
               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  
                       ขอเชิญ          สมาชิกสหกรณ์  ทกุท่านเข้าร่ว มประชมุใหญ่สามญั   ประจําปี  2559 

วนัเสาร์ท่ี  24  ธนัวาคม  2559 
ตัง้แต่เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําพูน   ต.ป่าสกั   อ.เมือง  จ.ลําพูน 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีบัตร 
ไม่มีสิทธิ 

             อย่าลืม  บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 
          

 
ลงทะเบียน 

    07.00  -  10.30  น 
 
 
 
 
 
 

ไปพบกัน  ร่วมกันคิด  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  เพ่ือความก้าวหน้าและม่ันคงของสหกรณ์ 
 

     ตรา    
สหกรณ์ 

  ร่วม      -   รับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงานประจําปี  2559 
                 -   เลือกตัง้กรรมการดําเนินการประจําปี  2560  -  2561 
                 -    รับโชคดี  “ ส่งท้ายปีเก่า “ เป็นเงินรางวลัเงินสดร่วม  75  รางวลั 
                     *  ก่อนเร่ิมประชมุมี  5  รางวลั ๆ ละ  500  บาท 
                     *  หลงัระเบียบวาระการประชมุทกุวาระมี  65  รางวลั ๆ ละ  500   บาท    
                     *  ก่อนปิดการประชมุ(หลงัระเบียบวาระท่ี  5) มี 5 รางวลัๆ ละ 1,000 บาท 
                     *  ทกุรางวลัจะมอบให้แก่สมาชิกท่ีอยู่ร่วมประชมุเท่านัน้  

      สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ 
จะได้รับค่าตอบแทนแยกตามหน่วยงานดงันี ้
1.  คูปองสีฟ้า  ได้รับ 350 บาท   ประกอบด้วย 
     สสจ. / ส่วนกลาง / อ.เมือง  และ รพ.ลําพูน  
2.  คูปองสีม่วง  ได้รับ  400  บาท  ประกอบด้วย 
     อ.ป่าซาง / อ.บ้านธิ   และ  อ.เวียงหนองล่อง 
3.  คูปองสีนํา้ตาล ได้รับ 450  บาท ประกอบด้วย  
     อ.แม่ทา  และ อ .บ้านโฮ่ง 
4.  คูปองสีเทา  ได้รับ  500  บาท ประกอบด้วย 
     อ.ลี ้และ  อ.ทุ่งหวัช้าง  
* ในส่วนของข้าราชการบํานาญให้คิดจากอําเภอ 
(ทะเบียนบ้าน)ที่อยู่จริงในกรณีที่อยู่ต่างจงัหวดั 
            ให้ได้รับคนละ  500   บาท 
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รูปในหลวง 

 
เปลี่ยนรูปในหลวงเอารูปท่าอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ สหกรณ์  แปลว่า  การท าด้วยกัน  หมายถึง  ผนึกกําลงัผู้ ทํางานเกี่ยวข้องกนั  การทํางาน 

 ท่ีเกี่ยวข้องกนันัน้  ให้พรักพร้อมกนัทกุด้าน  และต้องกระทํางานนัน้ด้วยความรู้  ความสามารถ  
 ด้วยความซ่ือสตัย์   สจุริต    ด้วยความเมตตา  หวงัดี  เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่กนัและกนัด้วย  จึงจะเป็น 

                   สหกรณ์แท้   ซ่ึงมีแต่ความเจริญก้าวหน้า  และอํานวยประโยชน์ท่ีพึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว “ 
 
 
 
 
 

พระตําหนกัจิตรดารโหฐาน 

วนัท่ี  ๒๖  มีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๒๗ 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช 
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รูปในหลวง 

 
เปลี่ยนรูปในหลวงเอารูปท่าอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “ การกู้เงิน “ เงินนัน้ต้องให้เกิดประโยชน์  มิใช่กู้ส าหรับไปเล่น  ไปท าอะไรที่     
                          ไม่เกิดประโยชน์ ถ้ากู้เงินแล้วท าให้มีรายได้ก็เท่ากับใช้หนีไ้ด้ ไม่ต้องติดหนี ้
  ไม่ต้องเดือดร้อน   ไม่ต้องเสียเกียรติ  
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เปลี่ยนรูปพระบิดาเป็นรูปอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

รูปบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
วันสหกรณ์แห่งชาติ  ครบรอบ  ๑๐๐  ปี  สหกรณ์ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

“ พระบดิา  แห่งการสหกรณ์ไทย “ 
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หลักการสหกรณ์สากล 

หลักการที่   1   การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ 
 สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมคัรใจ  เปิดรับบคุคลทกุคนซ่ึงสามารถใช้บริการของสหกรณ์  และเต็มใจรับผิดชอบ 
ในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก  โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิในเร่ืองเพศ  ฐานะทางสงัคม  เชือ้ชาติ  การเมือง  หรือศาสนา  
หลักการที่   2   การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยท่ีควบคมุโดยสมาชิกซ่ึงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัในการกําหนดนโยบายและ
การตดัสินใจของสหกรณ์    ชายและหญิงผู้ปฏิบตัิงานในฐานะผู้แทนจากการเลือกตัง้ต้องรับผิดชอบต่อบรรดาสมาชิก 
ในสหกรณ์ปฐมสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่ากนั   (คนหน่ึงมีหน่ึงเสียง)   และในสหกรณ์ระดบัอื่นก็จดัให้ดําเนินการตาม
แนวทางประชาธิปไตยด้วย 
หลักการที่   3   การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
 สมาชิกพึงมีส่วนให้ทนุแก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรม และควบคมุการใช้ทนุของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย  
ตามปกติ   ส่วนหน่ึงของทนุนัน้อย่างน้อยท่ีสดุต้องเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของสหกรณ์   และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน
ในอตัราจํากดั  (ถ้ามี)  จากการลงทนุในสหกรณ์ตามเง่ือนไขแห่งการเป็นสมาชิก    บรรดาสมาชิกจะจดัสรรเงินส่วนเกิน
เพ่ือความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหน่ึง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนีก้็ได้  คือเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ของพวกเรา  โดยอาจก่อตัง้เงิน 
สํารอง  ซ่ึงอย่างน้อยท่ีสดุส่วนหน่ึงของเงินสํารองนี ้ จะแบ่งแยกมิได้   หรือจดัสรรเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของ
ธรุกิจท่ีได้ทํากบัสหกรณ์  หรือเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอื่นๆ ท่ีบรรดา  สมาชิกเห็นชอบ  
หลักการที่   4   การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ 
 สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเองและปกครองตนเอง    ซ่ึงควบคมุโดยสมาชิก     ถ้าสหกรณ์เข้าทําข้อตกลงกบั
องค์การอื่น ๆ  รวม  ทัง้รัฐบาล  หรือแสวงหาทนุจากแหล่งภายนอก  สหกรณ์พึงทําข้อตกลงเช่นนัน้  ภายใต้เง่ือนไขอนั  
มัน่ใจได้ว่า บรรดาสมาชิกยงัคง  ควบคมุสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และจะต้องธํารงไว้ซ่ึงสภาพการปกครอง
ตนเองของสหกรณ์ 
หลักการที่  5   การศึกษา  การฝึกอบรม  และข้อมูลข่าวสาร 
 สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก   ผู้แทนจากการเลือกตัง้   ผู้จดัการและพนักงาน  
เพ่ือบคุคลเหล่านัน้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล และพึงให้ข่าวสารความรู้ในเร่ือง
ลกัษณะและประโยชน์ของการสหกรณ์แก่ประชาชนทัว่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและผู้ นําด้านความคิดเห็น  
หลักการที่   6   การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
 สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสงูสดุและทําให้ขบวนการสหกรณ์เข็มแข็ง     โดยการทํางานด้วย 
ภายใต้โครงการอนัประกอบด้วยสหกรณ์ระดบัท้องถิ่น  ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค  และระดบัระหว่างประเทศ 
หลักการที่   7   ความเอือ้อาทรต่อชุมชน 
 สหกรณ์พึงทํางานเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยืนของชมุชนท่ีสหกรณ์ตัง้อยู่ทัง้นีต้ามนโยบายท่ีได้รับความเห็นชอบจาก 
สมาชิก 
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สารจากประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

****************************************** 
   
 สวัสดีครับ    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด   ทกุท่าน 
 

ในรอบปีท่ีผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้ทํางานจนมีผลงาน  
เป็นท่ีประจกัษ์ได้รับรางวลัต่าง ๆ คือ 

1. รางวลัสหกรณ์ดีเด่นเน่ืองในโอกาสครบรอบร้อยปีสหกรณ์ไทยของสนันิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย 
2. รางวลัสหกรณ์ดีเด่น (ขนาดใหญ่) ของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 

3. ประจําปี 2559 

4. รางวลัผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์จงัหวดัลําพูน  ประจําปี  2559 “ ระดบัดีเลิศ “ 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

  
  ซ่ึงนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกรรมการดําเนินการและฝ่ายจดัการ ในการ 

ทํางานให้ดีท่ีสดุ ยงัแสดงให้เห็นถึงคณุภาพและมาต รฐาน ของผลงานเพ่ือให้สมาชิกสามารถไว้วางใจในการ
ทํางานของเรา  ครับ 
 
 ขอให้โชคดี มีความสุขทกุท่านครับ 

    
 
 
 
           ลายเซ็น 

(นายสุธี    ธิติมุทา) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 
 



 
                   7 
ท่ี  สอ.สธ.ลพ. ว. 01/2559    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน      จํากดั  
       263 / 1 ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน ตําบลเหมืองง่า    
                                                                                      อําเภอเมืองลําพูน     จงัหวดัลําพูน      51000 
 
     9    ธนัวาคม  2559 
 
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2559 
 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั   ได้กําหนดให้มีการประชมุใหญ่  
สามญั   ประจําปี  2559   ในวนัเสาร์ท่ี  24  ธนัวาคม  2559  ตัง้แต่เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชมุ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําพูน  ตําบลป่าสกั  อําเภอเมือง  จงัหวดัลําพูน  ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 ระเบียบวาระท่ี   1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี   2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2558 
 ระเบียบวาระท่ี   3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี   4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี   5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 จึงขอเชิญสมาชิกทกุท่านโปรดเข้าร่วมประชมุ  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีดงักล่าว  โดย พร้อม 
เพียงกนัด้วยจกัขอบคณุยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลายเซ็น 
(นายสธีุ     ธิติมทุา) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั 
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สารบญั 

                                                                                                                                                     หน้า 
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
หลกัการสหกรณ์สากล 
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ 
หนงัสือเชิญประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 
ระเบียบวาระการประชมุ 
 ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
    1.1  คํากล่าวเปิดประชมุ 
    1.2  แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุ 
    1.3  เร่ืองข้อกําหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 
 ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั  ประจําปี  2558 
 ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
    3.1  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ประจําปี 2559 
    3.2  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2559 
 ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
    4.1  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทนุ  ประจําปี  2559 
    4.2  พิจารณาจดัสรรกําไรสทุธิ  ประจําปี 2559 
    4.3  พิจารณาคดัเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจําปี 2560 
    4.4  พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   ประจําปี  2560 
    4.5  พิจารณากําหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบีย้ประชมุ 
                                                        ของคณะกรรมการดําเนินการ  ท่ีปรึกษา  และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
                4.6  พิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณรายรับ  - รายจ่าย  ประจําปี 2560 
    4.7  พิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํา้ประกนั  ประจําปี  2560 
    4.8  พิจารณาเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการ  ประจําปี 2560 
 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ภาพคณะกรรมการดําเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ  / ท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
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โปรดน ารายงานกจิการเล่มนีไ้ปในวันประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2559 
ในวันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  2559 

ณ  ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพนู 
เวลา  07.00  น  เป็นต้นไป 



 
ภาคผนวก 

 
 1.  รายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเพ่ือเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส  ประจําปี  2559 
 2.  รายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการบําเหน็จ  ประจําปี  2559 
 3.  รายช่ือสมาชิกและคู่สมรสท่ีถึงแก่กรรม  ประจําปี  2559 
 4.  รายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการส่งเคราะห์ศพ บิดา / มารดา ประจําปี 2559 
 5.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกประเภทสามญั  
 6.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ  
 7.  หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้สามญัและเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน สําหรับสมาชิกประเภทสมทบ  
 8.  หลกัเกณฑ์การถือหุ้นตามสดัส่วนของอตัราเงินได้รายเดือน 
 9. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 
 10. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว 
 11. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพ บิดา และ มารดา ของสมาชิก 
 12. สรุปข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์  ประจําปี 2559 

13. โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยของสหกรณ์ 
14. คณะกรรมการ ดําเนินการชดุท่ี  36  / เจ้าหน้าที่  
15. ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี  2559 
 

ค่านิยมของสหกรณ์ 
 

“  ม่ันคง   โปร่งใส  ใส่ใจบริการ  “ 
 

 

      ค าขวัญ 
 

“เงินออมม่ันคง  ระบบงานโปร่งใส  ใส่ใจบริการ  บริหารงานอย่างมีคุณภาพ” 
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1.1      คํากล่าวเปิดประชมุ 
ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน    จํากดั  ข้อ  72  “  การประชมุใหญ่ของ  สหกรณ์

ต้องมีสมาชิกมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทัง้หมด   หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน ในกรณีเป็น
การประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนผู้แทนสมาชิก
ทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน  จึงจะเป็นองค์ประชมุ “ 

บดันีไ้ด้มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียนและเข้าประชมุจํานวน .......... คน จากจํานวนสมาชิกทัง้หมด
...........  คน  จึงถือเป็นองค์ประชมุ  ขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัประจําปี    2559   ณ   บดันี ้

1.2 แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุ 
 1.2.1   จากสํานกังานสหกรณ์จงัหวดัลําพูน 
  1)  - 
  2)  - 
 1.2.2   จากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ลําพูน 
  1)  - 
  2)  - 
 1.2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  1)  - 
  2)  - 
 1.2.4 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
  1)  - 
  2)  - 
1.3       ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านยืนถวายอาลยัแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
            อดลุยเดช 
1.4 เร่ืองข้อกําหนดเบือ้งต้นในการประชมุ 

ประธานในท่ีประชมุแจ้งข้อกําหนดเบือ้งต้น   ในการประชมุเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์ฯ 

 
 

 

ระเบยีบวาระที่  1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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1.   ประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  พร้อมทัง้ให้คณะกรร มการ  หรือ  

ผู้จดัการเป็นผู้ นําเสนอในรายละเอียดแต่ละ ระเบียบวาระการประชมุ  
2.   สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชมืูอขึน้เหนือศรีษะให้ประธานในท่ีประชมุอนญุาตก่อน

ทกุครัง้ 
3.   ให้ผู้อภิปรายแนะนําช่ือ  -  สกลุ  หมายเลขทะเบียนสมาชิก สงักดัหน่วยของตนเองต่อ  

 ประธานในท่ีประชมุ และการอภิปรายอยู่ในประเด็นวาระการประชมุ  
  4.   ท่ีประชมุแห่งนี ้ไม่มีเอกสิทธ์ิคุ้มครอง    หากอภิปรายให้บคุคลอื่นได้รับความเสียหาย   
            ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้เกียรติต่อท่ีประชมุ 
  5.   การประชมุและการอภิปราย  ได้มีการบนัทึกภาพ และเสียงไว้เป็นหลกัฐานการประชมุ  
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                                                 การประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2558 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  

วนัท่ี  19  ธนัวาคม   2558 
ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําพูน 

*********************************  
 คณะกรรมการด าเนินการที่เข้าร่วมประชุม 
  ที่       ช่ือ-  สกุล    ต าแหน่ง 
  1 นายสธีุ   ธิติมทุา   ประธานกรรมการ 
  2 นายจิระ   วิภาสวงศ์  รองประธานกรรมการ 
  3 นายสเุทพ  พจน์สจุริต  รองประธานกรรมการ 
  4 นายกมล  เลาหกลุ   กรรมการ / เหรัญญิก 
  5 นายกํากร  ตนัติวรานรุักษ์  กรรมการ / เลขานกุาร 
  6 นายสงัวรณ์  ศรีวิชยั   กรรมการ 
  7 นายศรีพรหม  กาสกลู   กรรมการ 
  8 นายโยธิน  จนัทร์ทิพย์  กรรมการ 
  9 นายวรกิจ  ศรีผดงุอําไพ  กรรมการ 
  10 นางจงภักดี  พร้อมเพียงบญุ  กรรมการ 
  11 นายวนัชยั  รัตนพรม  กรรมการ 
  12 นายศกัดา  สมศกัดิ์   กรรมการ 
  13 นายไกรศิลป์  ศิริวิบรูณ์  กรรมการ 
  14 นายรังสรรค์  วชัรกาวิน  กรรมการ 
  15 น.ส.เบญญ์จพิศ  หวลกาพย์  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1 นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ   ผู้จดัการ 
 2 นายอนพุงษ์  ใจดี   ผู้สอบบญัชี 
 3 นางพิชญาภร  จนัทิมา   นกัวิชาการสหกรณ์  ชํานาญการ  
 4 น.ส.จวงจนัทน์  ขนุผา   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 5 นายปรีชา  พิกลุทอง  รักษาการสหกรณ์จงัหวดัลําพูน 

ระเบยีบวาระที่  2 
เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2558 
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เร่ิมประชุมเวลา   09.00  น 
ระเบยีบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ประธานกล่าวต้อนรับ และแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอนพุงษ์  ใจดี  ผู้สอบบญัชี 

2. นายปรีชา  พิกลุทอง รักษาการสหกรณ์จงัหวดัลําพูน 

3. นางพิชญาภร  จนัทิมา  นกัวิชาการสหกรณ์  ชํานาญการ 

4. น.ส.จวงจนัทร์  ขนุผา  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

5. นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ  ผู้จดัการสหกรณ์ 

 

1.2 ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  ยืนไว้อาลยัให้แก่เพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 

ในปี  2558  จํานวน  1  คน  คือ  นายสทิุน  สิงห์ไชย  สงักดัหน่วยงาน   สสอ .ลี ้
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองข้อก าหนดเบือ้งต้นในการประชุม 

      ประธาน  ได้แจ้งข้อกําหนดเบือ้งต้นในการประชมุเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความ 
                    เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์ 

1.  ประธานท่ีประชมุดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  พร้อมทัง้ให้กรรมการ 

หรือผู้จดัการเป็นผู้ นําเสนอในรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระการประชมุ  

2. สมาชิกท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชมืูอขึน้เหนือศรีษะ ให้ประธานในท่ี  

ประชมุอนญุาตก่อนทกุครัง้ 

3. ให้ผู้อภิปรายแนะนํา ช่ือ  -   สกลุ  หมายเลขสมาชิก  สงักดัหน่วยงานตนเองต่อ 

ประธานในท่ีประชมุ และอภิปรายอยู่ในประเด็นวาระการประชมุ 
4. ท่ีประชมุนีไ้ม่มีเอกสิทธิคุ้มครอง หากอภิปรายให้บคุคลอื่นได้รับความเสียหาย   

ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบ  และการอภิปรายควรให้เกียรติต่อท่ีประชมุ 
5. การประชมุและการอภิปราย  ได้มีการบนัทึกภาพ  และเสียงไว้เป็นหลกัฐาน  

การประชมุ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
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1.4 แจ้งแนะน าเจ้าหน้าที่คนใหม่ คือ น.ส.ภรัณยา   นนัทะกลู   เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นของสหกรณ์ 

ในปี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้คดัเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ี
ปฏิบตัิงานดีเด่น  และมอบประกาศเกียรติคณุเพ่ือเป็นขวญัและกําลงัใจ  ผลการคดัเลือก 
ได้แก่   1.  นางฉวีวรรณ  ฝัน้ต๊ะ  ตําแหน่ง   ผู้จดัการ 

2.  นางประยรูศรี วนัชยั  ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที่บญัชี 
  ที่ประชุม รับทราบ 
  

1.6 ในปี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ได้รับรางวลัจากสนันิบาต 

สหกรณ์แห่งประเทศไทย   จํานวน  2  รางวลั  คือ 
1.   รางวลัสหกรณ์ดีเด่น 

2.   รางวลันกัสหกรณ์ดีเด่น (ผู้จดัการได้จงัหวดัละ  1  คน) 

ที่ประชุม รับทราบ  และแสดงความยินดี 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2557 
 
 มติที่ประชุม   ไม่มีการแก้ไข  และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2557 
 
ระเบยีบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  3.1   เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2558 
          การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน 
            จํากดั  ชดุท่ี  35  ในปี  2558  ได้ดําเนินการบริหารงานอย่างรอบคอบ  ในปี  2558  

          นีเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  และ นโยบายท่ีกําหนดไว้โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล     และ  
          ปฏิบตัิตนภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  และมติของคณะกรรมการดําเนินการ  
          สรุปผลการดําเนินงาน  สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558  ดงันี ้
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1. ผลการด าเนินงาน  ปี  2558  เปรียบเทยีบกับปี  2557 

 

 ท่ี               รายการ        ปี  2558        ปี  2557 เพ่ิม  (ลด) ร้อยละ 
 1 จํานวนสมาชิกสามญั           1,682         1,641        41    2.50 
 2 จํานวนสมาชิกสมทบ               565            512            53  10.35 
 3 ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว     899,453,050.00     789,722,610.00  109,730,440.00  13.89  
 4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ    335,284,750.00     293,846,798.92    41,437,951.58  14.10 
 5 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,566,266,900.00  1,266,922,300.00  299,344,600.00  23.63 
 6 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอื่น    435,000,000.00      438,406,515.07    (3,406,515.07)   (0.78) 
 7 เงินสํารอง      47,186,209.00        40,589,793.00      6,596,415.50   16.25 
 8 เงินทนุสะสมตามข้อบงัคบั        2,305,876.00         2,133,676.00         172,200.00     8.07 
 9 เงินทนุดําเนินการ 1,020,265,431.04     895,695,753.28  124,569,677.76   13.91 
10 รายได้    108,362,949.62     100,777,903.99      7,585,045.63     7.53 
11 รายจ่าย      37,042,653.86       37,528,230.49      (485,576.63)   (1.29) 
12 กําไรสทุธิ      71,320,295.76       63,249,673.50      8,070,622.26   12.76 

 
2.  สมาชิกภาพ 

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

สมาชิกสามญั   1,682    คน 
สมาชิกสมทบ      565    คน 

- จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ ระหว่างปี  2558   จํานวน   159   คน 

สมาชิกสามญั        49    คน  
สมาชิกสมทบ      110    คน 

 
- จํานวนสมาชิกลาออก และอื่นๆ ระหว่างปี  2558   จํานวน   65  คน 

สมาชิกสามญั       17   คน 
สมาชิกโอนย้าย         1   คน 
สมาชิกเสียชีวิต         1   คน 
สมาชิกสมทบ       46   คน   
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- สมาชิกคงเหลือ   ณ  วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  2558   จํานวน  2,247   คน 

สมาชิกสามญั  1,680   คน 
สมาชิกสมทบ     565   คน 

- สมาชิกเพ่ิมขึน้จากต้นปี  จํานวน       94   คน  คิดเป็นร้อยละ    4.37 

- สมาชิกท่ีเป็นหนี ้  จํานวน  1,483   คน  คิดเป็นร้อยละ  66  ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

- สมาชิกท่ีไม่เป็นหนี ้ จํานวน  764  คน  คิดเป็นร้อยละ   34  ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

3.  การส่งเสริมการออมของสมาชิก 

3.1 ในระหว่างปี  2558  สหกรณ์มีเงนิออมประเภทหุ้น   ดังนี  ้

-  ทนุเรือนหุ้นยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2557   จํานวน   789,722,610.00  บาท 

- ทนุเรือนหุ้นเพ่ิมขึน้ระหว่างปี  2558       จํานวน   127,301,420.00  บาท 

- ทนุเรือนหุ้นลดลงระหว่างปี   2558       จํานวน     17,570,980.00  บาท 

- ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558 จํานวน  899,453,050.00  บาท 

3.2  เงนิรับฝากจากสมาชิก 
  ในระหว่างปี  2558  สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก   ดงันี  ้
- เงินรับฝากยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2557    จํานวน  293,846,798.92  บาท 

- เงินรับฝาก  เพ่ิมขึน้ระหว่างปี  2558      จํานวน  209,291,164.59  บาท 

- เงินรับฝาก  ลดลงระหว่างปี    2558      จํานวน  167,853,213.01  บาท 

- เงินรับฝาก  คงเหลือ    วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558  จํานวน  335,284,750.50  บาท 

4.  เงนิให้กู้แก่สมาชิก 

สมาชิกใช้บริการสินเช่ือกับสหกรณ์  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้
-  เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยกมา  ณ  วนัที่  30  พฤศจิกายน  2557    จํานวน  1,492,294,977.75  บาท 

- เงินให้กู้แก้สมาชิก  เพ่ิมขึน้ระหว่างปี                        จํานวน  1,566,266,900.00  บาท 

- เงินให้กู้แก่สมาชิก ชําระระหว่างปี          จํานวน  1,332,916,846.25  บาท 

- เงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ  ณ  วนัที่  30 พฤศจิกายน  2558    จํานวน  1,725,645,031.50  บาท 

- สมาชิกที่เป็นหนี ้  จํานวน  1,483  คน   คิดเป็นร้อยละ  66.00  ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 

- สมาชิกที่ไม่เป็นหนี ้ จํานวน  764  คน  คิดเป็นร้อยละ   34.00  ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด  
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5.  เงนิกู้ ยืมจากสถาบนั การเงนิอื่น ๆ 

 ในปี  2557  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั ได้ทําสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนั
การเงินอื่นเป็นจํานวนเงิน  884,000,000.00  บาท   และในระหว่างปี   2558   ได้ทําสญัญา 
กู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินอื่นอีก  จํานวน  1,525,000,000.00   บาท   เงินกู้ยืมเพ่ิมขึน้ 
จํานวน  641,000,000.00  บาท 

6. เงนิทนุส ารอง 

เม่ือสิน้ปีทางบญัชี   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2557  สหกรณ์ฯ  มีเงินทนุสํารองทัง้สิน้ 
จํานวน 40,589,793.78  บาท   ในวนัสิน้ปีทางบญัชี  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558   
มีเงินทนุสํารองจํานวนทัง้สิน้  47,186,209.28 บาท เงินทนุสํารองเพ่ิมขึน้ระหว่างปี 2558  
จํานวน 6,596,415.50  บาท 

7. รายได้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย้ เงินให้กู้แก่
สมาชิกดอกเบีย้เงินรับฝากธนาคารและรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี  2557  สหกรณ์มีรายได้  
ทัง้สิน้  จํานวน 100,777,903.99  บาท และในวนัสิน้ปีบญัชี  2558  สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้  
จํานวน 108,362,949.62  บาท   รายได้เพ่ิมขึน้จากปี 2557  จํานวน  7,585,045.63  บาท 

8. รายจ่ายของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  มีรายจ่ายอื่นๆ  เม่ือสิน้ปี  2557  สหกรณ์มี
รายจ่ายทัง้สิน้จํานวน  37,528,230.49  บาท  และสิน้ปี  2558  สหกรณ์มีรายจ่าย  ทัง้สิน้  
จํานวน 37,042,653.86 บาท  รายจ่ายลดลงจากปี  2557  จํานวน  485,576.63 บาท 

9. ก าไรสุทธิ 

เม่ือสิน้ปีสหกรณ์  30  พฤศจิกายน  2558 สหกรณ์มีกําไรสทุธิจํานวน 71,320,295.76 บาท 
10. อัตราดอกเบีย้ 

ในรอบปี 2558  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้กําหนดอตัราดอกเบีย้   ดงันี ้
เงินกู้ให้แก่สมาชิก  ทกุประเภท   6.75 %  ต่อปี 

      เงินรับฝากจากสมาชิก   3.90 %  ต่อปี     
11. การให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิก 

11.1  สวัสดิการสงเคราะห์ศพ 
   ก.  เป็นค่าพวงหรีด                                                                 300   บาท 

         ข.  บิดาและมารดาของกรรมการและเจ้าหน้าที่ถึงแก่กรรมศพละ   2,000  บาท 
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11.2  สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิก / คู่สมรส / บตุรสมาชิก 

   ในปี  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้จ่ายเงินสวสัดิการ  
    สงเคราะห์ศพกรณี  สมาชิก /  คู่สมรส  / บตุรสมาชิก  ถึงแก่กรรม  จํานวน  7  ราย  

   เป็นเงินทัง้สิน้  57,100  บาท 
11.3  สวัสดิการเพื่อเกือ้กูลสมาชิก  อาวุโส 

   ในปี  2558  สหกรณ์ฯ  ได้จ่ายเงินสวสัดิการเกือ้กลูสมาชิกอาวโุสท่ีมีอายคุรบตาม 
         ระเบียบของสหกรณ์  จํานวน  27  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  45,000  บาท 
11.4  ทนุสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 

 ในปี  2558  สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินให้แก่สมาชิกครบตามเกณฑ์และระเบียบสหกรณ์ฯ   
    จํานวน   19  ราย  เป็นเงินทัง้สิน้  162,000  บาท 

11.5  ทนุสวัสดิการสงเคราะห์  ศพ  บดิา  -  มารดา  ของสมาชิก 
         ในปี  2558  สหกรณ์ฯ  ได้จ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์  ศพ  บิดา - มารดา  ของ 
         สมาชิกสหกรณ์ฯ  ท่ีเสียชีวิตทัง้หมด  จํานวน  43  ราย เป็นเงินทัง้สิน้ 77,400  บาท 
11.6  สวัสดิการทนุการศึกษาบตุรสมาชิก 
         ในปี  2558  สหกรณ์ฯ ได้มอบทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชิก  ทัง้หมดจํานวน  385 ทนุ   
         เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้  339,600  บาท  มีทัง้หมด  8   ระดบั 
11.7  สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ   (สส.สสจ.ลพ) 
         ในปี  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  มีสมาชิกฌาปนกิจ  
         สงเคราะห์จํานวน   1,644  คน  เก็บศพละ  100  บาท 
11.8  สวัสดิการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สส.ธท) 

  ในปี  2558  มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน    จํากดั    สมคัรเข้า  
   เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย (สส.ธท)  

    จํานวน 1,083  คน   มีสมาชิกทัว่ประเทศมี  130,291  คน     
11.9  สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 

   ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ) 
    ในปี  2558  มียอดสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั สมคัร  

           เข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์  
     แห่งประเทศไทย  (สส.ชสอ)    จํานวน  376  คน 

11.10  การให้ทนุสาธารณประโยชน์ 
  ในปี  2558  สหกรณ์ฯ  ได้ให้ทนุสาธารณประโยชน์  แก่สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ  
  สนบัสนนุการศึกษา , ศาสนา , วฒันธรรม   และ สงัคม  จํานวน  41  ราย  เป็นเงิน 

                 ทัง้สิน้  19,600  บาท 
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12. ด้านการลงทนุของสหกรณ์ 

12.1  การลงทนุถือหุ้น ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 

 สหกรณ์ฯ  ได้ลงทนุกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั  โดยถือหุ้น  
จํานวน 1579  หุ้น  มลูค่าหุ้นละ 500  บาท  เป็นเงิน  789,500  บาท โดยในปี  2558  
สหกรณ์ได้รับผลตอบแทน  จํานวน  38,910.05  บาท    

12.2  การลงทนุถือหุ้น  ในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด 

        สหกรณ์ฯ  ลงทนุในบริษัทสหประกนัชีวิต  จํากดั โดยถือหุ้น  เป็นจํานวน 50,000  บาท 
13. ด้านการพัฒนา 

ในปี  2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนา 
 ในด้าน    -  ด้านระเบียบ 

         -  ด้านการศึกษาอบรม  ประชมุสมัมนา  
              -  ด้านการพัฒนาอาคารสํานกังาน 

         -  ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ  
                                                          -  ด้านการระดมทนุจากภายใน และ ภายนอก  
                                                          -  ด้านการเช่ือมโยงสหกรณ์ และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        -  ด้านการประชาสมัพันธ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
      
ระเบยีบวาระที่  3.2  เร่ืองรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2558 

- น.ส.จวงจนัทร์  ขนุผา  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 

ประจําปี 2558  สรุปดงันี ้

ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558 สํานกังานตรวจสอบบญัชีนครพิงค์  ได้แจ้งผลการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการดําเนินการ ได้รับทราบผลการตรวจสอบ  ประจําปี  2558  
โดยมีการตรวจสอบด้านบญัชี  การเงิน  และการดําเนินงาน  ส่วนใหญ่มีความถกูต้อง  
เรียบร้อย  มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย   ซ่ึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่   ผู้ เกี่ยวข้องทราบ   เพ่ือ 
แก้ไขให้ถกูต้องแล้วระหว่างการตรวจสอบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่   4   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1  เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี  2558 

นายอนุพงษ์   ใจดี  ผู้ตรวจสอบบญัชี   ได้ชีแ้จงว่าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
                          สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน   ณ   วนัท่ี   
                                30   พฤศจิกายน  2558  งบกําไรขาดทนุ   และงบกระแสเงินสด    สําหรับปี  
                                สิน้สดุวนัเดียวกนั  รวมถึงหมายเหต ุ  สรุปนโยบายการบญัชี  ท่ีสําคญั  และ  
                                หมายเหตเุร่ืองอื่นๆ    เห็นว่างบการเงิน    แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ - 
                                ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั   ณ   วนัท่ี   30  พฤศจิกายน   2558   
                                ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด   สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกันถกูต้องตาม 
                                ท่ีควรในสาระสําคญั ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ  
มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ     
  
ระเบยีบวาระที่  4.2   เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2558 
ประธานกรรมการด าเนินการ  เสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ  การจดัสรรกําไรสทุธิ  ประจําปี  2558   
ซ่ึงสหกรณ์ฯ  มีกําไรสทุธิประจําปี   2558  เป็นจํานวนเงิน  71,320,295.76  บาท   และคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรจดัสรรกําไรสทุธิตามข้อบงัคบัสหกรณ์ข้อ  30  ดงัต่อไปนี ้
1.  ทนุสํารอง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  ของกําไรสทุธิเป็นเงิน          7,479,346.76   บาท 

2. ค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน 10,000        10,000.00   บาท   

3. เป็นเงินปันผลร้อยละ  6 แห่งเงินค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว                  50,146,924.75   บาท 

ของสมาชิกแต่ละคนคิดให้ตามสดัส่วนของระยะเวลา 
4. เป็นเงินเฉล่ียคืนร้อยละ 10 ของดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทท่ีชําระระหว่างปี   10,764,024.25  บาท 

5. โบนสักรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10  ของกําไรสทุธิ        1,900,000.00  บาท 

6. ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ  2 แห่งทนุเรือนหุ้นวนัสิน้ปี             50,000.00  บาท 

7. ทนุศึกษาอบรม ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ  10  ของกําไรสทุธิ             50,000.00  บาท 

8. ทนุสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ  10 ของกําไรสทุธิ                                   100,000.00  บาท 

9. ทนุสวสัดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละ  10  ของกําไรสทุธิ                        800,000.00  บาท 

10. ทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการ และสํานกังาน               20,000.00  บาท 

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ 
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ระเบยีบวาระที่  4.3   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี  2559 

  ประธานกรรมการด าเนินการ  เสนอต่อท่ีประชมุว่า ในปี 2559  มีบคุคลภายนอกสมคัรเป็น 
                         ผู้ตรวจสอบกิจการ   จํานวน  3  ราย คือ    
                         1. ดร.อรรถพงศ์    พีระเชือ้  เสนอค่าตอบแทน  54,000  บาท เข้าตรวจสอบทกุเดือน พร้อมผู้ ช่วย 
                             อย่างน้อย  2  คน 
                        2. นางปรินทร   ยะมงคล  เสนอค่าตอบแทน     60,000  บาท  เข้าตรวจสอบทกุเดือน 
                        3. น.ส.เบญจมาภรณ์   เทพวิญญากิจ   เสนอค่าตอบแทน   60,000  บาท 
            มติที่ประชุม   เหน็ชอบให้  ดร.อรรถพงศ์  พีระเชือ้  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ   
                                       ประจ าปี 2559  
       

ระเบยีบวาระที่  4.4   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  ประจ าปี  2559 
ประธานกรรมการด าเนินการ  แจ้งต่อท่ีประชมุว่า  ในปี 2559  สหกรณ์ได้ดําเนินการติดต่อผู้สอบ 
บญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์  จํานวน  20  ราย  มีผู้ยื่นเสนอรับงานเพียง 
2  ราย  จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาคดัเลือก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  ดงันี  ้
1.  รศ.บญุสวาท   พฤกษิกานนท์  เสนอค่าตอบแทน  50,000  บาท  /  ปี  ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ  

 ยืนยนัยอด 

2. นางฐนิตนนัท์    วีรณรงค์กร  เสนอค่าตอบแทน  70,000  บาท / ปี  ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการยืนยนั  

ยอดขอให้สหกรณ์เป็นผู้ออก 
  มติที่ประชุม   เหน็ชอบให้ รศ.บญุสวาท  พฤกษิกานนท์  เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนุญาต  
                                       ประจ าปี 2559 
 
  ระเบยีบวาระที่  4.5  พิจารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก  และค่าเบีย้ประชุม  
                                                ของคณะกรรมการด าเนินการ และที่ปรึกษา 
   ในปี  2559  คณะกรรมการดําเนินการได้เสนอพิจารณากําหนด   ค่าเบีย้เลีย้ง   ค่าพาหนะ 
   ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบีย้ประชมุ ของคณะกรรมการดําเนินการ  และท่ีปรึกษา  ทัง้นี ้เพ่ือให้  
   เหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั  ดงันี  ้

1.   ค่าเบีย้เลีย้ง     เดิมวนัละ  300  บาท  ใหม่วนัละ  500  บาท 

2.  ค่าเบีย้ประชมุ   เดิมวนัละ 300  บาท  ใหม่วนัละ  500  บาท 

3. ค่าเช่าที่พัก        เดิมวนัละ 1,200  บาท  ใหม่วนัละ  1,500  บาท 
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4. ค่าพาหนะ 

อําเภอเมือง  เดิมวนัละ    50   บาท  ใหม่วนัละ   50  บาท 
อําเภอป่าซาง เดิมวนัละ         100   บาท  ใหม่วนัละ     100  บาท  
อําเภอแม่ทา เดิมวนัละ        100   บาท  ใหม่วนัละ     100  บาท 
อําเภอบ้านโฮ่ง     เดิมวนัละ        150   บาท  ใหม่วนัละ     150  บาท 
อําเภอบ้านธิ  เดิมวนัละ        150   บาท  ใหม่วนัละ     150  บาท 
อําเภอลี ้ เดิมวนัละ        200   บาท  ใหม่วนัละ     200  บาท   
อําเภอทุ่งหวัช้าง เดิมวนัละ        200   บาท   ใหม่วนัละ    200  บาท 
อําเภอเวียงหนองล่อง  เดิมวนัละ        150   บาท   ใหม่วนัละ    150  บาท 
 

  มติที่ประชุม ไม่อนุมัติให้คงอัตราเดิม  
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  ระเบยีบวาระที่  4.6  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับของสหกรณ์  ฉบบัที่ 5 พ.ศ.2559 
   ในปี  2559  คณะกรรมการดําเนินการ ได้พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 5) 
   พ.ศ.2558  และเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาถือใช้ในปี  2559   ดงันี ้

ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพนู  จ ากดั 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผลที่ขอแก้ไข 
ข้อ  56. ก.   สมาชิกสมทบมีสิทธิ  ดงันี  ้
      (1)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ไม่เกิน 
             1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้ว   
             ทัง้หมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนัน้   
             และมีความรับผิดชอบเพียงไม่ 
             เกินจํานวนค่าหุ้นที่ยงัส่งใช้ไม่  
             ครบมลูค่าที่ตนถือ 
      (2)  มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ออม 
            ทรัพย์สาธารณสุขลําพูน  จํากดั  
      (3)  มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ 
            รวมกนัทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 
            90  ของมลูค่าหุ้นและหรือเงินฝาก 
           ที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในเวลานัน้  
      (4) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน 
           ตามที่สหกรณ์กําหนด 
      (5) มีสิทธิได้รับสวสัดิการตามที่  
           สหกรณ์  กําหนดสําหรับสมาชิกสมทบ  

ข้อ  56. ก.   สมาชิกสมทบมีสิทธิ  ดงันี  ้
      (1)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ ได้ไม่เกิน  
            1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วทัง้หมด 
            ที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนัน้และมีความ   
            รับผิดชอบเพียงไม่เกินจํานวนค่าหุ้นที่ 
            ยงัส่งใช้ไม่ครบมลูค่าที่ตนถือ 
      (2)  มีสิทธิรับบริการทางวิชาการจากสหกรณ์ 
            ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน  จํากดั  
      (3)  มีสิทธิฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ 
            สาธารณสุขลําพูน  จํากัด 
      (4)  มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์รวมกนัทุก 
            ประเภทไม่เกินร้อยละ  98  ของมลูค่าหุ้น 
            และหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ใน             
            เวลานัน้ 
      (5) มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตาม 
           ท่ีสหกรณ์กําหนด 
     6) มีสิทธิได้รับสวสัดิการตามที่สหกรณ์   
           กําหนดและได้รับสิทธิในการนําเอาอายุ  
           การเป็น สมาชิกสมทบรวมเป็นสมาชิก  
           สามญักรณีโอนเป็นสมาชิกสามญั  
    (7)  มีสิทธิได้รับสวสัดิการตามที่สหกรณ์กําหนด   
          สําหรับสมาชิกสมทบ 

 . ให้เหมาะสมกบั      
    การดําเนินงาน 

  
มติที่ประชุม   อนุมัติ 
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ระเบยีบวาระที่  4.7  เร่ืองอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย  ประจ าปี  2559 
 ประธาน   ได้นําเสนอแผนงานและงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจําปี  2559 ประกอบด้วย 
 1. แผนยุทธศาสตร์ (ฉบบัที่ 3) ปี 2557 - 2559 

-  ยทุธศาสตร์ท่ี  1  เสริมสร้างความมัน่คงด้านการเงิน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 
-  ยทุธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก  
-  ยทุธศาสตร์ท่ี  3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
-  ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ส่งเสริมและสนบัสนนุการมีส่วนร่วมของสมาชิกและชมุชน  
-  ยทุธิศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาการบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
2.  ประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2559 
 1.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่    3,382,0000.00  บาท 
 2  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ี และอปุกรณ์      474,950.00  บาท  
 3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก         100,000.00  บาท 
 4. หมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น       3,514,500.00  บาท 
 5. หมวดครุภัณฑ์                                          250,000.00  บาท 
 6. หมวดรายจ่ายทางการเงิน                                         36,030,000.00  บาท   
3.  ประมาณการรายรับ  ประจ าปี  2559             110,220,500.00  บาท 
4. ประมาณรายได้สูงกว่า รายจ่าย  ประจ าปี 2559 
 1.  ประมาณรายได้              110,220,500.00  บาท 
 2.  ประมาณรายจ่าย                 43,751,450.00  บาท 
 3.  ประมาณรายได้สงูกว่ารายจ่าย                                               66,469,050.00  บาท 
5. เป้าหมายการด าเนินงานระหว่างปี  2559 
 1.  จํานวนสมาชิกเข้าใหม่                         150  คน 
 2.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                15,000.00  บาท 
 3.  เงินให้กู้สามญั               1,500,000,000.00  บาท 
 4.  เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน                              100,000.000.00  บาท 
 5.  เงินรับฝาก                                    200,000,000.00  บาท 
 6.  ทนุเรือนหุ้น                   120,000,000.00  บาท 
 7.  เงินกู้สถาบนัการเงินอื่น                         1,500,000,000.00  บาท  
  จึงเสนอในท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ 
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ระเบยีบวาระที่  4.8  เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงนิกู้ ยืม หรือค า้ประกัน ประจ าปี 2559   

                                     ตามข้อบงัคับข้อ 20 
  ประธาน  ในปี  2559  คณะกรรมการดําเนินการ เสนอขออนมุตัิกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือคํา้ประกนั 
                                         ในวงเงิน 945,000,000  บาท 
 มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ  945,000,000.00  บาท 
 
 ระเบยีบวาระที่  4.9  เร่ืองเลือกคณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2559 
  ในปี 2558  มีคณะกรรมการครบวาระ  จํานวน  8  คน และลาออกระหว่างวาระ  1  คน  จะต้อง 
 รับสมคัร และคดัเลือกคณะกรรมการท่ีมีวาระดํารงตําแหน่ง  2  ปี  คือ 

1.   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน  /  บํานาญ  จํานวน   1  คน 

2.   โรงพยาบาลลําพูน / บํานาญ    จํานวน   3  คน 

3.  อําเภอป่าซาง      จํานวน   1  คน 

4. อําเภอแม่ทา      จํานวน   1  คน 

5. อําเภอบ้านธิ       จํานวน   1  คน 

จํานวนกรรมการดําเนินการแทนกรรมการท่ีลาออกระหว่างวาระมีวาระการดํารงตําแหน่ง  1  ปี 
(2559)  คือ   1  หน่วยงานอําเภอบ้านโฮ่ง    จํานวน  1  คน 
มีผู้สมคัรตําแหน่งกรรมการโดยแยกตามหน่วยงาน และได้รับคะแนนจากการลงคะแนน  ดงันี  ้
หมายเลข  1  นายพัฒฑณา  อินทะชยั สสจ.ลําพูน ได้คะแนน  362  คะแนน 

        หมายเลข  2  นายธีรศกัดิ์  คทวณิช  สสจ.ลําพูน / บํานาญ    “     385  คะแนน 
        หมายเลข 3  นางอินทริยา  อินทพันธุ์ สสจ.ลําพูน            “     132  คะแนน 
        หมายเลข 4 นายสมชยั  เมืองแก้ว สสจ.ลําพูน / บํานาญ    “     102  คะแนน 
        หมายเลข 5 นายสเุทพ  พจน์สจุริต รพ.ลําพูน / บํานาญ      “     592  คะแนน 
        หมายเลข 6 น.ส.เบญญ์จพิศ  หวลกาพย์ รพ.ลําพูน           “     464  คะแนน 
       หมายเลข  7 นางจนัทรทิพย์  จิตรวงค์  รพ.ลําพูน           “     532  คะแนน 
       หมายเลข  8 นางปราณี  ลิน้ฤาษี  รพ.ลําพูน                    “     405  คะแนน 
       หมายเลข  9 นางดษุฎี  อณุเวทย์วานิช รพ.ลําพูน                    “     218  คะแนน 
       หมายเลข 10 นายอรุณ  โพธ์ิเพชร  รพ.ลําพูน / บํานาญ     “     420  คะแนน 
       หมายเลข 11 นายสายยนต์  ผลวิจิตร รพ.ลําพูน          “     284  คะแนน 
       หมายเลข 12 น.ส.ยพิุน  นําปนูศกัดิ์ อําเภอป่าซาง          “     536  คะแนน 
       หมายเลข 13 นางคมคาย  อินเทศน์ อําเภอป่าซาง          “     362  คะแนน 
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  หมายเลข  14 นายดํารงค์เดช               มัน่ใจวงค์ อําเภอบ้านธิ          “     522  คะแนน 
  หมายเลข  15  น.ส.สมิุตรา  ถานะสม อําเภอบ้านธิ          “    394  คะแนน 
  หมายเลข  16 นางบณัฑิตา  ศรีวิชยั  อําเภอแม่ทา          “     780  คะแนน 
  หมายเลข  17 นางประนอม  วิธี  อําเภอบ้านโฮ่ง          “      813  คะแนน 
 ผลการเลือกตัง้ 
  - คณะกรรมการ  7  คน มีวาระการดํารงตําแหน่ง  2  ปี (พ.ศ.2559  -  2560)  ผู้ได้รับเลือกตัง้  คือ 
      1.  หน่วยงานสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน  คือ  นายธีรศกัดิ์ คทวณิช 
      2.  หน่วยงานโรงพยาบาลลําพูน  ( 3คน )    คือ  1. นายสเุทพ         พจน์สจุริต  
                             2. นางจนัทรทิพย์    จิตรวงค์ 
                                                                 3. น.ส.เบญญ์จพิศ   หวลกาพย์      
     3.  หน่วยงานอําเภอป่าซาง       คือ  น.ส.ยพิุน              นําปนูศกัดิ์  
     4.  หน่วยงานอําเภอบ้านธิ       คือ  นายดํารงค์เดช      มัน่ใจวงค์  
     5.  หน่วยงานอําเภอแม่ทา       คือ  นางบณัฑิตา         ศรีวิชยั    
    
  -   ตําแหน่งกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่ง  1  ปี (2559)  ผู้ได้รับการเลือกตัง้คือ  นางประนอม  วิธี  
                    หน่วยงานอําเภอบ้านโฮ่ง 
  มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
 ระเบยีบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ 
   นางประสิทธิพร   ศรีบรีุ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัรายงานกิจการประจําปี  เห็นควรให้ 
                                      แจกเฉพาะหน่วยงานเพ่ือประหยดังบประมาณ 
  มติที่ประชุม  มอบให้คณะกรรมการด าเนินการชุดต่อไปพิจารณา 
  
 ปิดประชุมเวลา  12.30  น 
 
          ลงช่ือ      สุธี    ธิติมุทา             ประธานกรรมการ 

                (นายสุธี    ธิติมุทา) 
                ประธานที่ประชุม 

           ลงช่ือ    ก าจร   ตันติวรานุรักษ์     ผู้บนัทกึการประชุม 
                                                               (นายก าจร  ตันติวรานุรักษ์) 
      ผู้จดบนัทกึการประชุม 
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ระเบยีบวาระที่  3.1   เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ประจ าปี  2559 
 
 การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ชดุท่ี 36  ในปี 2559  
ได้ดําเนินการบริหารงานอย่างรอบคอบ ในการบริหาร ปี  2559 นีเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายท่ีกําหนดไว้ โดยยึด 
หลกัธรรมาภิบาล   และปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย   ข้อบงัคบั   ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ    ทําให้
เกิดผลประโยชน์สงูสดุแก่สมาชิกสหกรณ์ให้สมาชิกสหกรณ์    มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีมีสนัติสขุ    รวมถึงทําให้สหกรณ์มี
ความมัน่คง ตลอดจนรับฟัง ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิก ซ่ึงก็ได้นํามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบงาน
ต่าง ๆ   เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัิทําให้เกิดความคล่องตวั   และเกดิความเช่ือมัน่ในขบวนการสหกรณ์   ทําให้การ
ดําเนินงานของสหกรณ์ประสบผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
 
 ความสําเร็จ   ความเช่ือมัน่  ดงักล่าว  ทําให้ในปี  2559   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั   ได้รับ
คดัเลือกเป็น   100   สหกรณ์ดีเด่น  ในโอกาสครบรอบ  100   ปีสหกรณ์ไทย   เม่ือวนัท่ี   25  กมุภาพันธ์   2559    จาก
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย    และได้รับเกียรติบตัรผลงานดีเด่นจากท่านผู้ว่าราชการจงัหวดัลําพูน    นายณรงค์ 
อ่อนสอาด  เม่ือวนัท่ี  26  กมุภาพันธ์  2559  และได้รับรางวลั สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดบัดีเด่น  (ขนาดใหญ่) จากชมุนมุ 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั เม่ือวนัท่ี 4  มิถนุายน  2559  และได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดบัมาตรฐานสหกรณ์  ประจําปี  2559  ในระดบั “ ดีเลิศ” 
 
 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีประสบผลสําเร็จนัน้    เป็นเพราะได้รับความร่วมมือ   ความเข้าใจ   และให้การ
สนบัสนนุเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิก  ท่ีปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั  สํานกังานตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์   และเจ้าหน้าที่   ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทกุหน่วยงาน    คณะกรรมการดําเนินการขอขอบคณุมา  
ณ   โอกาสนี ้ และขอสรุปผลการดําเนินงาน  สิน้สุด  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559    ดงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   3 
เร่ือง  เสนอเพื่อทราบ 
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1.   ผลการด าเนินงาน  ปี  2559  เปรียบเทยีบกับปี  2558 
 ตารางที่  1   สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทยีบ  2  ปี 
 
ท่ี รายการ ปี  2559 ปี  2558 เพ่ิม  (ลด) ร้อยละ 
1 จํานวนสมาชิกสามญั 1782 1,682 100 5.95 
2 จํานวนสมาชิกสมทบ  556  565            (   9   ) (1.59 ) 
3 ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 1,034,328,920.00 899,453,050.00 134,875,870.00 15.00 
4 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 436,180,349.25 335,284,750.50 100,895,598.75 30.09 
5 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 1,291,058,880.00 1,566,266,900.00 (275,208,020.00) (17.57) 
6 เงินกู้ยืมสถาบนัการเงินอื่น 475,500,000.00 435,000,000.00 40,500,000.00 9.31 
7 เงินสํารอง 54,665,556.04 47,186,209.28 7,479,346.76 15.85 
8 เงินทุนสะสมตามข้อบงัคบั 2,515,907.00 2,305,876.00 210,031.00 9.11 
9 เงินทุนดําเนินงาน 1,174,727,926.33 1,020,265,431.04 154,462,495.29 15.14 
10 รายได้ 123,226,027.97 108,362,949.62 14,863,078.35 13.72 
11 รายจ่าย 40,008,484.68 37,042,653.86 2,965,830.82 8.01 
12 กําไรสุทธิ 83,217,543.29 71,320,295.76 11,897,247.53 16.68 
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2.   สมาชิกภาพ 
 2.1   ตารางที่  2   การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสมาชิกประเภทสามัญ 
พ.ศ. สมาชิกยกมา 

ต้นปี    (คน) 
สมาชิกเข้าใหม่ 
ระหว่างปี  (คน) 

สมาชิกภาพ สมาชิกคงเหลือ 
ณ  สิน้ปี  (คน) โอนจากสมทบ  ลาออก โอนย้าย  เกษียณ พ้นสภาพ  เสียชีวิต 

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 

 
2.2   ตารางที่  3  การเพิ่มขึน้หรือลดลงของสมาชิกสมทบ   

  พ.ศ. สมาชิกยกมา 
   ต้นปี (คน) 

สมาชิกเข้าใหม่ 
ระหว่างปี  (คน) 

    โอนย้ายจาก 
   สมาชิกสามญั          
          (คน) 

สมาชิกพ้นสภาพ  สมาชิกคงเหลือ 
  ณ   สิน้ปี (คน     ลาออก  

      (คน) 
โอนย้ายเป็นข้าราชการ                     
                (คน) 

  เสียชีวิต 
     (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 

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

  สมาชิกสามญั     1,782 คน 
  สมาชิกสมทบ        556 คน 
 -   จํานวนสมาชิกเข้าใหม่ โอนมา  ระหว่างปี  2559     216 คน 
  สมาชิกสามญั              123   คน 
  สมาชิกสมทบ                                      93     คน 
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 -    จํานวนสมาชิกเสียชีวิต  ลาออก  โอนย้ายไป  ระหว่างปี   2559  จํานวน  125   คน 
  สมาชิกสามญั   23 คน 
  สมาชิกสมทบ             102    คน 

-   สมาชิกคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559          จํานวน   2,338   คน 
 สมาชิกสามญั   1,782 คน 
 สมาชิกสมทบ      556 คน 
-  สมาชิกเพ่ิมขึน้จากต้นปี   จํานวน      91    คน  คิดเป็นร้อยละ    4.05 
-  สมาชิกท่ีเป็นหนี ้       จํานวน  1565   คน  คิดเป็นร้อยละ   66.94    ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
-  สมาชิกท่ีไม่เป็นหนี ้      จํานวน    773   คน  คิดเป็นร้อยละ   33.06    ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน      จํากดั      มีวตัถปุระสงค์ในการส่งเสริมให้สมาชิก 
  ออมทรัพย์ในรูปแบบของการออม  โดยการส่งเงินค่าหุ้นสะสมเป็นรายเดือน    โดยสมาชิกยินยอม 
  ให้หกัจากบญัชีเงินได้รายเดือน      ณ   ท่ีจ่าย   ตามระเบียบและข้อบงัคบัของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้  
  และสมาชิกยงัสามารถซือ้หุ้นพิเศษได้ในระหว่างปี  เป็นเงินสดได้ตามความต้องการในแต่ละเดือน 
  ได้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดอย่างไรก็ดีสหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้  
  ในอตัราที่เหมาะสม  และเป็นท่ีน่าพอใจ   และมากกกว่าอตัราดอกเบีย้เงินรับฝากโดยเฉล่ีย   เน่ือง  
  จากสหกรณ์ตระหนกัดีว่าเงินค่าหุ้นเป็นเงินออมระยะยาว      ซ่ึงสมาชิกจะต้องถือหุ้น และจะถอน  
  ไม่ได้  จนกว่าจะลาออกจากสมาชิก   ดงันัน้  การออมประเภทหุ้นนี ้  สมาชิกจะได้รับผลตอบแทน  
  ในรูปเงินปันผล  ซ่ึงปัจจบุนักฎกระทรวงกําหนดไว้   ณ   วนัท่ี   26   กนัยายน  2543   โดยกําหนด 
  ให้สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ  10  ต่อปี 
 ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์มีเงินออมประเภทหุ้น  ดงันี ้
            ทนุเรือนหุ้น  ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558   จํานวน    899,453,050.00  บาท 
            ทนุเรือนหุ้นเพ่ิมขึน้ระหว่างปี  2559        จํานวน    151,863,580.00  บาท 
            ทนุเรือนหุ้นลดลงระหว่างปี    2559        จํานวน      16,987,710.00  บาท 
            ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559  จํานวน 1,034,328,920.00  บาท 
 

     ปี 
    สมาชิก 
     (คน) 

ทนุเรือนหุ้น 
  ยกมาต้นปี  เพ่ิมขึน้ระหว่างปี   ลดลงระหว่างปี   คงเหลือสิน้ปี เฉล่ียต่อคน 

  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    14,870,250.00 699,438,410.00 333,860.82 

  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    17,570,980.00 899,453,050.00 400,290.63 

 2559    2,338   899,453,050.00        151,863,580.00         16,987,710.00   1,034,328,920.00 442,399.02 
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ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ทุนเรือนหุน้ 318.38 380.85 445.96 533.97 605.99 699.43 789.72 899.45 1,034.33
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      3.2   เงนิรับฝากจากสมาชิก 
  ในระหว่างปี   2559   ภาวะตลาดเงินมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้    เงินฝากและอตัรา 
              ดอกเบีย้เงินกู้หลายครัง้  สถาบนัการเงินต่าง ๆ มีการแข่งขนัสงู  ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์  มีต้นทนุ  
              การลงทนุท่ีเพ่ิมสงูขึน้  เน่ืองจากเกิดการแข่งขนั  คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา  แล้วเห็นว่า 
              เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจจึงได้กําหนดอตัราดอกเบีย้   เงินรับฝากให้แก่สมาชิกตลอดปี 
   2559   ในอตัราร้อยละ  3.90  ต่อปี   ซ่ึงเป็นอตัราที่สงูกว่าสถาบนัการเงินอื่น  ทําให้สมาชิกมีความ 
              เช่ือมัน่    ในระบบการบริหารจดัการ ของสหกรณ์    ทําให้สมาชิกนําเงินมาฝากสหกรณ์เป็นจํานวน  
   มาก    สหกรณ์คิดดอกเบีย้ให้เป็นรายวนั    และไม่เสียภาษีดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิกเป็นการ  
              ระดมภายใน   สหกรณ์ได้เชิญชวนสมาชิกฝากเงินไว้กบัสหกรณ์  โดยการประชาสมัพันธ์  ตลอดจน 
              มีของท่ีระลึกมอบให้ 
  ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก   ดงันี  ้
 เงินรับฝาก ยกมา  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน   2558     จํานวน        335,284,750.50  บาท 
 เงินรับฝาก        เพ่ิมขึน้ระหว่างปี  2559      จํานวน        280,997,701.26  บาท 
   ลดลงระหว่างปี    2559      จํานวน        180,102,102.51  บาท 
 เงินรับฝาก         คงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559   จํานวน        436,180,349.25  บาท 

 
 

     ปี 
 สมาชิก 
  (คน) 

เงินรับฝาก 
ยกมาต้นปี เพ่ิมขึน้ระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิน้ปี เฉล่ียต่อคน 

  2551    1,700     87,649,364.98 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   335,284,750.50     149,214.40 

  2559    2,338   335,284,750.50 280,997,701.26   180,102,102.51   436,180,349.25     186,561.31 
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4.   เงนิให้กู้แก่สมาชิก 
      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  นอกจากจะส่งเสริมให้สมาชิกรักการออมแล้ว  ยงัให้  
       บริการด้านสินเช่ือให้แก่สมาชิกหลายประเภท   เช่น  การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน  เงินกู้สามญั  เงินกู้ พิเศษ  
       ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้เกิดความมัน่คง    ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้    อยู่ดี     กินดี   
       มีสนัติสขุ   ในการให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกนัน้    สมาชิกท่ีมีความจําเป็นและมีความประสงค์จะใช้เงินกู้  
       สามารถยื่นคําขอกู้ได้   ตามประเภทท่ีสมาชิกต้องการ   การพิจารณาวงเงินกู้ก็ ขึน้อยู่กบัหลกัเกณฑ์   และ 
       เง่ือนไขท่ีสหกรณ์ได้กําหนดไว้  สหกรณ์ฯ เปิดบริการให้สมาชิกมายื่นกู้ได้ทกุวนัทําการสหกรณ์ ฯ  โดยไม่มี  
       การหยดุพักเท่ียง   ทัง้นีเ้พ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิก   เพ่ือให้เกิดความคล่องตวั    สะดวก    และ  
       รวดเร็ว 
     สมาชิกใช้บริการสินเช่ือกบัสหกรณ์  โดยมีรายละเอียด   ดงันี  ้
       เงินให้กู้แก่สมาชิก   ยกมา   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558       จํานวน      1,725,645.031.50  บาท 
       เงินให้กู้แก่สมาชิก  เพ่ิมขึน้  ระหว่างปี        จํานวน     1,291,058,880.00  บาท 
       เงินให้กู้แก่สมาชิก  ชําระระหว่างปี                จํานวน     1,077,853,761.75  บาท 
       เงินให้กู้แก่สมาชิก   คงเหลือ   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559     จํานวน      1,938,850,149.75  บาท 
       สมาชิกท่ีเป็นหนี ้    จํานวน   1565   คน  คิดเป็นร้อยละ     66.94       ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด   
       สมาชิกท่ีไม่เป็นหนี ้  จํานวน   773   คน  คิดเป็นร้อยละ     33.06       ของจํานวนสมาชิกทัง้หมด 
 
 

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

เงินรับฝาก 96.77 152.12 173.88 222.66 248.43 260.76 293.85 335.28 436.18
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ปี 
สมาชิก 
(คน) 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 
        ยกมาต้นปี    ให้กู้ระหว่างปี  ชําระคืนระหว่างปี    คงเหลือสิน้ปี  เฉล่ียต่อคน 

 2551     1,700 345,387,036.00    664,206,159.00 556,624,723.00 452,968,,472.00 266,452.04 

 2552     1,794 452,968,472.00    817,632,989.75 682,001,436.50 588,600,025.25 328,093.65 

 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 1,134,212,473.00 564,565.69 

 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 1,492,294,977.75     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 

  
 

 
 
 
 
 
 

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

เงินใหก้ ู ้ 452.97 588.60 733.29 926.89 1,134.21 1,325.29 1,492.29 1,725.65 1,938.85
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 การให้กู้แก่สมาชิกแต่ละประเภท  ตัง้แต่วนัท่ี  1  ธนัวาคม  2558  ถึง  30  พฤศจิกายน  2559 

 

5.   เงนิกู้ ยืมจากสถาบนัการเงนิอื่นๆ 
     ในปี  2558  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้ทําสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  
       อื่นเป็นจํานวนเงิน  1,525,000,000.00  บาท และในระหว่างปี   2559   ได้ทําสญัญากู้ยืมเงินจากสถาบนั 
       การเงินอื่นอีกจํานวน 1,189,000.00  บาท    เงินกู้ยืมลดลงจํานวน  336,000,000.00 บาท 

 
 

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

เงินกู้ยืม 150.00 200.00 250.00 450.00 550.00 650.00 884.00 641.00 1,189.00
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วงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืนตัง้แต่ปี 2551 - 2559

ท่ี ประเภทเงินกู้  จํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) 
1 เงินกู้สามญั 

-   สามญัทัว่ไป  
 

809 
 
       991,637,600.00 

2 เงินกู้ พิเศษ 
-   เพ่ือซือ้จกัรยานยนต์ 
-   เพ่ือการศึกษาดงูาน 
-   เพ่ือซือ้รถยนต์ 
-   เพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยั 
-   เพ่ือชําระหนีส้ถาบนัการเงินอื่น 

 
- 
1 
- 
- 

59 

 
- 

                30,000.00 
 
 

      191,060,000.00 
3 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 

-   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินปกติ 
-   เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

 
2,266 
249 

 
      104,580,780.00 
          3,750,500.00 

                              รวมทัง้สิน้ 3,384 1,291,058,880.00 
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6.   เงนิทนุส ารอง 
 เม่ือสิน้ปีทางบญัชี   ณ   วนัท่ี  30   พฤศจิกายน   2558  สหกรณ์ ฯ  มีเงินทนุสํารองทัง้สิน้   จํานวน 
            47,186,209.28  บาท  ในวนัสิน้ปีทางบญัชี   ณ   วนัท่ี   30   พฤศจิกายน   2559    มีเงินทนุสํารอง         
            จํานวนทัง้สิน้  54,665,556.04  บาท  เงินทนุสํารองเพ่ิมขึน้ระหว่างปี  2559  จํานวน  7,479,346.76  บาท 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

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

เงินทุนสํารอง 16.81 19.01 21.91 25.81 29.65 34.72 40.59 47.19 54.67
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7.    รายได้ 
     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก   
        ดอกเบีย้เงินรับฝากธนาคาร   และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   ในปี   2558   สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้    จํานวน  
       108,362,949.62  บาท และในวนัสิน้ปีบญัชี  2559 สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้จํานวน 123,226,027.97บาท 
        รายได้เพ่ิมขึน้จากปี  2558   จํานวน  14,863,078.35  บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

รายได้ 28.63 35.17 45.53 51.54 69.70 83.60 100.78 108.36 123.23
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8.   รายจ่ายของสหกรณ์ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  มีรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก    
       จากสมาชิก และ รายจ่ายดอกเบีย้เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอื่น และรายจ่ายอื่น ๆ   เม่ือสิน้ปี  2558  
       สหกรณ์มีรายจ่ายทัง้สิน้จํานวน  37,042,653.86  บาท   และในวนัสิน้ปี   2559    สหกรณ์มีรายจ่าย  
       ทัง้สิน้จํานวน  40,008,484.68  บาท  รายจ่ายเพ่ิมขึน้จาก  ปี  2558  จํานวน  2,965,830.82   บาท 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

กําไรสทุธิ 7.65 8.82 11.7 14.43 20.94 27.12 37.53 37.04 40.01
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รายจ่ายของสหกรณ์ตัง้แต่ปี 2551 - 2559
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9.    ก าไรสุทธิ 
     เม่ือสิน้ปีทางบญัชีสหกรณ์   ณ   วนัท่ี  30   พฤศจิกายน  2558   สหกรณ์ฯ   มีกําไรสทุธิจํานวน  
        71,320,295.76  บาท    และเม่ือสิน้ปีทางบญัชี    ณ   วนัท่ี   30    พฤศจิกายน    2559    สหกรณ์ ฯ 
        มีกําไรสทุธิจํานวน  83,217,543.29  บาท กําไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากปี  2558 จํานวน 11,897,247.53 บาท 
 

 
 
10.   อัตราดอกเบีย้ 
     ในรอบปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั   ได้กําหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้    และ  
         อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินเพ่ือช่วยเหลือ 
         สมาชิก  รวมถึงส่งเสริมการลงทนุของสมาชิก   ดงันี  ้
      อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก  ปี  2559  ทกุประเภท  ร้อยละ  6.70  ต่อปี 
      อตัราดอกเบีย้เงินรับฝาก  จากสมาชิก  ปี  2559  ประเภทออมทรัพย์พิเศษร้อยละ  3.90  ต่อปี 
 
11.   การให้สวัสดิการด้านต่างๆ  แก่สมาชิก 
        11.1  สวัสดิการสงเคราะห์ศพ 
                 ก.  เป็นค่าพวงหรีด  ไม่เกิน  300  บาท 
       ข.  เป็นสวสัดิการกรรมการ และเจ้าหน้าที่   กรณีบิดา  และมารดาถึงแก่กรรมศพละ 2,000  บาท  
 
 
 

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

กําไรสทุธิ 20.97 26.35 33.83 37.11 48.75 56.47 63.25 71.32 83.22
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  11.2  สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิก  /  คู่สมรส  /  บตุรสมาชิก 
                 ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั ได้จ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์ศพ   
                 กรณีสมาชิก / คู่สมรส / บตุรสมาชิก  ถึงแก่กรรม   จํานวน  13  ราย   แยกได้ดงันี ้
      ก.  สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม     จํานวน    4   ราย  เป็นเงิน         101,200   บาท 
                 ข.  คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม       จํานวน    6   ราย  เป็นเงิน           31,800   บาท 
                 ค.  บตุรสมาชิก    ถงึแก่กรรม       จํานวน    3   ราย  เป็นเงิน           15,900   บาท 
        11.3  สวัสดิการเพื่อเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส 
      ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้จ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือเกือ้กลู 
                 สมาชิกอาวโุสท่ีมีอายคุรบตามระเบียบของสหกรณ์  จํานวน   24  ราย  เป็นเงิน  46,500   บาท 
       11.4   ทนุสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก 
                 ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้จ่ายทนุสวสัดิการบําเหน็จ  ให้แก่  
                 สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ  / ลาออกจากราชการก่อนกําหนด  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  ไม่น้อย  
                 กว่า  120  งวด  (เดือน)  ขึน้ไป  หรือมีอายกุารเป็นสมาชิกครบตามเกณฑ์  และ ระเบียบสหกรณ์ ฯ   
                 จํานวน   17   ราย  เป็นเงิน   139,000  บาท 
      11.5   ทนุสวัสดิการสงเคราะห์ศพ  บดิา  –  มารดา  ของสมาชิก 
                 ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้จ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์ศพ 
                 บิดา – มารดา  ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเสียชีวิตทัง้หมด  จํานวน  63  ราย  เป็นเงิน  113,300  บาท 
      11.6   สวัสดิการทนุการศึกษาบตุรสมาชิก 
                 ในรอบปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั ได้ให้ทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชิกทัง้หมด  
                 จํานวน  293  ทนุ  เป็นเงินจํานวน 316,100 บาท โดยได้มอบทนุการศึกษาเป็นทนุระดบัต่างๆ ทัง้หมด 
                 8  ระดบั   ดงันี ้
                 11.6.1  ทนุระดบัอนบุาลศึกษา   จํานวน   45  ทนุ ๆ ละ  500  บาท            รวมเป็นเงิน  22,500  บาท   
                 11.6.2  ทนุระดบัประถมศึกษา  ปีท่ี  1 - 3  จํานวน  41 ทนุๆ ละ  700  บาท รวมเป็นเงิน  28,700 บาท 
                 11.6.3  ทนุระดบัประถมศึกษา  ปีท่ี  4 – 6 จํานวน  55  ทนุๆ ละ 900  บาท  รวมเป็นเงิน  49,500  บาท    
                 11.6.4  ทนุระดบัมธัยมศึกษา ปีท่ี  1  - 3  จํานวน  38  ทนุๆ ละ 1,100 บาท รวมเป็นเงิน  41,800  บาท 
 11.6.5  ทนุระดบัมธัยมศึกษา  ปีท่ี  4  - 6 จํานวน  47 ทนุ ๆ ละ 1,300 บาท รวมเป็นเงิน  61,100  บาท 
                 11.6.6  ทนุระดบัการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช) ปีท่ี 1 – 3  จํานวน  2  ทนุ ๆ ละ 1,300 บาท 
                             รวมเป็นเงิน  2,600  บาท 
                 11.6.7  ทนุระดบัการศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส)  ปีท่ี 1 – 2  จํานวน  3  ทนุ ๆ ละ  
                             1,500 บาท   รวมเป็นเงิน  4,500  บาท 
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                 11.6.8  ทนุระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ปีท่ี  1 -  4  จํานวน   62  ทนุ ๆ ละ 1,700  บาท   
                             รวมเป็นเงิน  105,400  บาท 
 ทัง้นี ้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน    จํากดั    จะโอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์พิเศษเพ่ือบตุร 
 ในวนัท่ี   31   ตลุาคม  2559  (ซ่ึงเป็นวนัออมแห่งชาต)ิ 
      11.7   สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   จ ากัด 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                         
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั   ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559  สมาคม ฯ  มีสมาชิก  
                 จํานวน   1,762   คน   กรณี  สมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบและข้อบงัคบัของ  
                 สมาคมฯ  เป็นเงินจํานวนเท่ากบัจํานวนสมาชิก   ณ  ปัจจบุนั คณูด้วย  100  บาท (นบัจํานวนสมาชิก  
                 คงเหลือ   ณ   วนัท่ี   สมาชิกถึงแก่กรรม) 
      11.8    สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขไทย  (สส.ธท) 
 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน     จํากดั     สมคัรเข้าเป็นสม าชิกของสมาคมฌาปนกิจ 
                 สงเคราะห์สาธารณสขุไทย  (สส.ธท)    จํานวน   1,411  คน   สมาชิกสมาคม ฯ    ทัง้หมดทัว่ประเทศ   
                 ณ    วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2559  มีจํานวน  146,764  คน  กรณีสมาชิกของสมาคมฯ  เสียชีวิตจะได้  
                 รับเงินสงเคราะห์ ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ จํานวนเท่ากบัจํานวนสมาชิกปัจจบุนั คณูด้วย 7.20 บาท  
      11.9   สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย       
              (สส.ชสอ) 
                 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั สมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
                 สหกรณ์สมาชิกชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   (สส.ชสอ)   ทัง้หมด   จํานวน   444    ราย 
                 สมาชิกสมาคมฯ  ทัง้หมดทัว่ประเทศ  ณ  วนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2559  มีจํานวน  242,449  ราย กรณี 
 สมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ  จํานวนเท่ากบัจํานวน   
 สมาชิก  ณ  ปัจจบุนัคณูด้วย   2.48   บาท 
      11.10 การให้ทนุสาธารณประโยชน์ 
                 ในระหว่างปี   2559   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน    จํากดั    ได้ให้ทนุสาธารณประโยชน์แก่  
                 สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ สนบัสนนุการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรม และสงัคม จํานวน  40  รายการ 
                 เป็นเงินทัง้สิน้    27,799.00   บาท 
12.   ด้านการลงทนุของสหกรณ์ 
        12.1  การลงทนุถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 
                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั   ได้ลงทนุกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
                 จํากดั(ชสอ) โดยการถือหุ้น จํานวน  8,798  หุ้นมลูค่าหุ้นละ 500 บาท เป็นเงินจํานวน 4,399,000.00  บาท        
                 บาท โดยในปี 2559 สหกรณ์ฯได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลเป็นเงินจํานวน  56,908.09  บาท    
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        12.2  การลงทนุถือหุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั   ลงทนุในบริษัทสหประกนัชีวิต  จํากดั  โดยการถือหุ้น  
                 เป็นเงินจํานวน  50,000.00  บาท 
13.   ด้านการพัฒนา 
 ใน  ปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนา  ดงันี ้
        13.1  ด้านระเบยีบ 
                 คณะกรรมการดําเนินการได้กําหนดระเบียบและแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ   ให้สอดคล้องกบัการ 
                 ดําเนินงาน  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ  และสมาชิก  โดยได้พิจารณาแก้ไขระเบียบ   ดงันี ้
 1.   ระเบียบว่าด้วย “ การให้ทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชิก “  พ.ศ.2559 
 2.   ระเบียบว่าด้วย “ การใช้ทนุสวสัดิการสมาชิกเพ่ือเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส “ พ.ศ.2559 
 3.   ระเบียบว่าด้วย “ เงินสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์เกี่ยวกบัศพของสมาชิก คู่สมรส  และบตุร “ พ.ศ.2559 
 4.   ระเบียบว่าด้วย “ การใช้ทนุสวสัดิการสมาชิกเพ่ือสวสัดิการสงเคราะห์ศพ  บิดา  มารดา “  พ.ศ.2559 
 5.   ระเบียบว่าด้วย “ ทนุสวสัดิการสมาชิกสําหรับสมาชิกท่ีไม่มีบตุร  หรือเป็นโสด “ พ.ศ.2559 
  
       13.2  ด้านการศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
 ในระหว่างปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน จํากดั ได้ส่งคณะกรรมการดําเนินการและ  
                 เจ้าหน้าที่สหกรณ์  เข้ารับการฝึกอบรมประชมุสมัมนาตามหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกบักิจการของ  
                 สหกรณ์ท่ีจดัขึน้  เช่น ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประทศไทย  จํากดั สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ  
                 ไทย   หรือหน่วยงานราชการ    อื่นๆ   ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการพัฒนา   และเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากร 
 ในการดําเนินงานของสหกรณ์  โดยส่วนรวม 
  1.  การจดัอบรมคณะกรรมการดําเนินการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เร่ืองการ ทบทวนและจดัทําแผน 
       ยทุธศาสตร์   ณ  โรงแรมเทวราช   อ.เมือง   จ.น่าน  
 2.  ส่งคณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม และประชมุสมัมนา กบัหน่วยงาน 
                      ท่ีเกี่ยวข้อง   ดงันี ้
  3.1   เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูร บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการใหม่ 
  3.2   สมัมนาชมรมภาคเหนือ  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่   จ .แพร่ 
  3.3   สมัมนาชมรมภาคเหนือ คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่  จ .อตุรดิตถ ์
  3.4   สมัมนาวิชาการ เร่ืองทิศทางสหกรณ์ในรัฐธรรมนญูใหม่  
  3.5   เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร “ก้าวทนัมาตรฐานการบญัชีสหกรณ์ และ ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกบั  
          สหกรณ์ออมทรัพย์ “ 
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  3.6   เข้ารับการฝึกอบรม หลกัสตูร “ ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดบัสงู “ 
  3.7   เข้ารับการฝึกอบรม หลกัสตูร “ แนวทางการบริหารสินเช่ือภายใต้ข้อจํากดัของกฎหมายใหม่ “ 
  3.8   เข้ารับการฝึกอบรมหลกัสตูร “ การพัฒนาทกัษะการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ 
                              แบบมืออาชีพ “ 
  3.9   เข้าร่วมประชมุสมัมนาและประชมุใหญ่สามญัของชมรมผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์  
                              แห่งประเทศไทย 
  3.10 เข้าร่วมประชมุสมัมนาเร่ืองภาวะเศรษฐกิจและทิศทางอตัราดอกเบีย้  ปี 2560   
  
         13.3    ด้านการพัฒนาอาคารส านักงาน 
     ในระหว่างปี  2559  คณะกรรมการดําเนินการ  ได้จดัซือ้ครุภัณฑ์   ดงันี  ้
     1.   โทรโข่ง   1,300  บาท 
  2.  เคาร์เตอร์ห้องครัว                     2,700  บาท 
      3.  เคาร์เตอร์ไม้                             4,000  บาท 
                      4.  ตู้กระจกไม้สกั                          6,000  บาท         
      5.  ทีวีสี LED                            163,191  บาท 
                      6.  ไม้แกะสลกันางไหว้                  3,000  บาท 
      7.  ป้ายช่ือสหกรณ์                       1,200  บาท 
      8.  ขาตัง้ทีวีสี   LED                     2,000  บาท  
                      9.  คอมพิวเตอร์พกพา               26,900  บาท 
                     10. เก้าอีเ้จ้าหน้าที่  6  ตวั           16,840  บาท 
         13.4   ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     1.  มีการประชาสมัพันธ์  ข้อมลูข่าวสาร  แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็ปไซด์ของสหกรณ์ 
                          ผิดพลาด การอ้างอิงการเช่ือมโยงหลายมิติไม่ถกูต้องผ่าน Face  Book  ของสหกรณ์ 
                     2.  มีการพัฒนาด้านการประชาสมัพันธ์รูปแบบใหม่  เช่น ผ่านแอพริเคชนัไลน์  
                     3  พัฒนาโปรแกรมข้อมลูต่าง ๆ 
       13.5   ด้านการระดมทนุจากภายในและภายนอก 
     การระดมทนุจากภายใน 
      1.   ระดมทนุด้านทนุเรือนหุ้น  ส่งเสริมให้สมาชิกท่ียื่นกู้ เงินประเภทสามญั  ออมเงินด้วยการให้ถือ  
                            หุ้นร้อยละ 20 ของวงเงินท่ีกู้ยืม และส่งเสริมให้สมาชิกท่ีมีเงินเหลือใช้จ่ายในครัวเรือนและอื่น ๆ   
                            มาออมโดยการซือ้หุ้นพิเศษ 
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  2.   ให้สมาชิกสะสมทนุเรือนหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีกําหนดไว้  โ ดยหกั  ณ  ท่ีจ่าย  
            จากบญัชีเงินได้รายเดือนเป็นประจําทกุเดือน 
      3.   ระดมทนุด้านเงินรับฝาก  ส่งเสริมและเชิญชวนให้สมาชิกนําเงินมาฝากกบัสหกรณ์   โดยการ  
        ให้หกัเงินรับฝาก  ณ  ท่ีจ่ายจากบญัชีเงินได้รายเดือน  เป็นประจําทกุเดือน  และนําเงินสดมา  
                            ฝากท่ีสหกรณ์ฯ 
                      4.   เชิญชวนให้สมาชิกเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์  100  ปีสหกรณ์ไทย  โดยสหกรณ์ให้ผลตอบแทน  
                            ท่ีสงูสมาชิกจะต้องออมติดต่อกนั  24  เดือน 
  การระดมทนุภายนอก 
      1.   หาแหล่งเงินทนุจากหน่วยงานต่างๆ  ท่ีมีสมาคมหรือชมรมเป็นของตนเอง  นําเงินมาฝากไว้กบั  
                            สหกรณ์  
  2.   หาแหล่งเงินทนุ  โดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินอื่น ๆ   ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ตํ่า  และส่งชําระคืน  
                            ในระยะเวลายาว 
 13.6   ด้านการเช่ือมโยงสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    1.   สหกรณ์ฯ   เป็นศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชมุนมุสหกรณ์  
                            ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จํากดั  (สส.ชสอ) 
  2.   สหกรณ์ฯ  เป็นศนูย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
                            สาธารณสขุไทย  (สส.ธท) 
  3.   สหกรณ์ฯ  เป็นสํานกังานตวัแทนบริษัทสหประกนัชีวิต  จํากดั  
  4.   สหกรณ์ฯ  เป็นสํานกังานตวัแทนของบริษัทยเูน่ียนอินเตอร์ประกนัภัย   จํากดั  
      5.   เช่ือมโยงเครือข่ายกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 
      6.   เช่ือมโยงเครือข่ายกบัสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดั 
  7.   สหกรณ์ฯ  ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบนัการเงินอื่นท่ีเข้าเยี่ยมเยือน  
         13.7   ด้านการประชาสัมพันธ์ 
   1.    จดัทําข่าวสาร  ประชาสมัพันธ์  ทําจดหมายข่าว  และประกาศสหกรณ์กรณีต่าง ๆ  
   2.    กรรมการหน่วยงาน  เข้าร่วมประชมุในอําเภอต่าง ๆ ท่ีตนสงักดั  
   3.    ประกาศให้ทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชิก 
   4.  ช่วยเหลือสมาชิกหรือหน่วยงานท่ีประสบภัยพิบตัิวาตภัย   อทุกภัย  
   5.    แจ้งยืนยนัยอดทนุเรือนหุ้น  หนีเ้งินกู้   และเงินรับฝากเป็นรายบคุคล  100 % เป็นจดหมายปิดผนึก 
   6.    แจ้งสมาชิกให้รับทราบถึงยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนเป็นรายบคุคล   เป็นจดหมายปิดผนึก 
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            คณะกรรมการดําเนินการ  ชดุท่ี  36  ขอขอบคณุในความร่วมมือและความรับผิดชอบ  ตามบทบาท   
     หน้าทีข่องสมาชิกทกุท่าน  ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  เจ้าหน้าที่จากสํานกังาน  
     ตรวจบญัชีสหกรณ์ลําพูน  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสํานกังาน สหกรณ์จงัหวดัลําพูน  ท่ีให้ความร่วมมือ 
     ในการบริหารสหกรณ์โดยยึดหลกัการ    อดุมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอดปี  2559   เป็นอย่างดียิ่ง 
 

    จึงแจ้งท่ีประชมุใหญ่เพ่ือทราบ 
 
  มติ.....................................................................................  
 
ระเบยีบวาระที่  3.2    เร่ืองรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ   ประจ าปี  2559 
 

 
 

ดร.อรรถพงศ์  
 

6   หน้า 
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ระเบยีบวาระที่  4.1   เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ  งบก าไรขาดทนุ และ  
                            งบกระแสเงนิสด    ประจ าปี  2559 
 

งบของผู้สอบบญัชี 
 

16  หน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่  4 
เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบยีบวาระที่  4.2   เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ   ประจ าปี  2559 
 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2559 
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั มีกําไรสทุธิประจําปี 2559  เป็นเงินจํานวน  83,217,543.29  บาท                

คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจดัสรรกําไรสทุธิตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ  30  ดงัต่อไปนี ้
 
                            รายการท่ีจดัสรร ปี  2558 ปี  2559 

บาท % บาท % 
1. กําไรสุทธิ 
2. ทุนสํารอง   

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10   ของกําไรสุทธิ 
3. ค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
        ร้อยละ  5   ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000  บาท 
4. เป็นเงินปันผลร้อยละ  6  

แห่งเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน  คิดให้ 
       ตามส่วนของระยะเวลา 
5. เป็นเงินเฉล่ียคืนร้อยละ   10  

ของดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภทที่ชําระระหว่างปี 
6. โบนสักรรมการและเจ้าหน้าที ่
        ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 
        ไม่เกินร้อยละ  2  แห่งทุนเรือนหุ้นวนัสิน้ปี   
8. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
        ไม่เกินร้อยละ10 ของกําไรสุทธิ 
9. ทุนสาธารณประโยชน์ 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
10. ทุนสวสัดิการสมาชิก 
       ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
11 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการและสํานกังาน  

71,320,295.76 
7,479,346.76 

 
10,000.00 

 
50,146,924.75 

 
 

10,764,024.25 
 

1,900,000.00 
 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

100,000.00 
 

800,000.00 
 

20,000.00 

100 
10.49 

 
0.01 

 
70.31 

 
 

15.09 
 

  2.67 
 

0.07 
 

0.07 
 

0.14 
 

1.12 
 

0.03 

83,217,543.29 
9,183,961.54 

 
10,000.00 

 
57,620,840.25 

 
 

12,252,741.50 
 

2,200,000.00 
 

50,000.00 
 

           100,000.00 
 

200,000.00 
 

        1,500,000.00 
 

100,000.00 

100 
11.04 

 
0.01 

 
69.24 

 
 

14.73 
 

2.64 
 

0.06 
 

0.12 
 

0.24 
 

1.80 
 
0.12 
 

 
 มติ...........................................................................  
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รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

ปี  2558 รายละเอียด ปี  2559 
จํานวนเงิน % จํานวนเงิน % 
61,860,949.00 86.73 กลบัคืนสู่สมาชิก (4,5,8,9,10) 71,673,581.75 86.13 

7,549,346.76 10.59 เป็นของสหกรณ์ (2,7,11) 9,333,961.54 11.22 
10,000.00   0.01 เป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์ (3) 10,000.00   0.01 

1,900,000.00   2.67 เป็นโบนสั (6) 2,200,000.00 2.64  

 
 
 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
 มติ................................................................................  

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559

กลบัคืนสู่สมาชิก 

เป็นของสหกรณ์ 

เป็นค่าบํารุงสนันิบาตสหกรณ์ 

เป็นโบนัส 

กลบัคืนสูส่มาชิก 71,673,581.75
คิดป็น 86.13%

เป็นของสหกรณ์ 9,333,961.54
คิดเป็น 11.22 %

เป็นโบนัส 2,200,000
คิดป็น 2.64%

เป็นค่าบ ารุงสนันิบาต 10,000
คิดเป็น  0.01 %



71 
   ระเบยีบวาระที่  4.3  เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2560 
ตามข้อบงัคับข้อ  104  และข้อ  105 
 “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอก  ผู้ มีคณุวฒิุ  ความรู้ ความสามารถใน
ด้าน  ธรุกิจ การเงิน  การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี  
จํานวนไม่เกิน ห้าคน  หรือหน่ึงนิติบคุคล  ท่ีประชมุใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ  หรือผู้ ซ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าที่
ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลา     หน่ึงปีทางบญัชี
สหกรณ์   ถ้าเม่ือครบกําหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่     ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตัิหน้าที่ไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนัน้  อาจได้รับเลือกตัง้ซํา้”   
 ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  โดยท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี  ได้เลือกตัง้   
ดร.อรรถพงศ์   พีระเชือ้  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  
 สําหรับในปี  2560 นี ้ ขอเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์  
สาธารณสขุลําพูน  จํากดั    ดังนี ้
 
ลําดบั               ช่ือ   -  สกุล            ที่ตัง้สํานกังาน   ค่าบริการ     

  ต่อเดือน 
ระยะที่เข้าตรวจสอบ     หมายเหตุ 

1 ดร.อรรถพงศ์      พีระเชือ้ 
 
 
 

166  ถนนราชมรรคา  ตําบล 
พระสิงห์  อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 50200 

5,600 ตรวจสอบทุกเดือน 
พร้อมผู้ช่วยอย่างน้อย  
2  คน 

 

     

  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 
 

 มติ ……………………………………………… 
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ระเบยีบวาระที่  4.4   เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ 
                            บญัชีรับอนุญาต  ประจ าปี  2560 

          ประธาน  เสนอให้ท่ีประชมุคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจําปี     
                            2560   ซ่ึงคณุสมบตัิของผู้ตรวจสอบบญัชีภาคเอกชน  และ  ผู้ ช่วยผู้สอบบญัชีจะต้องเป็นไปตามท่ี  
                            กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กําหนด คือ  
                 1.   ตรวจสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน  
                                  สหกรณ์กําหนด  โดยให้ครอบคลมุทัง้ในด้านการเงิน   การบญัชี  การปฏิบตัิการ และการ  
                                  บริหารงานของสหกรณ์ 
                            2.   รับงานสอบบญัชีสหกรณ์ฯ  ท่ีมีปีบญัชีสิน้สดุวนัเดียวกนัไม่เกิน  5  สหกรณ์ ฯ  
                 3.  เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ฯ เดียวกนัไม่เกิน  3  ปี  บญัชีติดต่อกนั 

สําหรับในปี  2560  นี ้  สหกรณ์ฯ  ได้ดําเนินการติดต่อผู้สอบบญัชีภาคเอกชนท่ีขึน้ทะเบียนกบักรมตรวจบญัชี             
สหกรณ์  จํานวน  20  ราย  มีผู้ ยื่นเสนอรับงานเพียง   2   ราย  จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาคดัเลือกผู้สอบ            
บญัชีรับอนญุาต  ดงันี ้  
 

รายการ    รศ.บญุสวาท     พฤกษกิานนท์   นางฐนิตนันท์    วีรณรงค์กร      10539 
1.  ราคาต่อปี 50,000  บาท  

                   ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการยืนยนัยอด  
                           ขอให้สหกรณ์เป็นผู้ออก 

60,000 บาท 
         ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการยืนยนัยอด  
                 ขอให้สหกรณ์เป็นผู้ออก 

2.  ขอบเขตการ
ตรวจสอบ 

   ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึงรวม  
ทัง้การทดสอบรายการบญัชีและวิธีการตรวจสอบอื่นท่ี
เห็นว่าจําเป็นและระเบียบท่ีนายทะเบียนฯ    กําหนด 
รวมถึงระเบียบ  และคําแนะนําที่กรมตรวจฯ  กําหนด
ขึน้  เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินท่ีตรวจสอบได้
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30  พฤศจิกายน 2560 ผล
การดําเนินงานและกระแสเงินสดถกูต้องตามท่ีควรฯ / 
ถ้าได้พบข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคมุภายในจะทําหนงัสือแจ้งให้ทราบต่างหากจาก
รายงานการสอบบญัชี / จะประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคมุภายในของสหกรณ์เพ่ือจดัทําแนวการ
ตรวจสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึง
รวมทัง้การทดสอบรายการบญัชีและวิธีการ
ตรวจสอบอื่นท่ีเห็นว่าจําเป็นและระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด รวมถึงระเบียบ  และคําแนะนําที่
กรมตรวจกําหนดขึน้     เพ่ือแสดงความเห็นว่างบ
การเงินท่ีตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน    ณ  
วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2560 ผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดถกูต้องตามท่ีควรฯ / ถ้าได้พบ
ข้อบกพร่องท่ีมีสาระสําคญัเกี่ยวกบัระบบการ
ควบคมุภายในจะทําหนงัสือแจ้งให้ทราบต่างหาก
จากรายงานการสอบบญัชี / จะประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคมุภายในของสหกรณ์เพ่ือ
จดัทําแนวการตรวจสอบบญัชีท่ีเหมาะสม 



รายการ   
3.  วิธีการ    
     ตรวจสอบ 

     เข้าตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี และ / หรือผู้ ช่วย
สอบบญัชี (หวัหน้าสายท่ีผ่านการอบรมจากกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์แล้ว) จะเข้าตรวจสอบ  ตัง้แต่เดือน 
พฤษภาคม  เป็นต้นไป 

   เข้าตรวจสอบ ณ  สหกรณ์ฯเป็นระยะๆอย่าง
สม่ําเสมอโดยทีมงาน  2 – 3  คน  เข้าตรวจสอบ
ตัง้แต่ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ไม่ตํ่ากว่า 2  ครัง้ต่อปี  ครัง้ละ  
4 – 5 วนั หรือมากกว่าตามความเหมาะสม 

4.  รายงานการ     
     ตรวจสอบ    

1.  รายงานการสอบบญัชีระหว่างปี  สําหรับระยะเวลา  
     6 เดือน จะส่งสําเนาให้กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ฯ    
     ทราบทกุครัง้ 
2.  เม่ือดําเนินการตรวจสอบเสร็จในแต่ละครัง้หากพบ 
     ข้อบกพร่องจะทํารายงานแจ้งต่อสหกรณ์ฯ 
3.   รายงานการสอบบญัชีประจําปี  ตามระเบียบท่ี 
      นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
4.  รายงานแบบยาวเป็นการวิเคราะห์ผลการ 
     ดําเนินงาน 
5.  ให้คําแนะนําในด้านการบริหารการเงินการบญัชี 
      ตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ    
      แต่อย่างใด 
6.   ยินดีจะเข้าร่วมประชมุใหญ่  

1. แจ้งผลการสอบบญัชีระหว่างปีสําหรับ   
    ระยะเวลา  6  เดือน โดยส่งสําเนาให้ 
    กรมส่งเสริมสหกรณ์ทราบด้วย ตามท่ี  
    นายทะเบียนกําหนด  
2.  รายงานการสอบบญัชีประจําปีตามระเบียบ 
     ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
3.  ให้คําแนะนําในด้านการบริหารการเงินการ    
     บญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น  
     ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
4.  ยินดีจะเข้าร่วมประชมุใหญ่หรือประชมุ      
     คณะกรรมการตามความจําเป็นและสมควร  
    ท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
5.  รายงานงบการเงินประจําปีผู้สอบบญัชียินดี           
     วิเคราะห์งบการเงินในอตัราส่วน (CAMELS      
     Analysis) ท่ีกําหนดโดยกรมตรวจบญัชี    
    สหกรณ์เพ่ือให้ท่านทราบถึงฐานะทางการเงิน    
    ของสหกรณ์ได้ดียิ่งขึน้ 

5.ช่ือผู้สอบญัชี    
    รับอนญุาต 

รศ.บญุสวาท     พฤกษิกานนท์ นางฐนิตนันท์    วีรณรงค์กร 
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รายการ   

6.  ทีมงาน  -  ผู้ ช่วยสอบบญัชีซ่ึงมีคณุสมบตัิตามท่ีกรมตรวจบญัชี  
   สหกรณ์กําหนด  จํานวน  10  คน  มีเจ้าหน้าที่คณุวฒิุ 
   ปริญญาโท  4  คน  ปริญญาตรี  6  คน 

-  ผู้ ช่วยสอบบญัชี  3 – 4  คน    
ทีมงานระดบัปริญญาตรีปฏิบตัิงาน 
ปีละ 2 ครัง้ๆ ละ 3 – 4 วนัทําการ 

7.  รับงานสอบบญัชี    
     สหกรณ์อื่น 

รับรองว่ารับงานสอบบญัชีสหกรณ์อื่นท่ีมีปีทางบญัชี
เช่นเดียวกบัสหกรณ์ฯ ไม่เกินจํานวนท่ีกรมตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์กําหนด 

รับรองว่ารับงานสอบบญัชีสหกรณ์
อื่นท่ีมีปีทางบญัชีเช่นเดียวกบั
สหกรณ์ฯไม่เกินจํานวนท่ีกรม
ตรวจสอบบญัชี ฯ กําหนด 

8.  การปิดบญัชี 
     สหกรณ์  

ภายใน  4 – 5  วนั  นบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ได้จดัส่งข้อมลู
อย่างครบถ้วน 

ภายใน 5–7  วนั นบัแต่วนัท่ีสหกรณ์ 
ได้จดัส่งข้อมลูอย่างครบถ้วน 

  
จึงขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 มติ............................................................................  
 
ระเบยีบวาระที่  4.5   เร่ืองพิจารณากําหนด ค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าเบีย้ประชมุของ 
                                   คณะกรรมการดําเนินการ  ท่ีปรึกษา   

ลําดบั รายการ เดิมวนัละ ใหม่วนัละ หมายเหต ุ
1 ค่าเบีย้เลีย้ง 300 500 ทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบัภาวะ

เศรษฐกิจในปัจจบุนั 2 ค่าเบีย้ประชมุ 300 500 
3 ค่าเช่าที่พัก 1,200 1,500 
4 ค่าพาหนะ   

 อ.เมือง 50 50 
อ.ป่าซาง 100 100 
อ.แม่ทา 100 100 
อ.บ้านโฮ่ง 150 150 
อ.บ้านธิ 150 150 
อ.ลี ้ 200 200 
อ.ทุ่งหวัช้าง 200 200 
อ.เวียงหนองล่อง 150 150 

จึงขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 มติ............................................................................  
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ระเบยีบวาระที่  4.6 เร่ืองรับทราบแผนงานและงบประมาณรายรับ  -  รายจ่าย   ประจ าปี  2560 
 
1. แผนยุทธศาสตร์ (ฉบบัที่  4)  ปี  2560  -  2561 
 คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั ได้ร่วมกนัประชมุเม่ือวนัท่ี   

29  -  30  มิถนุายน  2556  เพ่ือทบทวนวิสยัทศัน์  พันธกิจ  และแผนกลยทุธ์  ระยะ  3  ปี ( ปี 2560 – 
2562)  โดยมีผลสรุป   ดงันี ้

1.1 วิสัยทศัน์  ( Vision) 
 “  เป็นสหกรณ์ชัน้นําระดบัประเทศ “ 
1.2 ค่านิยม  ( Motto) 
 “  สหกรณ์มัน่คง  ระบบงานโปร่งใส  ใส่ใจบริการ  บริหารงานมีคณุภาพ “ 
1.3 พันธกิจ (Mission) 
 1.  เสริมสร้างความมัน่คงด้านการเงิน  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 
 2.  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
 3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก  
 5.  พัฒนาการบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
 6.  สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน  
1.4 เป้าประสงค์  (Goals) 
 1.   สหกรณ์มีความมัน่คงทกุด้าน 
 2.   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการและระบบสวสัดิการ 
 3.   มีและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ  
           4.   สมาชิกมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
 5.   ยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
 6.   ชมุชนได้รับการสนบัสนนุ  
 
ยุทธศาสตร์ที่  1    เสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงนิ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก  
กลยุทธ์ที่ 1   การบริหารจัดการเงนิทนุที่เอือ้ต่อความมั่นคงของสหกรณ์ 
  1.1   โครงการเพ่ิมทนุสํารอง 
  1.2   โครงการเพ่ิมรายได้   
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กลยุทธ์ที่ 2    การเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงนิ 
  2.1   โครงการประเมินความเส่ียงในการดําเนินงาน 
  2.2   โครงการประเมินความเส่ียงในการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 
  2.3   โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์   
ยุทธศาสตร์ที่  2   พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
กลยุทธ์ที่  1   การให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
  1.1   โครงการให้ทนุการศึกษาแก่บตุรสมาชิก 
  1.2   โครงการให้ทนุการศึกษาแก่สมาชิก 
  1.3   โครงการให้ทนุสวสัดิการคนโสด 
  1.4   โครงการให้ทนุสวสัดิการบํานาญ 
  1.5   โครงการให้ทนุสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต 
  1.6   โครงการประกนัชีวิตกลุ่ม 
กลยุทธ์ที่   2    เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ 
  2.1   โครงการการประชาสมัพันธ์งานสหกรณ์ผ่านระบบ Line 
  2.2   โครงการพัฒนา  Website  ของสหกรณ์ 
  2.3   โครงการพัฒนา  Wifi 
  2.4   โครงการประชาสมัพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบในหลากหลายรูปแบบ  
ยุทธศาสตร์ที่  3    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.1   โครงการพัฒนา  Website   
  1.2    โครงการพัฒนาโปรแกรมการกู้   และการฝาก - ถอนเงินผ่านตู้   ATM 
  1.3   โครงการประชมุระบบ  E - Conference 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
กลยุทธ์ที่  1   เพิ่มการสื่อสารและมีส่วนร่วมของสมาชิก 
  1.1   โครงการระบบ  Line  สายด่วน 
  1.2   โครงการทศันศึกษาของกรรมการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิก 
กลยุทธ์ที่  2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
  2.1  โครงการตอบกลบัรับรางวลั 
  2.2  โครงการประชมุใหญ่สามญัประจําปีของสหกรณ์ 
  2.3   โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่  1   เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่
  1.1   โครงการสมัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
  1.2   โครงการประชมุร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  
กลยุทธ์ที่  2  ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสหกรณ์เพื่อให้มีการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ 

        ก่อให้เกิดประสิทธิผล 
2.1  โครงการสร้างทีมงานเข็มแข็ง 

  2.2  โครงการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
  2.3  โครงการสร้างขวญัและกําลงัใจแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์        
กลยุทธ์ที่  3   พัฒนารูปแบบวิธีการประเมินการปฏิบติังาน 
  3.1  โครงการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบตัิงาน 
  3.2  โครงการประเมินคณุภาพงานคลอบคลมุทกุด้าน 
กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในสหกรณ์ให้เอือ้ต่อการปฏิบติังาน 
  4.1  โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทศัน์รอบสํานกังาน 
  4.2  โครงการปรับปรุงภายในสํานกังาน  เช่น ห้องประชมุ  ,  พืน้ท่ีให้บริการ 
  4.3  โครงการ  5  ส 
  4.4  โครงการเสริมสร้างสวสัดิภาพของผู้ปฏิบตัิงาน 
กลยุทธ์ที่  5  ปฏิรูประบบการบริหารทางการเงนิและระบบควบคุมภายในให้มีความคล่องตัวและ 
         มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

5.1  โครงการลดจํานวนงวดชําระหนีเ้งินกู้สามญั (เฉพาะสญัญาใหม่ในปีนัน้ ๆ) 
5.2  โครงการจดัทําแผนงานงบประมาณรายรับ  - รายจ่าย ประจําปี 
5.3  โครงการจดัระบบการควบคมุภายในสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่  6  รณรงค์ให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึน้ 
 6.1   โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพ่ิม 

กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ 
         7.1  โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบตัิงาน 
           7.2   โครงการอบรมสมัมนาการบริหารงาน 
           7.3   โครงการเจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยมประจําปี 
           7.4   โครงการสมาชิกยอดเยี่ยมประจําปี 
กลยุทธ์ที่  8  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ 
         8.1  โครงการจดัทําแผนดําเนินงานประจําปี 
           8.2  โครงการประเมินคณุภาพการบริหารงานเบือ้งต้น (CQA) 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
 กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน 

1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในชมุชน 
1.2 โครงการทําบญุครบรอบ 36  ปี ของสหกรณ์ 
1.3  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

2.    ประมาณการรายจ่าย   ประจ าปี  2560 

รายการ 
ปี  2559 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2560 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  

1.1 เงินเดือน 
1.2 เงินประจําตําแหน่ง 
1.3 เงินสมทบประกนัสงัคม 
1.4 เงินสมทบกองทนุทดแทน 
1.5 ค่าล่วงเวลา 
1.6 บําเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1.7 ค่าตรวจสขุภาพประจําปี 
1.8 ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 
                        รวม 
 

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ 
2.1 ค่าเส่ือมราคาอปุกรณ์สํานกังาน 
2.2 ค่าตดัจําหน่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ 

ในอาคาร 

2.3 ค่าทําความสะอาด 
2.4 ค่าซอ่มแซมบํารุง – รักษาสินทรัพย์ 
                             รวม 

 
3.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 

3.1 เงินสมทบทนุสวสัดิการสมาชิก 
 
                                    รวม 

 
2,600,000.00 

36,000.00 
           55,000.00 

1,000.00 
50,000.00 

         600,000.00 
10,000.00 

      30,000.00 
3,382,000.00 

 
 
 

120,000.00 
74,950.00 

 

80,000.00 
200,000.00 

474,950.00 
 
 

100,000.00 
 

100,000.00 

 
2,477,880.00 

36,000.00 
54,000.00 

497.00 
43,155.75 

567,540.00 
7,290.00 
8,300.00 

3,194,662.75 
 
 
 

102,829.67 
74,950.00 

 
72,800.00 
207,128.00 

457,707.67 
 
 

100,000.00 
 

100,000.00 

 
122,120.00 

0.00 
1,000.00 

503.00 
6,844.25 

32,460.00 
2,710.00 

21,700.00 
187,337.25 

 
 
 

17,170.33 
0.00 

 

7,200.00 
(7,128.00) 

17,242.33 
 
 

0.00 
 

0.00 

 
3,050,890.00 

72,000.00 
65,000.00 

1,000.00 
50,000.00 

710,000.00 
10,000.00 
30,000.00 

3,988,890.00 
 
 
 

100,000.00 
74,950.00 

 
80,000.00 
200,000.00 

454,950.00 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2559 ขอตัง้งบประมาณ 

        ปี  2560 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
4.หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
       4.1   ค่าใช้จ่ายวนัประชมุใหญ่ 
       4.2   ค่าพิมพ์รายงานกิจการประจําปี 
       4.3   ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ  
       4.4   ค่ารับรอง 
       4.5   ค่าใช้จ่ายตามแผนยทุธศาสตร์  
       4.6   ค่าสอบบญัชีภาคเอกชน 
       4.7   ค่าตรวจสอบกิจการ 
       4.8   ค่าตอบแทน จนท.หน่วยงาน 
               ผู้ปฏิบตัิงานให้สหกรณ์ 
       4.9   ค่าไฟฟ้า 
       4.10 ค่านํา้ 
       4.11 ค่าโทรศพัท์ 
       4.12 ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม COS 
       4.13 ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม GLS 
       4.14 ค่าของท่ีระลึก 
       4.15 ค่าใช้จ่ายในการสอบทานหนี  ้
       4.16 ค่าถ่ายเอกสาร 
       4.17 ค่าสมดุเช็ค 
       4.18 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 
       4.19 ค่าหนงัสือพิมพ์ 
       4.20 ค่าวสัดงุานบ้านงานครัว 
       4.21 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
       4.22 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามญั 

       4.23 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 
       4.24 ค่าจดัทําสื่อประชาสมัพันธ์ 
       4.25  ค่าธรรมเนียมการออก 
                Statement    
       4.26  ค่าโปรแกรมเงินฝาก 

 
900,000.00 

         110,000.00 
200,000.00 
50,000.00       

1,174,000.00            
60,000.00 
60,000.00 
65,000.00 

 
120,000.00 
35,000.00 
30,000.00 
30,000.00 

0.00 
50,000.00 

7,500.00 
           10,000.00 

30,000.00 
50,000.00 

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

250,000.00 
30,000.00 

1,000.00 
 

0.00 

 
826,711.00 
98,700.00 

134,700.00 
30,980.00 

753,800.00 
50,000.00 
54,000.00 
60,448.00 

 
62,418.00 

9,553.00 
23,908.75 
30,000.00 

0.00 
43,860.00 

6,987.00 
10,159.00 
15,000.00 
22,294.63 

4,860.00 
11,760.00 
20,000.00 

0.00 

194,164.30 
6,840.00 

400.00 
 

9,800.00 

 
73,289.00 
11,300.00 
65,300.00 
19,020.00 

420,200.00 
10,000.00 

6,000.00 
4,552.00 

 
57,582.00 
25,447.00 

6,091.25 
0.00 
0.00 

6,140.00 
513.00 

(159.00) 
15,000.00 
27,705.37 

1,140.00 
3,240.00 

10,000.00 
100,000.00 

55,835.70 
23,160.00 

600.00 
 

(9,800.00) 

 
1,000,000.00 

120,000.00 
250,000.00 
50,000.00 

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

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

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

6,000.00 
15,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
300,000.00 
30,000.00 

1,000.00 
 

0.00 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2559 ขอตัง้งบประมาณ 

ปี  2560 งบประมาณที่ตัง้ไว้ จ่ายจริง คงเหลือ 
       4.27  ค่าพาหนะของคณะกรรมการ 
       4.28  ค่าไปรษณีย์และส่ือสาร     
       4.29  อากรเงินกู้ยืม    
       4.30  ค่ากําจดัปลวก 
       4.30  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด         
                                       รวม 
5.   หมวดครุภัณฑ์ 
       5.1  ค่าครุภัณฑ์สํานกังาน 
                                รวม 
6.   หมวดรายจ่ายทางการเงนิ 
      6.1  ดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชิก 
      6.2  ดอกเบีย้เงินกู้สถาบนัการเงินอื่น 
      6.3 ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 

60,000.00 
10,000.00 

1,000.00 
0.00 

30,000.00 
3,514,500.00 

 
250,000.00 
250,000.00 

 
15,000,000.00 
21,000,000.00 

30,000.00 
 

   36,030,000.00 

59,200.00 
5,555.00 

0.00 
0.00 

24,796.00 
2,570,894.68 

 
227,231.00 
227,231.00 

 
14,312,420.03 
19,372,314.43 

485.12 
 

33,685,219.58 

800.00 
4,445.00 
1,000.00 

0.00 
5,204.00 

943,605.32 
 

22,769.00 
22,769.00 

 
687,579.97 

1,627,685.57 
29,514.88 

 
2,344,780.42 

70,000.00 
10,000.00 

1,000.00 
6,000.00 

50,000.00 
5,930,500.00 

 
250,000.00 
250,000.00 

 
20,000,000.00 
25,000,000.00 

30,000.00 
 

45,030,000.00 
                            รวมทัง้สิน้ 43,751,450.00 40,235,715.68 3,515,734.32 56,154,340.00 
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3.    ประมาณการรายรับ    ประจ าปี  2560 

รายการ 
ปี   2559 ประมาณการ 

ประจ าปี 2560 ประมาณการ ผลการด าเนินงาน 
รายได้ 
1   ดอกเบีย้รับจากเงินให้สมาชิกกู้  
2   ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
3   ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อื่น 
4  ผลตอบแทนจากการถือหุ้นชสอ.(ปันผล) 
5   ผลตอบแทนจาการใช้บริการสินเช่ือ 
     ชสอ. (เงินเฉล่ียคืน) 
6.  ดอกเบีย้รับตัว๋สญัญาใช้เงิน 
7.  ค่าตอบแทนสํานกังานตวัแทนประกนัชีวิต 

8. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารทางการเงิน 
9   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
10   ค่าธรรมเนียมสมดุคู่ฝาก 
11  ค่าธรรมเนียมการถอนเงินเกิน 1 ครัง้ / เดือน 

12   ค่าบํารุงห้องประชมุ 
13  ค่าธรรมเนียมสมคัรกรรมการ 
14  ค่าธรรมเนียมโอนย้ายสมาชิก 
15 รายได้เบ็ดเตล็ด 

 
110,000,000.00 

100,000.00 
0.00 

40,000.00 
 50,000.00 

 
0.00 

10,000.00 

1,000.00 
15,000.00 

1,000.00 
500.00 

              500.00 
1,500.00 

           1,000.00 
0.00 

 
122,485,266.83 

93,657.90 
37,225.34 
56,908.09 
39,779.62 

 
442,207.63 

49,963.55 

1,270.00 
16,600.00 

780.00 
160.00 

0.00 
1,300.00 

200.00 
709.01 

 
130,000,000.00 

100,000.00 
0.00 

65,000.00 
50,000.00 

 
10,000.00 

10,000.00 

1,000.00 
15,000.00 

1,000.00 
500.00 
500.00 

1,500.00 
1,000.00 

0.00 
รวมรายได้ 110,220,500.00 123,226,027.97 130,255,500.00 

 
4.   ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 
 

รายได้ 
ปี  2559 เป้าหมาย 

ปี  2560 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.ประมาณการรายได้ 
2.ประมาณการรายจ่าย 
3.ประมาณการรายได้สงูกว่ารายจ่าย 

110,220,500.00 
43,751,450.00 
66,460,050.00 

123,226,027.97 
40,008,484.68 
83,217,543.29 

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

 
 



82 
5.   เป้าหมายการด าเนินงานระหว่างปี  2560 
 

รายได้ 
ปี  2559 เป้าหมาย 

ปี  2560 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1.   จํานวนสมาชิกสมคัรใหม่  
2.   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
3.   เงินให้กู้สามญั 
4.   เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
5.   เงินรับฝาก 
6.   ทนุเรือนหุ้น 
7.   เงินสถาบนัการเงินอื่น 

    150   คน 
15,000.00 

1,500,000,000.00 
100,000,000.00 
200,000,000.00 

               120,000,000.00 
1,500,000,000.00 

  166  คน 
16,600.00 

1,182,727,600.00 
       108,331,280.00 

280,997,701.26 
151,863,580.00 

1,189,000,000.00 

150   คน 
15,000.00 

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

1,500,000,000.00 
             

 
มติ......................................................................  
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ระเบยีบวาระที่  4.7   เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือค า้ประกัน  ประจ าปี  2560 

ตามข้อบงัคับ ข้อ  20 
 “วงเงินกู้ยืมหรือคํา้ประกนั  ท่ีประชมุใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํา้ประกนัสําหรับปีหน่ึง ๆ  ไว้ตามท่ี  
จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซ่ึงกําหนดดงัว่านี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้าที่ประชมุใหญ่ยงัมิได้กําหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือคํา้  
ประกนัสําหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือคํา้ประกนัสําหรับปีก่อนไปพลาง “ 
 ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  ได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุใหญ่ให้กําหนดวงเงิน  
กู้ยืมหรือคํา้ประกนั  ไว้เป็นจํานวน  945,000,000.00  บาท (เก้าร้อยส่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 สําหรับในปี  2560  คณะกรรมการดําเนินการ  ใคร่เสนอขออนมุตัิกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือคํา้ประกนั  ใน  
วงเงิน   1,085,000,000.00   บาท  ( หน่ึงพันแปดสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 จึงขอเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา 
 
 มติ ………………………………………………………………………… 

 
ระเบยีบวาระที่  4.8   เร่ืองเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2560 

การดําเนินงานเกี่ยวกบัการเลือกตัง้  คณะกรรมการดําเนินการ  ประจําปี  2560  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์  พ.ศ.2542  มาตรา 50  โดยให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี  

  เลือกตัง้จากสมาชิกนัน้  คณะกรรมการดําเนินการ  ชดุท่ี  36  ได้มีมติเกี่ยวกบัการเลือกตัง้  โดยมี 
  รายละเอียด   ดงันี ้
   1.  คณะกรรมการดําเนินการ  ในปี  2559  มี 15 คน  จะครบวาระในเดือน  พฤศจิกายน   
     2559   จํานวน  8  คน  และลาออกระหว่างวาระ  1  คน   ดงันี ้
   1.1   กรรมการท่ีครบวาระ   คือ 
    (1)   นายสธีุ  ธิติมทุา  ตวัแทนหน่วยงาน    สสจ.ลําพูน / บํานาญ 
    (2)   นายกมล  เลาหกลุ  ตวัแทนหน่วยงาน    สสจ.ลําพูน / บํานาญ 
    (3)   นายกําจร  ตนัติวรานรุักษ์ ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอเมืองลําพูน 
    (4)   นายรังสรรค์ วชัรกาวิน ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอลี ้
    (5)   นายศรีพรหม กาสกลู  ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอทุ่งหวัช้าง 

(6)   นางประนอม วิธี  ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอบ้านโฮ่ง 
(7)   นายศกัดา  สมศกัดิ์  ตวัแทนหน่วยงาน   อําเภอเวียงหนองล่อง 

    (8)   นายวรกิจ  ศรีผดงุอําไพ ตวัแทนหน่วยงาน    รพ.ลําพูน 
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   1.2   กรรมการท่ีลาออกระหว่างวาระ  1  คน  คือ 
                (1)   นายธีรศกัดิ์  คทวณิช    ตวัแทนหน่วยงาน    สสจ.ลําพูน 
   2.   จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีรับสมคัรในปี  2560  มีดงันี ้
          2.1  ตําแหน่งประธานกรรมการ  ดํารงตําแหน่ง  2 ปี  (2560  - 2561)   
          2.2  จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีวาระการดํารงตําแหน่ง  2  ปี   (2560  -  2561) 
                                               จํานวน   8  คน  แยกตามหน่วยงาน   ดงันี  ้
      (1)   สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน/ บํานาญ จํานวน   1   คน 
      (2)   โรงพยาบาลลําพูน / บํานาญ   จํานวน   1   คน 
      (3)   อําเภอเมืองลําพูน     จํานวน   1   คน 
      (4)   อําเภอบ้านโฮ่ง     จํานวน   1   คน 
        (5)   อําเภอลี ้     จํานวน   1   คน   
      ( 6)  อําเภอทุ่งหวัช้าง     จํานวน   1   คน       
      (6)   อําเภอเวียงหนองล่อง    จํานวน   1   คน   
         2.3   จํานวนกรรมการดําเนินการ  แทนกรรมการท่ีลาออกระหว่างวาระมีวาระการดํารง  
                                                    ตําแหน่ง  1  ปี (2560)   ดงันี ้
       (1)   หน่วยงานสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน   จํานวน   1  คน 

3.   การเลือกตัง้ 
3.1  คณะกรรมการดําเนินการท่ีได้รับเลือกตัง้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี  นบัแต่วนัเลือกตัง้ 
       กรรมการดําเนินการสหกรณ์     ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระ 
       ติดต่อกนั   ในกรณีท่ีมีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการสหกรณ์  แทนตําแหน่งท่ีว่างให้กรรมการ  
       ดําเนินการสหกรณ์  ท่ีได้รับเลือกตัง้อยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระท่ี เหลืออยู่ของผู้ ท่ีตนแทน 
3.2  สมาชิกประเภทสามญัทกุคนมีสิทธิเลือกกรรมการดําเนินการได้  9  คน  ตามโควตาหน่วยงาน 
       และอําเภอต่าง ๆ  ท่ีระบไุว้ในข้อ  2.1  -  2.3    
3.3  เลือกตัง้ในวนัท่ี  24  ธนัวาคม  2559  ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารส่วนจงัหวดัลําพูน 
        ตําบลป่าสกั    อําเภอเมืองลําพูน    จงัหวดัลําพูน  

4.  คุณสมบติัของผู้สมัครรับเลือกตัง้ 
       4.1   ประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการ 

4.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในหน่วยงาน หรืออําเภอนัน้ ๆ ในวนัรับสมคัร  
4.1.2 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั ประเภทสามญัอย่าง

สมบรูณ์ 
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4.1.3 ไม่เคยได้รับโทษ   จําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุ ให้จําคกุในความผิดเกี่ยวกบัทรัพย ์
ท่ีกระทําโดยทจุริต     

4.1.4 ไม่เคยถกูไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์กร  หน่วยงานของรัฐ  หรือ  
                             เอกชนฐานทจุริตต่อหน้าที่ 

4.1.5 ไม่เคยถกูให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจากตําแหน่ง 
                             กรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 

4.1.6 ไม่เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุริต  
ต่อหน้าที่ 

4.1.7 ไม่เคยผิดนดัการชําระเงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าต้นเงิน  หรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปี
ทางบญัชี นบัแต่ปีท่ีผิดนดั ถึงปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ เว้นแต่กรณีการผิดนดั
นัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง 

4.1.8 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  
 

5.  หลักฐานการรับสมัคร 
5.1 ใบสมคัรพร้อมคํารับรองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  จํานวน  2  คน 

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

6.  ก าหนดวันรับสมัคร       
                  -  รับสมคัร ตัง้แต่วนัท่ี  26  กนัยายน - 7  ตลุาคม  2559   เวลา 08.30 - 16.30 น (ยกเว้นวนัหยดุราชการ) 

7.  สถานที่รับสมัคร 
- ขอรับใบสมคัรและสมคัรได้ท่ีฝ่ายจดัการ  สํานกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั   

ตัง้อยู่เลขท่ี  263/1 หมู่ท่ี  1  ถนนเชียงใหม่ – ลําพูน  ตําบลเหมืองง่า  อําเภอเมืองลําพูน  จงัหวดั
ลําพูน  51000  หรือดาวน์โหลดจาก  WWW.lpnphcoop.Com   

8.   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครและหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
8.1   ประกาศในวนัท่ี   17   ตลุาคม   2559 
8.2   การกําหนดหมายเลขผู้สมคัรรับเลือกตัง้จะกําหนดตามลําดบัก่อนหลงั 
8.3  กรณีท่ีมีผู้สมคัรมาสมคัรพร้อมกนัก่อนเวลา 08.30 น ให้ผู้สมคัรจบัสลากเรียงลําดบัหมายเลข       
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            9.   การลงคะแนนเลือกตัง้ 
       9.1   เลือกตัง้โดยวิธีหย่อนบตัรเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2559   

                                 ตัง้แต่เวลา    07.00  -  10.30 น. 
                          9.2.  เปิดหีบบตัรนบัคะแนนแบบเปิดเผย     ในเวลา  10.30  น. 
        10.   ผู้สมัครทกุคนต้องมาย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และลงลายมือช่ือในแบบฟอร์มตามท่ี 
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน   จํากดั  กําหนดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมคัร 
     11.   ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกตัง้ 
          คณะกรรมการดําเนินการเลือกตัง้จะประกาศผลการเลือกตัง้ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี  2559             
                     (วนัท่ี   24   ธนัวาคม   2559)  

12 จ านวนผู้สมัคร ที่มีคุณสมบติัครบถ้วนถูกต้อง  มีดังนี ้
12.1   ผู้สมัครต าแหน่งประธานกรรมการ   มีผู้สมัคร  จ านวน  3  คน  คือ 
  หมายเลข   1 นายธีรศกัดิ์  คทวณิช 
  หมายเลข   2 นายจิระ   วิภาสวงศ ์
  หมายเลข   3 นายเนตร  พงษ์ตุ้ย 

                   12.2  ผู้สมัครต าแหน่งกรรมการโดยแยกตามหน่วยงานและอ าเภอมีผู้สมัครจ านวน 13 คน คือ                      
           หมายเลข  4 นายวรกิจ ศรีผดลุอําไพ    ตวัแทนหน่วยงาน     รพ.ลําพูน  
           หมายเลข  5 นางปราณี ลิน้ฤาษี   ตวัแทนหน่วยงาน    รพ.ลําพูน                             
           หมายเลข  6 นางวฒันา นําพล       ตวัแทนหน่วยงาน    รพ.ลําพูน 
           หมายเลข  7 นายพัฒฑณา อินทะชยั       ตวัแทนหน่วยงาน    สสจ.ลําพูน  
           หมายเลข  8 นางบษุบา อนศุกัดิ์   ตวัแทนหน่วยงาน    สสจ.ลําพูน 
           หมายเลข  9 นายรังสรรค์ วชัรกาวิน  ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอลี ้ 
           หมายเลข  10 นายกําจร ตนัติวรานรุักษ์ ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอเมืองลําพูน 
           หมายเลข  11 นายศรีพรหม กาสกลู   ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอทุ่งหวัช้าง 
           หมายเลข  12       นางประนอม วิธี   ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอบ้านโฮ่ง 
           หมายเลข  13      นายโรม  ชนะเดช   ตวัแทนหน่วยงาน    อําเภอเวียงหนองล่อง 

12.2   สมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภทสามัญทกุคน ทกุหน่วยงานมีสิทธิเลือกตัง้ประธานกรรมการ   
ดําเนินการ ได้  1  คน และเลือกกรรมการได้ทกุหน่วยงานๆ ละ 1 คน   ยกเว้น  หน่วยงาน    
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน เลือกได้  2  คน      
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 13.  ผลการเลือกตัง้  
           13.1   ตําแหน่งประธานกรรมการ   1  คน  มีวาระการดํารงตําแหน่ง  2 ปี (พ.ศ.2560 – 2561) 
                        ผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้  คือ.......................................................  

13.2   ตําแหน่งกรรมการ  7  คน  มีวาระการดํารงตําแหน่ง  2  ปี (พ.ศ.2559 - 2560) ผู้ ท่ีได้รับ 
          เลือกตัง้  คือ     
  (1)  หน่วยงาน   โรงพยาบาลลําพูน     คือ............................................. .... 

(2)  หน่วยงาน  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน   คือ…………………………………...  
(3)  หน่วยงาน  อําเภอลี ้                                     คือ…………………………..............  

                                     (4)  หน่วยงาน  อําเภอเมืองลําพูน                 คือ………………………………….. 
            (5)  หน่วยงาน  อําเภอทุ่งหวัช้าง                              คือ.................................................  
            (6)  หน่วยงาน  อําเภอบ้านโฮ่ง      คือ.................................................  

                                    (7)  หน่วยงาน  อําเภอเวียงหนองล่อง                       คือ .................................................  
     13.3  ตําแหน่งกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง  1  ปี (2560)  ผู้ ท่ีได้รายการเลือกตัง้  คือ 
                                      (1)  หน่วยงานสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําพูน    คือ................................................  
 
        จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 
 
 มติ...............................................................................  
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 ประธาน  กล่าวปิดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 
 
 เลิกประชุมเวลา............................. น 
  
  
 

             (ลงช่ือ)      ประธานที่ประชุม 
                       (นายสุธี     ธิติมุทา) 

 
             (ลงช่ือ)             ผู้บนัทกึการประชุม 
                    (นายก าจร     ตันติวรานุรักษ์) 
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ระเบยีบวาระที่  5 
เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 



ภาคผนวก 
 
1.   สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเพ่ือเกื อ้กลูสมาชิกอาวโุส  ประจําปี  2559 
2.   สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการบําเหน็จสมาชิก   ประจําปี  2559 
3.   สมาชิกคู่สมรสและบตุรสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม   ประจําปี  2559 
4.   สมาชิกท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ศพ  บิดา และมารดา  ประจําปี  2559 
5.   หลกัเกณฑ์ให้เงินกู้สามญั  สําหรับสมาชิกสามญั  
6.   หลกัเกณฑ์ให้เงินกู้สามญัสําหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ  / บําเหน็จรายเดือน 
7.   หลกัเกณฑ์ให้เงินกู้สามญั สําหรับสมาชิกสมทบ  
8    หลกัเกณฑ์การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน สําหรับสมาชิกทกุประเภท 
9.   หลกัเกณฑ์การถือหุ้นตามสดัส่วนของอตัราเงินได้รายเดือน 
10  . หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส 
11. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว 
12.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์ศพ  บิดา  และมารดาของสมาชิก 
13.  สรุปข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์   ประจําปี  2559 
14.  โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยของสหกรณ์ 
15.  คณะกรรมการดําเนินการ  ชดุท่ี   36 / เจ้าหน้าที่ 
16.   ภาพกิจกรรม  ประจําปี  2559    
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1.   สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการเพื่อเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส  ที่มีอายุครบตามระเบยีบของ 
     สหกรณ์    ประจ าปี  2559 

ลําดบั ช่ือ  -  สกลุ เลขท่ีสมาชิก สงักดัหน่วยงาน วนัเดือนปีเกิด อายคุรบ สวสัดิการท่ีได้รับ 
1 น.ส.พรรณี        แก้วโขง  2536 บํานาญ 17   ม.ค  2489 70 2,000 
2 นางบญุยงั      อินต๊ะเผือก 1594 บํานาญ 11   ก.พ  2489 70 2,000 
3 น.ส.ปราณี        กาวารี  484 บํานาญ 1     ก.พ  2494 65 1,500 
4 นางพัชรี           สภุานนัท์ 071 บํานาญ 16   ม.ค  2489 70 2,000 
5 นายสเุทพ         วชัรกาวิน 1497 บํานาญ 19   มิ.ย  2494 65 1,500 
6 นายถนิม          ดวงลดัดา  1987 บํานาญ 24   มิ.ย  2494 65 1,500 
7 นางเทียมจนัทร์  พ่ึงสําเภา 1436 บํานาญ 31   มี.ค  2489 70 2,000 
8 นางสมบรูณ์      ทิพย์ใหม่ 2903 บํานาญ 15  เม.ย  2479 80 3,000 
9 นางศรีจนัทร์      นารัตน์  3116 บํานาญ 27   มิ.ย  2489 70 2,000 
10 นางแสงหล้า สิทธิสงคราม 607 บํานาญ 9     ก.ย  2484 75 2,500 
11 นายจํารัส          ศิลปศภุร  865 บํานาญ 29   ส.ค  2494 65 1,500 
12 นางอําไพ          มุ่งดี  270 บํานาญ 29   ก.ย  2484 75 2,500 
13 นางมาลินี       พีรนนัทปัญญา 1820 บํานาญ 22   ก.ย  2489 70 2,000 
14 นายชวลิต        เชษฐบรีุ  2948 บํานาญ 24  ส.ค  2489 70 2,000 
15 นางพิมพ์พรรณ   คําบุญเรือง 1830 บํานาญ 13  ต.ค  2494 65 1,500 
16 นางโสภา         พรหมวงศ์ 2060 บํานาญ 24  ต.ค  2484 75 2,500 
17 นางโสภา         กลมกล่อม 2723 บํานาญ 10  ก.ค  2494 65 1,500 
18 นางอรพร         เสียงสงู 2128 บํานาญ 11  มิ.ย  2489 70 2,000 
19 นางปัทมา        พระบาง 3028 บํานาญ 2   ก.ย  2494 65 1,500 
20 นางอรภา         แสนเพ็ญ 612 บํานาญ 8   พ.ย  2494 65 1,500 
21 นางกาบแก้ว     อินต๊ะขตัย์ 3133 บํานาญ 12  มี.ค  2479 80 3,000 
22 นางละเอียด       บุญญะโสภตั 940 บํานาญ 9   พ.ย  2494 65 1,500 
23 นางสขุจิตมาศ    จรัสรัศมี 581 บํานาญ 1   พ.ย  2489 70 2,000 
24 นางวิบลูย์รัตน์    ชยัสิทธ์ิ 3486 บํานาญ 20  พ.ย  2494 65 1,500 

                                        รวมทัง้สิน้     24   ราย  46,500 
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2.   สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการบ าเหน็จสมาชิก  ประจ าปี  2559 
 

ลําดบั ช่ือ   -  สกลุ เลขทะเบียน
สมาชิก 

สงักดัหน่วยงาน อายกุารเป็น
สมาชิก 

บําเหน็จท่ีได้รับ 

1 นางสวุปรียา         ต๊ะแดง 320 รพ.ลี ้  30 ปี 11 เดือน 10,000 
2 นางวรรณเพ็ญ     อินต๊ะขวา 2631 รพ.ลี ้ 10  ปี  1 เดือน   5,000 
3 นางศิวิลยั            ริยะป่า  722 สสอ.ป่าซาง 28  ปี   10,000 
4 นางสพุัตรา         อินทโชติ 434 รพ.ลําพูน 30 ปี  10,000 
5 นางพนิดา       ชชัวาลพศตุม์ 2375 สสอ.แม่ทา 13 ปี   3  เดือน  4,000 
6 นางแสงจนัทร์      สงวนศิลป์ 2267 รพ.ลําพูน 5 ปี   7 เดือน  4,000 
7 นางอมรรัตน์      สินธนกุลไพศาล 2173 รพ.แม่ทา 15 ปี  5 เดือน 6,000 
8 นายเจริญ           ฟักนาค  1984 ร.พ.ลําพูน 3  ปี  6  เดือน 6,000 
9 น.ส.ประทมุวรรณ   แซ่เชาว์  1495 รพ.ป่าซาง 21 ปี  9  เดือน 8,000 
10 นางบญุวฒันา      อินทไชย  1480 รพ.ลี ้ 21 ปี  7  เดือน 8,000 
11 นางเทียมจนัทร์     ศรีบรีุ  996 รพ.ลําพูน 25 ปี  9  เดือน 10,000 
12 นางอรพันธ์         แสงสว่าง 854 รพ.ป่าซาง 26 ปี  9  เดือน 10,000 
13 นายบญุนาค      รัตนะชมภู 554 รพ.แม่ทา 29 ปี  9 เดือน 10,000 
14 นายณฤทธ์ิ         วิโรรส  375 รพ.ลําพูน 31 ปี  9  เดือน 10,000 
15 นางบพุพันธ์        คําธิตา 255 สสจ.ลําพูน 34 ปี  9 เดือน 10,000 
16 นายสุจิน               ใสสอาด  038 รพ.บ้านธิ 35  ปี  9  เดือน 10,000 
17 น.ส.บวรรัตน์       วงศ์สถาน  1107 รพ.ลําพูน 24 ปี  6 เดือน 8,000 

                                                              รวมทัง้สิน้  17    ราย    139,000 
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3.   สมาชิก  คู่สมรส  และบตุรสมาชิกที่ถึงแก่กรกรม  ประจ าปี  2559 



 3.1   สมาชิกถึงแก่กรรม 
 

ลําดบั 
สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 

ช่ือ  -  สกุล 
ผู้รับผลประโยชน์ 

สวสัดิการที่
ได้รับค่า

สงเคราะห์ศพ 

ค่าพวง
หรีด ช่ือ   -  สกุล 

เลขทะเบียน     
    สมาชิก 

สงักดั
หน่วยงาน 

วนั เดือน ปี 
ที่ถึงแก่กรรม 

1 นางสุธีรา    มาภาพ  309 รพ.ลําพูน 18   ม.ค   59 
น.ส.นิรมล        มาภาพ  
นายสุริยนต์      มาภาพ  

30,000 300 

2 
 

น.ส.กมลรัตน์ 
พิมพ์ทอง 

2202 รพ.ลําพูน 24  ก.พ  59 
นายคําแหง      พิมพ์ทอง  
นางบวัจนัทร์    พิมพ์ทอง  
น.ส.ประนดัดา  คชเสนีย์ 

25,000 300 

 
3 
 

นางนงเยาว์ 
แน่นอุดร 

2699 บํานาญ 7   เม.ย  59 
นายสิริชยั        แน่นอุดร 
น.ส.สิริลกัษณ์  แน่นอุดร 
น.ส.ภคมน       แน่นอุดร  

15,000 300 

4 
น.ส.อรุณี   
         สุวรรณาภา 

062 บํานาญ 9   พ.ย  59 
นายพิทกัษ์        ริยะมงคล  
นางจรัลศรี      ริยะมงคล 

30,000 300 

                                                                   รวมทัง้สิน้     4     ราย 100,000 1,200 

 
 3.2   คู่สมรสถึงแก่กรรม 
 

ลําดบั 
ผู้ถึงแก่กรรม สมาชิกท่ีได้รับสวสัดิการ สวสัดิการท่ีได้รับ 

ช่ือ  -  สกลุ ว/ด/ ป 
ท่ีถึงแก่กรรม 

ช่ือ  -  สกลุ เลข
ทะเบียน 

สงักดั
หน่วยงาน 

ค่าหรีด 
ค่า 

สงเคราะห์ศพ 
1 นายวิชยั     วรัตพงศ์  14  ธ.ค  2558 นางลํายอง      วรัตพงศ์ 1873 บํานาญ    300 5,000 
2 นายศูนทร    อินไชย 21  ม.ค  2559 นางอรพรรณ    อินไชย 1723 รพ.ลําพูน 300 5,000 
3 นายปรีชา   ใจเฉพาะ 25  ม.ค  2559 นางวไลพร     ใจเฉพาะ  775 บํานาญ 300 5,000 
4 นายศุภกร    รสชุ่ม 27  ม.ค  2559 น.ส.มนสัชนก   ทบัรัตน์  3163 รพ.บ้านโฮ่ง 300 5,000 
5 นายเจริญ    อินเทศน์ 29  ก.พ  2559 นางคมคาย     อินเทศน์ 126 สสอ.ป่าซาง 300 5,000 
6 น.ต.วินนัท์   คําเครือ 25  เม.ย  2559 นางศิริโสภา    คําเครือ 1026 รพ.ลําพูน 300 5,000 

รวมทัง้สิน้     6      ราย 1,800 30,000 
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3.3    บตุรสมาชิก  ถึงแก่กรรม 



ลําดบั 
ผู้ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ได้รับสวสัดิการ สวสัดิการที่ได้รับ 

ช่ือ  -  สกุล 
ว/ด/ ป 

ที่ถึงแก่กรรม 
ช่ือ  -  สกุล 

เลข
ทะเบียน 

สงักดัหน่วยงาน 
ค่า
หรีด 

ค่า 
สงเคราะห์ศพ 

1 นายศจัธร       ชยัไผ่  27  ม.ค  59 นางปิยภทัร      ชยัไผ่  346 รพ.ลําพูน   300 5,000 
2 นายไพสนัติ์   จินดาหลวง  29  ก.ย  59 นายไพโรจน์  จินดาหลวง 1125 รพ.บ้านโฮ่ง   300 5,000 
3 นายวิวฒัน์   

               ชยัชาติตระกูล 
8   ก.พ  59 นายวิษณุ  ชยัชาติตระกูล 2500 สสอ.ลี ้   300 5,000 

รวมทัง้สิน้   3   ราย  900 15,000 

 
4.   สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการสงเคราะห์ศพบดิา  และมารดา   ประจ าปี  2559 
 

ลําดบั บิดา   มารดา   ของ…………... สงักดัหน่วยงาน ค่าหรีด  สวสัดิการท่ีได้รับ 
1 นางนชุสิรภัค        คําวงค์ษา รพ.ลําพูน 300 1,500 
2 น.ส.สายสมร        จอมทนั  รพ.บ้านโฮ่ง 300 1,500 
3 นางจรีรัตน์           ดนพุงศ์สิริ  รพ.ป่าซาง 300 1,500 
4 นางปภาดา         ทศันะเวทิน  รพ.ลําพูน 300 1,500 
5 นางมะลิ              ชนะพาล  รพ.ลําพูน 300 1,500 
6 นางนชุรี              จนัทร์เอี่ยม  รพ.ลําพูน 300 1,500 
7 นายคนอง           มาภาพ   รพ.ลําพูน 300 1,500 
8 นางประเทือง       มลูรังษี รพ.ป่าซาง 300 1,500 
9 น.ส.พันธญาณี     ไชยแก้ว  รพ.ป่าซาง 300 1,500 
10 นางพรนิภา          ท้วมผึง้  สสอ.บ้านธิ 300 1,500 
11 นางมยรีุ               กิติหม่อง  รพ.ลําพูน 300 1,500 
12 นายกมล              หวนัห้อ  สสอ.แม่ทา 300 1,500 
13 นายจกัรกฤษณ์    อโนต๊ะ รพ.บ้านธิ 300 1,500 
14 น.ส.สายสมร        จอมทนั  รพ.บ้านโฮ่ง 300 1,500 
15 น.ส.สนุทรี            จนัทร์สวสัดิ์  รพ.ลําพูน 300 1,500 
16 นายบรรเลง           ปัญจบรีุ รพ.ลําพูน 300 1,500 
17 นายพรหมมินทร์    กณัธิยะ  ส่วนกลาง 300 1,500 
18 นางวิไลพร            ปารมี  สสจ.ลําพูน 300 1,500 

      94 
5.   สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการสงเคราะห์ศพบดิา  และมารดา   ประจ าปี  2559  (ต่อ) 



 
ลําดบั บิดา   มารดา   ของ…………... สงักดัหน่วยงาน ค่าหรีด  สวสัดิการท่ีได้รับ 

19 นางวนัทนีย์              สขุใจ  รพ.ป่าซาง 300 1,500 
20 นางสภุาภรณ์        ธรรมานวุงศ์ รพ.ลี ้ 300 1,500 
21 นางอไุรวรรณ        โพสถาพร รพ.ลําพูน 300 1,500 
22 นางเพ็ญพรรณ      ศรีชนะ รพ.บ้านธิ 300 1,500 
23 นางดาลดั              จนัทรเสนา  บํานาญ 300 1,500 
24 น.ส.พัทยา             สขุศรี  รพ.ลําพูน 300 1,500 
25 น.ส.สธิุนนัท์        สว่างธรรมศรี  รพ.ลําพูน 300 1,500 
26 น.ส.อดุมลกัษณ์   ณ  เชียงใหม่  บํานาญ 300 1,500 
27 นางทศันีย์             สิงหนาท  รพ.ทุ่งหวัช้าง 300 1,500 
28 น.ส.กนกพร        พรพิริยะวงษ์  รพ.ลําพูน 300 1,500 
29 นางธาดารัตน์        ชาเลศกัดิ์ รพ.ลําพูน 300 1,500 
30 น.ส.ยพุเรศ            กาวี รพ.ลําพูน 300 1,500 
31 น.ส.อรพรรณ         ศรีวิชยั  รพ.ลําพูน 300 1,500 
32 นายไกรสร             ไชยยา  สสอ.ป่าซาง 200 1,500 
33 นางสิริพันธ์            เกษอดุม  รพ.ลําพูน 300 1,500 
34 นางสพุัตรา           อินทโชติ  รพ.ลําพูน 300 1,500 
35 น.ส.ปวีณา            ยศน่าน รพ.เวียงหนองล่อง 300 1,500 
36 นายซอน              หม่ืนจําปา  บํานาญ 300 1,500 
37 นางฉวีวรรณ        ปันวารี  รพ.บ้านโฮ่ง 300 1,500 
38 นางประนมพร      มะโนเมือง  รพ.ป่าซาง 300 1,500 
39 นายบรรจง           ถากําเลิศ  รพ.ลําพูน 300 1,500 
40 นางพวงเรศ         นนัทขว้าง บํานาญ  300 1,500 
41 นางเกสร             วงค์ใจ  สสอ.แม่ทา 300 1,500 
42 น.ส.ทิพวรรณ       วงัพฤกษ์  สสอ.ป่าซาง 300 1,500 
43 นางสภุาภรณ์        พญาราช รพ.ลี ้ 300 1,500 
44 นางชนิดาภา        ไกรธนสอน  รพ.ลําพูน 300 1,500 
45 นางกาญจนี         จะงาม  รพ.ป่าซาง 300 1,500 

95 
5.   สมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการสงเคราะห์ศพบดิา  และมารดา   ประจ าปี  2559  (ต่อ) 



 
ลําดบั บิดา   มารดา   ของ…………... สงักดัหน่วยงาน ค่าหรีด  สวสัดิการท่ีได้รับ 

46 น.ส.อรุณสดุา        อินบรีุ  รพ.ลําพูน 300 1,500 
47 นางลิซมอน           โปชยัคปุต์  สสจ.ลําพูน 300 1,500 
48 นางเยาวลกัษณ์      ปานแก้ว รพ.ป่าซาง 300 1,500 
49 นายประสงค์          อุ่นนนักาศ  สสอ.แม่ทา 300 1,500 
50 นายพัฒนา            แสงพิงค์ รพ.ลําพูน 300 1,500 
51 นายสถิตย์พงษ์      ยิ่งโยชน์    รพ.ลําพูน 300 1,500 
52 นายฐิติพันธ์           ปวนคํา  รพ.บ้านธิ 300 1,500 
53 นางโสภิต              หม่ืนไชยศรี  สสจ.ลําพูน 300 1,500 
54 นายอนรัุฐ             สวสัดิ์อารีย์  รพ.ลําพูน 300 1,500 
55 นางณฐัธยาน์        อุ่นเจริญ  รพ.ลําพูน 300 1,500 
56 นายศภุชยั             แก้วหล้า สสอ.แม่ทา 300 1,500 
57 นางพิพัฒ             เกาะแก้ว  รพ.ลําพูน 300 1,500 
58 นางธีรเนตร       เปรมวิทยาคณุ สสอ.เวียงหนองล่อง 300 1,500 
59 นางวราภรณ์         เตชะวชัรีกลุ รพ.ลําพูน 300 1,500 
60 น.ส.นชัชา            เพ่ิมสภุัคกลุ  รพ.ลําพูน 300 1,500 
61 นายจกัรกฤษณ์     อินต๊ะพิงค์ สสอ.ทุ่งหวัช้าง 300 1,500 
62 น.ส.ปราณี           กาวารี  บํานาญ 300 1,500 
63 นางนิภาวรรณ์     อภิวงค์งาม สสอ.ป่าซาง 300 1,500 

                             รวมทัง้สิน้   63   ราย 18,800       94,500 
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5.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสามัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2558 

 
อายุการเป็น
สมาชิก 

กู้ได้จ านวน...
เท่าของ
เงนิเดือน 

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

ผู้ค า้
ประกัน 
(คน) 

การขอกู้
สัญญาใหม่ 

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

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

 
โดยให้มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาให้กู้  ดังนี ้
1.  สมาชิกท่ีกู้สามญัโดยใช้เงินค่าหุ้นคํา้ประกนัสามารถยื่นกู้ไม่ต้องรอระยะเวลาหนีส้ญัญาเดิมวงเงินไม่เกิน  98 % 
2.   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลคํา้ประกนั  ต้องมีค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ  20 ของวงเงินกู้ 
3.   สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัโดยใช้บคุคลคํา้ประกนั 
 -    วงเงินตัง้แต่ 1,200,000.00  - 1,500,000.00  บาท  ผู้คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  1  คน 
            -    วงเงินตัง้แต่ 1,500,000.00  - 2,000,000.00  บาท  ผู้คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  2  คน 

-   วงเงินตัง้แต่ 2,000,001.00  - 2,500,000.00  บาท  ผู้คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  3  คน 
            -    วงเงินตัง้แต่ 2,500,001.00  - 3,000,000.00  บาท  ผู้คํา้ประกนัต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  4  คน 
4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการ  1  คน มีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไม่เกิน  8  คน 
5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ 1 คนมีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไม่เ กิน  5  คน 
6.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเป็นลกูจ้างประจํา  1  คน  มีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไม่เกิน  4  คน 
7   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีรับบําเหน็จรายเดือน 1 คน  มีสิทธิคํา้ประกนัสญัญาเงินกู้สามญัรายอื่นได้ไม่เกิน  3 คน 
8   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินได้รายเดือนหลงัหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  
9   การกู้ เงินสามญัตามหลกัเกณฑ์  ผู้คํา้ประกนัอาจร้องขอให้ผู้กู้ ทําประกนัชีวิตและหรือประกนัสินเช่ือร่วมด้วยก็ได้  
     โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์  
10  สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต่  55  ปีขึน้ไป  ให้ส่งชําระหนีเ้งินกู้พร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการท่ีเหลือ  ทัง้นีเ้ม่ือรวมอายุ 
      ของผู้กู้กบัระยะเวลาทีชําระหนีเ้งินกู้แล้ว    -    ถ้าเป็นข้าราชการอายตุ้องไม่เกิน  75  ปี 
                                                                    -    ถ้าเป็นลกูจ้างประจําอายตุ้องไม่เกิน  70  ปี    
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6.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญ 

ส าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ / บ าเหน็จรายเดือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2558 
*********************************** ***** 

การกู้เงินสามัญ 
 1.   เป็นสมาชิกตัง้แต่  6  เดือนขึน้ไป 
 2.   การกู้ เงินสามญัโดยใช้เงินค่าหุ้นคํา้ประกนัให้กู้ได้ร้อยละ  98 % 
 3.   การส่งชําระ 
  (1)   สมาชิกท่ีมีอายตุัง้แต่  60  ปีขึน้ไป  ส่งชําระสงูสดุไม่เกิน  180  งวด (เดือน) 
  (2)   สมาชิกท่ีมีอายนุ้อยกว่า 60 ปี ส่งชําระสงูสดุเท่ากบัอาย ุ 75  ปี ลบอายจุริง 
                                ไม่เกิน 220 งวด (เดือน) 
 4.   การกู้ เงินโดยใช้บคุคลคํา้ประกนัให้กู้ได้  60  เท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน  1,500,000.00  บาท 
  (1)  วงเงินกู้ไม่เกิน  600,000.00  บาท  ต้องมีคนคํา้ประกนั  2  คน 
  (2)  วงเงินกู้ตัง้แต่ 600,001.00 – 1,200,000.00  บาท  ต้องมีคนคํา้ประกนั  3  คน และ 
                               ต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  1  คน 
  (3)  วงเงินกู้ตัง้แต่  1,200,001.00 – 1,500,000.00  บาท  ต้องมีคนคํา้ประกนั  4  คน  และ 
                                ต้องเป็นข้าราชการอย่างน้อย  2  คน 
 5.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญ  1 คน มีสิทธิคํา้ประกนัเงินกู้สมาชิกสหกรณ์ฯ รายอื่นได้ไม่เกิน 5 คน 
 6.   สมาชิกท่ีรับบําเหน็จรายเดือน  1 คน มีสิทธิคํา้ประกนัเงินกู้สามญัสมาชิกสหกรณ์รายอื่นไม่เกิน 3 คน 
 7.   สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนภายหลงัหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วไม่น้อยกว่า  
                  ร้อยละ 10 
 8.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญท่ีมีอายตุัง้แต่  75  ปี ขึน้ไป ให้กู้ได้ร้อยละ  98 ของเงินค่าหุ้นส่งชําระ 
                  180  งวด  (เดือน) 
 9.   สมาชิกท่ีชําระหนีส้ญัญาเดิมแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวด (เดือน) สามารถยื่นกู้สญัญาใหม่ได้ 
  

**************************************************  
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7.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด   
เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันที่  1  ตุลาคม  2558 

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

 เงินกู้สามัญ 
  1.   เป็นสมาชิกตัง้แต่    6  เดือนขึน้ไป 
  2.   ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  98  ของเงินค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว 
  3.   จํานวนงวดท่ีส่งชําระสงูสดุไม่เกิน  120  งวด  (เดือน) 
  4.   การขอกู้สญัญาใหม่ต้องชําระเงินกู้สามญัเดิมไม่น้อยกว่า  6  เดือน  (เดือน) 
  5.   ส่งเงินต้นไม่น้อยกว่างวดละ  1,000  บาท 

*********************************************** 
8.  หลักเกณฑ์การให้เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ส าหรับสมาชิกทกุประเภท 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่  วันที่  1  ตุลาคม  2558 
*************************************  

 1.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการและลกูจ้างประจํา  
  1.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต่  2  เดือนขึน้ไป 
  1.2   กู้ได้ไม่เกิน  4  เท่าของเงินเดือน  ไม่เกิน  100,000  บาท  และต้องไม่เกินมลูค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว  
  1.3   จํานวนงวดท่ีส่งชําระสงูสดุไม่เกิน  18  งวด (เดือน) งวดละ ไม่น้อยกว่า  1,000  บาท 
 2.   สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบํานาญและสมาชิกท่ีรับบําเหน็จรายเดือน 
  2.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต่  2  เดือนขึน้ไป 
  2.2   กู้ได้ไม่เกิน  3  เท่าของเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จรายเดือนไม่เกิน  80,000  บาท 
          และต้องไม่เกินมลูค่าหุ้นท่ีชําระแล้ว  
  2.3   จํานวนงวดท่ีส่งชําระสงูสดุไม่เกิน  12  งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า  1,000  บาท 
 3.   สมาชิกสมทบ  
  3.1   ต้องเป็นสมาชิกตัง้แต่  2  เดือนขึน้ไป 
  3.2   กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  98  ของเงินค่าหุ้น  ไม่เกิน  20,000   บาท 
  3.3   จํานวนงวดท่ีส่งชําระสงูสดุไม่เกิน  15  งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า  1,000  บาท 
 

************************************************  
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9.  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 

 
หมายเหต ุ

1. สมาชิกท่ีประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราที่สงูกว่าอตัราที่กําหนดก็สามารถทําได้  โดยแสดงความจํานง 
เป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 

2. สมาชิกสามารถซือ้หุ้นเพ่ิม (พิเศษ)  เป็นครัง้คราวได้ตามประกาศของสหกรณ์ 
3. สมาชิกท่ีชําระค่าหุ้นภายในวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้สําหรับเดือนนัน้ส่วนเงินค่าหุ้น 

ท่ีสหกรณ์ได้รับหลงัวนัท่ี  5  ของเดือน  สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตัง้แต่เดือนถดัไป 
 
  

********************************************* 
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10.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดิการเพื่อเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  ธันวาคม  2559 
************************************  

 
 สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวัสดิการเพื่อเกือ้กูลสมาชิกอาวุโส   ดังนี ้

1. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 65   ปี  จ่ายรายละ  2,000   บาท 
2. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 70   ปี  จ่ายรายละ  3,000   บาท 
3. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 75   ปี  จ่ายรายละ  4,000   บาท 
4. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 80   ปี  จ่ายรายละ  5,000   บาท 
5. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ   85   ปี  จ่ายรายละ  6,000   บาท 
6. เป็นสมาชิกท่ีมีอายคุรบ   90   ปีขึน้ไป จ่ายรายละ           10,000   บาท 
 
หมายเหตุ เม่ือสมาชิกมีอายคุรบตามหลกัเกณฑ์  จะต้องนําเอกสารสําเนาทะเบียนบ้าน และ  
  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนอย่างละ  1  ฉบบั   ไปยื่นขอรับเงินได้ท่ีฝ่ายจดัการ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั 
 
 

*************************************************** 
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11.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิก 

คู่สมรส และบตุรของสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่   1  ธันวาคม   2559 
************************************** 

 1.   สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  
       สหกรณ์ฯ  จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพตามหลกัเกณฑ์  ดงันี ้
       1.1   เป็นสมาชิกสหกรณ์ตัง้แต่   180  วนั  -  1  ปี                         จ่ายศพละ       10,000   บาท 
       1.2   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า  1 ปี  ถึง  5  ปี                           จ่ายศพละ       20,000   บาท 
       1.3   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า  5 ปี  ถึง  10 ปี                           จ่ายศพละ       30,000   บาท 
       1.4   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า  10 ปี  ถึง 15 ปี       จ่ายศพละ        40,000   บาท 
       1.5   เป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกว่า  15  ปี                                       จ่ายศพละ        50,000   บาท  
 2.   คู่สมรสและบตุรของสมาชิก  ถึงแก่กรรม  สหกรณ์  จ่ายศพละ  5,000  บาท 
 หมายเหตุ  :   เม่ือสมาชิก  คู่สมรส และบตุรของสมาชิก ถึงแก่กรรมให้ทายาท  หรือผู้รับผ ลประโยชน์   

          นําเอกสารสําเนาใบมรณะบตัร  สําเนาทะเบียนบ้าน  (ของผู้ถึงแก่กรรม)    และ สําเนา  
          บตัรประจําตวั  สําเนาทะเบียนบ้าน  (ของผู้รับประโยชน์)   อย่างละ  1  ฉบบั  ไปขอรับ 
          เงินสงเคราะห์ได้ท่ี   ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด   
        ภายใน  90  วัน 

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

 
12.  หลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสงเคราะห์ศพบดิา และมารดาสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
เร่ิมใช้ตัง้แต่วันที่  1  ธันวาคม   2559 

*************************************  
สหกรณ์ ฯ  จะจ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์ศพบิดา  และมารดาของ สมาชิกสหกรณ์ฯ   ศพละ  1,500  บาท 

 หมายเหตุ  :  เม่ือบิดา / มารดา  ของสมาชิกถึงแก่กรรม  ให้บตุรซ่ึงเป็นสมาชิกนําเอกสาร สําเนาใบมรณะ  
                                  บตัร    สําเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ถึงแก่กรรม)  และสําเนาบตัรประจําตวั  สําเนาทะเบียนบ้าน  
                                  (ของสมาชิก) อย่างละ 1 ฉบบั  ไปขอรับเงินสงเคราะห์ได้ท่ีฝ่ายจดัการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                            สาธารณสุขล าพูน    จ ากัด  ภายใน  90  วัน 

 
**********************************************  
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13.   สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิ 
สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั 
สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559   

****************************************  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 10  กมุภาพันธ์  2524  มีรอบระยะ 

เวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  พฤศจิกายน   ดําเนินธรุกิจด้านสินเช่ือและธรุกิจเงินรับฝาก  
ผลการตรวจสอบรอบปีสิน้สดุวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2559  สรุปเป็นภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทางด้าน

การเงิน  และ การบริหารความเส่ียง  ในมมุของ 6 มิติ (CAMELS    ANALYSIS)  ได้ดงันี ้
 

มติที่  1  ความเพียงพอของเงนิทนุต่อความเสี่ยง ( Capital  Strenght) 
สหกรณ์มีหนีสิ้นทัง้สิน้.......... ล้านบาท  เม่ือเทียบกับทนุของสหกรณ์  895  ล้านบาท  คิดเป็น  0.82  

เท่า1   แสดงว่าสหกรณ์มีเงินทนุเพียงพอท่ีจะชําระหนี ้ เน่ืองจากสหกรณ์มีทนุมากกว่าหนีสิ้นทัง้สิน้ของสหกรณ์
สหกรณ์มีทนุสํารอง........ ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัสินทรัพย์ทัง้สิน้.......ล้าบาท  คิดเป็น........... แสดงว่า  เงินทนุ
ท่ีสหกรณ์ลงทนุในสินทรัพย์ทัง้หมดมี 0.02  ส่วนท่ีเป็นทนุสํารองของสหกรณ์  ณ 30 พฤศจิกายน  2558 

สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทนุของสหกรณ์เม่ือเทียบกบัปีก่อนสงูขึน้คิดเป็นร้อยละ ......... 3  ซ่ึงเกิดจาก
การระดมทนุจากสมาชิกและผลการดําเนินงานของสหกรณ์   อตัราการเติบโตของหนีสิ้น   เม่ือเทียบกบัปีก่อน

ลดลงคิดเป็นร้อยละ .................  4       ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมขึน้ของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมสหกรณ์มีอตัรา

ผลตอบแทนต่อส่วนของทนุร้อยละ  .........  5   หมายถึงทนุของสหกรณ์  100  บาท ก่อให้เกิดผลตอบแทน
แก่สหกรณ์   7.51  บาท 
 
 
 

สตูรการคิด  12  หน้า 
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                      หนีสิ้นทัง้สิน้ 
   อตัราส่วนหนีสิ้นทัง้สิน้ต่อทนุ =      
                                                        ทนุของสหกรณ์    

     ปี  2558 
หนีสิ้นทัง้สิน้         =  736,882,889.99 
ทนุของสหกรณ์    =  895,695,753.28            
                          =    0.82           เท่า 

                
2.          ทนุสํารอง 
   ทนุสํารองต่อสินทรัพย์ (เท่า)    =  
                                                       สินทรัพย์ทัง้สิน้ 

     ปี  2558 
ทนุสํารอง           =  40,589,793.78 
สินทรัพย์ทัง้สิน้    = 1,632,578,643.27                            
                          =      0.02          เท่า 

 
3.                                                              ทนุปีปัจจบุนั  -  ทนุปีก่อน    x  100 
   อตัราการเติบโตของทนุสหกรณ์ (%)    =    

                         ทนุปีก่อน 
ปี  2558 

ทุนปีปัจจุบนั  -  ทุนปีก่อน x 100 =103,731,992.25 x  100 
                 ทุนปีก่อน                         791,963,761.03 
                                                 =  ร้อยละ        13.10 

 
       ปี  2557   ทุนปีปัจจุบนั           =    895,695,753.28                        ปี  2556     ทุนปีปัจจุบนั     =     791,963,761.03   
         ทุนปีก่อน           =    791,963,761.03                                         ทุนปีก่อน          =     685,168,077.52              
         ผลต่าง                    =    103,731,992.25                ผลต่าง             =    106,795,683.51 

       
                                   

       
 
 

ปี  2557 
หนีสิ้นทัง้สิน้      = 559,999,006.50 
ทนุของสหกรณ์  = 791,963,761.03                          
                         =  0.71     เท่า 
- 

ปี  2557 

ทนุสํารอง          =  34,725,448.77 
สินทรัพย์ทัง้สิน้   =  1,351,962,767.53                          
                         =       0.03       เท่า 

ปี  2557 
ทุนปีปัจจุบนั  -  ทุนปีก่อน   x 100 =106,795,683.51x100 
                   ทุนปีก่อน                           685,168,077.52                    
                                                    =  ร้อยละ      15.59 

                                          -   ร้อยละ 
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 4.    อตัราการเติบโตของหนี ้ ( % )     =   หนีสิ้นทัง้สิน้ปีปัจจบุนั  -  หนีสิ้นทัง้สิน้ปีก่อน  x 100 
              หนีสิ้นทัง้สิน้ปีก่อน 
   

ปี  2558 
หนีสิ้นปีปัจจุบนั  - หนีสิ้นปีก่อน x 100 = 176,447,418.57x100 
                   หนีสิ้นปีก่อน                             559,999,006.50 
                                                         =  ร้อยละ  31.51 

 
      ปี  2557     หนีสิ้นปีปัจจุบนั   =  736,446,425.07          ปี   2556   หนีสิ้นปีปัจจุบนั    =   559,999,006.50 
                                    หนีสิ้นปีก่อน        =  559,999,006.05                                               หนีสิ้นปีก่อน         =   470,435,414.45                   
                                    ผลต่าง                =  176,447,418.57                                               ผลต่าง                 =     89,563,592.05 

    
 5.   อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ ( % )   =      กําไรสทุธิ    x  100 
       ทนุถวัเฉล่ีย 
 

ปี  2557 
กําไรสุทธิ  x 100                63,349,673.50 x 100 
ทุนถวัเฉล่ีย                          843,829,757.16                                                               
                           =    ร้อยละ          7.65       

                                                                
                         ปี    2557                                                                                     ปี   2556     
                               ทุนถวัเฉล่ีย   =   ทุนปีปัจจุบนั  +  ทุนปีก่อน                                ทุนถวัเฉล่ีย   =   ทุนปีปัจจุบนั – ทุนปีก่อน 
          2                                                              2  
           =   895,695753.28 + 791,963,761.03         =  791,963,761.03 + 
685,168,077.52 

       2                                                                                               2                                       
                                                  =   843,829,757.16                                                                  =      738,565,919.28 
 มติที่   2   คุณภาพสินทรัพย์  ( Asset  Quality) 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์     เม่ือเทียบกบัรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุเท่ากบั

............. รอบ1    อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์   คิดเป็นร้อยละ.......... 2  หมายถึงสหกรณ์ได้รับ
ผลตอบแทนจากการใช้ 

             สินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดผลกําไรกลบัคืนในอตัราร้อยละ  4.25  และอตัราการเติบโตของสินทรัพย์  ณ  30 
พฤศจิกายน   

ปี  2557 
หนีสิ้นปีปัจจุบนั – หนีสิ้นปีก่อน x100 = 89,563,592.05 x100 
                        หนีสิ้นปีก่อน                      470,435,414.45     
                                                        =   ร้อยละ     19.04 

ปี  2556 
กําไรสุทธิ  x 100                56 ,474,226.26 x 100 
   ทุนถวัเฉล่ีย                         738,565,919.28                                   
                             =        ร้อยละ   7.65 
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             2557  เม่ือเทียบกบัปีก่อนลดลงคิดเป็นร้อยละ  0.25  ซ่ึงเกิดจากการกู้ของสมาชิกลดลง และผลการ
ดําเนินงานของ 
             สหกรณ์ 

99 
 1.   อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (รอบ)   =  รายได้ดอกเบีย้ และ ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
                 สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย    
 

ปี  2557 
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนฯ   =    100,514,146.13 
       สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย              1,492,270,705.40 
                                                   =      0.07      รอบ 

 
 
 
        ปี  2557   สินทรัพย์ถวัเฉล่ีย     =   ส/ท ปีปัจจุบนั + ส/ท ปีก่อน                    ปี  2556   สินทรัพย์ถวัเฉล่ีย   =  ส/ทปีปัจจุบนั + ส/ท 
ปีก่อน 
           2                                                                                                              2 
              =  1,632,578,643.27 + 1,351,962,767.53                           = 
1,351,962,767.53+1,155,603,491.97 
                                  2                                                                                         2          
                           =   1,492,270,705.40                                                          =    1,253,783,129.75 
 
 2.    อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) =   กําไรจากการดําเนินงาน    x  100 
            สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย 
  

ปี   2557 
กําไรสุทธิ x 100               =      63,349,673.50 x 100 
สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย                1,492,270,705.40 
                                      =   ร้อยละ     4.25 

    
 3.   อตัราเติบโตของสินทรัพย์ (%)  =  (สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีปัจจบุนั  -  สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีก่อน) x 100 
                                                                       สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีก่อน 

                                     ปี   2556 

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนฯ    =        83,386,516.07 
       สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย                 1,253,783,129.75 
                                                     =     0.07        รอบ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี  2556 
กําไรสุทธิ                       =   56,474,226.26x 100 
สินทรัพย์ทัง้สิน้ถวัเฉล่ีย           1,253,783,129.75 
                                    =    ร้อยละ   4.50 
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ปี  2557 

(ส/ท ปีปัจจุบนั –ส/ท ปีก่อน x100 =280,615,875.74 x100 
     สินทรัพย์ทัง้ปีก่อน                         1,351,962,767.53 
                                                  =   ร้อยละ  20.76 
 

ปี  2557  =   สินทรัพย์ทัง้สิน้ ปีปัจจุบนั – สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีก่อน    ปี  2556  = สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีปัจจุบนั – สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีก่อน 
           =    1,632,578,643.27 – 1,351,962,767.53                        =   1,351,962,767.53 – 1,155,603,491.97 
           =       280,615,875.74                                                         =   196,359,275.56 
 

 มติที่   3    ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management   Ability) 
โดยสร้างธรุกิจในด้านต่างๆ ของสหกรณ์   ซ่ึงมีการดําเนินธรุกิจด้วยกนั  2 ด้าน ได้แก่ การ   

ให้บริการสินเช่ือ และ การรับฝากเงิน  มีอตัราการเติบโตของธรุกิจ   ณ  30  พฤศจิกายน 2557 ลดลงกว่าปี
ก่อนคิดเป็นอตัราร้อยละ  12.91 

1.     อตัราการเติบโตของธรุกิจ (%)   =    มลูค่าธรุกิจรวมปีปัจจบุนั  -  มลูค่าธรุกิจรวมปีก่อน  x  100 
               มลูค่าธรุกิจรวมปีก่อน 

ปี   2557 
(มลูค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั  -  
มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน) x 100  = ( 17,397,382.54) x 100 
      มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน              1,482,405,255.82 
                                           =  ร้อยละ – 1.17 

มูลค่าธุรกิจรวม  30  พ.ย  57 
-   มลูค่าธรุกิจสินเช่ือ  ณ  30  พ.ย  57   เพ่ิมระหว่างปี        =  1,266,922,300.00 
-   มลูค่าธรุกิจรับฝากเงิน  ณ 30  พ.ย  57  เพ่ิมระหว่างปี    =     198,085,573.28 
                                  มลูค่าธรุกิจรวม             =   1,465,007,873.28     เพ่ิม (ลด)  

                                                                                                                                                 จากปีก่อน 
มูลค่าธุรกิจรวม  30   พ.ย  56                                                                 
(17,397,382.54) 
-   มลูค่าธรุกิจสินเช่ือ ณ  30  พ.ย  56  เพ่ิมระหว่างปี         =  1,277,152,200.00  
-   มลูค่าธรุกิจรับฝากเงิน  ณ  30   พ.ย  56  เพ่ิมระหว่างปี  =    205,253,055.82 
    มลูค่าธรุกิจรวม                 1,482,405,255.82     เพ่ิม (ลด)                                                                        
                                                                                                                              จากปีก่อน 
 

ปี 2556 

(ส/ทปีปัจจุบนั – ส/ทปีก่อน x100  = 196,359,275.56x100 
       สินทรัพย์ทัง้สิน้ปีก่อน                 1,155,603,491.97 
                                                   =   ร้อยละ  16.99 
 

 

ปี  2556 
(มลูค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบนั  –  
มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน) x 100 = 155,745,317.17 x 100 
     มลูค่าธุรกิจรวมปีก่อน                1,326,659,938.65 
                                            =   ร้อยละ  11.74 
= 



 
มูลค่าธุรกิจรวม  30  พ.ย  55                                                                  
155,745,317.17 
-   มลูค่าธรุกิจสินเช่ือ   ณ  30  พ.ย  55   เพ่ิมระหว่างปี      =   1,168,772,223.00 
-   มลูค่าธรุกิจรับฝากเงิน  ณ  30  พ.ย  55  เพ่ิมระหว่างปี   =     157,887,715.65 
    มลูค่าธรุกิจรวม                   1,326,659,938.65 

 มติที่  4   ความสามารถในการท าก าไร (Earning) 

กําไรเฉล่ียต่อสมาชิกเท่ากบั                 บาท1  เงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกเท่ากบั              บาท2

หนีสิ้นเฉล่ียต่อสมาชิกเท่ากบั                      บาท3  อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไรก่อนหกัค่าใช้จ่าย

ดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ   4         หมายถึงกําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  100  บาท  เป็น

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 7.23  บาท                   อตัราใช้จ่ายในการดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ     5       
หมายถึงรายได้ดอกเบีย้  และผลตอบแทนจากการลงทนุ  100  บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  4.91 
บาท  อตัราการเติบโตของทนุสํารอง  30  พ.ย  57  เม่ือเทียบกบั   

ปีก่อนมีอตัราลดลงคิดเป็นร้อยละ 6           อตัราการเติบโตของทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและเม่ือ
เทียบ 
กบัปีก่อนลดลง  คิดเป็นร้อยละ      7 ด้านการเติบโตของกําไรเม่ือเทียบกบัปีก่อน  มีอตัราลดลง  คิดเป็น

ร้อยละ  8        และอตัรากําไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ  9          ของรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ  หมายถึง รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทนุ   100  บาทเป็นกําไรสทุธิ      63.03   บาท 
1.   ก าไรต่อสมาชิก  (บาท) =   กําไรสทุธิ 
          จํานวนสมาชิก 

ปี  2557 
กําไรสุทธิ               =   63,349,673.50 
จํานวนสมาชิก                    2,153                            
=    29,423.91  บาท 

2.   เงนิออมต่อสมาชิก (บาท)             =    เงินรับฝากของสมาชิก + ทนุเรือนหุ้น 
                                                                             จํานวนสมาชิก 
 

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

 

ปี  2556 
กําไรสุทธิ           =      56,474,226.26 
จํานวนสมาชิก                    2,095 
                         =      26,956.67  บาท 

ปี  2556 
เงินออมของสมาชิก    =    960,201,211.90 
จํานวนสมาชิก                           2,095 
                               =    458,329.93  บาท
บาท 
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3.   หนีส้ินต่อสมาชิก (บาท) =   หนีสิ้นทัง้สิน้ของสมาชิก  
                                                              จํานวนสมาชิก 
    =   ลกูหนีท้กุชนิดก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  
                                                                         จํานวนสมาชิก 
 

                      ปี   2557 
หนีสิ้นทัง้สิน้ของสมาชิก  = 
จํานวนสมาชิก  
                                    = 

 
4.  อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (%)  =  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน x 100 
                                กําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
 

ปี  2557 
=  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน                 x   100 
    กําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายดําเนินงาน    
=   
=   ร้อยละ 

 
5.   อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (%)     =   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน      x 100 
                                                                       รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 

ปี   2556 
=  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
    รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 
= 
=   ร้อยละ 

 
 
 
 

ปี   2556 

หนีสิ้นทัง้สิน้ของสมาชิก     = 
จํานวนสมาชิก  
                                        = 

ปี  2556 

=  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน                    x  100 
    กําไรก่อนหกัค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
=    
=  ร้อยละ 

ปี  2555 

=  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
   รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 
= 
=   ร้อยละ   
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6.   อัตราการเติบโตของทนุส ารอง (%)     =  ทนุสํารองปีปัจจบุนั   -  ทนุสํารองปีก่อน  x 100 
                                                                                       ทนุสํารองปีก่อน 
   

ปี   2556 
=  ทนุสํารองปีปัจจบุนั  -  ทนุสํารองปีก่อน x 100 
                   ทนุสํารองปีก่อน 
= 
=   ร้อยละ 

  
  ปี  2556      =   ทนุสํารอง  30  พ.ย  56 – ทนุสํารอง  30  พ.ย  55 
         = 
         = 
  ปี  2555     =   ทนุสํารอง  30  พ.ย  55  -  ทนุสํารอง  30  พ.ย  54 
        = 
                                          = 
7.   อัตราการเติบโตของทนุสะสมอื่น (%)  = ทนุสะสมอื่นปีปัจจบุนั  -  ทนุสะสมอื่นปีก่อน x 100 
              ทนุสะสมอื่นปีก่อน 
 

ปี  2556 
= ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 56 – ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55x 100 
                          ทุนสะสมอื่น  30  พ.ย  55 
=                               x  100 
=    ร้อยละ 

 
  ปี  2556    =  ทนุสะสมอื่น  30 พ.ย  57   -  ทนุสะสมอื่น 30 พ.ย  56 
       = 
       = 
  ปี  2555    =  ทนุสะสมอื่น  30  พ.ย  55  -  ทนุสะสมอื่น  30  พ.ย  54 
                                         = 
                                         = 
 

ปี  2555 
=  ทนุสํารองปีปัจจบุนั  - ทนุสํารองปีก่อน x 100 
                          ทนุสํารองปีก่อน 
= 
=   ร้อยละ 

ปี2555 
=  ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 56 – ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55 x 100 
                                 ทุนสะสมอื่น 30 พ.ย 55 
=                           x  100 
=    ร้อยละ 
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8.   การเติบโตของก าไร (%)         = กําไรสทุธิปีปัจจบุนั  -  กําไรสทุธิปีก่อน  x 100 
                                                                                กําไรสทุธิปีก่อน 

ปี  2556 
=  กําไรสุทธิ 30 พ.ย 56 – กําไรสุทธิ 30 พ.ย 55 x 100 
                     กําไรสุทธิ  30 พ.ย  55 
=                                  x 100 
=    ร้อยละ 

 
  ปี  2558 =   กําไรสทุธิ  30  พ.ย  57  -  กําไรสทุธิ  30  พ.ย  56 
    = 
    = 
  ปี  2555 =  กําไรสทุธิ  30  พ.ย  55  -  กําไรสทุธิ  30  พ.ย  54 
    = 
    = 
 
9.   อัตราก าไรสุทธิ (%)            =                                     กําไรสทุธิ 
     รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 
 

ปี  2556 
=                              กําไรสุทธิ 
       รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน x 100 
=                                         x 100 
=    ร้อยละ 

 
มติที่  5   สภาพคล่องทางการเงนิ   (Liguidity) 
                การดําเนินธรุกิจในการรวม  มีการดําเนินงาน โดยมีรายได้คุ้มค่าใช้จ่าย  และมีผลกําไรมาก แต่เม่ือ
พิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน  พบว่าสหกรณ์ 
 
 1.   อัตราส่วนทนุหมุนเวียน (เท่า)      =   สินทรัพย์หมนุเวียน 
                                                                              หนีสิ้นหมนุเวียน  
 

ปี  2556 
=  กําไรสุทธิ 30 พ.ย  55 – กําไรสุทธิ 30 พ.ย 54 x 100 
                        กําไรสุทธิ  30 พ.ย 54 
=                                        x 100 
=   ร้อยละ 

ปี 2555 

=                          กําไรสุทธิ 
   รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน x 100 
=                            x  100 
=    ร้อยละ 
= 



 
ปี  2558 

=  สินทรัพย์หมนุเวียน 
    หนีสิ้นหมนุเวียน  
= 
=                           เท่า 

 
 2.  อัตราลูกหนีร้ะยะสัน้ที่ช าระได้ตามก าหนด (%)  =  ลกูหนีร้ะยะสัน้ท่ีได้ชําระตามกําหนด x 
100 
        ลกูหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ท่ีถึงกําหนดชําระ 
 

ปี  2558 
=  ลกูหนีร้ะยะสัน้ท่ีชําระตามกําหนด x 100 
    ลกูหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ท่ีถึงกําหนดชําระ  
=                                     x 100 
=   ร้อยละ   
 
มติที่  6    ความเสี่ยง  (Sensitivity) 
      ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์  คือ สภาวะเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงความเส่ียงจากอตัรา  
ดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปี  2557 
=   สินทรัพย์หมนุเวียน 
     หนีสิ้นหมนุเวียน 
= 
=                       เท่า 

ปี  2557 

=  ลกูหนีร้ะยะสัน้ท่ีชําระตามกําหนด   x 100 
     ลกูหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ท่ีถึงกําหนดชําระ  
=                         x 100 
=   ร้อยละ 



 
ข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉล่ีย  

การจดัขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ตวัแปร 

ทนุดําเนินงาน รายได้ธรุกิจหลกั สมาชิก 
ช่วงข้อมลู (หน่วย : บาท) คะแนน ช่วงข้อมลู (หน่วย : บาท) คะแนน ช่วงข้อมลู(หน่วย : 

บาท) 
คะแนน 

0  -  6,000 1 0  -  5,000 1 0  -  28 1 
6,001  -  30,000 2 5,001  -  23,000 2 29  -  55 2 

30,001  - 145,000 3 23,001  -  107,000 3 56  -  108 3 
145,001  -  706,000 4 107,001  -  500,000 4 109  -  213 4 

706,001  - 3,440,000 5 500,001  -  2,324,000 5 214  -  420 5 
3,440,001  - 16,770,000 6 2,324,001 -10,807,000 6 421  -  828 6 

16,770,001 – 81,760,000 7 10,807,001 – 50,262,000 7 829  - 1,633 7 
81,760,0001  ขึน้ไป 8 50,262,001  ขึน้ไป 8 1,634  ขึน้ไป 8 

 ช่วงคะแนนรวม     ขนาดสหกรณ์ 
                  1   -  6             เล็ก 
                  7   -  12             กลาง 
                 13  -  18                                                                            ใหญ่ 
                 19  -  24                                                                            ใหญ่มาก  
ข้อมลูสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  30  พฤศจิกายน  2558 
     จํานวนเงิน   คะแนน 
ทนุดําเนินงาน             8 
รายได้ธรุกิจหลกั             8 
จํานวนสมาชิก             8  
       รวม                      24 

 
จากคะแนนรวม 3 ตวัแปรชีว้ดัขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั  เป็นสหกรณ์ขนาด“ ใหญ่มาก “  
หมายเหตุ  อ้างอิงจากข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉล่ีย  ปี  2554  กลุ่มวิเคราะห์ภาวะ   
                  เศรษฐกิจสหกรณ์ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจบญัชีสหกรณ์  
 



 
ข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉล่ียเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน  จํากดั 

รายการ หน่วย 
ข้อมลูเฉล่ียสหกรณ์ 

ขนาดใหญ่มาก 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขลําพูน   จํากดั  

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลําพูน  จํากดั

สูง (ตํ่า) กว่า 
โครงสร้าง 
           สินทรัพย์ต่อสหกรณ์ 
           สหกรณ์ต่อสหกรณ์ 

 
บาท 
คน 

 
1,663,929,953.00 

3,361.00 

 
1,351962,767.53 

2,095 

 
(311,967,185.47) 

(1,266) 
มติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อ 
            ความเส่ียง  
1.1  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 
1.2  อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์ 
1.3  อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ 
1.4  อตัราการเติบโตหนี ้
1.5  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 

 
 

เท่า 
เท่า 
% 
% 
% 

 
 

1.00 
0.04 

12.13 
23.95 

7.2 

 
 

0.71 
0.03 

15.59 
19.04 
7.65 

 
 

(0.29) 
(0.01) 

3.26 
(4.91) 

0.45 
มติที่ 2  คุณภาพของสินทรัพย์ 
2.1 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
2.3อตัราเติบโตของสินทรัพย์ 

 
รอบ 
% 
% 

 
0.05 
3.69 

         17.73 

 
0.07 
4.50 

16.99 

 
0.02 
0.81 

(0.74) 
มติที่ 3  ขีดความสามารถในการบริหาร 
3.1  อตัราการเติบโตของธุรกิจ 

 
% 

 
14.93 

 
11.74 

 
(3.19) 

มติที่ 4  การท าก าไร 
4.1  กําไรต่อสมาชิก 
4.2  เงินออมต่อสมาชิก 
4.3  หนีสิ้นต่อสมาชิก 
4.4  อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไร 
       ก่อนหกัค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 
4.5  อตัราการเติบโตของทุนสํารอง 
4.6  อตัราการเติบโตของทุนสะสมอื่น 
4.7  อตัราการเติบโตของกําไรสุทธิ 
4.8  อตัรากําไรสุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 
% 
 

% 
% 
% 
% 

 
16,886.41 

375,089.44 
380,057.55 

15.08 
 

11.93 
5.65 

13.15 
63.06 

 
26,956.67 

458,329.93 
632,609.98 

7.19 
 

17.09 
73.59 
15.83 
67.74 

 
10,070.26 
83.240.49 

252,552.43 
(7.89) 

 
5.16 

67.94 
2.68 
4.68 

มติที่  5  สภาพคล่อง 
5.1  อตัราส่วนทุนหมนุเวียน 

 
เท่า 

 
0.45 

 
0.23 

 
(0.22) 

หมายเหตุ  อ้างอิงข้อมลูจากข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรฉบบัปี 2554 กลุ่มวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 
                   สหกรณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 



 
โครงสร้างผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉล่ียเปรียบเทียบกบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําพูน  จํากดั 

รายการ หน่วย 
ข้อมลูเฉล่ียสหกรณ์

ขนาดใหญ่มาก 
สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขลําพูน  จํากดั  
สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขลําพูน  จํากดั 
สูง (ตํ่า) กว่า 

ฐานะการเงิน 
สินทรัพย์ 
      สินทรัพย์หมนุเวียน  
     ลูกหนีร้ะยะยาว 
     เงินลงทุนระยะยาว 
    ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์ และสินทรัพย์ 
    ไม่มีตวัตน 
    สินทรัพย์อื่น 
หนีส้ิน 
   หนีสิ้นหมนุเวียน 
   หนีสิ้นระยะยาว 
   หนีสิ้นอื่น 
ทุนสหกรณ์ 
   ทุนเรือนหุ้น 
  ทุนสํารอง 
  อื่น ๆ  

 
% 
% 
% 
% 
% 
 

% 
 

% 
% 
% 
 

% 
% 
% 

 
100.00 

21.44 
65.98 
11.64 
0.27 

 
0.67 
4.88 

47.17 
1.90 
0.81 

50.12 
42.04 
3.98 
4.10 

 
100.00 

7.58 
92.29 
0.05 
0.02 

 
0.06 

41.42 
32.88 
8.31 
0.23 

58.58 
51.74 
2.57 
4.27 

 
100.00 
(13.86) 

26.31 
(11.59) 

(0.25) 
 

(0.61) 
36.54 

(14.29) 
6.41 
0.58 
8.46 
9.70 

(1.41) 
0.17 

ผลการด าเนินงาน 
   รายได้และผลตอบแทนจาการลงทุน 
        เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก 
       เงินลงทุน 
  ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 
      เงินรับฝาก 
     เงินกู้ยืมระยะสัน้ – ยาว 
 รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 
 รายได้ที่มิใช่ดอกเบีย้ 
 หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญ 
 ค่าใช้จ่ายดําเนินการ 
 กําไรสุทธิประจําปี 

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
100.00 

88.39 
11.61 
26.31 
19.10 
7.21 

73.69 
0.56 
0.39 

10.81 
63.06 

 
100.00 

99.96 
0.04 

37.52 
15.96 
21.56 
72.72 
0.26 

- 
5.24 

67.74 

 
- 

11.57 
(11.57) 

11.21 
(3.14) 
14.35 
(0.97) 
(0.50) 

- 
(5.57) 

4.68 

หมายเหตุ  อ้างอิงข้อมลูจากข้อมลูและอตัราส่วนสําคญัของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉล่ียปี 2554 กลุ่มวิเคราะห์ 
                  ภาวะเศรษฐกิจ  ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
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14.  โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

(Caoperative  Financial  Survelliance  and  Warning  System ( CFSAWS) ) 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั 

สําหรับงวดรายปี  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558 
ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital  Strength) 

 
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน  
อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์  
อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์  
อตัราการเติบโตของหนี ้  
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน  

 
คุณภาพสินทรัพย์  ( Asset  Quality) 

 
อตัราหนีค้้างชําระ  
อตัราการหมนุของสินทรัพย์  
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
อตัราการเติบโตของสินทรัพย์  

 
ขีดความสามารถในการบริหาร ( Management  Ability) 

 
อตัราการเติบโตของธุรกิจ  

 
การทํากําไร   ( Earning  Suffciency) 

 
กําไรต่อสมาชิก  
เงินออมต่อสมาชิก  
หนีสิ้นต่อสมาชิก  
อตัราค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไร  
อตัราการเติบโตของทุนสํารอง  
อตัราการเติบโตของทุนสะสมอื่น  
อตัราการเติบโตของกําไร / ขาดทุน  
อตัรากําไรกําไรสุทธิ  
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สภาพคล่อง  (Liguidity) 

 
อตัราส่วนทนุหมนุเวียน  
อตัราลกูหนีร้ะยะสัน้ท่ีชําระได้ตามกําหนด   

 
โปรแกรมระบบเฝ้าระวงัและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
( Cooperative  Financial  Surveillance and Warning  System (CFSAWS) ) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําพูน  จํากดั 
สําหรับรอบรายปี  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2558 

ระดบัเทียบเคียงกบัอตัราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
 

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อกําไร 
(ก่อนหกัค่าใช้จ่ายดําเนินงาน) 

ลกูหนีร้ะยะสัน้ท่ีชําระได้  
ตามกําหนด 

ทนุสํารองต่อสินทรัพย ์

 
 
 

  

 
ระดบัวิเคราะห์เพ่ือเฝ้าระวงั 

 
                                                                                                                     ระดบัวิเคราะห์และเฝ้าระวงัปกต ิ
 
                                                                                                                      ระดบัวิเคราะห์และเฝ้าระวงัมากขึน้ 
 
                                                                                                                      ระดบัวิเคราะห์และเฝ้าระวงัพิเศษ 
 
                                                                                                                    ระดบัวิเคราะห์และเฝ้าระวงัพิเศษเร่งด่วน 
 

 
 
 
 

เขียว
ว 

เหลือง 

ส้ม 

แดง 
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การเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ 
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15.   คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  36 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     สุธี 

  รอง 
   1 

  รอง 
    2 

  กมล กําจร 

สุเทพ วรกิจ ศรีพรหม ประนอม 

ดํารงค์
เดช 

รังสรรค์ 

ยุพิน ศกัดา เบญจพิศ 

บณัฑิตา 
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ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสจ.ลําพูน
นพ.ปัจจุบนั 

ผอ.รพ.ลําพูน 

ผู้ตรวจสอบ 
     กิจการ 

 ผู้สอบบญัชี 

    ผู้จดัการ 

จนท.อาวุโส 
ด้านการเงิน 

จนท.อาวุโส 
ด้านบญัชี 

จนท.สินเช่ือ จนท.ธุรการ จนท.การเงิน
และบญัชี 
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16.   ภาพกิจกรรม   ประจ าปี  2559 
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

 
100  ปี  การสหกรณ์ไทย / วันสหกรณ์แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าพรปีใหม่ / รดน า้ด าหวั 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   1 

 
                    3 

 
                      2 

 
                          4 

  
                             5 

 
                          6 

 
                        7 

 
                 8 

 
                9 

 
           10 
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รับมอบโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม ประจ าปี  2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

อบรมสมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาด้านการเงนิ 
และเศรษฐกิจ   ประจ าปี  2559 

 
 
 
 
 
 

มอบเงนิสวัสดิการและร่วมเคารพศพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
               11 

 
              12 

 
                  13 

 
              14 

 
               15 

 
            16 

 
                  17 

 
               18 

 
               19 

 
                 20 

 
               21 

 
              22 
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ร่วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก 

 
 

 
 

มอบเงนิสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชน 
 
 
 
 
 

กรรมการเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                23 

 
                24 

 
                  25 

 
                  สสจ.ลําพูน   26 

 
                อําเภอบ้านโฮ่ง  27 

 
                28 

    
                  29 

 
                 30 

 
                   31 

 
                 32 

 
                  33 

 
               34 

 
               35 

 
               36 

 
                37 

 
              38 

 
               39 

                40                    41                   42 



ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
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                44 

 
                45 

                
                 46 

 
                  48 

 
                   47 
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             50 

 
                   51 



 
 


