบิตัรจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ 
     ประธาน   กล่าวปิดการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2560   
   เลิกประชุมเวลา  12.30   น 

  ลงช่ือ      เนตร   พงษ์ตุ้ย      ประธานที่ประชุม 
                                                          (นายเนตร   พงษ์ตุ้ย) 
                        ประธานกรรมการ 
            ลงช่ือ     ศรีพรหม   กาสกูล   ผู้บันทกึการประชุม 
                    (นายศรีพรหม   กาสกูล) 
                                                                     กรรมการ  /  เลขานุการ 
 
 มต.ิ.................................................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ระเบียบวาระท่ี  4.7   เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือค า้ประกัน  ประจ าปี 2561 
   ตามข้อบังคับ  ข้อ  18 
  ในปี   2560  สหกรณ์ฯ ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ ให้ก าหนดวงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนัไว้เป็น 
 จ านวน  1,085,000,000.00   บาท  ส าหรับในปี  2561  คณะกรรมการด าเนินงานใคร่เสนอขออนมุตัิ 
 ก าหนดวงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนั ในวงเงิน 1,200,000,000.00  บาท (หนึง่พนัสองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 มตทิี่ประชุม  อนุมัติ 
 
     ระเบียบวาระท่ี  4.8   เร่ืองเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี 2561 

1. จ านวนคณะกรรมการด าเนินการท่ีรับสมคัรในปี   2561  มีวาระการด ารงต าแหนง่  2  ปี  
(ปี 2561 - 2562) จ านวน   7  คน  แยกตามหนว่ยงาน  ดงันี ้

   (1)  สสจ.ล าพนู     จ านวน   1   คน 
   (2)  รพ.ล าพนู     จ านวน   3   คน 
   (3)  อ าเภอบ้านธิ    จ านวน   1   คน 
   (4)  อ าเภอป่าซาง   จ านวน   1   คน 
   (5)   อ าเภอแมท่า   จ านวน   1   คน 
  ผลการคัดเลือก / ผู้ได้รับการเลือกตัง้ 

(1)   สสจ.ล าพนู     คือ  นายแพทย์สธีุ  ธิตมิทุา 
(2)   รพ.ล าพนู      คือ  นางปราณี   ลิน้ฤาษี 

                                                              นางมาลีวรรณ  เกษตรทตั 
                                  แพทย์หญิงจนัทรทิพย์ จิตรวงค์ 

(3)   อ าเภอบ้านธิ   คือ   นายด ารงค์เดช  มัน่ใจวงค์ 
(4)   อ าเภอป่าซาง   คือ   นางสาวยพุิน             น าปนูศกัดิ์ 
(5)   อ าเภอแมท่า   คือ   นายโยธิน          จนัทร์ทิพย์ 

 มตทิี่ประชุม     อนุมัตผิลการเลือกตัง้ 
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ระเบียบวาระท่ี  3.1   เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2561 
  การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ชดุท่ี 38   

ในปี  2561  ได้ด าเนินการบริหารงานอยา่งรอบคอบ  ในการบริหาร ปี  2561  นีเ้ป็นไปตามเปา้หมาย   และ 
นโยบายท่ีก าหนดไว้ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  และปฏิบตังิานภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ และมติ 
ของคณะกรรมการด าเนินการ  ท าให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่สมาชิกสหกรณ์  และมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมี 
สนัตสิขุ  รวมถึงท าให้สหกรณ์มีความมัน่คง ตลอดจนรับฟัง  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิก ซึง่ก็ 
ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขและพฒันาระบบงานตา่ง ๆ   เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัทิ าให้เกิดความคลอ่งตวั  
และเกิดความเช่ือมัน่ในขบวนการสหกรณ์      ท าให้การด าเนินงานของสหกรณ์ประสบผลส าเร็จเป็นไปตาม 
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

ในปี  2561  สหกรณ์ฯ  ได้เข้าร่วมโครงการ “ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล “ และเข้ารับการตรวจ 
ประเมินจากเจ้าหน้าท่ีของกรมสง่เสริมสหกรณ์   และจากคณะกรรมการ ระดบัจงัหวดัซึง่มีทัง้หมด  9  หลกั   
ประกอบด้วย  หลกัท่ี  1   หลกัประสิทธิผล    หลกัท่ี   2  หลกัประสิทธิภาพ    หลกัท่ี  3  หลกัการตอบสนอง   
หลกัท่ี   4   หลกัภาวะความรับผิดชอบ    หลกัท่ี   5   หลกัความโปร่งใส     หลกัท่ี    6   หลกัการมีสว่นร่วม   
หลกัท่ี  7  หลกัการมอบอ านาจ   หลกัท่ี 8  หลกันิตธิรรม  และหลกัท่ี  9  หลกัความเสมอภาค ผลการตรวจ 

            ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดบัจงัหวดั คือ  ผา่นการประเมิน  ทัง้  9  หลกั  ด้วยคะแนนร้อยละ   
 98.70 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ท่ีประสบผลส าเร็จนัน้  เป็นเพราะได้รับความร่วมมือ ความเข้าใจ และ 
 ได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดียิ่งจากสมาชิก  ท่ีปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าพนู  
 ส านกังานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์จงัหวดัล าพนู  กรรมการ   เจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจาก 
            ทกุหน่วยงาน  คณะกรรมการด าเนินการขอขอบคณุมา  ณ  โอกาสนี ้ และขอสรุปผลการด าเนินงาน  สิน้สดุ   
            ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561 ดงัตอ่ไปนี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   3 
เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ 
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1.   ผลการด าเนินงาน  ปี  2561  เปรียบเทียบกับปี  2560 

  ตารางท่ี  1   สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ  2  ปี 
ท่ี รายการ ปี  2561 ปี  2560 เพิ่ม  (ลด) ร้อยละ 
1 จ านวนสมาชิก 1,844 1,818 26 1.43 

2 จ านวนสมาชิกสมทบ 616 583 33 5.66 

3 ทนุเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว 1,295,107,770.00  1,185,360,700.00 109,747,070.00 9.26 

4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 628,756,285.68 533,038,696.75 95,717,588.93 17.96 

5 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหวา่งปี 1,138,582,586.00 972,799,797.00 165,782,789.00 17.04 

6 เงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินอ่ืน 115,000,000.00 203,300,000.00 (88,300,000.00) (43.43) 

7 เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 20,000,000.00 50,000,000.00 (30,000,000.00) (60.00) 

8 เงินส ารอง 74,228,730.58 63,849,517.58 10,379,213.00 16.26 

9 เงินทนุสะสมตามข้อบงัคบั 4,070,968.00 3,260,332.00 810,636.00 24.86 

10 เงินทนุด าเนินงาน 2,247,533,262.46 2,139,886,204.32 107,647,058.14  5.03 

11 รายได้ 139,322,580.69 132,247,901.25 7,074,679.44 5.35 

12 รายจา่ย 36,997,096.75 38,371,959.25 (1,374,862.50) (3.58) 

13 ก าไรสทุธิ 102,325,483.94 93,875,942.00 8,449,541.94 9.00 

2.   สมาชิกภาพ 
      ตารางท่ี  2   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสมาชิก 

พ.ศ. สมาชิกยกมา 
ต้นปี    (คน) 

สมาชิกเข้าใหม ่
ระหวา่งปี  (คน) 

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

2551     1,437           81          -     71      3     -        -      -       1,444 
2552     1,444           79          -     64      2     -        -      2       1,455 
2553     1,455           81          -     65      2     -        -      5       1,464 
2554     1,464           93          -      42      2     -        1      3       1,509 
2555     1,509           71          -     36      5     -        -      4       1,535 
2556     1,535           57        46       25      5     -        1      6       1,601 
2557     1,601          48         19     25      1     -         -       1         1,641 
2558     1,641          49        11    17       1     -         -      1        1,682 
2559     1,682          73        50    18      1     -        -      4       1,782 
2560     1,782          41         14      14      1     -        -       4        1,818 
2561     1,818         46        12      22      5     -        -      5       1,844 
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   ตารางท่ี  3  การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสมาชิกสมทบ  
  

  พ.ศ. สมาชิกสมทบ 
  ยกมา ต้นปี  
      (คน) 

สมาชิกสมทบ 
     เข้าใหม ่
ระหวา่งปี  (คน) 

    โอนย้ายจาก 
   สมาชิกสามญั          
          (คน) 

                      สมาชิกสมทบพ้นสภาพ สมาชิกสมทบ    
     คงเหลอื 
 ณ  สิน้ปี  (คน) 

    ลาออก  
      (คน) 

โอนย้ายเป็นข้าราชการ                     
                (คน) 

  เสยีชีวิต 
     (คน) 

2551        203           91              -        32 6        -         256 
2552        256          114              -        24 7        -         339 
2553        339          97              -        62 17       1         356 
2554       356          144              -        36 3       1         460 
2555       460          95              -        73 8       -         474 
2556       474          111              1        44 46       2         494 
2557       494          96              6        65 19       -         512 
2558       512         110              -        46 11       -         565 
2559       565          93              -         52 50       -         556 
2660       556        106              -        65  14       -         583 
2661       583        102            12       55 -       2         616 

  
1   จ านวนสมาชิก  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560       จ านวน    1,818    คน  

 2   จ านวนสมาชิกสมทบ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560  จ านวน       583    คน 
3   จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ / โอนจากสมทบ    ระหว่างปี  2561         จ านวน        58    คน 

            4   จ านวนสมาชิกสมทบเข้าใหม ่ ระหวา่งปี  2561   จ านวน       102    คน 
5   จ านวนสมาชิกเสียชีวิต  ลาออก  โอนย้าย    ระหวา่งปี   2561      จ านวน        32    คน  

            6   จ านวนสมาชิกสมทบเสียชีวิต  ลาออก  โอนย้าย  ระหวา่งปี 2561 จ านวน        69    คน 
7   จ านวนสมาชิกคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561            จ านวน    1,844    คน 
8   จ านวนสมาชิกสมทบคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน 2561    จ านวน      616   คน 
9   สมาชิกเพิ่มขึน้จากต้นปี   จ านวน  59     คน     คิดเป็นร้อยละ   2.46 
10  สมาชิกท่ีเป็นหนี ้       จ านวน  1,639  คน     คดิเป็นร้อยละ   66.63   ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
11 สมาชิกท่ีไมเ่ป็นหนี ้      จ านวน    821  คน  คดิเป็นร้อยละ      33.37    ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
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ตารางท่ี   4   การเพิ่มขึน้ หรือ ลดลงของทุนเรือนหุ้น 

 
              

3.   การส่งเสริมการออมของสมาชิก 
            3.1  การถือหุ้นของสมาชิก 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ถือได้วา่เป็นสถาบนัการเงินของสมาชิก ด าเนิน 
   กิจการตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ใน  ข้อบงัคบั   ระเบียบ   มตท่ีิประชมุเพ่ือการบริการ 
   ด้านการเงิน   สง่เสริมการออม   การให้สินเช่ือ   และจดัสวสัดกิารให้สมาชิกรูปแบบตา่ง ๆ    ตามท่ีได้ 
  ก าหนดไว้ในระเบียบ โดยมุง่เน้นให้สมาชิก และครอบครัวของสมาชิกได้รับประโยชน์สงูสดุ ทัง้ทางตรง 

และทางอ้อม    เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตให้มัน่คง   และมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้    ตามควรแตโ่อกาสใน 
ระหวา่งปี  2561  สหกรณ์มีเงินออมประเภทหุ้น  ดงันี ้

            ทนุเรือนหุ้น  ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560   จ านวน    1,185,360,700.00  บาท 
            ทนุเรือนหุ้นเพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2561        จ านวน      183,147,490.00   บาท 
            ทนุเรือนหุ้นลดลงระหวา่งปี    2561        จ านวน        73,400,420.00   บาท 
            ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561  จ านวน   1,295,107,770.00   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี  2559 ปี 2560 ปี 2561 
สมาชิก 1,444 1,455 1,464 1,509 1,535 1,601 1,641 1,682 1,782 1,818 1,844
สมาชิกสมทบ 256 339 356 460 474 494 512 565 556 583 616

 -
 200
 400
 600
 800

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

ชื่อ
แก

น 
จ านวนสมาชิก    สมาชิกสมทบตัง้แต่ปี 2551 - 2561 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด22



 
 

  ปี 
    สมาชิก 
สมทบ (คน) 

ทนุเรือนหุ้น 
  ยกมาต้นปี  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี   ลดลงระหว่างปี   คงเหลือสิน้ปี เฉล่ียตอ่คน 

2551      1.700 256,507,420.00 75,268,410.00 13,393,160.00 318,382,670.00 187,283.92 
2552      1,794 318,382,670.00 74,568,540.00 12,104,350.00 380,846,860.00 212,289.21 
2553      1,820 380,846,860.00 81,418,310.00 16,307,260.00 445,957,910.00 245,031.81 
2554      1,969 445,957,910.00 99,432,420.00 11,417,950.00 533,972,380.00 271,189.62 
2555      2,009 533,972,380.00 91,640,880.00 19,623,370.00 605,989,890.00 301,637.58 
2556      2,095 605,989,890.00 108,318,770.00 14,870,250.00 699,438,410.00 333,680.82 
2557      2,153 699,438,410.00 104,946,580.00 14,662,380.00 789,722,610.00 366,801.03 
2558      2,247 789,722,610.00 127,301,420.00 17,570,980.00 899,453,050.00 400,290.62 
2559      2,338 899,453,050.00 151,863,580.00 16,987,710.00 1,034,328,920.00 442,399.02 
2560      2,401   1,034,328,920.00 161,534,180.00 10,502,400.00 1,185,360,700.00 493,694.59 
2561      2,460   1,185,360,700.00    183,147,490.00       73,400,420.00 1,295,107,770.00 526,466.57 

           ตางรางท่ี  5   การเพิ่มขึน้ หรือ ลดลงของเงนิรับฝาก 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ทุนเรือนหุน้ 318.38 380.85 445.96 533.97 605.99 699.43 789.72 899.45 1,034.33 1,185.36 1,295.11
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          3.2   เงินรับฝากจากสมาชิก   
  ในระหวา่งปี  2561  สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก   สมาชิกสมทบ   ดงันี ้
 เงินรับฝาก ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน   2560     จ านวน        533,038,696.75  บาท 
 เงินรับฝาก        เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2561      จ านวน        381,856,986.75  บาท 
   ลดลงระหวา่งปี    2561      จ านวน        286,139,397.82  บาท 
 เงินรับฝาก         คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561   จ านวน        628,756,285.68  บาท 

     ปี 
 สมาชิก 
สมทบ(คน) 

เงินรับฝาก 
    ยกมาต้นปี   เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  ถอนระหวา่งปี   คงเหลือสิน้ปี  เฉล่ียตอ่คน 

   2551    1,700 87,649,364.88 73,284,029.79    64,158,666.96    96,774,727.81        56,926.31 
   2552    1,794 96,774,727.81       142,492,350.77    87,144,945.71  152,122,132.87        84,794.95 
   2553    1,820    152,122,132.87       146,644,562.11  124,885,301.16  173,881,393.82        95,539.23 
   2554    1,969    173,881,393.82      171,224,389.49  122,448,243.73  222,657,539.58      113,081.53 
   2555    2,009    222,657,539.58       157,887,715.65  132,115,911.12  248,429,344.11      123,658.21 
   2556    2,095    248,429,344.11       201,887,701.32  189,554,243.53  260,762,801.90      124,469.12 
   2557    2,153    260,762,801.90       198,085,573.28  165,001,576.26  293,846,798.92      136,482.49 
  2558    2,247    293,846,798.92       209,291,164.59  167,853,213.01  355,284,750.50      149,214.40 
  2559    2,338    335,284,750.50       280,997,701.26  180,102,102.51  436,180,349.25   1,086,561.31 
  2560    2,401  436,180,349.25      295,180,241.35  198,321,893.85 533,038,696.75      222,008.95 
  2561 2,460  533,038,696.75 381,856,986.75 286,139,397.82 628,756,285.68 255,591.99 

 
 ตารางท่ี   6   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของเงินให้กู้แก่สมาชิก 

 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินรับฝาก 96.77 152.12 173.88 222.66 248.43 260.76 293.85 335.28 436.18 533.04 628.76
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4.   เงนิให้กู้แก่สมาชิก 

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  นอกจากจะสง่เสริมให้สมาชิกรักการออมแล้ว ยงัให้ 
             บริการด้านสินเช่ือให้แก่สมาชิกหลายประเภท เชน่  การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน เงินกู้สามญั เงินกู้พิเศษ 
             ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้เกิดความมัน่คง    ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  อยู่ดี   กินดี   
              มีสนัตสิขุ  ในการให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกนัน้ สมาชิกท่ีมีความจ าเป็นและมีความประสงค์จะใช้เงินกู้  
              สามารถย่ืนค าขอกู้ ได้  ตามประเภทท่ีสมาชิกต้องการ  การพิจารณาวงเงินกู้ ก็ขึน้อยูก่บัหลกัเกณฑ์ และ 
                  เง่ือนไขท่ีสหกรณ์ได้ก าหนดไว้ ในระหวา่งปี 2561 สมาชิกใช้บริการสินเช่ือกบัสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด    
            ดงันี ้
         เงินให้กู้แก่สมาชิก   ยกมา   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2560       จ านวน       2,077,714,349.50   บาท 
                   เงินให้กู้แก่สมาชิก  เพิ่มขึน้  ระหวา่งปี             จ านวน       1,141,582,586.00     บาท 
                   เงินให้กู้แก่สมาชิก  ช าระระหวา่งปี             จ านวน      1,017,406, 680.25   บาท 
                        เงินให้กู้แก่สมาชิก   คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561     จ านวน        2,201,890,255.25    บาท 
                       สมาชิกท่ีเป็นหนี ้      จ านวน   1,639  คน  คิดเป็นร้อยละ     66.63       ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
                        สมาชิกท่ีไมเ่ป็นหนี ้  จ านวน      821  คน  คิดเป็นร้อยละ      33.37      ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
 
 

ปี สมาชิก 
สมทบ (คน) 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 
    ยกมาต้นปี   ให้กู้ ระหวา่งปี   ช าระคืนระหวา่งปี    คงเหลือสิน้ปี   เฉล่ียตอ่คน 

2551 1,700    345,387,036.00    664,206,159.00        566,624,723.00    452,698,472.00     266,452.04 
2552 1,794   452,968,472.00    617,632,989.75        682,001,436.50    588,600,025.25     328,093.65 
2553 1,820   588,600,025.25    797,096,915.25        652,409,075.25    733,287,865.25     402,905.42 
2554 1,969   733,287,865.25    970,522,411.50        776,915,939.75    926,894,337.00     470,743.69 
2555 2,009   926,894,337.00   1,168,772,223.00        961,454,087.00 1,134,212,473.00     564,656.69 
2556 2,095 1,134,212,473.00 1,277,152,200.00     1,086,078,378.75 1,325,286,294.25     632,594.88 
2557 2,153 1,325,286,294.25 1,266,922,300.00     1,099,913,616.50 1,492,294,977.25     693,123.54 
2558 2,247 1,492,294,977.75 1,566,266,900.00     1,332,916,846.25 1,725,645,031.50     767,977.32 
2559 2,338 1,725,645,031.50 1,291,058,880.00     1,077,853,761.75 1,938,850,149.75     829,277.22 
2560 2,401 1,938,850,149.75    972,799,797.00        833,935,597.25 2,077,714,349.50     865,353.75 
2561 2,460 2,077,714,349.50 1,141,582,586.00 1,017,406,680.25 2,201,890,255.25 895,077.34 
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  การให้เงินกู้แก่สมาชิกแต่ละประเภท  ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม 2560  ถึง 30 พฤศจิกายน  2561 
 

 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงินใหกู้ ้ 452.97 588.60 733.29 926.89 1,134.21 1,325.29 1,492.29 1,725.65 1,938.85 2,077.71 2,201.89
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ท่ี ประเภทเงินกู้  จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
1 เงินกู้สามญั 

-   สามญัทัว่ไป 
-   เพ่ือซือ้จกัรยานยนต์ 
-   เพ่ือการศกึษาดงูาน 
-   เพ่ือซือ้รถยนต์ 
-   เพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยั 
-   เพ่ือช าระหนีส้ถาบนัการเงินอ่ืน 
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- 
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950,846,296.25 
  ................ 
20,000.00 

 
      ......................... 

2 เงินกู้พิเศษ 379 115,800,689.75 

3 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
-   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินปกติ 
-   เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 
1,706 

              256 

 
66,885,900.00 
   5,029,700.00 

                              รวมทัง้สิน้ 3,082 1,138,582,586.00 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด26



 
 

5.   เงนิกู้ยืมจากสถาบันการเงนิอ่ืนๆ 
      ในปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ท าสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
              อ่ืนเป็นจ านวนเงิน 203,300,000.00  บาท และในระหวา่งปี  2561  ได้ท าสญัญากู้ ยืมเงินจากสถาบนั 
                   การเงินอ่ืนอีกจ านวน 205,000,000.00  บาท    เงินกู้ ยืมลดลงจ านวน  293,300,000.00 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด27



 
 
6.   เงนิทุนส ารอง 

  เม่ือสิน้ปีทางบญัชี   ณ   วนัท่ี  30   พฤศจิกายน   2560  สหกรณ์ ฯ  มีเงินทนุส ารองทัง้สิน้   จ านวน 
             63,849,517.58  บาท  ในวนัสิน้ปีทางบญัชี   ณ   วนัท่ี   30   พฤศจิกายน   2561    มีเงินทนุส ารอง         
                       จ านวนทัง้สิน้  74,228,730.58 บาท  เงินทนุส ารองเพิ่มขึน้ระหวา่งปี  2561  จ านวน   
                         10,379,213.00  บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงินทนุส ารอง 16.81 19.01 21.91 25.81 29.65 34.72 40.59 47.19 54.67 63.85 74.23
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7.    รายได้ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั      มีรายได้สว่นใหญ่มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก   
               ดอกเบีย้เงินรับฝากธนาคาร   และรายได้เบด็เตล็ดอ่ืนๆ   ในปี   2560    สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้    จ านวน 
              132,247,901.25  บาท และในวนัสิน้ปีบญัชี  2561 สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้จ านวน 139,322,580.69 บาท 
                    รายได้เพิ่มขึน้จากปี  2560   จ านวน  7,074,679.44  บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายได้ 28.63 35.17 45.53 51.54 69.70 83.60 100.78 108.36 123.23 132.25 139.32
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8.   รายจ่ายของสหกรณ์ 
          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั  มีรายจา่ยสว่นใหญ่จะเป็นดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก    
               จากสมาชิก และรายจา่ยดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอ่ืน และรายจา่ยอ่ืนๆ   เม่ือสิน้ปี  2560 
               สหกรณ์มีรายจ่ายทัง้สิน้จ านวน  38,371,951.25  บาท   และในวนัสิน้ปี  2561   สหกรณ์มีรายจ่าย 
                ทัง้สิน้จ านวน  36,997,096.75บาท  รายจา่ยลดลงจาก  ปี  2560  จ านวน 1,374,862.50  บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ก าไรสทุธิ 7.65 8.82 11.7 14.43 20.94 27.12 37.53 37.04 40.01 38.37 36.99
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9.    ก าไรสุทธิ 
         เม่ือสิน้ปีทางบญัชีสหกรณ์   ณ  วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  2560   สหกรณ์ ฯ   มีก าไรสทุธิจ านวน 
                93,875,942.00  บาท    และเม่ือสิน้ปีทางบญัชี  ณ   วนัท่ี  30  พฤศจิกายน   2561  สหกรณ์ ฯ 
               มีก าไรสทุธิจ านวน  102,325,483.94  บาท   ก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี  2560    จ านวน 
                     8,449,541.94  บาท 
 

 
10.   อัตราดอกเบีย้ 
     ในรอบปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ได้ก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้    และ 
         อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินเพ่ือชว่ยเหลือ 
         สมาชิก  รวมถึงสง่เสริมการลงทนุของสมาชิก   ดงันี ้
      อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก  ปี  2561  ทกุประเภท  ร้อยละ  6.50  ตอ่ปี 
      อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก  จากสมาชิก  ปี  2561  ประเภทออมทรัพย์พิเศษร้อยละ  3.80  ตอ่ปี 
11.   การให้สวัสดกิารด้านต่างๆ  แก่สมาชิก 
        11.1  สวัสดกิารช่วยเหลือกรณีสมาชิก  /  คู่สมรส  /  บุตรสมาชิก เสียชีวิต 
                 ในระหวา่งปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ   
                 กรณีสมาชิก / คูส่มรส / บตุรสมาชิก  เสียชีวิต   จ านวน   15   ราย   แยกได้ดงันี ้
      ก.  สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม     จ านวน      7      ราย  เป็นเงิน         271,500.00   บาท 
                 ข.  คูส่มรสสมาชิกถึงแก่กรรม       จ านวน     6      ราย  เป็นเงิน            37,100.00   บาท 
                 ค.  บตุรสมาชิก    ถึงแก่กรรม       จ านวน     2      ราย  เป็นเงิน            10,600.00   บาท 
 
 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ก าไรสทุธิ 20.97 26.35 33.83 37.11 48.75 56.47 63.25 71.32 83.22 93.88 102.33

0

20

40

60

80

100

120

ก าไรสุทธิ ตัง้แต่ปี 2551 - 2561 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด31



 
        11.2  สวัสดกิารเพ่ือเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส 
      ในระหวา่งปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   ได้จา่ยเงินสวสัดิการเพ่ือเกือ้กลู 
                 สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายคุรบตามระเบียบของสหกรณ์  จ านวน  37  ราย  เป็นเงิน 106,000.00  บาท 
       11.3   ทุนสวัสดกิารบ าเหน็จสมาชิก 
                 ในระหวา่งปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้จา่ยทนุสวสัดิการบ าเหน็จ  ให้แก่ 
                 สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ  / ลาออกจากราชการก่อนก าหนด  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ไมน้่อย 
                 กว่า  120  งวด  (เดือน)  ขึน้ไป  หรือมีอายกุารเป็นสมาชิกครบตามเกณฑ์  และ ระเบียบสหกรณ์ ฯ   
                 จ านวน   42   ราย  เป็นเงิน   324,000.00  บาท 
      11.4   ทุนสวัสดกิารสงเคราะห์ศพ  บิดา  –  มารดา  ของสมาชิก 
                 ในระหวา่งปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้จา่ยเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพ 
                 บิดา – มารดา  ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเสียชีวิตทัง้หมด จ านวน  52  ราย  เป็นเงิน  93,250.00  บาท 
      11.5   สวัสดกิารทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
                 ในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิกทัง้หมด 
                 จ านวน  970  ทนุ  เป็นเงินจ านวน 601,000 บาท โดยได้มอบทนุการศกึษาเป็นทนุระดบัตา่งๆ ทัง้หมด 
                 8  ระดบั   ดงันี ้
                 11.5.1  ทนุระดบัอนบุาลศกึษา   จ านวน   90  ทนุ ๆ ละ  300  บาท            รวมเป็นเงิน    27,000  บาท   
                 11.5.2  ทนุระดบัประถมศกึษา  ปีท่ี  1 - 3  จ านวน  148 ทนุๆ ละ  400  บาท รวมเป็นเงิน  59,200  บาท 
                 11.5.3  ทนุระดบัประถมศกึษา  ปีท่ี  4 – 6 จ านวน  149  ทนุๆ ละ 500  บาท  รวมเป็นเงิน 74,500  บาท    
                 11.5.4  ทนุระดบัมธัยมศกึษา ปีท่ี  1  - 3  จ านวน  173  ทนุๆ ละ  600 บาท รวมเป็นเงิน  103,800  บาท 
 11.5.5  ทนุระดบัมธัยมศกึษา  ปีท่ี  4  - 6 จ านวน  144 ทนุ ๆ ละ  700 บาท รวมเป็นเงิน  100,800  บา   
                 11.5.6  ทนุระดบัการศกึษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีท่ี 1 – 3  จ านวน  15  ทนุ ๆ ละ  700 บาท 
                             รวมเป็นเงิน  10,500  บาท 
                 11.5.7  ทนุระดบัการศกึษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส)  ปีท่ี 1 – 2  จ านวน  7  ทนุ ๆ ละ  

                 800 บาท   รวมเป็นเงิน  5,600  บาท                                
    11.5.8  ทนุระดบัการศกึษาปริญญาตรี  ปีท่ี  1 -  4  จ านวน   244  ทนุ ๆ ละ  900  บาท   

                             รวมเป็นเงิน  219,600  บาท 
 ทัง้นี ้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั    จะโอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์พิเศษเพ่ือบตุร 
 ในวนัท่ี   31   ตลุาคม  2561  (ซึง่เป็นวนัออมแหง่ชาต)ิ 
      11.6   สวัสดกิารฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                         
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561  สมาคม ฯ  มีสมาชิก  
                 จ านวน   2,173   คน   กรณี  สมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์  ตามระเบียบและข้อบงัคบัของ 
                 สมาคมฯ  เป็นเงินจ านวนเทา่กบัจ านวนสมาชิก   ณ  ปัจจบุนั คณูด้วย  100  บาท (นบัจ านวนสมาชิก  
                 คงเหลือ   ณ   วนัท่ี   สมาชิกเสียชีวิต) 
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      11.7    สวัสดกิารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย  (สส.ธท) 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู     จ ากดั     สมคัรเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ 
                 สงเคราะห์สาธารณสขุไทย  (สส.ธท)    จ านวน   1989   คน   สมาชิกสมาคม ฯ    ทัง้หมดทัว่ประเทศ   
                 ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561  มีจ านวน  192,597  คน  กรณีสมาชิกของสมาคมฯ  เสียชีวิตจะได้ 
                 รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ จ านวนเทา่กบัจ านวนสมาชิกปัจจบุนั คณูด้วย 5.50 บาท  
      11.8   สวัสดกิารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย       
              (สส.ชสอ) 
                 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั สมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
                 สหกรณ์สมาชิกชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย   (สส.ชสอ)   ทัง้หมด   จ านวน   565    ราย 
                 สมาชิกสมาคมฯ  ทัง้หมดทัว่ประเทศ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2561 มีจ านวน  280,963 ราย กรณี 
 สมาชิกของสมาคมฯ  เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ  จ านวนเทา่กบัจ านวน   
 สมาชิก  ณ  ปัจจบุนัคณูด้วย  2.136  บาท 
      11.9 การให้ทุนสาธารณประโยชน์ 
                 ในระหวา่งปี  2561   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั    ได้ให้ทนุสาธารณประโยชน์แก่ 
                 สมาชิกและหนว่ยงานตา่งๆ สนบัสนนุการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และสงัคม จ านวน  26  รายการ 
                 เป็นเงินทัง้สิน้   35,072.00   บาท 
12.   ด้านการลงทุนของสหกรณ์ 
        12.1  การลงทุนถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ได้ลงทนุกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
                 จ ากดั(ชสอ) โดยการถือหุ้น จ านวน  8,798  หุ้นมลูคา่หุ้นละ 500 บาท เป็นเงินจ านวน 4,399,000.00 บาท        
                 โดยในปี 2561 สหกรณ์ฯได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเป็นเงินจ านวน  233,147.00  บาท    
       12.2  การลงทุนถือหุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั   ลงทนุในบริษัทสหประกนัชีวิต  จ ากดั  โดยการถือหุ้น 
                 เป็นเงินจ านวน  50,000.00  บาท 
       12.3  การลงทุนถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย  จ ากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั ลงทนุในชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย จ ากดั 
                 โดยการถือหุ้นเป็นจ านวนเงิน  100,000.00  บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน)  
13.   ด้านการพัฒนา 
 ใน  ปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ด าเนินงานด้านการพฒันา  ดงันี  ้
        13.1  ด้านระเบียบ 
                 คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดระเบียบขึน้ถือใช้และแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบ   ให้สอดคล้องกบัการ 
                 ด าเนินงาน  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สหกรณ์ฯ  และสมาชิก  โดยได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ   ดงันี  ้
 1.   ระเบียบวา่ด้วย “  เงินทนุสวสัดกิารวนัเกิด  “  พ.ศ.2561 
 2.   ระเบียบวา่ด้วย “  เงินทนุสวสัดกิารสมาชิกท่ีประสบอบุตัเิหตุ “  พ.ศ.2561 
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 3.   ระเบียบวา่ด้วย “ เงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพของสมาชิก  คูส่มรส และบตุร   พ.ศ.2561 
 4.   ระเบียบวา่ด้วย “ เงินสวสัดกิารสงเคราะห์ศพบดิา  มารดาของสมาชิก “  พ.ศ.2561 
 5.   ระเบียบวา่ด้วย “ ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก “  พ.ศ.2561  
 6.   ระเบียบวา่ด้วย “ เงินทนุสวสัดกิารสมาชิกอาวโุส “ พ.ศ.2561 
 7.   ระเบียบวา่ด้วย  “ เงินทนุสวสัดกิารสมาชิกท่ีเกษียณอาย ุ“  พ.ศ.2561 
 8.   ระเบียบวา่ด้วย  “ การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามญั “  พ.ศ.2561 
                 9.   ระเบียบวา่ด้วย  “ เงินสวสัดกิารส าหรับสมาชิกสมทบ “  พ.ศ.2561 
       13.2  ด้านการศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
 ในระหวา่งปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั ได้สง่คณะกรรมการด าเนินการและ 
                 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  เข้ารับการฝึกอบรมประชมุสมัมนาตามหน่วยงานตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบักิจการของ 
                 สหกรณ์ท่ีจดัขึน้  เชน่ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประทศไทย  จ ากดั สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศ 
                 ไทย   หรือหนว่ยงานราชการ   อ่ืนๆ   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพฒันา   และเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากร 
 ในการด าเนินงานของสหกรณ์  โดยสว่นรวม 
  1.  กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรม “ กรรมการด าเนินการใหม่ “  ณ   โรงแรมแฟลิกซ์เวอร์แคว   อ.เมือง 
   จ.กาญจนบรีุ 
 2.  ประธานและผู้จดัการเข้าร่วมประชมุใหญ่  ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากดั   
                      ณ  ศนูย์แสดงสินค้าและการประชมุอิมแพ็คเมืองทองธานี  จ.นนทบรีุ 

3 ประธาน  กรรมการและเจ้าหน้าท่ี  เข้าร่วมประชมุสมัมนา  “ บทบาทและหน้าท่ีของการเป็นกรรมการ “  
ณ   โรงแรมโลตสัปางสวนแก้ว   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่ 

 4.   ผู้จดัการเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบตักิาร  “ โครงการพฒันาความเข้มแข็งเพ่ือยกระดบัชัน้สหกรณ์ “ 
ณ  ห้องประชมุสหกรณ์จงัหวดัล าพนู  อ.เมือง  จ.ล าพนู 

5. ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีการเงินเข้ารับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conforence)  เร่ืองการปฏิบตัิ 
     ตามกฎหมายวา่ด้วย การปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีสหกรณ์จงัหวดัล าพนู 
6. ผู้จดัการ เจ้ารับการฝึกอบรม หลกัสตูร “ หลกักฎหมายในการบริหารสหกรณ์ “  ณ  ชมุนมุสหกรณ์ 
     ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากดั   อ.บางกรวย   จ.นนทบรีุ 
7. ผู้จดัการประชมุสมัมนา  “ ขัน้ตอนการด าเนินคดีสมาชิก ในกรณีผิดนดัช าระหนี ้“ ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูแมฮ่อ่งสอน  จ ากดั  อ.เมือง  จ.แมฮ่่องสอน 
8.  ผู้จดัการเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรพ่ีเลีย้ง เร่ือง “ การพฒันาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร 

จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ “ ณ  ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากดั   อ.บางกรวย  จ.นนทบรีุ 
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         13.3    ด้านการพัฒนาอาคารส านักงาน 
     ในระหวา่งปี  2561  คณะกรรมการด าเนินการ  ได้จดัซือ้ครุภณัฑ์   ดงันี ้
    1.     เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย  1  เคร่ือง   54,500.00   บาท 
     2.    เคร่ืองพิมพ์งาน   8  เคร่ือง                              39,620.00    บาท 
     3.    เคร่ืองคอมพิวเตอร์   6  เคร่ือง                                     153,250.00     บาท 
     4.    เคร่ืองส ารองไฟ   8  เคร่ือง                                      16,820.00    บาท 
                     5.   เคร่ืองมืองานระบบแลนด์   1   ชดุ                                   3,940.00    บาท         
     6.    โปรแกรม  Antivirvs     3   อนั                                        4,800.00    บาท 
     7.    เคร่ืองสแกนเนอร์           1  เคร่ือง                                 16,900.00    บาท 
     8.   ซกัโครก        1   ชดุ      2,490.00     บาท 
         13.4   ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     1.  มีการประชาสมัพนัธ์  ข้อมลูขา่วสาร  แบบฟอร์มตา่ง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็ปไซด์ของสหกรณ์                           
                     2.  มีการพฒันาด้านการประชาสมัพนัธ์รูปแบบใหม ่ เชน่ ผา่นแอพริเคชนัไลน์ 
                 3.  มีการพฒันาระบบการตรวจสอบข้อมลูออนไลน์ 
                     4.  พฒันาโปรแกรมข้อมลูตา่ง ๆ 
         13.5   ด้านการระดมทุนจากภายในและภายนอก 
     การระดมทุนจากภายใน 
      1.   ระดมทนุด้านทนุเรือนหุ้น  สง่เสริมให้สมาชิกท่ีย่ืนกู้ เงินประเภทสามญั  ออมเงินด้วยการให้ถือ 
                            หุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีกู้ ยืม และส่งเสริมให้สมาชิกท่ีมีเงินเหลือใช้จา่ยในครัวเรือนและอ่ืน ๆ   
                            มาออมโดยการซือ้หุ้นพิเศษ 
  2.   ให้สมาชิกสะสมทนุเรือนหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้  โดยหกั  ณ  ท่ีจา่ย 
            จากบญัชีเงินได้รายเดือนเป็นประจ าทกุเดือน 
      3.   ระดมทนุด้านเงินรับฝาก  สง่เสริมและเชิญชวนให้สมาชิกน าเงินมาฝากกบัสหกรณ์   โดยการ 
        ให้หกัเงินรับฝาก  ณ  ท่ีจ่ายจากบญัชีเงินได้รายเดือน  เป็นประจ าทกุเดือน  และน าเงินสดมา 
                            ฝากท่ีสหกรณ์ฯ 
  การระดมทุนภายนอก 
      1.   หาแหลง่เงินทนุจากหนว่ยงานตา่งๆ  ท่ีมีสมาคมหรือชมรมเป็นของตนเอง  น าเงินมาฝากไว้กบัสหกรณ์  
  2.   หาแหลง่เงินทนุ  โดยการกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ   ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต ่า  และสง่ช าระคืน 
                            ในระยะเวลายาว 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุท่ีเป็นพนัธมิตร น าเงินมาฝากไว้กบัสหกรณ์ 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด35



 13.6   ด้านการเช่ือมโยงสหกรณ์  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    1.   สหกรณ์ฯ   เป็นศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชมุนมุสหกรณ์ 
                            ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย   จ ากดั  (สส.ชสอ) 
  2.   สหกรณ์ฯ  เป็นศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                            สาธารณสขุไทย  (สส.ธท) 
  3.   สหกรณ์ฯ  เป็นส านกังานตวัแทนบริษัทสหประกนัชีวิต  จ ากดั 
  4.   สหกรณ์ฯ  เป็นส านกังานตวัแทนของบริษัทยเูน่ียนอินเตอร์ประกนัภยั   จ ากดั 
      5.   เช่ือมโยงเครือข่ายกบัชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 
      6.   เช่ือมโยงเครือข่ายกบัสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดั 
  7.   สหกรณ์ฯ  ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีเข้าเย่ียมเยือน 
         13.7   ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   1.    จดัท าขา่วสาร  ประชาสมัพนัธ์  ท าจดหมายขา่ว  และประกาศสหกรณ์กรณีตา่ง ๆ 
   2.    กรรมการหนว่ยงาน  เข้าร่วมประชมุในอ าเภอตา่ง ๆ ท่ีตนสงักดั 
   3.    ประกาศให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิก 
   4.  ชว่ยเหลือสมาชิกหรือหนว่ยงานท่ีประสบภยัพิบตัวิาตภยั   อทุกภยั  
   5.    แจ้งยืนยนัยอดทนุเรือนหุ้น  หนีเ้งินกู้   และเงินรับฝากเป็นรายบคุคล  100 % เป็นจดหมายปิดผนกึ 
   6.    แจ้งสมาชิกให้รับทราบถึงยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนเป็นรายบคุคล   เป็นจดหมายปิดผนกึ 
   7.    ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารผา่นระบบ  Line   และ Website  

            คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  38  ขอขอบคณุในความร่วมมือและความรับผิดชอบ  ตามบทบาท   
     หน้าท่ีของสมาชิกทกุทา่น  ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เจ้าหน้าท่ีจากส านกังาน  
     ตรวจบญัชีสหกรณ์ล าพนู  เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมสหกรณ์จากส านกังานสหกรณ์จงัหวดัล าพนู  ท่ีให้ความร่วมมือ 
     ในการบริหารสหกรณ์โดยยดึหลกัการ    อดุมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอดปี  2561   เป็นอยา่งดียิ่ง 

    จงึแจ้งท่ีประชมุใหญ่เพ่ือทราบ 
  มต.ิ.................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  3.2  เร่ืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี   2561 
                                         อรรถพงศ์     พีระเชือ้ 

เว้น 6 หน้า 
 
 
 

      ระเบียบวาระท่ี  4.1   เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทุน และ  
                                   งบกระแสเงนิสด  ประจ าปี  2561 

เว้น 19 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี  4 
เร่ือง เสนอเพื่อพจิารณา 
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รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด43



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด44



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด45



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด46



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด47



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด48



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด49



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด50



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด51



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด52



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด53



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด54



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด55



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด56



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด57



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด58



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด59



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด60



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด61



 
       ระเบียบวาระที่  4.2   เร่ืองพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ   ประจ าปี  2561 
         การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2561 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั มีก าไรสทุธิประจ าปี 2561  เป็นเงินจ านวน  102,325,483.94 บาท                
             คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจดัสรรก าไรสทุธิตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ  28  ดงัตอ่ไปนี ้

                            รายการท่ีจดัสรร ปี  2560 ปี  2561 
บาท % บาท % 

1. ก าไรสทุธิ 
2. ทนุส ารอง   

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10   ของก าไรสทุธิ 
3. คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   
        ร้อยละ  5   ของก าไรสทุธิ แตไ่มเ่กิน 30,000  บาท 
4. เป็นเงินปันผลร้อยละ  5.85 

แหง่เงินคา่หุ้นท่ีช าระแล้วของสมาชิกแตล่ะคน  คิดให้ 
       ตามสว่นของระยะเวลา 
5. เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ    10.85 

ของดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทที่ช าระระหวา่งปี 
6. โบนสักรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
        ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 
7. ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
        ไมเ่กินร้อยละ  2  แหง่ทนุเรือนหุ้นวนัสิน้ปี   
8. ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ์ 
        ไมเ่กินร้อยละ10 ของก าไรสทุธิ 
9. ทนุสาธารณประโยชน์ 

ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 
10. ทนุสวสัดิการสมาชิก 
       ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 
11   ทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการและส านกังาน  

93,875,942.00 
10,379,213.00 

 
30,000.00 

 
65,478,718.75 

 
 

13,838,010.25 
 

2,300,000.00 
 

50,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

1,500,000.00 
 

100,000.00 

100 
11.05 

 
0.03 

 
69.75 

 
 

14.74 
 

2.45 
 

0.05 
 

0.11 
 

0.11 
 

1.60 
 
0.11 
 

102,325,483.94 
11,374,844.44 

 
30,000.00 

 
72,234,413.25 

 
 

14,936,226.25 
 

2,300,000.00 
 

50,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

1,100,000.00 
 

100,000.00 

100 
11.11 

 
0.03 

 
70.59 

 
 

14.60 
 

2.24 
 

0.05 
 

0.10 
 

0.10 
 

1.08 
 

0.10 

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

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด62



 
 

รายละเอียดประกอบการพจิารณา 
ปี  2560 รายละเอียด ปี  2561 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
81,016,729.00 86.31 กลบัคืนสูส่มาชิก (4,5,8,9,10) 88,470,639.50 86.47 
10,529,213.00 11.21 เป็นของสหกรณ์ (2,7,11) 11,524,844.44 11.26 

30,000.00   0.03 เป็นคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ (3) 30,000.00  0.03 
2,300,000.00 2.45  เป็นโบนสั (6) 2,300,000.00  2.24 

 
 

  จงึขอเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

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

 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 
 
 
 

กลบัคืนสูส่มาชิก  

เป็นของสหกรณ์  

เป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์  

เป็นโบนสั  

กลบัคืนสูส่มาชิก 88,470,639.50  
คิดป็น 86.47 % 
 
 

เป็นของสหกรณ์  
11,524,844.44 
คิดเป็น 11.26 % 
 
 เป็นโบนสั 2,300,000.00 

คดิป็น 2.24 % 
 
 

เป็นค่าบ ารุงสนันิบาต 30,000.00 
คิดเป็น  0.03 % 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด63



 
 
     ระเบียบวาระท่ี  4.3  เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ 
  ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู    จ ากดั   ได้น าโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 

ประมวลข้อมลูทางบญัชี    การรับช าระคา่หุ้น    รับช าระหนีเ้งินกู้    และเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์   ท่ีสง่หกัเป็น 
ประจ าทกุเดือนจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก และจดัพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบสง่ไปยงัสมาชิกตามหนว่ยงาน 
ตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
 ในปัจจบุนัสหกรณ์  ได้พฒันาระบบตรวจสอบข้อมลูหุ้น  -  หนี ้  เงินรับฝากผา่นเว็ปไซต์  ( on Line )   เพ่ือ 
อ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก   โดยท่ีสมาชิกสามารถเลือกรับใบเสร็จรับเงินประจ าเดือนท่ีสหกรณ์  จดัสง่ในรูป 
แบบของกระดาษตามปกต ิ หรือเลือกรับใบเสร็จรับเงิน  ประจ าเดือนผา่นเว็ปไซต์  และสมาชิกสามารถท าธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ โดยเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้  ซึง่สหกรณ์เห็นวา่การให้บริการ  การท า 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ถือเป็นการปรับตวัสูย่คุเศรษฐกิจดจิิตอล   และเป็นการสนบัสนนุวิสยัทศัน์เชิงนโยบาย 
Thailand  4.0  ซึง่ในอนาคตสหกรณ์มีแผนพฒันาระบบให้บริการตา่ง ๆ  ผา่นชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีหลากหลาย 
ชอ่งทาง  เพ่ือให้สมาชิกได้รับความสะดวก  รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมลู ขา่วสารของสหกรณ์และเป็นการลดต้นทนุ 
คา่ใช้จา่ยด้านเอกสารแบบพิมพ์ของสหกรณ์รวมถึงเป็นการรณรงค์เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 ขณะเดียวกนักรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ได้ก าหนดวิธีการปฏิบตัเิก่ียวกบัการออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 
ท่ีใช้โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมลูเพ่ือเป็นแนวทางให้สหกรณ์ตา่ง ๆ  ได้ถือปฏิบตัิ   ซึง่คณะ 
กรรมการด าเนินการ   ชดุท่ี   38  ประชมุเม่ือวนัท่ี   6  ธนัวาคม  2561  มีมตนิ าเสนอขออนมุตักิารท าธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2561 
 มต.ิ.................................................................. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด64



 
     ระเบียบวาระท่ี  4.4  เร่ืองการพจิารณาคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 
              ตามข้อบังคับข้อ  102  และข้อ  104 
  ข้อ  102   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอกผู้ มีคณุวฒุิความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ   
การเงิน    การบญัชี   การบริหารจดัการเศรษฐศาสตร์   การสหกรณ์   กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์  และมี 
คณุสมบตัเิป็นผู้ผ่านการอบรม   การตรวจสอบกิจการ   จากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   หรือ   หนว่ยงานอ่ืนท่ีได้ 
รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์จ านวน  สามคน  หรือหนึง่นิตบิคุคล 

           ข้อ  104   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
             ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่นต าแหนง่ได้มีก าหนดเวลาหนึง่ปีทางบญัชี สหกรณ์ ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้ว 
ยงัไมมี่การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหมก็่ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดมิปฏิบตัิหน้าท่ีไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการ  ซึง่
ออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ซ า้ได้ 

ในปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  โดยท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  ได้เลือกตัง้  
ดร.อรรถพงศ์    พีระเชือ้  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั 

ส าหรับในปี  2562 นี ้ ขอเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั    1  ราย  ดงันี ้

 
         รายละเอียดการตรวจสอบกิจการ นางสาวอทุิศพร    ยอดปวน 
1.การเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
  - จ านวนครัง้ที่เข้าตรวจสอบ 
  - จ านวนผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบกิจการ 

-  สง่ผู้ช่วยผา่นการอบรมด้านบญัชีจากกรมตรวจ    
   บญัชีสหกรณ์  อยา่งน้อย  2  คน เข้าด าเนินการ   
   ตรวจสอบ  เข้าตรวจสอบทกุเดอืน 

2.การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 
 - รายงานระหวา่งเดือน 
 - รายงานประจ าปี 

-  รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ    
   ด าเนินการทกุเดือน 
-  รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี  1 ฉบบั 
   เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 

3.  การบริการอื่น ๆ -  บริการจดัท าบญัชี  วางแผนภาษีอากร ,  
   จดทะเบียนจดัตัง้กิจการ  ฯ ล ฯ 

4. คา่ธรรมเนียมในการตรวจสอบ    
    กิจการส าหรับ  1  ปี 50,000  บาท 

       

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพจิารณา 

 มต ิ……………………………………………… 

 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑
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ระเบียบวาระท่ี  4.5   เร่ืองการพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี            

                             ประจ าปี  2562 
                        ตามท่ี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้จดัท าการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบญัชีของสหกรณ์     โดยมี 
                             วตัถปุระสงค์กระจายงานด้านการสอบบญัชีส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง มีทนุ 
      ด าเนินการสงู   มีระบบการบริหารท่ีดี   และเพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์บรรลตุาม 
     วตัถปุระสงค์ของทางราชการท่ีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์โดย 
                            การตรวจสอบอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และต้องเป็นผู้ซึง่ขึน้ทะเบียนและ 
                            รับรองโดยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เท่านัน้ 
   ส าหรับปี  2562 มีผู้สอบบญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์เสนอบริการ 
    ตรวจสอบบญัชีมายงัสหกรณ์ฯ    ทัง้สิน้    2    ราย     คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเบือ้ต้นแล้ว 

  เห็นสมควร   น าเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาโดยมีรายละเอียดพอสงัเขป   ดงันี ้         
          

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบญัชี 

ส านกังานสอบบญัชี ไทยออดิเตอร์  กรุ๊ป 
โดย  นางชมพนูทุ    บวัจีน   10345 

ส านกังาน  สอบบญัชีนครพิงค์ 
โดย  นางสาวสขิรินทร์   แสงจนัทร์ 7873 

1.การเข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชี 
-   จ านวนครัง้ที่เข้าตรวจสอบ 
 
-   จ านวนผู้ช่วย ผู้สอบบญัชี 

 
-  เข้าตรวจสอบ  4 - 5  ครัง้ / ปี  ครัง้ละ 
    2 – 3 วนัท าการ 
-  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ไมน้่อยกวา่   4  คน 

 
-   เข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ  อยา่ง    
    สม ่าเสมอ  ไมต่ ่ากวา่  3-4 ครัง้ตอ่ปี 
-   ทีมงาน  2 – 4  คน 

2. การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 
-  รายงานระหวา่งปี 
 
 
-  รายงานประจ าปี 

 
- รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี 2 ครัง้ 
  และจะสง่ส าเนาให้กรมตรวจบญัชี    
  สหกรณ์ทราบทกุครัง้ 
-  รายงานการสอบบญัชีประจ าปีตาม     
   ระเบียบที่นายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด 

 
-  รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี 
   ส าหรับ   6  เดือน ให้สหกรณ์ทราบ 
 
-  รายงานการสอบบญัชีประจ าปี    
   ตามระเบียบท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์      
   ก าหนด 

3.  บริการอื่น ๆ  
 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่ง    
    ปีให้สหกรณ์ทราบ 
2. ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร   
    การเงิน  การบญัชี ตามทีเ่ห็นสมควร 
3. เข้าร่วมประชมุใหญ่ หรือประชมุ 
    กรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

-   ให้ค าแนะน าใน  ด้านการบริหาร     
     การเงินการบญัชี ตามที่เห็นสมควร 
2.  เข้าร่วมประชมุใหญ่ หรือประชมุ     
    คณะกรรมการ ตามความจ าเป็น      
    และสมควรท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

4. คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 70,000  บาท 85,000  บาท 
   

จึงขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพื่อพิจารณา 
 มติ............................................................................... 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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4.6  เร่ืองพจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของสหกรณ์  พ.ศ.2561 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

พ.ศ.2561 
 

ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข     เหตผุลท่ีขอแก้ไข 
ข้อ  50  คณุสมบตัขิองสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ 
 ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้

(1)  เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของ 
สหกรณ์ 

(2) ก.  เป็นลกูจ้างชัว่คราวหรือเป็นพนกังาน 
     ราชการสงักดัส านกังานสาธารณสขุ 
     จงัหวดัล าพนู หรือลกูจ้างชัว่คราวของ     
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู   
     จ ากดั หรือ 
 
 
ข.  เป็นบคุคลในครอบครัวของสมาชิกและ 
     บรรลนุิตภิาวะ 

(3) เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิงาม 
(4) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  

ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(5) เป็นผู้ มีความประสงค์จะท าธุรกิจหรือ 

ใช้บริการจากสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ี 

มีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 
 

ข้อ  50  คณุสมบตัขิองสมาชิกสมทบจะต้องเป็นผู้บรรลุ 
นิตภิาวะและมีสญัชาตไิทยและมีคณุสมบตัิ  ดงันี ้

(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของ 
 สหกรณ์ 

(2) ก. เป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ 
    เป็นพนกังานราชการ   เป็นลกูจ้าง 
    ชัว่คราว (รายเดือน  รายคาบ) ในสงักดั   
    ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู   
    หรือโรงพยาบาลล าพนู  หรือ ลกูจ้าง 
    ชัว่คราวของ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
    สาธารณสขุล าพนู   จ ากดั 
ข.  เป็นบิดา  มารดา  สามี ภรรยา หรือ 
     บตุรท่ีบรรลนุิตภิาวะของสมาชิก 

(3) เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤตดีิงาม 
(4) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  

ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
(5) เป็นผู้ มีความประสงค์จะท าธุรกิจหรือ 

ใช้บริการจากสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ี 

มีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ระเบียบนาย 
ทะเบียนสหกรณ์ 
วา่ด้วย การรับจด 
ทะเบียน ข้อบงัคบั 
เก่ียวกบัสมาชิก 
สมทบ  พ.ศ.2561 

 
 

 

 

 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด67



 

ข้อความเดมิ ข้อความท่ีขอแก้ไข   เหตผุลท่ีขอแก้ไข 
ข้อ  55  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุดๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)   ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
(5) ขาดคณุสมบตัติามข้อบงัคบัข้อ  50 
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

 
        

ข้อ  55  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุดๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
     (1)  ตาย 
     (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ 
           ความสามารถ 
     (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
     (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
     (5)  ขาดคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัข้อ  50 
     (6)  ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
          กรณีท่ีสมาชิกสามญั  ซึง่เก่ียวข้องกบัสมาชิก 
สมทบออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  สมาชิก 
สมทบรายนัน้ ยงัคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ตอ่ไปได้ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตาม 
ระเบียบนาย 
ทะเบียนสหกรณ์ 
วา่ด้วย การรับจด 
ทะเบียน ข้อบงัคบั 
เก่ียวกบัสมาชิก 
สมทบ  พ.ศ.2561 

 

มต…ิ………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี   4.7    เร่ืองพจิารณาอนุมัตจัิดซือ้ที่ดนิเพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ 
   ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
   ตามแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั    ฉบบัท่ี  4 
   ( 2560 - 2562) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการและจดัสวสัดกิาร 
                                     ให้แก่สมาชิก 
 กลยุทธที่   3   พัฒนาระบบบริหาร 

                                       3.2  โครงการจดัซือ้ท่ีดนิเพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
                                        ล าพนู  จ ากดั   และท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  38   ครัง้ท่ี  13  / 2561  
                                        เม่ือวนัท่ี  21  พฤศจิกายน  2561  มีมตใิห้จดัเตรียมท่ีดนิไว้เพ่ือก่อสร้างอาคารส านกังาน 
                                        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   ในวงเงินจ านวน 15,000,000.00  ล้านบาท 
                                        (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  โดยให้น าเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
  มต.ิ........................................................................ 

 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด68



 
ข้อ  4.8  เร่ืองรับทราบแผนงานและงบประมาณ รายรับ  - รายจ่าย  ประจ าปี  2562 
   4.8.1  แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่  4)  ปี  พ.ศ.2560  --  2562 
  คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้ร่วมกนั 
ประชมุเม่ือวนัท่ี  20  -  21  ตลุาคม  2561  ณ  ห้องประชมุ SUNRISE   กซัซนั  พาโนรามา  กอล์ฟ  คลบั  อ าเภอ 
เมือง  จงัหวดัล าพนู  เพ่ือทบทวนวิสยัทศัน์  พนัธกิจ  และแผนกลยทุธ์  ระยะ  3  ปี ( ปี พ.ศ.2560  -  2562 ) โดย 
สรุปได้  ดงันี ้

(1)  วิสัยทัศน์   ( Vision) 
“  เป็นสหกรณ์ชัน้น าระดบัประเทศ “ 

(2)   ค่านิยม  ( Motto) 
“ สหกรณ์มัน่คง  ระบบงานโปร่งใส  ใสใ่จบริการ  บริหารงานมีคณุภาพ “ 

(3)  พันธกิจ (Mission) 
1.  เสริมสร้างความมัน่คงด้านการเงิน  โดยค านกึถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 
2.  พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
3.  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  สง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของสมาชิก 
5.  พฒันาการบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
6.  สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 

  (4)   เป้าประสงค์  (Goals) 
   1.  สหกรณ์มีความมัน่คงทกุด้าน 
   2.  ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจในบริการและระบบสวสัดิการ 
   3.  มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.  สมาชิกมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
   5.  ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
   6.  ชมุชนได้รับการสนบัสนนุ 

 (5)   ยุทธศาสตร์  มีทัง้หมด  6  ยุทธศาสตร์   ดังนี ้
        ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความม่ันคงด้านการเงนิ  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของสมาชิก 
 กลยุทธ์ที่  1   การบริหารจดัการเงินทนุท่ีเอือ้ตอ่ความมัน่คงของสหกรณ์ 

1.1 โครงการเพิ่มทนุส ารอง 
1.2 โครงการเพิ่มรายได้ 
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กลยุทธ์ที่  2    การเฝา้ระวงัสถานการณ์ทางการเงิน  
  2.1  โครงการประเมินความเส่ียงในด้านการด าเนินงาน 
  2.2  โครงการประเมินความเส่ียงในการจา่ยเงินกู้ ให้แก่สมาชิก 
  2.3  โครงการพฒันาการบริหารการเงินของสหกรณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดกิารให้แก่สมาชิก 
  กลยุทธ์ที่  1  การให้สวสัดิการแก่สมาชิก 

1.1 โครงการให้ทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชิก 
1.2 โครงการให้ทนุการศกึษาแก่สมาชิก 
1.3 โครงการให้ทนุสวสัดกิารคนโสด 
1.4 โครงการให้ทนุสวสัดกิารบ านาญ 
1.5 โครงการให้ทนุสวสัดกิารเพ่ือชว่ยเหลือสมาชิกเสียชีวิต 
1.6 โครงการประกนัชีวิตกลุม่ 

  กลยุทธ์ที่  2   เพิ่มชอ่งทางการส่ือสารระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ 
    2.1  โครงการการประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์ผา่นระบบ  Line 
    2.2  โครงการพฒันา  Website  ของสหกรณ์ 
    2.3  โครงการพฒันา Wifi 
    2.4  โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ 
                                                                     ในหลากหลายรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่   3   พัฒนาระบบบริการ 
    3.1   โครงการตอ่เตมิและสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
                        ล าพนู  จ ากดั 
    3.2   โครงการจดัซือ้  ท่ีดิน  เพ่ือเตรียมการก่อสร้างอาคารส านกังานสหกรณ์ 
                             ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1  โครงการพัฒนา  Website 
    2.2  โครงการพัฒนาโปรแกรมการกู้ และการฝาก - ถอนเงินผ่านตู้ ATM 
    2.3  โครงการประชุมระบบ  E – Conference 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
   กลยุทธ์ที่  1   เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
      1.1   โครงการระบบ Line   สายดว่น 
      1.2   โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  สญัจรพบปะสมาชิก 
                                                                      ตามหนว่ยงานตา่ง ๆ 

1.3 โครงการศกึษาดงูานของกรรมการ  เจ้าหน้าท่ี  สมาชิก 
   กลยุทธ์ที่   2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
      2.1   โครงการตอบกลบัรับรางวลั 
      2.2   โครงการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ 
      2.3   โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาการบริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 
   กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

2.1 โครงการสมัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
2.2 โครงการประชมุร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

   กลยุทธ์ที่  2  ปฎิรูปและปรับเปล่ียนโครงสร้างของสหกรณ์เพ่ือให้มีการบริหารงาน 
                       มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล 
      2.1  โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง 
      2.2  โครงการรายงานผลการปฏิบตังิาน 
      2.3  โครงการสร้างขวญัและก าลงัใจแก่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนารูปแบบวิธีการประเมินการปฏิบัตงิาน 
      3.1  โครงการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตังิาน 
      3.2  โครงการประเมินคณุภาพงานคลอบคลมุทกุด้าน 
   กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในสหกรณ์ให้เอือ้ต่อการปฏิบัตงิาน 
      4.1  โครงการปรับปรุงอาคารและภมูิทศัน์รอบส านกังาน 

      4.2   โครงการ  5  ส 
      4.3   โครงการเสริมสร้างสวสัดภิาพของผู้ปฏิบตังิาน 
  กลยุทธ์ที่  5  ปฏิรูประบบการบริหารทางการเงนิและระบบควบคุมภายในให้มีความ 
          คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
      5.1  โครงการลดจ านวนงวดช าระหนีเ้งินกู้สามญั (เฉพาะสญัญาใหมใ่นปีนัน้ๆ) 
      5.2  โครงการจดัท าแผนงานงบประมาณรายรับ  -  รายจ่าย ประจ าปี 
      5.3  โครงการจดัระบบการควบคมุภายในสหกรณ์ 
  กลยุทธ์ที่  6  รณรงค์ให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึน้ 

6.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม 
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  กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ 
      7.1  โครงการพฒันาความรู้ของผู้ปฏิบตังิาน 
      7.2  โครงการอบรมสมัมนาการบริหารงาน 
      7.3  โครงการเจ้าหน้าท่ียอดเย่ียมประจ าปี  
      7.4  โครงการสมาชิกยอดเย่ียมประจ าปี 
  กลยุทธ์ที่  8  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ 
               8.1  โครงการจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี 
      8.2  โครงการประเมินคณุภาพการบริหารงานเบือ้งต้น ( CQA) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
    กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน 

1.1 โครงการสง่เสริมกิจกรรมในชมุชน 
1.2 โครงการท าบญุครบรอบ  36  ปี  ของสหกรณ์ 
1.3 โครงการชว่ยเหลือผู้ประสบภยั 
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4.8.2.    ประมาณการรายจ่าย   ประจ าปี  2562 

รายการ 
ปี  2561 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2562 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 

1.1 เงินเดือน 
1.2 เงินประจ าต าแหนง่ 
1.3 เงินสมทบประกนัสงัคม 
1.4 เงินสมทบกองทนุทดแทน 
1.5 คา่ลว่งเวลา 
1.6 บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
1.7 คา่ตรวจสขุภาพประจ าปี 
1.8 คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 
                        รวม 
 

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ 
2.1 คา่เส่ือมราคาอปุกรณ์ส านกังาน 
2.2 คา่ตดัจ าหนา่ยสทิธิการใช้ประโยชน์ 

ในอาคาร 
2.3 คา่ท าความสะอาด 
2.4 คา่ซอ่มแซมบ ารุง – รักษาสนิทรัพย์ 
                             รวม 

 
3.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 

3.1 เงินสมทบทนุสวสัดกิารสมาชิก 
                                    รวม 

 
3,297,000.00 

72,000.00 
65,000.00 

2,000.00 
50,000.00 

650,000.00 
10,000.00 
30,000.00 

4,176,000.00 
 
 
 

100,000.00 
74,950.00 

 
200,000.00 

200,000.00 
574,950.00 

 
 

500,000.00 
500,000.00 

 
3,140,760.00 

72,000.00 
63,000.00 

1,591.00 
51,883.00 

630,310.00 
10,570.00 
19,000.00 

3,989,114.00 
 
 
 

117,558.73 
74,950.00 

 
89,900.00 

18,726.00 
301,134.73 

 
 

500,000.00 
500,000.00 

 
156,240.00 

0.00 
2,000.00 

409.00 
(1,883.00) 
19,690.00 

(570.00) 
11,000.00 

186,886.00 
 
 
 

(17,558.73) 
0.00 

 
110,100.00 

181,274.00 
273,815.27 

 
 

0.00 
0.0 

 
3,524,000.00 

72,000.00 
65,000.00 

2,500.00 
60,000.00 

700,000.00 
15,000.00 
30,000.00 

4,468,500.00 
 
 
 

150,000.00 
74,950.00 

 
220,000.00 
250,000.00 
694,950.00 

 
 

500,000.00 
500,000.00 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2561 ขอตัง้งบประมาณ 

        ปี  2562 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
4.หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
       4.1   คา่ใช้จา่ยวนัประชมุใหญ่ 
       4.2   คา่พิมพ์รายงานกิจการประจ าปี 
       4.3   คา่เบีย้ประชมุกรรมการ 
       4.4   คา่รับรอง 
       4.5   คา่ใช้จา่ยตามแผนยทุธศาสตร์ 
       4.6   คา่สอบบญัชีภาคเอกชน 
       4.7   คา่ตรวจสอบกิจการ 
       4.8   คา่ตอบแทน จนท.หนว่ยงาน 
               ผู้ปฏิบตังิานให้สหกรณ์ 
       4.9   คา่ไฟฟ้า 
       4.10 คา่น า้ 
       4.11 คา่โทรศพัท์        
       4.12 คา่ของท่ีระลกึ 
       4.13 คา่ใช้จา่ยในการสอบทานหนี ้
       4.14 คา่ถ่ายเอกสาร 
       4.15 คา่สมดุเช็ค 
       4.16 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 
       4.17 คา่หนงัสือพิมพ์ 
       4.18 คา่วสัดงุานบ้านงานครัว 
       4.19 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษา 
       4.20 คา่ใช้จา่ยในการประชมุใหญ่วิสามญั 
       4.21 คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 
       4.22 คา่จดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์ 
       4.23  คา่ขอรายการเคล่ือนไหว    
               ทางการเงิน 
      4.24  คา่เขียนแบบส านกังานสหกรณ์                   

 
1,500,000.00 

105,000.00 
250,000.00 
70,000.00 

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

 
100,000.00 
20,000.00 
35,000.00 
50,000.00 

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

6,000.00 
15,000.00 
30,000.00 
100,000.00 

300,000.00 
30,000.00 

1,000.00 
 

0.00 

 
1,330,656.00 

105,000.00 
240,500.00 
31,871.75 

730,533.00 
60,000.00 
66,000.00 
61,060.00 

 
73,594.00 
13,023.90 
29,622.47 
35,024.00 

7,338.00 
15,496.00 
21,000.00 
24,147.75 

4,500.00 
13,967.00 
20,000.00 

0.00 
265,387.17 
10,500.00 

100.00 
 

20,000.00 

 
169,344.00 

0.00 
9,500.00 

38,128.25 
1,690,467.00 

0.00 
0.00 

8,940.00 
 

26,406.00 
6,976.10 
5,377.53 

14,976.00 
662.00 

(496.00) 
9,000.00 

25,852.25 
1,500.00 
1,033.00 

10,000.00 
100,000.00 
34,612.83 
19,500.00 

900.00 
 

(20,000.00) 

 
1,200,000.00 

72,000.00 
300,000.00 
70,000.00 

1,666,000.00 
70,000.00 
50,000.00 
75,000.00 

 
100,000.00 
20,000.00 
35,000.00 
50,000.00 

8,500.00 
20,000.00 
30,000.00 
35,000.00 

6,000.00 
15,000.00 
80,000.00 
100,000.00 

300,000.00 
30,000.00 

1,000.00 
 

0.00 
                       

 
 
 

78,000.00
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2561 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2562 งบประมาณทีต่ัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลอื 
4.25  คา่พาหนะของคณะกรรมการ 
4.26 คา่ไปรษณีย์และส่ือสาร 
4.27  อากรเงินกู้ ยืม 
4.28 คา่ก าจดัปลวก 
4.29 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 
                                      รวม 

70,000.00 51,150.00 18,850.00 70,000.00 
10,000.00 6,472.00 3,528.00 10,000.00 
20,000.00 12,260.00 7,740.00 20,000.00 

6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 
50,000.00 29,237.00 20,763.00 50,000.00 

5,488,000.00 3,278,440.04 2,209,559.96 4,489,500.00 
5.   หมวดครุภัณฑ์ 

5.1 คา่ครุภณัฑ์ส านกังาน  
5.2 คา่ตอ่เตมิและขยายอาคาร 
       ส านกังาน 
5.3 คา่ซอฟแวร์       
                               รวม                         

 
500,000.00 

 
292,320.00 

 
207,680.00 

 
500,000.00 

2,500,000.00 
 

250,000.00 
3,250,000.00 

0.00 
 

135,760.00 
428,080.00 

2,500,000.00 
 

114,240.00 
2,821,920.00 

2,500,000.00 
 

0.00 
3,000,000.00 

6. หมวดท่ีดิน และ ส่ิงปลูกสร้าง 
   6.1 ท่ีดนิเพ่ือก่อสร้างอาคาร   
          สหกรณ์  เนือ้ท่ี  2 – 3  ไร่ 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

                   
    

15,000,000.00 
                   รวม 0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 
7. หมวดรายจ่ายทางการเงนิ 
   7.1 ดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิก 
    7.2 ดอกเบีย้เงินกู้สถาบนัการเงินอื่น 
   7.3 ดอกเบีย้เงินเบกิเกินบญัชี    
         ธนาคาร 
   7.4 ดอกเบีย้เงินรับฝากจาก 
         สหกรณ์อ่ืน 

 
25,000,000.00 
20,000,000.00 

30,000.00 
 

1,250,000.00 

 
22,228,498.05 
4,997,272.05 

552.46 
 

1,652,348.66 

 
2,771,501.95 

15,002,727.95 
29,447.54 

 
(402,348.66) 

 

 
25,000,000.00 
10,000,000.00 

10,000.00 
 

1,500,000.00 
 
 

รวม 46,280,000.00 28,878,671.22 17,401,328.78 36,510,000.00 
 
 
 
 
 
 

4,495,500.00
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2561 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2562 งบประมาณทีต่ัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลอื 
8. หมวดคา่ใช้จา่ยในการพฒันา 
    ทางด้านเทคโนโลยีสาสนเทศ 
8.1  คา่บ ารุง / พฒันาโปรแกรม 
8.2  จดัท าระบบ ATM  On Line 
8.3  คา่บตัร ATM  ส าหรับสมาชิก 
8.4  คา่ธรรมเนยีมประมวลผลข้อมลู 
8.5  คา่บริการอินเตอร์เน็ต 
8.6  คา่บริการแอปพริเคชัน่ไลน์ 
8.7  คา่บริการสง่ข้อความ 
8.8  คา่เชา่พืน้ท่ีเว๊ปไซต์ 
8.9  คา่ตดัจา่ยซอฟแวร์ 

 
 

30,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

4,494.00 
5,401.76 
3,745.00 
2,156.00 

33,940.00 

 
 

30,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 

(4,494.00) 
(5,401.76) 
(3,745.00) 
(2,156.00) 

(33,940.00) 

 
 

40,000.00 
100,000.00 
200,000.00 

24,000.00 
17,000.00 
22,000.00 

5,000.00 
3,000.00 

33,940.00 
               รวม 30,000.00 49,736.76 (19,736.76) 444,940.00 

รวมทัง้สิน้ 60,298,950.00 37,425,176.75 22,873,773.25    65,107,890.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

65,113,890.00
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4.7.3    ประมาณการรายรับ    ประจ าปี  2562 

รายการ 
ปี   2561 ประมาณการ 

ประจ าปี 2562 ประมาณการ ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
1   ดอกเบีย้รับจากเงินให้สมาชิกกู้  
2   ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
3   ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ (ปันผล) 
4   ผลตอบแทนจาการใช้บริการสินเช่ือ 
     ชสอ. (เงินเฉล่ียคืน) 
5. คา่ตอบแทนส านกังานตวัแทนประกนัชีวติ 
6. คา่ธรรมเนียมรับรองเอกสารทางการเงิน 
7. คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
8. คา่ธรรมเนียมสมดุคูฝ่าก 
9. คา่ธรรมเนยีมการถอนเงินเกิน 1 ครัง้ / เดือน 
10. คา่ธรรมเนียมสมคัรกรรมการ 
11.  คา่ธรรมเนียมโอนย้ายสมาชิก 
12. รายได้เบ็ดเตล็ด 

 
140,000,000.00 

100,000.00 
225,000.00 
50,000.00 

 
20,000.00 
1,000.00 

15,000.00 
1,000.00 

500.00 
           1,500.00 

1,000.00 
1,000.00 

 
138,873,278.25 

100,316.65 
233,147.00 
25,865.76 

 
57,262.51 

850.00 
14,800.00 

1,880.00 
1,880.00 

1,200.00 
100.00 

12,000.52 

 
148,000,000.00 

70,000.00 
250,000.00 

0.00 
 

50,000.00 
1,000.00 

15,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,500.00 
1,000.00 

15,000.00 

รวมรายได้ 140,426,000.00 139,322,580.69 148,407,500.00 
 
4.7.4.   ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

รายได้ 
ปี  2561 เป้าหมาย 

ปี  2562 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ประมาณการรายได้ 
2.ประมาณการรายจา่ย 
3.ประมาณการรายได้สงูกวา่รายจา่ย 

140,426,000.00 
57,048,950.00 
83,377,050.00 

139,322,580.69 
36,997,096.75 

102,325,483.94 

148,407,500.00 
46,995,890.00 

101,411,610.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,001,890.00

101,405,610.00
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4.7.5.   เป้าหมายการด าเนินงานระหว่างปี  2562 

รายได้ 
ปี  2561 เป้าหมาย 

ปี  2562 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.   จ านวนสมาชิกสมคัรใหม ่
2.   คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
3.   เงินให้กู้สามญั 
4.   เงินกู้พิเศษ 
5.   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
6.   เงินรับฝาก 
7.   ทนุเรือนหุ้น 
8.   เงินสถาบนัการเงินอ่ืน 
9.  เงินรับฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

150   คน 
15,000.00 

1,000,000,000.00 
0.00 

100,000,000.00 
300,000,000.00 
150,000,000.00 
1,500,000,000.0 
100,000,000.00 

148   คน 
14,800.00 

950,866,296.25 
115,800,689.75 

74,915,600.00 
381,856,986.75 
183,147,490.00 
205,000,000.00 

20,001,000.00 

150  คน 
15,000.00 

1,000,000,000.00 
200,000,000.00 
100,000,000.00 
400,000,000.00 
100,000,000.00 

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

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

 
ระเบียบวาระท่ี  4.9  เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกัน ประจ าปี  2562   
ตามข้อบังคับ ข้อ 20 

  “ วงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนั ท่ีประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนัส าหรับปีหนึง่ๆ ไว้ตามท่ี 
จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึง่ก าหนดดงัวา่นี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

  ถ้าท่ีประชมุใหญ่ยงัมิได้ก าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนั 
ส าหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง “ 

  ในปี  2561  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุใหญ่ให้ก าหนดวงเงิน 
กู้ ยืมหรือค า้ประกนั  ไว้เป็นจ านวน  1,200,000,000.00  บาท  (หนึง่พนัสองร้อยล้านบาทถ้วน) 

  ส าหรับในปี  2562  คณะกรรมการด าเนินการ  ใคร่เสนอขออนมุตักิ าหนดวงเงินกู้ ยืมหรือค า้ประกนั   
ในวงเงิน  1,500,000,000.00  บาท  ( หนึง่พนัห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

 
  จงึขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 
  มต ิ………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  4.10   เร่ืองเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2562 

การด าเนินงานเก่ียวกบัการเลือกตัง้  คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2562  เพ่ือให้เป็นไป 
  ตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์  พ.ศ.2542  มาตรา 50  โดยให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตัง้จาก 
            สมาชิกนัน้  คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุท่ี  38  ได้มีมตเิก่ียวกบัการเลือกตัง้  โดยมีรายละเอียด  ดงันี  ้ 

1. คณะกรรมการด าเนินการ  ในปี 2561 มี 15  คน  จะครบวาระในเดือน พฤศจิกายน  2561    
จ านวน  8  คน  ดงันี ้

        1.1   กรรมการท่ีครบวาระ   คือ 
    (1)   นายเนตร    พงษ์ตุ้ย  ตวัแทนหนว่ยงาน         - 
    (2)   นายวรกิจ   ศรีผดงุอ าไพ ตวัแทนหนว่ยงาน    รพ.ล าพนู  
    (3)   นายก าจร   ตนัติวรานรัุกษ์ ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอเมืองล าพนู 
    (4)   นางประนอม  วิธี  ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอบ้านโฮง่ 
    (5)   นายรังสรรค์  วชัรกาวิน ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอลี ้
    (6)   นายโรม   ชนะเดช  ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอเวียงหนองล่อง 

(7)   นายศรีพรหม  กาสกลู  ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอทุ่งหวัช้าง 
(8)   นายพฒัฑณา    อินทะชยั ตวัแทนหนว่ยงาน   สสจ.ล าพนู  

        1.2   กรรมการท่ีลาออกระหวา่งวาระ   1   คน   คือ 
    (1)  นายด ารงเดช  มัน่ใจวงค์ ตวัแทนหนว่ยงาน  อ าเภอบ้านธิ 
   2.   จ านวนกรรมการด าเนินการท่ีรับสมคัรในปี  2562  มีดงันี ้
         2.1   ต าแหนง่ประธานกรรมการ  ด ารงต าแหนง่  2  ปี  ( 2562  -  2563) 
         2.2  กรรมการด าเนินการท่ีมีวาระการด ารงต าแหนง่  2  ปี   ( 2562  -  2563 ) 
                                               มีจ านวน   7  คน  แยกตามหนว่ยงาน   ดงันี ้
      (1)   ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู   จ านวน   1   คน 
      (2)   โรงพยาบาลล าพนู      จ านวน   1   คน 
      (3)   อ าเภอเมือง     จ านวน   1   คน 
      (4)   อ าเภอบ้านโฮง่     จ านวน   1   คน     
        (5)   อ าเภอลี ้      จ านวน   1   คน   
      (6)   อ าเภอทุง่หวัช้าง     จ านวน    1   คน     
      (7)   อ าเภอเวียงหนองล่อง    จ านวน    1   คน  

      2.3   กรรมการด าเนินการ  แทนกรรมการท่ีลาออกระหวา่งวาระมีวาระการด ารง   
              ต าแหนง่  1  ปี   ( 2562 )   มีจ านวน   1  คน   ดงันี ้
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3.  การเลือกตัง้และการลงคะแนนเลือกตัง้ 

3.1  คณะกรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกตัง้มีวาระอยูใ่นต าแหนง่คราวละสองปี  นบัแตว่นัเลือกตัง้ 
       กรรมการด าเนินการสหกรณ์     ซึง่พ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้อีกแตต้่องไมเ่กินสองวาระ 
       ตดิตอ่กนั   ในกรณีท่ีมีการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการสหกรณ์  แทนต าแหน่งท่ีว่างให้กรรมการ 
       ด าเนินการสหกรณ์  ท่ีได้รับเลือกตัง้อยูใ่นต าแหนง่เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีตนแทน 

                         3.2  สมาชิกประเภทสามญัทกุคนมีสิทธิเลือกคณะกรรมการด าเนินการได้  9  คน   ตามโควตา 
       หน่วยงานและอ าเภอตา่ง ๆ  ท่ีระบไุว้ในข้อ  2.1  -  2.3     

                         3.3  เลือกตัง้ในวนัท่ี  15  ธนัวาคม  2561   ณ    ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นจงัหวดัล าพนู 
       ต าบลป่าสกั    อ าเภอเมืองล าพนู    จงัหวดัล าพนู  

                        3.4  เลือกตัง้โดยวิธีหยอ่นบตัรเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 (15  ธนัวาคม 2561) 
                               ตัง้แตเ่วลา  07.00  -  10.30  น 
  3.5  เปิดหีบบตัรนบัคะแนนแบบเปิดเผย  ในเวลา  10.30  น   

4.   ประกาศผลผู้ท่ีได้รับการเลือกตัง้ 
        คณะกรรมการด าเนินการเลือกตัง้จะประกาศผลการเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561             
             (วนัท่ี   15   ธนัวาคม   2561)  

5.   จ านวนผู้สมัคร  
                5.1   ผู้สมัครต าแหน่งประธานกรรมการ  มีผู้สมัคร  1  คน  ดังนี ้
   หมายเลข  1    นายเนตร    พงษ์ตุ้ย  
                   5.2  ผู้สมัครต าแหน่งกรรมการโดยแยกตามหน่วยงานและอ าเภอมีผู้สมัครจ านวน 11 คน คือ                      

          หมายเลข    2 นายพฒัฑณา           อินทะชยั ตวัแทนหนว่ยงาน    สสจ.ล าพนู   
          หมายเลข    3 นางบษุบา  อนศุกัดิ์             ตวัแทนหนว่ยงาน    สสจ.ล าพนู  
          หมายเลข    4 นายจิระ   วิภาสวงศ์      ตวัแทนหนว่ยงาน    สสจ.ล าพนู  
          หมายเลข    5 นายวนัชยั  รัตนพรม      ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอบ้านโฮง่ 
          หมายเลข    6 นายไพรวรรณ  ชรูาษี  ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอบ้านโฮง่ 
          หมายเลข    7 นายนฤทธ์ิ   มณีทอง ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอเมืองล าพนู 
          หมายเลข    8 นายพงศกร  ตนัติวรางกรู ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอลี ้
          หมายเลข    9 นายณรงค์ฤทธ์ิ  สายมณี  ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอทุ่งหวัช้าง 
          หมายเลข  10       นายสงัวรณ์  ศรีวิชยั   ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอบ้านธิ 
          หมายเลข  11      นายโรม   ชนะเดช   ตวัแทนหนว่ยงาน    อ าเภอเวียงหนองล่อง 
          หมายเลข  12      นางสาวเบญญ์จพิศ หวลกาพย์ ตวัแทนหนว่ยงาน     โรงพยาบาลล าพนู 
5.3   สมาชิกทุกคน ทกุหน่วยงานมีสิทธิเลือกตัง้ประธานกรรมการและ 
       กรรมการ  ได้ทกุหน่วยงานๆ ละ 1 คน    
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6.   ผลการเลือกตัง้  

                6.1   ต าแหน่งประธานกรรมการ  1  คน  มีวาระการด ารงต าแหน่ง   2  ปี  (พ.ศ.2562 – 2563) 
   ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้คือ....................................................................... 
                   6.2   ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ  7  คน  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  2  ปี (พ.ศ.2562 - 2563)  

 ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้  มีดงันี ้    
 6.2.1  หน่วยงาน  ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัล าพนู                 คือ……………………………….. 
 6.2.2  หนว่ยงาน   อ าเภอบ้านโฮง่                 คือ.............................................   

                           6.2.3  หนว่ยงาน  อ าเภอเมืองล าพนู                         คือ……………………………….. 
  6.2.4  หนว่ยงาน  อ าเภอลี ้                                            คือ.............................................. 
  6.2.5  หนว่ยงาน  อ าเภอทุ่งหวัช้าง             คือ............................................... 
  6.2.6  หนว่ยงาน  อ าเภอเวียงหนองลอ่ง             คือ.............................................. 
  6.2.7  หนว่ยงาน  โรงพยาบาลล าพนู             คือ.............................................. 

 6.3  ต าแหนง่กรรมการ  1  คน  มีวาระการด ารงต าแหนง่   1  ปี ( พ.ศ.2562 ) 
        หน่วยงานอ าเภอบ้านธิ  ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้   คือ.............................................................. 
 
          จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพจิารณา 
 
   มต.ิ.............................................................................. 
 

 

 

  ประธาน  กล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 

 

 

 

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

   (ลงช่ือ)                            ประธานที่ประชุม 
                                                         (นายเนตร     พงษ์ตุ้ย) 

           (ลงช่ือ)    ผู้บันทกึการประชุม 
                                                         (นายวรกิจ    ศรีผดุงอ าไพ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 
  1.    หลกัเกณฑ์ให้เงินกู้สามญั  ส าหรับสมาชิก 
  2.    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัส าหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ /  บ าเหน็จรายเดือน 
  3.    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญั  ส าหรับสมาชิกสมทบ 

4.    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน   ส าหรับสมาชิกทกุประเภท 
  5.    หลกัเกณฑ์การถือหุ้นตามสดัสว่นของอตัราเงินได้รายเดือน 
  6.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 
  7.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว 
  8.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพ บดิา และ มารดา ของสมาชิก 
  9.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่บตุรหรือเป็นโสด 
  10   หลกัเกณฑ์การเงินสวสัดกิารทนุวนัเกิด 
  11.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิกประสบอบุตัเิหตุ 
  12.  หลกัเกณฑ์การจา่ยทนุส่งเสริมการศกึษาบตุรสมาชิก 
  13.  หลกัเกณฑ์การจา่ยทนุสวสัดกิารสมาชิกท่ีเกษียณอาย ุ   
  14.  สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 
  15.  สรุปข้อมลูและอตัราสว่นส าคญัของสหกรณ์  ประจ าปี 2560 

16.  โปรแกรมระบบเฝา้ระวงัและเตือนภยัของสหกรณ์ 
17.  คณะกรรมการ ด าเนินการชดุท่ี  38  / เจ้าหน้าท่ี  
18.  ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ประจ าปี  2562 
19.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
20.  ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปี  2561 
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  6.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 
  7.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว 
  8.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพ บดิา และ มารดา ของสมาชิก 
  9.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่บตุรหรือเป็นโสด 
  10   หลกัเกณฑ์การเงินสวสัดกิารทนุวนัเกิด 
  11.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิกประสบอบุตัเิหตุ 
  12.  หลกัเกณฑ์การจา่ยทนุส่งเสริมการศกึษาบตุรสมาชิก 
  13.  หลกัเกณฑ์การจา่ยทนุสวสัดกิารสมาชิกท่ีเกษียณอาย ุ   
  14.  สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 
  15.  สรุปข้อมลูและอตัราสว่นส าคญัของสหกรณ์  ประจ าปี 2560 

16.  โปรแกรมระบบเฝา้ระวงัและเตือนภยัของสหกรณ์ 
17.  คณะกรรมการ ด าเนินการชดุท่ี  38  / เจ้าหน้าท่ี  
18.  ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ประจ าปี  2562 
19.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
20.  ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปี  2561 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
  1.    หลกัเกณฑ์ให้เงินกู้สามญั  ส าหรับสมาชิก 
  2.    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัส าหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ /  บ าเหน็จรายเดือน 
  3.    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญั  ส าหรับสมาชิกสมทบ 

4.    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน   ส าหรับสมาชิกทกุประเภท 
  5.    หลกัเกณฑ์การถือหุ้นตามสดัสว่นของอตัราเงินได้รายเดือน 
  6.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 
  7.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว 
  8.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารเพ่ือสงเคราะห์ศพ บดิา และ มารดา ของสมาชิก 
  9.    หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินสวสัดกิารสมาชิกท่ีไมมี่บตุรหรือเป็นโสด 
  10   หลกัเกณฑ์การเงินสวสัดกิารทนุวนัเกิด 
  11.  หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิกประสบอบุตัเิหตุ 
  12.  หลกัเกณฑ์การจา่ยทนุส่งเสริมการศกึษาบตุรสมาชิก 
  13.  หลกัเกณฑ์การจา่ยทนุสวสัดกิารสมาชิกท่ีเกษียณอาย ุ   
  14.  สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 
  15.  สรุปข้อมลูและอตัราสว่นส าคญัของสหกรณ์  ประจ าปี 2560 

16.  โปรแกรมระบบเฝา้ระวงัและเตือนภยัของสหกรณ์ 
17.  คณะกรรมการ ด าเนินการชดุท่ี  38  / เจ้าหน้าท่ี  
18.  ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั  ประจ าปี  2562 
19.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู  จ ากดั   
20.  ประมวลภาพกิจกรรม ประจ าปี  2561 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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1. หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญ  ส าหรับสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ ตัง้แต่วันท่ี   1   กันยายน  2561 

อายกุารเป็น 
สมาชิก 

กู้ ได้จ านวนเทา่ 
ของเงินได้รายเดือน 

จ านวนเงินท่ีกู้ ได้ 
(บาท) 

จ านวนงวดที่สง่ 
ช าระ(เดือน) 

ผู้ค า้ประกนั 
(คน) 

การขอกู้ 
สญัญาใหม ่

6  เดือน 
1  ปี 

2  ปี 

3  ปี 
4   ปี 

5  ปี 

 110   เทา่        
         110   เทา่ 

         110   เทา่ 
110   เทา่ 

110   เทา่ 
         110  เทา่ 

ไมเ่กิน                   1,000,000.00 
  1,000,001.00   -  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 
  3,000,001.00   -  3,500,000.00 

220 
230 

240 

250 

260 

       270 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

ช าระสญัญา 

เดิมมาแล้วไม่
น้อยกวา่  6 เดือน 

 
2.  เงื่อนไข   มีดังนี ้
2.1.  สมาชิกที่กู้สามญัไมเ่กินเงินคา่หุ้นของตนเองสามารถกู้ ได้   98 %   ไมเ่กิน  6  ล้านบาท และยื่นกู้ ได้โดยไมต้่องรอระยะเวลา 
        หนีส้ญัญาเดิม  
 2.2.   สมาชิกที่กู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั  ต้องมีคา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ  10 ของวงเงินกู้  
2.3.   สมาชิกที่กู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั 
 -   วงเงินไมเ่กิน     1,000,000.00   บาท                           ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  1  คน  

  -   วงเงินตัง้แต ่ 1,000,001.00  - 1,500,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  2  คน 
                         -   วงเงินตัง้แต ่ 1,500,001.00  - 2,000,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  3  คน 

-   วงเงินตัง้แต ่ 2,000,001.00  - 2,500,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  4  คน 
              -   วงเงินตัง้แต ่ 2,500,001.00  - 3,000,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  5  คน 
  -    วงเงินตัง้แต ่    3,000,001.00  -  3,500,000.00  บาท  ผู้ค า้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  6  คน 
  2.4   สมาชิกสหกรณ์ฯ   ท่ีเป็นข้าราชการ  1  คน  มีสทิธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไมเ่กิน   8  คน 

2.5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่เป็นข้าราชการบ านาญ 1 คน  มีสทิธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอืน่ได้ไมเ่กิน  5  คน 
2.6.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่เป็นลกูจ้างประจ า  1  คน  มีสทิธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไมเ่กิน   4   คน 
2.7   สมาชิกสหกรณ์ฯ  ที่รับบ าเหน็จรายเดือน  1 คน  มีสทิธิค า้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไมเ่กิน  3  คน      
2.8    สมาชิกผู้กู้ ต้องมเีงินได้รายเดือนหลงัหกัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ แล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ  11 หรือไมน้่อยกวา่ 1,500 บาท 
2.9    การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์    ผู้ค า้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ท าประกนัชีวิต   และหรือประกนัสนิเช่ือร่วมด้วย 
         ก็ได้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับประโยชน์ 

            2.10  สมาชิกที่มีอายตุัง้แต ่ 55  ปีขึน้ไป  การให้เงินกู้ ให้ค านงึถึงเงินบ านาญ  /  บ าเหน็จรายเดือนที่จะได้รับภายหลงั 
                       เกษียณอายรุาชการ   ทัง้นีใ้ห้สง่ช าระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการท่ีเหลอื   และเมื่อรวมอายขุองผู้กู้  

         กบัระยะเวลาทีช าระหนีเ้งินกู้แล้ว    -   ถ้าเป็นข้าราชการอายตุ้องไมเ่กิน      75  ปี 
                                                              -   ถ้าเป็นลกูจ้างประจ าอายตุ้องไมเ่กิน  72  ปี    

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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2. หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญ 
ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ  /  บ าเหน็จรายเดือน 
           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

          เร่ิมใช้ ตัง้แต่วันท่ี   1   กันยายน  2561 

อายกุารเป็น 
สมาชิก 

กู้ ได้จ านวนเทา่ 
ของเงินได้รายเดือน 

จ านวนเงินท่ีกู้ ได้ 
(บาท) 

จ านวนงวดที่สง่ 
ช าระ(เดือน) 

ผู้ค า้ประกนั 
(คน) 

การขอกู้ 
สญัญาใหม ่

6  เดือน 
ขึน้ไป 

 80   เทา่        
          80   เทา่ 

          80   เทา่ 
80   เทา่ 

ไมเ่กิน                      600,000.00 
   600,001.00   -    1,000,000.00 
1,000,001.00   -     1500,000.00 
1,500,001.00    -   2,000,000.00 

180 
200 

220 

240 

 

2 
3 

4 

5 

ช าระสญัญา 

เดิมมาแล้วไม่
น้อยกวา่  6 เดือน 

 
2.  เงื่อนไข   มีดังนี ้
2.1.   กู้สามญัไมเ่กินเงินคา่หุ้นได้   98 %   ไมเ่กิน  6  ล้านบาท และสามารถยื่นกู้ ได้โดยไมต้่องรอระยะเวลา หนีส้ญัญาเดิม  
 2.2.  สามญัโดยใช้บคุคลค า้ประกนั  ต้องมีคา่หุ้นอยา่งน้อยร้อยละ  10 ของวงเงินกู้  
2.3.   วงเงินกู้สามญัสงูสดุไมเ่กิน   2,000,000.00  บาท 
          -   ไมเ่กิน    600,000.00   บาท                           ต้องมีคนค า้ประกนั   3  คน 

           -   วงเงิน     600,001.00  - 1,000,000.00  บาท   ต้องมคีนค า้ประกนั   3  คน และต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  1 คน 
                     -   วงเงิน     1,000,001.00  - 1,500,000.00  บาท   ต้องมคีนค า้ประกนั   4  คน และต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  2 คน 
                        -   วงเงิน     1,500,001.00  - 2,000,000.00  บาท  ต้องมีคนค า้ประกนั   5  คน และต้องเป็นข้าราชการอยา่งน้อย  3  คน     
  2.4   สมาชิกทีเ่ป็นข้าราชการบ านาญ  1  คน  มีสทิธิค า้ประกนัเงินกู้สมาชิกรายอื่นได้ไมเ่กิน  5  คน 

2.5.  สมาชิกที่รับบ าเหน็จรายเดอืน  1  คน     มีสทิธิค า้ประกนัเงินกู้สมาชิกรายอื่นได้ไมเ่กิน  3  คน 
2.6   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินบ านาญ  / บ าเหน็จ รายเดือน หลงัหกัคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ แล้ว ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 11 หรือ 
        ไมน้่อยกวา่ 1,500 บาท 
2.7 การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์  ผู้ค า้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ท าประกนัชีวติ  และหรือประกนัสนิเช่ือร่วมด้วย 

ก็ได้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้ รับประโยชน์    
2.8    สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ        ให้สง่ช าระหนีไ้ด้อายไุมเ่กิน   80  ปี 
2.9    สมาชิกที่รับเงินบ าเหน็จรายเดือน      ให้สง่ช าระหนีไ้ด้อายไุมเ่กิน  75  ปี 

            2.10  การกู้ เงินสามญัดงักลา่วให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และเงือนไขดงักลา่วนี ้และต้องมีความเสีย่งไมเ่กิน  500,000.00  บาท 
 

 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
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3.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด   
เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันท่ี  1  กันยายน  2561 

******************************* 
 เงนิกู้สามัญ 
  1.   เป็นสมาชิกตัง้แต ่   6  เดือนขึน้ไป 
  2.   ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ  98  ของเงินคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 
  3.   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  120  งวด  (เดือน) 
  4.   การขอกู้สญัญาใหม่ต้องช าระเงินกู้สามญัเดมิไมน้่อยกวา่  6  เดือน  (เดือน) 
  5.   สง่เงินต้นไมน้่อยกว่างวดละ  1,000  บาท 

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

4.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
ส าหรับสมาชิกทุกประเภท 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันท่ี  1  กันยายน  2561 

************************************* 
 1.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
  1.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
  1.2   กู้ ได้ไมเ่กิน  4  เทา่ของเงินเดือน  ไมเ่กิน  100,000  บาท  และต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 
  1.3   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  18  งวด (เดือน) งวดละ ไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
 2.   สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญและสมาชิกที่รับบ าเหน็จรายเดือน 
  2.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
  2.2   กู้ ได้ไมเ่กิน  3  เทา่ของเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จรายเดือนไมเ่กิน  80,000  บาท 
          และต้องไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว 
  2.3   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  12  งวด (เดือน) งวดละไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
 3.   สมาชิกสมทบ 
  3.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต ่ 2  เดือนขึน้ไป 
  3.2   กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละ  98  ของเงินคา่หุ้น  ไมเ่กิน  20,000   บาท 
  3.3   จ านวนงวดท่ีสง่ช าระสงูสดุไมเ่กิน  15  งวด (เดือน) งวดละไมน้่อยกวา่  1,000  บาท 
 

************************************************ 
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5.  หลักเกณฑ์การถือหุ้นตามสัดส่วนของอัตราเงนิได้รายเดือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
    เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่   1  มกราคม   2548 

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

เงนิได้รายเดือน  (บาท) ถือหุ้นอย่างน้อย  (หุ้น) จ านวนเงนิ  (บาท) 
4,230   -   5,000 
5,001   -   6,000 
6,001   -   7000 
7,001   -   8,000 
8,001   -   9,000 

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

40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
120 
140 
150 

400 
500 
600 
700 
800 
900 

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

 
หมายเหตุ 

1. สมาชิกท่ีประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสงูกวา่อตัราท่ีก าหนดก็สามารถท าได้  โดยแสดงความจ านง 
เป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการด าเนินการ 

2. สมาชิกสามารถซือ้หุ้นเพิ่ม (พิเศษ)  เป็นครัง้คราวได้ตามประกาศของสหกรณ์ 
3. สมาชิกท่ีช าระคา่หุ้นภายในวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคดิเงินปันผลให้ส าหรับเดือนนัน้สว่นเงินคา่หุ้น 

ท่ีสหกรณ์ได้รับหลงัวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตัง้แตเ่ดือนถดัไป 
 
  

********************************************* 
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6.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดกิารสมาชิกอาวุโส 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม   2561 
************************************ 

  6.1   เป็นสมาชิกท่ีมีอาย ุ  65  ปี   ขึน้ไป 
  6.2   มีอายเุป็นสมาชิก   10  ปี  ขึน้ไป 
  6.3   ได้รับเงินสวสัดกิาร   ดงันี ้ 

1)   อาย ุ  65  ปี  บริบรูณ์   ได้รับทนุสวสัดิการจ านวน  5,000   บาท 
2)   อาย ุ  70  ปี  บริบรูณ์   ได้รับทนุสวสัดิการจ านวน           10,000   บาท 
3)   อาย ุ  75  ปี  บริบรูณ์   ได้รับทนุสวสัดิการจ านวน           15,000   บาท 
4)   อาย ุ  80  ปี  บริบรูณ์   ได้รับทนุสวสัดิการจ านวน           20,000   บาท 
5)   อาย ุ  85  ปี  บริบรูณ์   ได้รับทนุสวสัดิการจ านวน           25,000   บาท 
6)   อาย ุ  90  ปี  บริบรูณ์   ได้รับทนุสวสัดิการจ านวน           30,000   บาท 

  6.4   ให้น าเอกสารมาขอรับเงินสวสัดกิาร   ดงันี ้
   (1)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
   (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  6.5   ขอรับเงินสวสัดิการภายใน  90   วนั 

*************************************************** 
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7. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดกิารเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก 

คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ วันท่ี  1  ธันวาคม  2561 
*************************************** 

7.1   เม่ือสมาชิกเสียชีวิต 
   (1)   เป็นสมาชิก   2  ปี   -   5  ปี      ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ  รายละ   20,000   บาท 
 (2)   เป็นสมาชิก   5  ปี ขึน้ไป  -  10  ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ  รายละ   30,000   บาท 
 (3)   เป็นสมาชิก  10  ปี ขึน้ไป  -  15  ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ  รายละ   40,000   บาท 
            (4)   เป็นสมาชิก  15  ปี ขึน้ไป  -  20  ปี     ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ  รายละ   50,000   บาท 
            (5)   เป็นสมาชิก  20  ปี ขึน้ไป                   ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ  รายละ  100,000   บาท 
7.2   เม่ือคู่สมรสและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)  เสียชีวิต 
           (1)   ต้องเป็นคูส่มรส หรือบตุรของสมาชิกท่ีมีอายกุารเป็นสมาชิก  2 ปี ขึน้ไป 
           (2)   ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละ  5,000  บาท 
7.3   เม่ือสมาชิก คู่สมรส และบุตร เสียชีวิตให้น าเอกสารมาขอรับเงนิสงเคราะห์  ดังนี ้
 (1)  ส าเนาใบมรณะบตัร 
 (2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

7.4   ให้ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน  90  วนั (นบัตัง้แตเ่สียชีวิต) 

*************************************************** 
8. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดกิาร บิดา  มารดา ของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ วันท่ี  1  ธันวาคม  2561 

*************************************** 
1.   เป็นสมาชิก    2  ปี ขึน้ไป 
2.   ได้รับเงินสงเคราะห์ศพรายละ  1,500   บาท 
3.   เอกสารท่ีใช้ในการรับเงินสงเคราะห์ 

3.1 หนงัสือขอรับทนุสงเคราะห์ศพ 
3.2 ส าเนาใบมรณะบตัรของ บดิา  มารดา ท่ีเสียชีวิต 
3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของ บดิา มารดา และของผู้ขอรับเงินสวสัดกิาร 
3.4 ส าเนาบตัรของผู้ขอรับเงินสวสัดกิาร 

4.  ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน  90  วนั (นบัตัง้แตเ่สียชีวิต) 
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    9.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดกิารสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
                      เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2559 

                          ***************** 
  การจ่ายสวัสดกิารส าหรับสมาชิกที่สมรสแล้ว แต่ไม่มีบุตร 
   1.  มีอายตุัง้แต ่ 50  ปี  ขึน้ไป 
   2.  มีอายกุารเป็นสมาชิกไม่น้อยกวา่  10  ปี 
   3.  คูส่มรสท่ีเป็นสมาชิกทัง้สามีและภรรยาจะได้รับเงินสวสัดกิาร   
                                          จ านวน  2,000  บาท  (คนละ 1,000 บาท) 

4.  คูส่มรสท่ีเป็นสมาชิกเพียงฝ่ายเดียวจะได้รับเงินสวสัดิการ  จ านวน  1,000  บาท                 
การจ่ายทนุสวัสดกิารส าหรับสมาชิกที่เป็นโสด 

1.   มีอายตุัง้แต ่ 50  ปี  ขึน้ไป 
                                     2.   มีอายกุารเป็นสมาชิกไมน้่อยกวา่  10  ปี 

3.   จะได้รับเงินสวสัดิการจ านวน  2,000  บาท 
  หมายเหตุ สมาชิกจะขอรับสวัสดกิารนีไ้ด้เพียงครัง้เดียว 

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

      10.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิทุนสวัสดกิารวันเกิด 
                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
                          เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  ธันวาคม  2561 

             ***************** 
  หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดกิารวันเกิด  ส าหรับสมาชิก 

1.  เป็นสมาชิก    2   ปีขึน้ไป 
2.  จา่ยให้สมาชิกทกุวนัครบรอบวนัเกิด  คนละ  100  บาท  โดยโอนเงินเข้าบญัชี 
     เงินฝากสหกรณ์  ถ้าหากตรงกบัวนัหยดุ  ให้โอนเงินก่อนวนัหยดุ (วนัท าการ) 

 

***************************************** 
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5   หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิทุนสวัสดกิารสมาชิกประสบอุบัตเิหตุ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2561 
***************** 

  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดกิารสมาชิกประสบอุบัตเิหตุ 
1. เป็นสมาชิก   2  ปี  ขึน้ไป 
2. กรณีสญูเสียอวยัวะหรือสญูเสียสายตาใน 180 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีประสบอบุตัเิหตใุห้มีสิทธ์ิ 

ได้รับเงิน  ดงันี ้ 
2.1. มือสองข้างตัง้แตข้่อมือหรือเท้าสองข้างตัง้แตข้่อเท้าหรือสญูเสียสายตาสองข้าง  20,000  บาท 

            2.2  มือหนึง่ข้างตัง้แตข้่อมือและเท้าหนึง่ข้างตัง้แตข้่อเท้า                                         20,000  บาท 
            2.3  มือหนึง่ข้างตัง้แตข้่อมือและสญูเสียสายตาหนึ่งข้าง                                          20,000  บาท 
            2.4  เท้าหนึง่ข้างตัง้แตข้่อเท้าและสญูเสียสายตาหนึง่ข้าง                                        20,000  บาท 
                                  2.5  มือหนึง่ข้างตัง้แตข้่อมือ                                                            10,000  บาท 
           2.6  เท้าหนึง่ข้างตัง้แตข้่อเท้า                                                10,000  บาท 
           2.7 สญูเสียสายตาหนึ่งข้าง                                                 10,000  บาท 
    3.  กรณีสมาชิกสญูเสียอวยัวะ หรือสญูเสียสายตา  ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อ 6 ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงูสดุ 
                                เพียงข้อเดียวเทา่นัน้ 

3.1 กรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงภายใน 180  วนั และทพุพลภาพถาวรสิน้เชิงนัน้ ได้เป็นไปติดตอ่กนั  
ไมน้่อยกวา่ 12  เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีประสบอบุตัเิหต ุให้มีสิทธ์ิได้รับเงิน  20,000 บาท 

3.2 สิทธ์ิในการขอรับเงินสงเคราะห์อนัเน่ืองจากการอบุตัเิหตใุนคราวเดียวกนันัน้ให้มีสิทธ์ิได้รับเงิน          
รวมกนัแล้วไมเ่กิน  20,000  บาท 

    4. ให้ผู้ มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์เน่ืองจากการประสบอบุตัเิหตแุจ้งเป็นหนงัสือพร้อมทัง้แนบหลกัฐาน   
                               เอกสารใบรับรองแพทย์ ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีจ าเป็น ถึงประธานกรรมการ เพ่ือ  
                               ขอรับเงินภายในก าหนดเวลา   ดงันี ้
                                4.1  กรณีสญูเสียอวยัวะหรือสญูเสียสายตา ให้แจ้งภายใน 180 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี สญูเสียอวยัวะ   
                                       หรือสญูเสียสายตา 

       4.2  กรณีทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  ให้แจ้งภายใน 180 วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีตกเป็นบคุคลทพุพลภาพ   
             ถาวรสิน้เชิง 

    เม่ือพ้นก าหนดเวลาตามท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น แล้วแตก่รณี ให้เป็นอนัหมดสิทธ์ิในการ 
ขอรับเงินสวสัดกิารตามระเบียบนี ้
 

 
 
 

11.
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด91



 
 
 

12.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2561 
*********************************** 

  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสวัสดกิารส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  มีดังนี ้
1.  เป็นสมาชิก    2  ปี  ขึน้ไป 
2.  บตุรสมาชิกท่ีมีอาย ุ 4  ปี ขึน้ไป  ไมเ่กิน  25  ปี 
3.  สง่เสริมทนุบตุร   8  ระดบั   คือ 

 3.1   อนบุาล 
 3.2   ประถมศกึษาปีท่ี   1    -   ประถมศกึษาปีท่ี  3 
 3.3   ประถมศกึษาปีท่ี   4   -   ประถมศกึษาปีท่ี  6 
 3.4   มธัยมศกึษาปีท่ี    1    -   มธัยมศกึษาปีท่ี    3 
 3.5   มธัยมศกึษาปีท่ี    4    -   มธัยมศกึษาปีท่ี    6  
 3.6   ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  ปีท่ี  1  -  ปีท่ี  3 
 3.7   ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  ปีท่ี  1  -  ปีท่ี  2 
 3.8   ปริญญาตรีทกุสาขา 

   4.   เป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบตุรบญุธรรม) 
   5.   เอกสารประกอบ 
                                            5.1   ใบสมคัร 
          5.2   เอกสารแสดงการเป็นนกัเรียน  -  นกัศกึษา ท่ีระบช่ืุอสถานศกึษาช่ือผู้ขอรับทนุ 
       และระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา 
          5.3   ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือของสมาชิกและผู้ขอรับทนุ (นกัเรียน  -  นกัศกึษา) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด92



 
 

13.  หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดกิารสมาชิกที่เกษียณอายุ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2561 
                                  ********************************* 

หลักเกณฑ์การจ่ายทุนสวัสดกิารสมาชิกที่เกษียณอายุ   มีดังนี ้
1. เป็นสมาชิก   10  ปีขึน้ไป 
2. เม่ือลาออกเกษียณอายคุรบ  60  ปี  บริบรูณ์ 
3. ถ้าลาออกจากงานก่อนอาย ุ 60 ปี จะยงัไมไ่ด้รับเงิน ต้องรอให้อายคุรบ 60 ปี บริบรูณ์ 
4. จา่ยเงินกรณีเกษียณอายคุรบ  60 ปีบริบรูณ์ ในอตัรา  500  บาท  ตอ่ระยะเวลาการเป็น 

สมาชิก  1  ปี  
5. ให้ย่ืนแบบค าร้อง  ตามแบบของสหกรณ์ 

5.1 ส าเนาบตัรประจ าตวั 
5.2 ส าเนาหนงัสือการอนมุตัใิห้ออกจากงาน  เน่ืองจากเกษียณ หรือ หนงัสือรับรองจาก 

ต้นสงักดั 
6. ให้ย่ืนขอรับเงินสวสัดกิารได้ท่ี สหกรณ์ ฯ  ภายใน   90  วนั 
7. กรณีท่ีลาออกจากงานก่อนอาบ ุ 60  ปี  ต้องเป็นสมาชิกให้ครบอาย ุ 60  ปี และย่ืนขอรับเงิน  

สวสัดกิารภายในสิน้ปีบญัชีท่ีอายคุรบ  60  ปี 
8. กรณีท่ีสมาชิกผิดนดัการช าระหนี ้จะได้รับสวสัดกิารนีเ้พียงกึ่งหนึง่ของสิทธิประโยชน์ตามปกติ 

ในระยะเวลา  1  ปี  นบัตัง้แตว่นัท่ีผิดนดัช าระหนี ้
************************************************** 

 
14    สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิ 
               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
                       ส าหรับปีสิน้สุด  วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2561 
 
 
15.   สรุปข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญของสหกรณ์  ประจ าปี  2561 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
                       ส าหรับปีสิน้สุด  วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2561 
 
16.   โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงนิของสหกรณ์  
       (Cooperative  Financial  Surveillance  and  Warning  System (CFSAWS)) 
                   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
                       ส าหรับปีสิน้สุด  วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2561 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด93



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด94



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด95



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด96



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด97



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด98



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด99



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด100



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด101



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด102



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด103



รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด104



16. โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางการเงินของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
      (Cooperative Financial Surveillance and Warning System (CFSAWS) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั 

ส าหรับรอบรายปี  ณ  วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 

 

16. โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภยัทางการเงินของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
      (Cooperative Financial Surveillance and Warning System (CFSAWS) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั 

ส าหรับรอบรายปี  ณ  วนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2561 

 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด105



17.   คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  38 
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเนตร พงษ์ตุ้ย 
ประธานกรรมการ 

พญ.จนัทรทิพย์ จิตรวงค์ 
รองประธานกรรมการคนท่ี 1 

 

นายก าจร ตนัติวรานรัุกษ์ 
รองประธานกรรมการคนท่ี 2 

 

นายวรกิจ ศรีผดงุอ าไพ 
กรรมการ/เลขานกุาร 

 

นายศรีพรหม กาสกลู 
กรรมการ/เหรัญญิก 

 

นายโรม ชนะเดช 
กรรมการ 

นายโยธิน จนัทร์ทิพย์ 
กรรมการ 

นายแพทย์สธีุ ธิติมทุา 
กรรมการ 

นางประนอม วิธี 
กรรมการ 

นางสาวยพิุน น าปนูศกัด์ิ 
กรรมการ 

นางมาลีวรรณ เกษตรทตั 
กรรมการ 

นางปราณี ลิน้ฤาษี 
กรรมการ 

นายพฒัฑณา อินทะชยั 
กรรมการ 

นายด ารงค์เดช มัน่ใจวงค์ 
กรรมการ 

นายรังสรรค์ วชัรกาวิน 
กรรมการ 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด106



                      18.  ที่ปรึกษา / ผู้ตรวจสอบกิจการ  / ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฉวีวรรณ ฝัน้ต๊ะ 
ผู้จดัการสหกรณ์ 

ดร.อรรถพงศ์ พีระเชือ้ รศ.บญุสวาท พฤกษิกานนท์ 

นพ.วิทยา พลสีลา นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก 

นางสายสนีุย์ ราชฉวาง 
จนท.อาวโุส ด้านการเงิน 

นางประยรูศรี วนัชยั 
จนท.อาวโุส ด้านบญัชี 

นางปราณี จินะกาศ 
จนท. ธุรการ 

นางสาวดนยา จมุปามญั 
จนท. สินเช่ือ 

นางสาวภรัณยา นนัทะกลู 
จนท. สินเช่ือ 

นายธนากร สืบจากต๊ิบ 
จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางศรีเพ็ญ นกัพรต 
แมบ้่าน 

รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด107



20.   ภาพกิจกรรม   ประจ าปี  2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

1. การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานกิจการประจ�าปี ๒๕๖๑

รายงานกิจการประจ�าปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�าพูน จ�ากัด108



20.   ภาพกิจกรรม   ประจ าปี  2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

1. การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    การมอบทุนสวัสดกิารต่าง ๆ 

  

 

 
 

 

 

 

 

           4.   ร่วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    การมอบทุนสวัสดกิารต่าง ๆ 

  

 

 
 

 

 

 

 

           4.   ร่วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก 
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     5. กรรมการ / เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  / สัมมนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    ภาพกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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