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ประธานสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด
สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
		
เนื่ อ งจากผมได้ด �ำ รงต�ำ แหน่ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด มาครบ 2 วาระแล้ว ผมขอถือโอกาสนี้กล่าวอ�ำลาสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่น้ ี
ด้วยตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผมด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด รู ้สึกภาคภูมิใจกับการเจริ ญเติบโตของสหกรณ์เป็ นอย่างยิง่
จากปี 2557 ทุนด�ำเนินการประมาณ 116 ล้านบาท ในรอบปี 2560 ทุนด�ำเนินการมีจำ� นวนเพิ่มขึ้น
เป็ น 123 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการดีข้ ึนในด้านทุนเรื อนหุน้ เงินรับฝากจากสมาชิก และก�ำไร
สุ ทธิ ในปี 2560 เป็ นก�ำไรสุ ทธิที่สูงสุ ดตั้งแต่สหกรณ์ฯ เริ่ มก่อตั้ง
		
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือที่ดีเป็ นประโยชน์ต่อสหกรณ์ สนับสนุนกิจการสหกรณ์ ท�ำให้
บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้
		
สุ ดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ครองให้สมาชิกทุกท่าน ประสบ
แต่ความสุ ข ความเจริ ญ มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตแข็งแรงตลอดปี 2561 และขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด อันเป็ นที่รักยิง่ ของพวกเราเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ
			

(นายอินทปั ตร บุญทวี)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ ๑๗

นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการ

นายสักการ ณิยกูล
เลขานุการ

สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานกรรมการ

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
รองประธานกรรมการ

จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
กรรมการ
เหรัญญิก

นายอภิชาติ เทพชา
กรรมการ

นางสาวจันทิมาพร ทองนาค นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น นายเกรียงไกร จันณะคำ� นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ นายวรกานต์ สุภากาศ
กรรมการ
กรรมการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์

นายทองทิพย์ ถาบัวคำ�
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์์

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนุสรา วรรณดา
ผู้จัดการ
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นายภมรพล กาลอ
หัวหน้าการเงินและบัญชี

นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวนิภาวรรณ ปัญญามอย
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวชยาภรณ์ จันทร์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

ท�ำบุญส�ำนักงาน เนื่องโอกาสสหกรณ์ ครบรอบ ๑๗ ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

7

รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560

NATIO
NAL
S EU
M ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ำกัด
โครงการสั
มนาSCIE
และศึกNCE
ษาดูงMU
าน ณ.
สหกรณ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่
สมาชิกเสียชีวิตในช่วงปี ๒๕๖๐

นายประวีณ มีธัญญากร
ทต.ห้วยทราย อ.สันก�ำแพง
เสียชีวิต ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
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นายสิทธิพล หมอสมบรูณ์
อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน
เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
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ที่ สอ.ขถ.ชม.ว.075 / 2561

เรื่ อง
เรียน

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด
330/9-10 หมูบ่ า้ นเชียงใหม่แลนด์ ตําบลช้างคลาน
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
23 มีนาคม 2561

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี บัญชี 2560
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด ทุกท่าน

ด้วย สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จํากัด ได้กาํ หนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุ มใหญ่ ช้ัน 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตําบล
ท่ าศาลา อําเภอเมื อง จังหวัด เชี ยงใหม่ เริ่ ม ลงทะเบี ย นตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้น ไป ซึ่ งมี ระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจําปี ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2560
3.2 รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2559
3.3 รับทราบข้อเสนอแนะจากสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
3.4 รับทราบข้อเสนอแนะจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2560
4.2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560
4.3 พิจารณาอนุมตั ิแผนงาน และงบประมาณ ประจําปี 2561
4.4 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ
4.5 พิจารณากําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั
4.6 พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2561
4.7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่ 18 ประจําปี 2561
4.8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด
4.9 พิจารณานําเงินรอตรวจสอบเข้าเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
4.10 พิจารณาหนังสื ออุทธรณ์การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560

-2จึงขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ

( นายอินทปั ตร บุญทวี )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด

หมายเหตุ

1. ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเข้าร่ วมประชุม เวลา 12.00 น.
2. ปิ ดลงทะเบียนเข้ าประชุมเวลา 14.00 น. ทั้งนี้สหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณาบันทึกข้อความชี้แจง
เหตุผลการมาลงทะเบียนหลังเวลาที่สหกรณ์ฯกําหนด หรื อชี้แจงเหตุผลการไม่ได้รับเบี้ยประชุม
ตามเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยประชุมของสหกรณ์ฯ (ค่าพาหนะ 400 บาท/คน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-277199
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ผลการดําเนินงานประจําปี
พ.ศ. 2556 – 2560
รายการ
จํานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ระหว่างปี
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ
(ขาดทุนสุทธิ)

(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ. 2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

1,722

1,663

1,614

1,511

1,478

46,605,890.00
2,367,247.26

50,225,090.00
2,731,435.01

55,077,730.00
2,987,596.91

58,334,670.00
1,861,045.93

63,994,860.00
2,203,504.99

192,592.61

285,592.61

331,592.61

316,592.61

329,292.61

76,039,380.00

40,665,465.00

51,426,670.00

72,602,935.00

51,176,310.00

(บาท) 127,249,851,71 116,797,634.82 114,589,474.32 127,460,593.75 123,991,705.46
(บาท) 75,818,913.09 61,068,544.30 57,413,049.97 63,526,157.15 50,943,996.36
(บาท)
9,501,239.80 11,027,215.38 10,222,447.27 11,064,487.83 11,162,554.81
(บาท)
7,236,031.05 8,540,242.48 11,442,942.40 7,642,359.77 4,642,379.34
(บาท)

2,265,208.75

2,486,972.90

(1,220,495.17)

3,422,128.06

6,520,175.47

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ทราบ
1. ขอต้อนรับสมาชิก และแนะน�ำผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560
1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. ............................................................................................................
2. องค์ ประชุม
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ. 2551 ข้อ 69 องค์ประชุมใน
การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จ�ำนวน ................................... คน จึงถือว่าครบองค์
ประชุม
ทีป่ ระชุ ม: ...............................................................................................................................................

12 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2559
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2559
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
วัน ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้ องสั นพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ ว อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สมาชิกเข้าร่ วมประชุม จ�ำนวน 773 คน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด
จ�ำนวน 1,535 คน
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
		
1. นายชูศกั ดิ์
ฆะปัญญา
		
2. นางสาวเกษรา เรื อนกุณา

ผูอ้ ำ� นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
ผูส้ อบบัญชี

เริ่มประชุ มเวลา 14.00 น.
		
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิ ดประชุมและด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี ทราบ

1.1 เรื่ องขอต้อนรับสมาชิก และแนะน�ำผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
		
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการด�ำเนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์และแนะน�ำ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ
ทราบ
1.2 องค์ประชุม
		
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551 ข้อ 69 องค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิก
ทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จ�ำนวน 751 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2558

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
บัญชี 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจ�ำนวน 537 คน คณะกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 14 คน มีสมาชิกสหกรณ์
จ�ำนวน 523 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�ำนวน 6 คน รวมทั้งหมดมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุม จ�ำนวน 537 คน
		
คณะกรรมการด�ำเนินการฯชุดที่ 16 ได้จดั ท�ำรายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
บัญชี 2558 เรี ยบร้อยแล้ว (รายงานประจ�ำปี 2559 หน้า 12 – 25)
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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คณะกรรมการดําเนิ นการฯชุดที่ 16 ได้จดั ทํารายงานบันทึ กการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี บัญชี
รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560
2558
เรี ยบร้อยแล้ว (รายงานประจําปี 2559 หน้า 12 – 25)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง
		
จึ
่ประชุมพิจารณาให้มกใหญ่
ารรับสรอง
มติที่ประชุม
รังบเสนอที
รองรายงานการประชุ
ามัญประจําปี 2558
มติทปี่ ระชุ ม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2558

2.2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ วสิ ามัญประจําปี 2558
		
2.2
พิจารณารั
บรองรายงานการประชุ
มใหญ่
ประจ�ำจํปีา2558
สหกรณ์
ออมทรั
พย์ขา้ ราชการส่ วนท้
องถิวส่ินามั
เชีญยงใหม่
กัด ได้ประชุ มใหญ่วิสามัญประจําปี บัญชี
		
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ประชุมใหญ่วสิ ามัญประจ�ำปี
2558 เมื่ อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมื องเชี ยงใหม่ จังหวัด
บัญชี 2558 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ยงใหม่
โดยมีโดยมี
ผูม้ าประชุ
มจํมาจ�นวน
คณะกรรมการดํ
นการ
จํานวน
มาชิ กสหกรณ์
จาํ นวน 120
จัเชีงหวั
ดเชียงใหม่
ผมู ้ าประชุ
ำนวน140
140 คน
คน คณะกรรมการด�
ำเนิานเนิการ
จ�ำนวน
12 คน12มีสคน
มาชิมีกสสหกรณ์
จำ� นวน 120
คน
จ�ำนวน
7 คน7 คน
คนและเจ้
และเจ้าหน้
าหน้าทีา่สทีหกรณ์
่สหกรณ์
จํานวน
คณะกรรมการด�
ำเนิาเนิ
นการฯชุ
ดทีด่ ที16
ได้จจดั ดั ทํท�าำรายงานบั
รายงานบันนทึทึกกการประชุ
วสิ วามั
ญประจ�
ำปี าปี บัญชี
คณะกรรมการดํ
นการฯชุ
่ 16 ได้
การประชุมใหญ่
มใหญ่
ิสามั
ญประจํ
บัญชี 2558 เรี ยบร้อยแล้ ว (รายงานประจ�ำปี 2559 หน้า 26 – 29)
2558 เรี ยบร้อยแล้จึวง(รายงานประจํ
2559 หน้
า 26บรอง
– 29)
		
เสนอที่ประชุมพิาปีจารณาให้
การรั
จึงเสนอที่ประชุมพิมจใหญ่
ารณาให้
บรอง
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุ
วสิ ามักญารรั
ประจ�
ำปี 2558
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่ วสิ ามัญประจําปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2559

ระเบียบวาระที่ 3 นายอิ
เรื่ อง นรับทปัทราบรายงานผลการดํ
าเนินงานในรอบปี
2559
		
ตร บุญทวี ได้กล่าวรายงานผลการด�
ำเนินงานในรอบปี
2559 ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ
ดังนี้
นายอินทปัตร บุญทวี ได้กล่าวรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ
3.1
เปรีเปรี
ยบเที
ยบปียบปี
25582558
ดังนี้
3.1ผลการด�
ผลการดํำเนิาเนินงานปี
นงานปี2559
2559
ยบเที
รายการ
จํานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ระหว่างปี
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
หนี้สินทั้งสิ้ น

(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ.2558
1,614
55,077,730.00
2,987,596.91

พ.ศ.2559

เพิม่ (ลด)

1,511
58,334,670.00
1,861,045.93

(103)
+3,256,940.00
(1,126,550.98)

331,592.61

316,592.61

(15,000.00)

51,426,670.00

72,602,935.00

+21,176,265.00

10,222,447.27
11,442,942.44
(1,220,495.17)
114,589,474.32
57,413,049.97

11,064,487.83
7,642,359.77
3,422,128.06
127,460,593.75
63,526,157.15

+842,040.56
(3,800,582.67)
+2,201,632.89
+12,871,119.43
+6,113,107.18

14

14 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

www.cmsahakorn.com

3.2 จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2559
ณ วั3.2
นทีจ�่ ำ31นวนสมาชิ
ธันวาคมก2559
ฯ มีสมาชิกชาย 677 คน หญิง 834 คน
		
ณ วันสหกรณ์
สิ้นปี 2559
ณ วัสนมาชิ
ที่ 31กธัสหกรณ์
นวาคม จํ2559
รวมมี
านวนสหกรณ์
1,511ฯคนมีสมาชิกชาย 677 คน หญิง 834 คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน 1,511 คน
โดยมี
รายละเอี
โดยมี
รายละเอียดการเปลี
ยดการเปลี่ยนแปลงระหว่
่ยนแปลงระหว่าางปีงปี ดัดังงนีนี้ ้
		
จ�ำนวนยอดสมาชิ
ก ยกมาณณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธันวาคม
วาคม2558
2558		 1,6141,614คน
จํานวนยอดสมาชิ
ก ยกมา
		
สมาชิ
าใหม่
ในรอบปีบัญบัชีญชี2559
2559				 148 148คน
สมาชิ
กเข้กาเข้ใหม่
ในรอบปี
		
สมาชิ
กลาออกในรอบปีบัญบัชีญชี2559
2559			
สมาชิ
กลาออกในรอบปี
251 251คน
		
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,511
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,511 คน

คน
คน
คน
คน

3.3 ทุนเรื อนหุ้น เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2555 - 2559
รายการ
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ทุนเรื อนหุน้
41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 55,077,730.00 58,334,670.00
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 51,426,670.00 72,602,935.00
เงินรับฝากจากสมาชิก 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 1,079,845.13 1,336,855.15
3.4 การให้ บริการสิ นเชื่ อแก่ สมาชิกปี 2558 - 2559
ประเภทของเงินกู้
พ.ศ.2558
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
(บาท)
9,026,670.00
เงินกูส้ ามัญ
(บาท)
39,272,000.00
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
(บาท)
1,843,000.00
เงินกูท้ ุนเรื อนหุ น้
(บาท)
1,285,000.00
เงินกูเ้ พื่อซื้ อสิ นค้า
(บาท)
0.00
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื นสวัสดิการ (บาท)
0.00
รวม
(บาท)
51,426,670.00

พ.ศ.2559
11,498,210.00
56,670,275.00
2,965,000.00
1,338,000.00
96,450.00
35,600.00
72,603,535.00

3.5 รายได้ รายจ่ ายกําไรสุ ทธิปี 2555 - 2559
รายการ
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
รายได้
(บาท) 6,962,476.32
9,501,239.80 11,027,215.38
รายจ่าย
(บาท) 5,257,847.54
7,236,031.05 8,540,242.48
กําไรสุ ทธิ (บาท) 1,038,403.73
2,265,208.75 2,486,972.90

พ.ศ. 2558
10,222,447.27
11,442,942.44
(1,220,495.17)

เพิม่ (ลด)
+2,471,540.00
+17,398,275.00
+1,122,000.00
+53,000.00
+96,450.00
+35,600.00
+21,176,865.00

พ.ศ. 2559
11,064,487.83
7,642,359.77
3,422,128.06
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3.6 สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2555 - 2559
รายการ (บาท)
พ.ศ.2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
สิ นทรัพย์
101,449,976.22 127,249,851.71 116,797,634.82 114,589,474.32
หนี้สิน
56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 57,413,049.97
ทุนสหกรณ์
44,630,382.87 51,430,938.62 55,729,090.52 57,176,424.35

พ.ศ. 2559
127,460,593.75
63,526,157.15
63,934,436.60

่อโปรดทราบ
		 จึงเรีจึยงนมาเพื
เรี ยนมาเพื
่อโปรดทราบ
มติทมติี่ปทระชุ
ม ม รับทราบ
ปี่ ระชุ
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2559
ระเบียบวาระทีนางระวี
่ 4 เรื่ อวงรรณ
รับทราบรายงานผู
้ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2559
ธรรมสานุ กุล ผูต้ รวจสอบกิ จการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผูต้ รวจสอบกิ จการ
		
นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้กล่าวรายงานผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
ป
ระจํ
า
ปี
2559
ทราบดังงนีนี้ ตามที
่ สหกรณ์
ออมทรั
ขา้ ราชการส่
นท้่นอเชีงถิ
้ ตามที่สหกรณ์
่ นเชี ยจ�งใหม่
สหกรณ์ประจ�ำปี 2559ให้ให้ทที่ ปี่ประชุ
ระชุมมใหญ่
ใหญ่รรับับทราบดั
ออมทรั
พย์ขพา้ ย์ราชการส่
วนท้อวงถิ
ยงใหม่
ำกัด
จํากัโดยมติ
ด โดยมติ
ท
่
ี
ป
ระชุ
ม
ใหญ่
ส
ามั
ญ
ประจํ
า
ปี
2558
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
27
พฤษภาคม
2559
เลื
อ
กตั
ง
ให้
ข
า
้
พเจ้
า
นางระวี
ว
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้า้ นางระวีวรรณ ธรรมสานุรรณ
กลุ
ธรรมสานุ
กุล และนางสาวจิ
ะพีนรผู์ เชื
ต้ รวจสอบกิ
สุ ดวั2559
นที่ 31นั้นธันวาคม 2559
และนางสาวจิ
ณห์ระพีร์ เชื้ณ
อพูห์ลรเป็
ต้ รวจสอบกิ
จการประจ�
ำปี บัจญการประจํ
ชี สิ้ นสุ ดวัานปีทีบั่ ญ
31ชีธัสิน้ นวาคม
้ อพูล เป็ นผู
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอ�ำนาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็ น
นั้น		
ประจ�ำทุกเดือนต่ผูอต้ ทีรวจสอบกิ
่ประชุมคณะกรรมการด�
โดยได้
ช้ ีแจงรายละเอี
ยด เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอเพื่อการน
จการได้ปฏิ บำตั เนิิ หนน้การ
าที่ ตามอํ
านาจหน้
าที่ และได้
พิจารณาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2559 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประจําทุกเดือนต่อที่ ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ โดยได้ช้ ี แจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอเพื่อการ
1. วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
พิจารณาของคณะกรรมการดํ
นการ สําหรับผลการตรวจสอบประจํ
สามารถสรุ ปญได้
นี้
		
1.1 เพื่อาเนิ
ตรวจสอบการปฏิ
บตั ิงานของสหกรณ์ให้เาป็ปีน2559
ไปตามพระราชบั
ญัตดิสงั หกรณ์
พ.ศ. 2542
การตรวจสอบ
ระเบีย1.บ ข้อวับัตงถุคัปบระสงค์
และมติ
ของสหกรณ์ที่ได้กำ� หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ 1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิ บตั ิ งานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
1.2 เพื
่อตรวจสอบความถู
กต้องสมบู
รณ์ของการจัที่ดปท�ระชุ
ำบัญมชีใหญ่
และเอกสารประกอบรายการบั
ญชีให้
ระเบี		
ยบ ข้อบังคับ และมติ
ของสหกรณ์
ที่ได้กาํ หนดไว้
ตลอดจนมติ
และที่ประชุ มของคณะกรรมการ
องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด รวมถึงระเบียบและค�ำ
ดําเนิถูกนต้การ
แนะน�ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนดขึ้น
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทําบัญชี และเอกสารประกอบรายการบัญชี ให้
		
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ขอ้ สังเกตและข้อ
ถูกต้เสนอแนะในการปรั
องตรงตามหลักการบั
่ี รับ่มรองทั
ายทะเบี ยบนสหกรณ์
กาํ หนด รวมถึงระเบี ยบและ
บปรุญงเพืชี ท่อเพิ
ประสิว่ ทไปและตามระเบี
ธิภาพ และประสิ ทยธิบที
ผล่ นในการปฏิ
ตั ิงานของสหกรณ์
คําแนะนําที่ก2.รมตรวจบั
ญชีสหกรณ์กาํ หนดขึ้น
ขอบเขตการตรวจสอบ
		 1.3 เพื
2.1่ อตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
บัญชีททะเบี
ยน และการเงิน ตลอดจนทรั
สิน่ อหนี
ตรวจสอบและประเมิ
น ประสิ
ธิ ภ าพระบบการควบคุ
มภายในพย์เพื
ให้้ สขิ น้อทัสั้ งงปวงของ
เกตและ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้
จริ งของสหกรณ์
ที่เป็ นอยูทจ่ ริธิงผล ในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ข้อเสนอแนะในการปรั
บปรุ งเพื่ออเพิเท็่มจประสิ
ทธิ ภาพ และประสิ
		
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะน�ำแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์ ทั้งวิชาการ
หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้ สินทั้งปวงของ
และทางปฏิบตั ิใ2.1
นกิจตรวจสอบเอกสาร
การนั้นๆ
สหกรณ์
เพื่อทราบฐานะและข้
อเท็จจริ งของสหกรณ์
ที่เงป็ตัน้ งอยู
ริ งาที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและหลัก
		
2.3 ตรวจสอบการจั
ดจ้าง และแต่
เจ้าจ่ หน้
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนิ นธุ รกิ จแต่ ละประเภทของสหกรณ์ เพื่ อ
ประกัน
ตรวจสอบการปฏิ
บตั ิงานตามแผนงาน
จ่ายเงิ
นตามงบประมาณของสหกรณ์
รวม
ประเมินผลและอาจให้2.4
ขอ้ แนะนํ
าแก่คณะกรรมการดํ
าเนิ นการ ผูจและการใช้
้ ดั การ และเจ้
าหน้
าที่อื่นๆของสหกรณ์ ทั้งวิชาการ
ทั้งข้อสังบเกต
และข้
อเสนอแนะที
และทางปฏิ
ตั ิในกิ
จการนั
้ นๆ ่เป็ นประโยชน์ซ่ ึงสามารถปฏิบตั ิได้จากที่ประชุมใหญ่
2.3 ตรวจสอบการจัด จ้าง และแต่ งตั้งเจ้าหน้าที่ ข องสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญ ญาจ้างและ
สหกรณ์
ออมทรั
16 หลั
กประกั
นพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
2.4 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์รวมทั้ง
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2.5 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�ำสัง่ ของสหกรณ์
		
2.6 ติดตามผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งแผน
งานข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสัง่ ต่างๆ
3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
		
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ
และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน สรุ ปได้ดงั นี้
		
3.1 ผลการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,614 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 148 คน ออกจากสหกรณ์ 251 คน
สมาชิกคงเหลือสิ้ นปี 1,511 คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์ฯมีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้ น 127,460,593.75 บาท และในรอบปี
สหกรณ์ มีรายได้ท้ งั สิ้ น 11,064,487.83 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 7,642,359.77 บาท ในสิ้ นปี บัญชี 2559 ทางสหกรณ์มีผล
ก�ำไรสุ ทธิ 3,422,128.06 บาท
		
3.2 ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
		
คณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่ วนงานและการ
ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่ วนงานที่กำ� หนด การปฏิบตั ิงาน
ส่ วนใหญ่เป็ นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ มีการปรับปรุ งระเบียบต่างๆให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ
		
3.3 ด้านบัญชี
		
สหกรณ์ได้บนั ทึกรายการบัญชีเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำ� หนดไว้ จัดท�ำรายงาน งบทดลองประจ�ำเดือนทุกเดือนเรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของ
บริ ษทั ไอโซแคร์ซิสเตมส์ จ�ำกัด ท�ำให้รายงานบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่างๆถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ ว
และสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
		
3.4 ด้านการเงิน
		
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จ�ำนวนเงิน 28,178.10 บาท ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
นายภมรพล กาลอ หัวหน้าการเงินและบัญชี และเงินฝากธนาคาร คงเหลือตามบัญชี วันสิ้ นปี จ�ำนวน 5,677,539.38 บาท
ถูกต้องตามบัญชีและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจ�ำนวนมาก ซึ่งจากการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็ นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์เป็ นเงินสด
แต่มิได้แจ้งผูโ้ อน สหกรณ์ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทางพบว่าส่ วนใหญ่ฝากโดยใบน�ำฝากธนาคาร
ระบุผนู ้ ำ� ฝากเป็ นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผเู ้ ป็ นเจ้าของเงินโอนได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำ� เนินการออกหนังสื อสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพื่อประโยชน์
ของสมาชิกสหกรณ์
		
3.5 ด้านสิ นเชื่อ
		
สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จ�ำนวน 571 สัญญา		
จ�ำนวน 11,498,210.00 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ		
จ�ำนวน 323 สัญญา		
จ�ำนวน 61,104,725.00 บาท
		
วันสิ้ นปี มีเงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จ�ำนวน 270 สัญญา		
จ�ำนวน 3,813,994.43 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ		
จ�ำนวน 735 สัญญา		
จ�ำนวน 116,772,521.51 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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การให้กเู้ ป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่ วนใหญ่ถูก
ต้องเรี ยบร้อย มีขอ้ บกพร่ องบ้างเล็กน้อยซึ่ งไม่เป็ นสาระส�ำคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
		
3.6 ด้านการลงทุน
		
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุน้ และเงินฝากประจ�ำมีกำ� หนดระยะเวลา 3-6 เดือน ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปั นผลและดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�ำใน
อัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
		
3.7 ด้านเงินรับฝาก
		
สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝาก คงเหลือ 3 ประเภท คือ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2% จ�ำนวนเงิน
331,104.33 บาท
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3%		
จ�ำนวนเงิน
748,651.13 บาท
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5%		
จ�ำนวนเงิน
246,985.79 บาท
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเงินกู้ 2%
จ�ำนวนเงิน
10,113.90 บาท
		
3.8 การติดตามผลและการแก้ไขปัญหา
		
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจ
สอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการปฏิบตั ิและแก้ไขให้ถูกต้องตาม
รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน เรี ยบร้อยแล้ว
		
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุ ม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดประจ�ำปี 2559

		
นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ข้อที่ 23 ก�ำหนดว่า “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี”
		
คณะกรรมการด�ำเนินการได้จดั ท�ำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี บัญชี 2559 โดยมีผสู ้ อบบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2559
(หน้าที่ 37-54)
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม
อนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�ำปี 2559
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ระเบียยบวาระที
มัตกิ ารจั
ไรสุ ทธิำไรสุ
ประจํ
2559 ำปี 2559
บวาระที่ 6่ 6เรื่ อเรืง่ อพิงจารณาอนุ
พิจารณาอนุ
มตั ดกิ สรรกํ
ารจัดาสรรก�
ทธิาปีประจ�

		
ในรอบปีบับัญชี 2559
2559 สหกรณ์
สหกรณ์มีกำา�ํ ไรสุ ทธิธิ จ�จํำานวน
ในรอบปี
นวน 3,422,128.06
3,422,128.06บาท
บาท คณะกรรมการด�
คณะกรรมการดํำเนิ
าเนินนการ
การ
สหกรณ์
เสนอที่่ปประชุ
สหกรณ์ฯฯ ชุชุดดทีที่ ่ 16
16 จึจึงงเสนอที
ระชุมมพิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมตั ตั ิกิการจั
ารจัดดสรรก�
สรรกํำาไรสุ
ไรสุททธิธิดดงั งกล่
ั กล่าวาวให้ให้เป็เป็นนไปตามข้
ไปตามข้ออบับังคังคับบสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ฯ
ข้ข้ออทีที่ ่ 28
28 ดัดังงนีนี้ ้ (รายงานกิ
(รายงานกิจจการประจ�
การประจํำาปีปี 2559
2559หน้
หน้าา55)
55)
รายการ
ปี 2559
ปี 2557
บาท
%
บาท
%
1. จัดสรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของกําไร
342,335.06 10.00 249,568.94 10.04
สุ ทธิ
2. เป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.88
10,000.00
0.40
ไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.-บาท
3. เป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก
2,311,680.00 67.54 1,664,552.45 66.94
ร้อยละ 4.45 (ปี 2557 ร้อยละ 3.70)
4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนดอกเบี้ยชําระ
379,113.00 11.08 274,851.51 11.06
ระหว่างปี อัตราร้อยละ 3.60 (ปี 2557 ร้อยละ 2.80)
5. เป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10
300,000.00
8.77 188,000.00
7.56
ของกําไรสุ ทธิ
6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2
17,000.00
0.50
20,000.00
0.80
ของทุนเรื อนหุ น้
7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ10
13,000.00
0.38
20,000.00
0.80
ของกําไรสุ ทธิ
8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10
3,000.00
0.09
20,000.00
0.80
ของกําไรสุ ทธิ
9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10
13,000.00
0.38
20,000.00
0.80
ของกําไรสุ ทธิ
10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน
13,000.00
0.38
20,000.00
0.80
รวม
3,422,128.06 100.00 2,486,972.90 100.00
มติ
มติททปี่ ี่ประชุ
ระชุมม

เสนอที่ป่ประชุ
ระชุมมพิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมตั ตั ิ ิ
จึจึงงเสนอที
นเอกฉันนท์ท์ อนุ
อนุมมตั ตั กิ กิ ารจั
ารจัดดสรรกํ
สรรก�าำไรสุ
ไรสุททธิธิปประจํ
ระจ�าำปีปี 2559
2559 ตามที
ตามที่เเ่ สนอ
สนอ
เป็เป็นเอกฉั

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัตแิ ผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่ าย
ประจําปี 2560
นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และประมาณการรายรับรายจ่ายประจําปี บัญชี 2560 ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจําปี 2559 หน้าที่ 56 – 64 ดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่ าย
ประจ�ำปี 2560
		
นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และประมาณการรายรับ -

รายจ่าย ประจ�ำปี บัญ1.ชีด้2560
ตามรายละเอี
านจํานวนสมาชิ
ก ยดรายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้าที่ 56 – 64 ดังนี้
1. ด้ านจ�ำนวนสมาชิ
ณ วันที่ 31กธันวาคม 2559 สหกรณ์มีสมาชิดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,511 คน
		
ณ วักนเข้ทีา่ ใหม่
31 ธันจําวาคม
สหกรณ์
มาชิด12คงเหลื
วันที่ 31 อธันเมื
นวาคม
นวน
ในระหว่างปี มีสมาชิ
นวน 2559
148 คน
เฉลี่ยเดืมอีสนละ
คน ซึอ่ งณ
ลดลงจากก่
่อเปรี2559
ยบเทีจ�ยำบสั
ดส่1,511
วนการคน
ในระหว่
งปี มีสมาชิ
เพิ่มขึ้นาของปี
2558กเข้าใหม่ จ�ำนวน 148 คน เฉลี่ยเดือนละ 12 คน ซึ่ งลดลงจากก่อนเมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่ วนการเพิ่ม
ขึ้นของปี 2558 ในประมาณการปี 2560 สหกรณ์ ฯ มีแผนการรับสมัครสมาชิ กเข้าใหม่เพิ่มขึ้ นระหว่างปี 200 คน
		
ในประมาณการปี
สหกรณ์ใฯห้เพิมี่มแผนการรั
ครสมาชิ
กเข้างใหม่
เพิ่มขึ้นทระหว่
200 คน
โดยเพิ่มการประชาสั
มพันธ์ขอ้ มูลข่า2560
วสารสหกรณ์
ขึ้ น ให้ผบูท้ ี่สมั
สนใจได้
ทราบถึ
ประโยชน์
ี่ จะได้ารงปีับจากการ
โดยเพิ
การประชาสั
เป็ น่มสมาชิ
กสหกรณ์มพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์ให้เพิ่มขึ้น ให้ผทู ้ ี่สนใจได้ทราบถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเป็ 2.นสมาชิ
ด้ านทุกนสหกรณ์
เรื อนหุ้น
2.ณด้วัานนทุ
น
เรื
้ น 2559 สมาชิ กได้ออมเงินเป็ นทุนเรื อนหุ น้ จํานวนทั้งสิ้ น 5,833,467 หุ น้ หรื อ
ที่ 31 ธัอนนหุ
วาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
อมเงิ2558
นเป็ นทุจํนา นวน
เรื อนหุ3,256,940.00
น้ จ�ำนวนทั้งสิ้ นบาท
5,833,467
หุน้ ่ ย เดืหรือ นละ
อมูลค่า
มู ล ค่ า เที ย บกับ 58,334,670.00
บาท2559
เพิ่ ม ขึสมาชิ
ธิ จอากปี
หรื อ เฉลี
้ นสุ ทกได้
เทีย371,411.67
บกับ 58,334,670.00
บาท เพิ่มก่ขึอ้ นนสุเมืท่ธิอจเปรี
ากปียบเที
2558
3,256,940.00
หรื อเฉลี่ยเดือนละ 371,411.67 บาท
บาท ซึ่ งลดลงจากปี
ยบสัจ�ดำนวน
ส่ วนการเพิ
2558
่มขึ้นของปีบาท
ซึ่งลดลงจากปี ก่อน เมืในประมาณการปี
่อเปรี ยบเทียบสัดส่2560
วนการเพิ
2558
่มขึ้นฯ ของปี
สหกรณ์
มี แผนการระดมทุ
นจากสมาชิ กให้เป็ นไปตามระเบี ยบชอง
		
ในประมาณการปี
2560
สหกรณ์
ฯ
มี
แ
ผนการระดมทุ
นจากสมาชิ
เป็ นไปตามระเบี
สหกรณ์ โ ดยทางสหกรณ์ ฯ ดํา เนิ น การสอบถามข้อ มู ล เงิ น เดื อ นของสมาชิ
ก จากหน่กวให้ยงานต้
น สั ง กัด เพืย่ อบของ
ใช้
สหกรณ์
โดยทางสหกรณ์น้ ฯของสมาชิ
ด�ำเนินกการสอบถามข้
อมูลดเงิส่นวเดืนการสะสมหุ
อนของสมาชิน้ ของสมาชิ
กจากหน่วกยงานต้
งกัดนเชืเพื่ อกบสหกรณ์
่อใช้ประกอบ
ประกอบการสะสมหุ
และการกําหนดสั
ที่ใช้บรินกสัารสิ
การสะสมหุ
น้ ของสมาชิ
ก และการก�
ดส่กวแู้ นการสะสมหุ
น้ ของสมาชิ
กที่ใช้บริ การสิ
ห้เป็ นาไป
ให้เป็ นไปตามกํ
าหนดในระเบี
ยบว่าด้ำหนดสั
วยการให้
ก่สมาชิ กสหกรณ์
ดังนั้น การสะสมทุ
นเรืนอเชื
นหุ่อน้กบสหกรณ์
ในปี 2560ใคาดว่
ตามก�
ด้วยการให้
กสหกรณ์
ดังนั้น การสะสมทุ
อนหุ2559
น้ ในปีประมาณ
2560 คาดว่
าจะมีการ
จะมีำหนดในระเบี
การสะสมทุนยบว่
เรื อานหุ
้นเพิ่มขึ้ นกแู้มูก่ลสค่มาชิ
าประมาณ
62,000,000.00
บาท เพิ่มขึน้ นเรืจากปี
3,600,000.00
สะสมทุ
้ เพิ่มขึ้น มูลค่าประมาณ 62,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 3,600,000.00 บาท
บาท นเรื อนหุ น
3. ด้ านเงินรับฝาก
		
ณ3. ด้วันานเงิ
ที่ น31รับธัฝาก
นวาคม 2559 สหกรณ์มียอดเงินฝากออมทรัพย์คงเหลือทางบัญชี เมื่อเปรี ยบเทียบ
ณ วัน2558
ที่ 31โดยรวมมี
ธันวาคมก2559
นฝากออมทรั
พ ย์คงเหลื
ชี เมื่ อเปรี
บเที ย2560
บ
ยอดเงินฝากคงเหลือในปี
ารเพิ่มสหกรณ์
ขึ้นของเงิมียนอดเงิ
ฝากออมทรั
พย์ท้ งั หมดคิ
ดเป็ นอทางบั
ร้อยละญ24.45
ซึ่งยในปี
ยอดเงินฝากคงเหลื
อในปี 2558 โดยรวมมี
การเพิ่มขึ้นกของเงิ
นฝากออมทรั
ทางสหกรณ์
ฯจึงมีแผนการระดมเงิ
นรับฝากจากสมาชิ
รายละเอี
ยดดังนี้ พย์ท้ งั หมด คิดเป็ นร้อยละ 24.45 ซึ่ งในปี
2560 ทางสหกรณ์ฯจึงมีแผนการระดมเงินรับฝากจากสมาชิก รายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินฝาก
ปี 2558
ปี 2559
ประมาณการปี 2560
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (บาท)
จํานวนเงิน (บาท)
- เงินฝากออมทรัพย์ (กองทุน) 2%
501,577.60
331,104.33
250,000.00
- เงินฝากออมทรัพย์ (เงินกู)้ 2%
0.00
10,113.90
50,000.00
- เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 3%
451,305.08
714,786.97
800,000.00
- เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน 3.5%
94,094.47
246,985.79
300,000.00
รวม
1,046,977.15
1,302,990.99
1,400,000.00
* หมายเหตุ ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กองทุน) 2% ทางสหกรณ์ฯ ได้ยกเลิกกองทุน บัญชี เงินฝากที่คงเหลือรอการ
ปิ ดบัญชี
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4. ด้ านการให้ บริการเงินกู้แก่ สมาชิก
		
4. ด้ด้าานการให้
บบริริกการเงิ
มาชิกก
นการให้
ารเงินนกูกู้ แ้ แก่ก่สสมาชิ
4.14.ในปี
2559 คณะกรรมการสหกรณ์
ชุดที่ 16 ได้อนุมตั ิสินเชื่ อประเภทต่างๆจํานวน 894 ราย เป็ น
		
4.1
ในปี
2559
คณะกรรมการสหกรณ์
ที่ 16
ได้อนุมตั ิสินเชื่อประเภทต่างๆจ�ำนวน 894 ราย
4.1 ในปีบาท
2559
คณะกรรมการสหกรณ์
ชุดชทีุด่ 16
เงินจํานวน 72,602,535.00
ตามรายละเอี
ยดเงินกูป้ ระเภทต่
างๆได้ดัองนุนีม้ ตั ิสินเชื่ อประเภทต่างๆจํานวน 894 ราย เป็ น
เป็ นเงิเงินนจํจ�าำนวน
นวน 72,602,535.00 บาทตามรายละเอี
ตามรายละเอี
กูป้ ระเภทต่
ยดเงิยนดเงิ
กูป้ นระเภทต่
ดัางๆ
งนี้ ดังนี้
ประเภท 72,602,535.00ปีบาท
2558
ปีางๆ2559
ประมาณการปี 2560
ประเภท
ปี
2558
ปี
2559
ประมาณการปี
เงินกู้
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํ2560
านวนเงิน
เงินกู้
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
- ฉุกเฉิ น
479
9,026,670.00
571
11,498,210.00
600
15,000,000.00
- ฉุกเฉิ น
479
9,026,670.00
571
11,498,210.00
600
15,000,000.00
- สามัญ
250
42,400,000.00
323
61,104725.00
400
70,000,000.00
- สามัญ
250
42,400,000.00
323
61,104725.00
400
70,000,000.00
729
51,426,670.00
894
72,602,935.00
1,000
85,000,000.00
รวม
729
51,426,670.00
894
72,602,935.00
1,000
85,000,000.00
รวม
ทั้งทันีง้ นีทางคณะกรรมการสหกรณ์
ชุดทีที่ ่ 16
ได้กกาําํ หนดกลยุ
หนดกลยุททธ์ธ์หลั
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์และเงื
และเงื
่อนไขเงิ
นป้ กูระเภท
ป้ ระเภท
16
่อนไขเงิ
้ ทางคณะกรรมการสหกรณ์
ทั้งนี้ ้ ทางคณะกรรมการสหกรณ์
ชุดชทีุด่ 16
ได้กได้ำ� หนดกลยุ
ทธ์ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเงิ
นกูนป้ กูระเภทต่
างๆ
ต่างๆ
เพื่อเพือํ่อานวยความสะดวกให้
สสมาชิ
กกและเพื
่อ่อประสิ
ททธิธิภภาพในการบริ
าพในการบริหหารสิ
ารสินนเชืเชื่ อ่ อสหกรณ์
สหกรณ์เพิเ่มพิขึ่ม้ นขึ้นอาทิอาทิ
เช่การ
น การ
ต่
า
งๆ
อํ
า
นวยความสะดวกให้
มาชิ
และเพื
ประสิ
เ
ช่
น
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้สมาชิก และเพื่อประสิ ทธิภาพในการบริ หารสิ นเชื่อสหกรณ์เพิม่ ขึ้น อาทิเช่น การปรับ
ปรับปรัโครงสร้
างหนี
การจัดดชัชั้ น้ นคุคุณณภาพของลู
กหนี้ ,้ , กํกําาหนดเงื
หนดเงื่ อนไขเงินนกูเ้กูพืเ้ ่พือเหตุ
่ อเหตุุ กฉเฉิุ กนเฉิไม่
นไม่ช้ใผชู้ค้ ้ผาํ ูค้ ้ าํ
้ ลูกหนี้ คา้้ คงชํ
บาโครงสร้
างหนี
งชําระ,
าระ,
ภาพของลู
โครงสร้
งหนี้ลูกหนี
ำระ, า้ การจั
ดชัการจั
กหนี้, ก�กำหนี
หนดเงื่อนไขเงิ่ อนนไขเงิ
กูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นฉไม่
ใช้ผคู ้ ้ ำ�ใประกั
น,
้ คา้ ้ ลงช�ูกหนี
้ นคุณภาพของลู
ประกั
น, พนั
กงานจ้
างตามภารกิ
จและพนั
กกงานจ้
าางทั
ว่ ว่ ไปสามารถคํ
ประกันนเงิเงินนกูกูส้ ส้ ามัามัญญประเภทต่
ประเภทต่
างๆได้
ตามเงื
่อนไข
้้ าประกั
ประกั
น
,
พนั
ก
งานจ้
า
งตามภารกิ
จ
และพนั
งานจ้
งทั
ไปสามารถคํ
า
า
งๆได้
ต
ามเงื
่
อ
นไข
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไปสามารถค�้ำประกันเงินกูส้ ามัญประเภทต่างๆได้ตามเงื่อนไขที่กำ� หนด
ที่กาํ หนด เป็ นต้น
เป็ นต้ทีน่กาํ หนด เป็ นต้น
4.2
งชํ
ระที
่อเผืหนี
ยจะย
้ สงสั
สหกรณ์ฯฯฯมีมีแมีแผนการเร่
แผนการเร่
ผนการเร่งงรังรัดรัดดหนี
หนี
าาระที
่ท่ทางสหกรณ์
ฯ ฯได้ฯได้
ตได้
งสั
ย้ สจะงสั
้ คคา้้ าค้ งชํ
้อ่ สหนี
้ งั ตค่้ งั าตค่เผื้ งั าค่่อเผืาหนี
		
4.24.2สหกรณ์
สหกรณ์
หนี้ ส้ ส้ สิ นิ นิ นของลู
ของลูกหนี
กหนี
า้ งช�
ำระที
่ทางสหกรณ์
างสหกรณ์
สู ญญสูไว้ญไว้ใไว้
มมาดํ
าเนิ
ระ,
โครงสร้าาางหนี
งหนี้ ้,,้ ,รีรีรีไไไฟแนนท์
ฟแนนท์หรืหรื
หรือออปิ ปิดบั
ปิดบั
ดบั
จํำานวน
นวน
ในปี2558
2558ให้ให้
ให้
มาด�
าดํ
การขยายระยะเวลาชําำาระ,
ระ, ปรั
โครงสร้
ญญชีญชีซึชี่ งซึซึจํ่ ง่ างจ�นวน
จะสู
ในปี
นปี
2558
ำาเนิเนินนนการขยายระยะเวลาชํ
การขยายระยะเวลาช�
ปรับบโครงสร้
งหนี
ฟแนนท์
เผืหนี
่อ้ สหนี
ยจะสู
ลูหนี
ก้หนี
า้ ำงชํ
าระที
่ ทางสหกรณ์
างสหกรณ์
ําหรับบลูบลูกลูกหนี
จะเรี
กเก็
ไม่
ไได้ด้ไซึด้ซึ่ งซึ่ งในปี
้ สยงสั
้ าคงชํ
าเผืค่อ่ ่าอหนี
ยจะสู
าระที
กหนี
หนี
ี่ คาดว่
าดว่าาจะเรี
าจะเรียยกเก็
ยกเก็
บไม่
่ ในปี
งในปี2559
2559
้ สงสังสั
ค่ค่าเผื
จะสู
ญญลูลูกญกหนี
ค้ คา้ งช�
ระที
่ท่ ทางสหกรณ์
กนักกนัไว้ไว้สำส� หรั
บบไม่
2559
้ ท้ ท้ ี่คที่ คาดว่
่ ผ่านมา
ค่อ่ าหนี
่อ้ สหนี
งสั
ยจะสู
มีจาจํ นวน
าํ นวน
784,129.12
ลดลงจากปี
2558
จํจําานวน
3,573,705.03
บาท
อยละ
ย อย
้ สยจะสู
่ทีานมา
่อเผืหนี
ส งสั
ยจะสู
784,129.12
ลดลงจากปี
2558
นวน
3,573,705.03
บาท
เป็ร้อนร้
้งสั
ทีที่ผ่ ผา่ นมา
ค่ค่าเผืาเผื
ญมีญจญมีำ� นวน
784,129.12
ลดลงจากปี
2558
จ�ำนวน
3,573,705.03
บาท
คิคิดดคิเป็เป็ดนนร้
82.01
ละ ละ
82.01
82.01
2560ทางสหกรณ์
ทางสหกรณ์ฯฯได้
ได้มมีแีแผนการลดการตั
ผนการลดการตั้ง้ งค่ค่าาเผืเผื่อ่อหนี
อยละ
ของค่
า าา
ในปีในปี2560
หนี้ ส้ สงสังสัยยจะสู
จะสูญญให้ให้ลดลงร้
ลดลงร้
อยละ5050
50
ของค่
		
ของค่
เผื
ยจะสู
่ตไว้
ในปี2559
2559
้ งั ใไว้
หนี่อ้ สหนี
จะสู
ในปี
นปี
2559
้ สงสังสั้ สยยงสั
เผืเผือ่ ่อหนี
จะสู
ญญทีทีญ่ต่ต้ งัที้ งัไว้
สหกรณ์ฯ ฯจะดํ
จะดําเนิ
การทางกฎหมายกับบลูลูกกหนี
นไหวทางบั
ญชีญชี
4.34.3สหกรณ์
หนี้ ค้ ค้ คา้ า้ างช�
้ งชํ
งชํำาระที
าระที
ระที่ไ่ ไม่่ ไม่ดม่ดำ�ดาํ เนิเนิาํ เนินนการเคลื
นการเคลื
การเคลื
่อนไหวทางบั
		
สหกรณ์
ฯ จะด�
ำาเนิเนินนการทางกฎหมายกั
การทางกฎหมายกั
บลูกหนี
่อ่อนไหว
ทําให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสี ยหายต้องตั้งหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ในรอบปี บัญชี น้ นั ให้เป็ นไป
ทําให้
ได้รับความเสี
หายต้องตั
งสั้ งยหนี
จะสู
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ทางบั
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้ สงสั
้ งหนีอ้ สงตั
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เป็ตามขั
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หน่วยงานที
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ให้สหกรณ์
ตาม
้ นตอนทางกฎหมาย
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าเนิ นการกั
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้ นตอนทางกฎหมาย
้ งมีอกมทั
เรี ยกเก็บหรื อไม่หกั เงินผ่านหน้าฎีกา ทําให้สหกรณ์ฯได้รับความเสี ยหาย
ยอดเรี
ยกเก็
านหน้
ำให้สสหกรณ์
หกรณ์ฯฯได้ได้รรับับความเสี
ความเสียยหาย
หาย
เรี ยกเก็
บหรืบหรื
อไม่อไม่
หกั หเงิกั นเงิผ่นาผ่นหน้
าฎีากฎีากทํา ท�าให้
5. ด้นอั
านอัตราดอกเบี
ตราดอกเบีย้ เงินให้
ให้กก้ ยู ้ ยู ืมืม
5.5. ด้ด้าานอั
ตราดอกเบีย้ ย้ เงิเงินนให้
ก้ ยู ืม
ในปี2559
2559คณะกรรมการด�
คณะกรรมการดํำาเนิเนินนการสหกรณ์
การสหกรณ์ชชุุดดทีที่ ่ 16
ตราตรา
		
ในปี
16 ได้
ได้กกาํ ำ� หนดอั
หนดอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ย้เงิยเงินนให้ให้กยู้ กืมยู้ ในอั
มื ในอั
ํ
้
ในปี
2559
คณะกรรมการดํ
า
เนิ
น
การสหกรณ์
ช
ุ
ด
ที
่
16
ได้
ก
า
หนดอั
ต
ราดอกเบี
ย
เงิ
น
ให้
ก
ย
ู
ื
ม
ในอั
ตรา
้
ร้อยละต่
อปี และได้
ประมาณการอั
ตราดอกเบี
ในปี 2560
2560 ดัดังงนีนี้ ้
ร้อยละต่
อปี และได้
ประมาณการอั
ตราดอกเบี
้ ยเงิ้ ยเงินนให้ให้กกยู้ ยูม้ื ืมในปี
ร้อยละต่อประเภทเงิ
ปี และได้ปนระมาณการอั
ตราดอกเบี
นี้
้ ยเงินให้กยู้ ืมในปี 2560 ดัปีง2559
กู้
ปี 2558
ประมาณการปี 2560
นกู้
ปี 2558
ปี8.00
2559
ประมาณการปี
ฉุกเฉิประเภทเงิ
น
8.00
8.00 2560
ฉุกเฉิสามั
นญ
8.00
8.00
8.00
สามัญ- ทัว่ ไป
9.25
9.25
9.25
- ทัว่- ไป
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9.25
9.25
เฉพาะกิจ
8.25
8.25
8.25
- ทุนเรืจอนหุน้
7.00
7.00
5.45
- เฉพาะกิ
8.25
8.25
8.25
ดิกน้ารต่างๆ
7.50
7.50
7.50
- ทุน- สวั
เรื อสนหุ
7.00
7.00
5.45
- สวัสดิการต่างๆ
7.50
7.50
7.50
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6. แผนการบริหารงานด้ านการเงิน
		
6.1 รายได้ของสหกรณ์
		
ในปี 2559 การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ มีรายได้ท้ งั หมดรวมเป็ นเงิน 11,064,487.83 บาท โดยแยกราย
ได้จากดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ละผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นเงิน 10,551,591.26 บาท และรายได้จากแหล่งต่างๆ เป็ น
เงิน 512,896.57 บาท
ในประมาณการปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้ต้ งั ประมาณการรายได้ท้ งั หมดในปี 2560 คาดว่าจะมีราย
ได้ประมาณ 11,533,000.00 บาท
		
6.2 ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
		
ในปี 2559 สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 7,642,359.77 บาท โดยแยกค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
3,772,698.80 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 3,085,531.85 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสู ญ
784,129.12 บาท
		
ในประมาณการปี 2560 สหกรณ์ฯได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด และเร่ งรัดการติดตามหนี้คา้ งช�ำระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี 2560 ประมาณ 6,621,000.00 บาท
		
6.3 ก�ำไรสุ ทธิ/ขาดทุนสุ ทธิ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ขาดทุนสุ ทธิ
3,422,128.06 บาท
		
ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น จะท�ำให้สหกรณ์ฯมีผลก�ำไรสุ ทธิในปี 2560 จ�ำนวนเงิน
4,912,000.00 บาท
		
6.4 การจ�ำแนกประโยชน์จากก�ำไรสุ ทธิ
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด มีกำ� ไรสุ ทธิ
3,422,128.06 บาท
		
* กลับสู่ สมาชิกโดยตรง
		
- ผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปั นผล ร้อยละ 4.45 จ�ำนวนเงิน 2,311,680.00 บาท
		
- ผลตอบแทนในรู ปเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 3.60 จ�ำนวนเงิน 379,113.00 บาท
		
		
		
สมาชิก ดังนี้
		
		
		

* จัดสรรเป็ นทุนต่างๆ ตามระเบียบ และข้อบังคับให้สมาชิก
- สวัสดิการให้สมาชิกโดยทางอ้อม จ�ำนวน 59,000.00 บาท
7. ด้ านสวัสดิการให้ สมาชิก
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้จดั แผนสวัสดิการให้
- ทุนสวัสดิการสมาชิก จ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ กรณี เสี ยชีวติ คนละ 3,000 บาท
- ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ของสหกรณ์
- จัดตั้งสวัสดิการเพื่อบ�ำเหน็จสมาชิก ส�ำหรับสมาชิกที่เป็ นสมาชิกติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
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8. ด้ านอื่นๆ

8. ด้ านอื่นๆ
		
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้จดั แผนการบริ หาร
ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด ได้จดั แผนการบริ หารจัดการ
จัดการด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการด�ำเนินการของสหกรณ์ ดังนี้
ด้านอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินการของสหกรณ์ ดังนี้
		
- แผนการจัดการระบบเงินรอตรวจสอบของสหกรณ์ การติดตามยอดเงินโอนผ่านบัญชีเงินฝาก
แผนการจั
การระบบเงิเ้ ป็นนรอตรวจสอบของสหกรณ์
การติ ดตามยอดเงิ นโอนผ่านบัญชี เงินฝาก
ธนาคารของสหกรณ์ที่ไม่สดามารถหาผู
เจ้าของเงินโอนได้
ธนาคารของสหกรณ์
ที่ไ- ม่สแผนการจั
ามารถหาผูดเ้ การสื
ป็ นเจ้า่ อของเงิ
โอนได้
		
สาร นสารสนเทศข้
อมูลระหว่างสหกรณ์และสมาชิกให้สมาชิกได้รับทราบ
แผนการจั
ด
การสื
่
อ
สาร
สารสนเทศข้
อ
มู
ล
ระหว่
างสหกรณ์ และสมาชิ กให้สมาชิ กได้รับทราบ
ข้อมูล ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์
ข้อ		
มูล ความเคลื่อนไหวของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2560
มพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายรั
ายประจําปี 2560
มติทปี่ ระชุ ม จึงเสนอที
อนุมตั ่ปแิ ระชุ
ผนงานและงบประมาณการรายรั
บ-รายจ่ ายประจ�บ-รายจ่
ำปี 2560
มติที่ประชุม
อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ ายประจําปี 2560

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาก�ำหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากําหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าที่พัก และค่ าตอบแทนของ
		
าตอบแทนของผู
้ ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตและค่
รวจสอบกิ
จการ
		 นางสาวนุ
นางสาวนุ
สรา วรรณดา ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก�ำหนดค่าเบียประชุม
สรา วรรณดา ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิ จารณากําหนดค่าเบี้ ยประชุ ม้
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2559 หน้าที่
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามรายงานกิจการประจําปี 2559 หน้าที่
65-66 เนื่องด้วยตามข้อ 71 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ก�ำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
65-66 เนื่ องด้วยตามข้อ 71 แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2551 กําหนดอัต ราค่ าเบี้ ยประชุ ม ค่ าพาหนะ ค่ าเบี้ ยเลี้ ยง
ที่พกั และค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ เป็ นอ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ในการพิจารณาวินิจฉัย ทางคณะ
ค่าเช่ าที่ พกั และค่ าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิ จการ เป็ นอํานาจหน้าที่ ของที่ ประชุ มใหญ่ ในการพิ จารณาวินิจฉัย
กรรมการชุดที่ 16 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
ทางคณะกรรมการชุดที่ 16 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
8.1 การกําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
รายละเอียด
ประธาน
ประธาน
กรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
อนุกรรมการ/
ฝ่ ายต่ างๆ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
800 บาท
500 บาท
500 บาท
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
500 บาท
400 บาท
ประชุมคณะอนุกรรมการ
500 บาท
400 บาท
8.2 การกําหนดค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั
รายละเอียด
ประธาน
ประธาน
อนุ กรรมการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ/ หมายเหตุ
กรรมการ
อนุกรรมการ/
กรรมการฝ่ าย เจ้ าหน้ าที่/ที่ปรึกษา/
ประธานกรรมการ
อื่น
บุคคลภายนอก
ฝ่ ายอื่น
ค่าพาหนะ
กิโลเมตรละ 5 บาท
ใช้ในกรณี
ที่ออก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไป
ในจังงหวั
หวัดดเชียงใหม่
200 บาท
200 บาท
200 บาท
200 บาท
--ในจั
ปฏิบตั ิงาน
-เชีนอกจั
งหวัดเชียงใหม่ 500 บาท
ยงใหม่
500 บาท
500 บาท
500 บาท
ให้สหกรณ์
- นอกจังหวัด
ตามที่ได้รับ
เชียงใหม่
มอบหมาย
ค่าเช่าที่พกั
เหมาจ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกินอัตราวันละ 1,000 บาท กรณี เบิกจ่ายจริ งให้เบิกได้
ไม่เกินอัตราวันละ 1,500 บาท ทั้งนี้ให้ใช้จ่ายโดยประหยัด
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8.3 การกําหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ
รายละเอียด
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
ค่าตอบแทนของ
3,000 บาท 3,000 บาท 3,000 บาท
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ต่อคน
ต่อคน
ต่อคน

ไตรมาสที่ 4
หมายเหตุ
3,000 บาท เบิกจ่ายรายไตรมาสโดย
ต่อคน
ผูต้ รวจสอบกิจการรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นลายลักษณ์
อักษร

งเสนอที่ป่ ประชุ
ระชุมมพิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมตั ตั ิกิ กำ� าํหนดอั
หนดอัตตราค่
ราค่าาเบีเบี้ ย้ ยประชุ
ประชุมม ค่าพาหนะ
		
จึจึงเสนอที
พาหนะ ค่ค่าเบี
าเบี้ ย้ เลี
ยเลี้ ย้ งยงค่ าค่เช่าาเช่ทีา่ พทีกั ่พกั
และค่
าตอบแทนของผู
ต้ รวจสอบกิจการ
จการ
และค่
าตอบแทนของผู
ต้ รวจสอบกิ
มติทมติปี่ ระชุ
ม ม อนุ
เบีย้ ย้ ประชุ
ประชุมมค่ค่าาพาหนะ
พาหนะค่ าค่เบีาเบีย้ เลีย้ เลี
่ และค่
กั าตอบแทนของ
ที่ประชุ
อนุมมตั ตั กิ กิ ารก�
ารกํำาหนดอัตราค่ าเบี
ย้ งย้ ค่งาค่เช่าาเช่ทีา่พทีกั พ
		
และค่
าตอบแทนของผู
้ ตรวจสอบกิ
ผู้ตรวจสอบกิ
จการตามที
่เสนอ จการตามทีเ่ สนอ
ยบวาระที่ ่99 เรืเรื่ อ่ องงพิพิ
จารณากํ
าหนดวงเงิ
นกู้ยืมนหรืกูอ้ ยคํืมา้ ประกั
ระเบีระเบี
ยบวาระที
จารณาก�
ำหนดวงเงิ
หรื อค�นำ้ ประจํ
ประกัาปีน2560
ประจ�ำปี 2560

นายอินนทปั
ทปัตตรร บุบุญญทวี
ทวี ประธานด�
ประธานดํำาเนิ
เนิ นนการแจ้
นกูนย้ กูืมย้ หรื
ออ
		
นายอิ
การแจ้งงให้
ให้ทที่ปี่ประชุ
ระชุมมพิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมตั ิตกั าิกํ หนดวงเงิ
ำ� หนดวงเงิ
มื หรื
คํ้าประกั
น ประจํ
ปี 2560ตามข้
ตามข้
สหกรณ์ฯฯพ.ศ.2551
พ.ศ.2551 ข้ข้ออ 18
18 ให้
น นซึ่ งซึ่ ง
ค�้ำประกั
น ประจ�
ำปี า2560
อบัองบัคังบคับสหกรณ์
ให้ทที่ปี่ประชุ
ระชุมมใหญ่
ใหญ่เป็เป็นนผูผูพ้ พ้ ิจารณากํ
ิจารณาก�าหนดวงเงิ
ำหนดวงเงิ
สหกรณ์
อาจกู
ืม หรื
นมาเพื่อใช้
่อใช้ในกิ
ในกิจจการสหกรณ์
การสหกรณ์ ตามที
ตามที่จาำํ� เป็ น
้ าประกั
สหกรณ์
อาจกู
ย้ มื ย้ หรื
อค�อ้ ำคํประกั
นมาเพื
กรมส่งงเสริ
เสริมมสหกรณ์
สหกรณ์ไได้ด้ก ำ� ําหนดหลัก เกณฑ์
		
กรมส่
เกณฑ์กการพิ
ารพิจจารณาการกํ
ารณาการก�าหนดวงเงิ
ำหนดวงเงินนกู้ยกูื ม้ยของสหกรณ์
ืมของสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์
ออมทรั
้นรวมกั
สํารองของสหกรณ์
านบาทขึ
วงเงิ
ประเภทสหกรณ์
ออมทรั
พย์ทพี่มย์ที ี่ มุนีทเรืุ นอเรืนหุอนหุ
น้ รวมกั
บเงิบนเงิส�นำรองของสหกรณ์
ต้ งั ตแต่้ งั แต่200200ล้าล้นบาทขึ
ใช้ใวช้งเงิ
นกูนย้ มื
้ นไปให้ให้
้ นไป
ไม่เกิกูนย้ ืม1.5
ของทุ
เรื อนหุ
เงินส�บำเงิรองของงบทดลอง
ณ วันณสิ้ นวันเดืสิอ้ นนสุ
ท้ายก่
มใหญ่
ซึ่งงบ
ไม่เกิเท่นา1.5
เท่านของทุ
นเรืน้ อรวมกั
นหุ ้นบรวมกั
นสํารองของงบทดลอง
เดื อดนสุ
ดท้อานการประชุ
ยก่อนการประชุ
มใหญ่
ทดลอง
ณ วันที่ 30ณ เมษายน
สหกรณ์
ีทุนเรื อนหุมี ทน้ ุ น59,721,310.00
บาท เมื่อรวมกั
ส�ำรองบ1,861,045.93
ซึ่ งงบทดลอง
วัน ที่ 30 2560
เมษายน
2560มสหกรณ์
เรื อ นหุ ้ น 59,721,310.00
บาท บเมืทุ่นอ รวมกั
ทุ น สํ า รอง
บาท1,861,045.93
รวมเป็ นเงินบาท
91,443,010.93
รวมเป็ นเงินบาท
91,443,010.93 บาท
		
นายทะเบี
ย
นสหกรณ์
รับทราบการถื
อใช้เงินกูอย้ ใช้
มื หรืเ งิอนค�กู้ ำประกั
ประจ�
ำปี สิ้ นนสุประจํ
ดวันที่ า ปี31สิธั้ นสุ
นวาคม
้ ยื ม หรืนอคํ
นายทะเบี ย นสหกรณ์
รั บ ทราบการถื
ดวัน2559
ที่
้ าประกั
จ�ำนวน
บล้านบาทถ้
น) บล้านบาทถ้วน)
31 ธั80,000,000.00
นวาคม 2559 จําบาท
นวน (แปดสิ
80,000,000.00
บาท ว(แปดสิ
		
คณะกรรมการด�
เนินนการชุ
การชุดดทีที่ 16
่ ขอเสนอที
16 ขอเสนอที
ระชุพมิจารณาอนุ
ใหญ่พิจารณาอนุ
มตั ิกำ� นหนดวงเงิ
นซึ่ง
คณะกรรมการดํำาเนิ
่ประชุม่ปใหญ่
มตั ิกาํ หนดวงเงิ
ซึ่ งสหกรณ์
สหกรณ์
อค�ำประกัน ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวนเงิน 92,000,000.00 บาท (เก้าสิ บสองล้านบาทถ้วน) เพื่อความ
อาจกูอย้ าจกู
ืมหรืย้ อมื คํหรื
้ าประกั้ น ประจําปี 2560 จํานวนเงิน 92,000,000.00 บาท (เก้าสิ บสองล้านบาทถ้วน) เพื่อความคล่องตัว
คล่องตัวในการบริ หารจัดการ
ในการบริ หารจัดการ
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม
มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2560
มติที่ประชุม
มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารกําหนดวงเงินกู้ยืมหรื อคํา้ ประกัน ประจําปี 2560
		
เป็ นเงิน 92,000,000.00 บาท (เก้ าสิ บสองล้ านบาทถ้ วน) ตามทีเ่ สนอ
เป็ นเงิน 92,000,000.00 บาท (เก้ าสิ บสองล้ านบาทถ้ วน) ตามที่เสนอ
ยบวาระที่ ่ 10
ไขเพิม่ ไเติ
มข้ม
ระเบีระเบี
ยบวาระที
10เรืเรื่ อง่ อพิงจพิารณาการแก้
จารณาการแก้
ขเพิ
่อบัเติงคัมบข้สหกรณ์
อบังคับสหกรณ์
นายอิ
น
ทปั
ต
ร
บุ
ญ
ทวี
ประธานในที
่
ป
ระชุ
		
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานในที่ประชุมม ได้
ได้มมอบหมายให้
อบหมายให้นางสาวนุ
นางสาวนุสสราราวรรณดา
วรรณดาผูจ้ ผูดั จ้ การ
ดั การ
สหกรณ์
ได้
เ
สนอที
่
ป
ระชุ
ม
ใหญ่
พ
ิ
จ
ารณาการแก้
ไ
ขเพิ
ม
เติ
ม
ข้
อ
บั
ง
คั
บ
สหกรณ์
ตามรายงานประจํ
า
ปี
2559
หน้
่
สหกรณ์ ได้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ตามรายงานประจ�ำปี 2559 หน้า 68 –า73
68 –ท73
โดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดํ
ที่ 7 พฤษภาคม
นเอกฉั
เสนอ
โดยมติ
ี่ประชุ
มคณะกรรมการด�
ำเนินการชุาดเนิทีน่ การชุ
16 เมืดที่อวั่ 16นทีเมื่ ่อ7วันพฤษภาคม
25602560
ได้มได้ีมมติีมเป็ตินเป็เอกฉั
นท์นใท์ห้ให้เสนอการ
บข้อ102,
28, 102,
และ 105
105 เพืเพื่อ่อให้
ตราค่
าบําาบ�รุ งำรุ ง
แก้ไการแก้
ขเพิ่มเติไขเพิ
มข้อ่มบัเติงมคัข้บอข้บัองคั28,
103,103,104104และ
ให้สสอดคล้
อดคล้อองกังกับบกฎกระทรวงที
กฎกระทรวงที่กาํ ่กหนดอั
ำ� หนดอั
ตราค่
บาตสหกรณ์
2560และระเบี
และระเบียนสหกรณ์
ยนสหกรณ์ทที่กี่กำ� าํ หนดไว้
หนดไว้
สันนิสับนนิาตสหกรณ์
พ.ศ.พ.ศ.2560
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ดังนั้นตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 106 คณะ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ จึงขอเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม
อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ข้อ 28, 102, 103, 104 และข้ อ 105 ตามทีเ่ สนอ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานชุ ดที่ 17

		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “ก�ำหนดเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้งให้
กรรมการด�ำเนิ นการสหกรณ์ออกจากต�ำแหน่งเป็ นจ�ำนวนหนึ่ งในสองของกรรมการด�ำเนิ นการสหกรณ์ท้ งั หมดโดย
วิธีจบั ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการด�ำเนินการที่
อยูใ่ นต�ำแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สุด ออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุกๆปี
		
เมื่อครบก�ำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิ บ
วันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซ่ ึงต้องพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้ แต่ตอ้ ง ไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
		
ในกรณี ที่กรรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด�ำเนินการที่ได้รับเลือก
ตั้งใหม่อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด�ำเนินการชุดแรก และให้นำ� ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม”
		
ในปี 2559 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 16/2559 ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ จ�ำนวน 7 คน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
		
1. คณะกรรมการด�ำเนินการที่อยูค่ รบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จ�ำนวน 5 คน
			
1. นางศิริลกั ษณ์ ทรายเหนือ
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
			
2. นายสรายุทธ พุทธวงศ์		
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
			
3. นางสาวสุ นนั ทา ขันธเลิศ		
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
			
4. นางทัศพร ขอดแก้ว		
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
			
5. นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ		
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
		
2. คณะกรรมการด�ำเนินการที่อยูค่ รบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็ นกรรมการด�ำเนินการใหม่
ได้อีกหนึ่งวาระ จ�ำนวน 2 คน
			
1. นายสรศักดิ์ วจีสตั ย์		
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
			
2. จอ.ศรัณยพงศ์ จันทร์นวล
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมและมี
เวลาพอสมควร เป็ นกรรมการด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่วา่ ง จ�ำนวน 7 คน โดยมีกติกาดังนี้
		
1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ� กัดโดยมีผรู ้ ับรอง จ�ำนวน 2 คน
		
2. ใช้วธิ ีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
		
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่วา่ ง
		
4. ผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดตามล�ำดับจนครบจ�ำนวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
		
5. หากมีผถู ้ ูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจ�ำนวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจากที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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ประชุมใหญ่ โดยไม่ตอ้ งลงคะแนน
		
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
		
ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์จำ� นวน 7 คน โดยมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง 2 คน ตามราย
ชื่อดังนี้
		
1. จ่าสิ บตรี ชยั ภัทร แก้วชยาภรณ์
หัวหน้าส�ำนักปลัด ทต.ยุหว่า อ.สันป่ าตอง
		
2. นางสาวภาวิณี โพธิ์มน่ั 		
ปลัด ทต.บ้านปง อ.หางดง
		
3. นายสรศักดิ์
วจีสตั ย์		
รองปลัด ทต.สุ เทพ อ.เมือง
		
4. นายเกรี ยงไกร จันณะค�ำ		
ผอ.กองช่าง อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม			
		
5. จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล
ปลัด ทต.สันผักหวาน อ.หางดง
		
6. นางจินตนา หวันแดง		
รองปลัด ทต.บ้านตาล อ.หางดง
		
7. นางณิ สรา
มีราจง		
ปลัด ทต.บ้านแม อ.สันป่ าตอง
		
ที่ประชุมไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่าทั้งหมด ได้รับเลือกเป็ นคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 17 โดยไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ทีป่ ระชุมได้ มมี ติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่ อตามทีป่ ระชุมเสนอข้ างต้ น ด�ำรงต�ำแหน่ งเป็ น
คณะกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ 17 ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด ดังนี้
1. นายอินทปัตร บุญทวี		
ประธานกรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. ส.อ.เจตนิพทั ธ์ จริ ยา 		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
3. นายจรู ญโรจน์ แก้วมณี
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
4. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
5. นายสมศักดิ์ สุ คำ� เปี้ ย		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
6. นายวรกานต์ สุ ภากาศ		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
7. นายสรศักดิ์
วจีสตั ย์		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 1
8. จ.อ.ศรัณยพงศ์ จันทร์นวล		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 1
9. นายอภิชาติ
เทพชา
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
10.นายสักการ ณิ ยกูล
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
11.จ่าสิ บตรี ชยั ภัทร แก้วชยาภรณ์ กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 1
12.นางสาวภาวิณี โพธิ์มน่ั 		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 1
13.นายเกรี ยงไกร จันณะค�ำ		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 1
14.นางจินตนา หวันแดง		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 1
15.นางณิ สรา
มีราจง		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 1

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560

		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ที่ 102 ความว่า “ผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงินการบัญชี การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์
การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ น ผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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ของผูต้ รวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�ำนวนสองคนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่จะ
เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ หรื อผูซ้ ่ ึงด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้”
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี บัญชี 2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ได้คดั เลือกสมาชิกสหกรณ์
จ�ำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี บัญชี 2559 ของสหกรณ์ คือ
1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ
อบต.สันกลาง
2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
ทต.ทุ่งต้อม
		
ซึ่งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2559 และปฏิบตั ิหน้าที่ไป
พลางจนกว่าจะมีผดู ้ ำ� รงต�ำแหน่งแทน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ที่ 103 ความว่า “การด�ำรงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้มีกำ� หนดเวลาสองปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการ
เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการที่
ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำได้”
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ดงั นี้
		
1. ก�ำหนดจ�ำนวนของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี บัญชี 2560 จ�ำนวน 2 คน
		
2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรื อบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็ นผูเ้ สนอรายชื่อตามที่ได้กำ� หนด
ไว้ในข้อ 1. หากมีผเู ้ สนอชื่อไม่เกินจ�ำนวนที่กำ� หนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อ ซึ่งได้ยนิ ยอมต่อที่ประชุมใหญ่ได้
รับเลือกตั้งโดยไม่ตอ้ งลงมติเห็นชอบ
		
คุณชูศกั ดิ์ ฆะปั ญญา ผูอ้ ำ� นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 6 ได้ช้ ีแจงการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ อ้างถึงข้อบังคับสหกรณ์ที่แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับผูต้ รวจสอบกิจการข้อ 102/1 ระบุ ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์สำ� รอง จ�ำนวนหนึ่งคน เพื่อสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
เดิมไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน
3 คน โดยที่ได้คะแนนล�ำดับที่สามเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการส�ำรอง
มติทปี่ ระชุม: ทีป่ ระชุมได้ มมี ติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังต่ อไปนีด้ ำ� รงต�ำแหน่ งเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2560 ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด ดังนี้
		
1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ 		
สั งกัด อบต.สั นกลาง อ.สั นป่ าตอง
		
2. นางสาวจิณห์ ระพีร์ เชื้อพูล 		
สั งกัด ทต.ทุ่งต้ อม อ.สั นป่ าตอง
		
3. นางสาวกนกพร เนตรค�ำยวง		
สั งกัด อบต.ข่ วงเปา อ.จอมทอง(ส� ำรอง)

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่ อง รับทราบข้ อเสนอแนะจากเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี

		
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบตั ิตามบันทึกหรื อ
หนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
		
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์และผูส้ อบบัญชี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ฯต่อที่ประชุมใหญ่
นางสาวเกษรา เรื อนกุณา ผูส้ อบบัญชี ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ต่อที่
ประชุมใหญ่ ดังนี้ คณะกรรมการการด�ำเนินการของสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดท�ำและเสนองบการเงิน ส่ วนผู ้
ตรวจสอบบัญชีกจ็ ะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะในงบการเงินจากการตรวจสอบ งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ณ สิ้ นปี บัญชีเดียวกัน โดยถูกต้องในสาระส�ำคัญตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ โดยสหกรณ์มีทุนด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�ำนวน 12,871,119 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ
11.23 ในรอบปี มีการด�ำเนินธุรกิจอยู่ 2 ด้าน ปริ มาณธุรกิจประมาณ 73 ล้าน ส่ วนใหญ่เป็ นธุรกิจสิ นเชื่อถึง 72 ล้าน ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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เหลือเป็ นเงินรับฝากประมาณ 800,000 บาท ท�ำให้มีผลก�ำไรสุ ทธิ 3,422,128 บาท ผลการประเมินคุณภาพของสหกรณ์
ตามหลักเกณฑ์ของกรมการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำ� หนด พบว่าสหกรณ์น้ ีมีคุณภาพของการควบคุมภายในอยูใ่ น
ระดับดี ท�ำให้ศกั ยภาพของคณะกรรมการด�ำเนินงานในการสร้างกระบวนการ การจัดการ การควบคุมและติดตามการ
ด�ำเนินงานไปในทางที่เหมาะสมของการควบคุมภายในที่ดี ด้านความเพียงพอในเงินทุนต่อความเสี่ ยง หากพิจารณา
ความเข้มแข็งและความเพียงพอของเงินทุน พบว่า มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุน ประมาณ 1 เท่า คือมีหนี้สินพอๆกับทุน
อัตราการเติบโตของหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ร้อยละ 16.64 สหกรณ์ควรเน้นการระดมเงินทุนโดยการถือหุน้ ของ
สมาชิกให้มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการกูย้ มื เงิน และจัดสรรเงินที่เป็ นเงินทุนส�ำรองเพื่อ
เสริ มสร้างความมัน่ คงให้กบั สหกรณ์ให้มากขึ้น ด้านคุณภาพของสิ นทรัพย์ ซึ่งสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ส่วนใหญ่นำ� ไป
ลงทันในลูกหนี้เงินกูถ้ ึงร้อยละ 89.83 รองลงมาก็จะเป็ นเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 6.26
สิ นทรัพย์ที่มีอยูน่ ำ� ไปใช้ดำ� เนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุ ดถึง 9 รอบ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 0.01 รอบ อัตราการเติบโต
ของสิ นทรัพย์กเ็ พิ่มขึ้นร้อยละ 11.23 มีอตั ราหนี้คา้ งช�ำระ ร้อยละ 21.73 สหกรณ์ตอ้ งมีมาตรการควบคุมการเรี ยกเก็บ
หนี้จากลูกหนี้ให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ป้องการการไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น จะท�ำให้สหกรณ์ตอ้ งรับ
ภาระค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้นอีกด้วย ด้านความสามารถในการบริ หารจัดการ ด้านธุรกิจสิ นเชื่อ
สู งกว่าเป้าหมายที่กำ� หนดไว้ ร้อยละ 45.21 มีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 10,488,856.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 99.41 ของ
รายได้ท้ งั หมด ในจ�ำนวนนี้มีดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ 697,482.42 บาท มีลูกหนี้ ณ วันสิ้ นปี 120,586,515.94 บาท ใน
จ�ำนวนนี้เป็ นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�ำนวน 95 ราย เป็ นเงิน 13,421,249.67 บาท สหกรณ์ควรมีมาตรการก�ำหนด
เร่ งรัดการช�ำระหนี้เพื่อไม่ให้มีลูกหนี้ผดิ นัดช�ำระเพิ่มมากขึ้น มีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ 6,094,258.80 บาท และมีค่าเผือ่
หนี้ให้กดู้ อกเบี้ยค้างรับ 622,026.55 บาท อันนี้กจ็ ะเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544 ด้านการท�ำก�ำไร มีกำ� ไรเฉลี่ยต่อสมาชิกอยูท่ ี่คนละ 2,266.31 บาท
มีเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก 39,495.64 บาท และมีหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิก 80,320.53 บาท สะท้อนให้เห็นถึงความ
สามารถในการช�ำระหนี้ของสมาชิก ควรหามาตรการในการบริ หารจัดการลูกหนี้ให้มีประสิ ทธิภาพ และจูงใจให้
สมาชิกมาออมเงินเพิ่มขึ้นในรู ปของหุน้ หรื อว่าฝากเพื่อเพิ่มเสถียรภาพการช�ำระหนี้ที่ดีของสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อ
ลดความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์ ด้านสภาพคล่อง สิ นทรัพย์หมุนเวียนส่ วนใหญ่เป็ นลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น ร้อย
ละ 76.75 สามารถช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนด ร้อยละ 78.28 มีหนี้สินหมุนเวียน ส่ วนใหญ่จะเป็ นเจ้าหนี้เงินกูย้ มื ร้อยละ
75.57 มีอตั ราส่ วนทุนหมุนเวียนอยู่ 0.19 เท่า สภาพคล่องของสหกรณ์กจ็ ะขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของการบริ หาร
จัดการลูกหนี้ได้ชำ� ระหนี้ได้ตามก�ำหนด นอกจากนี้สหกรณ์ควรให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ภาวะเงินสดหมุนเวียน
ไปด้วย โดยเฉพาะงบกระแสเงินสดเป็ นเครื่ องมือช่วยประกอบในการตัดสิ นใจในการบริ หารการเงิน ข้อสังเกตที่
ตรวจพบระหว่างปี กรณี ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนในการถือหุน้ ประชุมให้แก่สมาชิกกรณี ที่สหกรณ์มีผลการขาดทุน
เข้าข่ายลักษณะเป็ นการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถที่จะท�ำได้ นายทะเบียน
สหกรณ์กม็ ีคำ� สัง่ ให้เรี ยกคืนเงินจากสมาชิกทั้งสิ้ น 1,168,874 บาท เป็ นเงินเรี ยกคืนจากค่าตอบแทนกับสมาชิกอยู่
1,132,874 บาท สหกรณ์ควรรี บด�ำเนินการเรี ยกคืนเงินดังกล่าวให้เป็ นไปตามค�ำสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์ จะเห็น
ได้วา่ ในปั จจุบนั จะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริ ตในวงการสหกรณ์ ก็จะขอชี้แจงเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีให้กบั สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการปฏิบตั ิหน้าที่การตรวจ
สอบบัญชีให้ปฏิบตั ิภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้กำ� หนดไว้ในมาตรา 69 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ซึ่ งก�ำหนดให้การตรวจสอบบัญชีน้ นั ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและระเบียบตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด คือการตรวจสอบบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้ได้ความเชื่อ
มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมไม่แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้น
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่ นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดดังนั้น ในกรณี ที่คณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์จงใจปกปิ ดข้อเท็จจริ ง หรื อท�ำเอกสารเท็จ หรื อปลอมแปลงเอกสาร หรื อสมรู ้ร่วมคิดกันหลายฝ่ ายโดย
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สร้างหลักฐานให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีเชื่อว่า มีความน่าเชื่อถือ เป็ นไปได้ที่ผตู ้ รวจสอบบัญชีจะไม่พบความผิดปกติ
ส�ำหรับผูต้ รวจสอบบัญชีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติจากการด�ำเนินกิจการหรื อว่ามีขอ้ บกพร่ องทางการเงิน การบัญชี
ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย หรื อความเสี ยประโยชน์ของสมาชิกผูต้ รวจสอบบัญชีไม่ทีอำ� นาจในการสัง่ การให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็ นอ�ำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชีกจ็ ะตั้งเป็ นข้อสังเกตแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้สหกรณ์ดำ� เนินการให้ถูกต้อง และรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
และถ้าสิ้ นปี บัญชี หากข้อสังเกตนั้นยังเป็ นประเด็นที่มีผลกระทบต่องบการเงิน ผูต้ รวจสอบบัญชีกจ็ ะแสดงความเห็น
ไว้ในรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้ดำ� เนินตาม
กฎหมายต่อไป
การตั้งข้อสังเกตก็ไม่สามารถระบุได้วา่ เป็ นการทุจริ ตเนื่องจากผูต้ รวจสอบบัญชีไม่มีกฎหมายให้
อ�ำนาจเข้าไปแสวงหาหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ และการทุจริ ตของผูใ้ ด และรอบปี ที่ผา่ นมากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กพ็ บข้อบกพร่ องทางการเงินการบัญชีที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย และผลประโยชน์ของสมาชิก จ�ำนวน
1,665 แห่ง และได้ดำ� เนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ในการรายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ
ตามกฎหมาย จนน�ำไปสู่ การด�ำเนินการคดี การสัง่ เลิก หรื อการสัง่ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่งทั้ง
คณะ ด้วยกรมการตรวจบัญชีกไ็ ม่ได้ให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กบั สาธารณชนให้ทราบ แต่ท้ งั นั้นได้แจ้งข้อมูล
สหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ทราบกรมตรวจบัญชีจากเหตุการณ์การทุจริ ตอาจจะมีหาผลกระทบ และมีการเชื่อม
โยง เช่น กรณี สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจัน่ และที่เกิดขึ้นในหลายๆสหกรณ์ ก็มีมาตรการ ดังนี้ ควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของผูต้ รวจสอบบัญชีตามแนวทางคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จัดตั้งหน่วยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ที่มีความเสี่ ยง และแจ้งเตือนผูส้ อบบัญชีเพื่อเพิ่ม
ความเข้มแข็งในการตรวจสอบข้อมูลที่มีความเสี่ ยง เพื่อแก้ปัญหาการที่สหกรณ์นำ� เงินไปฝาก หรื อให้สหกรณ์อื่นกู้
ยืม และให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีให้ทราบว่าการท�ำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวมีความเสี่ ยงหรื อไม่ เช่น กรณี สหกรณ์
ออมทรัพย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำ� เงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี และสหกรณ์เคหะสถาน
ร่ มเกล้ารวมใจ ผูส้ อบบัญชีกเ็ ห็นว่าการที่สหกรณ์นำ� เงินไปฝากยังสหกรณ์อื่น ก็เป็ นการด�ำเนินกิจกิจการของสหกรณ์
ตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการจึงมีอำ� นาจกระท�ำการได้ และเห็นว่าการวิเคราะห์
ความเสี่ ยงของสหกรณ์ หรื อความคุม้ ค่าในการลงทุนเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ จึงเป็ นโอกาสที่จะท�ำให้
สหกรณ์เกิดความเสี ยหายได้ หากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ได้บริ หารงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริ ต หรื อจงใจ
ปกปิ ดข้อมูล ข้อเท็จจริ ง และมีการปรับปรุ งรายงานการสอบบัญชีให้เปิ ดเผยเรื่ องส�ำคัญที่ส่งผลกระทบให้ต่อการ
ด�ำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู ้ขอ้ มูล การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มากขึ้น
นายชู ศักดิ์ ฆะปัญญา เจ้ าหน้ าทีส่ ่ งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินงานของสห
กรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ ดังนี้ ปี นี้สหกรณ์มีกำ� ไรอยูส่ ามล้านกว่าบาท จากปี ที่แล้วขาดทุนล้านกว่าบาท ปี นี้พร้อมทั้ง
ฝ่ ายคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้รับความช่วยเหลือ ความร่ วมมือจากสมาชิก ท�ำให้สหกรณ์ของท่านจากขาดทุน
กลับมามีกำ� ไร ปั ญหาต่างๆที่คณะกรรมการได้แก้ไข เพราะว่าในรอบ 1 ปี กระผมได้เข้าร่ วมประชุมและแสดงความ
คิดเห็นและให้คำ� ปรึ กษากับคณะกรรมการในเรื่ องต่างๆในการแก้ไขปั ญหาสหกรณ์ของท่าน จากที่ผา่ นมาเมื่อก่อน
สภาพคล่องของสหกรณ์มีนอ้ ยมาก ต้องวิง่ เงินจากที่อื่นมาจ่ายเงินกู้ และสมาชิกส่ วนหนึ่งที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อ
สหกรณ์ ได้ลาออกแล้วไปสมัครสหกรณ์ที่อื่น มีการลาออกจากสหกรณ์น้ ีเยอะมาก บางท่านเป็ นสมาชิกหลายแห่ง
ซ้อนกัน ท�ำให้เกิดปั ญหาขึ้น หนี้คา้ งต่างๆเกิดขึ้นน�ำไปสู่ สหกรณ์ขาดทุนในปี ที่ผา่ นมา แล้วในปี นี้ 2559 คณะ
กรรมการได้หาแนวทางในการแก้ไขจากขาดทุนกลับมามีกำ� ไร ท่านดูในงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหน้า 42 ทุนของ
สหกรณ์ จ�ำนวน 63,934,436.60 บาท และหนี้สิน จ�ำนวน 63,526,157.15 บาท แสดงว่า ณ วันสิ้ นปี สหกรณ์มีทุน
มากกว่าหนี้ หากไปดูในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดูในส่ วนของเงินฝากยังมีเงินในธนาคารอยู่ คือสภาพคล่องของ
สหกรณ์เริ่ มดีข้ ึน และในอนาคตทุนเรื อนหุน้ ก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกเดือน ต่อไปการกูเ้ งินผ่านการท�ำธุรกิจของสมาชิก ใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

29

รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560

อดีตที่ผา่ นมาอาจจะมีการรอคิวการกูย้ มื เงิน แต่ต่อไปสภาพคล่องดี กูเ้ ดือนนี้ได้เดือนนี้ คณะกรรมการอาจขยาย
วงเงินกูเ้ พิ่มขึ้นในอนาคตก็ได้ ถ้าสภาพคล่องของสหกรณ์มีมากและล้นระบบ ในการตั้งข้อสังเกตของกระผมไว้ คือ
สหกรณ์มีกำ� ไรอยู่ 3,422,128.06 บาท แล้วน�ำมาจัดสรรในหน้า 55 ทางสหกรณ์สามารถกระท�ำได้ เพื่อให้สมาชิกเกิด
ความมัน่ ใจในการบริ หารงานของคณะกรรมการของสหกรณ์ ในข้อบังคับของกฎหมายสหกรณ์ได้กำ� หนดไว้วา่ ก�ำไร
ก่อนที่จะจัดสรรไปเป็ นเงินปันผลให้แก่สมาชิก ต้องเป็ นเงินส�ำรองที่ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ที่จริ งแล้วน่าจะมีการ
จัดสรรมากกว่า 10% เพื่อที่จะแสดงถึงความมัน่ คง และทุนเหล่านี้จะได้กลับมาเป็ นทุนของสหกรณ์ แต่คณะกรรมการ
ก็จดั สรรตามอัตราร้อยละ 10 ตามที่กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนด ก็เป็ นเงินทุนส�ำรอง จ�ำนวน 342,335.06 บาท แล้ว
หักเป็ นค่าบ�ำรุ งสันนิบาตสหกรณ์ จากเดิมให้จ่ายไม่เกิน 5% ของก�ำไรสุ ทธิหรื อตามที่กำ� หนดในกฎกระทรวง และ
ไม่เกิน 10,000 บาท โดยในภายหลังทางสันนิบาตก็ได้มาขอแก้ไขกฎกระทรวง ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา กฎกระทรวงที่ออกมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 บอกว่า หากสหกรณ์มีกำ� ไรให้จดั สรร
เป็ นทุนส�ำรองรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 และเป็ นค่าบ�ำรุ งสันนิบาตแห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของก�ำไรสุ ทธิ ไม่เกิน
30,000 บาท ฉะนั้นหากสหกรณ์ทุกสหกรณ์มีกำ� ไร ค่าบ�ำรุ งสันนิบาตสหกรณ์คิด 1% ก่อน ถ้าเกิน 30,000 บาท ให้
ช�ำระเพียง 30,000 บาท แต่สหกรณ์ไหนที่มีกำ� ไรไม่ถึง 3,000,000 บาท ให้ชำ� ระเพียง 1% ในการก�ำกับการดูแล
สหกรณ์ของท่าน เกิดจากปัญหาของสหกรณ์ที่ผา่ นมา ล่าสุ ดสหกรณ์เคหะสถานนพเก้า เป็ นเครื อข่ายกับสหกรณ์ที่มี
การทุจริ ตในขณะนี้ สู ญเงินมูลค่า ห้าพันกว่าล้าน นายทะเบียนสัง่ เลิกสหกรณ์เคหะสถานร่ มเกล้า ซึ่งในจังหวัด
เชียงใหม่ไม่มีการน�ำเงินไปฝากในสหกรณ์เคหะสถานนพเก้า แต่มีประมาณ 2-3 แห่งที่มีเงินฝากในสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนคลองจัน่ ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 การบังคับใช้กฎกระทรวงเรื่ องของเกณฑ์การควบคุมก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีทุนด�ำเนินงานตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป โดยในบางข้อยังไม่มีขอ้ ยุติได้
และในวันที่ 1 มิถุนายนนี้จะต้องมีการก�ำหนดใช้ในบางข้อ เช่น คณะกรรมการของสหกรณ์ที่มีทุนการด�ำเนินการ
5 พันล้านบาทขึ้นไป 1 ใน 5 จะต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริ หาร และการจัดสรร
เงินปั นผลตามหุน้ ต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของก�ำไรสุ ทธิ หรื อจัดสรรเป็ นเงินปั นผลไม่เกิน 80% ของก�ำไรสุ ทธิที่สหกรณ์
ได้รับ แล้วการลงทุนของสหกรณ์ ต้องลงทุนในระดับ AA ขึ้นไป แล้วให้สหกรณ์มีการเลือกคณะอนุกรรมการในที่
ประชุมใหญ่อย่างน้อย 3 คน เพื่อเป็ นคณะกรรมการการตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ แล้วผู ้
สอบบัญชีของสหกรณ์ที่มีทุนการด�ำเนินการตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก
กลต. คือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชีจากเอกชน ได้
รับการรับรองจากนายทะเบียนคือจากกรมตรวจสอบบัญชีเท่านั้น แต่ต่อไปถ้าสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินการ 5 พันล้าน
บาทขึ้นไป ถ้าจะจ้างผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนต้องมีใบรับรองจาก กลต. ส�ำหรับผูต้ รวจสอบกิจการหากละเว้นการตรวจ
สอบ สหกรณ์เกิดความเสี ยหาย ผูต้ รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ ก�ำหนดโทษความรับผิดชอบเป็ นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่เพราะที่ประชุมใหญ่เป็ นผูเ้ ลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ ยกตัวอย่างล่าสุ ดความเสี ยหายที่เกิดกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ในภาคอีสานที่นำ� เงินของสมาชิกไปเล่นหวย ศาลฎีกาพิพากษาให้คณะกรรมการ 15 คน พร้อมด้วยผู ้
ตรวจสอบกิจการ ต้องชดใช้หนี้สหกรณ์แห่งนั้น จ�ำนวน 341 ล้านบาท ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำกัด ในปี ที่ผา่ นมามีการขาดทุน คณะกรรมการก็ได้มีการจ่ายเงินปั นผลการถือหุน้ ให้กบั สมาชิก
มันผิดกฎหมายมาตรา 60 ซึ่งนายทะเบียนถือว่าเป็ นข้อบกพร่ อง กระผมได้เข้ามาช่วยคณะกรรมการและผูต้ รวจสอบ
บัญชี เพื่อช่วยกันหาทางออก เพราะปี ที่แล้วที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการถือหุน้ ให้ท่านไปประมาณล้านสองแสนบาท
ซึ่งมันผิดกฎหมายนายทะเบียนก็ไม่ยอมจึงให้เรี ยกคืน โดยในปี นี้สหกรณ์มีกำ� ไร สามล้านกว่าบาท ทางนายทะเบียนก็
จะต้องเรี ยกคืนเงินจากสหกรณ์กลับคืนมา ล้านสองแสนบาท ในปี หน้าเงินจ�ำนวน ล้านสองแสนบาทก็จะปรากฏใน
งบการเงินมาเป็ นก�ำไรของท่าน สหกรณ์กจ็ ะจ่ายกลับคืนไปเป็ นของท่านในรู ปของเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน และ
จะพูดถึงการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3 ร่ าง ก�ำลังจะพูดคุยกันอยู่ แล้วร่ างของกฎหมาย 2 ร่ าง คือ
30 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

www.cmsahakorn.com

กฤษฎีกา และ สธช. ไปเข้าข้างธนาคาร ธุรกิจทางธนาคาร มีบทก�ำหนดโทษของคณะกรรมการที่ทำ� ให้สหกรณ์เกิด
ความเสี ยหาย ติดคุก และปรับเป็ นจ�ำนวนถึง 1,000,000 บาท โดยจะมีการน�ำทั้ง 3 ร่ างมารวมกัน ให้เป็ นกลางและจะ
เสนอเข้าไปให้กฤษฎีกาและ สธช.และจะถือใช้ คงจะใช้เวลาอีกสักระยะ สหกรณ์ของท่านจะเข้มแข็งได้ ขึ้นอยูก่ บั
คณะกรรมการ 15 คนเท่านั้น และอยูท่ ี่สมาชิก พันกว่าคนซึ่งในสิ้ นปี บัญชี 2559 สหกรณ์มีสมาชิกอยู่ 1,511 คน แล้วมี
สมาชิกที่มาท�ำธุรกิจกับสหกรณ์ 1,005 คน อยูท่ ี่ 66.10% ยังเหลืออีกประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็น ไม่มากูเ้ งิน ไม่มาฝากเงิน
ปั จจุบนั ทางกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้างวดในเรื่ องของการจัดระดับของสหกรณ์ ว่าสมาชิก
มีส่วนร่ วมหรื อไม่ ระดับการควบคุมภายใน การรักษาระดับของสหกรณ์ ที่ผา่ นมาสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนท้องถิ่นฯ
ในจัดชั้นของการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับ 3 แต่ปีนี้ท่านมีกำ� ไร การมีส่วนร่ วมของสมาชิกอยูท่ ี่ 60% อาจจะขยับขึ้น
มาอยูใ่ นชั้น 2 แล้วในปี หน้าทางผมและคณะกรรมการอาจจะดันให้ข้ ึนไปอยูใ่ นชั้น 1 ก็ได้ ให้เกิดความเชื่อมัน่ จาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็ นผลดีต่อสหกรณ์ของท่าน อยากจะฝากสมาชิกทุกท่านว่าความเข้มแข็ง ความมัน่ คง
ความยัง่ ยืนของสหกรณ์ท่าน จะก้าวต่อไปอย่างมัง่ คง และถาวร ขึ้นอยูก่ บั สมาชิกทุกคน
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบข้ อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี และเจ้ าหน้ าทีส่ ่ งเสริมสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่ องอื่นๆ

14.1 เงินรอตรวจสอบ
		
ประธานด�ำเนินการได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ทางสหกรณ์มีเงินค้างในบัญชีธนาคาร
จ�ำนวนมากที่รอการตรวจสอบว่ามีแหล่งที่มาที่ไปยังไง จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ พบว่ายอดเงินดังกล่าวมีการ
โอนเข้ามาเป็ นเงินสดแต่ยงั ไม่มีผแู ้ จ้งเจ้าของ คือให้สอบถามไปทางธนาคารต้นทางว่าจากที่ไหนโอนมา พบว่าส่ วน
ใหญ่ไม่ได้ระบุชื่อน�ำฝาก แต่ระบุเป็ นลายเซ็น จึงขอประชาสัมพันธ์วา่ หากฝากเงินผ่านธนาคารให้เขียนชื่อตัวบรรจง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และแจ้งกลับมายังสหกรณ์เพื่อจะได้ทราบว่าเงินมาจากที่ไหน เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะได้ดำ� เนิน
การทางบัญชีต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
14.2 ลูกหนีค้ ้ างช�ำระของสหกรณ์
		
นายอภิชาติ เทพชา ในนามของประธานเงินกู้ ในฐานะที่ทุกคนเป็ นเจ้าของสหกรณ์ ต้องมีส่วน
ร่ วมในการรับรู ้ข่าวสาร และช่วยกันแก้ไขปัญหา สถานการณ์ของสหกรณ์ในปี ที่ผา่ นมา ท�ำให้เราไม่สามารถจ่าย
เงินปั นผลได้ เนื่องจากในทางบัญชีมีการหักหนี้สงสัยจะสู ญไว้ แต่คณะกรรมการก็ได้หาวิธีที่จะน�ำเงินมาจ่าย
เงินปั นผล โดยน�ำมาจากเงินมาจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม เพราะถ้าไม่จ่ายเงินปั นผลอาจจะท�ำให้สมาชิก
เสี ยก�ำลังใจ หลังจากนั้นได้มีการเป็ นโอกาสให้สมาชิกที่มีหนี้สงสัยจะสู ญมาปรับโครงสร้าง มีการให้ความร่ วมมือ
จ�ำนวนร้อยละ 70 ส่ งผลให้ในปี นี้สหกรณ์มีการจ่ายเงินปันผลและก�ำไรเพิ่มขึ้น เพราะการบริ หารงานสหกรณ์ไม่มีการ
ขาดทุนในทางก�ำไร แต่ขาดทุนในทางบัญชี ส่ วน NPL ที่เป็ นปั ญหาคือ อบต.และเทศบาล ไม่ยอมหักมาส่ ง โดยตาม
ระเบียบกฎหมายสหกรณ์ให้หกั จ่ายให้สหกรณ์ก่อน เพราะฉะนั้นสมาชิกทุกท่านในฐานะที่เป็ นเจ้าของต้องช่วยกัน
ผลักดันให้นำ� ส่ งผ่านบัญชี ห้ามน�ำมาส่ งเองซึ่งจะท�ำให้มีเงินรอตรวจสอบไม่ทราบแหล่งที่มา ใครเป็ นเจ้าของ กระผม
อยากจะฝากในเรื่ องของการระดมเงินฝากและการเพิ่มขึ้นของสมาชิก ให้สมาชิกมีการกูเ้ งินทุนเรื อนหุน้ และในปี ต่อ
ไปจะมีการผลักดันให้ปรับโครงสร้างการออมให้สอดคล้องตามรายได้เพื่อเป็ นการเพิ่มทุน เพิ่มเงินออม รวมถึงในปี
ต่อไปจะต้องลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่ไม่จำ� เป็ นลง ส่ วนในเรื่ องของหนี้สงสัยจะสู ญ และ NPL ในอนาคตอาจ
จะมีกองทุนประกันความเสี่ ยงในอนาคต และในปี หน้าทางสหกรณ์จะพยายามท�ำก�ำไรให้เพิ่มขึ้น โดยการเปิ ดโอกาส
ให้สมาชิกอีกจ�ำนวนมากที่ยงั ไม่ได้กู้ และพยายามให้ลูกหนี้ที่เครดิตดีมากูอ้ ีก โดยจะมีการควบคุมสมาชิกที่มีปัญหา
ในเรื่ องของเงินเดือนที่เหลือน้อย เพราะจะท�ำให้ทางสหกรณ์เองมีความเสี่ ยง มีหนี้สงสัย จะสู ญเพิ่มขึ้นท�ำให้ไม่
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ในปี ที่ผา่ นมา เพราะฉะนั้นขอให้สมาชิกช่วยกันออม ช่วยกันหาสมาชิกเพิ่ม ช่วยกันดูแล
ส่ งผลต่อความมัน่ คงของสหกรณ์ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
ประธานด�ำเนินการสอบถามที่ประชุมใหญ่หากใครมีขอ้ เสนอแนะ หรื อความต้องการอะไรสามารถเขียน
เสนอมาได้ที่สหกรณ์ฯ เพื่อน�ำเข้าเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป และประชาสัมพันธ์ Line Facebook ของสหกรณ์ เพื่อ
ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์
		
ปิ ดประชุมเวลา 16.45 น.
สักการ ณิ ยกูล 				
อินทปั ตร บุญทวี
(นายสักการ ณิ ยกูล) 			
(นายอินทปั ตร บุญทวี)
เลขานุการ/กรรมการ 			
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม 		
ประธานในที่ประชุม
มติทปี่ ระชุ ม: ..........................................................................................................................................
.
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ระเบีระเบี
ยบวาระที
ยบวาระที่ 3่ 3
่ อง เสนอเพื
บทราบ
เรื่ องเรืเสนอเพื
่อรั่อบรัทราบ

3.1 เรื่ องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2560
3.1 เรื่ องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ ในรอบปี 2560
าเนิำนเนิการสหกรณ์
า้ ราชการส่
่นเชียจ�งใหม่
		 ทางคณะกรรมการดํ
ทางคณะกรรมการด�
นการสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ขย์าข้ ราชการส่
วนท้วอนท้
งถิ่นอเชีงถิยงใหม่
ำกัด ชุจํดาทีกั่ ด17 ขอ
ชุดที่ 17รายงานผลการด�
ขอรายงานผลการดํ
าเนินงานสหกรณ์
ในรอบปี
ำเนินงานสหกรณ์
ในรอบปี 2560
ดังนี้ 2560 ดังนี้
1. าผลการด�
ำเนิน2560
งานปี 2560
เปรียยบเที
1. ผลการดํ
เนินงานปี
เปรียบเที
บปียบปี25592559
รายการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
เพิม่ (ลด)
จํานวนสมาชิก
(คน)
1,511
1,478
-33
ทุนเรื อนหุ ้น
(บาท)
58,334,670.00
63,994,860.00
+5,660,190.00
ทุนสํารอง
(บาท)
1,861,045.93
2,203,504.99
+342,459.06
ทุนสะสมตาม
(บาท)
316,592.61
329,292.61
+12,700.00
ข้อบังคับ
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (บาท)
72,602,935.00
51,176,310.00
-21,426,625.00
ระหว่างปี
รวมรายได้
(บาท)
11,064,487.83
11,162,554.81
+98,066.98
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
7,642,359.77
4,642,379.34
-2,999,980.43
กําไรสุ ทธิ
(บาท)
3,422,128.06
6,520,175.47
+3,098,047.41
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น
(บาท)
127,460,593.75
123,991,705.43
-3,468,888.32
หนี้สินทั้งสิ้ น
(บาท)
63,526,157.15
50,943,996.36
-12,582,160.79
2. จ�ำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2560
2. จํานวนสมาชิ
สิ้นปี2560
2560สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 633 คน หญิง 845 คน
ณ วันที่ ก31ณธัวันนวาคม
รวมมีกชาย
สมาชิก633
สหกรณ์คนจ�ำหญิ
นวนง 845
1,478 คน
คน
ณ วัน					
ที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิ
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 1,478 คน
จ�ำนวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		
1,511 คน
โดยมีรสมาชิ
ายละเอี
ย
ดการเปลี
่
ย
นแปลงระหว่
า
งปี
ดั
ง
นี
้
กเข้าใหม่ในรอบปี บัญชี 2560				
168 คน
สมาชิ
กลาออกในรอบปีกบัญยกมา
ชี 2560				
จํานวนยอดสมาชิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 201 คน 1,511 คน
คงเหลื
อยอดสมาชิ
ณ วันทีบั่ 31
วาคม 2560		
1,478 คน 168 คน
สมาชิ
กเข้าใหม่กในรอบปี
ญชีธัน2560

สมาชิกลาออกในรอบปี บัญชี 2560
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

201 คน
1,478 คน
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3. ทุนเรื อนหุ้น เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิ ก เงินรับฝากจากสมาชิ ก ปี 2556-2560
รายการ

หน่วย : บาท
พ.ศ.2560

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ทุนเรื อนหุ ้น
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก

46,605,890.00

50,225,090.00

55,077,730.00

58,334,670.00

63,994,860.00

76,039,380.00

40,665,465.00

51,426,670.00

72,602,935.00

51,176,310.00

เงินรับฝากจากสมาชิก

3,885,532.71

1,147,124.66

1,079,845.13

1,336,855.15

2,934,232.32

4. การให้ บริ การสิ นเชื่ อแก่ สมาชิ กปี 2559-2560
ประเภทของเงินกู้
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
เงินกูท้ ุนเรื อนหุ น้
เงินกูเ้ พื่อซื้ อสิ นค้า
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื นสวัสดิการ
รวม

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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พ.ศ.2559
11,498,210.00
56,670,275.00
2,965,000.00
1,338,000.00
96,450.00
35,600.00
72,603,535.00

พ.ศ.2560
13,519,180.00
30,532,080.00
3,500,000.00
3,000,000.00
575,050.00
50,000.00
51,176,310.00

หน่วย : บาท
เพิม่ (ลด)
+2,020,970.00
-26,138,195.00
+535,000.00
+1,662,000.00
+478,600.00
+14,400.00
-21,427,225.00
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5. รายได้ รายจ่ าย กําไรสุ ทธิ ปี 2556 – 2560

รายได้ รายจ่าย กําไรสุทธิ ปี 2551-2560
หน่วย : บาท
รายการ/พ.ศ. รายการ ปี 2551 พ.ศ.ปี2556
2552
ปี 2553
ปี 2556 พ.ศ.
ปี 2557
พ.ศ.
2557 ปี 2554
พ.ศ. 2558 ปี 2555พ.ศ. 2559
2560 ปี 2558
2,890,766.19
2,925,989.19
3,882,491.69
6,354,202.85 6,962,476.32 9,501,239.80 11,027,215.38 10,222,447.27
รายได้ รายได้
(บาท)
9,501,239.80
11,027,215.38
10,222,447.27 11,064,487.83 11,162,554.81
รายจ่าย รายจ่าย
1,552,340.85
1,371,580.64
1,932,331.00
4,156,643.87
5,257,847.54
7,236,031.05 4,642,379.34
8,540,242.48 11,442,942.44
(บาท)
7,236,031.05 8,540,242.48 11,442,942.44
7,642,359.77
กําไรสุทธิกําไรสุ ทธิ (บาท)
1,338,425.872,265,208.75
1,554,408.55 2,486,972.90
1,950,160.69
2,197,558.98
1,704,628.78
2,265,208.75 6,520,175.47
2,486,972.90 -1,220,495.17
(1,220,495.17)
3,422,128.06
รายได้ , ค่าใช้ จ่าย, กําไรสุ ทธิ ปี 2556 - 2560
12,000,000.00บาท
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-2,000,000.00

รายได้

ปี 2556
9,501,239.80

ปี 2557
11,027,215.38

ปี 2558
10,222,447.27

ปี 2559
11,064,487.83

ปี 2560
11,162,554.81

รายจ่ าย

7,236,031.05

8,540,242.48

11,442,942.44

7,642,359.77

4,642,379.34

กําไรสุ ทธิ

2,265,208.75

2,486,972.90

-1,220,495.17

3,422,128.06

6,520,175.47

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2556-2560

หน่วย: บาท

6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2556-2560
: บาท2560
รายการ (บาท)
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 หน่วยพ.ศ.
127,249,851.71
116,797,634.82
114,589,474.32
127,460,593.75
123,991,705.43
ทรั้สพิน(บาท)
ย์ทุนของสหกรณ์พ.ศ.
สินทรัรายการ
พสิย์นหนี
ปี 2551-2560
2556
พ.ศ.
2557
พ.ศ.
2558
พ.ศ.
2559
พ.ศ.
2560
75,818,913.09
57,413,049.97
63,526,157.15
50,943,996.36
รายการหนี้สิน
ปี 2551 127,249,851.71
ปี 2552
ปี116,797,634.82
255361,068,544.30
ปี 2554 114,589,474.32
ปี 2555
ปี
2556
ปี
2557
ปี 2558
127,460,593.75 123,991,705.43
สิ นทรัพย์
สินทรัพทุย์นสหกรณ์
35,150,842.63 51,430,938.62
47,891,966.70 77,167,300.40
86,987,058.60 57,176,424.35
101,449,976.22 127,249,851.71
116,797,634.82
114,589,474.32
55,729,090.52
63,934,436.60
73,047,709.07
75,818,913.09 61,068,544.30
57,413,049.97 63,526,157.15
50,943,996.36
หนี้สิน

12,635,538.56 19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51
56,819,593.35
หนี�สิน
51,430,938.62
55,729,090.52
57,176,424.35
ทุนสหกรณ์ 22,515,340.07 28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87
ทุนของสหกรณ์
หน่วย: บาท

75,818,913.09

61,068,544.30

57,413,049.97

63,934,436.6055,729,090.52
73,047,709.07
51,430,938.62
57,176,424.35

หน่วย: บาท
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
สิ นทรัพย์

ปี 2556
127,249,851.71

ปี 2557
116,797,634.82

ปี 2558
114,589,474.32

ปี 2559
127,460,593.75

ปี 2560
123,991,705.43

หนีส้ ิ น

75,818,913.09

61,068,544.30

57,413,049.97

63,526,157.15

50,943,996.36

ทุนของสหกรณ์

51,430,938.62

55,729,090.52

57,176,424.35

63,934,436.60

73,047,709.07

ทีป่ ระชุ ม: .....................................................................................................................................................
ทีป่ ระชุ ม: .....................................................................................................................................................
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ปี 2559
127,460,593.
63,526,157.
63,934,436.
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3.2 เรื่ องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2560

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
ส� ำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เรียน ทีป่ ระชุมใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2559
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ และนางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอ�ำนาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็ นประจ�ำทุก
เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบข้อ
บังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ� หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท�ำบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้อง
ตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด รวมถึง
ระเบียบและค�ำแนะน�ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนดขึ้น
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุ งเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล ในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล
และอาจให้ขอ้ แนะน�ำแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทาง
ปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ รวมทั้ง
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ซ่ ึงสามารถปฏิบตั ิได้ จากที่ประชุมใหญ่
2.5 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสัง่ ของสหกรณ์
2.6 ติดตามผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุ งแผนงานข้อ
บังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสัง่ ต่าง ๆ
3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบและใน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน สรุ ปได้ดงั นี้
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3.1 ผลการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,478 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 168 คน ออกจากสหกรณ์ 201 คน สมาชิก
คงเหลือสิ้ นปี 1478 คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์ฯ มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้ น 123,991,705.43 บาท และ ในรอบปี สหกรณ์ มีราย
ได้ท้ งั สิ้ น 11,162,554.81 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 4,642,379.34 บาท ในสิ้ นปี บัญชี 2560 ทางสหกรณ์มีผลก�ำไรสุ ทธิ
6,520,175.47 บาท
3.2 ด้ านการบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่ วนงานและการก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่ วนงานที่กำ� หนดการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่
เป็ นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ให้เป็ นไปตามค�ำสัง่
นายทะเบียนสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์โดยตลอด
3.3 ด้ านบัญชี
สหกรณ์ได้บนั ทึกรายการบัญชีเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ที่กำ� หนดไว้ จัดท�ำรายงาน งบทดลองประจ�ำเดือนทุกเดือนเรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั พร้อมทั้งรายงานให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของ บริ ษทั ไอโซแคร์
ซิสเตมส์ จ�ำกัด ท�ำให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ ว และสามารถน�ำ
ข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.4 ด้ านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จ�ำนวนเงิน 17,138.30 บาท ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ นายภมรพล กาลอ
หัวหน้าการเงินและบัญชี และ เงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้ นปี จ�ำนวน 2,948,436.10 บาท ถูกต้อง
ตามบัญชีและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจ�ำนวนมาก ซึ่งจากการสอบถามเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็ นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์เป็ นเงินสด แต่มิได้แจ้ง
ผูโ้ อน สหกรณ์ ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทางพบว่า ส่ วนใหญ่ฝากโดยใบน�ำฝากธนาคาร ระบุ
ผูน้ ำ� ฝากเป็ นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผเู ้ ป็ นเจ้าของเงินโอนได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำ� เนินการออกหนังสื อสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป ส่ วนยอดเงินรอตรวจ
สอบที่คา้ งนานในปี 2555 จ�ำนวน 49,077.44 บาทไม่ปรากฏสมาชิกแสดงตนเป็ นเจ้าของ จึงเสนอให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่มีมตินำ� เข้าเป็ นทุนส�ำรองต่อไป
3.5 ด้ านสิ นเชื่ อ
สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จ�ำนวน 632 สัญญา จ�ำนวนเงิน
13,519,180.00 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ		
จ�ำนวน 288 สัญญา จ�ำนวนเงิน
37,657,130.00 บาท		
วันสิ้ นปี มีเงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จ�ำนวน 279 สัญญา จ�ำนวนเงิน
4,262,918.81 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ		
จ�ำนวน 772 สัญญา จ�ำนวนเงิน
115,252,987.60 บาท
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การให้กเู้ ป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่ วนใหญ่ถูกต้องเรี ยบร้อยมีขอ้
บกพร่ องบ้างเล็กน้อย ซึ่ งไม่เป็ นสาระส�ำคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
ในระหว่างการตรวจสอบ
3.6 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
จากการตรวจสอบการถือหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า มีสมาชิกสหกรณ์บางส่ วนที่ไม่ได้ถือหุน้ เป็ นไป
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุน้ พ.ศ.2555 ให้สมาชิกทุกคนต้องส่ งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือน ตามอัตราส่ วน
ของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ จึงเสนอแนะให้สหกรณ์สอบถามเงินได้รายเดือนของสมาชิก
สหกรณ์จากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อน�ำมาปรับข้อมูลฐานเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ในระบบให้เป็ นปั จจุบนั พร้อม
กับปรับเงินค่าหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเงินได้รายเดือนที่แท้จริ งและถูกต้อง
3.7 ด้ านการลงทุน
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนในเงินฝากประจ�ำ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัดในระยะสั้น
โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบดอกเบี้ยเงิ นรับฝากประจ�ำในอัตราตอบแทนที่ สูงกว่าสถาบันการเงิ นอื่นและ
ลงทุนซื้อหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบเงินปั นผลในแต่ละปี
3.8 ด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝาก คงเหลือ 4 ประเภท คือ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จ�ำนวนเงิน 192,860.65 บาท
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %		
จ�ำนวนเงิน 648,973.71 บาท
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 %		
จ�ำนวนเงิน 1,879,776.19 บาท
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเงินกู้ 2%
จ�ำนวนเงิน 177,734.06 บาท
3.9 การติดตามผลและการแก้ ไขปรับปรุง
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และ ในรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการรับทราบ ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการ
ปฏิบตั ิและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน เรี ยบร้อยแล้ว
		
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ 				
(นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ )		
ผูต้ รวจสอบกิจการ				

จิ ณห์ ระพีร์ เชื อ้ พูล
(นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ทีป่ ระชุ ม: ................................................................................................................................................
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3.3 เรื่ องรับทราบข้ อเสนอแนะจากส� ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัดเชียงใหม่
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
ทีป่ ระชุ ม: ................................................................................................................................................
3.4 เรื่ องรับทราบข้ อเสนอแนะจากส� ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
ทีป่ ระชุ ม: ...............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่ องพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�ำปี 2560
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4.2 เรื่ องพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุ ทธิประจ�ำปี 2560
4.2 เรื่ องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2560
		
ในรอบปี บัญชี 2560 สหกรณ์มีกำ� ไรสุ ทธิ จ�ำนวน 6,520,175.47 บาท คณะกรรมการด�ำเนินการ
ในรอบปี
ญ ชีมพิ2560
สหกรณ์
มี กดําสรรก�
ไรสุำทไรสุ
ธิ จํทาธินวน
บาทอบังคณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 17 จึงเสนอที่ปบัระชุ
จารณาอนุ
มตั ิการจั
ดงั กล่า6,520,175.47
ว ให้เป็ นไปตามข้
คับสหกรณ์ฯ
นการสหกรณ์
ฯ ชุดที่ 17 จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
ข้ดํอาทีเนิ่ 28
ดังนี้

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้
รายการ
กําไรสุ ทธิ
1. ทุนสํารอง

ปี 2559
ปี 2559
บาท
%
บาท
%
6,520,175.47 100.00 3,422,128.06 100.00
697,008.47 10.69 342,335.06 10.00

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของกําไรสุทธิ

2. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

30,000.00

ไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

3. เงินปั นผลตามหุ น้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก
ร้ อยละ 6.00 ไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

3,428,567.00

0.46

30,000.00

0.88

52.58 2,311,680.00

67.54

(ปี 2559 ร้อยละ 4.45)

4. เงินเฉลี่ยคืน อัตราร้ อยละ 6.00

564,600.00

8.66

379,113.00

11.08

5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

600,000.00

9.20

300,000.00

8.77

430,000.00

6.60

17,000.00

0.50

350,000.00

5.37

13,000.00

0.38

20,000.00

0.31

3,000.00

0.09

300,000.00

4.60

13,000.00

0.38

ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกทําไว้กบั สหกรณ์ระหว่างปี
(ปี 2559 ร้อยละ 3.60)
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้

7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ10 ของกําไรสุทธิ

9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน
รวม

100,000.00
1.53
13,000.00
0.38
6,520,175.47 100.00 3,422,128.06 100.00

* ส่วนกําไรสุทธิที่เหลือ(ถ้ามี) ให้จดั สรรเข้าเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้น

มติทปี่ ระชุ ม: ......................................................................................................................................................
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4.3 เรื่ องพิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
*******************************
วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็ นสหกรณ์ที่มน่ั คง มุ่งการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
เพื่อคุณภาพชีวติ ของสมาชิกที่ยง่ั ยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริ หารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจัด ระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
2. พัฒนาการบริ หารทุนของสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมัน่ คงของสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
3. พัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างหลากหลาย
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
5. พัฒนาความรู ้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
6. พัฒนาการสร้างภาคีเครื อข่าย การเชื่อมโยงเครื อข่ายและสนับสนุนกิจการ องค์กร สังคม ชุมชน
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ และมาตรฐานการให้บริ การของสหกรณ์ให้เอื้อต่อ การด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริ หารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การ จัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
2. เพื่อพัฒนาการบริ หารทุนของสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมัน่ คงของสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพ ชีวติ ของสมาชิก
3. เพื่อพัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างหลากหลาย
4. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาความรู ้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากร
6. เพื่อพัฒนาการสร้างภาคีเครื อข่าย การเชื่อมโยงเครื อข่ายและสนับสนุนกิจการ องค์กร สังคม ชุมชน
7. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ และมาตรฐานการให้บริ การของสหกรณ์ให้เอื้อ ต่อการด�ำเนิน
งานของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์
ก. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนา การจัดองค์ กร โครงสร้ างและระบบบริหารงานสหกรณ์ ให้ ได้ ตาม
เกณฑ์ การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริมสหกรณ์
เป้ าประสงค์ : เพื่อพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริ หารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การ
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
1. กลยุทธ์ การพัฒนาสู่ มาตรฐาน
		
1.1 ศึกษาแนวทางการบริ หารการจัดการตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดี
เลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
		
1.2 การวางระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับ
ดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
		
1.3 การด�ำเนินงานการบริ หารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับ
ดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
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1.4 พัฒนาระบบบริ หารจัดการสหกรณ์มุ่งสู่ เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ
(A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ตัวชี้วดั
		
1.) ร้อยละของความส�ำเร็ จในการศึกษาแนวทางและการวางระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์
ตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
		
2.) ระดับความส�ำเร็ จจากผลการประเมินตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดี
เลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561 สหกรณ์ศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการสหกรณ์ มีระดับความส�ำเร็ จร้อยละ 100
		
2.) ปี 2562-2563 สหกรณ์มีการวางระบบการบริ หารและด�ำเนินงานการบริ หารจัดการสหกรณ์
\ตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีความส�ำเร็ จร้อยละ 70
		
3.) ปี 2564-2565 สหกรณ์เข้าร่ วมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใน
ระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
โครงการ
		
โครงการศึกษาแนวทางและวางระบบการบริ หารจัดการสหกรณ์
2. กลยุทธ์ การปรับปรุง แก้ ไข เพิม่ เติมหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้ อบังคับของสหกรณ์ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย
สหกรณ์
		
1.1 มอบหมายคณะกรรมการแต่ละฝ่ ายรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบนั ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
		
1.2 คณะกรรมการแต่ละฝ่ ายน�ำเสนอการปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
		
1.3 ด�ำเนินการปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ระเบียบของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สหกรณ์ และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
สหกรณ์
		
1.4 พัฒนาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์และเป็ น
ปั จจุบนั
ตัวชี้วดั
		
1.) ระดับความส�ำเร็ จจากการปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561 สหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ ายตรวจสอบ และน�ำเสนอการปรับปรุ ง
แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์ ต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการ
		
2.) ปี 2562 สหกรณ์มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์สอดคล้องกับกฎหมายสหกรณ์
โครงการ
		
โครงการปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายสหกรณ์
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ข. ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารทุนทีเ่ อือ้ ต่ อความมัน่ คงของสหกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เป้ าประสงค์ : การบริ หารทุนของสหกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและความมัน่ คง
ของสหกรณ์ท้ งั ในด้านการให้สินเชื่อ การฝาก และการลงทุนด้านอื่น ๆ
1. กลยุทธ์ การระดมหุ้นและเงินฝาก
		
1.1 ระดมหุน้ และเงินฝากจากสมาชิกเพื่อส่ งเสริ มการออมของสมาชิก
		
1.2 ปรับปรุ งระเบียบหลักเกณฑ์ให้สนองต่อการระดมหุน้ และเงินฝากจากสมาชิกในอัตราสู งขึ้น
ตัวชี้วดั
		
1.) ร้อยละของทุนเรื อนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
		
2.) ร้อยละของเงินฝากที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
เป้ าหมาย
		
ปี 2561-2565 จ�ำนวนทุนเรื อนหุน้ เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8 และจ�ำนวนเงินฝากเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 5
โครงการ
		
โครงการระดมเงินออมภายใน
2. กลยุทธ์ การเพิม่ สั ดส่ วนทุนส� ำรองและทุนสะสมอื่น
		
เพิ่มสัดส่ วนทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นจากการจัดสรรก�ำไรสุ ทธิ
ตัวชี้วดั
		
ร้อยละของทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นเพิ่มขึ้น
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561 ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 11 ของก�ำไรสุ ทธิ
		
2.) ปี 2562 ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 12 ของก�ำไรสุ ทธิ
		
3.) ปี 2563 ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 13 ของก�ำไรสุ ทธิ
		
4.) ปี 2564 ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 14 ของก�ำไรสุ ทธิ
		
5.) ปี 2565 ทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 15 ของก�ำไรสุ ทธิ
โครงการ
		
โครงการสะสมทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่น
3. กลยุทธ์ การลงทุนในสถาบันการเงินอื่น สหกรณ์ อื่น หรื อตราสารทางการเงิน
		
3.1 พัฒนาโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ในการลงทุนในรู ปแบบต่างๆ
		
3.2 บริ หารสภาพคล่องทางการเงิน ตามสภาวะเศรษฐกิจให้เหมาะสม
ตัวชี้วดั
		
ปริ มาณธุรกิจเพิ่มขึ้น
เป้ าหมาย
		
ปี 2561-2565 สหกรณ์มีปริ มาณธุรกิจเพิ่มไม่นอ้ ยกว่า 5 ล้านบาท
โครงการ
		
โครงการการบริ หารจัดการเงินลงทุนภายนอก
4. กลยุทธ์ การปรับปรุงแนวทางการให้ สินเชื่ อและการแก้ ไขปัญหาหนีส้ งสั ยจะสู ญ
		
4.1 การปรับปรุ งวิธีการให้สินเชื่อกับสมาชิกตามความจ�ำเป็ นและเหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
		
4.2 การศึกษาผลกระทบต่อการให้สินเชื่อกับสมาชิก
		
4.3 ก�ำหนดมาตรการแก้ไขและเยียวยาปั ญหาหนี้สงสัยจะสู ญที่ชดั เจน
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ตัวชี้วดั
		
1.) ความส�ำเร็ จของการปรับปรุ งวิธีการให้สินเชื่อกับสมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
		
2.) ความส�ำเร็ จของการศึกษาผลกระทบต่อการให้สินเชื่อกับสมาชิก
		
3.) จ�ำนวนหนี้สงสัยจะสู ญลดลง
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561-2565 จ�ำนวนสิ นเชื่อที่ให้กบั สมาชิกตามความจ�ำเป็ นและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อ
คุณภาพชีวติ มากขึ้น
		
2.) ปี 2561-2565 จ�ำนวนสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริ การสิ นเชื่อลดลง
		
3.) ปี 2561-2565 จ�ำนวนหนี้สงสัยจะสู ญลดลง
โครงการ
		
1.) โครงการปรับปรุ งระเบียบและหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ
		
2.) โครงการก�ำหนดมาตรการติดตาม ป้องกัน แก้ไข หนี้สงสัยจะสู ญ
ค. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ กบั สมาชิกและครอบครัว
เป้าประสงค์: สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้รับสวัสดิการ
อย่างหลากหลาย
1. กลยุทธ์จดั ตั้งกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและครอบครัว
		
1.1 จัดสรรก�ำไรสุ ทธิ เพื่อจัดตั้งเป็ นกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและครอบครัว
		
1.2 จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี เพื่อจัดเป็ นกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก และครอบครัว
		
1.3 จากเงินบริ จาค และแหล่งอื่นๆ
ตัวชี้วดั
		
1.) ความส�ำเร็ จจากการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและครอบครัว
		
2.) จ�ำนวนของสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการ
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561-2565 สหกรณ์จดั ตั้งกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและครอบครัวได้
		
2.) ปี 2561-2565 จัดสรรก�ำไรสุ ทธิไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุ ทธิสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ส�ำหรับสมาชิกและครอบครัวได้
		
3.) ปี 2561-2565 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสนับสนุนกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและ
ครอบครัว ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 50,000 บาทได้
		
4.) ปี 2561-2565 จ�ำนวนสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการเพิ่มขึ้น
โครงการ
		
โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและครอบครัว
ง. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารและระบบข้ อมูล
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่ อสารและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารจนสามารถรองรับการพัฒนาระบบบริ หารจัดการยุคใหม่และการเข้าถึง
การให้บริ การกับสมาชิกตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ
1. กลยุทธ์การปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารและระบบข้อมูลเพื่อ
พัฒนาระบบการให้บริ การส�ำหรั บสมาชิ กการปรั บปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ส�ำหรับให้บริ การกับสมาชิกในการท�ำธุรกรรมทางการเงินจากสหกรณ์
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ตัวชี้วดั
		
1.) จ�ำนวนครั้งของการปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
		
2.) ร้อยละของสมาชิกเข้าใจและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารส�ำหรับให้บริ การ
กับสมาชิกในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561-2565 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารส�ำหรับให้
บริ การกับสมาชิกในการท�ำธุรกรรมทางการเงินจากสหกรณ์อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
		
2.) ปี 2561-2565 สมาชิกเข้าใจและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารส�ำหรับให้
บริ การกับสมาชิกในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ได้ร้อยละ 80
โครงการ
		
โครงการปรั บปรุ ง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารและระบบข้อมู ลเพื่ อ
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การสมาชิก
2. กลยุทธ์ การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารและระบบข้ อมูลเพื่อ
พัฒนาประสิ ทธิภาพการด�ำเนินงานสหกรณ์
		
การปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตามความต้องการ
และความจ�ำเป็ นในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการด�ำเนิ นงานสหกรณ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วดั
		
1.) จ�ำนวนครั้งของการปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
		
2.) ความส�ำเร็ จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามความต้องการ
และความจ�ำเป็ นในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการด�ำเนินงานสหกรณ์
3.) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เป้ าหมาย
		
1.) ปี 2561 -2565 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตามความต้องการและความ
จ�ำเป็ นในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการด�ำเนินงานสหกรณ์อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
		
2.) ปี 2561-2565 บุคลากรเข้าใจและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตามความ
ต้องการและความจ�ำเป็ นในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการด�ำเนินงานสหกรณ์ ได้ร้อยละ 80
โครงการ
		
โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตามความต้องการและ
ความจ�ำเป็ นในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการด�ำเนินงานสหกรณ์
จ. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด มีบุคลากรทุกระดับที่มีความเป็ น
มืออาชีพในการบริ หารจัดการและการด�ำเนินงานสหกรณ์
1. กลยุทธ์ การพัฒนาสมาชิกและผู้แทนสมาชิก
		
ด�ำเนินการพัฒนาอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
ตัวชี้วดั
		
จ�ำนวนครั้งของสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
เป้ าหมาย
		
ปี 2561-2565 สมาชิกทุกคนได้รับการพัฒนา
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โครงการ
		
โครงการพัฒนาสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
2. กลยุทธ์ การพัฒนาคณะกรรมการด�ำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ประสานความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ และภาคีเครื อข่ายสหกรณ์ใน
การพัฒนาคณะกรรมการด�ำเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์มืออาชีพ
ตัวชี้วดั
		
จ�ำนวนคณะกรรมการด�ำเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
		
ปี 2561-2565 คณะกรรมการด�ำเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการทุกคนได้รับการพัฒนาให้
เป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์มืออาชีพภายใต้โครงการ
โครงการ
		
โครงการพัฒนาคณะกรรมการด�ำเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
3. กลยุทธ์ การพัฒนาเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ สู่ ความเป็ นมืออาชีพ
3.1 ก�ำหนดโครงสร้างต�ำแหน่ง การก�ำหนดมาตรฐานต�ำแหน่ง ก�ำหนดต�ำแหน่งงานที่เหมาะสมกับภาระ
งาน การก�ำหนดสายงาน การก�ำหนดความก้าวหน้าในต�ำแหน่งแต่ละสายงานของบุคลากร ก�ำหนดวิธีการประเมิน
การเลื่อนต�ำแหน่งโดยเทียบเคียงกับต�ำแหน่งของบุคลากรในสายวิชาชีพต่าง ๆ
3.2 จัดส่ งเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่ วมการอบรมตามหลักสู ตรให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานในองค์กรยุค
ใหม่อย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วดั
		
1.) มีแผนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		
2.) จ�ำนวนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และมีค่านิยมร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
เป้ าหมาย
		
1.) มีแผนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุก 3 ปี
		
2.) ปี 2561-2565 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนได้รับการพัฒนาตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และมี
ค่านิยมร่ วมในการปฏิบตั ิงาน
โครงการ
		
1.) โครงการจัดท�ำแผนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
		
2.) โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์สู่ความเป็ นมืออาชีพ
ฉ. ประเด็นยุทธศาสตร์ เชื่ อมโยงเครื อข่ ายและสนับสนุนกิจการ องค์ กร สั งคม ชุมชน
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด มีภาคีเครื อข่ายการบริ หารสหกรณ์
และมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายทางธุรกิจกับขบวนการสหกรณ์ที่เอื้อต่อประสิ ทธิภาพการบริ หารงานของสหกรณ์
1. กลยุทธ์ การสร้ างภาคีเครื อข่ ายกับสถาบันองค์ กรและหน่ วยงานทีช่ ่ วยสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์
		
แสวงหาและสร้างภาคีเครื อข่ายการพัฒนาสหกรณ์กบั สถาบัน องค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์
ตัวชี้วดั
		
จ�ำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์ร่วมด�ำเนินงานกับภาคีเครื อข่ายในการพัฒนา การเสวนา การแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้และแลก เปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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เป้ าหมาย
		
ปี 2561-2565 สหกรณ์มีกิจกรรมร่ วมด�ำเนินงานกับภาคีเครื อข่ายในการพัฒนา เสวนา การแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โครงการ
		
โครงการสร้างภาคีเครื อข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
2. กลยุทธ์ การเชื่ อมโยงเครื อข่ ายในขบวนการสหกรณ์
		
2.1 การเทียบเคียงมาตรฐานการด�ำเนินงาน (Bench marking) กับสหกรณ์อื่น ๆ เพื่อเป็ นแนวทาง
การยกระดับ การพัฒนาการบริ หารงานสหกรณ์
		
2.2 การแสวงหาและเชื่อมโยงการด�ำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์กบั เครื อข่ายสหกรณ์
ตัวชี้วดั
		
จ�ำนวนเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ที่ร่วมด�ำเนินธุรกิจกับสหกรณ์
เป้ าหมาย
		
ปี 2561-2565 จ�ำนวนเครื อข่ายขบวนการสหกรณ์ที่ร่วมด�ำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ไม่เกินปี ละ 5 แห่ง
โครงการ
		
โครงการเชื่อมโยงการด�ำเนินงานธุรกิจของสหกรณ์กบั เครื อข่ายสหกรณ์
3. กลยุทธ์ การช่ วยเหลือสนับสนุนองค์ กร สั งคม ชุมชน
ตัวชี้วดั
		
จ�ำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือองค์กรสังคม ชุมชนเผยแพร่ ความรู ้อุดมการณ์
สหกรณ์ และกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์
เป้ าหมาย
การสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชนในกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์ไม่นอ้ ยกว่าปี
ละ 2 ครั้ง
โครงการ
โครงการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชนในกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์
ช. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของสหกรณ์ และพัฒนามาตรฐานให้ บริการกับสมาชิก
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เอื้อ
และสนองต่ อการพัฒนาระบบบริ หารสหกรณ์ และการด�ำเนิ นงานสหกรณ์ และมี มาตรฐานในการให้บริ การกับ
สมาชิกจนได้รับความพึงพอใจจากสมาชิก
1. กลยุทธการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของสหกรณ์
1.1 ก�ำหนดแนวทางส�ำรวจความต้องการและความจ�ำเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
สหกรณ์
1.2 ก�ำหนดแผน งบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสหกรณ์
ตัวชี้วดั
		
ร้อยละความส�ำเร็ จในการจัดท�ำตามแผนโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์
เป้ าหมาย
		
ปี 2561 - 2565 ความส�ำเร็ จในการจัดท�ำตามแผนโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ ร้อยละ 50
โครงการ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์
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2. กลยุทธ์ การพัฒนามาตรฐานการให้ บริการ
2.1 พัฒนาระบบการให้บริ การกับสมาชิกและผูร้ ับบริ การอื่น ๆ ในการรับบริ การจากสหกรณ์ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ ว และประทับใจ โดยมีการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริ การและมีการประเมินการให้บริ การทุกระยะ
2.2 ส่ งเสริ มการให้ขวัญก�ำลังใจพนักงานต่อการให้บริ การกับสมาชิกและผูร้ ับบริ การอื่น ๆ
ตัวชี้วดั
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อการบริ การของสหกรณ์
2.2 จ�ำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับการประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริ การดีเด่น
เป้ าหมาย
1.) ปี 2561-2565 สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการรับบริ การจากสหกรณ์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.) ปี 2561-2565 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนได้รับการประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริ การดีเด่น
โครงการ
		
โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริ การ
3. กลยุทธ์ การจัดหาทีด่ นิ และสร้ างอาคารแห่ งใหม่
ตัวชี้วดั
		
สหกรณ์มีที่ดินและอาคารส�ำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่
เป้ าหมาย
		
ปี 2563-2565 สหกรณ์มีที่ดินและอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่
โครงการ
		
โครงการจัดหาที่ดินและสร้างอาคาร
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1. การพัฒนาสูม่ าตรฐาน
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2. โครงการปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สหกรณ์ให้สอดคล ้องกับกฎหมาย
สหกรณ์

2.1 มอบหมายให้ค ณะกรรมการแต่ ล ะ
ฝ่ ายตรวจสอบ และนําเสนอการปรับปรุง
แก้ไ ข เพิ่ ม เติ ม หลัก เกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้อ บังคับ ของสหกรณ์ ให้สอดคล อ้ งกับ
ก ฎ ห ม าย ส ห ก ร ณ์ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ

2.1 สหกรณ์ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ ายตรวจสอบ
และนําเสนอการปรับปรุงแก้ไข
เพิม่ เติมหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์ให้สอดคล ้องกับกฎหมาย
สหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. โครงการศึ ก ษาแนวทางและวาง 1.1 ความสํา เร็ จ ในการศึ ก ษาแนวทาง 1.1 สหกรณ์ศึกษาแนวทางการบริหาร คณะกรรมการอํานวยการ
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
และวางระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดการสหกรณ์ มีความสําเร็จ
ตามเกณ ฑ์ ก ารจัด ระดั บ มาตรฐาน ร้อยละ 100
สหกรณ์ ใ นระดับ ดี เ ลิ ศ (A) จากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์

แผนพัฒนาสหกรณ์ ประจําปี 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา การจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้ได้เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้ าประสงค์ : เพือ่ พัฒนาการจัดการองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ตัวชี้วดั
1.1 ทุนเรือนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อปี
1.2 เงินฝากทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อปี

เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1 ทุนเรือนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า
คณะกรรมการอํานวยการ
ร้อยละ 8
1.2 เงิ น ฝากที่ เ พิ่ ม ขึ้ นต่ อปี ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ5

3. การลงทุนในสถาบันการเงิน
อืน่ สหกรณ์อน่ื หรือตราสารทาง
การเงิน
4. การปรับ ปรุ งแนวทางการให้
สิน เชื่อ และการแก้ไขปัญ หาหนี้
สงสัยจะสูญ

4.1 จํานวนสิน เชื่อที่ให้กบั สมาชิกตามความ คณะกรรมการเงินกู ้
จํา เป็ นและเหมาะสมกับ สถานการณ์ เ พื่ อ
คุณภาพมากขึ้น
4.2 จํานวนสมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ใช้บริการสินเชื่อลดลง
4.3 จํานวนหนี้สงสัยจะสูญลดลง

4.1 โครงการปรับ ปรุ งระเบีย บและ 4.1 ความสํา เร็ จ ของการปรับ ปรุ ง
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก าร ให้ สิ น เชื่ อ ให้ วิธีการให้สนิ เชื่อกับสมาชิก
สอดคล ้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
4.2 ค วาม สํ า เร็ จ ของการศึ กษ า
ผลกระทบต่ อ การให้สิ น เชื่ อ กั บ
สมาชิก

4.2 โค รงก ารกํ า หน ด ม าต รการ 4.3 จํานวนหนี้สงสัยจะสูญลดลง
ติ ด ตาม ป้ องกัน แก้ไข หนี้ ส งสัย
จะสูญ

คณะกรรมการเงินกู ้

3.1 ปริม าณธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้น ต่ อ ปี ไม่ น อ้ ยกว่ า คณะกรรมการอํานวยการ
5 ล ้านบาท

3. โครงการการบริ ห ารจัด การเงิน 3.1 ปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึ้นต่อปี
ลงทุนภายนอก

2. การเพิม่ สัดส่วนทุนสํารองและ 2. โครงการสะสมทุนสํารองและทุน 2.1 ทุ น สํ า รองและทุ น สะสมอื่ น 2.1 ทุ น สํ า รองและทุ น สะสมอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น คณะกรรมการอํานวยการ
ทุนสะสมอืน่
สะสมอืน่
เพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 11 ของกําไรสุทธิ

กลยุทธ์
โครงการ
1. ระดมการระดมหุ น้ และเงิน 1. โครงการระดมเงินออมภายใน
ฝาก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารทุนที่เอื้อต่อความมัน่ คงของสหกรณ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
เป้ าประสงค์ : การบริหารทุนของสหกรณ์ทเ่ี อื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและความมัน่ คงของสหกรณ์ทงั้ ในด้านการให้สนิ เชื่อ การฝาก และการลงทุนด้านอื่นๆ
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กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. จั ด ตั้ ง กองทุ น ส วัส ดิ ก าร 1. โครงการจัด ตั้ง กองทุ น สวัส ดิ ก าร 1.1 ค วาม สํ า เร็ จ จาก จั ด ตั้ ง ก องทุ น
สําหรับสมาชิกและครอบครัว
สําหรับสมาชิกและครอบครัว
สวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัว
1.2 จํานวนของสมาชิ ก และครอบครัว
ได้ร บั สวัส ดิ ก ารจากกองทุ น สวัส ดิ ก าร
สําหรับสมาชิกและครอบครัว

เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1. จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการสําหรับ
ค ณ ะ ก รร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
สมาชิกและครอบครัวได้
ประชาสัมพันธ์
1.2. จัดสรรกําไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุทธิสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัว
ได้
1.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกและครอบครัว ไม่นอ้ ยกว่า
50,000 บาทได้
1.4 จํานวนสมาชิกและครอบครัวได้รบั
สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกและครอบครัวเพิม่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว
เป้ าประสงค์ : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จํากัด ได้รบั สวัสดิการอย่างหลากหลาย

รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560
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โครงการ
1. โครงการปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ
ระบบข้อ มู ล เพื่อ ประสิทธิ ภ าพในการ
ให้บริการสมาชิก

2. โครงการปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความต้องการและความจําเป็ นใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สหกรณ์

กลยุทธ์
1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สาร
และระบบข้อ มู ล เพื่ อ พัฒ นา
ระบบ การให้บ ริ ก ารสํ า ห รั บ
สมาชิก

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สาร
และระบบข้อ มู ล เพื่ อ พัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งาน
สหกรณ์

2.1 จํา นวนครั้ง ของการปรับ ปรุ ง และ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
2.2 ความสํา เร็ จ ของการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ตามความต้อ งการและความจําเป็ น ใน
การพัฒ นาประสิทธิภ าพการดําเนิน งาน
สหกรณ์
2.3 ร้อ ยละของบุค ลากรที่เข้าใจและใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร

ตัวชี้วดั
1.1 จํา นวนครั้ง ของการปรับ ปรุ ง และ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
1.2 ร้อยละของสมาชิกทีเ่ ข้าใจและใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สือ่ สารสําหรับให้บริการกับสมาชิกในการ
ทําธุรกรรมทางการเงิน

2.1 ก ารป รั บ ป รุ งแ ล ะพั ฒ น าร ะบ บ คณะกรรมการอํานวยการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
2.2 บุ ค ลากรที่ เ ข้า ใจและใช้ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ความต้อ งการและความจํา เป็ นในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณ์
ได้รอ้ ยละ 80

เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1 ป รั บ ป รุ ง แ ล ะพั ฒ น าเท ค โน โล ยี คณะกรรมการอํานวยการ
สารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับให้บริการ
กับ สมาชิ ก ในการทําธุ รกรรมทางการเงิน
จากสหกรณ์อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
1.2 ส ม าชิ ก เข้า ใจ แ ล ะใช้ ง าน ระบ บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํา หรับ ให้บ ริ ก ารกับ สมาชิ ก ในการทํ า
ธุรกรรมทางการเงินได้รอ้ ยละ 80
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ยุทธศาสตร์ท4่ี การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สารและระบบข้อมูล
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จํากัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สารและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารจนสามารถรองรับการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการยุคใหม่และการเข้าถึงการให้บริการกับสมาชิกตลอดจนการนําเทคโนโลยีในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
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ผูร้ บั ผิดชอบ
ค ณ ะ ก รร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์

3.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์สู่ 3.2 จํานวนของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทไ่ี ด้รบั 3.2 เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทกุ คนได้รบั การ ค ณ ะ ก รร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
ความเป็ นมืออาชีพ
การพั ฒ นาตามบทบาทหน้า ที่ อ ย่ า ง พัฒนาตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์
ต่ อเนื่ องแล ะมี ค่ านิ ยม ร่ ว ม ใน ก าร และมีค่านิยมร่วมในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั งิ าน

3.1 มีแผนอัตรากําลังเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ คณะกรรมการอํานวยการ
ทุก 3 ปี

2. โครงการพัฒ นาคณะกรรมการ 2.1 จํานวนคณะกรรมการดําเนินการและ 2.1 คณะกรรมการดําเนินการและคณะ ค ณ ะ ก รร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
ดําเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการ คณะผูต้ รวจสอบกิจการได้รบั การพัฒนา ผูต้ รวจสอบกิจการทุกคนได้รบั การ
ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
พัฒนาให้เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพภายใต้
โครงการ

3. การพัฒนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์สู่ 3.1 โครงการจัด ทํา แผนอัต รากํา ลัง 3.1 มีแผนอัตรากําลังเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ความเป็ นมืออาชีพ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

2. การพัฒนาคณะกรรมการ
ดําเนินการ และคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการ

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
1. การพัฒนาสมาชิกและผู แ้ ทน 1. โครงการการพัฒ นาสมาชิ ก และ 1.1 จํานวนครัง้ ของสมาชิก ที่ได้ร บั การ 1.1 สมาชิกทุกคนได้รบั การพัฒนา
สมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
พัฒนาอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาบุคลากร
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จํากัด มีบคุ ลากรทุกระดับทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพในการบริหารจัดการและการดําเนินงานสหกรณ์

รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560

เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1 สหกรณ์ร่วมดําเนินงานกับภาคี
คณะกรรมการอํานวยการ
เครือข่ายในการพัฒนา การเสวนา
การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทัง้ การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้

3. ก ารช่ วย เห ลื อ ส นั บ ส นุ น 3. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร 3.1 จํ า นวนครั้ง ที่ ส หกรณ์ สนั บ สนุ น 3.1 จํานวนครัง้ ทีส่ หกรณ์สนับสนุ น
องค์กร สังคม ชุมชน
สังคม ชุมชนในกิจกรรมทีเ่ ป็ น
ช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชน
ช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชน
สาธารณประโยชน์
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้

คณะกรรมการอํานวยการ

2. การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยใน 2. โครงการเชื่ อ มโยงการดํา เนิ น งาน 2.1 จํานวนเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ท่ี 2.1 จํานวนเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ คณะกรรมการอํานวยการ
ขบวนการสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์กบั เครือข่ายสหกรณ์ ร่วมดําเนินธุรกิจกับสหกรณ์
ทีร่ ่วมดําเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ไม่เกิน
ปี ละ 5 แห่ง

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. สร้างภาคีเชื่อมโยงกับสถาบัน 1. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายในการ 1.1 จํ า นวนกิ จ กรรมที่ ส หกรณ์ ร่ ว ม
อ งค์ ก ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง าน ที่ สนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์
การเสวนา การแลกเปลี่ย นเรีย นรู แ้ ละ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ รวมทัง้ การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท6่ี การเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุ นกิจการ องค์กร สังคม ชุมชน
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จํากัด มีภาคีเครือข่ายการบริหารสหกรณ์และมีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับขบวนการสหกรณ์ทเ่ี อื้อต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์
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2. การพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ

2. โครงการพั ฒ นามาตรฐานการ 2.1 ความพึ งพอใจของสมาชิ ก ต่ อ การ 2.1 ความพึ ง พอใจของสมาชิ ก ต่ อ คณะกรรมการอํานวยการ
ให้บริการ
บริการของสหกรณ์
การบริ ก ารของสหกรณ์ ไ ม่ น อ้ ยกว่ า
ร้อยละ 80
2.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนได้รบั การ
ประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริการดีเด่น

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน 1.1 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําตาม 1.1 ความสําเร็จในการจัดทําตามแผน คณะกรรมการอํานวยการ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
แผนโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์
โครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ และพัฒนามาตรฐานให้บริการกับสมาชิก
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จํากัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เอื้อและสนองต่อการพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ และการดําเนินงาน
สหกรณ์และมีมาตรฐานในการให้บริการกับสมาชิกจนได้รบั ความพึงพอใจจากสมาชิก

รายงานกิ จ การ และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2560
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งบประมาณรายรับ-รายจ่ าย ประจําปี 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จํากัด เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้
รายรับ

จํานวนเงิน

ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้

รายจ่ าย

จํานวนเงิน

12,130,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

1,818,000.00

100,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

334,000.00

ผลตอบแทนจากการลงทุน

10,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

10,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนิ นงาน

2,009,200.00

130,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดครุ ภณ
ั ฑ์

111,500.00

รายได้อื่น
รวมรายรับ

12,380,000.00

84,000.00

4,356,700.00

รวมรายจ่ าย

รายรับ
1.ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้

ในปี 2561 สหกรณ์ ฯ คาดว่ าจะมีรายรับจากการดําเนินการ ดังนี้
12,130,000.00

บาท

2.ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

100,000.00

บาท

3.ผลตอบแทนจากการลงทุน

10,000.00

บาท

10,000.00
130,000.00
12,380,000.00

บาท
บาท
บาท

4.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5.รายได้อื่น
รวมรายรับ
รายจ่ าย

ในปี 2561 สหกรณ์ ฯ คาดว่ าจะมีรายจ่ ายจากการดําเนินการ ดังนี้

1.ดอกเบี้ยจ่าย
2.รายจ่ายเพื่อสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
3.รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนสิ นทรัพย์ถาวรของสหกรณ์
4.รายจ่ายค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์
5.รายจ่ายเพื่อการดําเนินงานของสหกรณ์
รวมรายรับ
ดังนั้น ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ คาดว่ าจะมีกาํ ไรสุ ทธิประมาณ

2,500,000.00

บาท

180,000.00
111,500.00

บาท
บาท

270,000.00
3,795,200.00
6,856,700.00

บาท
บาท
บาท

5,523,300.00

บาท
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10,000.00
100,000.00
15,000.00
1,000.00
30,000.00
2,000.00
5,000.00
11,533,000.00

รวมรายรับ

11,300,000.00
15,000.00
55,000.00

ประมาณการ

4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5. รายได้ค่าปรับ
6. รายได้ค่าธรรมเนียมเช็ค
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินฝาก
8. รายได้สนับสนุนวันประชุ มใหญ่
9. รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองข้อมูล
10. รายได้เบ็ดเตล็ด

รายรับ
1. ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร
3. ผลตอบแทนจากการลงทุน

รายการ

11,162,554.81

8,350.00
139,966.32
17,700.00
0.00
39,896.25
2,900.00
13,368.63

10,798,549.16
134,072.11
7,752.34

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผลและความจําเป็ น

12,380,000.00

12,130,000.00 ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้
100,000.00 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เงินฝากประจํา ชสอ.
10,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ น้ ชสอ. หรื อลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด
10,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการสมัครสมาชิกใหม่ 200 คน
100,000.00 ค่าปรับจากสมาชิกเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
17,000.00 ค่าธรรมเนียมเช็คเก็บจากสมาชิก
1,000.00 ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกจากการถอนเงินฝากสหกรณ์
5,000.00 เงินบริ จาคหรื อเงินร่ วมสนับสนุนวันประชุมใหญ่
2,000.00 ค่าธรรมเนียมจากบุคคลภายนอกขอรับรองข้อมูล
5,000.00 รายได้อื่นๆ นอกเหนือจากที่กาํ หนด

ประมาณการ

ประมาณการรายรับ - รายจ่ ายประจํา ปี บัญชี 2561
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับประมาณการ ประจําปี 2560
ปี 2560
ปี 2561
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0.00
52,000.00
10,000.00
2,000.00
64,000.00

หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
1.ค่าเสื่ อมราคา
2.ค่าซ่อมบํารุ งรักษา
3.ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั
4.ค่าภาษีรถจักรยานยนต์

รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,660,000.00

150,000.00

5. ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่

รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่

20,000.00

60,000.00

30,000.00

1,400,000.00

ประมาณการ

4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนทดแทน

2. ค่าสวัสดิการพนักงาน

รายจ่ าย
หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
1. เงินเดือน

รายการ

ปี 2560

230,966.55

189,018.50
33,504.00
7,934.05
510.00

1,534,346.00

152,480.00

6,085.00

61,541.00

0.00

1,314,240.00

ผลการ
ดําเนินงาน

334,000.00

270,000.00
52,000.00
10,000.00
2,000.00

1,818,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะของสหกรณ์

ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงานสหกรณ์

ค่าบํารุ งซ่อมแซม ยานพาหนะและทรัพย์สินสหกรณ์

ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ ครุ ภณั และอุปกรณ์

180,000.00 สํารองตาม พรบ.คุม้ ครองแรงงานกําหนด

วันหยุด

20,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาทํางานหรื อใน

68,000.00 พรบ.ประกันสังคม เงินกองทุนทดแทนประจําปี

ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่

30,000.00 ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน

สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ

เหตุผลและความจําเป็ น

1,520,000.00 เจ้าหน้าที่ 7 อัตรา สํารองเพิ่ม 1 อัตรา และเพื่อปรับเงินเดือนให้

ประมาณการ

ปี 2561
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24,000.00
80,000.00

2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

3. ค่าตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาํ เงินส่ งสหกรณ์

20,000.00
100,000.00
35,000.00

5.ค่ารับรอง

7. ค่าสาธารณูปโภค

8. ค่าไปรษณี ย ์

0.00

150,000.00

หมวดค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและที่ปรึ กษา

4. ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย

30,000.00

30,000.00

39,608.00

83,911.67

24,890.00

1,282.19

75,590.00

15,000.00

152,100.00

30,000.00
0.00

ผลการ
ดําเนินงาน

30,000.00
0.00

ประมาณการ

หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
1.ค่าทุนบุตรสมาชิก
2. กองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกและ
ครอบครัว
รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิ ก

รายการ

ปี 2560
เหตุผลและความจําเป็ น

อนุกรรมการ และที่ปรึ กษา ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมประชุม

ค่านํ้าดื่ม
40,000.00 ใช้สาํ หรับส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทัว่ ถึง

100,000.00 ค่าไฟ,ค่านํ้าประปา,ค่าโทรศัพท์,ค่าส่วนกลางหมู่บา้ นและ

25,000.00 สําหรับต้อนรับ/รับรองบุคคล คณะบุคคล ที่มีพนั ธกิจกับสหกรณ์

12,000.00 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางด้านกฎหมายรายปี

78,000.00 คํานวณจากเงินที่หน่วยงานนําส่งในปี บัญชีน้ นั X 0.02%

1,000 บาท/เดือน/คน

24,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการประจําปี คนละ 12,000 บาทหรื อ

280,100.00 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ,คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ,

84,000.00

34,000.00 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์
50,000.00 กองทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบที่กาํ หนด

ประมาณการ

ปี 2561
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0.00
30,000.00

16. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พกั

200,000.00

20,000.00

15. ค่าจัดทําหนังสื อรายงานกิจการ

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี

13.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

85,000.00

18,000.00

11. ค่าถ่ายเอกสาร

12.ค่าวัสดุของใช้สาํ นักงาน

25,000.00
30,000.00

ประมาณการ

9. ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค
10. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม

รายการ

ปี 2560

30,520.67

105,000.00

257,434.00

10,400.00

81,887.85

27,435.00

ผลการ
ดําเนินงาน
11,892.54
62,122.25

1.ค่าพาหนะสําหรับสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่ประจําปี

คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้ง มอบหมายในการเข้าร่ วม
ประชุม สัมมนา อบรมตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่
สหกรณ์จดั ขึ้น

100,000.00 สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรื อผูท้ ี่

50,000.00 รายงานกิจการประจําปี (100บX500เล่ม)

400,000.00 2.ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดการประชุมใหญ่

20,000.00 สําหรับเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ทวั่ ไป ใบเสร็จรับเงิน

85,000.00 สําหรับวัสดุใช้ในสํานักงานและครัวเรื อน

เพิ่มเติม

40,000.00 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารรายปี และค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน/

การจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามแผนงานประจําปี

เหตุผลและความจําเป็ น

25,000.00 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าสมุดเช็ค
60,000.00 ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม หรื อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ประมาณการ

ปี 2561
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20,000.00

18. ค่านํ้ามันรถ
19. ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต และเวปไซค์
20. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

82 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

1,217,000.00

15,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
20,000.00
22,000.00
30,000.00

24. ค่าใช้จ่ายในการทําบุญสํานักงาน
25. ค่ากําจัดปลวก
26. ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
27. ค่าธรรมเนียมตัวแทนรับชําระ
28.ค่าภาษีตามกฎหมาย
29. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
30. สํารองจ่ายทัว่ ไป

รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับดําเนินงาน

80,000.00
100,000.00

20,000.00

21. ค่าจัดทํา วารสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์
22. ค่าบริ การดูแลระบบโปรแกรม
23. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

16,000.00
50,000.00

15,000.00

ประมาณการ

17. ค่าของขวัญของที่ระลึก

รายการ

ปี 2560

1,152,183.84

12,793.00
5,500.00
0.00
460.00
0.00
9,908.07
0.00

0.00
56,175.00
23,060.00

12,650.30
15,074.30
20,000.00

ผลการ
ดําเนินงาน
17,489.00
เพิ่มเงินฝาก

เหตุผลและความจําเป็ น

2,009,200.00

2,000.00
20,000.00
10,000.00
30,000.00

สํารองในกรณี ที่จาํ เป็ น ที่ไม่ได้ต้ งั ประมาณการไว้

ค่าหนังสื อพิมพ์ เวชภัณฑ์หรื อค่าใช้จ่ายที่มิได้อยูใ่ นหมวดรายจ่าย

ภาษีโรงเรื อน

สําหรับค่าธรรมเนียมตัวแทนรับชําระบิลต่างๆ

6,000.00 ค่าจ้างเหมาบริ การรายปี กําจัดปลวก
2,000.00 สนับสนุนกิจกรรมเครื อข่ายสหกรณ์

สหกรณ์
15,000.00 ทําบุญสํานักงานตามประเพณี

80,000.00 สําหรับค่าดูแลรักษาพัฒนาโปรแกรมสําเร็ จรู ป
100,000.00 ดําเนินคดีกบั ลูกหนี้คา้ งชําระสหกรณ์และหน่วยงานที่ไม่นาํ ส่งให้

เอกสารเผยแพร่ สื่อต่างๆ
0.00 ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2561

25,000.00 ค่าบริ การอินเตอร์เนต ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจพัฒนาwebsite
50,000.00 สนับสนุนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ รวมทั้งจัดทํา

20,000.00 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะใช้ในกิจการสหกรณ์

30,000.00 ของที่ระลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมนาคุณซื้อหุน้ เพิ่มหรื อ

ประมาณการ

ปี 2561
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10,000.00
10,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,000.00
2,994,000.00

ประมาณการ
0.00
8,170.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,770.00
2,959,266.39

ผลการ
ดําเนินงาน
0.00
0.00
0.00
8,500.00
7,000.00
8,000.00
3,000.00
20,000.00
40,000.00
15,000.00
3,000.00
7,000.00
111,500.00
4,356,700.00

ประมาณการ

ปี 2561
เหตุผลและความจําเป็ น

สําหรับใช้ในห้องประชุมและใช้ในงานประชุมใหญ่

สําหรับใช้งานด้านบัญชีสหกรณ์

สําหรับใช้ในห้องประชุมและใช้ในงานประชุมใหญ่

แทนรถจักรยานยนต์เดิมที่ชาํ รุ ดใช้ในกิจการสหกรณ์

สําหรับบริ การสมาชิกสหกรณ์

แทนเครื่ องสํารองไฟเดิมที่ชาํ รุ ด

สําหรับจัดเก็บเอกสารของสหกรณ์

สําหรับจัดเก็บเอกสารสําคัญของฝ่ ายสิ นเชื่อ

สําหรับจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู้

ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2561

ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2561

ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2561

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายได้ในแต่ละหมวด ยกเว้นหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และหมวดครุ ภณ
ั ฑ์
มติทปี่ ระชุ ม: ……………………………………………………………………………………………………………………

รวมรายจ่ ายทั้งหมด

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับหมวดครุภัณฑ์

หมวดครุภัณฑ์
1. เก้าอี้สาํ นักงาน จํานวน 7 ตัว
2. โทรศัพท์มือถือ
3. โต๊ะพับสี ขาว 1 ตัว
4. ชั้นเหล็กฉาก 5 ชั้น จํานวน 5 ตัว
5. ตูเ้ ก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 ตู ้
6. ตูเ้ อกสารสู ง 2 บานเปิ ด จํานวน 2 ตู ้
7. เครื่ องสํารองไฟ จํานวน 2 ตัว
8. เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องพร้อมอุปกรณ์
9. รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน
10. คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค จํานวน 1 เครื่ อง
11. เครื่ องปริ้ นเตอร์ จํานวน 1 เครื่ อง
12. เครื่ องเสี ยงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่ อง

รายการ

ปี 2560
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4.4 เรื่ องพิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2551 ข้อ 71(5) อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 เสนอที่ประชุ มใหญ่พิจารณา ดังนี้
กําหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็ นรายเดือน เดือนละ 1,000.- บาท/คน
โดยให้ ผู ต้ รวจสอบกิ จการรายงานผลการตรวจสอบกิ จการประจําเดื อ นและประจําปี รวมทั้ง ข้อสั ง เกต
ข้อเสนอแนะเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรและเข้าร่ วมประชุ ม เพื่ อแจ้งผลการตรวจสอบประจําเดื อนต่ อคณะกรรมการ
ดําเนิ น การในการประชุ ม ประจําเดื อนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจําปี ต่ อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข อง
สหกรณ์ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.5 เรื่ องพิจารณากําหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุ ม ค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2551 ข้อ 71(9) อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ที่ปรึ กษา และที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการที่ 17 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
 กําหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุ ม
รายละเอียด

ประธาน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการ

800 บาท
500 บาท
500 บาท

กรรมการ/
อนุกรรมการ
500 บาท
400 บาท
400 บาท

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์/
ทีป่ รึกษา
500 บาท
400 บาท
400 บาท

กําหนดค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั
รายละเอียด

ประธาน
กรรมการ

ค่ าพาหนะ
ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
-ในจังหวัดเชียงใหม่
-นอกจังหวัดเชียงใหม่
ค่ าเช่ าทีพ่ กั

200 บาท
500 บาท

ประธาน
อนุกรรมการ/ อนุกรรมการ/
ประธาน
กรรมการ
กรรมการฝ่ าย
ฝ่ ายอื่น
อื่น
กิโลเมตรละ 5 บาท

200 บาท
500 บาท

ผู้ทไี่ ด้ รับ
มอบหมายจาก
สหกรณ์

หมายเหตุ

200 บาท
500 บาท

ใช้ในกรณี ที่ออก
เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ให้สหกรณ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย

200 บาท
500 บาท

เหมาจ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกินอัตราวันละ 1,000.-บาท
กรณี เบิกจ่ายจริ งให้เบิกได้ไม่เกินอัตราวันละ 1,500 บาท
ทั้งนี้ให้ใช้จ่ายโดยประหยัด

มติทปี่ ระชุ ม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.6 เรื่ องพิจารณากําหนดวงเงินกู้ยืมหรื อคํา้ ประกัน ประจําปี 2561
ตามข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เป็ นผู พ้ ิ จารณากํา หนด วงเงิ น ซึ่ ง
สหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อ คํ้าประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จาํ เป็ น
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็ นชอบวงเงินกูย้ ืมของสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ที่มีทุนเรื อนหุ ้นรวมกับเงินสํารองของสหกรณ์ ไม่เกิ น 200 ล้านบาทให้ใช้วงเงิ นกูย้ ืมฯ
เป็ นจํานวน 1.5 เท่าของทุนเรื อนหุ ้นรวมกับเงินสํารองของงบทดลอง ณ วันสิ้ นเดือนสุ ดท้ายก่อนการประชุ มใหญ่
ซึ่ งงบทดลอง ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 สหกรณ์ มี ทุ น เรื อ นหุ ้ น 65,477,960.00 บาท เมื่ อ รวมกับ ทุ น สํ า รอง
2,203,380.99 บาท เป็ นเงิน 67,681,340.99 บาท
ในปี 2560 นายทะเบี ยนสหกรณ์ รับทราบการถื อใช้เงิ นกู้ยืมหรื อคํ้าประกันประจําปี เป็ นจํานวน
92,000,000.00 บาท (เก้าสิ บสองล้านบาท)
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 17 ขอเสนอที่ประชุ มใหญ่พิจารณาอนุ มตั ิกาํ หนดวงเงินซึ่ ง
สหกรณ์ อ าจกู้ยื ม หรื อ คํ้า ประกัน ประจํา ปี 2561 จํา นวนเงิ น 101,000,000.00 บาท (หนึ่ งร้ อ ยหนึ่ งล้ า นบาท)
เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ

มติทปี่ ระชุ ม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.7 เรื่ องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที่ 18 ประจําปี 2561
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “กําหนดเวลาอยูใ่ นตําแหน่งคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์
มี ว าระอยู่ใ นตํา แหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ ว นั เลื อ กตั้ง ในวาระเริ่ ม แรกเมื่ อ ครบหนึ่ งปี นั บ แต่ ว นั เลื อ กตั้ง
ให้กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่ งในสองของกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ท้ งั หมด
โดยวิธี จ ับ สลาก (ถ้า มี เศษให้ ปั ด ขึ้ น ) และให้ ถื อ ว่าเป็ นการพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระในปี ต่อ ไปให้ ก รรมการ
ดําเนินการที่อยูใ่ นตําแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สุด ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่ อครบกําหนดแล้ว หากยัง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ง คณะกรรมการดํา เนิ น การชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
ดํา เนิ น การชุ ด เดิ ม รั ก ษาการไปจนกว่า จะมี ก ารเลื อ กตั้ง คณะกรรมการดํา เนิ น การชุ ด ใหม่ แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น
หนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ซ่ ึ งต้อ งพ้ น จากตํา แหน่ ง อาจได้ รั บ เลื อ กตั้ง ซํ้ าอี ก ได้ แต่ ต้อ งไม่ เกิ น
สองวาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการดําเนิ นการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนิ นการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่
ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนิ นการชุดแรก และให้นาํ ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม”
ในปี 2560 คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 17/2560 ดํารงตําแหน่ งครบวาระ จํานวน 8 คน และลาออก
2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการดําเนินการทีอ่ ยู่ครบสองวาระ ต้ องว่ างเว้ น 1 ปี จํานวน 6 คน
1. นายอินทปั ตร
บุญทวี
ประธานกรรมการดําเนินการ วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. ส.อ.เจตนิพทั ธ์ จริ ยา
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
3. นายจรู ญโรจน์ แก้วมณี
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
4. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
5. นายสมศักดิ์
สุ คาํ เปี้ ย
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
6. นายวรกานต์
สุ ภากาศ
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. คณะกรรมการดํ า เนิ น การที่ อ ยู่ ค รบหนึ่ ง วาระ สามารถเลื อ กเข้ า มาเป็ นกรรมการดํ า เนิ น การใหม่
ได้ อกี 1 วาระ จํานวน 2 คน
1. นายอภิชาติ
เทพชา
กรรมการดําเนิ นการ
2. นายสักการ
ณิ ยกูล
กรรมการดําเนิ นการ
3. คณะกรรมการดําเนินการลาออก จํานวน 2 คน

วาระที่ 1 ปี ที่ 2
วาระที่ 1 ปี ที่ 2

1. นายเกรี ยงไกร
จันณะคํา
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 1
2. จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์
กรรมการดําเนิ นการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 1
ผูท้ ี่ถูกเลือกให้มาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหน่ง ต้องดํารงวาระต่อจาก
กรรมการที่ลาออก
88
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมและมีเวลาพอสมควร
เป็ นกรรมการดําเนิ นการแทนตําแหน่ งที่ว่าง โดยจะเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนิ นการจํานวน 1 คน เป็ นลําดับแรก
เลื อ กตั้ง กรรมการดํา เนิ น การที่ ว่ างลงตามวาระจํานวน 7 คน และ เลื อ กตั้งกรรมการดําเนิ น การแทนกรรมการ
ที่ลาออกอีกจํานวน 2 คน ตามลําดับ โดยมีกติกาดังนี้
1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จาํ กัดโดยมีผรู ้ ับรอง จํานวน 2 คน
2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้
-ไม่เกิน 1 ครั้ง สําหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ
-ไม่เกิน 7 ครั้ง สําหรับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินที่ว่างลงตามวาระ
-ไม่เกิน 2 ครั้ง สําหรับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนกรรมการที่ลาออก
4. ผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับจนครบจํานวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
5. หากมี ผูถ้ ู ก เสนอชื่ อ มี ไม่ เกิ นจํานวนที่ จะเลื อ กตั้ง ถื อว่าผูถ้ ู ก เสนอชื่ อได้รับ การเลื อ กตั้งจากที่ ป ระชุ มใหญ่
โดยไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติทปี่ ระชุ ม:

………………………………………………………………………………………………
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4.8 เรื่ องพิจารณาการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิ่นเชี ยงใหม่ จํากัด
อาศัย อํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2551 หมวด 12 การแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อบัง คับ
โดยเปลี่ยนมาใช้
ฉบับบใหม่
ใหม่
ข้อ 106 คณะกรรมการดําเนิ นการชุดที่ 17 เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิ มโดยเปลี
นมาใช้ขบอ้ บังั คังคับบฉบั
ตามร่ างของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้ถือใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อบังคับ
เดิมเสี ยทั้งหมดคือ
1) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด พ.ศ. 2551
2) ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จํา กัด พ.ศ. 2551 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
3) ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จํา กัด พ.ศ. 2551 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
4) ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จํา กัด พ.ศ. 2551 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
5) ข้อ บัง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จํา กัด พ.ศ. 2551 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

และแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่กาํ หนดไว้ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้
ลําดับที่

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

1

ข้อ 2. วั ต ถุ ป ระส งค์ ส ห ก รณ์ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธชี ่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วย
ให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมันคง
่
และได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในหมูส่ มาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีพ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ มสหกรณ์ องค์ ก ร ชุ ม ชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุง
กิจการของสหกรณ์
(6) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้แ ละการพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ของสมาชิกและชุมชน

ข้ อ 2. วั ต ถุ ป ระส งค์ ส ห ก รณ์ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธชี ่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) คงไว้

เหตุผลที่แก้

(2) คงไว้
(3) คงไว้
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพือ่ การ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก
(5) คงไว้

เป็ นไปตามร่างของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

(6) คงไว้
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ลําดับที่
2

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

ข้อ 3. อํานาจกระทําการเพือ่ ให้บรรลุ
ข้อ 3. อํานาจกระทําการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มอี าํ นาจกระทําการ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มอี าํ นาจกระทําการ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื
(1)รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่นื
หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) คงไว้
(2) จัดหาทุนเพือ่ ดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) คงไว้
(3) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
(4) คงไว้
(4) ให้สหกรณ์อ่นื กูย้ ืมเงิน
(5) คงไว้
(5) ซื้อหุน้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) คงไว้
(6) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์
อื่น
(7) คงไว้
(7) ซื้อหุน้ ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอัน
ทําให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์
(8) คงไว้
(8) ซื้อหลักทรัพย์รฐั บาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) คงไว้
(9) ออกตัวสั
๋ ญญาใช้เงินและตราสาร
การเงิน
(10) คงไว้
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย
และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด
(11) คงไว้
(11) ดําเนินการให้กูย้ ืมเพือ่ การเคหะ
(12) คงไว้
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) คงไว้
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สมาชิก
(14) คงไว้
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก
ทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(15) คงไว้
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่กี ล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือ
ทรัพยสิทธิครอบครอง กู ้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ
ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ
ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับ
จํานํา ด้วยวิธีอ่นื ใด ซึ่งทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของ
สมาชิก
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ลําดับที่

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผลที่แก้

3

ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุน
ข้อ 4. ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อ
เพือ่ ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(1) ออกหุน้
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก
(2) รับฝากเงิน
เป็ นไปตามร่างของกรม
(3) กู ้ยื ม เงิน และรับ เงิน จากการออกตั ว๋ ส่งเสริมสหกรณ์
(3) กู ย้ ื ม เงิน และรับ เงิน จากการออกตัว๋
สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(4) สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ที่มผี ูย้ กให้
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สนิ ที่มผี ูย้ กให้

4

ข้อ 6. การถื อ หุน้ สมาชิ ก ทุ ก คนต้อ ง
ชําระค่ าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่ เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงิน ได้ร ายเดื อ นตามความในวรรคแรก
หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงาน
เจ้า สัง กัด และหมายถึ ง บํา นาญตามกฎหมายว่ า ด้ว ย
บําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้า สมาชิ ก ประสงค์จ ะถื อ หุ น้ รายเดื อ นใน
อัต ราที่สู งกว่าอัต ราที่ กําหนดไว้ในระเบีย บของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมือ่ ใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็ นหนังสือ ต่ อคณะกรรมการดําเนิ น การแต่
จํานวนหุน้ ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแลว้
ทัง้ หมด
สมาชิก จะโอนหรือ ถอนหุ น้ ในระหว่างที่ต น
เป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่ างที่ ส มาชิก ภาพของสมาชิ ก ยัง ไม่
สิ้นสุด สหกรณ์ไม่ตอ้ งส่งเงินค่ าหุน้ ของสมาชิกเพื่อชําระ
หนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนัน้

ข้อ 6. การถือหุน้ สมาชิกทุกคนต้องชําระ
ค่ าหุ น้ เป็ น รายเดื อ นตัง้ แต่ เดือ นแรกที่เข้าเป็ น สมาชิก ตาม
อัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กาํ หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
เงิ น ได้ร ายเดื อ นต ามความในวรรคแรก
หมายถึงเงินเดือนหรือค่ าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้า
สังกัด และหมายถึงบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็ จ
บํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
ถ้า สมาชิ ก ประสงค์จ ะถือ หุ น้ รายเดื อ นใน
อัต ราที่สูงกว่ าอัต ราที่กําหนดไว้ในระเบีย บของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุน้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็ นหนังสือต่ อคณะกรรมการดําเนิ นการแต่
จํานวนหุน้ ทัง้ หมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแลว้
ทัง้ หมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างที่ตน
เป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมือ่ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์ เป็ นไปตามร่างของกรม
มีสิทธินาํ เงินตามมูลค่ าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ท่ี ส่งเสริมสหกรณ์
สมาชิกผู กพันต้องชําระหนี้ แ ก่ สหกรณ์ ได้และให้สหกรณ์ มี
ฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพเิ ศษเหนือเงินค่าหุน้ นัน้
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ข้อ 8. การงดชํ าระเงินค่ าหุน้ รายเดื อน
สมาชิกที่ได้ชาํ ระเงินค่ าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน
หรือเป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าเพดานสูงสุดของเงินกูส้ ามัญ
และไม่มหี นี้สินกับสหกรณ์ จะงดชําระเงินค่ าหุน้ รายเดือน
หรือลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความ
จํานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ

ข้อ 8. การงดชํ า ระเงิน ค่ า หุ น้ รายเดื อ น
สมาชิกที่ได้ชาํ ระเงินค่าหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิ เดือนหรือ
เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าเพดานสู งสุดของเงินกูส้ ามัญและ
ไม่มหี นี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รือ ผูค้ าํ้ ประกัน จะงด เป็ นไปตามร่างของกรม
ชําระเงินค่าหุน้ รายเดือน หรือลดจํานวนการถือหุน้ รายเดือน ส่งเสริมสหกรณ์
ลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็ นหนังสือต่ อคณะ กรรมการ
ดําเนินการ
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ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับ
ฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรื อ สหกรณ์ อ่ื น หรื อ สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ซ่ึ ง มี
สมาชิกของสมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์ผูร้ บั ฝากเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้สหกรณ์ดาํ รง
สินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวง

ข้อ 10. การรับ ฝากเงิน สหกรณ์ อ าจรับ
ฝากเงินประเภทออมทรัพ ย์หรือประเภทประจําจากสมาชิก
หรือสหกรณ์หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของ
สมาคมนัน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ทัง้ นี้ เป็ นไปตามร่างของกรม
ตามระเบี ย บของสหกรณ์ ท่ี ได้ร บั ความเห็ น ชอบจากนาย ส่งเสริมสหกรณ์
ทะเบียนสหกรณ์
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอน
เงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้ส หกรณ์ ด ํา รงสิน ทรัพ ย์ส ภาพคล่ อ งตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
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ข้อ 20. การลงลายมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ์
การลงลายมือชื่อเพือ่ ให้มผี ลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ อัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่ จะกําหนดไว้เป็ นพิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ ืม
ตลอดจนการเบิก หรือรับ เงิน กู ้ การจํานองซึ่งสหกรณ์
เป็ นผูร้ บั จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติ
กรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก
หรือกรรมการผูท้ ่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับ
ผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) การรับ ฝากเงิน ใบรับ เงิน และ
เอกสารทัง้ ปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ู ย้ ืม
ใบสัง่ จ่ ายเงิน ใบรับ เงิน ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์(ถ้ามี)
เป็ นสําคัญด้วย

ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การ
ลงลายมือ ชื่ อ เพื่ อ ให้มีผ ลผู ก พัน สหกรณ์ ใ นกิ จ การ อัน
เกี่ ย วกับ บุ ค คลภายนอก เว้น แต่ จ ะกําหนดไว้เป็ น พิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนั ง สื อ กู ้ยื ม ซึ่ ง สหกรณ์ เป็ นผู ก้ ู ้ยื ม
ตลอดจนการเบิก หรือ รับ เงิน กู ้ การจํานองซึ่ง สหกรณ์
เป็ นผู จ้ ํานอง การถอนเงิน ฝากของสหกรณ์ และในนิ ติ เป็ นไปตามร่างของกรม
กรรมอื่ น ๆ จะต้อ งลงลายมือ ชื่อ ของประธานกรรมการ ส่งเสริมสหกรณ์
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุ การ หรือเหรัญญิก
หรือกรรมการผู ท้ ่ีคณะกรรมการดําเนิน การมอบหมายกับ
ผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน
(2) ก ารรั บ ฝ าก เงิ น ใบ รั บ เงิ น แ ล ะ
เอกสารทัง้ ปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง
ลงลายมือชื่อของผูจ้ ดั การ หรือผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
อนึ่ ง ในหนังสือ กู ย้ ื ม ซึ่ งสหกรณ์ เป็ น ผู ก้ ู ย้ ื ม
ใบสัง่ จ่ า ยเงิน ใบรับ เงิน ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์(ถ้ามี)
เป็ นสําคัญด้วย
เว้น แต่ ต ัว๋ เงิน หรื อ ตราสารการเงิน ที่ ส ถาบัน เพือ่ ความสะดวกใน
การเงินคู่สญั ญากับสหกรณ์ ไม่ประสงค์ให้มกี ารประทับตรา ธุรกรรมกับสถาบัน
เป็ นสําคัญ
การเงิน
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ข้อ 28. การจัด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี
เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีแ ละได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีท่รี บั รองโดยทัว่ ไปแลว้ ปรากฏว่าสหกรณ์มกี าํ ไรสุทธิ
ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
และเป็ น ค่ า บํา รุ งสัน นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทยใน
อัตราร้อยละหนึ่งของกําไรสุ ทธิ แต่ ไม่เกินสามหมื่นบาท
ตามอัต ราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
กําไรสุทธิประจําปี ท่เี หลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่ อ นนั้น ที่ ป ระชุม ใหญ่ อ าจจะจัด สรรได้
ดังต่อไปนี้
(1)เป็ นเงิน ปัน ผลตามหุ น้ ที่ ช ํา ระแล ว้ ให้แ ก่
สมาชิ ก แต่ ต อ้ งไม่ เกิ น อัต ราที่ กําหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลสําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปันผลทัง้ สิ้นที่จ่ายสําหรับ
ปี นนั้ ก็ตอ้ งไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล ้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ที่
สมาชิ ก ได้ช ํา ระต่ อ สหกรณ์ ภ ายในวัน ที่ ห า้ ของเดื อ นมี
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้
ที่สมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์หลังวันที่หา้ ของเดือน สหกรณ์
จะคิดเงินปันผลให้ตงั้ แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
ธุรกิจที่สมาชิกได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่
สมาชิกที่ผดิ นัดการชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปี
ใด มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี นนั้
(3) เป็ นเงิน โบนัสแก่ กรรมการและเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รัก ษาระดับ อัต ราเงิน ปัน ผล ไม่
เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามที่มอี ยู่ใน
วันสิ้น ปี นน้ั ทุ นรัก ษาระดับ อัตราเงิน ปันผลนี้จะถอนได้
โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุน้
ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่
เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกําไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่ ส มาชิก และครอบครัว ไม่เกิ น ร้อยละสิบ ของ
กําไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อความใหม่
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ข้อ 28. การจัด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ปี
เมือ่ สิ้นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่ ร ับ รองโดยทัว่ ไปแล ว้ ปรากฏว่ า สหกรณ์ มี กํา ไรสุ ท ธิ
ให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ
และเป็ นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัต รา
ร้อ ยละหนึ่ ง ของกํา ไรสุ ท ธิ แต่ ไ ม่เ กิน สามหมื่น บาทตาม
อัต ราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
กําไรสุ ทธิประจําปี ท่ีเหลือจากการจัดสรรตาม
ความในวรรคก่ อนนัน้
ที่ป ระชุมใหญ่ อาจจะจัด สรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น เงิน ปัน ผลตามหุ น้ ที่ช ําระแล ว้ ให้แ ก่
สมาชิก แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง โดย
คิ ด ให้ต ามส่ วนแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ ถ อนทุ น
รักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงินปันผล
สําหรับปี ใดด้วยจํานวนเงินปันผลทัง้ สิ้นที่จ่ายสําหรับปี นนั้ ก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล ้ว
ในการคํานวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถือว่าหุน้ ที่ เป็ นไปตามร่างของกรม
สมาชิ ก ได้ช ํา ระต่ อ สหกรณ์ ภ ายในวัน ที่ ห า้ ของเดื อ นมี ส่งเสริมสหกรณ์
ระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ที่
สมาชิกได้ชาํ ระต่อสหกรณ์หลังวันที่หา้ ของเดือน สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลให้ตงั้ แต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืน ให้แ ก่ สมาชิกตามส่วน
ธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ท ํา ไว้ก ับ สหกรณ์ ใ นระหว่ า งปี ตามมติ
ที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ์
มิให้ได้รบั เงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี นนั้
(3) คงไว้
(4) คงไว้

(5) คงไว้
(6) คงไว้
(7) คงไว้
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(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตัง้ สํานักงานหรือทุนอื่น
ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมันคงให้
่
แก่สหกรณ์
(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จดั สรร
เป็ นทุนสํารองทัง้ สิ้น
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ข้อ 32. คุ ณ สมบัติ ข องสมาชิ ก สมาชิ ก
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผู เ้ ห็ น ชอบในวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นข้า ราชการหรื อ ลู ก จ้า งประจํา หรื อ
พนักงานจ้างสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน หรือเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี
ทัง้ นี้ตามคณะกรรมการเห็นชอบ
(4) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มวี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ ืมเงิน
ข้อ 33. การเข้าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเป็ น
สมาชิกตามข้อบังคับ(รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
ซึ่ ง ประสงค์จ ะขอเข้า เป็ นสมาชิ ก ตามข้อ 37) ต้อ งยื่ น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้
เมื่อ คณะกรรมการดําเนิ น การได้ส อบสวน
พิจารณาเป็ นที่พอใจว่าผู ส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กํา หนดไว้ในข้อ 32 ทั้ง เห็ น เป็ นการสมควรรับ เข้า เป็ น
สมาชิก ได้ ก็ ให้แ จ้งผู ส้ มัค รนั้น ลงลายมือ ชื่อ ของตนใน
ทะเบียนสมาชิกกับชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระ
ค่าหุน้ ตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล ้วเสนอเรื่อง การ
รับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ปี ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้า คณะกรรมการดํ า เนิ น การไม่ ย อมรับ
ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอ
ก็ให้ คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่ อ วินิ จ ฉัย ชี้ ข าด มติ แ ห่ ง ที่ ป ระชุม ใหญ่ ให้ร บั เข้าเป็ น
สมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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(8) คงไว้
(9) คงไว้
ข้อ 32. คุณ สมบัติข องสมาชิ ก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดงั นี้
(1) คงไว้
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็ นข้า ราชการ หรื อ ลู ก จ้า งประจํา สัง กัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หรือเป็ นเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์น้ ี หรือ
ข. เป็ นพนัก งานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงาน
จ้างทัว่ ไปสังกัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ภายในจัง หวัด
เชียงใหม่
(3) เป็ นผูม้ คี วามประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กูย้ ืมเงิน
ข้อ 33. การเข้า เป็ นสมาชิ ก ผู ส้ มัค รเป็ น
สมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทัง้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิก ตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ ต ามแบบที่กําหนดไว้โดยต้อ งมีผู บ้ งั คับ บัญ ชาของ
ผู ส้ มัค รในตํ า แหน่ ง ไม่ ตํ ่า กว่ า หัว หน้ า ฝ่ ายคนหนึ่ ง รับ รอง
แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งไม่ตํา่ กว่าหัวหน้าฝ่ ายก็ไม่ตอ้ ง
มีผูร้ บั รอง
กรณีสมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
มีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ได้เมื่อพ้นสิบแปดเดือนนับแต่
วันที่ได้รบั อนุมตั ิให้ลาออก

เพือ่ ความชัดเจนใน
การกําหนด
คุณสมบัติของ
สมาชิก

เป็ นไปตามร่างของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

เพือ่ กําหนด
ระยะเวลาในการ
รับสมัครสมาชิกใหม่

ถ้า ค ณ ะก รรม ก ารดํ า เนิ น ก ารไม่ ย อ ม รั บ
ผู ส้ มัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ด้ว ยเหตุ ใ ด ๆ เมื่อ ผู ส้ มัค รร้อ งขอ
ก็ให้ คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกในกรณี
ดังว่ านี้ ให้ถือ เสีย งไม่น อ้ ยกว่า สองในสามของสมาชิก หรื อ
ผูแ้ ทนสมาชิกซึง่ มาประชุม
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ข้อ 34. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ น
ข้อ 34. ค่ า ธรรมเนี ยมแรกเข้า ผู เ้ ข้า เป็ น
สมาชิก จะต้องชําระค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แ ก่ ส หกรณ์ สมาชิก จะต้อ งชําระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้าให้แ ก่ ส หกรณ์
คนละห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื เป็ นรายได้ คนละห้าสิบบาท ค่ าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้
ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ของสหกรณ์ จ ะเรียกคื น ไม่ได้ก รณี เข้าครัง้ ต่ อ ไปต้อ งชําระ
ค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งร้อยบาท
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ข้อ 37. การรับ โอนสมาชิ ก สหกรณ์ อ่ืน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการ
ในสัง กัด ตามข้อ 32 (3)หากประสงค์จ ะสมัค รเข้า เป็ น
สมาชิก ก็ให้ย่ืนใบสมัค รถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิ ตาม
ข้อกําหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแลว้ ก็จะได้สทิ ธิในฐานะ
สมาชิกตามข้อ 35 ทัง้ นี้ เมื่อสหกรณ์ท่ตี นเป็ นสมาชิกอยู่
เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ เี สร็จสิ้นแล ้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
หนี้สนิ ที่มอี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเปลี่ ย นแปลงชื่ อ สัญ ชาติ
และที่อยู่
สมาชิกคนใดมีการเปลีย่ นแปลงชื่อ สัญชาติ
และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ 39. ก ารตั้ งผู ้ ร ั บ โอ น ป ร ะโย ช น์
สมาชิกอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้
เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์เมือ่ ตนตายนัน้
มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้
ต้องทําตามลักษณะพินยั กรรม
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ถ้า ส ม าชิ ก ป ระส งค์ จ ะเพิ ก ถ อน ห รื อ
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ทาํ ไว้แลว้ ก็ตอ้ ง
ทําเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่ อนมอบให้
สหกรณ์ถอื ไว้
เมือ่ สมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั โอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผูต้ าย มีอยู่ใน
สหกรณ์ให้แก่ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้
ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาํ หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
จํานวนดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46

ข้อ 37. การรับ โอนสมาชิ ก สหกรณ์ อื่ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกก็
ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดใน
ข้อ 33 ครบถ้วนแลว้ ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ
35 ทัง้ นี้ เมื่อสหกรณ์ท่ีตนเป็ นสมาชิกอยู่ เดิมได้โอนเงิน
ค่าหุน้ ให้สหกรณ์น้ เี สร็จสิ้นแล ้ว
การรับ โอนเงิน ค่ าหุ น้ และการปฏิบ ตั ิ เกี่ ย วกับ
หนี้สนิ ที่มอี ยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การเป ลี่ ยน แ ป ลงชื่ อ ชื่ อสกุ ล
คํานํ าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ 39. ก า ร ตั้ ง ผู ้ รั บ โอ น ป ร ะ โ ย ช น์
สมาชิกอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็ นผู ร้ บั
โอนประโยชน์ใ นเงิน ค่ า หุ น้ เงิน ฝาก หรื อ เงิน อื่ น ใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ ความตาย โดยมอบไว้แก่ สหกรณ์เป็ น
หลัก ฐาน หนัง สือตัง้ ผู ร้ บั โอนประโยชน์ด งั ว่า นี้ต อ้ งทํา ตาม
ลักษณะพินยั กรรม
ถ้ า ส ม าชิ ก ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ เพิ ก ถ อ น ห รื อ
เปลีย่ นแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาํ ไว้แลว้ ก็ตอ้ งทํา
เป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์
ถือไว้
เมื่อ สมาชิก ตาย ให้ส หกรณ์ แ จ้งให้ผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู ร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืน ให้แ ก่
บุคคลที่ได้นาํ หลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ว่าเป็ นทายาทผูม้ สี ิทธิได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวตามกฎหมาย
นัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46

เหตุผลที่แก้
เพือ่ กําหนดการ
รับค่าธรรมเนียม
แรกเข้าสมาชิกใหม่ให้
ชัดเจน

เพือ่ ความถูกต้องในการ
อ้างอิงหัวข้อย่อย

เป็ นไปตามร่างของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์

เป็ นไปตามร่างของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่ง
ปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้
แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
นัน้ ๆ ได้ถึงแก่ ค วามตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุ มตั ิแ ลว้
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีส่ บิ ห้าวัน

ให้ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก
ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่ง
ปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้
แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิก
นัน้ ๆ ได้ถึงแก่ ค วามตายไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุ มตั ิแ ลว้
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสีส่ บิ ห้าวัน

ในกรณีผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู ท้ ่ีมีช่ือเป็ นผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ทส่ี มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่
ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอน
จํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
ทัง้ สิ้น

ในกรณี ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื
คําขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู ท้ ่มี ีช่ือเป็ นผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ทส่ี มาชิกได้จดั ทําให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มตี วั อยู่
ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์โอน
จํานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์
ทัง้ สิ้น

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ
ภายใต้ขอ้ บังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล ้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ
32 (3) โดยไม่มคี วามผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็ น
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์
ด้วย ก็ให้ถอื ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุน้ ได้
ก็ต่อเมือ่ มีหนี้สนิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้ อาจได้รบั
เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิ ก ภาพสมาชิ ก เป็ นไปตามร่างของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) คงไว้
(2) คงไว้
(3) คงไว้
(4) คงไว้
(5) คงไว้
(6) คงไว้
ข้อ 44. สมาชิ ก ที่ โอน หรือ ย้า ย หรือ ออก
จากราชการ หรืองานประจําโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่
โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ
32 (2)โดยไม่มคี วามผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็ นคน เพือ่ ความถูกต้องใน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคํา การอ้างอิงหัวข้อย่อย
พิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ดว้ ย ก็
ให้ถอื ว่าคงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุน้ ได้ก็ต่อเมือ่
มีหนี้สินไม่เกินค่ าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้ อาจได้รบั เงินกูจ้ าก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 45. การจ่ า ยคื น จํ า นวนเงิน ของ
สมาชิ กที่ข าดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ท่ีสมาชิกขาด
จากสมาชิก ภาพเพราะเหตุ ต ามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่ า หุ น้ ของสมาชิ ก ซึ่ ง ออกเพราะเหตุ อ่ื น พร้อ มด้ว ย
เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มี
อยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้
นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสําหรับปี ท่ีออกนัน้ หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปี ทางบัญชีท่อี อกโดยได้รบั
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี ท่ีออกนัน้ ด้วย ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี นนั้ แลว้ ก็ได้
สุ ด แต่ จะเลื อ ก ส่ ว นเงิน รับ ฝากและดอกเบี้ ยนั้ น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิก ขาดจากสมาชิก ภาพจะเกิ น ร้อ ยละสิบ แห่ งทุ น
เรื อ น หุ ้น ของสห กรณ์ ต าม ที่ มี อ ยู่ ใน วัน ต้น ปี นั้ น
คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้
ของสมาชิกที่ขาด จากสมาชิก ภาพรายต่ อไปในปี นนั้ ไว้
จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรื อ งานประจํา ตามข้อ 32 (3) โดยไม่ มีค วามผิ ด นั้น
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่ าหุน้ เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายลม้ ละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุ ต ามข้อ 40 (5) (6) นั้ น สหกรณ์ จะจ่ า ยค่ าหุ ้น
เงินปันผล และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดา
ที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตัง้ แต่ ปีท่ีออกจาก
สหกรณ์ หรือ หากสมาชิกขอให้จ่ายค่ าหุ น้ ภายหลังวัน
สิ้ น ปี โดยขอรับ เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย คื น ในปี นั้น
ภายหลังที่ท่ีประชุมใหญ่ ได้พิจ ารณาจัด สรรกําไรสุ ท ธิ
ประจําปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อความใหม่
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ข้อ 45. ก าร จ่ า ย คื น จํ าน ว น เงิ น ข อ ง
สมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ
ในกรณี ท่ีส มาชิก ขาด
จากสมาชิ ก ภาพ เพราะเหตุ ต ามข้อ 40 (1) (2) (3) นั้ น
สหกรณ์ จ ะจ่ ายคื น ค่ าหุ น้ ที่ส มาชิก มีอ ยู่ ในสหกรณ์ ให้ก่ อ น
ค่ าหุ ้น ของสมาชิ ก ซึ่ ง ออกเพ ราะเห ตุ อ่ื น พ ร้อ มด้ว ย
เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย คื น ค้า งจ่ า ยบรรดาที่ ส มาชิ ก นั้น
มีอยู่ ในสหกรณ์ คื นให้แ ก่ ผู ม้ ีสิท ธิได้รบั โดยเฉพาะค่ าหุ น้
นัน้ ผู ม้ ีสิท ธิได้รบั จะเรีย กให้ส หกรณ์ จ่ายคื น ทัน ทีโดยไม่ มี
เงิน ปัน ผลหรื อ เงิน เฉลี่ย คื น สํา หรับ ปี ที่ อ อกนั้น หรื อ จะ
เรีย กให้จ่ายคื น หลังจากวัน สิ้นปี ท างบัญ ชีท่ีอ อกโดยได้รบั
เงิน ปัน ผลและเงินเฉลี่ยคื นสําหรับปี ท่ี ออกนัน้ ด้วย ในเมื่อ
ที่ประชุมใหญ่ มีมติ ให้จ ดั สรรกําไรสุ ทธิประจําปี น ั้นแล ว้ ก็ ได้
สุ ดแ ต่ จะเลื อ ก ส่ วน เงิ น รั บ ฝ าก แ ล ะด อ ก เบี้ ย นั้ น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้า ในปี ใด จํานวนค่ าหุ น้ ที่ ถ อนคื น เนื่ อ งจาก
สมาชิ ก ขาดจากสมาชิ ก ภาพจะเกิ น ร้อ ยละสิ บ แห่ ง ทุ น
เรื อ น หุ ้ น ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ต าม ที่ มี อ ยู่ ใน วั น ต้ น ปี นั้ น
คณะกรรมการดําเนิ น การมีอ ํานาจให้รอการจ่ ายคื น ค่ าหุ น้
ของสมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพรายต่ อ ไปในปี นั้น ไว้
จนถึง ปี ท างบัญ ชีใหม่ แต่ เฉพาะสมาชิก ที่ข าดจากสมาชิก
ภาพเนื่ อ งจากตนได้โอนหรื อ ย้า ย หรื อ ออกจากราชการ
หรื อ งานประจํ า ต ามข้อ 32(2) โดยไม่ มี ค วาม ผิ ด นั้ น เพือ่ ความถูกต้องในการ
อ้างอิงหัวข้อย่อย
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 40 (4)สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่
ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล ้มละลาย
ในกรณี ท่ี ส มาชิก ขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะ
เห ตุ ต าม ข้อ 40 (5) (6) นั้ น ส ห ก ร ณ์ จ ะจ่ าย ค่ าหุ ้ น
เงิน ปัน ผล และเงินเฉลี่ยคื นกับ ดอกเบี้ยค้างจ่ ายบรรดาที่
สมาชิ ก นั้น มีอ ยู่ ในสหกรณ์ คื น ให้ภ ายในเวลาอัน สมควร
โดยไม่ มี เ งิน ปัน ผลหรื อ เงิน เฉลี่ย คื น ตั้ง แต่ ปี ที่ อ อกจาก
สหกรณ์ หรื อ หากสมาชิ ก ขอให้จ่ า ยค่ า หุ น้ ภายหลัง วัน
สิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นนั้ ภายหลังที่
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ได้พิ จ ารณาจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ก็ ไ ด้
ส่ ว นเงิน รับ ฝากและดอกเบี้ ย นั้น สหกรณ์ จ ะจ่ า ยให้ต าม
ระเบียบของสหกรณ์
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กรณีท่สี หกรณ์มกี ารดําเนินงานเป็ นปกติให้จ่าย
คืนค่ าหุ น้ แก่ สมาชิกตามมูลค่ าหุน้ ที่ปรากฏในข้อ 5 แต่
กรณี ท่ีส หกรณ์ ข าดทุ น สะสมหรือ มีแ นวโน้ม จะขาดทุ น
สะสม ให้ช ะลอการจ่ ายคื น ค่ าหุ น้ แก่ ส มาชิก ที่ พ น้ จาก
สมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และ
คํานวณมูลค่าหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
การคํานวณมูลค่ าหุน้ ตามวรรคก่ อน ให้ใช้
เกณฑ์คาํ นวณดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ =

ข้อความใหม่
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ เป็ นไปตามร่างของกรม
ขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่สมาชิกที่พน้ จาก ส่งเสริมสหกรณ์
สมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และให้
คํานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนํา
ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน
ทัง้ สิ้นแลว้ นํามาเฉลี่ยโดยใช้จาํ นวนหุน้ ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการ
คํานวณ

ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด–(ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทัง้ หมด)
จํานวนหุน้ ทัง้ สิ้น

ในการปรับลดมูลค่ าต่ อหุน้ ที่จะจ่ ายคืนแก่
สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้ งทําการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ตอ้ ง
เปิ ดเผยการคํานวณมูลค่ าหุน้ จ่ายคืนต่ อหุน้ ที่จะจ่ ายคืน
สมาชิกไว้และให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแสงความเห็นต่ อ
งบการเงิน สํา หรับ ส่ ว นต่ างของมูล ค่ าหุ น้ ที่ กําหนดใน
ข้อบังคับข้อ 5 ซึ่งอยู่ ในบัญ ชีทุนเรือนหุน้ และเงินค่ าหุน้
จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิกในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้
นําไปลดยอดบัญชีขาดทุนสะสม
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่าย
คืนต่อหุน้ แล ้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่า
เงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาํ หนดไว้ในข้อ
5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
18

เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่าย
คืนต่อหุน้ แล ้ว ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาํ หนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม

ข้อ 46. การหัก จํา นวนเงิน ซึ่ ง สมาชิ ก
ข้อ 46. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับ
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ ผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตาม
สมาชิกตามข้อ 45 นัน้ สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวนเงินซึ่ง ข้อ 45 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ เป็ นไปตามร่างของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ออกก่อน
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

98 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

99

www.cmsahakorn.com

ลําดับที่

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

19

ข้อ 50. คุ ณ สมบัติ ข องสมาชิ ก สมทบ
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ น ผู เ้ ห็ น ชอบในวัต ถุป ระสงค์ข อง
สหกรณ์
(2) เป็ นบุ ค คลธรรมดาที่ แ ละบรรลุ นิ ติ
ภาวะ
(3) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดงี าม
(4) เป็ น ผู ้ท่ี จะป ฏิ บ ั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มวี ตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน

ข้อ 50. คุ ณ ส ม บั ติ ข องส ม าชิ ก สม ท บ
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรที่บรรลุ
นิ ติ ภ าวะ หรื อ เป็ น บุ ค คลในองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ทไ่ี ม่มคี ุณสมบัติตามข้อ 32(2)
(3) มีภู มิล าํ เนาและทะเบีย นบ้านอยู่ จ งั หวัด
เชียงใหม่
(4) เป็ นผูท้ ม่ี คี วามประพฤติดงี าม
(5) เป็ นผูท้ ่จี ะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื ที่
มีวตั ถุประสงค์ในการให้กูย้ มื เงิน
ข้อ 51. ก ารได้ เ ข้ า เป็ น ส ม าชิ ก ส ม ท บ
ผู ป้ ระสงค์สมัค รเข้าเป็ น สมาชิก สมทบต้อ งยื่น ใบสมัค รถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์น้ ไี ม่
น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู ส้ มัครมีคุณ สมบัติถูกต้องตามที่
กําหนดในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแลว้ ก็ให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกสมทบได้
และต้อ งจัด ให้ผู ส้ มัค รได้ล งลายมื อ ชื่ อ ใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ า
หุน้ ตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่ อนแลว้
ย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ
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ข้อ 51. การได้เข้า เป็ นสมาชิ ก สมทบ
ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาํ หนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์
นี้ ไม่ น ้อ ยกว่ า สองคนรับ รอง เมื่ อ คณ ะกรรมการ
ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กาํ หนดในข้อ 50 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแลว้
ก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้
และต้อ งจัด ให้ผู ส้ มัค รได้ลงลายมือ ชื่อ ใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าหุน้ ตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่ อน
แล ้วย่อมได้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสมทบ

ข้อ 52. ค่ าธรรม เนี ยม แรกเข้ า ของ
สมาชิ ก สมทบ ผู ส้ มัค รเข้าเป็ น สมาชิก สมทบต้อ งชําระ
ค่ าธรรมเนี ย มแรกเข้าในวัน ที่ ย่ื น ใบสมัค รเป็ น สมาชิ ก
จํานวนเงินห้าสิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถอื ว่าเป็ น
รายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ

เหตุผลที่แก้

เป็ นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ.
2561

กรณี สมาชิ ก ที่ ล าออกจากการเป็ นสมาชิ ก เป็ นไปตามระเบียบ
สหกรณ์ มีสิทธิสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ได้เมื่อพ้นสิบแปด นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการรับจด
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิให้ลาออก
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.
2561
ข้อ 52. ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม แ ร ก เข้ า ข อ ง เป็ นไปตามระเบียบ
สมาชิ ก สมทบ ผู ส้ มัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สมทบต้อ งชํา ระ นายทะเบียนสหกรณ์
ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า ให้แ ก่ ส หกรณ์ คนละห้า สิ บ บาท ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า นี้ ให้ถื อ ว่ า เป็ นรายได้ข องสหกรณ์ ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
จะเรี ย กคื น ไม่ได้ไม่ว่ าด้ว ยกรณี ใด ๆ และในการเข้า ครัง้ สมทบของสหกรณ์ พ.ศ.
2561
ต่อไปต้องชําระค่าธรรมเนียมคนละหนึ่งร้อยบาท
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ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ข้อ 53. สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก
สมทบสมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ สมทบสมาชิกสมทบมีสทิ ธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขดั กับ
ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
กฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) มีสทิ ธิฝากเงินและถือหุน้ ในสหกรณ์
(1) มีสทิ ธิถอื หุน้ ในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุน้
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุน้ ที่ชาํ ระแลว้ ทัง้ หมด และให้ได้รบั
เงิน ปัน ผลในอัต ราเดี ย วกับ สมาชิ ก และมีสิ ท ธิ ฝ ากเงิน
ประเภทออมทรัพย์และประเภทประจําได้
(2) มีสทิ ธิกูเ้ งินฉุกเฉินหรือสามัญได้แต่ตอ้ งไม่
(2) มีสิท ธิกูเ้ งินประเภทฉุ กเฉิ นได้ไม่เกิน
หนึ่งเท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือน และต้องชําระ เกินมูลค่าหุน้ รวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนัน้ ๆ และ
เงิน กู ใ้ ห้เสร็จ สิ้น ในอายุ ส ญั ญาจ้างที่เหลือ อยู่ ท่ี ท่ีมีต่ อ มีสิทธิได้รบั เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุ รกิจได้ในอัตราเดียวกัน
กับสมาชิก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้นสังกัด
(3) สิทธิอ่ืนๆที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของ
สหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(1) คงไว้
(1) ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎห มาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
(2) เข้าร่ วมประชุมทุ กครัง้ ที่สหกรณ์ นัด
(2) คงไว้
หมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุ นกิจการของสหกรณ์
(3) คงไว้
เพือ่ ให้สหกรณ์เป็ นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(4) คงไว้
(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการ
(5) คงไว้
สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมันคง
่

ดังต่อไปนี้

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่อง

ดังต่อไปนี้

เหตุผลที่แก้

เป็ นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.
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(ค) สมาชิ ก สมทบไม่ ใ ห้มี สิ ท ธิ ใ นเรื่ อ ง

(1) การนับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการ

(1) คงไว้

(2) การออกเสียงลงคะแนน
(3) การรับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

(2) คงไว้
(3) คงไว้

(4)การกูเ้ งินประเภทสามัญ

(4) การกูเ้ งินประเภทสามัญ

ประชุมใหญ่

ดําเนินการ
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ข้อ 58. การตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของ
สมาชิ กสมทบ สมาชิก สมทบจะทําหนังสือตัง้ บุ คคล
หนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมี
อยู่ ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้ส หกรณ์ ถือไว้
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะ
พินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือ
เปลี่ยนแปลงผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ทาํ ไว้แลว้ ต้องทํา
เป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่ อนมอบให้
สหกรณ์ถอื ไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้
ผู ร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่ อนทราบ และ
สหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงิน
เฉลีย่ คืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่
สมาชิก สมทบ ผู ต้ ายมีอ ยู่ ในสหกรณ์ ให้แ ก่ ผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคล
ที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการ
ดํา เนิ น การว่า เป็ น ทายาทของผู ม้ ีสิท ธิได้รบั เงินจํานวน
ดังกล่าวนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 59 และข้อ
60
ให้ผู ร้ บั โอนประโยชน์ต ามความในวรรค
แรก ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ต่ อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปี นบั แต่ วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั
แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แ นบสําเนามรณบัต รที่ ท าง
ราชการออกให้แ สดงว่าสมาชิก สมทบนัน้ ๆ ได้ถึงแก่
ความ ต าย ไป ป ระก อ บ ก ารพิ จารณ าด้ว ย เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนิ น การได้พิจ ารณาและอนุ ม ตั ิ แ ล ว้
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้า
วัน
ในกรณี ผูม้ สี ิทธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่ืน
คํา ขอรับ เงิน ผลประโยชน์ หรื อ ผู ท้ ่ี มีช่ือ เป็ น ผู ร้ บั โอน
ประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จดั ทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟ้ องคดีให้สหกรณ์
โอนจํา นวนเงิน ดัง กล่ า วไปสมทบเป็ น ทุ น สํา รองของ
สหกรณ์ทงั้ สิ้น

ข้อความใหม่
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ข้อ 58. การตั้ ง ผู ้ร ับ โอนประโยชน์ ข อง
สมาชิ กสมทบ สมาชิก สมทบอาจทําหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็ นผู ร้ บั โอนประโยชน์ในเงินค่ าหุน้ เงินฝาก เป็ นไปตามร่างข้อบังคับ
หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมือ่ ตนถึงแก่ความตาย โดย มอบ ของกรมส่งเสริม
ไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั สหกรณ์
ว่านี้ตอ้ งทําตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้า สมาชิ ก สมทบประสงค์ จ ะเพิ ก ถอนหรื อ
เปลี่ยนแปลงผู ร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ทาํ ไว้แลว้ ต้องทําเป็ น
หนัง สือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่ อนมอบให้สหกรณ์
ถือไว้
เมือ่ สมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผูร้ บั
โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จะ
จ่ายเงินค่ าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ
เงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผูต้ าย
มีอยู่ ในสหกรณ์ให้แก่ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ตงั้ ไว้ หรือถ้า
มิได้ต งั้ ไว้ ก็ คื น ให้แ ก่ บุ ค คลที่ได้นําหลัก ฐานมาแสดงต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็ นทายาทของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
จํานวนดังกล่าวตามกฎหมายนัน้ ทัง้ นี้ ตามข้อกําหนดในข้อ
59 และข้อ 60

คงไว้
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ข้อ 59. การจ่ า ยคื น จํ า นวนเงิน ของ
สมาชิ กสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1) (2)
(4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะ
เหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ ในสหกรณ์คืนให้แก่ ผูม้ ี
สิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั จะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืน
สําหรับปี ท่ีออกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวัน
สิ้นปี ทางบัญ ชีท่ีออกโดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนสําหรับปี ท่ีออกนัน้ ด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่ มมี ติให้
จัด สรรกําไรสุ ท ธิป ระจําปี น ั้น แล ว้ ก็ ได้สุ ด แต่ จ ะเลือ ก
ส่วนเงิน รับฝากและดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์ จะจ่ ายคื นให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จํานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืนเนื่องจาก
สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุ น เรื อ นหุ น้ ของสหกรณ์ ต ามที่ มี อ ยู่ ใ นวัน ต้น ปี นั้น
คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก ภาพรายต่ อไปในปี น นั้ ไว้
จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ท่ี ส มาชิ ก สมทบขาดจากสมาชิ ก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย
บรรดาที่ ส มาชิก สมทบนัน้ มีอ ยู่ ในสหกรณ์ คื น ให้ต าม
กฎหมาย ล ้มละลาย
ในกรณี ท่ี ส มาชิ ก สมทบขาดจากสมาชิ ก
ภาพเพราะเหตุต ามข้อ 54 (5) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ าย
ค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอัน สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ตัง้ แต่ปีท่อี อกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้
จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและ
เงินเฉลีย่ คืนในปี นนั้ ภายหลังที่ท่ปี ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณา
จัด สรรกํา ไรสุ ท ธิป ระจําปี ก็ ได้ ส่ ว นเงิน รับ ฝากและ
ดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 59. ก าร จ่ า ย คื น จํ าน ว น เงิ น ข อ ง
สมาชิ ก สมทบที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ ในกรณี ท่ี ส มาชิ ก
สมทบขาดจากสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ต ามข้อ 54 (1) (2)
(4) นั้น สหกรณ์ จ ะจ่ ายคื น ค่ า หุ น้ ที่ ส มาชิก สมทบมีอ ยู่ ใ น
สหกรณ์ ให้ก่อ นค่ าหุ น้ ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะ
เหตุ อ่ื น พร้อ มด้ว ยเงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย คื น ค้า งจ่ า ย
บรรดาที่ ส มาชิ ก สมทบนั้น มีอ ยู่ ใ นสหกรณ์ คื น ให้แ ก่ ผู ม้ ี
สิท ธิได้รบั โดยเฉพาะค่ าหุ น้ นั้น ผู ม้ ีสิท ธิได้รบั จะเรีย กให้
สหกรณ์ จ่ ายคื น ทัน ที โดยไม่ มีเงิน ปัน ผลหรือ เงิน เฉลี่ย คื น
สํา หรับ ปี ที่ อ อกนั้ น หรื อ จะเรี ย กให้จ่ า ยคื น หลัง จาก
วัน สิ้น ปี ท างบัญ ชีท่ีออกโดยได้รบั เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย
คื น สํา หรับ ปี ที่ อ อกนั้น ด้ว ยในเมื่อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มีม ติ ใ ห้
จัด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี นั้น แล ว้ ก็ ไ ด้สุ ด แต่ จ ะเลื อ ก
ส่ ว นเงิน รับ ฝากและดอกเบี้ ย นั้น สหกรณ์ จ ะจ่ า ยคื น ให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้า ในปี ใด จํานวนค่ าหุ น้ ที่ ถ อนคื น เนื่ อ งจาก
สมาชิก สมทบขาดจากสมาชิก ภาพจะเกิ น ร้อ ยละสิบ แห่ ง
ทุ นเรื อ น หุ ้น ขอ งส ห ก รณ์ ต าม ที่ มี อ ยู่ ในวัน ต้น ปี นั้ น
คณะกรรมการดําเนิ น การมีอ ํานาจให้รอการจ่ ายคื น ค่ าหุ น้
ของสมาชิ ก ที่ ข าดจากสมาชิ ก ภาพรายต่ อ ไปในปี นั้น ไว้
จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ท่ี ส มาชิก สมทบขาดจากสมาชิก ภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่ าหุน้ เงินรับฝาก
เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย คื น กับ ดอกเบี้ย ค้างจ่ ายบรรดาที่
สมาชิ ก สมทบนั้น มี อ ยู่ ใ นสหกรณ์ คื น ให้ต ามกฎหมาย
ล ้มละลาย
ในกรณี ท่ี ส มาชิก สมทบขาดจากสมาชิก ภาพ
เพ ร าะเห ตุ ต าม ข้อ 54 (5) (6) นั้ น ส ห ก รณ์ จ ะ จ่ าย
ค่ า หุ น้ เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ย คื น กับ ดอกเบี้ ยค้า งจ่ า ย
บรรดาที่ ส มาชิ ก สมทบนั้น มีอ ยู่ ใ นสหกรณ์ คื น ให้ภ ายใน
เวลาอัน สมควรโดยไม่ มี เงิน ปัน ผลหรื อ เงิน เฉลี่ย คื น
ตัง้ แต่ ปี ท่ีอ อกจากสหกรณ์ หรือ หากสมาชิก สมทบขอให้
จ่ า ยค่ า หุ น้ ภายหลัง วัน สิ้น ปี โดยขอรับ เงิน ปัน ผลและ
เงิน เฉลี่ย คื น ในปี น นั้ ภายหลังที่ท่ี ป ระชุม ใหญ่ ได้พิจ ารณา
จัด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ก็ ไ ด้ ส่ ว นเงิ น รับ ฝากและ
ดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

เหตุผลที่แก้
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ข้อความเดิม
กรณี ท่ีสหกรณ์มกี ารดําเนินงานเป็ นปกติให้จ่าย
คืนค่าหุน้ แก่สมาชิกตามมูลค่าหุน้ ที่ปรากฏในข้อ 5 แต่กรณีท่ี
สหกรณ์ ขาดทุ น สะสมหรือมีแ นวโน้มจะขาดทุ น สะสม ให้
ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิกสมทบที่พน้ จากสมาชิกภาพ
ในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี และคํานวณมูลค่าหุน้
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ
การคํานวณมูลค่าหุน้ ตามวรรคก่อน ให้ใช้เกณฑ์คาํ นวณดังนี้
มูลค่าต่อหุน้ =

ข้อความใหม่

เหตุผลที่แก้

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ เป็ นไปตามร่าง
ขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุน้ แก่ สมาชิกสมทบที่ ข้อบังคับของกรม
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจําปี ส่งเสริมสหกรณ์
และให้คาํ นวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สมทบโดยนําทุ น เรื อ นหุ น้ ทัง้ หมดหัก ด้ว ยขาดทุ น สะสม
คงเหลือและหนี้สินทัง้ สิ้นแลว้ นํามาเฉลี่ยโดยใช้จาํ นวนหุน้
ทัง้ สิ้นเป็ นฐานในการคํานวณ

ทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมด–(ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สนิ ทัง้ หมด)
จํานวนหุน้ ทัง้ สิ้น

25

26

ในการปรับลดมูลค่าต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สหกรณ์ไม่ตอ้ งทําการปรับปรุงบัญชีใดๆ แต่ตอ้ งเปิ ดเผยการ
คํานวณมูลค่ าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนสมาชิกสมทบไว้
และให้ผูส้ อบบัญ ชีต รวจสอบแสงความเห็น ต่ อ งบการเงิน
สําหรับส่วนต่ างของมูลค่าหุน้ ที่กาํ หนดในข้อบังคับข้อ 5 ซึ่ง
อยู่ในบัญชีทุนเรือนหุน้ และเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แก่สมาชิก
สมทบในกรณี สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญ ชี
ขาดทุนสะสม
เมือ่ สหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืน
ต่ อหุน้ แลว้ ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่ าเงินค่ า
หุน้ จ่ ายคื น ต่ อหุ น้ ให้เป็ น ปัจ จุบ นั ทุ กปี และมูลค่ าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่ าต่ อหุน้ ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มยี อดขาดทุนสะสม
ข้อ60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ
ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน้ สหกรณ์มอี าํ นาจหักจํานวน
เงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ64.การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก
กรณีท่สี หกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าหนึ่งพันคน ให้การประชุม
ใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้

เมื่อสหกรณ์มกี ารคํานวณมูลค่าเงินค่ าหุน้ จ่ายคืนต่ อหุน้ แลว้
ในปี ต่อๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคํานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อ
หุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่ าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่า
มูลค่ าต่ อหุน้ ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอด
ขาดทุนสะสม
ข้อ 60. การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบ เป็ นไปตามร่าง
ต้อ งรับ ผิ ด ต่ อ สหกรณ์ ในการจ่ า ยคื น จํา นวนเงิน ของ ข้อบังคับของกรม
สมาชิกสมทบตามข้อ 59 นัน้ ให้สหกรณ์หกั จํานวนเงินซึ่ง ส่งเสริมสหกรณ์
สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิ ก เพือ่ ให้สมาชิกมี
กรณี ท่ีสหกรณ์มสี มาชิกเกินกว่าเกินกว่าห้าพันคน ให้การ ส่วนร่วม
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิกเท่านัน้
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ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
ข้อ 71. อํานาจหน้ าที่ข องที่ ป ระชุม ใหญ่
ข้อ 71. อํานาจหน้ าที่ข องที่ ป ระชุม ใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่มอี าํ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวงที่ ทีป่ ระชุมใหญ่มอี าํ นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ ปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้
ในข้อต่อไปนี้
ในข้อต่อไปนี้
(1) รับ ทราบ เรื่ อ งก ารรับ สมาชิ ก เข้า ให ม่
(1) คงไว้
สมาชิก ออกจากสหกรณ์ การเลือกตัง้ ผู แ้ ทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก
และสมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการ
(2) คงไว้
ดําเนินการและผูต้ รวจสอบกิจการ
(3) พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ งบดุ ล และจัด สรรกําไร
(3) คงไว้
สุทธิประจําปี ของสหกรณ์
(4) รับ ทราบรายงานประจํา ปี แสดงผลการ
(4) คงไว้
ดําเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดําเนินการและผล
การตรวจสอบประจําปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทน
(5) พิจารณากําหนดบํา เหน็ จค่ า ตอบแทนการ
การปฏิบตั ิงานของกรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆและ ปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืม
(6) คงไว้
หรือคํา้ ประกัน
(7) อนุ ม ตั ิ แ ผนงานและงบประมาณรายจ่ าย
(7) คงไว้
ประจําปี ของสหกรณ์
(8) พิ จ ารณ าการแยกสหกรณ์ การควบ
(8) คงไว้
สหกรณ์
(9) กําหนดค่ าเบี้ยเลี้ยง ค่ าพาหนะ ค่ าเช่ าที่
(9) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น และค่ าเบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ
ที่ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศัก ดิ์เ จ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ หรื อ
ๆ ทีป่ รึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สมาชิกสหกรณ์ท่ปี ฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
(10) คงไว้
(10) พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาต
(11) คงไว้
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุ มสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ ีเป็ น
สมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามบันทึกหรือหนังสือ
(12) คงไว้
ของนายทะเบี ย นสหกรณ์ รองนายทะเบี ย น สหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กํา หนดรู ป การซึ่ ง สหกรณ์ คิ ด จะทํา เป็ น
(13) คงไว้
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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เป็ นไปตามร่างของ
กรมส่งเสริม
สหกรณ์

เพือ่ ความถูกต้อง
ชัดเจน
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ข้อ72. คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้สหกรณ์ มี
คณะกรรม การดําเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ เลือกตัง้
จากสมาชิก
ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นดํารง
ตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเลขานุการ
คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และ
ปิ ดประกาศให้ทราบ โดยทัว่ กัน ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่ อไปนี้เป็ นหรือทํา
หน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) เคยได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้
จําคุก เว้นแต่ เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล่อ อก ปลดออก หรื อ ให้อ อกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการหรือมีคํา
วินิ จ ฉัย เป็ น ที่ สุ ด ให้พ น้ จากตําแหน่ ง กรรมการตามคํา สัง่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีนบั แต่ปีท่ีผิด
นัดถึงปี ท่ีเลือกตัง้ กรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้ มิได้
เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
(6) ผูซ้ ่งึ เป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี
ข้อ 86. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มี
อํานาจและหน้าที่ดาํ เนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทัง้ ในข้อ
ต่อไปนี้
(1)ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้
การศึ ก ษาและอบรมแก่ ส มาชิ ก และผู ท้ ่ี ส นใจให้ท ราบถึ ง
เจตนารมณ์ หลักวิธกี าร และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัม พัน ธ์แ ละเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้
เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทัง้ ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก
และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดําเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้ ก า ร ศึ ก ษ า อ บ ร ม แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ แ ก่
สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิช าการต่ าง ๆ อัน จะเป็ น ประโยชน์ต่อ การประกอบ
อาชีพ
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ข้อ 72. คณ ะกรรม การดํ าเนิ น การให้
สหกรณ์มคี ณะกรรม การดําเนินการประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนิน การอีกสิบสี่ค น
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
ให้กรรมการดําเนิ นการเลือกตัง้ ในระหว่าง เป็ นไปตามร่างของ
กันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ กรมส่งเสริม
หลายคน เลขานุ การคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง สหกรณ์
นอกนัน้ เป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ณ สํานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่ อไปนี้เป็ น
หรือทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ
(1) คงไว้
(2) คงไว้
(3) คงไว้

(4) คงไว้
(5) คงไว้

(6) คงไว้
ข้อ 86. อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มอี าํ นาจและหน้าที่ดาํ เนินกิจการตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสังของสหกรณ์
่
ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) คงไว้

(2) คงไว้

(3) คงไว้
(4) คงไว้
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(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้าน
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลือ่ นไหวด้าน
การดําเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอกประเทศ เพื่อนํา การดําเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอกประเทศ เพื่อนํา
ตัวอย่ างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามา ตัวอย่ างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามา
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
(6) ดําเนินการจัดสวัสดิการด้านต่ างๆตามควร
แก่ฐานะของสหกรณ์แก่สมาชิกพร้อมครอบครัวอย่างทัว่ ถึงและ
เป็ นธรรม
ข้อ 94. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ข้อ 94. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ผู จ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป และ ผูจ้ ดั การ ผู จ้ ดั การมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้
ในข้อต่อไปนี้
ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ น
(1) คงไว้
การถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระค่ าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงิน
ค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุ ม ให้มีก ารเก็ บ เงิน ค่ าหุ น้ รายเดื อ น
(2) คงไว้
แจ้งยอดจํานวนหุน้ จ่ายคืน ค่ าหุน้ และชักชวนการถือหุน้ ใน
สหกรณ์
(3) รับ ฝากเงิน จ่ ายคื น เงิน ฝาก และส่ งเสริ ม
(3) คงไว้
การรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคําขอกู ้ จ่ายเงินกู ้
(4) คงไว้
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ้ ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์
(5) จัด ทํ า รายละเอี ย ดของสมาชิ ก รายตั ว
(5) คงไว้
เกี่ยวกับเงินค่ าหุน้ และเงินให้กูท้ ุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้
สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตาม
อํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกําหนด
อํานาจหน้าที่ท่กี าํ หนดในระเบียบของสหกรณ์
(7) รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของ หน้า ที่ แ ละวิธี ป ฏิ บ ตั ิ ง านของบรรดาเจ้าหน้า ที่ ข องสหกรณ์
บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงาน
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ให้เป็ นไป ของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
โดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียก
(8) เป็ นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียก
ใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ ใบรับ หรือจัดให้มใี บสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและ จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและ
เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษา เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษา
เงิน ของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามที่ กําหนดไว้ในระเบี ย บของ เงิน ของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามที่ กําหนดไว้ในระเบี ย บของ
สหกรณ์
สหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชีและ
(9) รับ ผิ ด ชอบและดู แ ลในการจัด ทําบัญ ชี แ ละ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็ นปัจจุบนั ทะเบี ย นต่ าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ถู ก ต้อ งครบถ้ว นและเป็ น
ปัจจุบนั
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(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการ
นัด เรี ย กประชุม ใหญ่ ประชุม คณะกรรมการดําเนิ น การ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รับ ผิด ชอบจัด ทํางบดุ ล รวมทัง้ บัญ ชี
กําไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(12) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจํา ปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดํา เนิ น การ
พิจารณา
(13) จัดทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล ้องกับแผนงานที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
(14) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุม
ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ และประชุ ม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ กรณี ซ่ึงที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้
เข้าร่วมประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์
(16) รัก ษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่ าง ๆ ของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือ นของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์
ต่ อ ทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ ท าง ราชการ
กําหนด
(19) คํา้ ประกัน เงินกู ท้ ่ีสหกรณ์กูย้ ืมจากกรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดยรับ ผิ ด ชอบการคํา้ ประกัน ในฐานะ
ส่วนตัว
(20) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย
หรือตามที่ควรกระทํา เพือ่ ให้กิจการในหน้าที่ลุลว่ งไปด้วยดี

(9) ติดต่ อประสานงานกับเลขานุ การใน
การนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมทัง้ บัญ ชี
กําไรขาดทุน และรายงานประจําปี แสดงผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) จัด ทํ า แผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา
(12) จัด ทําแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ให้สอดคล ้องกับแผนงานที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
(13) เข้า ร่ ว มประชุ ม และชี้ แจงในการ
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่งึ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้เข้า
ร่วมประชุม
(14) ปฏิบ ตั ิ ก ารเกี่ ย วกับ งานสารบรรณ
ของสหกรณ์
(15) รัก ษาดวงตราของสหกรณ์ และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ
(17) เสนอราย ก ารห รื อ ราย งาน ขอ ง
สหกรณ์ ต่ อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ ท าง
ราชการกําหนด
(18) คํา้ ประกันเงินกูท้ ่สี หกรณ์กูย้ ืมจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคํา้ ประกันในฐานะส่วนตัว

ข้อ 101. ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ าเนิ น ก าร อ า จ เชิ ญ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุ ณ วุ ฒิมีความรู ค้ วามสามารถและ
เหมาะสมเป็ นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้จาํ นวน
ไม่เกินห้าคน เพือ่ ให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไป
ของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด

ข้อ 101.ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุ ค คลภายนอกซึ่งทรงคุ ณ วุ ฒิ มีค วามรู ค้ วามสามารถและ
เหมาะสมเป็ น ที่ป รึก ษาและที่ป รึก ษากิ ตติ ม ศัก ดิ์ได้จ าํ นวน
ไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไป
ของสหกรณ์ ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด

เหตุผลที่แก้

(19) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย
หรือตามที่ควรกระทํา เพือ่ ให้กิจการในหน้าที่ลุลว่ งไปด้วยดี

เพือ่ ให้สมาชิกได้
สามารถเป็ นที่ปรึกษา
หรือที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ได้
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ข้อ 102. ผู ต้ รวจสอบกิจ การ ให้ท่ี ป ระชุ ม
ใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ คี ุณวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญ ชี การบริห าร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รบั
การรับ รองหลักสู ต รจากกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ และไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มของผู ต้ รวจสอบกิ จ การ ตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนสองคน เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ

กรณี ผู ต้ รวจสอบกิจ การได พ้ น้ จากตําแหน่ ง
ด้ว ยเหตุตามขอ้ 103/1 (2)(3)(4)(5) ให ผ้ ู ต้ รวจสอบกิจการ
สํารองปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาที่ผูต้ รวจสอบกิจการคน
เดิมคงเหลืออยู่ คงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจ
สอบกิจการใหม่

ข้อ 102.ผู ต้ รวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือ กตัง้ สมาชิก หรื อ บุ ค คลภายนอก ผู ม้ ีคุ ณ วุ ฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญ ชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รบั
การรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ และไม่มี
ลัก ษณะต้อ งห้า มของผู ต้ รวจสอบกิ จ การ ตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นผู ต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
จํานวนสองคน หรือคณะผูต้ รวจสอบกิจการไม่เกินห้าคน
กรณี เลื อ กคณะผู ต้ รวจสอบกิ จ การ ต้อ งมี
หัวหน้าคณะหนึ่ งคน ซึ่งต้องเป็ นผู ม้ ีวุฒิ การศึ กษาไม่ตาํ ่ กว่า
ปริ ญ ญาตรี ด ้า นการเงิ น การบัญ ชี การบริ ห ารจัด การ
เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุ มดู แลการปฏิบ ตั ิ งานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการและให้ประกาศชื่อหัวหน้า
คณะผูต้ รวจสอบกิจการให้ท่ปี ระชุมใหญ่ทราบด้วย
ข้อ 103. ขั ้น ตอน และวิธ ีก ารเลือ กตั ง้
ผู ต้ รวจสอบกิจการ ให ค้ ณะกรรมการดําเนินการประกาศ
รับ สม คั รผู ต้ รวจสอบกิจ การ และพิจ ารณาคัด เลือ ก
ผูต้ รวจสอบกิจการที่มคี ุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตาระเบียบนายทะเบีย นสหกรณ์กาํ หนด และนําเสนอชื่อ
ผู ต้ รวจสอบกิจ การที่ผ ่า นมาคัด เลือ กให ท้ ี ่ป ระชุม ใหญ่
เลือ กตัง้ โดยวิธ ีเ ปิ ดเผยและให้ผูท้ ่ีได้รบั เลือกตัง้ คะแนน
สู ง สุ ด เป็ นผู ต้ รวจสอบกิ จ การ หากมี ค ะแนนเท่ า กัน ให้
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงและให้ผูท้ ่ีได้รบั เลือกตัง้
ลําดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสํารองจํานวน
สองคน
กรณี ผู ต้ รวจสอบกิจ การได้พ น้ จากตํา แหน่ ง
ด ว้ ยเหตุต ามข อ้ 105(2)(3)(4)(5) ให ผ้ ู ต้ รวจสอบกิจ การ
สํารองปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีเท่าระยะเวลาที่ผูต้ รวจสอบกิจการคน
เดิ มคงเหลืออยู่ หรื อจนกว่ าจะมีก ารเลือกตั้งผู ต้ รวจสอบ
กิจการใหม่

ข้อ 103. การดํ า รงตํ า แหน่ งผู ้ต รวจสอบ
กิจการ ผู ต้ รวจสอบกิจการอยู่ ในตําแหน่ งได้มกี าํ หนดเวลา
สองปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ ยังไม่มี
การเลือ กตั้งผู ต้ รวจสอบกิ จ การคนใหม่ ก็ ให้ผู ต้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู ต้ รวจสอบกิ จ การซึ่ ง ออกไปนั้น อาจได้ร ับ
เลือกตัง้ ซํา้ ได้

ข้อ 104. การดํ า รงตํ าแหน่ งผู ้ต รวจสอบ
กิจการ ผู ต้ รวจสอบกิจการอยู่ ในตําแหน่ งได้มีกําหนดเวลา
สองปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแลว้ ยังไม่มี
การเลือ กตัง้ ผู ต้ รวจสอบกิ จ การคนใหม่ ก็ ให้ผู ต้ รวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู ต้ รวจสอบกิจ การซึ่งออกไปนัน้ อาจได้รบั
เลือกตัง้ ซํา้ ได้

33

34

ข้อ 102/1. ขัน้ ตอนและวิธีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจ
สอบกิจการ ให้ค ณะกรรมการดําเนิ นการประกาศรับสมัค ร
ผูต้ รวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มี
คุ ณสมบัติ และไม่ มีล กั ษณะต้องห้ามตาระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด แลว้ นําเสนอชื่อผู ต้ รวจสอบกิจ การที่ผ่า น
การคัดเลือกให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้ โดยลงคะแนนด้วยวิธี
ลับ และให้ผูท้ ่ีได้รบั เลือกตัง้ คะแนนสู งสุดลําดับที่หนึ่งและที่
สองเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธาน
ออกเสีย งเพิ่ม อีก หนึ่ งเสีย งและให้ผู ท้ ่ีได้รบั เลือ กตัง้ ลําดับ
คะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสํารองจํานวนหนึ่งคน
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ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. 2559

ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. 2559

ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. 2559
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ข้อ 108.การดําเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ในกรณี ท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ ถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่สี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ
15 ข้อ 107 (3) (4) แ ต่ มิ ได้ ร ั บ ชํ า ร ะ ต าม เรี ย ก ก็ ดี
คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้ องคดีภายใน
กําหนดอายุความ

ข้อความใหม่

เหตุผลที่แก้

ข้อ 111.การดําเนิ นคดีเกี่ยวกับความเสียหาย
ในกรณี ท่ีทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่สี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ าม
ข้อ 15 ข้อ 110 (3) (4) แต่ มิ ไ ด้ร ับ ชํา ระตามเรี ย กก็ ดี เพือ่ ความถูกต้องใน
คณะกรรมการดําเนิ น การต้อ งร้อ งทุ ก ข์ หรื อ ฟ้ องคดี การอ้างอิงหัวข้อย่อย
ภายในกําหนดอายุความ

มติทปี่ ระชุ ม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.9 เรื่ องพิจารณานําเงินรอตรวจสอบเข้ าเป็ นทุนสํ ารองของสหกรณ์
ตามคณะกรรมการดํ า เนิ นการชุ ด ที่ 17 ครั้ งที่ 12/2560 เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น าคม 2561 มี ม ติ ใ ห้ โ อน
เงิ นรอตรวจสอบของสหกรณ์ จํานวนเงิ น 49,077.44 บาท เข้าเป็ นทุนสํารองของสหกรณ์ ซึ่ งจํานวนเงิ นดังกล่าว
เป็ นจํานวนคงเหลือยกมาจากปี 2555 ซึ่ ง ไม่มีรายละเอียดหรื อไม่มีผทู ้ ี่แสดงตนเป็ นเจ้าของเงินโอนซึ่ งทางสหกรณ์ฯ
ได้ปฏิบตั ิตามที่สาํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แนะนําตามขั้นตอนดังนี้
1. ทางสหกรณ์ฯ ดําเนิ นการจัดทําหนังสื อแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ แต่ไม่แสดงตนเป็ นเจ้าของ
ไปยังหน่วยงานที่สมาชิ กสหกรณ์สังกัดอยู่ ตามที่มีรายละเอียด หากมีหลักฐานสามารถนํามายื่นแสดงหลักฐานได้ที่
สหกรณ์ เพื่อนําไปบันทึกปรับปรุ งบัญชีให้ถูกต้องต่อไป
2. ทางสหกรณ์ฯ ได้จดั ทําหนังสื อขอข้อมูลจากธนาคารกรุ งไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว มติที่ประชุ มได้เสนอให้ ปิ ดประกาศให้สมาชิ กทราบ ณ ที่ทาํ การ
สหกรณ์ หากพ้นกําหนดสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีทุนเงินสํารองสหกรณ์ต่อไป ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
3. ในทางปฏิ บตั ิ ทุกสิ้ นเดื อนทางสหกรณ์ ฯ ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารที่ไม่มีผแู ้ สดง
ตนเป็ นเจ้าของ โดยวิธีโทรศัพ ท์ส อบถามธนาคารกรุ งไทยและ ธกส. ซึ่ งเมื่ อได้ตน้ ทางในการโอนเงิ นเข้าบัญ ชี
สหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะโทรศัพท์สอบถามธนาคารต้นทางที่ทาํ การโอนเข้าบัญชีเพื่อตรวจสอบ
ใบนําฝากลงลายมือชื่อผูน้ าํ ฝากหรื อไม่ ซึ่ งส่ วนใหญ่ผนู ้ าํ ฝากจะเขียนเป็ นลายมือชื่อย่อ ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบ
เจ้าของได้ และทุกเดือนสหกรณ์ฯ ดําเนิ นการแจ้งรายละเอียดเงินรอตรวจสอบที่คา้ งอยูใ่ นบัญชี ให้กบั สมาชิกทราบ
โดยส่ งเอกสารเงิ นรอตรวจสอบไปพร้ อมกับใบแจ้งยอดเรี ยกเก็บของเดื อนถัดไป เพื่อให้สมาชิ กแสดงตนพร้ อม
นําหลักฐานการโอนแสดงต่อสหกรณ์ ในการปรับปรุ งบัญชีต่อไป
ทางสหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุ มใหญ่ทราบ และพิจารณานําเงินรอตรวจสอบ จํานวนดังกล่าว โอนเข้า
เป็ นเงินสํารองของสหกรณ์เมื่อครบกําหนด 30 วันนับจากวันที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้สมาชิกสหกรณ์รับทราบ
มติทปี่ ระชุ ม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.10 เรื่ องพิจารณาหนังสื ออุทธรณ์ การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ ก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 17 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 ได้พิจารณา
สมาชิ กราย นายสุ ช าติ ปกเขี ยว สมาชิ กเลขที่ 473 พ้นสภาพตามข้อบังคับ 42(2) ขาดชําระค่าหุ ้นรายเดื อนถึ ง
สามงวดติดต่อกันหรื อขาดชําระรวมถึงหกงวด
ตามข้อบัง คับ ข้อ 42 ระบุ “สมาชิ ก ที่ ถู กให้ออกจากสหกรณ์ มี สิ ท ธิ์ อุท ธรณ์ ต่อที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนิ นการภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คําวินิจฉัยของที่ ประชุ มใหญ่" นั้น หลังจากนายสุ ชาติ
ได้รับหนังสื อแจ้งการพ้นสภาพตามมติที่ประชุ มเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ได้ทาํ หนังสื ออุทธรณ์ การให้ออกจาก
สหกรณ์มายังสหกรณ์ฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งอยูร่ ะยะเวลาที่กาํ หนดไว้ 30 วัน
ทางสหกรณ์ ฯ ได้นํา เรื่ อ งขออุ ท ธรณ์ ดัง กล่ า ว เสนอคณะกรรมการดํา เนิ น การชุ ด ที่ 17 ครั้ งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 พิจารณา ที่ประชุ มได้มีมติให้นาํ หนังสื ออุทธรณ์ การให้ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิ ก
รายนายสุ ชาติ ปกเขียว เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

มติทปี่ ระชุ ม:
………………………………………………………………………………………………………..
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ อง อื่น ๆ
เรื่ อง…………………………………………………………….
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
เรื่ อง……………………………………………………………..
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ
สํ าหรับข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา

ประเภทสิ นเชื่ อ

1

สามัญทัว่ ไป

คุณสมบัติ

วงเงินกู้(บาท)*

งวดชํ าระหนี้

8 เดือน -1 ปี

ไม่เกิน150,000

ไม่เกิน 100 งวด

1 ปี ขึ้นไป – 2 ปี

ไม่เกิน300,000

ไม่เกิน 100 งวด

2 ปี ขึ้นไป – 4 ปี

ไม่เกิน500,000

ไม่เกิน 120 งวด

4 ปี ขึ้นไป – 8 ปี

ไม่เกิน800,000

ไม่เกิน 120 งวด

8 ปี ขึ้นไป

800,001 ขึ้นไป

ไม่เกิน 120 งวด

ผู้คาํ้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

1 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

2 คน
ข้าราชการ/ลู
กจ้างประจำ�
ข้าราชการ/
2 คนา 2 คน
ลูกจ้างประจํ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

3 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

4 คน

ค่ าหุ้นไม่ ตํ่า
กว่ าของ
วงเงินกู้

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้ อยละ/
ปี

15%

9.25

15%

9.25

20%

9.25

20%

9.25

25%

9.25

15%

8.25

2

สามัญ
เฉพาะกิจ

ไม่เกิน150,000

ไม่เกิน 36 งวด

3

ทุนเรื อนหุน้
และเงินฝาก

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน

120 งวด

ทุนเรื อนหุน้ และ
เงินฝากคํ้าประกัน

-

5.45

4

ซื้อสิ นค้า

วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000.-

60 งวด

ไม่มี

10%

7.50

5

จัดหาอาวุธ

วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 100,000.-

60 งวด

ไม่มี

20%

7.50

สมาชิกสหกรณ์
ส่งค่าหุน้ มาแล้ว
8 เดือนขึ้นไป

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

1 คน

* กู้ไม่ เกิน 25เท่ า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินกู้ทุกสั ญญารวมกันไม่ เกิน 1,000,000.- บาท
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ประเภทเงินกู้สามัญ
สํ าหรับพนักงานจ้ างตามภารกิจ

ประเภท
สิ นเชื่ อ

1

2

สามัญ
ทัว่ ไป

สามัญ
เฉพาะกิจ

คุณสมบัติ

วงเงินกู้
(บาท)*

8 เดือน -1 ปี

ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 60 งวด

1 ปี ขึ้นไป – 2 ปี

ไม่เกิน 150,000 ไม่เกิน 84 งวด

2 ปี ขึ้นไป

ไม่เกิน 200,000 ไม่เกิน 96 งวด
ไม่เกิน 100,000 ไม่เกิน 36 งวด

ร้อยละ 90 ของ
ทุนเรื อนหุน้
มูลค่าหุน้ และ
3
และเงินฝาก สมาชิกสหกรณ์
เงินฝากรวมกัน
ส่งค่าหุน้ มาแล้ว
8 เดือนขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
4 ซื้อสินค้า
ไม่เกิน 50,000.-

5

จัดหา
อาวุธ

งวดชํ าระ
หนี้

วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน100,000.-

120 งวด

60 งวด

60 งวด

ผู้คาํ้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 3 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 4 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากคํ้าประกัน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ค่ าหุ้น
อัตรา
ไม่ ตํ่า ดอกเบีย้
กว่ าของ ร้ อยละ/
วงเงินกู้
ปี
15%

9.25

20%

9.25

25%

9.25

15%

8.25

-

5.45

10%

7.50

20%

7.50

* กู้ไม่ เกิน 15เท่ า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินรวมทุกสั ญญาไม่ เกิน 200,000.- บาท
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ประเภทเงินกู้สามัญ
สํ าหรับพนักงานจ้ างทัว่ ไป

ประเภท
สิ นเชื่ อ

1

คุณสมบัติ

สามัญ
เฉพาะกิจ

สมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
สหกรณ์ส่ง
2
และเงินฝาก ค่าหุน้ มาแล้ว
8 เดือนขึ้นไป

3

ซื้อสิ นค้า

วงเงินกู้
(บาท)*

งวดชํ าระหนี้

ไม่เกิน 60,000

ไม่เกิน 24 งวด

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 60,000.บาท

120 งวด

24 งวด

ผู้คาํ้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากคํ้าประกัน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ค่ าหุ้นไม่ อัตรา
ตํ่ากว่ า ดอกเบีย้
ของ
ร้ อยละ/
วงเงินกู้
ปี
20%

8.25

-

5.45

10%

7.50

* กู้ไม่ เกิน 10เท่ า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินรวมทุกสั ญญาไม่ เกิน 60,000.- บาท
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ภาคผนวก ข
เลขทีบ่ ัญชีธนาคารของสหกรณ์
สมาชิกสามารถโอนเงินผ่ านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ ได้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาช้ างคลาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644

สมาชิกสามารถแจ้
กสามารถแจ้
งการโอนเงิ
าน QR CODEยดได้ ทาง
งการโอนเงิ
นหรืนอผ่สอบถามรายละเอี
สมาชิ

ภาคผนวก ข
เลขทีบ่ ัญชีธนาคารของสหกรณ์
Line ID: 330910cm
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด

สมาชิ
กสามารถสอบถามข้
อมูลกับสหกรณ์
่านช่อไงทาง
สมาชิ
กสามารถโอนเงิ
นผ่านธนาคารมายั
งบัญชีสผหกรณ์
ด้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาช้ างคลาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่
ID LINE : 330910cm
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644
สมาชิกสามารถแจ้ งการโอนเงินหรื อสอบถามรายละเอียดได้ ทาง
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