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รูป

พระราชวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ ไทย

“ สหกรณ์ เป็ นวิธีจัดการรู ปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็ นมนุษย์
โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ ากันหมด เพื่อบารุ งตัวเอง
ให้ เกิดความจาเริญในทางทรัพย์ “

พระดารัส พระราชวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ ไทย

“สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมัสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่อบ�ำรุงตัวเอง
ให้เกิดความจ�ำเริญในทางทรัพย์”
พระด�ำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

รูป ร. 10

การทางานทุกอย่ าง ย่ อมต้ องมีปัญหาข้ อขัดข้ องเกิดขึน้ บ้ างเป็ นเรื่องปรกติ
ธรรมดาแต่ เมื่อเกิดขึน้ แล้ วจะต้ องรีบปฏิบัติแก้ ไขไม่ ปล่ อยทิง้ ไว้ ให้ เกิดความเสียหาย
แก่ งานได้ ผู้ปฏิบัตบิ ริหารงานจึงต้ องเอาใจใส่ ตดิ ตามผลการปฏิบัตงิ านอย่ างใกล้ ชิด
จักได้ ทราบถึงปั ญหาสาเหตุท่ เี กิดขึน้ และปฏิบัตแิ ก้ ไขได้ ถูกต้ องทันท่ วงที

พระบรมราโชวาท
การท�ำงานทุกอย่าง ย่อมต้
องมี
ปัญหาขั
งเกิดขึร้นาลงกรณ
บ้าง เรื่อบดิ
ปกติ
ธรรมดา แต่เมืร ่อเกิดขึ้นแล้ว
สมเด็
จพระเจ้
าอยูด่ หข้ัวอมหาวชิ
นทรเทพยวรางกู
จะต้องรีบปฏิบัตในพิ
ิแก้ไขไม่
ปล่อยทิ้งไว้ใญห้ญาบั
เกิดความเสี
หายแก่
ผู้ปฏิบัตนราชภั
ิบริหารงาน
ธีพระราชทานปริ
ตรแก่ ผ้ ูสยาเร็
จการศึงกานได้
ษาจากสถาบั
ฏ
ณ อาคารใหม่
จึงต้องเอาใจใส่ตดิ ตามผลการปฏิบัติงานอย่
างใกล้ชดิ สวนอั
จักได้มทพร
ราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
วันบทีัต่ ิแ29ก้ไขได้
มีนาคม
ทธศั
และปฏิ
ถูกต้อพุงทั
นท่กวราช
งที 2539

บรมราโชวาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาตากสถาบันราชภัฏ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2539

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

ปรัชญา อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์
1. ปรัชญาสหกรณ์ ออมทรัพย์
ปรัชญาสหกรณ์ ออมทรัพย์ คือระบบความคิดหรือ หลักแห่งความรู้หรื อหลักความจริงที่เกี่ยวกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ ซึง่ ถ้ านาไปใช้ ให้ ถกู ต้ อง จะก่อให้ เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น
1.1 การประหยัดและออมเป็ นหนทางที่จะทาให้ คนช่วยตัวเองได้ ทังนี
้ ้ จะต้ องประพฤติปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
จนเป็ นนิสยั
1.2 การช่วยตนเองโดยการช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างบุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์ ร่วมกันอย่างใด อย่างหนึง่
และมีความมุง่ หมายอย่างเดียวกันที่จะออมทรัพย์ร่วมกันและจัดให้ มีบริ การให้ ก้ ยู ืมเงินตามความจาเป็ น
1.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่แสวงกาไร ไม่ใช่การกุศล แต่ให้ บริ การแก่สมาชิกและชุมชน
1.4 ความเชื่อมัน่ ในการร่วมมือกันและการสนับสนุนซึง่ กัน และกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ ย่อมนาไปสู่
เอกภาพของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
2. อุดมการณ์ สหกรณ์
ความเชื่อร่วมกันที่วา่ การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนาไปสู่การ
กินดีอยู่ดี มีความเป็ นธรรม และสันติสขุ ในสังคม
3. หลักการสหกรณ์
แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบตั เิ พื่อให้ คณ
ุ ค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็ นรูปธรรมซึ่งประกอบด้ วยหลักการ ที่สาคัญ
7 ประการ คือ
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้ าง
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีสว่ นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและอิสระภาพ
หลักการที่ 5 การให้ การศึกษา การฝึ กอบรมและสารสนเทศ
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
หลักการที่ 7 ความเอื ้ออาทรต่อชุมชน
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รายงานกิ
จการประจ�ำปีจพระเจ้
ปีบัญาชีอยู๒๕๖๑
( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
พระราชด
ารัสในพระบาทสมเด็
ห่ วั

หน้ า

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ปรัชญา อุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์
สารจากประธานกรรมการดาเนินการ

สารบัญ
หน้ า

หน้า
หนังสืารั
อเชิสในพระบาทสมเด็
ญประชุมใหญ่จสพระเจ้
ามัญาประจ
พระราชด
อยูห่ วั าปี 2561
1
ระเบี
ยบวาระการประชุ
พระบิ
ดาแห่
งการสหกรณ์ไทย ม
2
ปรัชญา อุดมการณ์
กการสหกรณ์
3
ระเบียและหลั
บวาระที
่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
สารจากประธานกรรมการดาเนินการ
5
1.1 คากล่าวเปิ ดประชุม
6
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
1.2 แนะนาผู้เข้ าร่วมประชุม
7
ระเบียบวาระการประชุม
1.3
เรื
่
อ
งข้
อ
ก
าหนดเบื
้องต้
น
ในการประชุ
ม
8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที
เรื่ อาวเปิ
งการรั
บรองรายงานการประชุ
มใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
8
1.1่ 2คากล่
ดประชุ
ม
8
1.2่ 3แนะน
้ เข้ าร่วมประชุ
ม
ระเบียบวาระที
เรื่ อาผูงเสนอเพื
่อทราบ
8
1.3 เรื่ องข้
้องต้ นในการประชุม าเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2561
3.1อกาหนดเบื
รับทราบรายงานผลการด
10
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
3.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
19
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที
่
4
เรื
่
อ
งเสนอเพื
อ
่
พิ
จ
ารณา
19
3.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2561
4.1 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิ
น งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2561
37
3.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิ
จการ ประจาปี 2561
43
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องเสนอเพื
4.2 ่อพิจจารณา
ารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
43
4.1 พิจารณาอนุ
ตั งิ บแสดงฐานะการเงิ
น งบก
น ประจ
2561กส์ของสหกรณ์
4.3 เรื่ อมงพิ
จารณาอนุมตั ิการท
าธุาไรขาดทุ
รกรรมทางอิ
เล็กาปีทรอนิ
62
4.2 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
4.4 พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2561
64
4.3 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์
4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจาปี 2561 65
4.4 พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2561
4.6 พิดจเลืารณาแก้
ขเพิ
เติมาหนดค่
ข้ อบังาคัธรรมเนี
บของสหกรณ์
พ.ศ.2561
66
4.5 พิจารณาคั
อกผู้สอบบัไญ
ชีแ่มละก
ยมการสอบบั
ญชี ประจาปี 2561
67 ขลาพูน จากัด
เรื่ อไงพิ
ิจดั ซื ้อที่ดินพ.ศ.2561
เพื่อก่อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ
4.6 พิจ4.7
ารณาแก้
ขเพิจ่มารณาอนุ
เติมข้ อบังคัมบตั ของสหกรณ์
68
4.7 เรื่ อ4.8
งพิจารณาอนุ
มตั ิจดั ซืม้อที
ินเพื่อก่อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์
อมทรัาพยย์สประจ
าธารณสุ
าพูน จากัด
พิจารณาอนุ
ตั ิแ่ดผนงานและงบประมาณรายรั
บ - อรายจ่
าปีขล2562
69
4.8 พิจารณาอนุ
ตั ิแผนงานและงบประมาณรายรั
รายจ่านย ประจ
4.9 พิจมารณาก
าหนดวงเงินกู้ยมื หรื อบค -้าประกั
ประจาปีาปี2562
2562
78
4.9 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื หรื อค ้าประกัน ประจาปี 2562
4.10 พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการ ประจาปี 2562
79
4.10 พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการ ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
82
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ภาคผนวก
83
ภาคผนวก
106
ภาพคณะกรรมการด
าเนินการ
รวจสอบกิ
จการ / ที่ปจรึกการ
ษาสหกรณ์
ภาพคณะกรรมการด
าเนิ/ นผู้ตการ
/ ผู้ตรวจสอบกิ
/ ที่ปรึกษาสหกรณ์
โปรดนโปรดน
ารายงานกิ
จการเล่ มนีจไการเล่
้ ปในวันมประชุ
มใหญ่นสประชุ
ามัญ มประจ
2561
ารายงานกิ
นีไ้ ปในวั
ใหญ่าปีสามั
ญ ประจาปี 2561
ในวันเสาร์ ท่ ี 15 ธันวาคม 2561
ในวันเสาร์ ท่ ี 15 ธันวาคม 2561
ณ ห้ องประชุม องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดลาพูน
ณสารจากประธานกรรมการสหกรณ์
ห้ องประชุมน เป็องค์
การบริหารส่ฯวนจังหวัดลาพูน
เวลา 07.00
นต้ นไป
สารจากประธานกรรมการสหกรณ์
ฯ

เวลา 07.00 น เป็ นต้ นไป

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

4

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ

เรี ยน ท่ านสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
กระผม รู้สกึ ยินดีเป็ นอย่างยิ่ง ที่ได้ รับเลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาได้ ดาเนินงานสหกรณ์ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงเป้
ั ้ าหมาย
ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ผา่ นการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลการดาเนินงานอยู่ ในระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจาปี 2561 ระดับดีเลิศ ซึง่ เป็ นผลงานที่นา่ ภาคภูมิใจของสมาชิก
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน
จากัด ได้ ปรับปรุงระบบโปรแกรม ของสหกรณ์ให้ เป็ นระบบใหม่ เพื่ออานวยความสะดวก ให้ สมาชิกเข้ าถึง
การให้ บริการได้ อย่างทัว่ ถึง และรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ เป็ นตามแนวทางสหกรณ์และยุค 4.0 นอก
จากนัน้ ในช่วงปี ตอ่ ไป เราจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ ทนั สมัยยิ่งขึ ้นเพื่อให้ สมาชิกทุกท่าน
ได้ รับประโยชน์สงู สุด
โอกาสนี ้ กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
ท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลลาพูน และผู้บริ หารทุกท่าน ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ที่ชว่ ยส่งเสริม และสนับสนุน ให้ การดาเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ ขออานาจคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ทงหลาย
ั้
ดลบันดาล ให้ ทกุ ท่านมีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทังกายใจ
้
ตลอดไป

(นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ที่ สอ.สธ.ลพ. ว. 01/ 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน

จากัด

263 ถนนเชียงใหม่ – ลาพูน ตาบลเหมืองง่า
อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน

51000

6 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

ขอเชิญเข้ าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561

เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ กาหนดให้ มีการประชุมใหญ่
สามัญ ประจาปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 ตังแต่
้ เวลา 07.00 น เป็ นต้ นไป ณ ห้ องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ตาบลป่ าสัก อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
1. เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
2. เรื่ องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
3. เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
4. เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
5. เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านโปรดเข้ าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยพร้ อม
เพียงกันด้ วยจักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายเนตร พงษ์ต้ ยุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
1. เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
2. เรื่ องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
3. เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2561
3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
4. เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2561
4.2 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
4.3 พิจารณาอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์
4.4 พิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2562
4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจาปี 2562
4.6 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ.2561
4.7 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิจดั ซื ้อที่ดินเพื่อก่อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
4.8 พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2562
4.9 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกัน พ.ศ.2562
4.10 พิจารณาเลือกตังคณะกรรมการด
้
าเนินการ ประจาปี 2562
5. เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ค่านิยมของสหกรณ์

“มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจบริการ”

ค�ำขวัญสหกรณ์

“เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส
ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ”
รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1

คากล่าวเปิ ดประชุม
ตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ข้ อ 70 “ การประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อย
คน ในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนผู้แทนสมาชิกทังหมดหรื
้
อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม “
บัดนี ้ได้ มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียนและเข้ าประชุมจานวน ............คน จากจานวนสมาชิกทังหมด
้
........... ...... คน จึงถือเป็ นองค์ประชุม ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ณ บัดนี ้

1.2

แนะนาผู้เข้ าร่วมประชุม
1.2.1 จากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดลาพูน
1) 2) 1.2.2 จากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
1) 2) 1.2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
1) 2) 1.2.4 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1) 2) -

1.3

ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้ อาลัยให้ แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในปี 2561
จานวนทังหมด
้
7 คน

1.4

เรื่ องข้ อกาหนดเบื ้องต้ นในการประชุม
ประธานในที่ประชุมแจ้ งข้ อกาหนดเบื ้องต้ น ในการประชุมเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์ฯ

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

8
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รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

1. ประธานที่ประชุมดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้ อมทังให้
้ คณะกรรมการ หรื อ
ผู้จดั การเป็ นผู้นาเสนอในรายละเอียดแต่ละ ระเบียบวาระการประชุม
2. สมาชิกที่มีความประสงค์จะอภิปรายโปรดชูมือขึ ้นเหนือศรี ษะให้ ประธานในที่ประชุมอนุญาตก่อน
ทุกครัง้
3. ให้ ผ้ อู ภิปรายแนะนาชื่อ - สกุล หมายเลขทะเบียนสมาชิก สังกัดหน่วยของตนเองต่อประธานใน
ที่ประชุม และการอภิปรายอยูใ่ นประเด็นวาระการประชุม
4. ที่ประชุมแห่งนี ้ ไม่มีเอกสิทธิ์ค้ มุ ครอง หากอภิปรายให้ บคุ คลอื่นได้ รับความเสียหายผู้อภิปราย
ต้ องรับผิดชอบ และการอภิปรายควรให้ เกียรติตอ่ ที่ประชุม
5. การประชุมและการอภิปราย ได้ มีการบันทึกภาพ และเสียงไว้ เป็ นหลักฐานการประชุม

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560
ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
**********************************
คณะกรรมการดาเนินการที่มาประชุม
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1

นายเนตร

พงษ์ต้ ยุ

ประธานกรรมการ

2

นางจันทรทิพย์

จิตรวงค์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3

นายสุเทพ

พจน์สจุ ริต

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4

นายศรี พรหม

กาสกูล

กรรมการ / เลขานุการ

5

นายวรกิจ

ศรี ผดุงอาไพ

กรรมการ

6

นายโรม

ชนะเดช

กรรมการ

7

นางประนอม

วิธี

กรรมการ

8

นางบุษบา

อนุศกั ดิ์

กรรมการ

9

น.ส.เบญญ์จพิศ

หวลกาพย์

กรรมการ

10

น.ส.ยุพิน

นาปูนศักดิ์

กรรมการ

11

นายดารงเดช

มัน่ ใจวงค์

กรรมการ

12

นายพัฒฑณา

อินทะชัย

กรรมการ

13

นางบัณฑิตา

ศรี วิชยั

กรรมการ

14

นายรังสรรค์

วัชรกาวิน

กรรมการ

1

นางฉวีวรรณ

ฝัน้ ต๊ ะ

ผู้จดั การสหกรณ์

2

น.ส.ปรารถนา

สุขศรี วรรณ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

3

รศ.บุญสวาท

พฤกษิกานนท์

ผู้สอบบัญชี

4

น.ส.กมลชนก

พรหมารัตน์

ผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชี

5

นางพิชญาภร

จันทิมา

นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ

6

นายมานะ

โภคินมาศ

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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ผู้เข้ าร่ วมประชุม

หัวหน้ าสานักงานตรวจบัญชีลาพูนสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น
เมื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ มาร่วมประชุมครบองค์ประชุม นายเนตร พงษ์ต้ ยุ ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
1.1 ตามข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ข้ อ 70 “ การประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ต้ องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของสมาชิกทังหมด
้
หรื อในกรณีเป็ นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้ องมีผ้ แู ทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้แทนสมาชิกทังหมด
้
หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยคน จึงจะเป็ นองค์
ประชุม
บัดนี ้ ได้ มีสมาชิกสหกรณ์มาลงทะเบียน และเข้ าประชุมครบองค์ประชุม จานวน
1,562 คน จากจานวนสมาชิกทังหมด
้
1,818 คน ขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2560 ณ บัดนี ้
1.2 แนะนาผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.2.1 จากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดลาพูน
- คุณพิชญาภร จันทิมา นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ
1.2.2 จากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
- คุณมานะ โภคินมาศ หัวหน้ าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน
1.2.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ
- น.ส.ปรารถนา สุขศรี วรรณ
1.2.4 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์
- น.ส.กมลชนก พรหมารัตน์
1.3 ขอเชิญชวนสมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านยืนไว้ อาลัยให้ แก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
ในปี 2560 จานวน 4 คน
1.4 เรื่ องข้ อกาหนดเบื ้องต้ นในการประชุม
ประธานในที่ประชุมแจ้ งข้ อกาหนดเบื ้องต้ นในการประชุม เพื่อให้ การประชุมเป็ นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อย และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อสหกรณ์
ที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
มติท่ ปี ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ณ ห้ องประชุม อบจ ลาพูน
โดยประธานได้ เรี ยนชี ้แจงเพิ่มเติม ในเรื่ องคณะรัฐมนตรี ได้ ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่
30 ตุลาคม 2527 ลงมติเห็นชอบและอนุมตั ใิ ห้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อ
ลูกจ้ างของส่วนราชการที่เป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ไปประชุมประจาเดือน
ได้ โดยไม่ถือเป็ นวันลา และไม่เบิกค่าใช้ จา่ ยจากต้ นสังกัด ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับอนุญาตจาก
ผู้บงั คับบัญชาก่อน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2560
ผู้จัดการ : การบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ชุดที่ 37 ในปี 2560 ได้ ดาเนินการอย่างรอบคอบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบตั งิ าน
ภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดาเนินการทาให้ เกิดผล
ประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิก เป็ นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กาหนดไว้
ในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะกรรมการระดับจังหวัด ตรวจประเมินตาม
โครงการ “ สหกรณ์สีขาวด้ วยธรรมาภิบาล “ จานวน 4 หลักจากทังหมด
้
9 หลัก คือ หลัก
ที่ 4 หลักภาวะความรับผิดชอบ หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส หลักที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม
และหลักที่ 8 หลักนิตธิ รรม ผลการตรวจผ่านการประเมินทัง้ 4 หลักด้ วยคะแนนร้ อยละ
98.33
ขอสรุปผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ดังต่อไปนี ้
การถือหุ้นของสมาชิก
ทุนเรื อนหุ้น ยกมา ณ วันที่ 30 พ.ย.2559 จานวน 1,034,328,920.00 บาท
ทุนเรื อนหุ้นเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2560
จานวน 161,534,180.00 บาท
ทุนเรื อนหุ้นลดลงระหว่างปี 2560
จานวน
10,502,400.00 บาท
ทุนเรื อนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย 2560 จานวน 1,185,360,400.00 บาท
3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝาก ยกมา ณ วันที่ 30 พ.ย 2559
จานวน 436,180,349.25
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2560
จานวน 295,180,141.35
ลดลงระหว่างปี 2560
จานวน 198,321,893.85
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย 2560
จานวน 533,038,696.75
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4. เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ยกมา ณ วันที่ 30 พ.ย 2559
จานวน 1,938,850,149.75 บาท
เพิ่มขึ ้น ระหว่างปี
จานวน 972,799,797.00 บาท
ชาระ ระหว่างปี
จานวน 833,935,597.25 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย 2560
จานวน 2,077,714,349.50 บาท
สมาชิกที่เป็ นหนี ้ จานวน 1,616 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.31 ของสมาชิกทังหมด
้
สมาชิกไม่เป็ นหนี ้ จานวน 785 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.69 ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
5. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น
จานวน 1,189,000,000.00 บาท ในระหว่างปี 2560 ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสภาบันการเงินอื่น จานวน
1,115,000.00 บาท เงินกู้ยืมลดลง จานวน 74,000,000.00 บาท
6. เงินทุนสารอง
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พ.ย 2559 สหกรณ์ฯ มีเงินทุนสารองทังสิ
้ ้นจานวน 54,665,556.04
บาท ในวันสิ ้นปี บญ
ั ชี ณ วันที่ 30 พ.ย 2560 มีเงินทุนสารอง จานวน 63,849,517.58 บาท เพิ่มขึ ้น
ระหว่างปี 2560 จานวน 9,183,961.54 บาท
7. รายได้
ในปี 2559 สหกรณ์ฯ มีรายได้ จานวน 123,226,027.97 บาท ในวันสิ ้นปี 2560 สหกรณ์ฯ
มีรายได้ จานวน 132,247,901.25 บาท รายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 9,012,873.28 บาท
8. รายจ่ ายของสหกรณ์
เมื่อสิ ้นปี 2559 สหกรณ์ฯ มีรายจ่ายทังสิ
้ ้น จานวน 40,008,484.68 บาท ในวันสิ ้นปี 2560 สหกรณ์ ฯ
มีรายจ่ายทังสิ
้ ้น จานวน 38,371,959.25 บาท รายจ่ายลดลงจากปี 2559 จานวน 1,636,525.43 บาท
9. กาไรสุทธิ
เมื่อสิ ้นปี บญ
ั ชีสหกรณ์ ฯ ณ วันที่ 30 พ.ย 2559 สหกรณ์ฯ มีกาไรสุทธิ จานวน ทังสิ
้ ้น 83,217,543.29 บาท
และเมื่อสิ ้นปี บญ
ั ชี ณ วันที่ 30 พ.ย 2560 สหกรณ์มีกาไรสุทธิ จานวน 93,875,942.00 บาท กาไรสุทธิ
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 10,658,398.71 บาท
10. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ทุกประเภท ร้ อยละ 6.50 ต่อปี อัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
ประเภทออมทรัพย์พิเศษ ร้ อยละ 3.80 ต่อปี
11 การให้ สวัสดิการด้ านต่ าง ๆ แก่ สมาชิก
11.1 สวัสดิการสงเคราะห์ศพ
11.2 สวัสดิการช่วยเหลือกรณีสมาชิก / คูส่ มรส / บุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม
11.3 สวัสดิการเพื่อเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส
11.4 ทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

13

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

11.5 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา ของสมาชิก
11.6 ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบตุ ร หรื อเป็ นโสด
11.7 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
11.8 สวัสดิการ ฌกส สมาชิกสหกรณ์ฯ
11.9 สวัสดิการ ฌกส สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
11.10 สวัสดิการ ฌกส ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ)
11.11 การให้ ทนุ สาธารณประโยชน์
12. ด้ านการลงทุนของสหกรณ์
12.1 การลงทุนถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ) โดยการถือหุ้นจานวน
8,798 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 500 บาท เป็ นเงิน 4,399,000.00 บาท ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ รับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล จานวน 223,996.79 บาท
12.2 การลงทุนถือหุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต จากัด โดยการถือหุ้นเป็ นจานวน 50,000.00 บาท
13. ด้ านการพัฒนา
13.1 ด้ านระเบียบ
กาหนดระเบียบขึ ้นถือใช้ และแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบ จานวน 6 ฉบับ
13.2 ด้ านการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา
ใน ปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ สงั่ คณะกรรมการฯ / เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ จานวน 11 ครัง้ / เรื่ อง
13.3 ด้ านการพัฒนาอาคาร สานักงาน
จัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ ะทางาน เครื่ องพิมพ์งาน เป็ นต้ น
13.4 ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13.5 ด้ านการระดมทุนจากภายในและภายนอก
13.6 ด้ านการเชื่อมโยงสหกรณ์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
13.7 ด้ านการประชาสัมพันธ์
มติท่ ปี ระชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
น.ส.ปรารถนา สุขศรีวรรณ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ แจ้ งข้ อมูลรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2560 ตามข้ อบังคับของสหกรณ์ ฯ ดังนี ้
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- ขอบเขตของการตรวจสอบ
- การบัญชี การเงิน การดาเนินงาน การลงทุน การรับฝากเงิน ฯลฯ
- ผลการดาเนินงาน
- ผลจากการใช้ เครื่ องมือเตือนภัยทางการเงิน
- ข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะ และอื่น ๆ
มติท่ ปี ระชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่ องพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด
ประจาปี 2560
รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ แจ้ งผลการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ซึง่ ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน รวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุอื่น และได้ ให้ ความเห็น ดังนี ้
งบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระ
สาคัญตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์
มติท่ ปี ระชุม
อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2560
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
สหกรณ์ ฯ มีกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นจานวน 93,875,942.00 บาท
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิตามความในข้ อบังคับสหกรณ์
ดังนี ้ 1. กาไรสุทธิ
93,875,942.00 บาท
2. ทุนสารอง
10,379,213.00 บาท
3. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00 บาท
4. เป็ นเงินปันผล ร้ อยละ 5.90
65,478,718.75 บาท
5. เป็ นเงินเฉลี่ยคืน ร้ อยละ 10.50
13,838,010.25 บาท
6. โบนัสกรรมการ / เจ้ าหน้ าที่
2,300,000.00 บาท
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
50,000.00 บาท
8. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์
100,000.00 บาท
9. ทุนสาธารณประโยชน์
100,000.00 บาท
10. ทุนสวัสดิการสมาชิก
1,500,000.00 บาท
11. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการและสานักงาน
100,000.00 บาท
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติ
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ข้ อ 28
100 %
11.05 %
0.03 %
69.75 %
14,.74 %
2.45 %
0.05 %
0.11 %
0.11 %
1.60 %
0.11 %
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รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่ าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2561
ตามข้ อบังคับข้ อ 102 และข้ อ 104
สาหรับในปี 2561 นี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด
- นางอารี รัตน์ กติกา
- ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ
มติท่ ปี ระชุม เลือก ดร.อรรถพงศ์ พีระเชือ้ ค่ าธรรมเนียมในการตรวจสอบกิจการ
สาหรับ 1 ปี จานวน 66,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจาปี 2561
สาหรับปี 2561 มีผ้ ตู รวจสอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอบริ การ
สอบบัญชีมายังสหกรณ์ฯ รวมทังสิ
้ ้น 2 ราย คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเบื ้องต้ นแล้ ว เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา โดยมีรายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี ดังนี ้
1. การเข้ าปฏิบตั งิ านสอบบัญชี
2. การจัดทาผลการสอบบัญชี
3. บริการอื่น ๆ
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
มติท่ ปี ระชุม - คัดเลือกบริษัท ไทยออดิเตอร์ กรุ๊ ป จากัด โดย รศ. บุญสวาท พฤกษิกานนท์
เป็ นผู้สอบบัญชี ค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000 บาทต่ อปี
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ.2560
ประธานกรรมการ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมใหญ่พิจารณา แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับฉบับใหม่ โดยยกเลิก
ข้ อบังคับฉบับเดิมที่ถือใช้ อยู่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติ สหกรณ์
พ.ศ.2542 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และเพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ รายละเอียดตามแบบข้ อความและเหตุผลสาหรับข้ อความที่ได้ แก้ ไข
จากฉบับเดิม (แบบ ท.ข. 2) ที่ได้ นาเสนอในที่ประชุมพิจารณาโดย ละเอียดแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ สหกรณ์ ฯ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
โดยยกเลิกข้ อบังคับฉบับเดิมทัง้ หมด และใช้ ข้อบังคับฉบับใหม่ แทน
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัตแิ ผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่ าย ประจาปี 2561
แผนยุทธศาตร์ (ฉบับที่ 4) ปี 2560 – 2562 คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ฯ ได้ ร่วมกัน
ประชุมทบทวน ประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
เสริมสร้ างความมัน่ คงด้ านการเงิน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิก
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
ยุทธศาสตร์ ที่ 7
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2561
1. หมวดค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่ ขอตังงบ
้
4,176,000.00 บาท
2. หมวดค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่ / อุปกรณ์ ขอตังงบ
้
574,950.00 บาท
3. หมวดค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับสมาชิก ขอตังงบ
้
500,000.00 บาท
4. หมวดค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานอื่น ขอตังงบ
้
5,518,000.00 บาท
5. หมวดครุภณ
ั ฑ์ ขอตังงบ
้
3,250,000.00 บาท
6. หมวดรายจ่ายทางการเงิน ขอตังงบ
้
46,280,000.00 บาท
รวมตัง้ งบประมาณ
60,298,950.00 บาท
ประมาณรายการรับ ประจาปี 2561
ประมาณรายได้
140,426,000.00 บาท
ประมาณรายการจ่าย
57,048,950.00 บาท
ประมาณการรายได้ สงู กว่ารายจ่าย
83,377,050.00 บาท
เป้ าหมายการดาเนินงานระหว่ างปี 2561
1. จานวนสมาชิกสมัครใหม่
150 คน
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
15,000.00 บาท
3. เงินให้ ก้ สู ามัญ
1,000,000,000.00 บาท
4. เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
100,000,000.00 บาท
5. เงินรับฝาก
300,000,000.00 บาท
6. ทุนเรื อนหุ้น
150,000,000.00 บาท
7. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น
1,500,000,000.00 บาท
8. เงินรับฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
100,000,000.00 บาท
มติท่ ปี ระชุม
อนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม หรื อคา้ ประกัน ประจาปี 2561
ตามข้ อบังคับ ข้ อ 18
ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ ให้ กาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกันไว้ เป็ น
จานวน 1,085,000,000.00 บาท สาหรับในปี 2561 คณะกรรมการดาเนินงานใคร่เสนอขออนุมตั ิ
กาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกัน ในวงเงิน 1,200,000,000.00 บาท (หนึง่ พันสองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม
อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561
1. จานวนคณะกรรมการดาเนินการที่รับสมัครในปี 2561 มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
(ปี 2561 - 2562) จานวน 7 คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี ้
(1) สสจ.ลาพูน
จานวน 1 คน
(2) รพ.ลาพูน
จานวน 3 คน
(3) อาเภอบ้ านธิ
จานวน 1 คน
(4) อาเภอป่ าซาง
จานวน 1 คน
(5) อาเภอแม่ทา
จานวน 1 คน
ผลการคัดเลือก / ผู้ได้ รับการเลือกตัง้
(1) สสจ.ลาพูน
คือ นายแพทย์สธุ ี
ธิตมิ ทุ า
(2) รพ.ลาพูน
คือ นางปราณี
ลิ ้นฤาษี
นางมาลีวรรณ
เกษตรทัต
แพทย์หญิงจันทรทิพย์
จิตรวงค์
(3) อาเภอบ้ านธิ
คือ นายดารงค์เดช
มัน่ ใจวงค์
(4) อาเภอป่ าซาง
คือ นางสาวยุพิน
นาปูนศักดิ์
(5) อาเภอแม่ทา
มติท่ ปี ระชุม

คือ นายโยธิน

จันทร์ ทิพย์

อนุมัตผิ ลการเลือกตัง้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดลาพูน (นางพิชญาภร จันทิมา) แจ้ งผลประเมินสหกรณ์สีขาว จากองค์กร
ภายนอก ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ผ่านมาตรฐาน ระดับดีเลิศ เป็ นสหกรณ์ชนหนึ
ั ้ ง่
พร้ อมกับมอบเกียรติบตั รจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประธาน กล่าวปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
เลิกประชุมเวลา 12.30 น
ลงชื่อ

เนตร พงษ์ ต้ ุย ประธานที่ประชุม
(นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ )
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ ศรี พรหม กาสกูล ผู้บันทึกการประชุม
(นายศรี พรหม กาสกูล)
กรรมการ / เลขานุการ

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

18

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2561
การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ชุดที่ 38
ในปี 2561 ได้ ดาเนินการบริหารงานอย่างรอบคอบ ในการบริ หาร ปี 2561 นี ้เป็ นไปตามเป้าหมาย และ
นโยบายที่กาหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบตั งิ านภายใต้ กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของคณะกรรมการดาเนินการ ทาให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิกสหกรณ์ และมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีมี
สันติสขุ รวมถึงทาให้ สหกรณ์มีความมัน่ คง ตลอดจนรับฟั ง ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นของสมาชิก ซึง่ ก็
ได้ นามาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ทิ าให้ เกิดความคล่องตัว
และเกิดความเชื่อมัน่ ในขบวนการสหกรณ์ ทาให้ การดาเนินงานของสหกรณ์ประสบผลสาเร็จเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการ “ สหกรณ์สีขาวด้ วยธรรมาภิบาล “ และเข้ ารับการตรวจ
ประเมินจากเจ้ าหน้ าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และจากคณะกรรมการ ระดับจังหวัดซึง่ มีทงหมด
ั้
9 หลัก
ประกอบด้ วย หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล หลักที่ 2 หลักประสิทธิภาพ หลักที่ 3 หลักการตอบสนอง
หลักที่ 4 หลักภาวะความรับผิดชอบ หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส หลักที่ 6 หลักการมีสว่ นร่วม
หลักที่ 7 หลักการมอบอานาจ หลักที่ 8 หลักนิตธิ รรม และหลักที่ 9 หลักความเสมอภาค ผลการตรวจ
ประเมินสหกรณ์สีขาวด้ วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด คือ ผ่านการประเมิน ทัง้ 9 หลัก ด้ วยคะแนนร้ อยละ
98.70 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ที่ประสบผลสาเร็จนัน้ เป็ นเพราะได้ รับความร่วมมือ ความเข้ าใจ และ
ได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดียิ่งจากสมาชิก ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดลาพูน
สานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จงั หวัดลาพูน กรรมการ เจ้ าหน้ าที่ ตลอดจนผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่จาก
ทุกหน่วยงาน คณะกรรมการดาเนินการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้ และขอสรุปผลการดาเนินงาน สิ ้นสุด
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี ้
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1. ผลการดาเนินงาน ปี 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบ 2 ปี
ที่
รายการ
ปี 2561
ปี 2560

เพิ่ม (ลด)

ร้ อยละ

1

จานวนสมาชิก

1,844

1,818

26

1.43

2

จานวนสมาชิกสมทบ

616

583

33

5.66

3

ทุนเรื อนหุ้นที่ชาระแล้ ว

4

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

5

1,295,107,770.00 1,185,360,700.00

109,747,070.00

9.26

628,756,285.68

533,038,696.75

95,717,588.93

17.96

เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกระหว่างปี

1,138,582,586.00

972,799,797.00

165,782,789.00

17.04

6

เงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น

115,000,000.00

203,300,000.00

(88,300,000.00)

(43.43)

7

เงินฝากจากสหกรณ์อื่น

20,000,000.00

50,000,000.00

(30,000,000.00)

(60.00)

8

เงินสารอง

74,228,730.58

63,849,517.58

10,379,213.00

16.26

9

เงินทุนสะสมตามข้ อบังคับ

4,070,968.00

3,260,332.00

810,636.00

24.86

10

เงินทุนดาเนินงาน

2,247,533,262.46

2,139,886,204.32

107,647,058.14

5.03

11

รายได้

139,322,580.69

132,247,901.25

7,074,679.44

5.35

12

รายจ่าย

36,997,096.75

38,371,959.25

(1,374,862.50)

(3.58)

13

กาไรสุทธิ

102,325,483.94

93,875,942.00

8,449,541.94

9.00

2. สมาชิกภาพ
ตารางที่ 2 การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของสมาชิก
พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

สมาชิกยกมา
ต้ นปี (คน)
1,437
1,444
1,455
1,464
1,509
1,535
1,601
1,641
1,682
1,782
1,818

สมาชิกเข้ าใหม่
ระหว่างปี (คน) โอนจากสมทบ ลาออก
81
71
79
64
81
65
93
42
71
36
57
46
25
48
19
25
49
11
17
73
50
18
41
14
14
46
12
22
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สมาชิกภาพ
โอนย้ าย
เกษี ยณ พ้ นสภาพ
3
2
2
2
1
5
5
1
1
1
1
1
5
-

สมาชิกคงเหลือ
เสียชีวติ ณ สิ ้นปี (คน)
1,444
2
1,455
5
1,464
3
1,509
4
1,535
6
1,601
1
1,641
1
1,682
4
1,782
4
1,818
5
1,844
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ตารางที่ 3 การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของสมาชิกสมทบ
พ.ศ. สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ยกมา ต้ นปี
เข้ าใหม่
(คน)
ระหว่างปี (คน)
2551
203
91
2552
256
114
2553
339
97
2554
356
144
2555
460
95
2556
474
111
2557
494
96
2558
512
110
2559
565
93
2660
556
106
2661
583
102

โอนย้ ายจาก
สมาชิกสามัญ
(คน)
1
6
12

ลาออก
(คน)
32
24
62
36
73
44
65
46
52
65
55

สมาชิกสมทบพ้ นสภาพ
โอนย้ ายเป็ นข้ าราชการ
(คน)
6
7
17
3
8
46
19
11
50
14
-

เสียชีวิต
(คน)
1
1
2
2

สมาชิกสมทบ
คงเหลือ
ณ สิ ้นปี (คน)
256
339
356
460
474
494
512
565
556
583
616

1 จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
จานวน 1,818 คน
2 จานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
จานวน 583 คน
3 จานวนสมาชิกเข้ าใหม่ / โอนจากสมทบ ระหว่างปี 2561
จานวน 58 คน
4 จานวนสมาชิกสมทบเข้ าใหม่ ระหว่างปี 2561
จานวน 102 คน
5 จานวนสมาชิกเสียชีวิต ลาออก โอนย้ าย ระหว่างปี 2561 จานวน 32 คน
6 จานวนสมาชิกสมทบเสียชีวิต ลาออก โอนย้ าย ระหว่างปี 2561 จานวน 69 คน
7 จานวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
จานวน 1,844 คน
8 จานวนสมาชิกสมทบคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จานวน 616 คน
9 สมาชิกเพิ่มขึ ้นจากต้ นปี จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 2.46
10 สมาชิกที่เป็ นหนี ้
จานวน 1,639 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.63 ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
11 สมาชิกที่ไม่เป็ นหนี ้ จานวน 821 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.37 ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
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ตารางที่ 4 การเพิ่มขึน้ หรือ ลดลงของทุนเรือนหุ้น

จานวนสมาชิก สมาชิกสมทบตัง้ แต่ ปี 2551 - 2561
2,000
1,800
1,600

ชื่อแกน

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
สมาชิก

สมาชิกสมทบ

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1,444 1,455 1,464 1,509 1,535 1,601 1,641 1,682 1,782 1,818 1,844

256

339

356

460

474

494

512

565

556

583

616

3. การส่ งเสริมการออมของสมาชิก
3.1 การถือหุ้นของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ถือได้ วา่ เป็ นสถาบันการเงินของสมาชิก ดาเนิน
กิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่กาหนดไว้ ใน ข้ อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมเพื่อการบริ การ
ด้ านการเงิน ส่งเสริมการออม การให้ สินเชื่อ และจัดสวัสดิการให้ สมาชิกรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ได้
กาหนดไว้ ในระเบียบ โดยมุง่ เน้ นให้ สมาชิก และครอบครัวของสมาชิกได้ รับประโยชน์สงู สุด ทังทางตรง
้
และทางอ้ อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ มนั่ คง และมีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น ตามควรแต่โอกาสใน
ระหว่างปี 2561 สหกรณ์มีเงินออมประเภทหุ้น ดังนี ้
ทุนเรื อนหุ้น ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จานวน 1,185,360,700.00 บาท
ทุนเรื อนหุ้นเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2561
จานวน 183,147,490.00 บาท
ทุนเรื อนหุ้นลดลงระหว่างปี 2561
จานวน 73,400,420.00 บาท
ทุนเรื อนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จานวน 1,295,107,770.00 บาท
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ปี

สมาชิก
สมทบ (คน)

2551

1.700

256,507,420.00

75,268,410.00

13,393,160.00

318,382,670.00

187,283.92

2552

1,794

318,382,670.00

74,568,540.00

12,104,350.00

380,846,860.00

212,289.21

2553

1,820

380,846,860.00

81,418,310.00

16,307,260.00

445,957,910.00

245,031.81

2554

1,969

445,957,910.00

99,432,420.00

11,417,950.00

533,972,380.00

271,189.62

2555

2,009

533,972,380.00

91,640,880.00

19,623,370.00

605,989,890.00

301,637.58

2556

2,095

605,989,890.00

108,318,770.00

14,870,250.00

699,438,410.00

333,680.82

2557

2,153

699,438,410.00

104,946,580.00

14,662,380.00

789,722,610.00

366,801.03

2558

2,247

789,722,610.00

127,301,420.00

17,570,980.00

899,453,050.00

400,290.62

2559

2,338

899,453,050.00

151,863,580.00

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

442,399.02

2560

2,401

1,034,328,920.00

161,534,180.00

10,502,400.00 1,185,360,700.00

493,694.59

2561

2,460

1,185,360,700.00

183,147,490.00

73,400,420.00

526,466.57

ยกมาต้ นปี

ทุนเรื อนหุ้น
ลดลงระหว่างปี

เพิ่มขึ ้นระหว่างปี

คงเหลือสิ ้นปี

เฉลี่ยต่อคน

1,295,107,770.00

ตางรางที่ 5 การเพิ่มขึน้ หรือ ลดลงของเงินรับฝาก

ทุนเรื อนหุ้นตัง้ แต่ ปี 2551 - 2561
หน่วย: ล้ านบาท
1,400.00

1,200.00

1,000.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
ทุนเรื อนหุน้

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

318.38

380.85

445.96

533.97

605.99

699.43

789.72

899.45

1,034.33

1,185.36

1,295.11
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3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์มีการรับเงินฝากจากสมาชิก สมาชิกสมทบ ดังนี ้
เงินรับฝาก
ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จานวน 533,038,696.75 บาท
เงินรับฝาก
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2561
จานวน 381,856,986.75 บาท
ลดลงระหว่างปี 2561
จานวน 286,139,397.82 บาท
เงินรับฝาก
คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จานวน 628,756,285.68 บาท
สมาชิก
เงินรับฝาก
ปี
สมทบ(คน) ยกมาต้ นปี
เพิ่มขึ ้นระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ ้นปี เฉลี่ยต่อคน
2551

1,700

87,649,364.88

73,284,029.79

64,158,666.96

96,774,727.81

56,926.31

2552

1,794

96,774,727.81

142,492,350.77

87,144,945.71

152,122,132.87

84,794.95

2553

1,820

152,122,132.87

146,644,562.11

124,885,301.16

173,881,393.82

95,539.23

2554

1,969

173,881,393.82

171,224,389.49

122,448,243.73

222,657,539.58

113,081.53

2555

2,009

222,657,539.58

157,887,715.65

132,115,911.12

248,429,344.11

123,658.21

2556

2,095

248,429,344.11

201,887,701.32

189,554,243.53

260,762,801.90

124,469.12

2557

2,153

260,762,801.90

198,085,573.28

165,001,576.26

293,846,798.92

136,482.49

2558

2,247

293,846,798.92

209,291,164.59

167,853,213.01

355,284,750.50

149,214.40

2559

2,338

335,284,750.50

280,997,701.26

180,102,102.51

436,180,349.25

1,086,561.31

2560

2,401

436,180,349.25

295,180,241.35

198,321,893.85 533,038,696.75

222,008.95

2561

2,460

533,038,696.75

381,856,986.75 286,139,397.82

628,756,285.68

255,591.99

ตารางที่ 6 การเพิ่มขึน้ หรื อลดลงของเงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิก

เงินรั บฝากตัง้ แต่ ปี 2551-2561
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เงินรับฝาก 96.77 152.12 173.88 222.66 248.43 260.76 293.85 335.28 436.18 533.04 628.76
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4. เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด นอกจากจะส่งเสริมให้ สมาชิกรักการออมแล้ ว ยังให้
บริ การด้ านสินเชื่อให้ แก่สมาชิกหลายประเภท เช่น การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ
ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสมาชิกให้ เกิดความมัน่ คง ตลอดจนมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น อยู่ดี กินดี
มีสนั ติสขุ ในการให้ บริการสินเชื่อแก่สมาชิกนัน้ สมาชิกที่มีความจาเป็ นและมีความประสงค์จะใช้ เงินกู้
สามารถยื่นคาขอกู้ได้ ตามประเภทที่สมาชิกต้ องการ การพิจารณาวงเงินกู้ก็ขึ ้นอยูก่ บั หลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่สหกรณ์ได้ กาหนดไว้ ในระหว่างปี 2561 สมาชิกใช้ บริการสินเชื่อกับสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ยกมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จานวน 2,077,714,349.50 บาท
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก เพิ่มขึ ้น ระหว่างปี
จานวน 1,141,582,586.00 บาท
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ชาระระหว่างปี
จานวน 1,017,406, 680.25 บาท
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก คงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จานวน 2,201,890,255.25 บาท
สมาชิกที่เป็ นหนี ้ จานวน 1,639 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.63 ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
สมาชิกที่ไม่เป็ นหนี ้ จานวน 821 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.37 ของจานวนสมาชิกทังหมด
้

เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
ให้ ก้ รู ะหว่างปี
ชาระคืนระหว่างปี

ปี

สมาชิก
สมทบ (คน)

2551
2552
2553
2554
2555

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

345,387,036.00 664,206,159.00
452,968,472.00 617,632,989.75
588,600,025.25 797,096,915.25
733,287,865.25 970,522,411.50
926,894,337.00 1,168,772,223.00

566,624,723.00 452,698,472.00
682,001,436.50 588,600,025.25
652,409,075.25 733,287,865.25
776,915,939.75 926,894,337.00
961,454,087.00 1,134,212,473.00

266,452.04
328,093.65
402,905.42
470,743.69
564,656.69

2556

2,095

1,134,212,473.00 1,277,152,200.00

1,086,078,378.75 1,325,286,294.25

632,594.88

2557

2,153

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

1,099,913,616.50 1,492,294,977.25

693,123.54

2558

2,247

1,492,294,977.75 1,566,266,900.00

1,332,916,846.25 1,725,645,031.50

767,977.32

2559

2,338

1,725,645,031.50 1,291,058,880.00

1,077,853,761.75 1,938,850,149.75

829,277.22

2560

2,401

1,938,850,149.75

833,935,597.25 2,077,714,349.50

865,353.75

2561

2,460

2,077,714,349.50 1,141,582,586.00

ยกมาต้ นปี
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972,799,797.00

1,017,406,680.25

25

คงเหลือสิ ้นปี

2,201,890,255.25

เฉลี่ยต่อคน

895,077.34
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เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิกตัง้ แต่ ปี 2551-2561
2,500.00

เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิกตัง้ แต่ ปี 2551-2561
นให้
้ แู ก่ สมาชิกตัง้ แต่ ปี 2551-2561
้ แต่
ปี ก2551-2561
ู ก่ สมาชิกตังเงิ
2,500.00 เงินให้ ก้ แ
1,500.00
้ แต่
นให้
ปี ก2551-2561
้ แู ก่ สมาชิกตัง้ แต่ ปี 2551-2561
ู ก่ สมาชิกตังเงิ
2,500.00 เงินให้ ก้ แ
2,000.00

2,500.00

2,000.00

2,500.00
2,000.00

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

2,000.00
1,500.00

500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00

1,500.00
1,000.00

0.00
1,500.00
ปี 2551
1,000.00
500.00
เงินให้กู้ 452.97

1,000.00
500.00

1,000.00
500.00
0.00

500.00
0.00

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

733.29

926.89

1,134.21

1,325.29

1,492.29

1,725.65

1,938.85

2,077.71

2,201.89

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2553
ปี 2556

ปี 2554
ปี 2557

ปี 2555
ปี 2558

ปี 2556
ปี 2559

ปี 2557
ปี 2560

ปี 2558
ปี 2561

ปี 2559

ปี 2551

การให้ เ588.60
งินกู้แก่ ส733.29
มาชิกแต่
ละประเภท
ง้ แต่ วัน1,492.29
ที่ 1 ธั1,725.65
นวาคม 1,938.85
2560 ถึ2,077.71
ง 30 พฤศจิ
กายน 2561
926.89
1,134.21 ตั
1,325.29
2,201.89

500.00
เงินให้กู้ 452.97
0.00

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2551
ปี 2554

เงินให้กู้

452.97
ปี 2551

588.60
ปี 2552

เงินให้กู้
733.29
0.00
ปี 2553

452.97
926.89
ปี 2551
ปี 2554

เงินให้กู้

452.97

588.60

เงินให้กู้
733.29

452.97
926.89

0.00

ปี 2552
588.60

ปี 2552
ปี 2555

ที่ 588.60
1,134.21
ปี 2552
ปี 2555

ประเภทเงินกู้

จานวนราย

733.29
1,325.29 926.89
1,492.29 1,134.21
1,725.65 1,325.29
1,938.85 1,492.29
2,077.71 1,725.65
2,201.89 1,938.85
ปี 2553
ปี 2556
ปี 2554
ปี 2557
ปี 2555
ปี 2558
ปี 2556
ปี 2559
ปี 2557
ปี 2560
ปี 2558
ปี 2561
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

จานวนเงิ
2,201.89น (บาท)

2,077.71
ปี 2560

ปี 2561

กูมาชิ
้ สามักญแต่
การให้1 เ588.60
งิ1,134.21
นกู้แเงิก่ นส733.29
ละประเภท
ง้ แต่ วัน1,492.29
ที2,077.71
่ 1 ธั1,725.65
น2,201.89
วาคม 1,938.85
2560 ถึ2,077.71
ง 30 พฤศจิ
กายน 2561
1,325.29
926.89
1,492.29
1,134.21
1,725.65 ตั
1,325.29
1,938.85
2,201.89

การให้
มาชิ
ล่ ะประเภท
แต่ วันถึทีง่ 30
1 ธัพฤศจิ
นจวาคม
25602561
ถึง 30 จ950,846,296.25
พฤศจิ
2561
ที่ เงินกู้แ-ก่ สตัสามั
ประเภทเงิ
นกู้ ตัง้ 2560
านวนราย
านวนเงิกายน
น (บาท)
740
การให้ เงินกู้แก่ สมาชิกแต่
ละประเภท
ง้ แต่ญกวทัแต่
ันว่ ทีไป
1 ธันวาคม
กายน
ที1่ เงินกู้นแ-เงิกูก่้ นสตัเพืกูมาชิ
ประเภทเงิ
นานวนราย
กู้ ตัง้2560
านวนราย
านวนเงิ
น (บาท)
ประเภทเงิ
านวนเงิ
น2560
(บาท)
ามั
ซื ก้อจั
................
การให้ที่เงินกู้แก่ สมาชิกแต่
การให้
ละประเภท
ง้ ส่อแต่
วญแต่
ันกทีรยานยนต์
ล่ ะประเภท
1 ธันจวาคม
แต่ วันถึทีง่ 30
1 จธัพฤศจิ
นจวาคม
ก-ายน
2561
ถึง 30 จพฤศจิ
กายน
2561
ที1่

กู้ส่อามั
ที1่ น-เงิ
กู้ นเพื
ประเภทเงิ
กู้
สามั
ญญ
ทัว่ กไป
การศึ
ษาดูงานจนานวนราย
เงินกู้สามัญ ประเภทเงิ

1

เงิ- นสามั
กู้สามั
ญญ
ทัว่ ไป 1

จานวนเงิ
จานวนราย
740
1น (บาท)

จ950,846,296.25
านวนเงิ
น (บาท)
20,000.00

สามั
ทักว่ ไป
กู้ส่อามั
้อจัญ
รยานยนต์ 740
-เงินเพื
ซืญ้อรถยนต์

740
950,846,296.25

950,846,296.25
................

้อจัทักว่อกไป
รยานยนต์
- สามั
สามั
ญ้อที
่อซืการศึ
ยูษาดู
อ่ าศังยาน 740
เพื่อซืญ้อจัทัว่กไป
รยานยนต์ - เพื
-

950,846,296.25
740
-1
................

................
950,846,296.25
20,000.00
.........................

ษาดู
งานนการเงิ-1 นอื่น
- เพื่อซืการศึ
้อจักกรยานยนต์
้อจักกรยานยนต์
้อรถยนต์
ชซืาระหนี
้สถาบั
ษาดูงาน - เพื่อการศึ

................
-1
20,000.00

20,000.00
................

้อรถยนต์
- เพื่อการศึ
กษาดู
้อที่อกยูษาดู
อ่ าศังยาน 1ซื ้อรถยนต์
2 งาน -เงินเพืกู้พ่อิเซืการศึ
ศษ
้อที
าศั
- เพื่อซื ้อรถยนต์
้อรถยนต์
้อที่อยูอ่ าศั
3 ย -เงินเพืกู้เ่อพืซืช่อาระหนี
เหตุ่อยูฉอ่กุ ้สถาบั
เฉินย นการเงิ- นอื่น

20,000.00
-1
379
.........................

20,000.00
.........................
115,800,689.75
.........................

.........................
379
1,706
379
115,800,689.75
256

.........................
115,800,689.75
66,885,900.00
115,800,689.75
5,029,700.00

-เงิ
การเงิ- นอื่น
- เพื่อซืชาระหนี
้อที่อยูอ่ าศั
ยูอ่ ้สถาบั
้สถาบั
2 ย นการเงิ
- นเพื
เงิกูนน้ พ่ออืกูิเชซื่นศษ
้ เาระหนี
พื้อที่อ่อเหตุ
ฉาศักุ ยเฉินนปกติ
2
23
3

23 นการเงิ
เงิ
-เงินเพืกู้พ่อชิเศษ
าระหนี ้สถาบั
--เงินนเพื
่น่ศษ
379
อาระหนี
เหตุ
เฉิ
น นการเงิ
เพืกูกูน้้ พเ่่อออืพืิเชแก้
ไขปัฉญกุ ้สถาบั
หาเศรษฐกิ
จ นอื่น
เงิเงินนกูกู้ ้พเพืิเศษ
่อเหตุฉกุ 32เฉิน

115,800,689.75
379
3,082
1,706

115,800,689.75
1,138,582,586.00
66,885,900.00

-เงินเงิ
กุ นเฉินปกติ
เงิ- นเงิกู้นเพืกู่อ้ เพืเหตุ
ฉกุ ฉเฉิ
3กุ นเฉินปกติ
่อ้ เพืเหตุ
ฉญกุ ฉเฉิ
เพืกูน้ เ่อพืกูแก้
ไ่อขปัเหตุ
หาเศรษฐกิ
จ
่อเหตุ
1,706

1,706
256
66,885,900.00

66,885,900.00
5,029,700.00

- จเพื
จ
รวมทั
ง้ญสิฉหาเศรษฐกิ
น้ กุ เฉินปกติ
- เงิเพืน่อกูแก้
้ เพืไ่อขปั
เหตุ
กุ เฉินปกติ
เงิน่อกูแก้
้ เพืไ่อขปัเหตุ
1,706
ญฉหาเศรษฐกิ
256
รวมทั
น้
- เพื่อแก้
ไขปังญ
- จเพื่อแก้
ไขปัง้ญสิหาเศรษฐกิ
256
จ
รวมทั
้ สิหาเศรษฐกิ
น้
3,082

256
3,082
66,885,900.00
1,706
5,029,700.00
3,082
5,029,700.00
256
1,138,582,586.00

5,029,700.00
1,138,582,586.00
66,885,900.00

1,138,582,586.00
3,082

1,138,582,586.00

รวมทัง้ สิน้
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379
เงิ
่ศษ
อ้ เพืเหตุ
ฉง้ กุ สิฉเฉิน้ กุ นเฉินปกติ
- นเงิกูน้ เพพืกูิเรวมทั
่อเหตุ

รวมทัง้ สิน้
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3,082

1,138,582,586.00
5,029,700.00
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5. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่นๆ
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
อื่นเป็ นจานวนเงิน 203,300,000.00 บาท และในระหว่างปี 2561 ได้ ทาสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอื่นอีกจานวน 205,000,000.00 บาท เงินกู้ยืมลดลงจานวน 293,300,000.00 บาท

วงเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่นตัง้ แต่ ปี 2551 - 2561
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

ปี 2551

เงินกู้ยืม 150.00

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

200.00

250.00

450.00

550.00

650.00

884.00
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

641.00 1,189.0 1,115.0 205.00
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6. เงินทุนสารอง
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ ฯ มีเงินทุนสารองทังสิ
้ ้น จานวน
63,849,517.58 บาท ในวันสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีเงินทุนสารอง
จานวนทังสิ
้ ้น 74,228,730.58 บาท เงินทุนสารองเพิ่มขึ ้นระหว่างปี 2561 จานวน
10,379,213.00 บาท

เงินทุนสารอง
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

เงินทุนสารอง 16.81

19.01

21.91

25.81

29.65

34.72

40.59

47.19

54.67

63.85

74.23
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7. รายได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด มีรายได้ สว่ นใหญ่มาจากดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก
ดอกเบี ้ยเงินรับฝากธนาคาร และรายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ในปี 2560 สหกรณ์มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้น จานวน
132,247,901.25 บาท และในวันสิ ้นปี บญ
ั ชี 2561 สหกรณ์มีรายได้ ทงสิ
ั ้ ้นจานวน 139,322,580.69 บาท
รายได้ เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 7,074,679.44 บาท

รายได้ ของสหกรณ์ ตัง้ แต่ ปี 2551 - 2561
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8. รายจ่ ายของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด มีรายจ่ายส่วนใหญ่จะเป็ นดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
จากสมาชิก และรายจ่ายดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น และรายจ่ายอื่นๆ เมื่อสิ ้นปี 2560
สหกรณ์มีรายจ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 38,371,951.25 บาท และในวันสิ ้นปี 2561 สหกรณ์มีรายจ่าย
ทังสิ
้ ้นจานวน 36,997,096.75บาท รายจ่ายลดลงจาก ปี 2560 จานวน 1,374,862.50 บาท

รายจ่ ายของสหกรณ์ ตัง้ แต่ ปี 2551 - 2561
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9. กาไรสุทธิ
เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ ฯ มีกาไรสุทธิจานวน
93,875,942.00 บาท และเมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ ฯ
มีกาไรสุทธิจานวน 102,325,483.94 บาท กาไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน
8,449,541.94 บาท

กาไรสุทธิ ตัง้ แต่ ปี 2551 - 2561
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10. อัตราดอกเบีย้
ในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ กาหนดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ และ
อัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝาก เพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก รวมถึงส่งเสริ มการลงทุนของสมาชิก ดังนี ้
อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก ปี 2561 ทุกประเภท ร้ อยละ 6.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี ้ยเงินรับฝาก จากสมาชิก ปี 2561 ประเภทออมทรัพย์พิเศษร้ อยละ 3.80 ต่อปี
11. การให้ สวัสดิการด้ านต่ างๆ แก่ สมาชิก
11.1 สวัสดิการช่ วยเหลือกรณีสมาชิก / คู่สมรส / บุตรสมาชิก เสียชีวิต
ในระหว่างปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ จา่ ยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
กรณีสมาชิก / คูส่ มรส / บุตรสมาชิก เสียชีวิต จานวน 15 ราย แยกได้ ดงั นี ้
ก. สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม จานวน 7 ราย เป็ นเงิน
271,500.00 บาท
ข. คูส่ มรสสมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 6 ราย เป็ นเงิน
37,100.00 บาท
ค. บุตรสมาชิก ถึงแก่กรรม จานวน 2 ราย เป็ นเงิน
10,600.00 บาท
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11.2 สวัสดิการเพื่อเกือ้ กูลสมาชิกอาวุโส
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ จา่ ยเงินสวัสดิการเพื่อเกื ้อกูล
สมาชิกอาวุโสที่มีอายุครบตามระเบียบของสหกรณ์ จานวน 37 ราย เป็ นเงิน 106,000.00 บาท
11.3 ทุนสวัสดิการบาเหน็จสมาชิก
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ จา่ ยทุนสวัสดิการบาเหน็จ ให้ แก่
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการก่อนกาหนด และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ไม่น้อย
กว่า 120 งวด (เดือน) ขึ ้นไป หรื อมีอายุการเป็ นสมาชิกครบตามเกณฑ์ และ ระเบียบสหกรณ์ ฯ
จานวน 42 ราย เป็ นเงิน 324,000.00 บาท
11.4 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ศพ บิดา – มารดา ของสมาชิก
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ จา่ ยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ
บิดา – มารดา ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เสียชีวิตทังหมด
้
จานวน 52 ราย เป็ นเงิน 93,250.00 บาท
11.5 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ในรอบปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิกทังหมด
้
จานวน 970 ทุน เป็ นเงินจานวน 601,000 บาท โดยได้ มอบทุนการศึกษาเป็ นทุนระดับต่างๆ ทังหมด
้
8 ระดับ ดังนี ้
11.5.1 ทุนระดับอนุบาลศึกษา จานวน 90 ทุน ๆ ละ 300 บาท
รวมเป็ นเงิน 27,000 บาท
11.5.2 ทุนระดับประถมศึกษา ปี ที่ 1 - 3 จานวน 148 ทุนๆ ละ 400 บาท รวมเป็ นเงิน 59,200 บาท
11.5.3 ทุนระดับประถมศึกษา ปี ที่ 4 – 6 จานวน 149 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมเป็ นเงิน 74,500 บาท
11.5.4 ทุนระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 - 3 จานวน 173 ทุนๆ ละ 600 บาท รวมเป็ นเงิน 103,800 บาท
11.5.5 ทุนระดับมัธยมศึกษา ปี ที่ 4 - 6 จานวน 144 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวมเป็ นเงิน 100,800 บา
11.5.6 ทุนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ปี ที่ 1 – 3 จานวน 15 ทุน ๆ ละ 700 บาท
รวมเป็ นเงิน 10,500 บาท
11.5.7 ทุนระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส) ปี ที่ 1 – 2 จานวน 7 ทุน ๆ ละ
800 บาท รวมเป็ นเงิน 5,600 บาท
11.5.8 ทุนระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ปี ที่ 1 - 4 จานวน 244 ทุน ๆ ละ 900 บาท
รวมเป็ นเงิน 219,600 บาท
ทังนี
้ ้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด จะโอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อบุตร
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ซึง่ เป็ นวันออมแห่งชาติ)
11.6 สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สมาคม ฯ มีสมาชิก
จานวน 2,173 คน กรณี สมาชิกถึงแก่กรรมจะได้ รับเงินสงเคราะห์ ตามระเบียบและข้ อบังคับของ
สมาคมฯ เป็ นเงินจานวนเท่ากับจานวนสมาชิก ณ ปัจจุบนั คูณด้ วย 100 บาท (นับจานวนสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่ สมาชิกเสียชีวิต)
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11.7 สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สาธารณสุขไทย (สส.ธท) จานวน 1989 คน สมาชิกสมาคม ฯ ทังหมดทั
้
ว่ ประเทศ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีจานวน 192,597 คน กรณีสมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตจะได้
รับเงินสงเคราะห์ ตามข้ อบังคับของสมาคมฯ จานวนเท่ากับจานวนสมาชิกปัจจุบนั คูณด้ วย 5.50 บาท
11.8 สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(สส.ชสอ)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด สมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) ทังหมด
้
จานวน 565 ราย
สมาชิกสมาคมฯ ทังหมดทั
้
ว่ ประเทศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีจานวน 280,963 ราย กรณี
สมาชิกของสมาคมฯ เสียชีวิตจะได้ รับเงินสงเคราะห์ตามข้ อบังคับของสมาคมฯ จานวนเท่ากับจานวน
สมาชิก ณ ปัจจุบนั คูณด้ วย 2.136 บาท
11.9 การให้ ทุนสาธารณประโยชน์
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ให้ ทนุ สาธารณประโยชน์แก่
สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม จานวน 26 รายการ
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 35,072.00 บาท
12. ด้ านการลงทุนของสหกรณ์
12.1 การลงทุนถือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด(ชสอ) โดยการถือหุ้น จานวน 8,798 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 500 บาท เป็ นเงินจานวน 4,399,000.00 บาท
โดยในปี 2561 สหกรณ์ฯได้ รับผลตอบแทนในรูปของเงินปั นผลเป็ นเงินจานวน 233,147.00 บาท
12.2 การลงทุนถือหุ้นในบริษัทสหประกันชีวิต จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ลงทุนในบริษัทสหประกันชีวิต จากัด โดยการถือหุ้น
เป็ นเงินจานวน 50,000.00 บาท
12.3 การลงทุนถือหุ้นในชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จากัด
โดยการถือหุ้นเป็ นจานวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้ วน)
13. ด้ านการพัฒนา
ใน ปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ดาเนินงานด้ านการพัฒนา ดังนี ้
13.1 ด้ านระเบียบ
คณะกรรมการดาเนินการได้ กาหนดระเบียบขึ ้นถือใช้ และแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบ ให้ สอดคล้ องกับการ
ดาเนินงาน เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ฯ และสมาชิก โดยได้ พิจารณาแก้ ไขระเบียบ ดังนี ้
1. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินทุนสวัสดิการวันเกิด “ พ.ศ.2561
2. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบตั เิ หตุ “ พ.ศ.2561
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3. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพของสมาชิก คูส่ มรส และบุตร พ.ศ.2561
4. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดาของสมาชิก “ พ.ศ.2561
5. ระเบียบว่าด้ วย “ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก “ พ.ศ.2561
6. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส “ พ.ศ.2561
7. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ “ พ.ศ.2561
8. ระเบียบว่าด้ วย “ การให้ เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ “ พ.ศ.2561
9. ระเบียบว่าด้ วย “ เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิกสมทบ “ พ.ศ.2561
13.2 ด้ านการศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
ในระหว่างปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ สง่ คณะกรรมการดาเนินการและ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เข้ ารับการฝึ กอบรมประชุมสัมมนาตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจการของ
สหกรณ์ที่จดั ขึ ้น เช่น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประทศไทย จากัด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย หรื อหน่วยงานราชการ อื่นๆ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการพัฒนา และเสริมสร้ างศักยภาพของบุคลากร
ในการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยส่วนรวม
1. กรรมการเข้ าร่วมฝึ กอบรม “ กรรมการดาเนินการใหม่ “ ณ โรงแรมแฟลิกซ์เวอร์ แคว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
2. ประธานและผู้จดั การเข้ าร่วมประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ณ ศูนย์แสดงสินค้ าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
3 ประธาน กรรมการและเจ้ าหน้ าที่ เข้ าร่วมประชุมสัมมนา “ บทบาทและหน้ าที่ของการเป็ นกรรมการ “
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
4. ผู้จดั การเข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ โครงการพัฒนาความเข้ มแข็งเพื่อยกระดับชันสหกรณ์
้
“
ณ ห้ องประชุมสหกรณ์จงั หวัดลาพูน อ.เมือง จ.ลาพูน
5. ผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่การเงินเข้ ารับฟั งโครงการอบรมทางไกล (Conforence) เรื่ องการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่สหกรณ์จงั หวัดลาพูน
6. ผู้จดั การ เจ้ ารับการฝึ กอบรม หลักสูตร “ หลักกฎหมายในการบริ หารสหกรณ์ “ ณ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
7. ผู้จดั การประชุมสัมมนา “ ขันตอนการด
้
าเนินคดีสมาชิก ในกรณีผิดนัดชาระหนี ้ “ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูแม่ฮอ่ งสอน จากัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
8. ผู้จดั การเข้ ารับการอบรมเป็ นวิทยากรพี่เลี ้ยง เรื่ อง “ การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ “ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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13.3 ด้ านการพัฒนาอาคารสานักงาน
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการดาเนินการ ได้ จดั ซื ้อครุภณ
ั ฑ์ ดังนี ้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ย 1 เครื่ อง

54,500.00 บาท

2. เครื่ องพิมพ์งาน 8 เครื่ อง

39,620.00 บาท

3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่ อง

153,250.00 บาท

4. เครื่ องสารองไฟ 8 เครื่ อง

16,820.00 บาท

5. เครื่ องมืองานระบบแลนด์ 1 ชุด

3,940.00 บาท

6. โปรแกรม Antivirvs 3 อัน

4,800.00 บาท

7. เครื่ องสแกนเนอร์
8. ซักโครก

1 เครื่ อง

16,900.00 บาท

1 ชุด

2,490.00 บาท

13.4 ด้ านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. มีการประชาสัมพันธ์ ข้ อมูลข่าวสาร แบบฟอร์ มต่าง ๆ ทางอินเตอร์ เน็ต ทางเว็ปไซด์ของสหกรณ์
2. มีการพัฒนาด้ านการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เช่น ผ่านแอพริเคชันไลน์
3. มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบข้ อมูลออนไลน์
4. พัฒนาโปรแกรมข้ อมูลต่าง ๆ
13.5 ด้ านการระดมทุนจากภายในและภายนอก
การระดมทุนจากภายใน
1. ระดมทุนด้ านทุนเรื อนหุ้น ส่งเสริมให้ สมาชิกที่ยื่นกู้เงินประเภทสามัญ ออมเงินด้ วยการให้ ถือ
หุ้นร้ อยละ 10 ของวงเงินที่ก้ ยู ืม และส่งเสริมให้ สมาชิกที่มีเงินเหลือใช้ จา่ ยในครัวเรื อนและอื่น ๆ
มาออมโดยการซื ้อหุ้นพิเศษ
2. ให้ สมาชิกสะสมทุนเรื อนหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดไว้ โดยหัก ณ ที่จา่ ย
จากบัญชีเงินได้ รายเดือนเป็ นประจาทุกเดือน
3. ระดมทุนด้ านเงินรับฝาก ส่งเสริมและเชิญชวนให้ สมาชิกนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ โดยการ
ให้ หกั เงินรับฝาก ณ ที่จ่ายจากบัญชีเงินได้ รายเดือน เป็ นประจาทุกเดือน และนาเงินสดมา
ฝากที่สหกรณ์ฯ
การระดมทุนภายนอก
1. หาแหล่งเงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีสมาคมหรื อชมรมเป็ นของตนเอง นาเงินมาฝากไว้ กบั สหกรณ์
2. หาแหล่งเงินทุน โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยต่า และส่งชาระคืน
ในระยะเวลายาว
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขที่เป็ นพันธมิตร นาเงินมาฝากไว้ กบั สหกรณ์
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13.6 ด้ านการเชื่อมโยงสหกรณ์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
1. สหกรณ์ฯ เป็ นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (สส.ชสอ)
2. สหกรณ์ฯ เป็ นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สส.ธท)
3. สหกรณ์ฯ เป็ นสานักงานตัวแทนบริ ษัทสหประกันชีวิต จากัด
4. สหกรณ์ฯ เป็ นสานักงานตัวแทนของบริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จากัด
5. เชื่อมโยงเครื อข่ายกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
6. เชื่อมโยงเครื อข่ายกับสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
7. สหกรณ์ฯ ให้ การต้ อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสถาบันการเงินอื่นที่เข้ าเยี่ยมเยือน
13.7 ด้ านการประชาสัมพันธ์
1. จัดทาข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทาจดหมายข่าว และประกาศสหกรณ์กรณีตา่ ง ๆ
2. กรรมการหน่วยงาน เข้ าร่วมประชุมในอาเภอต่าง ๆ ที่ตนสังกัด
3. ประกาศให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก
4. ช่วยเหลือสมาชิกหรื อหน่วยงานที่ประสบภัยพิบตั วิ าตภัย อุทกภัย
5. แจ้ งยืนยันยอดทุนเรื อนหุ้น หนี ้เงินกู้ และเงินรับฝากเป็ นรายบุคคล 100 % เป็ นจดหมายปิ ดผนึก
6. แจ้ งสมาชิกให้ รับทราบถึงยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็ นรายบุคคล เป็ นจดหมายปิ ดผนึก
7. ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารผ่านระบบ Line และ Website
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ขอขอบคุณในความร่วมมือและความรับผิดชอบ ตามบทบาท
หน้ าที่ของสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เจ้ าหน้ าที่จากสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ลาพูน เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริมสหกรณ์จากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดลาพูน ที่ให้ ความร่วมมือ
ในการบริหารสหกรณ์โดยยึดหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์มาโดยตลอดปี 2561 เป็ นอย่างดียิ่ง
จึงแจ้ งที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
มติ.....................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ
เว้ น 6 หน้ า
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจาปี 2561
เว้ น 19 หน้ า
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รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

44

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

45

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

46

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

47

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

48

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

49

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

50

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

51

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

52

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

53

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

54

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

55

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

56

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

57

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

58

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

59

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

60

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

61

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด มีกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นเงินจานวน 102,325,483.94 บาท
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 28 ดังต่อไปนี ้
รายการที่จดั สรร
ปี 2560
ปี 2561
บาท
%
บาท
%
1. กาไรสุทธิ
2. ทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
3. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
4. เป็ นเงินปั นผลร้ อยละ 5.85
แห่งเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ วของสมาชิกแต่ละคน คิดให้
ตามส่วนของระยะเวลา
5. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนร้ อยละ 10.85
ของดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทที่ชาระระหว่างปี
6. โบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้ อยละ 2 แห่งทุนเรื อนหุ้นวันสิ ้นปี
8. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ไม่เกินร้ อยละ10 ของกาไรสุทธิ
9. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
10. ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
11 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการและสานักงาน

93,875,942.00 100
10,379,213.00 11.05
30,000.00

0.03

102,325,483.94 100
11,374,844.44 11.11
30,000.00

0.03

65,478,718.75 69.75

72,234,413.25 70.59

13,838,010.25 14.74

14,936,226.25 14.60

2,300,000.00

2.45

2,300,000.00

2.24

50,000.00

0.05

50,000.00

0.05

100,000.00

0.11

100,000.00

0.10

100,000.00

0.11

100,000.00

0.10

1,500,000.00 1.60

1,100,000.00

1.08

100,000.00 0.11

100,000.00

0.10

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

62

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายละเอียดประกอบการพิจารณา
รายละเอียด

ปี 2560
จานวนเงิน
%
81,016,729.00 86.31 กลับคืนสูส่ มาชิก (4,5,8,9,10)

ปี 2561
จานวนเงิน
%
88,470,639.50 86.47

10,529,213.00 11.21 เป็ นของสหกรณ์ (2,7,11)

11,524,844.44 11.26

30,000.00
2,300,000.00

0.03 เป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ (3)
2.45

30,000.00 0.03

เป็ นโบนัส (6)

2,300,000.00 2.24

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
เป็ นของสหกรณ์
11,524,844.44
คิดเป็ น 11.26 %

เป็ นค่าบารุ งสันนิบาต 30,000.00
คิดเป็ น 0.03 %
เป็ นโบนัส 2,300,000.00
คิดป็ น 2.24 %

กลับคืนสูส่ มาชิก
เป็ นของสหกรณ์
เป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
เป็ นโบนัส

กลับคืนสูส่ มาชิก 88,470,639.50
คิดป็ น 86.47 %

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติ................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัตกิ ารทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสหกรณ์
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ นาโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ประมวลข้ อมูลทางบัญชี การรับชาระค่าหุ้น รับชาระหนี ้เงินกู้ และเงินรับฝากของสมาชิกสหกรณ์ ที่สง่ หักเป็ น
ประจาทุกเดือนจากเงินได้ รายเดือนของสมาชิก และจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบส่งไปยังสมาชิกตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิง
ในปัจจุบนั สหกรณ์ ได้ พฒ
ั นาระบบตรวจสอบข้ อมูลหุ้น - หนี ้ เงินรับฝากผ่านเว็ปไซต์ ( on Line ) เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ แก่สมาชิก โดยที่สมาชิกสามารถเลือกรับใบเสร็จรับเงินประจาเดือนที่สหกรณ์ จัดส่งในรูป
แบบของกระดาษตามปกติ หรื อเลือกรับใบเสร็จรับเงิน ประจาเดือนผ่านเว็ปไซต์ และสมาชิกสามารถทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ โดยเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้ ซึง่ สหกรณ์เห็นว่าการให้ บริการ การทา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นการปรับตัวสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจิตอล และเป็ นการสนับสนุนวิสยั ทัศน์เชิงนโยบาย
Thailand 4.0 ซึง่ ในอนาคตสหกรณ์มีแผนพัฒนาระบบให้ บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย
ช่องทาง เพื่อให้ สมาชิกได้ รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้ าถึงข้ อมูล ข่าวสารของสหกรณ์และเป็ นการลดต้ นทุน
ค่าใช้ จา่ ยด้ านเอกสารแบบพิมพ์ของสหกรณ์รวมถึงเป็ นการรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้ อน
ขณะเดียวกันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ กาหนดวิธีการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการออกใบเสร็ จรับเงิ นของสหกรณ์
ที่ใช้ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางให้ สหกรณ์ตา่ ง ๆ ได้ ถือปฏิบตั ิ ซึง่ คณะ
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 มีมตินาเสนอขออนุมตั กิ ารทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
มติ...................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกและกาหนดค่ าธรรมเนี ยมผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
ตามข้ อบังคับข้ อ 102 และข้ อ 104
ข้ อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ ที่ประชุมใหญ่เลือกตังสมาชิ
้
กหรื อบุคคลภายนอกผู้มีคณ
ุ วุฒิความรู้ ความสามารถในด้ านธุรกิจ
การเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการเศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ และมี
คุณสมบัตเิ ป็ นผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อ หน่วยงานอื่นที่ได้
รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์จานวน สามคน หรื อหนึง่ นิตบิ คุ คล
ข้ อ 104 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่งได้ มีกาหนดเวลาหนึง่ ปี ทางบัญชี สหกรณ์ ถ้ าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ ว
ยังไม่มีการเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ไปพลางก่อนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่
ออกไปนันอาจได้
้
รับเลือกตังซ
้ ้าได้
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ได้ เลือกตัง้
ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
สาหรับในปี 2562 นี ้ ขอเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตังผู
้ ้ ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด 1 ราย ดังนี ้
รายละเอียดการตรวจสอบกิจการ
1.การเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- จานวนครัง้ ที่เข้ าตรวจสอบ
- จานวนผู้ชว่ ยผู้ตรวจสอบกิจการ
2.การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างเดือน
- รายงานประจาปี
3. การบริ การอื่น ๆ

-

-

นางสาวอุทิศพร ยอดปวน
ส่งผู้ช่วยผ่านการอบรมด้ านบัญชีจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ อย่างน้ อย 2 คน เข้ าดาเนินการ
ตรวจสอบ เข้ าตรวจสอบทุกเดือน
รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการทุกเดือน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 1 ฉบับ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
บริ การจัดทาบัญชี วางแผนภาษี อากร ,
จดทะเบียนจัดตังกิ
้ จการ ฯ ล ฯ

4. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ
กิจการสาหรับ 1 ปี

50,000 บาท

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่ องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจาปี 2562
ตามที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ จดั ทาการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์กระจายงานด้ านการสอบบัญชีสาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินมัน่ คง มีทนุ
ดาเนินการสูง มีระบบการบริหารที่ดี และเพื่อให้ การดาเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการที่เปิ ดโอกาสให้ ภาคเอกชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดย
การตรวจสอบอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และต้ องเป็ นผู้ซงึ่ ขึ ้นทะเบียนและ
รับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เท่านัน้
สาหรับปี 2562 มีผ้ สู อบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เสนอบริการ
ตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ฯ ทังสิ
้ ้น 2 ราย คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเบื ้อต้ นแล้ ว
เห็นสมควร นาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาโดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้
รายละเอียดการเสนอ
บริ การสอบบัญชี
1.การเข้ าปฏิบตั ิงานตรวจสอบบัญชี
- จานวนครัง้ ที่เข้ าตรวจสอบ
- จานวนผู้ช่วย ผู้สอบบัญชี
2. การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี

- รายงานประจาปี

3. บริ การอื่น ๆ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สานักงานสอบบัญชี ไทยออดิเตอร์ กรุ๊ป
โดย นางชมพูนทุ บัวจีน 10345

สานักงาน สอบบัญชีนครพิงค์
โดย นางสาวสิขริ นทร์ แสงจันทร์ 7873

- เข้ าตรวจสอบ 4 - 5 ครัง้ / ปี ครัง้ ละ
2 – 3 วันทาการ
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 คน

- เข้ าตรวจสอบเป็ นระยะๆ อย่าง
สม่าเสมอ ไม่ต่ากว่า 3-4 ครัง้ ต่อปี
- ทีมงาน 2 – 4 คน

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี 2 ครัง้
และจะส่งสาเนาให้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบทุกครัง้
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี
สาหรับ 6 เดือน ให้ สหกรณ์ทราบ

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่าง
ปี ให้ สหกรณ์ทราบ
2. ให้ คาแนะนาในด้ านการบริ หาร
การเงิน การบัญชี ตามทีเ่ ห็นสมควร
3. เข้ าร่วมประชุมใหญ่ หรื อประชุม
กรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ
70,000 บาท

- รายงานการสอบบัญชีประจาปี
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
- ให้ คาแนะนาใน ด้ านการบริ หาร
การเงินการบัญชี ตามที่เห็นสมควร
2. เข้ าร่วมประชุมใหญ่ หรื อประชุม
คณะกรรมการ ตามความจาเป็ น
และสมควรที่สหกรณ์ร้องขอ
85,000 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติ...............................................................................
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4.6 เรื่องพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ.2561
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
พ.ศ.2561
ข้ อความเดิม
ข้ อ 50 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(2) ก. เป็ นลูกจ้ างชัว่ คราวหรื อเป็ นพนักงาน
ราชการสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลาพูน หรื อลูกจ้ างชัว่ คราวของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน
จากัด หรื อ

(3)
(4)
(5)
(6)

ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 50 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบจะต้ องเป็ นผู้บรรลุ
นิตภิ าวะและมีสญ
ั ชาติไทยและมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(2) ก. เป็ นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นพนักงานราชการ เป็ นลูกจ้ าง
ชัว่ คราว (รายเดือน รายคาบ) ในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
หรื อโรงพยาบาลลาพูน หรื อ ลูกจ้ าง
ชัว่ คราวของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข. เป็ นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกและ
ข. เป็ นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อ
บรรลุนิตภิ าวะ
บุตรที่บรรลุนิตภิ าวะของสมาชิก
เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(3) เป็ นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ
(4) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
เป็ นผู้มีความประสงค์จะทาธุรกิจหรื อ
(5) เป็ นผู้มีความประสงค์จะทาธุรกิจหรื อ
ใช้ บริการจากสหกรณ์
ใช้ บริการจากสหกรณ์
มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่
(6) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่
มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
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เหตุผลที่ขอแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้ วย การรับจด
ทะเบียน ข้ อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิก
สมทบ พ.ศ.2561
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ข้ อความเดิม
ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้ อ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ
ดังต่อไปนี ้
ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ (2) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้
(3) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
ความสามารถ
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(3) ต้ องคาพิพากษาให้ ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัตติ ามข้ อบังคับข้ อ 50
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้ รับอนุญาตแล้ ว
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ 50
(6) ถูกให้ ออกจากสหกรณ์
กรณีที่สมาชิกสามัญ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับสมาชิก
สมทบออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ สมาชิก
สมทบรายนัน้ ยังคงเป็ นสมาชิกสหกรณ์ตอ่ ไปได้

เหตุผลที่ขอแก้ ไข
เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้ วย การรับจด
ทะเบียน ข้ อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิก
สมทบ พ.ศ.2561

มติ………………………………………………………….
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องพิจารณาอนุมัตจิ ัดซือ้ ที่ดนิ เพื่อก่ อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์
ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ฉบับที่ 4
( 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการ
ให้ แก่สมาชิก
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบบริหาร
3.2 โครงการจัดซื ้อที่ดนิ เพื่อเตรี ยมการก่อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 13 / 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ จดั เตรี ยมที่ดนิ ไว้ เพื่อก่อสร้ างอาคารสานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ในวงเงินจานวน 15,000,000.00 ล้ านบาท
(สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน) โดยให้ นาเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติ.........................................................................
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ข้ อ 4.8 เรื่องรับทราบแผนงานและงบประมาณ รายรับ - รายจ่ าย ประจาปี 2562
4.8.1 แผนยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ.2560 -- 2562
คณะกรรมการดาเนินการและเจ้ าหน้ าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ ร่วมกัน
ประชุมเมื่อวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ห้ องประชุม SUNRISE กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ อาเภอ
เมือง จังหวัดลาพูน เพื่อทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี ( ปี พ.ศ.2560 - 2562 ) โดย
สรุปได้ ดังนี ้
(1) วิสัยทัศน์ ( Vision)
“ เป็ นสหกรณ์ชนน
ั ้ าระดับประเทศ “
(2) ค่ านิยม ( Motto)
“ สหกรณ์มนั่ คง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานมีคณ
ุ ภาพ “
(3) พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้ างความมัน่ คงด้ านการเงิน โดยคานึกถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่สมาชิก
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของสมาชิก
5. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
(4) เป้ าประสงค์ (Goals)
1. สหกรณ์มีความมัน่ คงทุกด้ าน
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการและระบบสวัสดิการ
3. มีและใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สมาชิกมีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน
5. ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
6. ชุมชนได้ รับการสนับสนุน
(5) ยุทธศาสตร์ มีทงั ้ หมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 เสริมสร้ างความมั่นคงด้ านการเงิน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของสมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การบริหารจัดการเงินทุนที่เอื ้อต่อความมัน่ คงของสหกรณ์
1.1 โครงการเพิ่มทุนสารอง
1.2 โครงการเพิ่มรายได้
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กลยุทธ์ ท่ ี 2 การเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงิน
2.1 โครงการประเมินความเสี่ยงในด้ านการดาเนินงาน
2.2 โครงการประเมินความเสี่ยงในการจ่ายเงินกู้ให้ แก่สมาชิก
2.3 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการและจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 การให้ สวัสดิการแก่สมาชิก
1.1 โครงการให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชิก
1.2 โครงการให้ ทนุ การศึกษาแก่สมาชิก
1.3 โครงการให้ ทนุ สวัสดิการคนโสด
1.4 โครงการให้ ทนุ สวัสดิการบานาญ
1.5 โครงการให้ ทนุ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต
1.6 โครงการประกันชีวิตกลุม่
กลยุทธ์ ท่ ี 2 เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
2.1 โครงการการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ผา่ นระบบ Line
2.2 โครงการพัฒนา Website ของสหกรณ์
2.3 โครงการพัฒนา Wifi
2.4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ให้ สมาชิกได้ รับทราบ
ในหลากหลายรูปแบบ
กลยุทธ์ ท่ ี 3 พัฒนาระบบบริการ
3.1 โครงการต่อเติมและสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ลาพูน จากัด
3.2 โครงการจัดซื ้อ ที่ดิน เพื่อเตรี ยมการก่อสร้ างอาคารสานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนา Website
2.2 โครงการพัฒนาโปรแกรมการกู้ และการฝาก - ถอนเงินผ่ านตู้ ATM
2.3 โครงการประชุมระบบ E – Conference
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ส่ งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 1 เพิ่มการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
1.1 โครงการระบบ Line สายด่วน
1.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด สัญจรพบปะสมาชิก
ตามหน่วยงานต่าง ๆ
1.3 โครงการศึกษาดูงานของกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ สมาชิก
กลยุทธ์ ท่ ี 2 ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
2.1 โครงการตอบกลับรับรางวัล
2.2 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ของสหกรณ์
2.3 โครงการอบรมอาชีพระยะสัน้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ท่ ี 1 เสริมสร้ างความสัมพันธ์ ของคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
2.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
2.2 โครงการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
กลยุทธ์ ท่ ี 2 ปฎิรูปและปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างของสหกรณ์ เพื่อให้ มีการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพและก่ อให้ เกิดประสิทธิผล
2.1 โครงการสร้ างทีมงานเข้ มแข็ง
2.2 โครงการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
2.3 โครงการสร้ างขวัญและกาลังใจแก่เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
กลยุทธ์ ท่ ี 3 พัฒนารูปแบบวิธีการประเมินการปฏิบัตงิ าน
3.1 โครงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ าน
3.2 โครงการประเมินคุณภาพงานคลอบคลุมทุกด้ าน
กลยุทธ์ ท่ ี 4 พัฒนาสิ่งแวดล้ อมและสร้ างบรรยากาศในสหกรณ์ ให้ เอือ้ ต่ อการปฏิบัตงิ าน
4.1 โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทศั น์รอบสานักงาน
4.2 โครงการ 5 ส
4.3 โครงการเสริมสร้ างสวัสดิภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์ ท่ ี 5 ปฏิรูประบบการบริหารทางการเงินและระบบควบคุมภายในให้ มีความ
คล่ องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
5.1 โครงการลดจานวนงวดชาระหนี ้เงินกู้สามัญ (เฉพาะสัญญาใหม่ในปี นนๆ)
ั้
5.2 โครงการจัดทาแผนงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจาปี
5.3 โครงการจัดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์
กลยุทธ์ ท่ ี 6 รณรงค์ ให้ มีสมาชิกเพิ่มมากขึน้
6.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม
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กลยุทธ์ ท่ ี 7 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการและเจ้ าหน้ าที่
7.1 โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบตั งิ าน
7.2 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงาน
7.3 โครงการเจ้ าหน้ าที่ยอดเยี่ยมประจาปี
7.4 โครงการสมาชิกยอดเยี่ยมประจาปี
กลยุทธ์ ท่ ี 8 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์
8.1 โครงการจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
8.2 โครงการประเมินคุณภาพการบริหารงานเบื ้องต้ น ( CQA)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
กลยุทธ์ ท่ ี 1 ส่ งเสริมกิจกรรมในชุมชน
1.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
1.2 โครงการทาบุญครบรอบ 36 ปี ของสหกรณ์
1.3 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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4.8.2. ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2562
ปี 2561
จ่ ายจริง

คงเหลือ

3,297,000.00

3,140,760.00

156,240.00

3,524,000.00

1.2 เงินประจาตาแหน่ง

72,000.00

72,000.00

0.00

72,000.00

1.3 เงินสมทบประกันสังคม

65,000.00

63,000.00

2,000.00

65,000.00

1.4 เงินสมทบกองทุนทดแทน

2,000.00

1,591.00

409.00

2,500.00

50,000.00

51,883.00

(1,883.00)

60,000.00

1.6 บาเหน็จเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์

650,000.00

630,310.00

19,690.00

700,000.00

1.7 ค่าตรวจสุขภาพประจาปี

10,000.00

10,570.00

(570.00)

15,000.00

1.8 ค่าเบี ้ยเลี ้ยงพาหนะ

30,000.00

19,000.00

11,000.00

30,000.00

4,176,000.00

3,989,114.00

186,886.00

4,468,500.00

100,000.00

117,558.73

(17,558.73)

150,000.00

74,950.00

74,950.00

0.00

74,950.00

200,000.00

89,900.00

110,100.00

220,000.00

200,000.00

18,726.00

250,000.00

574,950.00

301,134.73

181,274.00

273,815.27

694,950.00

500,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.0

รายการ

งบประมาณที่ตงั ้ ไว้

ขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2562

1. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1.1 เงินเดือน

1.5 ค่าล่วงเวลา

รวม
2. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สานักงาน
2.2 ค่าตัดจาหน่ายสิทธิการใช้ ประโยชน์
ในอาคาร

2.3 ค่าทาความสะอาด
2.4 ค่าซ่อมแซมบารุง – รักษาสินทรัพย์

รวม
3. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 เงินสมทบทุนสวัสดิการสมาชิก
รวม
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หมวดรายจ่ าย
4.หมวดค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงานอื่น
4.1 ค่าใช้ จา่ ยวันประชุมใหญ่
4.2 ค่าพิมพ์รายงานกิจการประจาปี
4.3 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
4.4 ค่ารับรอง
4.5 ค่าใช้ จา่ ยตามแผนยุทธศาสตร์
4.6 ค่าสอบบัญชีภาคเอกชน
4.7 ค่าตรวจสอบกิจการ
4.8 ค่าตอบแทน จนท.หน่วยงาน
ผู้ปฏิบตั งิ านให้ สหกรณ์
4.9 ค่าไฟฟ้า
4.10 ค่าน ้า
4.11 ค่าโทรศัพท์
4.12 ค่าของที่ระลึก
4.13 ค่าใช้ จา่ ยในการสอบทานหนี ้
4.14 ค่าถ่ายเอกสาร
4.15 ค่าสมุดเช็ค
4.16 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
4.17 ค่าหนังสือพิมพ์
4.18 ค่าวัสดุงานบ้ านงานครัว
4.19 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

งบประมาณที่ตงั ้ ไว้

ปี 2561
จ่ ายจริง

คงเหลือ

ขอตัง้ งบประมาณ
ปี 2562

1,500,000.00
105,000.00
250,000.00
70,000.00
2,421,000.00
60,000.00
66,000.00
70,000.00

1,330,656.00
105,000.00
240,500.00
31,871.75
730,533.00
60,000.00
66,000.00
61,060.00

169,344.00
0.00
9,500.00
38,128.25
1,690,467.00
0.00
0.00
8,940.00

1,200,000.00
78,000.00
72,000.00
300,000.00
70,000.00
1,666,000.00
70,000.00
50,000.00
75,000.00

100,000.00
20,000.00
35,000.00
50,000.00
8,000.00
15,000.00
30,000.00
50,000.00
6,000.00
15,000.00
30,000.00

73,594.00
13,023.90
29,622.47
35,024.00
7,338.00
15,496.00
21,000.00
24,147.75
4,500.00
13,967.00
20,000.00

26,406.00
6,976.10
5,377.53
14,976.00
662.00
(496.00)
9,000.00
25,852.25
1,500.00
1,033.00
10,000.00

100,000.00
20,000.00
35,000.00
50,000.00
8,500.00
20,000.00
30,000.00
35,000.00
6,000.00
15,000.00
80,000.00

4.20 ค่าใช้ จา่ ยในการประชุมใหญ่วิสามัญ

100,000.00

0.00

4.21 ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
4.22 ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
4.23 ค่าขอรายการเคลื่อนไหว
ทางการเงิน
4.24 ค่าเขียนแบบสานักงานสหกรณ์

300,000.00
30,000.00
1,000.00

265,387.17
10,500.00
100.00

34,612.83
19,500.00
900.00

300,000.00
30,000.00
1,000.00

0.00

20,000.00

(20,000.00)

0.00
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หมวดรายจ่าย

งบประมาณทีต่ งไว้
ั้

4.25 ค่าพาหนะของคณะกรรมการ
4.26 ค่าไปรษณีย์และสื่อสาร
4.27 อากรเงินกู้ยืม
4.28 ค่ากาจัดปลวก
4.29 ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
รวม
5. หมวดครุภัณฑ์
5.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
5.2 ค่าต่อเติมและขยายอาคาร
สานักงาน
5.3 ค่าซอฟแวร์
รวม
6. หมวดที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้ าง
6.1 ที่ดนิ เพื่อก่อสร้ างอาคาร
สหกรณ์ เนื ้อที่ 2 – 3 ไร่
รวม
7. หมวดรายจ่ ายทางการเงิน
7.1 ดอกเบี ้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
7.2 ดอกเบี ้ยเงินกู้สถาบันการเงินอื่น
7.3 ดอกเบี ้ยเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร
7.4 ดอกเบี ้ยเงินรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น
รวม

ปี 2561
จ่ายจริ ง

คงเหลือ

ขอตังงบประมาณ
้
ปี 2562

70,000.00
51,150.00
18,850.00
10,000.00
6,472.00
3,528.00
20,000.00
12,260.00
7,740.00
6,000.00
0.00
6,000.00
50,000.00
29,237.00
20,763.00
5,488,000.00 3,278,440.04 2,209,559.96

70,000.00
10,000.00
20,000.00
6,000.00
50,000.00
4,489,500.00
4,495,500.00

500,000.00
2,500,000.00

292,320.00

207,680.00
2,500,000.00

500,000.00
2,500,000.00

250,000.00
3,250,000.00

135,760.00
428,080.00

114,240.00
2,821,920.00

0.00
3,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

25,000,000.00
20,000,000.00

22,228,498.05
4,997,272.05

2,771,501.95
15,002,727.95

25,000,000.00
10,000,000.00

1,250,000.00

1,652,348.66

(402,348.66)

1,500,000.00

46,280,000.00 28,878,671.22 17,401,328.78

36,510,000.00

30,000.00
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หมวดรายจ่าย

งบประมาณทีต่ งไว้
ั้

8. หมวดค่าใช้ จา่ ยในการพัฒนา
ทางด้ านเทคโนโลยีสาสนเทศ
8.1 ค่าบารุง / พัฒนาโปรแกรม
8.2 จัดทาระบบ ATM On Line
8.3 ค่าบัตร ATM สาหรับสมาชิก
8.4 ค่าธรรมเนียมประมวลผลข้ อมูล
8.5 ค่าบริการอินเตอร์ เน็ต
8.6 ค่าบริการแอปพริเคชัน่ ไลน์
8.7 ค่าบริการส่งข้ อความ
8.8 ค่าเช่าพื ้นที่เว๊ ปไซต์
8.9 ค่าตัดจ่ายซอฟแวร์
รวม
รวมทัง้ สิน้

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑

ปี 2561
จ่ายจริ ง

ขอตังงบประมาณ
้
ปี 2562

คงเหลือ

30,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

30,000.00
0.00
0.00

40,000.00
100,000.00
200,000.00

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,494.00
5,401.76
3,745.00
2,156.00
33,940.00

(4,494.00)

(5,401.76)
(3,745.00)
(2,156.00)
(33,940.00)

17,000.00
22,000.00
5,000.00
3,000.00
33,940.00

30,000.00 49,736.76
(19,736.76)
60,298,950.00 37,425,176.75 22,873,773.25

444,940.00
65,107,890.00
65,113,890.00
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4.7.3 ประมาณการรายรับ ประจาปี 2562
รายการ
รายได้
1 ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ สมาชิกกู้
2 ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
3 ผลตอบแทนจากการถือหุ้น ชสอ (ปันผล)
4 ผลตอบแทนจาการใช้ บริ การสินเชื่อ
ชสอ. (เงินเฉลี่ยคืน)
5. ค่าตอบแทนสานักงานตัวแทนประกันชีวติ
6. ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารทางการเงิน
7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
8. ค่าธรรมเนียมสมุดคูฝ่ าก
9. ค่าธรรมเนียมการถอนเงินเกิน 1 ครัง้ / เดือน
10. ค่าธรรมเนียมสมัครกรรมการ
11. ค่าธรรมเนียมโอนย้ ายสมาชิก
12. รายได้ เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้

ปี 2561
ประมาณการ
ผลการดาเนินงาน

ประมาณการ
ประจาปี 2562

140,000,000.00
100,000.00
225,000.00
50,000.00

138,873,278.25
100,316.65
233,147.00
25,865.76

148,000,000.00
70,000.00
250,000.00
0.00

20,000.00

57,262.51

50,000.00

850.00
14,800.00
1,880.00
1,200.00
100.00
12,000.52

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

139,322,580.69

148,407,500.00

ปี 2561
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
140,426,000.00
139,322,580.69
57,048,950.00
36,997,096.75
83,377,050.00
102,325,483.94

เป้ าหมาย
ปี 2562
148,407,500.00
46,995,890.00
47,001,890.00
101,405,610.00
101,411,610.00

1,000.00
15,000.00
1,000.00
500.00

1,500.00
1,000.00
1,000.00
140,426,000.00

1,880.00

4.7.4. ประมาณการรายได้ สูงกว่ ารายจ่ าย
รายได้
1.ประมาณการรายได้
2.ประมาณการรายจ่าย
3.ประมาณการรายได้ สงู กว่ารายจ่าย
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4.7.5. เป้ าหมายการดาเนินงานระหว่ างปี 2562
รายได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จานวนสมาชิกสมัครใหม่
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
เงินให้ ก้ สู ามัญ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
เงินรับฝาก
ทุนเรื อนหุ้น
เงินสถาบันการเงินอื่น
เงินรับฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

ปี 2561
เป้ าหมาย
ปี 2562
เป้ าหมาย
ผลการดาเนินงาน
150 คน
148 คน
150 คน
15,000.00
14,800.00
15,000.00
1,000,000,000.00
950,866,296.25 1,000,000,000.00
0.00
115,800,689.75 200,000,000.00
100,000,000.00
74,915,600.00 100,000,000.00
300,000,000.00
381,856,986.75 400,000,000.00
150,000,000.00
183,147,490.00 100,000,000.00
1,500,000,000.0
205,000,000.00 1,000,000,000.00
100,000,000.00
20,001,000.00
50,000,000.00

มติ......................................................................
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่ องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือคา้ ประกัน ประจาปี 2562
ตามข้ อบังคับ ข้ อ 20
“ วงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกันสาหรับปี หนึง่ ๆ ไว้ ตามที่
จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึง่ กาหนดดังว่านี ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้ าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้ กาหนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ ให้ ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกัน
สาหรับปี ใดก็ให้ ใช้ วงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง “
ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ให้ กาหนดวงเงิน
กู้ยืมหรื อค ้าประกัน ไว้ เป็ นจานวน 1,200,000,000.00 บาท (หนึง่ พันสองร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
สาหรับในปี 2562 คณะกรรมการดาเนินการ ใคร่เสนอขออนุมตั กิ าหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค ้าประกัน
ในวงเงิน 1,500,000,000.00 บาท ( หนึง่ พันห้ าร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
มติ …………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562
การดาเนินงานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562 เพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 โดยให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เลือกตังจาก
้
สมาชิกนัน้ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ได้ มีมติเกี่ยวกับการเลือกตัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการดาเนินการ ในปี 2561 มี 15 คน จะครบวาระในเดือน พฤศจิกายน 2561
จานวน 8 คน ดังนี ้
1.1 กรรมการที่ครบวาระ คือ
(1) นายเนตร
พงษ์ต้ ยุ
ตัวแทนหน่วยงาน
(2) นายวรกิจ
ศรี ผดุงอาไพ ตัวแทนหน่วยงาน รพ.ลาพูน
(3) นายกาจร
ตันติวรานุรักษ์ ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอเมืองลาพูน
(4) นางประนอม
วิธี
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอบ้ านโฮ่ง
(5) นายรังสรรค์
วัชรกาวิน
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอลี ้
(6) นายโรม
ชนะเดช
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอเวียงหนองล่อง
(7) นายศรี พรหม
กาสกูล
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอทุ่งหัวช้ าง
(8) นายพัฒฑณา
อินทะชัย
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลาพูน
1.2 กรรมการที่ลาออกระหว่างวาระ 1 คน คือ
(1) นายดารงเดช
มัน่ ใจวงค์
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอบ้ านธิ
2. จานวนกรรมการดาเนินการที่รับสมัครในปี 2562 มีดงั นี ้
2.1 ตาแหน่งประธานกรรมการ ดารงตาแหน่ง 2 ปี ( 2562 - 2563)
2.2 กรรมการดาเนินการที่มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี ( 2562 - 2563 )
มีจานวน 7 คน แยกตามหน่วยงาน ดังนี ้
(1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
จานวน 1 คน
(2) โรงพยาบาลลาพูน
จานวน 1 คน
(3) อาเภอเมือง
จานวน 1 คน
(4) อาเภอบ้ านโฮ่ง
จานวน 1 คน
(5) อาเภอลี ้
จานวน 1 คน
(6) อาเภอทุง่ หัวช้ าง
จานวน 1 คน
(7) อาเภอเวียงหนองล่อง
จานวน 1 คน
2.3 กรรมการดาเนินการ แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างวาระมีวาระการดารง
ตาแหน่ง 1 ปี ( 2562 ) มีจานวน 1 คน ดังนี ้
(1) หน่วยงานอาเภอบ้ านธิ
จานวน 1 คน
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3. การเลือกตัง้ และการลงคะแนนเลือกตัง้
3.1 คณะกรรมการดาเนินการที่ได้ รับเลือกตังมี
้ วาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตัง้
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังอี
้ กแต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน ในกรณีที่มีการเลือกตังกรรมการด
้
าเนินการสหกรณ์ แทนตาแหน่งที่ว่างให้ กรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ที่ได้ รับเลือกตังอยู
้ ใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผู้ที่ตนแทน
3.2 สมาชิกประเภทสามัญทุกคนมีสิทธิเลือกคณะกรรมการดาเนินการได้ 9 คน ตามโควตา
หน่วยงานและอาเภอต่าง ๆ ที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1 - 2.3
3.3 เลือกตังในวั
้ นที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้ องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ตาบลป่ าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
3.4 เลือกตังโดยวิ
้
ธีหย่อนบัตรเลือกตังในวั
้ นประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 (15 ธันวาคม 2561)
ตังแต่
้ เวลา 07.00 - 10.30 น
3.5 เปิ ดหีบบัตรนับคะแนนแบบเปิ ดเผย ในเวลา 10.30 น
4. ประกาศผลผู้ท่ ไี ด้ รับการเลือกตัง้
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตังจะประกาศผลการเลื
้
อกตังในวั
้ นประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561)
5. จานวนผู้สมัคร
5.1 ผู้สมัครตาแหน่ งประธานกรรมการ มีผ้ ูสมัคร 1 คน ดังนี ้
หมายเลข 1
นายเนตร
พงษ์ต้ ยุ
5.2 ผู้สมัครตาแหน่ งกรรมการโดยแยกตามหน่ วยงานและอาเภอมีผ้ ูสมัครจานวน 11 คน คือ
หมายเลข 2 นายพัฒฑณา
อินทะชัย
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลาพูน
หมายเลข 3 นางบุษบา
อนุศกั ดิ์
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลาพูน
หมายเลข 4 นายจิระ
วิภาสวงศ์
ตัวแทนหน่วยงาน สสจ.ลาพูน
หมายเลข 5 นายวันชัย
รัตนพรม
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอบ้ านโฮ่ง
หมายเลข 6 นายไพรวรรณ
ชูราษี
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอบ้ านโฮ่ง
หมายเลข 7 นายนฤทธิ์
มณีทอง
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอเมืองลาพูน
หมายเลข 8 นายพงศกร
ตันติวรางกูร ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอลี ้
หมายเลข 9 นายณรงค์ฤทธิ์
สายมณี
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอทุ่งหัวช้ าง
หมายเลข 10 นายสังวรณ์
ศรี วิชยั
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอบ้ านธิ
หมายเลข 11 นายโรม
ชนะเดช
ตัวแทนหน่วยงาน อาเภอเวียงหนองล่อง
หมายเลข 12 นางสาวเบญญ์จพิศ
หวลกาพย์
ตัวแทนหน่วยงาน โรงพยาบาลลาพูน
5.3 สมาชิกทุกคน ทุกหน่วยงานมีสิทธิเลือกตังประธานกรรมการและ
้
กรรมการ ได้ ทกุ หน่วยงานๆ ละ 1 คน
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6. ผลการเลือกตัง้
6.1 ตาแหน่ งประธานกรรมการ 1 คน มีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี (พ.ศ.2562 – 2563)
ผู้ที่ได้ รับเลือกตังคื
้ อ.......................................................................
6.2 ตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ 7 คน มีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี (พ.ศ.2562 - 2563)
ผู้ที่ได้ รับเลือกตัง้ มีดงั นี ้
6.2.1 หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
คือ………………………………..
6.2.2 หน่วยงาน อาเภอบ้ านโฮ่ง
คือ.............................................
6.2.3 หน่วยงาน อาเภอเมืองลาพูน
คือ………………………………..
6.2.4 หน่วยงาน อาเภอลี ้
คือ..............................................
6.2.5 หน่วยงาน อาเภอทุ่งหัวช้ าง
คือ...............................................
6.2.6 หน่วยงาน อาเภอเวียงหนองล่อง
คือ..............................................
6.2.7 หน่วยงาน โรงพยาบาลลาพูน
คือ..............................................
6.3 ตาแหน่งกรรมการ 1 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ( พ.ศ.2562 )
หน่วยงานอาเภอบ้ านธิ ผู้ที่ได้ รับเลือกตัง้ คือ..............................................................
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
มติ...............................................................................
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธาน กล่ าวปิ ดประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561

เลิกประชุมเวลา...............................น
(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเนตร

(ลงชื่อ)
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6.2 ตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ 7 คน มีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี (พ.ศ.2562 - 2563)
ผู้ที่ได้ รับจึเลืงอเสนอที
กตัง้ มี่ ปดระชุ
งั นี ้ มใหญ่ เพื่อพิจารณา
รายงานกิ6.2.1
จการประจ�
ำ
ปี
ปี
บ
ัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงคื๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน
อ………………………………..
6.2.2 หน่มติวยงาน
อาเภอบ้ านโฮ่ง
คือ.............................................
...............................................................................
6.2.3 หน่วยงาน อาเภอเมืองลาพูน
คือ………………………………..
ระเบี
ย
บวาระที
่
5
6.2.4 หน่วยงาน อาเภอลี ้
คือ..............................................
6.2.5 หน่วยงาน อาเภอทุ่งหัวช้ าเรืง่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
คือ...............................................
6.2.6 หน่วยงาน อาเภอเวียงหนองล่อง
คือ..............................................
6.2.7 หน่วกล่
ยงาน
คือ..............................................
ประธาน
าวปิโรงพยาบาลล
ดประชุมใหญ่าพูสนามัญประจาปี 2561
6.3 ตาแหน่งกรรมการ 1 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี ( พ.ศ.2562 )
หน่วยงานอาเภอบ้ านธิ ผู้ที่ได้ รับเลือกตัง้ คือ..............................................................
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
เลิกประชุ
เวลา...............................น
มติม...............................................................................
(ลงชื่อ)
ประธานที่ประชุม
ระเบี
ย
บวาระที
่
5
(นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ )
เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกการประชุม
(นายวรกิจ ศรีผดุงอาไพ)
ประธาน กล่ าวปิ ดประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561

เลิกประชุมเวลา...............................น
(ลงชื่อ)

ประธานที่ประชุม
(นายเนตร

(ลงชื่อ)
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ภาคผนวก
1. หลักเกณฑ์ให้ เงินกู้สามัญ สาหรับสมาชิก

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

2. หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญสาหรับสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ / บาเหน็จรายเดือน

3. หลักเกณฑ์การให้ เงินกู้สามัญ สาหรับสมาชิกสมทบ ภาคผนวก
4. หลักเกณฑ์1.การให้
นกู้เพืใ่อห้เหตุ
หลักเงิเกณฑ์
เงินฉกูกุ ้ สเฉิามันญสสาหรั
าหรับบสมาชิ
สมาชิกกทุกประเภท

5. หลักเกณฑ์2.การถื
อกหุเกณฑ์
้ นตามสั
ดส่วนของอั
ตราเงิ
ได้ รบายเดื
หลัภาคผนวก
การให้
เงินกู้สามั
ญสนาหรั
สมาชิอนกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ / บาเหน็จรายเดือ
1. หลักเกณฑ์ให้ เงินกู6.้ สามัหลั
ญกเกณฑ์
สาหรั3.บกสมาชิ
กเกณฑ์
ารจ่
นสวักสารให้
ดิการเกื
สมาชิ
อาวุบโสสมาชิกสมทบ
หลัากยเงิ
เงิน้อกู
กู้สลามั
ญ สกาหรั
2. หลักเกณฑ์การให้7.เงินกูหลั
้ สามั
ญสาหรั
บหลั
สมาชิ
กนทีสวั
่เป็กสนารให้
ราชการบ
บนาเหน็
จรายเดื
อนกทุกประเภท
กเกณฑ์
ากยเงิ
ดิข้กาารเพื
และครอบครั
ว
4.การจ่
เกณฑ์
เงิน่อกู้สงเคราะห์
เพื่อานาญ
เหตุฉกุ ศ/เฉิพของสมาชิ
สาหรั
บกสมาชิ
3. หลักเกณฑ์การให้8.เงินกูหลั
้ สามั
ญ ส5.าหรั
บสมาชิ
สมทบ
กเกณฑ์
การจ่
ากยเงิ
นกสวั
ดิการเพื
สงเคราะห์
ศพ บิดตาราเงิ
และนได้มารดา
ก
หลั
เกณฑ์
กสารถื
อหุ้น่อตามสั
ดส่วนของอั
รายเดืของสมาชิ
อน
4. หลักเกณฑ์การให้9.เงินกูหลั
้ เพื่อกเหตุ
ฉ6.กุ กเฉิารจ่
นหลัากสยเงิ
าหรันสวั
บสมาชิ
ทุกประเภท
เกณฑ์
ดิการสมาชิ
ีบตุ รหรื
เป็ นโสด
เกณฑ์
กสารจ่
ากยเงิ
นสวักสทีดิ่ไม่กมารเกื
้อกูลอสมาชิ
กอาวุโส
5. หลักเกณฑ์การถือ10
หุ้นตามสั
ดส่ว7.
นของอั
รายเดื
หลักเกณฑ์
การเงิ
สวั
สนดิได้
กการทุ
นาวัยเงิ
นอนเกินดสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว
หลัตนกราเงิ
เกณฑ์
ารจ่
6. หลักเกณฑ์การจ่า11.
ยเงินหลั
สวักสเกณฑ์
ดิการเกื
้อกูหลัลาสมาชิ
นทุกนอาวุ
การสมาชิ
บตั เิ หตุ ศพ บิดา และ มารดา ของสมาชิก
8.การจ่
กยเงิ
เกณฑ์
กสวั
ารจ่โสสดิายเงิ
นสวัสดิกกประสบอุ
ารเพื่อสงเคราะห์
ากยทุ
นส่งศกเสริ
มการศึ
ษาบุ
ก วกที่ไม่มีบตุ รหรื อเป็ นโสด
7. หลักเกณฑ์การจ่า12.
ยเงินหลั
สวักสเกณฑ์
ดิการเพื
่อหลั
สงเคราะห์
พของสมาชิ
กและครอบครั
9.การจ่
เกณฑ์
ารจ่
ายเงินกสวั
สดิตกรสมาชิ
ารสมาชิ
8. หลักเกณฑ์การจ่า13.
ยเงินหลั
สวักสเกณฑ์
ดิการเพื
่อหลั
สงเคราะห์
ดนาสวัและ
ากยทุ
นสวัศกสพารเงิ
ดิกบิารสมาชิ
ทีารทุ
่เกษีนยวัของสมาชิ
ณอายุ
10การจ่
เกณฑ์
สดิกมารดา
นเกิด ก
ทางการเงิ
9. หลักเกณฑ์การจ่า14.
ยเงินสรุ
สวัปสรายงานภาวะเศรษฐกิ
ดิการสมาชิ
่ไม่มีบกตุ จารจ่
รหรื
เป็ นนโสด
11. หลักกทีเกณฑ์
าอยเงิ
ทุนนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบตั เิ หตุ
10 หลักเกณฑ์การเงิน15.
สวัสสรุดิกปารทุ
วัและอั
นเกิหลั
ดตกราส่
ข้ อมูนล12.
วนสกาคั
ประจกาปีษาบุ
2560
เกณฑ์
ารจ่ญาของสหกรณ์
ยทุนส่งเสริมการศึ
ตรสมาชิก
11. หลักเกณฑ์การจ่า16.
ยเงินโปรแกรมระบบเฝ้
ทุนสวัสดิ13.
การสมาชิ
กประสบอุ
ระวั
งและเตื
ของสหกรณ์
หลักาเกณฑ์
การจ่บอาตั นภั
ยทุเิ หตุ
นยสวั
สดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
12. หลักเกณฑ์การจ่า17.
ยทุนคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึ
ตนรสมาชิ
ดาเนิ
การชุดกที่ 38 / เจ้ าจหน้
าที่ น
14. กสรุษาบุ
ปรายงานภาวะเศรษฐกิ
ทางการเงิ
13. หลักเกณฑ์การจ่า18.
ยทุนทีสวั่ปสรึกดิษาของสหกรณ์
การสมาชิ
ณอายุ
อมูอมทรั
พตย์สราส่
าธารณสุ
น จากัด ประจ
2562
15. สรุกปทีข้่เอกษี
ลยและอั
วนสาคัขญลาพู
ของสหกรณ์
ประจาปี
าปี 2560
14. สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิ
จทางการเงิ
19. เจ้ าหน้
าที16.
่ฝ่ายจัโปรแกรมระบบเฝ้
ดนการ สหกรณ์อาอมทรั
ย์สาธารณสุ
ขลาพูน จากัด
ระวังพและเตื
อนภัยของสหกรณ์
15. สรุปข้ อมูลและอัต20.
ราส่วประมวลภาพกิ
นสาคัญของสหกรณ์
2560
จกรรม ประจาปีดาเนิ
2561
17. คณะกรรมการ
นการชุดที่ 38 / เจ้ าหน้ าที่
16. โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือ18.
นภัยทีของสหกรณ์
่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ประจาปี 2562
17. คณะกรรมการ ดาเนินการชุดที่ 19.
38 /เจ้เจ้าาหน้หน้าาทีที่ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
18. ที่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์20.
สาธารณสุ
ขลาพูน จกรรม
ากัด ประจาปี 2562
ประมวลภาพกิ
2561
19. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
20. ประมวลภาพกิจกรรม ประจาปี 2561
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1. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญ สาหรั บสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2561
อายุการเป็ น
สมาชิก
6 เดือน
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี

กู้ได้ จานวนเท่า
ของเงินได้ รายเดือน
110 เท่า
110 เท่า
110 เท่า
110 เท่า
110 เท่า
110 เท่า

จานวนเงินทีก่ ้ ไู ด้
(บาท)
ไม่เกิน
1,000,000.00
1,000,001.00 - 1,500,000.00
1,500,001.00 - 2,000,000.00
2,000,001.00 - 2,500,000.00
2,500,001.00 - 3,000,000.00
3,000,001.00 - 3,500,000.00

จานวนงวดที่สง่
ชาระ(เดือน)
220
230
240
250
260
270

ผู้ค ้าประกัน
(คน)
3
4
5
6
7
8

การขอกู้
สัญญาใหม่
ชาระสัญญา
เดิมมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 6 เดือน

2. เงื่อนไข มีดังนี ้
2.1. สมาชิกที่ก้ สู ามัญไม่เกินเงินค่าหุ้นของตนเองสามารถกู้ได้ 98 % ไม่เกิน 6 ล้ านบาท และยื่นกู้ได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลา
หนี ้สัญญาเดิม
2.2. สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน ต้ องมีคา่ หุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้
2.3. สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน
- วงเงินไม่เกิน 1,000,000.00 บาท

ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน

- วงเงินตังแต่
้

1,000,001.00 - 1,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน

- วงเงินตังแต่
้

1,500,001.00 - 2,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 3 คน

- วงเงินตังแต่
้

2,000,001.00 - 2,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 4 คน

- วงเงินตังแต่
้

2,500,001.00 - 3,000,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 5 คน

- วงเงินตังแต่
้
3,000,001.00 - 3,500,000.00 บาท ผู้ค ้าประกันต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 6 คน
2.4 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการ 1 คน มีสทิ ธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 8 คน
2.5. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นข้ าราชการบานาญ 1 คน มีสทิ ธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอืน่ ได้ ไม่เกิน 5 คน
2.6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็ นลูกจ้ างประจา 1 คน มีสทิ ธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 4 คน
2.7 สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสทิ ธิค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญรายอื่นได้ ไม่เกิน 3 คน
2.8 สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินได้ รายเดือนหลังหักค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ แล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 11 หรื อไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
2.9 การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้ค ้าประกันอาจร้ องขอให้ ผ้ กู ้ ทู าประกันชีวิต และหรื อประกันสินเชื่อร่วมด้ วย
ก็ได้ โดยให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับประโยชน์
2.10 สมาชิกที่มีอายุตงแต่
ั ้ 55 ปี ขึ ้นไป การให้ เงินกู้ให้ คานึงถึงเงินบานาญ / บาเหน็จรายเดือนที่จะได้ รับภายหลัง
เกษี ยณอายุราชการ ทังนี
้ ้ให้ สง่ ชาระหนี ้เงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยตามอายุราชการที่เหลือ และเมื่อรวมอายุของผู้ก้ ู
กับระยะเวลาทีชาระหนี ้เงินกู้แล้ ว - ถ้ าเป็ นข้ าราชการอายุต้องไม่เกิน

75 ปี

- ถ้ าเป็ นลูกจ้ างประจาอายุต้องไม่เกิน 72 ปี
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2. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญ
สาหรับสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ / บาเหน็จรายเดือน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2561
อายุการเป็ น
สมาชิก
6 เดือน
ขึ ้นไป

กู้ได้ จานวนเท่า
ของเงินได้ รายเดือน
80 เท่า
80 เท่า
80 เท่า
80 เท่า

จานวนเงินทีก่ ้ ไู ด้
(บาท)
ไม่เกิน
600,000.00
600,001.00 - 1,000,000.00
1,000,001.00 - 1500,000.00
1,500,001.00 - 2,000,000.00

จานวนงวดที่สง่
ชาระ(เดือน)
180
200
220
240

ผู้ค ้าประกัน
(คน)
2
3
4
5

การขอกู้
สัญญาใหม่
ชาระสัญญา
เดิมมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 6 เดือน

2. เงื่อนไข มีดังนี ้
2.1. กู้สามัญไม่เกินเงินค่าหุ้นได้ 98 % ไม่เกิน 6 ล้ านบาท และสามารถยื่นกู้ได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลา หนี ้สัญญาเดิม
2.2. สามัญโดยใช้ บคุ คลค ้าประกัน ต้ องมีคา่ หุ้นอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้
2.3. วงเงินกู้สามัญสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.00 บาท
- ไม่เกิน 600,000.00 บาท

ต้ องมีคนค ้าประกัน 3 คน

- วงเงิน 600,001.00 - 1,000,000.00 บาท ต้ องมีคนค ้าประกัน 3 คน และต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 1 คน
- วงเงิน 1,000,001.00 - 1,500,000.00 บาท ต้ องมีคนค ้าประกัน 4 คน และต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 2 คน
- วงเงิน 1,500,001.00 - 2,000,000.00 บาท ต้ องมีคนค ้าประกัน 5 คน และต้ องเป็ นข้ าราชการอย่างน้ อย 3 คน
2.4 สมาชิกทีเ่ ป็ นข้ าราชการบานาญ 1 คน มีสทิ ธิค ้าประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่นได้ ไม่เกิน 5 คน
2.5. สมาชิกที่รับบาเหน็จรายเดือน 1 คน มีสทิ ธิค ้าประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่นได้ ไม่เกิน 3 คน
2.6 สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องมีเงินบานาญ / บาเหน็จ รายเดือน หลังหักค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ แล้ ว ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 11 หรื อ
ไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
2.7 การกู้เงินสามัญตามหลักเกณฑ์ ผู้ค ้าประกันอาจร้ องขอให้ ผ้ กู ้ ทู าประกันชีวติ และหรื อประกันสินเชื่อร่วมด้ วย
ก็ได้ โดยให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับประโยชน์
2.8 สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญ

ให้ สง่ ชาระหนี ้ได้ อายุไม่เกิน 80 ปี

2.9 สมาชิกที่รับเงินบาเหน็จรายเดือน

ให้ สง่ ชาระหนี ้ได้ อายุไม่เกิน 75 ปี

2.10 การกู้เงินสามัญดังกล่าวให้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และเงือนไขดังกล่าวนี ้ และต้ องมีความเสีย่ งไม่เกิน 500,000.00 บาท
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3. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญสาหรั บสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2561
*******************************

เงินกู้สามัญ
1.
2.
3.
4.
5.

เป็ นสมาชิกตังแต่
้
6 เดือนขึ ้นไป
ให้ ก้ ไู ด้ ไม่เกินร้ อยละ 98 ของเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 120 งวด (เดือน)
การขอกู้สญ
ั ญาใหม่ต้องชาระเงินกู้สามัญเดิมไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เดือน)
ส่งเงินต้ นไม่น้อยกว่างวดละ 1,000 บาท
***********************************************

4. หลักเกณฑ์ การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สาหรับสมาชิกทุกประเภท
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 กันยายน 2561
*************************************
1. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการและลูกจ้ างประจา
1.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
1.2 กู้ได้ ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท และต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
1.3 จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 18 งวด (เดือน) งวดละ ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
2. สมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญและสมาชิกที่รับบาเหน็จรายเดือน
2.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
2.2 กู้ได้ ไม่เกิน 3 เท่าของเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จรายเดือนไม่เกิน 80,000 บาท
และต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
2.3 จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
3. สมาชิกสมทบ
3.1 ต้ องเป็ นสมาชิกตังแต่
้ 2 เดือนขึ ้นไป
3.2 กู้ได้ ไม่เกินร้ อยละ 98 ของเงินค่าหุ้น ไม่เกิน 20,000 บาท
3.3 จานวนงวดที่สง่ ชาระสูงสุดไม่เกิน 15 งวด (เดือน) งวดละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
************************************************
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5. หลักเกณฑ์ การถือหุ้นตามสัดส่ วนของอัตราเงินได้ รายเดือน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2548
**************************************

เงินได้ รายเดือน (บาท)
4,230 - 5,000
5,001 - 6,000
6,001 - 7000
7,001 - 8,000
8,001 - 9,000
9,001 - 10,000
10,001 - 15,000
15,001 - 20,000
20,001 - 25,000
25,001 - ขึน้ ไป

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

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

หมายเหตุ

1. สมาชิกที่ประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กาหนดก็สามารถทาได้ โดยแสดงความจานง
เป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
2. สมาชิกสามารถซื ้อหุ้นเพิ่ม (พิเศษ) เป็ นครัง้ คราวได้ ตามประกาศของสหกรณ์
3. สมาชิกที่ชาระค่าหุ้นภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ สาหรับเดือนนันส่
้ วนเงินค่าหุ้น
ที่สหกรณ์ได้ รับหลังวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป

*********************************************
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6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

6. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
************************************
เป็ นสมาชิกที่มีอายุ 65 ปี ขึ ้นไป
มีอายุเป็ นสมาชิก 10 ปี ขึ ้นไป
ได้ รับเงินสวัสดิการ ดังนี ้
1) อายุ 65 ปี บริบรูณ์ ได้ รับทุนสวัสดิการจานวน
5,000
2) อายุ 70 ปี บริบรูณ์ ได้ รับทุนสวัสดิการจานวน
10,000
3) อายุ 75 ปี บริบรูณ์ ได้ รับทุนสวัสดิการจานวน
15,000
4) อายุ 80 ปี บริบรูณ์ ได้ รับทุนสวัสดิการจานวน
20,000
5) อายุ 85 ปี บริบรูณ์ ได้ รับทุนสวัสดิการจานวน
25,000
6) อายุ 90 ปี บริบรูณ์ ได้ รับทุนสวัสดิการจานวน
30,000
ให้ นาเอกสารมาขอรับเงินสวัสดิการ ดังนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
ขอรับเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน
***************************************************
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7. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ ศพสมาชิก
คู่สมรส และบุตรของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
***************************************
7.1 เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
(1) เป็ นสมาชิก 2 ปี - 5 ปี
(2) เป็ นสมาชิก 5 ปี ขึ ้นไป - 10 ปี
(3) เป็ นสมาชิก 10 ปี ขึ ้นไป - 15 ปี
(4) เป็ นสมาชิก 15 ปี ขึ ้นไป - 20 ปี
(5) เป็ นสมาชิก 20 ปี ขึ ้นไป

ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ
ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ
ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ
ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ
ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพ รายละ

20,000
30,000
40,000
50,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7.2 เมื่อคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย (ยกเว้ นบุตรบุญธรรม) เสียชีวิต
(1) ต้ องเป็ นคูส่ มรส หรื อบุตรของสมาชิกที่มีอายุการเป็ นสมาชิก 2 ปี ขึ ้นไป
(2) ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพรายละ 5,000 บาท
7.3 เมื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตร เสียชีวิตให้ นาเอกสารมาขอรับเงินสงเคราะห์ ดังนี ้
(1) สาเนาใบมรณะบัตร
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
7.4 ให้ ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน (นับตังแต่
้ เสียชีวิต)
***************************************************

1.
2.
3.

4.

8. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการ บิดา มารดา ของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
***************************************
เป็ นสมาชิก 2 ปี ขึ ้นไป
ได้ รับเงินสงเคราะห์ศพรายละ 1,500 บาท
เอกสารที่ใช้ ในการรับเงินสงเคราะห์
3.1 หนังสือขอรับทุนสงเคราะห์ศพ
3.2 สาเนาใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา ที่เสียชีวิต
3.3 สาเนาทะเบียนบ้ านของ บิดา มารดา และของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
3.4 สาเนาบัตรของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
ขอรับเงินสงเคราะห์ภายใน 90 วัน (นับตังแต่
้ เสียชีวิต)
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9. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินสวัสดิการสมาชิกที่ไม่ มีบุตรหรือเป็ นโสด
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
*****************
การจ่ ายสวัสดิการสาหรับสมาชิกที่สมรสแล้ ว แต่ ไม่ มีบุตร
1. มีอายุตงแต่
ั ้ 50 ปี ขึ ้นไป
2. มีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. คูส่ มรสที่เป็ นสมาชิกทังสามี
้ และภรรยาจะได้ รับเงินสวัสดิการ
จานวน 2,000 บาท (คนละ 1,000 บาท)
4. คูส่ มรสที่เป็ นสมาชิกเพียงฝ่ ายเดียวจะได้ รับเงินสวัสดิการ จานวน 1,000 บาท

การจ่ ายทุนสวัสดิการสาหรั บสมาชิกที่เป็ นโสด
1. มีอายุตงแต่
ั ้ 50 ปี ขึ ้นไป
2. มีอายุการเป็ นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
3. จะได้ รับเงินสวัสดิการจานวน 2,000 บาท
หมายเหตุ

สมาชิกจะขอรับสวัสดิการนีไ้ ด้ เพียงครัง้ เดียว
*****************************************************************************
10. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินทุนสวัสดิการวันเกิด
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

*****************
หลักเกณฑ์ การจ่ ายทุนสวัสดิการวันเกิด สาหรับสมาชิก
1. เป็ นสมาชิก 2 ปี ขึ ้นไป
2. จ่ายให้ สมาชิกทุกวันครบรอบวันเกิด คนละ 100 บาท โดยโอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากสหกรณ์ ถ้ าหากตรงกับวันหยุด ให้ โอนเงินก่อนวันหยุด (วันทาการ)
*****************************************
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11.
5 หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัตเิ หตุ

สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
*****************
หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัตเิ หตุ
1. เป็ นสมาชิก 2 ปี ขึ ้นไป
2. กรณีสญ
ู เสียอวัยวะหรื อสูญเสียสายตาใน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ประสบอุบตั เิ หตุให้ มีสิทธิ์
ได้ รับเงิน ดังนี ้
2.1. มือสองข้ างตังแต่
้ ข้อมือหรื อเท้ าสองข้ างตังแต่
้ ข้อเท้ าหรื อสูญเสียสายตาสองข้ าง 20,000 บาท
2.2 มือหนึง่ ข้ างตังแต่
้ ข้อมือและเท้ าหนึง่ ข้ างตังแต่
้ ข้อเท้ า
20,000 บาท
2.3 มือหนึง่ ข้ างตังแต่
้ ข้อมือและสูญเสียสายตาหนึ่งข้ าง
20,000 บาท
2.4 เท้ าหนึง่ ข้ างตังแต่
้ ข้อเท้ าและสูญเสียสายตาหนึง่ ข้ าง
20,000 บาท
2.5 มือหนึง่ ข้ างตังแต่
้ ข้อมือ
10,000 บาท
2.6 เท้ าหนึง่ ข้ างตังแต่
้ ข้อเท้ า
10,000 บาท
2.7 สูญเสียสายตาหนึ่งข้ าง
10,000 บาท
3. กรณีสมาชิกสูญเสียอวัยวะ หรื อสูญเสียสายตา ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ 6 ให้ มีสิทธิ์ได้ รับเงินสูงสุด
เพียงข้ อเดียวเท่านัน้
3.1 กรณีทพุ พลภาพถาวรสิ ้นเชิงภายใน 180 วัน และทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิงนัน้ ได้ เป็ นไปติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ประสบอุบตั เิ หตุ ให้ มีสิทธิ์ได้ รับเงิน 20,000 บาท
3.2 สิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์อนั เนื่องจากการอุบตั เิ หตุในคราวเดียวกันนันให้
้ มีสิทธิ์ได้ รับเงิน
รวมกันแล้ วไม่เกิน 20,000 บาท
4. ให้ ผ้ มู ีสิทธิ์ได้ รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการประสบอุบตั เิ หตุแจ้ งเป็ นหนังสือพร้ อมทังแนบหลั
้
กฐาน
เอกสารใบรับรองแพทย์ สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อหลักฐานอื่นใดที่จาเป็ น ถึงประธานกรรมการ เพื่อ
ขอรับเงินภายในกาหนดเวลา ดังนี ้
4.1 กรณีสญ
ู เสียอวัยวะหรื อสูญเสียสายตา ให้ แจ้ งภายใน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ สูญเสียอวัยวะ
หรื อสูญเสียสายตา
4.2 กรณีทพุ พลภาพถาวรสิ ้นเชิง ให้ แจ้ งภายใน 180 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ตกเป็ นบุคคลทุพพลภาพ
ถาวรสิ ้นเชิง
เมื่อพ้ นกาหนดเวลาตามที่ได้ กาหนดไว้ ข้างต้ น แล้ วแต่กรณี ให้ เป็ นอันหมดสิทธิ์ในการ
ขอรับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี ้
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12. หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินทุนส่ งเสริมการศึกษาแก่ บุตรสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
***********************************
หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงินทุนสวัสดิการส่ งเสริมการศึกษาแก่ บุตรสมาชิก มีดังนี ้
1. เป็ นสมาชิก 2 ปี ขึ ้นไป
2. บุตรสมาชิกที่มีอายุ 4 ปี ขึ ้นไป ไม่เกิน 25 ปี
3. ส่งเสริมทุนบุตร 8 ระดับ คือ
3.1 อนุบาล
3.2 ประถมศึกษาปี ที่ 1 - ประถมศึกษาปี ที่ 3
3.3 ประถมศึกษาปี ที่ 4 - ประถมศึกษาปี ที่ 6
3.4 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.5 มัธยมศึกษาปี ที่ 4 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6
3.6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี ที่ 1 - ปี ที่ 3
3.7 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ปี ที่ 1 - ปี ที่ 2
3.8 ปริญญาตรี ทกุ สาขา
4. เป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย (ยกเว้ นบุตรบุญธรรม)
5. เอกสารประกอบ
5.1 ใบสมัคร
5.2 เอกสารแสดงการเป็ นนักเรี ยน - นักศึกษา ที่ระบุชื่อสถานศึกษาชื่อผู้ขอรับทุน
และระดับชันที
้ ่กาลังศึกษา
5.3 สาเนาทะเบียนบ้ านที่มีชื่อของสมาชิกและผู้ขอรับทุน (นักเรี ยน - นักศึกษา)
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13. หลักเกณฑ์ การจ่ ายทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
เริ่มใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2561
*********************************
หลักเกณฑ์ การจ่ ายทุนสวัสดิการสมาชิกที่เกษียณอายุ มีดังนี ้
1. เป็ นสมาชิก 10 ปี ขึ ้นไป
2. เมื่อลาออกเกษียณอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์
3. ถ้ าลาออกจากงานก่อนอายุ 60 ปี จะยังไม่ได้ รับเงิน ต้ องรอให้ อายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
4. จ่ายเงินกรณีเกษียณอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ ในอัตรา 500 บาท ต่อระยะเวลาการเป็ น
สมาชิก 1 ปี
5. ให้ ยื่นแบบคาร้ อง ตามแบบของสหกรณ์
5.1 สาเนาบัตรประจาตัว
5.2 สาเนาหนังสือการอนุมตั ใิ ห้ ออกจากงาน เนื่องจากเกษียณ หรื อ หนังสือรับรองจาก
ต้ นสังกัด
6. ให้ ยื่นขอรับเงินสวัสดิการได้ ที่ สหกรณ์ ฯ ภายใน 90 วัน
7. กรณีที่ลาออกจากงานก่อนอาบุ 60 ปี ต้ องเป็ นสมาชิกให้ ครบอายุ 60 ปี และยื่นขอรับเงิน
สวัสดิการภายในสิ ้นปี บญ
ั ชีที่อายุครบ 60 ปี
8. กรณีที่สมาชิกผิดนัดการชาระหนี ้ จะได้ รับสวัสดิการนี ้เพียงกึ่งหนึง่ ของสิทธิประโยชน์ตามปกติ
ในระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ผิดนัดชาระหนี ้
**************************************************
14 สรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

15. สรุ ปข้ อมูลและอัตราส่ วนสาคัญของสหกรณ์ ประจาปี 2561
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
16. โปรแกรมระบบเฝ้ าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์
(Cooperative Financial Surveillance and Warning System (CFSAWS))
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

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

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
16. โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุม
่ เกษตรกร
16. โปรแกรมระบบเฝ
้ าระวังและเตื
นภัยทางการเงิSystem
นของสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร
(Cooperative Financial
Surveillance
andอWarning
(CFSAWS
)
(Cooperative Financial Surveillance and Warning System (CFSAWS)

สหกรณ์ออมทรัสหกรณ์
พย์สาธารณสุ
ขลาพูน จากัด
ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
สาหรับรอบรายปีสาหรัณบรอบรายปี
วันที่ 30 ณพฤศจิ
ายน
2561
วันทีก่ 30
พฤศจิ
กายน 2561

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
17. คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด

นายเนตร พงษ์ ต้ ยุ
ประธานกรรมการ

พญ.จันทรทิพย์ จิตรวงค์

นายกาจร ตันติวรานุรักษ์

นายวรกิจ ศรี ผดุงอาไพ

นายศรี พรหม กาสกูล

รองประธานกรรมการคนที่ 1

รองประธานกรรมการคนที่ 2

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ/เหรัญญิก

นายโยธิน จันทร์ ทิพย์

นายแพทย์สธุ ี ธิติมทุ า

นางประนอม วิธี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นางสาวยุพิน นาปูนศักดิ์

นางมาลีวรรณ เกษตรทัต

นางปราณี ลิ ้นฤาษี

นายพัฒฑณา อินทะชัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายโรม ชนะเดช

นายดารงค์เดช มัน่ ใจวงค์

นายรังสรรค์ วัชรกาวิน

กรรมการ

กรรมการ

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
18. ที่ปรึกษา / ผู้ตรวจสอบกิจการ / ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด

นพ.วิทยา พลสีลา

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื ้อ

รศ.บุญสวาท พฤกษิ กานนท์

19.

เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด

นางสาวฉวีวรรณ ฝัน้ ต๊ ะ
ผู้จดั การสหกรณ์

นางประยูรศรี วันชัย

นางสายสุนีย์ ราชฉวาง

จนท.อาวุโส ด้ านบัญชี

จนท.อาวุโส ด้ านการเงิน

นางปราณี จินะกาศ

นางสาวดนยา จุมปามัญ

นางสาวภรัณยา นันทะกูล

นายธนากร สืบจากติ๊บ

จนท. ธุรการ

จนท. สินเชื่อ

จนท. สินเชื่อ

จนท. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางศรี เพ็ญ นักพรต
แม่บ้าน

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
20. ภาพกิจกรรม ประจาปี 2561
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
1. การเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561

2. การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2560

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
3 การมอบทุ
ดิการต่
3 การมอบทุ
นสวัสนดิสวักสารต่
างาๆง ๆ
3 การมอบทุนสวัสดิการต่ าง ๆ

4. ร่ วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก
4. ร่ วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก

4. ร่ วมงานเกษียณอายุราชการของสมาชิก

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

รายงานกิจการประจ�ำปี ปีบัญชี ๒๕๖๑ ( ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
5. กรรมการ / เจ้ าหน้ าที่เข้ ารั บการอบรม / สัมมนา

6. ภาพกิจกรรมอื่น ๆ

รายงานกิจการประจ�ำปี ๒๕๖๑
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

