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สารประธาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด
สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
ในรอบปี ทางบัญชีของ   สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด              
ประจ�ำปี 2561 การบริ หารงานของคณะกรรมการด�ำเนินงาน ชุดที่ 18 ได้มีการพิจารณาบริ หารเงินทุน
ของสหกรณ์ โดยเน้นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และสมาชิกมากที่สุด อาทิ การจัดสวัสดิการให้สมาชิกและ
ครอบครัวในกรณี คลอดบุตร ทุนการศึกษา และเสี ยชีวติ ของสมาชิก รวมทั้งปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎกระทรวง และค�ำแนะน�ำจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ในฐานะผมด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ 18 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด  รู ้สึกภาคภูมิใจกับการเจริ ญเติบโตของสหกรณ์เป็ น
อย่างยิง่    โดยในปี 2561  ผลประกอบการของสหกรณ์ในด้านทุนเรื อนหุน้   เงินรับฝากจากสมาชิก และ
ก�ำไรสุ ทธิ ดีข้ ึน
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือกับสหกรณ์  ในการสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงาน
สหกรณ์  ที่วางไว้
สุ ดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ครองให้สมาชิกทุกท่าน ประสบ           
แต่ความสุ ข ความเจริ ญ   มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2562   และขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ                  
ส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด อันเป็ นที่รักยิง่ ของพวกเราเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ
			

             (นายสักการ  ณิ ยกูล)
                                ประธานกรรมการด�ำเนินการ
                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จ�ำกัด
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ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ เทพชา
รองประธานกรรมการ

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
รองประธานกรรมการ

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล นายชินวัตร นิลบรรพต นางทัศพร ขอดแก้ว
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
กรรมการ

นางพวงผกา พรหมมา
กรรมการ
4

นางณิสรา มีราจง นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
กรรมการ
กรรมการ

นางศิรินภา วิเชียรโชติ
กรรมการ

นายประเสริฐ เงินท๊อก
กรรมการ

นายพลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ นางจินตนา หวันแดง
กรรมการ
กรรมการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายอินทปัตร บุญทวี
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล
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นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนุสรา วรรณดา
ผู้จัดการ

นายภมรพล กาลอ
หัวหน้าการเงินและบัญชี

นางสาวนิภาวรรณ ปัญญามอย
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวสุทธิดา วงษานิล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

นางบุญชู โยธาวัง
แม่บ้าน
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ภาพกิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ณ เทศบาลต�ำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่

โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด
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ภาพกิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2561
ท�ำบุญส�ำนักงาน เนื่องในโอกาส สหกรณ์ฯ ครบรอบ 18 ปี

ร่วมแสดงความเสียใจการจากไปของสมาชิกสหกรณ์
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ที่ สอ.ขถ.ชม.ว.071 / 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด
330/9-10 หมู่บา้ นเชียงใหม่แลนด์ ตําบลช้างคลาน
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
19 เมษายน 2562

เรื่ อง
เรียน

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี บัญชี 2561
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จํากัด ทุกท่าน

ด้วย สหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด ได้กาํ หนดให้มีการประชุมใหญ่ สามัญ
ประจําปี 2561 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุ มใหญ่ ช้ ั น 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตําบล
ท่ าศาลา อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ เริ่ มลงทะเบี ย นตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้น ไป ซึ่ งมี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2561
3.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2561
3.3 รับทราบข้อเสนอแนะจากสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
3.4 รับทราบข้อเสนอแนะจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี 2561
4.2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2561
4.3 พิจารณาอนุมตั ิแผนพัฒนาสหกรณ์ และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2562
4.4 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2562
4.5 พิจารณากําหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ประจําปี 2562
4.6 พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกันของสหกรณ์ ประจําปี 2562
4.7 การพิจารณาและการเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําปี 2562
4.8 พิจารณาการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ ประจําปี 2562
4.9 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 19 ประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

9

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

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

( นายสักการ ณิ ยกูล )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด

หมายเหตุ

1. ลงทะเบียนลงลายมือชือ่ เข้าร่ วมประชุม เวลา 12.00 น.

2. ปิ ดลงทะเบียนเข้ าประชุมเวลา 14.00 น.
3. หลังจากปิ ดรับลงทะเบียน สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาจ่ายค่าพาหนะไม่ว่ากรณี ใดใดทั้งสิ้ น
4. ค่าพาหนะ 400 บาท/คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-27719
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ผลการดําเนินงานประจําปี
พ.ศ. 2557 – 2561
รายการ
จํานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสํารอง

(คน)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

1,663

1,614

1,511

1,478

1,472

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

70,608,620.00
2,949,466.90

ทุนสะสมตาม
(บาท)
285,592.61
331,592.61
316,592.61
329,292.61 1,329,876.44
ข้อบังคับ
เงินให้กแู ้ ก่สมาชิก (บาท)
40,665,465.00 51,426,670.00 72,602,935.00 51,176,310.00 64,800,858.00
ระหว่างปี
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น (บาท) 116,797,634.82 114,589,474.32 127,460,593.75 123,991,705.46 129,550,121.08
หนี้สินทั้งสิ้ น
(บาท) 61,068,544.30 57,413,049.97 63,526,157.15 50,943,996.36 49,098,830.65
รายได้
(บาท) 11,027,215.38 10,222,447.27 11,064,487.83 11,162,554.81 10,742,457.06
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ
(ขาดทุนสุ ทธิ)

(บาท)
(บาท)

8,540,242.48

11,442,942.40

7,642,359.77

4,642,379.34

5,179,129.97

2,486,972.90 (1,220,495.17)

3,422,128.06

6,520,175.47

5,563,327.09
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี ทราบ
1.1 เรื่ องขอต้ อนรับสมาชิก และแนะน�ำผู้เข้ าร่ วมประชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2561
นายสักการ   ณิ ยกูล ประธานกรรมการด�ำเนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์
และแนะน�ำผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ
1.2 องค์ ประชุม
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2561
ข้อ 69           องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่
โดยผูแ้ ทนสมาชิก ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิก ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
องค์ประชุม
ที่ประชุม :
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เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จ�ำนวน ..............คน จึงถือว่าครบ
.....................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2560
รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2560
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลต�ำบลท่ าศาลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สมาชิกเข้าร่ วมประชุม จ�ำนวน  742    คน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จ�ำกัด จ�ำนวน 1,467  คน  
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.  นางสาวอภิวนั ท์   สิ ทธิ
ผูอ้ ำ� นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1
2.  นางสาวิตรี
ดวงสว่าง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ
3.  นางวรรณวนัช
วันดี
ผูส้ อบบัญชี
4.  นางสาวภนิดา
จารุ แสงไพโรจน์
ที่ปรึ กษาสหกรณ์
เริ่มประชุ มเวลา 14.00 น.
นายอินทปัตร   บุญทวี ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
ส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ท�ำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิ ดประชุมและด�ำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี ทราบ
1.1 เรื่ องขอต้ อนรับสมาชิก และแนะน�ำผู้เข้ าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2559
นายอินทปัตร   บุญทวี ประธานกรรมการด�ำเนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์และ
แนะน�ำผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ
1.2 องค์ ประชุม
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551
ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุมใหญ่โดยผู ้
แทนสมาชิก ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิก   ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จ�ำนวน 689 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2559
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี บัญชี 2559เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจ�ำนวน 773 คน คณะกรรมการด�ำเนินการ
จ�ำนวน 15 คน มีสมาชิกสหกรณ์จำ� นวน 751 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�ำนวน 7 คน รวมทั้งหมดมีผู ้
เข้าร่ วมประชุม จ�ำนวน 773 คน
คณะกรรมการด�ำเนินการฯชุดที่ 17 ได้จดั ท�ำรายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี บัญชี 2559 เรี ยบร้อยแล้ว รายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 13 - 32
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง
คณะกรรมการดําเนินการฯชุดที่ 17 ได้จดั ทํารายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจําปี บัญชี
2559มติ
เรี ยทบร้
อยแล้
จการประจําปี 2560มหน้
า 13สามั
- 32ญประจ�ำปี 2559
ปี่ ระชุ
ม ว: รายงานกิ
รับรองรายงานการประชุ
ใหญ่
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง
เรื่ อง เสนอเพื่อรับทราบ
มติทระเบี
ี่ประชุยมบวาระที
: รั บ่ 3รองรายงานการประชุ
มใหญ่ สามัญประจําปี 2559
		
3.1 เรื่ องรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ ในรอบปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง เสนอเพื
่อรั บทราบ ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด
ทางคณะกรรมการด�
ชุดที่ 17 ขอรายงานผลการด�
ำเนินงานสหกรณ์าเนิ
ในรอบปี
2560ในรอบปี
ตามรายงานกิ
3.1 เรื่ องรั บทราบรายงานผลการดํ
นงานสหกรณ์
2560 จการประจ�ำปี 2560 หน้า
33-36
ทางคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด
ชุดที่ 18 ขอรายงานผลการดําเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2560 ตามรายงานกิจการประจําปี 2560 หน้า 33-36
1)  ผลการด�ำเนินงานปี 2560 เปรี ยบเทียบปี 2559
1) ผลการดําเนินงานปี 2560 เปรี ยบเทียบปี 2559
รายการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
เพิ่ม (ลด)
จํานวนสมาชิก
(คน)
1,511
1,478
-33
ทุนเรื อนหุน้
(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
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
(บาท)
316,592.61
329,292.61
+12,700.00
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
(บาท)
72,602,935.00
51,176,310.00 -21,426,625.00
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น
(บาท)
11,064,487.83
11,162,554.81
+98,066.98
หนี้สินทั้งสิ้ น
(บาท)
7,642,359.77
4,642,379.34
-2,999,980.43
รายได้
(บาท)
3,422,128.06
6,520,175.47 +3,098,047.41
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
127,460,593.75 123,991,705.43
-3,468,888.32
กําไรสุ ทธิ(ขาดทุนสุ ทธิ )
(บาท)
63,526,157.15
50,943,996.36 -12,582,160.79
2) จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้ นปี 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 633 คน หญิง 845 คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 1,478 คน
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
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จํานวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,511 คน

รายได้
(บาท)
3,422,128.06
6,520,175.47 +3,098,047.41
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
127,460,593.75
รายงานกิ123,991,705.43
จการ และประชุมใหญ่สามั-3,468,888.32
ญประจำ�ปี 2561
กําไรสุ ทธิ(ขาดทุนสุ ทธิ )
2)  จ�ำนวนสมาชิก ณ วันสิ้ นปี(บาท)
2560 63,526,157.15 50,943,996.36 -12,582,160.79
ก ณ วัสหกรณ์
นสิ้ นปี 2560
ณ วันที่2)31จําธันวนสมาชิ
นวาคม 2560
ฯ มีสมาชิกชาย 633 คน หญิง 845 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯรวมมี
มีสมาชิ
กชายกสหกรณ์
633 คนจ�ำนวน
หญิง1,478
845 คน
คน
					
สมาชิ
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 1,478 คน
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
โดยมี
รายละเอียดการเปลี
่ยนแปลงระหว่
้ 2559
จ�ำนวนยอดสมาชิ
ก ยกมา
ณ วันที่ า31งปี ธัดันงนีวาคม
1,511 คน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559            1,511    168     คน
คน
สมาชิกจํเข้านวนยอดสมาชิ
าใหม่ในรอบปีก ยกมา
บัญชีณ2560
กเข้าใหม่ในรอบปี
ญชี 2560
168    201
คน คน
สมาชิกสมาชิ
ลาออกในรอบปี
บัญชีบั2560
กลาออกในรอบปี
ญชีธั2560
201 คน
คงเหลือสมาชิ
ยอดสมาชิ
ก ณ วันทีบั่ 31
นวาคม 2560                             1,478     คน
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,478 คน
3) ทุนเรื3)อนหุ
นให้
ก่สกมาชิ
ก เงิกนเงิรันบรัฝาก  ปี
ทุนน
เรื้ อเงินหุ
น้ เงิกนแู้ ให้
ูแ้ ก่สมาชิ
บฝาก ปี2556
2556–– 2560
หน่หน่วย:วย:บาท
บาท

พ.ศ.2556

รายการ
ทุนเรื อนหุน้
เงินให้กูแ้ ก่สมาชิก
เงินรับฝากจากสมาชิก

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

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
3,885,532.71 1,147,124.66 1,079,845.13 1,336,855.15 2,934,232.32
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4)4)บการให้
บบริรินกกเชื
ารสิ
แก่
––2560
การให้
ารสิ
นเชืเชืส่อ่อมาชิ
แก่สสกมาชิ
มาชิ
กปีปี 2559
2559
2560
4)  การให้
ริ การสิ
่อนแก่
ปี ก2559
– 2560
ประเภทเงิ
ประเภทเงินนกูกู้ ้
เงิเงินนกูกูฉ้ ฉ้ ุ กุ กเฉิเฉินน
เงิเงินนกูกูส้ ส้ ามั
ามัญญ
เงิเงินนกูกูเ้ ฉพาะกิ
เ้ ฉพาะกิจจ
เงิเงินนกูกูท้ ท้ ุนุนเรืเรืออนหุ
นหุน้ น้
เงิเงินนกูกูเ้ พืเ้ พื่อ่อซืซื้ อ้ อสิสินนค้ค้าา
เงิเงินนกูกูเ้ พืเ้ พื่อ่อซืซื้ อ้ อปืปืนสวั
นสวัสสดิดิกการาร
รวม
รวม

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ.
พ.ศ.2556
2556
9,501,239.80
9,501,239.80
7,236,031.05
7,236,031.05
2,265,208.75
2,265,208.75

หน่ววย:ย: บาท
บาท
หน่วย: บาท หน่

พ.ศ.2559
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

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

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

5)  รายได้
รายจ่
ำไรสุ
ธิ ปีทท2556
– 2560
5)5)รายได้
รายจ่
าายกํ
ธิธิปีปี 2556
––2560
รายได้ายก�
รายจ่
ยกําทาไรสุ
ไรสุ
2556
2560
รายการ
รายการ
รายได้
รายได้ (บาท)
(บาท)
รายจ่
รายจ่าายย (บาท)
(บาท)
กํกําาไรสุ
ไรสุททธิธิ (บาท)
(บาท)

พ.ศ.2560

พ.ศ.
พ.ศ.2557
2557

พ.ศ.
พ.ศ.2558
2558

11,027,215.38
11,027,215.38 10,222,447.27
10,222,447.27
8,540,242.48
8,540,242.48 11,442,942.44
11,442,942.44
2,486,972.90
2,486,972.90 (1,220,495.17)
(1,220,495.17)

6)6)สิสินนทรั
ทรัพพย์ย์หนี
หนี้ ส้ สิ นิ นทุทุนนของสหกรณ์
ของสหกรณ์ปีปี 2556
2556––2560
2560

เพิ
เพิม่ ม่ (ลด)
(ลด)

+2,020,970.00
+2,020,970.00
-26,138,195.00
-26,138,195.00
+535,000.00
+535,000.00
+1,662,000.00
+1,662,000.00
+478,600.00
+478,600.00
+14,400.00
+14,400.00
-21,427,225.00
-21,427,225.00

หน่วย: บาท หน่
หน่ววย:ย: บาท
บาท

พ.ศ.
พ.ศ.2559
2559

พ.ศ.
พ.ศ. 2560
2560

11,064,487.83
11,064,487.83
7,642,359.77
7,642,359.77
3,422,128.06
3,422,128.06

11,162,554.81
11,162,554.81
4,642,379.34
4,642,379.34
6,520,175.47
6,520,175.47
หน่
หน่ววย:ย: บาท
บาท
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รายจ่าย (บาท)
7,236,031.05 8,540,242.48
กําไรสุ
ทธิ (บาท)
2,486,972.90
รายงานกิ
จการ และประชุม2,265,208.75
ใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

11,442,942.44
(1,220,495.17)

6)  สิ นทรัพย์ หนี้ส6)ิ นสิ ทุนทรั
นของสหกรณ์
2556 – 2560
พย์ หนี้สิน ทุนปีของสหกรณ์
ปี 2556 – 2560
รายการ (บาท)
สิ นทรัพย์
(บาท)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

7,642,359.77
3,422,128.06

4,642,379.34
6,520,175.47

หน่วย: บาท หน่วย: บาท
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

127,249,851.71 116,797,634.82 114,589,474.32 127,460,593.75 123,991,705.43
75,818,913.09 61,068,544.30 57,413,049.97 63,526,157.15 50,943,996.36

หนี้สิน
(บาท)
ทุนของสหกรณ์(บาท)
51,430,938.62 55,729,090.52
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
เรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม : รัจึบงทราบ

57,176,424.35

63,934,436.60

73,047,709.07

มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

3.2 เรื่ อง รั บทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2560
ตามทีเรื่ ส่ อหกรณ์
ออมทรั พย์ข ้าราชการส่
วนท้อจงถิ
จํากัดำโดยมติ
่น เชี ยงใหม่ประจ�
		3.2
ง รับทราบรายงานผู
้ ตรวจสอบกิ
การสหกรณ์
ปี 2560ที่ประชุมใหญ่ส ามัญ
ประจํา ปี 2559 เมืตามที
่ อ วัน ที่ส่ หกรณ์
26 พฤษภาคม
ได้ เ ลื อ กตัวนท้
นางระวีจ�วำรรณ
ุ ล และ
้ ง ให้อขงถิ้ า พเจ้
ออมทรัพ2560
ย์ขา้ ราชการส่
กัด ธรรมสานุ
โดยมติที่ปกระชุ
ม
่นเชีายงใหม่
นางสาวจิ
ระพีรำ์ปีเชื2559
จการประจํ
าปี บัได้ญเชีลือสิกตั
วันขทีา้ ่ 31
วาคม 2560
นั้น ธรรมสานุกลุ
้ อพูล เป็เมืน่อผูวัตน้ รวจสอบกิ
้ นสุ้ งดให้
ใหญ่
สามัญณห์ประจ�
ที่ 26 พฤษภาคม
2560
พเจ้ธัานนางระวี
วรรณ
ตั ิหน้าที่ตามอํ
านาจหน้าำทีปี่แบัละได้
และ  นางสาวจิณผูห์ต้ รรวจสอบกิ
ะพีร์ เชื้อจพูการได้
ล เป็ นปผูฏิต้ บรวจสอบกิ
จการประจ�
ญชี เสิสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 น
นัประจํ
้ น าทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอ เพื่อการ
ผูต้ รวจสอบกิ
จการได้
บตั ิ หน้าที่ ตามอ�ำนาจหน้
่ และได้เสนอรายงานผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการดํ
าเนินการ
สําหรัปบฏิผลการตรวจสอบประจํ
าปี 2560าทีสามารถสรุ
ปได้ตามรายงานประจําปี
ตรวจสอบเป็
นประจ�ำทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียด ให้ขอ้
2560 หน้า 37-39

สังเกต และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี
2560 สามารถสรุ ปได้ตามรายงานประจ�ำปี 2560 หน้า 37-39
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

3.3 เรื่ อง รับทราบข้ อเสนอแนะจากส� ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัดเชียงใหม่
นางสาวอภิวนั ท์ สิ ทธิ ผูอ้ ำ� นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1 ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัด
เชียงใหม่ เป็ นหน่วยงานที่แยกออกจากสหกรณ์ไม่ได้ ตั้งแต่จดั ตั้ง ด�ำเนินการ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ท้ งั หมด ขอน�ำเรี ยนกับท่านสมาชิก ท่านคณะกรรมการ และฝ่ ายจัดการทุกท่าน ถึงแม้วา่
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่จะเป็ นหน่วยงานเล็กๆ คอยเป็ นก�ำลังใจให้กบั สหกรณ์ทว่ั จังหวัดเชียงใหม่
ที่จะให้สหกรณ์มีการด�ำเนินการไปด้วยดี วันนี้  ก็ตอ้ งแสดงความดีใจกับสหกรณ์แห่งนี้ ว่าสหกรณ์ของ
ท่านมีผลประกอบการที่ดี มีกำ� ไรเพิม่ ขึ้น ขอชื่นชมเชื่อว่าความส�ำเร็ จในเรื่ องของผลประกอบการที่เกิดขึ้น
โดยมีทุกฝ่ าย สมาชิกรวมถึงคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ อาจจะมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องคอยส่ งเสริ ม
สนับสนุน การประชุมใหญ่สามัญในวันนี้ ถือว่าเป็ นการประชุมที่สำ� คัญ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ก็อยากจะให้สมาชิกได้รับฟังการประชุม เพราะว่า 1 ปี มีการประชุม 1 ครั้ง อยากจะให้สมาชิกทุกท่าน
มีโอกาสได้รับรู ้รับทราบในเรื่ องของผลประกอบการ ว่าสหกรณ์ดำ� เนินงานโดยคณะกรรมการบริ หาร
งานตามแผนงานที่วางไว้เป็ นอย่างไร ก�ำไรที่ได้มาจะอยูส่ ่ วนไหน อยากให้สมาชิกทุกท่าน ได้ใส่ ใจ ได้
ให้ความส�ำคัญในเรื่ องของการประชุมใหญ่ในวันนี้ ในส่ วนของส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่กม็ ี
โอกาสได้เข้าร่ วมประชุมอยูป่ ระมาณ 1-2 ครั้ง ขอน�ำเรี ยนในภาพรวมว่า สหกรณ์แห่งนี้ได้ดำ� เนินการ
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รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

ตามเอกสารที่ได้ตรวจสอบ     ผลประกอบการของท่านดีอยูแ่ ล้ว เชื่อว่าจะดีต่อๆ ไปในวันข้างหน้า ถาม
ว่าสหกรณ์จะดีได้ สมาชิกจะต้องให้    ความร่ วมมือ สมาชิกทุกท่านมีสิทธิ และขณะเดียวกันก็มีหน้าที่
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ ขึ้นชื่อว่าเป็ นสหกรณ์ส่งเสริ มในเรื่ องของการออม และช่วยเหลือสมาชิกที่มี
ความเดือดร้อน จ�ำเป็ น แต่ขอให้สมาชิกทุกท่านไม่ลืมในเรื่ องของกติกา กูเ้ งินแล้วก็ตอ้ งส่ งคืน สหกรณ์
ของเรามีขอ้ ขัดข้องเพียงเล็กน้อย คือปั ญหาในเรื่ องของการช�ำระหนี้ ถ้าสมาชิกทุกท่านมีระเบียบวินยั
แล้วใส่ ใจต่อหน้าที่ของตนเอง เรื่ องของการฟ้องร้อง การติดตามเร่ งรัดหนี้สินก็จะลดลง เรื่ องที่
ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ อยากจะฝาก จากการที่นง่ั ดูตวั เลขสหกรณ์แห่งนี้มีความมัน่ คง
ระดับหนึ่ง แต่ถามว่าเงินที่นำ� มาบริ หารมาจากไหน เงินที่นำ� มาบริ หาร บริ การแก่สมาชิกในเรื่ องของ
การให้กสู้ ่ วนหนึ่งมาจาก    ทุนเรื อนหุน้ แต่เงินอีกส่ วนหนึ่งที่ท่านคณะกรรมการน�ำมาบริ หาร บริ การ
แก่ท่านสมาชิกมาจากการกูจ้ ากสหกรณ์   ออมทรัพย์จุฬาฯ อยากจะให้ท่านสมาชิกได้ร่วมมือฝากเงินไว้
ในสหกรณ์ หรื อจะเพิ่มหุน้ ก็ได้ เพื่อสหกรณ์ของเราจะมีความมัน่ คงและเสถียรภาพได้ จะต้องมีความ
มัน่ คงทางการเงินด้วย เรามีเงินของตนเอง บริ หารเอง ไม่ตอ้ งขอกูใ้ คร ก�ำไรทุกบาทจะคืนไปสู่ สมาชิก
ทุกท่าน ปี หน้าถ้ามีโอกาสได้ติดตามในเรื่ องของฐานะการเงิน อยากให้สดั ส่ วนของการกูเ้ งินจาก
สหกรณ์อื่น หรื อกูเ้ งินจากแหล่งเงินทุนอื่นลดลง โดยการระดมทุนจากสมาชิก สหกรณ์ของเรามีการ             
รับฝากเงินให้ดอกเบี้ยแพงกว่าธนาคาร อยากจะฝากท่านสมาชิกว่านี่คือบ้านของเรา สหกรณ์ของเรา ถ้า
เราฝากเงินไว้กบั สหกรณ์ เงินที่ได้มาก็คือเงินบริ หาร บริ การแก่ท่านสมาชิก ประการสุ ดท้ายที่จะฝากไว้
คือฝ่ ายจัดการ ถ้าเรามีผจู ้ ดั การที่เก่ง ฝ่ ายจัดการที่เข้มแข็ง แผนงานนโยบายต่างๆ ที่ลงมาจากฝ่ ายบริ หาร
เพื่อบริ การแก่สมาชิกจะครบถ้วนสมบูรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์เชียงใหม่ยนิ ดีที่จะอยูเ่ คียงข้าง หากมีส่ิ ง
ใดที่ทางส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่    จะส่ งเสริ มสนับสนุนท่านด้วยความยินดี
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ
		3.4 เรื่ อง รับทราบข้ อเสนอแนะจากส� ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่
นางวรรณวนัช วันดี ผูส้ อบบัญชี ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ที่แสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 ปี นี้สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงานทั้งหมด 123,900,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี ที่แล้ว ลดลง
เนื่องจากเรามีภาระหนี้สินลดลง ปี ที่แล้วมีหนี้สินทั้งหมด 63,000,000 บาท ปี นี้ลดลงเหลือ 50,000,000 บาท
ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว เป็ นการแสดงถึงความมัน่ คงของสหกรณ์ ถ้าคิดเป็ นร้อยละก็
ประมาณ 58.91% ของทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้ น จากการตรวจสอบ ขอชี้แจงในเรื่ องของการวิเคราะห์งบ
การเงิน ความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ จากงบการเงินหนี้สิ้นทั้งสิ้ นของสหกรณ์เปรี ยบเทียบ
กับทุนเรื อนหุน้ ทุนส�ำรองของสหกรณ์จะเป็ น 0.77 เท่า ซึ่งเปรี ยบเทียบกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะ
ไม่เกิน 1.5 เท่า   แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์มีมาก เรื่ องสภาพคล่องทางการ
เงินของสหกรณ์เราใช้เกณฑ์เงินสดเงินฝาก    ในธนาคารเปรี ยบเทียบกับเงินรับฝาก   และเงินกูย้ มื
ทุนเรื อนหุน้ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วประมาณ 2.61 ซึ่งได้ผา่ นเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้ การวิเคราะห์งบการเงิน
เงินให้กยู้ มื จะใช้อตั ราส่ วนเงินให้กยู้ มื เป็ นเงินที่ให้สมาชิกกูย้ มื แล้วหักค่าหนี้สงสัยจะสู ญเรี ยบร้อยแล้ว
ขอฝากสมาชิกว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ถ้าขาดส่ งเกิน 3 เดือน สหกรณ์จะตั้งเป็ นหนี้สงสัยจะสู ญ
อย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความยินดีกบั สหกรณ์ที่ปีนี้มีกำ� ไรเพิม่ มากขึ้นจากการด�ำเนินงานของสหกรณ์
มติทปี่ ระชุ ม : รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา
		
4.1 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด ประจ�ำปี 2560
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานด�ำเนินการ ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมใหญ่ทราบว่า
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 23 ก�ำหนดว่า “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการด�ำเนิน
การเสนองบดุลซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี”
คณะกรรมการด�ำเนินการได้จดั ท�ำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบ
กระแส             เงินสด ประจ�ำปี บัญชี 2560 โดยมีผสู ้ อบบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
นางสาวนุสรา  วรรณดา ผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะทางการเงิน                 
งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 41-60
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั งิ บแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�ำปี 2560
4.2 เรื่ อ4.2
ง พิเรืจ่ ารณาอนุ
มัติการจัมดตั สรรกํ
ทธิ ประจํ
อง พิจารณาอนุ
กิ ารจัาไรสุ
ดสรรก�
ำไรสุาทปี ธิ2560
ประจ�ำปี 2560
ในรอบปี
บัญชีสหกรณ์
2560 สหกรณ์
ทธิ 6,520,175.47
จ�ำนวน 6,520,175.47
บาท คณะกรรมการ
ในรอบปี
บัญชี 2560
มีกาํ ไรสุมทีกธิำ� ไรสุ
จํานวน
บาท คณะกรรมการดํ
าเนิ นการ
ด�ำฯเนิชุนดการสหกรณ์
ฯ ่ปชุระชุ
ดที่ ม17พิจารณาอนุ
จึงเสนอทีมตั ่ปิกระชุ
พิจารณาอนุ
ารจั
สรรก�
ไรสุ ทธิอดบังั งกล่
ว ให้เป็ฯน
สหกรณ์
ที่ 17 จึงเสนอที
ารจัดมสรรกํ
าไรสุ ทธิมดตั งั ิกกล่
าวดให้
เป็ นำไปตามข้
คับาสหกรณ์
ไปตามข้
อบังคับสหกรณ์
ฯ ข้อทีาปี่ 282560
ดังนีตาราง
้   ตามรายงานกิ
ข้อที่ 28
ดังนี้ ตามรายงานกิ
จการประจํ
หน้า 61 จการประจ�ำปี 2560 ตาราง หน้า 61
รายการ
บาท
%
1. ทุนสํารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ10 ของกําไรสุ ทธิ
697,008.47 10.69
2. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.46
ไม่เกินร้ อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท
3,428,567.00 52.58
3. เงินปั นผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก ร้ อยละ 6.00
ไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง (ปี 2559 ร้ อยละ 4.45)
564,600.00
8.66
4. เงินเฉลี่ยคืน อัตราร้ อยละ 6.00
ตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิกทําไว้กบั สหกรณ์ระหว่างปี (ปี 2559 ร้ อยละ 3.60)
5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
600,000.00
9.20
6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้
430,000.00
6.60
7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรม ไม่เกินร้ อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
350,000.00
5.37
8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้ อยละ10 ของกําไรสุ ทธิ
20,000.00
0.31
9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
300,000.00
4.60
10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน
100,000.00
1.53
รวม
6,520,175.47 100.00
จึงเสนอที
่ประชุม่ปพิระชุ
จารณาอนุ
มตั ิ
จึงเสนอที
มพิจารณาอนุ
มตั ิ
มติที่ปมติ
ระชุทมปี่ ระชุ
: มอนุ: มัตอนุ
ิการจั
ทธิำปไรสุ
ระจํทาปีธิป2560
่เสนอตามทีเ่ สนอ
มตั ดกิ สรรกํ
ารจัดาไรสุ
สรรก�
ระจ�ตามที
ำปี 2560
4.3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ประจําปี 2561
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4.3 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2561
นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน และงบ
ประมาณการรายรับ- รายจ่าย ประจ�ำปี 2561 ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 62 - 83
ดังนี้
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17 เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ระยะ
เวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565) โดยก�ำหนด
วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด เป็ นสหกรณ์ที่มนั่ คง
มุ่งการพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศเพื่อคุณภาพชีวติ ของสมาชิกที่ยง่ั ยืน”
พันธกิจ
1.  พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริ หารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ (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�ำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
		เป้ าประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริ หารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การ
จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ (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�ำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์                                                   
(ตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า62-69)
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ส่ วนแผนพัฒนาสหกรณ์ประจ�ำปี 2561 ทางคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17 ได้กำ� หนด
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ไว้ (ตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 70-76)
นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้ช้ ีแจงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำ
ปี 2561 เปรี ยบเทียบผลการด�ำเนินงานกับประมาณการประจ�ำปี 2560 โดยในปี บัญชี 2561 สหกรณ์คาด
ว่าจะมีกำ� ไรสุ ทธิประมาณ 5,523,300.00 บาท (ตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 77-83)
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ ประจ�ำปี 2561
มติทปี่ ระชุ ม : อนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2561 โดยไม่ มขี ้ อแก้ ไข
		

4.4 เรื่ องพิจารณาก�ำหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2551 ข้อ 71(5) อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ก�ำหนดค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17 เสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ เป็ นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท/คน
โดยให้ผตู ้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนและประจ�ำปี
รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร   และเข้าร่ วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ�ำเดือน    ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุมประจ�ำเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการ
ตรวจสอบประจ�ำปี ต่อ  ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม : เห็นชอบให้ กำ� หนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ
4.5 เรื่ อง พิจารณาก�ำหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุ ม ค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั
คับสหกรณ์
ข้อ ม71(9)
อ�ำนาจหน้
าทีย้ ่ขง องที
4.5ตามข้
เรื่ องอพิบัจงารณากํ
าหนดอัพ.ศ.
ตราค่ า2551
เบี้ยประชุ
ค่ าพาหนะ
ค่ าเบีย้ เลี
ค่ าเช่่ปาทีระชุ
่พัก มใหญ่พิจารณา
ก�ำหนด  ค่าเบี้ยตามข้
เลี้ยง อค่บัางพาหนะ
ค่าเช่พ.ศ.
าที่พ2551
กั ของกรรมการด�
ำเนินาทีการ
กรรมการอื
่น พทีิ จ่ปารณากํ
รึ กษา าและ
คับสหกรณ์
ข้อ 71(9) อํานาจหน้
่ ข องที
่ ประชุ มใหญ่
หนด
์
ที
่
ป
รึ
ก
ษากิ
ต
ติ
ม
ศั
ก
ดิ
โดยคณะกรรมการด�
ำ
เนิ
น
การที
่
17
เสนอที
่
ป
ระชุ
ม
ใหญ่
พ
จ
ิ
ารณา
ดั
ง
นี
้
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของกรรมการดําเนิ นการ กรรมการอื่น ที่ปรึ กษา และที่ปรึ กษากิ ตติมศักดิ์ โดย

คณะกรรมการดําเนินการที่ 17 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
ก�ำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
กําหนดอัตราค่ าเบี้ยประชุม
รายละเอียด
ประธานกรรมการ
กรรมการ/อนุกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
800 บาท
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
500 บาท
ประชุมคณะอนุกรรมการ
500 บาท
กําหนดค่ าพาหนะ ค่ าเบี้ยเลีย้ ง ค่ าเช่ าที่พัก

รายละเอียด
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ค่ าพาหนะ

ประธาน
กรรมการ

500 บาท
400 บาท
400 บาท

ประธาน
อนุกรรมการ อนุกรรมการ
ผู้ที่ได้ รับ
/ประธาน
/กรรมการ มอบหมายจาก
กรรมการ
ฝ่ ายอื่น
สหกรณ์
ฝ่ ายอื่น
กิโลเมตรละ 5 บาท

ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ /
ที่ปรึ กษา
500 บาท
400 บาท
400 บาท

หมายเหตุ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
500 บาท
ประชุมคณะอนุกรรมการ
500 บาท
ำหนดค่
าพาหนะ
กําก�หนดค่
าพาหนะ
ค่ าเบีค่้ยาเลีเบีย้ ง้ ยเลี
ค่ า้ ยเช่งาค่ทีา่พเช่ัก าที่พกั
ประธาน
กรรมการ

รายละเอียด

ค่ าพาหนะ

400 บาท
400 บาท

ประธาน
อนุกรรมการ อนุกรรมการ
ผู้ที่ได้ รับ
/ประธาน
/กรรมการ มอบหมายจาก
กรรมการ
ฝ่ ายอื่น
สหกรณ์
ฝ่ ายอื่น
กิโลเมตรละ 5 บาท

ค่ าเบี้ยเลีย้ ง
-ในจังหวัดเชียงใหม่
-นอกจังหวัดเชียงใหม่
ค่ าเช่ าที่พัก

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

มติที่ประชุม :

400 บาท
400 บาท
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หมายเหตุ

ใช้ในกรณี ที่ออก
เดินทางไป
ปฏิบตั ิงานให้
สหกรณ์ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติการกําหนดอัตราค่ าเบี้ยประชุม ค่ าพาหนะ ค่ าเบี้ยเลีย้ ง ค่ าเช่ าที่พักตามที่เสนอ
เรื่ อมงตั พิกิ จารก�
ารณากํ
าหนดวงเงิ
อคํา้ มประกั
น ประจําค่ปีา2561
มติทปี่ ระชุม : 4.6อนุ
ำหนดอั
ตราค่นากูเบี้ยืมย้ หรื
ประชุ
ค่ าพาหนะ
เบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั ตามทีเ่ สนอ
นายอิ น ทปั ต ร บุ ญ ทวี ประธาน แจ้ง ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ํ า หนดวงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ
4.6 เรืตามข้
่ อง พิอบัจงารณาก�
ำหนดวงเงิ
นกู้ยืมข้อหรื18อให้
ค�ำ้ ทประกั
ประจ�เป็ำนปีผู2561
คํ้า		
ประกัน ประจําปี 2561
คับสหกรณ์
ฯ พ.ศ.2551
ี่ประชุนมใหญ่
พ้ ิจารณากําหนดวงเงินซึ่ ง
นทปั
ตร  ่อใช้
บุญในกิ
ทวีจการสหกรณ์
ประธาน แจ้
งให้จ่ าํทเป็ี่ปนระชุมพิจารณาอนุมตั ิกำ� หนดวงเงินกูย้ มื
สหกรณ์อาจกูย้ ืม หรื อนายอิ
คํ้าประกั
นมาเพื
ตามที
หรื อ ค�กรมส่
ำปีได้2561
ตามข้
อบังคักบารพิ
สหกรณ์
ฯ พ.ศ.2551
ข้อ 18นกูให้
ี่ประชุมใหญ่
เป็ นผู ้
้ ำประกั
งเสริน มประจ�
สหกรณ์
กาํ หนดหลั
กเกณฑ์
จารณาให้
ความเห็นชอบวงเงิ
้ยืมทของสหกรณ์
ประเภท
พิจารณาก�
ำหนดวงเงิ
อาจกู
อค�้ำประกันมาเพื
นกิล้จาการสหกรณ์
สหกรณ์
ออมทรั
พย์ที่มีทนุ นซึเรื่ งอสหกรณ์
นหุ ้นรวมกั
บเงิย้ นมื สํหรื
ารองของสหกรณ์
ไม่่อเกิใช้
น ใ200
นบาท ให้ใช้วตามที
งเงิ น กู่จ้ยำ� เป็
ื มฯนเป็ น
งเสริ้นมรวมกั
สหกรณ์
ำ� หนดหลักเกณฑ์ณการพิ
นชอบวงเงิมนใหญ่
กูย้ มื
จํานวน 1.5 เท่ าของทุกรมส่
น เรื อ นหุ
บเงิ นไสํด้ากรองของงบทดลอง
วัน สิจ้ นารณาให้
เดือ นสุ ดคท้วามเห็
ายก่ อ นการประชุ
ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินส�ำรองของสหกรณ์ไม่เกิน 200 ล้านบาท
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
ให้ใช้วงเงินกูย้ มื ฯ เป็ นจ�ำนวน 1.5 เท่าของทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินส�ำรองของงบทดลอง ณ วันสิ้ นเดือน
2,203,380.99 บาท เป็ นเงิน 67,681,340.99 บาท

สุ ดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่งงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สหกรณ์มีทุนเรื อนหุน้
65,477,960.00 บาท เมื่อรวมกับทุนส�ำรอง 2,203,380.99 บาท เป็ นเงิน 67,681,340.99 บาท
ในปี 2560 นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบการถือใช้เงินกูย้ มื หรื อค�้ำประกันประจ�ำ20ปี
เป็ นจ�ำนวน 92,000,000.00 บาท (เก้าสิ บสองล้านบาทถ้วน)
ดังนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
ก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2561   จ�ำนวนเงิน 101,000,000.00 บาท
(หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาทถ้วน)  เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม : มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรื อค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2561
เป็ นเงิน 101,000,000.00 บาท (หนึ่งร้ อยหนึ่งล้ านบาทถ้ วน) ตามทีเ่ สนอ
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		4.7 เรื่ อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานชุ ดที่ 18 ประจ�ำปี 2561
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “ก�ำหนดเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบ
หนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออกจากต�ำแหน่งเป็ นจ�ำนวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ท้ งั หมดโดยวิธีจบั ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการ
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในปี ต่อไปให้กรรมการด�ำเนินการที่อยูใ่ นต�ำแหน่งจนครบวาระ หรื ออยู่
นานที่สุด ออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุกๆปี
เมื่อครบก�ำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ครบวาระ
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซ่ ึงต้องพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้ แต่
ต้อง ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด�ำเนินการ
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด�ำเนินการชุดแรก และให้นำ� ความใน
วรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม”
ในปี 2560 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17/2560 ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ จ�ำนวน 8
คน และลาออก 2 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
		1. คณะกรรมการด�ำเนินการทีอ่ ยู่ครบสองวาระ ต้ องว่ างเว้ น 1 ปี จ�ำนวน 6 คน
1). นายอินทปัตร              บุญทวี
ประธานกรรมการด�ำเนินการวาระที่ 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). นายวรกานต์
สุ ภากาศ
กรรมการด�ำเนินการ วาระที่ 2 ปี ที่ 2
6). นายสมศักดิ์
สุ คำ� เปี้ ย
กรรมการด�ำเนินการ วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. คณะกรรมการด�ำเนินการทีอ่ ยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ ามาเป็ นกรรมการ
ด�ำเนินการใหม่ ได้ อกี หนึ่งวาระ จ�ำนวน 2 คน
1). นายอภิชาต
เทพชา
กรรมการด�ำเนินการ วาระที่ 1 ปี ที่ 2
2). นายสักการ
ณิ ยกูล
กรรมการด�ำเนินการ วาระที่ 1 ปี ที่ 2
		3. คณะกรรมการด�ำเนินการลาออก จ�ำนวน 2 คน
1). นายเกรี ยงไกร
จันณะค�ำ
กรรมการด�ำเนินการ วาระที่ 1 ปี ที่ 1
2). จ่าสิ บตรี ชยั ภัทร
แก้วชยาภรณ์ กรรมการด�ำเนินการ วาระที่ 1 ปี ที่ 1
ผูท้ ี่ถูกเลือกให้มาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากต�ำแหน่ง ต้อง
ด�ำรงวาระต่อจากกรรมการที่ลาออก
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เสี ยสละเพื่อส่ วน
รวมและมีเวลาพอสมควร เป็ นกรรมการด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่วา่ ง โดยจะเลือกตั้งประธาน
กรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 คนเป็ นล�ำดับแรก เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการที่วา่ งลงตามวาระ
จ�ำนวน 7 คน และเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่ลาออกอีกจ�ำนวน 2 คนตามล�ำดับ โดย
มีกติกาดังนี้
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ใหญ่

1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ� กัดโดยมีผรู ้ ับรอง จ�ำนวน 2 คน
2. ใช้วธิ ีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้
- ไม่เกิน 1 ครั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ
- ไม่เกิน 7 ครั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการที่วา่ งลงตามวาระ
- ไม่เกิน 2 ครั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่ลาออก
4. ผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดตามล�ำดับจนครบจ�ำนวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม

5. หากมีผถู ้ ูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจ�ำนวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ โดยไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 คน
โดยมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง 2 คน คือ นายสักการ  ณิ ยกูล  ปลัด ทต.สันป่ าตอง อ.สันป่ าตอง  และ
ไม่มีสมาชิกสหกรณ์เสนอรายชื่อสมาชิกสหกรณ์เพิ่มเติม   เพื่อสมัครเป็ นประธานกรรมการด�ำเนินการ
ดังนั้น นายสักการ   ณิ ยกูล ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็ น
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ส่ วนการเลื อกตั้งคณะกรรมการด�ำเนิ นการแทนกรรมการที่ ครบวาระและลาออก
จ�ำนวน  8 คน  ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน 8 คน โดยมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง 2 คน
ตามรายชื่อดังนี้
1. นายชินวัตร
นิลบรรพต
2. นางศิริลกั ษณ์
ทรายเหนือ
3. นางศิรินภา
วิเชียรโชติ
4. นายจีรพงศ์
เต็มจิตร์
5. นายพลกฤต
วงศ์กลุ รัตนศิริ
6. นางทัศพร
ขอดแก้ว
7. นายประเสริ ฐ
เงินท๊อก
8. นางพวงผกา
พรหมมา
และไม่มีสมาชิกสหกรณ์เสนอรายชื่อสมาชิกสหกรณ์เพิ่มเติมเพื่อสมัครเป็ นกรรมการ
ด�ำเนินการ จึงถือว่าผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่โดยไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
มติทปี่ ระชุ ม : มีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ ดงั รายชื่ อตามทีป่ ระชุ มเสนอข้ างต้ นด�ำรง
ต�ำแหน่ งเป็ นคณะกรรมการด�ำเนินงาน ชุดที่ 18 ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่
เชียงใหม่ จ�ำกัด ดังนี้
1. นายสักการ
ณิ ยกูล
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
2. นายสรศักดิ์
วจีสตั ย์
กรรมการด�ำเนินการ
3. จ.อ.ศรัณยพงศ์
จันทร์นวล
กรรมการด�ำเนินการ
4. นายอภิชาติ
เทพชา
กรรมการด�ำเนินการ
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5. นางสาวภาวิณี
6. นางณิ สรา
7. นางจินตนา
8. นายชินวัตร
9. นางศิริลกั ษณ์
10. นางศิรินภา
11. นายจีรพงศ์
12. นายพลกฤต
13. นางทัศพร
14. นายประเสริ ฐ
15. นางพวงผกา

โพธิ์มน่ั
มีราจง
หวันแดง
นิลบรรพต
ทรายเหนือ
วิเชียรโชติ
เต็มจิตร์
วงศ์กลุ รัตนศิริ
ขอดแก้ว
เงินท๊อก
พรหมมา

กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ

4.8 เรื่ องพิจารณาการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ อง
ถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551 หมวด 12 การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับ   ข้อ 106 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17 เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิม โดยเปลี่ยน
มาใช้ขอ้ บังคับฉบับใหม่ตามร่ างของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ให้ถือใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมเสี ยทั้งหมดคือ
1) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551
2) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
3) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
4) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554
5) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
และแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ที่
ก�ำหนดไว้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 เพื่อ
พิจารณาตามรายงานกิจการประจ�ำปี 2560 หน้า 89 – 109
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุม : มีมติเป็ นเอกฉั นท์ อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับโดยเปลี่ยนมาใช้ ข้อบังคับฉบับ
ใหม่ ตามร่ างของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ให้ ถือใช้ ต้งั แต่ วนั ถัดจากวันทีน่ ายทะเบียนรับจดทะเบียนโดยให้
ยกเลิกข้ อบังคับเดิมเสี ยทั้งหมด
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4.9 เรื่ องพิจารณาน�ำเงินรอตรวจสอบเข้ าเป็ นทุนส� ำรองของสหกรณ์
ตามคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 17 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีมติ
ให้โอน เงินรอตรวจสอบของสหกรณ์    จ�ำนวนเงิน 49,077.44 บาท  เข้าเป็ นทุนส�ำรองของสหกรณ์
ซึ่ งจ�ำนวนเงินดังกล่าว เป็ นจ�ำนวนคงเหลือยกมาจากปี 2555 ซึ่งไม่มีรายละเอียดหรื อไม่มีผทู ้ ี่แสดงตน
เป็ นเจ้าของเงินโอน ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้ปฏิบตั ิตามที่สำ� นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แนะน�ำตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ทางสหกรณ์ฯ ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสื อแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่
แสดงตนเป็ นเจ้าของ ไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสหกรณ์สงั กัดอยู่ ตามที่มีรายละเอียด หากมีหลักฐาน
สามารถน�ำมายืน่ แสดงหลักฐานได้ที่สหกรณ์ เพื่อน�ำไปบันทึกปรับปรุ งบัญชีให้ถูกต้องต่อไป
2. ทางสหกรณ์ฯ ได้จดั ท�ำหนังสื อขอข้อมูลจากธนาคารกรุ งไทยและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว มติที่ประชุมได้เสนอให้ ปิ ด
ประกาศให้สมาชิกทราบ ณ     ที่ทำ� การสหกรณ์ หากพ้นก�ำหนด สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีทุนเงินส�ำรอง
สหกรณ์ต่อไป ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว
3. ในทางปฏิบตั ิ ทุกสิ้ นเดือนทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบยอดเงินฝาก
ธนาคาร  ที่ไม่มีผแู ้ สดงตนเป็ นเจ้าของ โดยวิธีโทรศัพท์สอบถามธนาคารกรุ งไทยและ ธกส. ซึ่งเมื่อได้
ต้นทางในการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ฯจะโทรศัพท์สอบถามธนาคารต้นทางที่ทำ� การโอน
เข้าบัญชีเพื่อตรวจสอบ ใบน�ำฝากลงลายมือชื่อผูน้ ำ� ฝากหรื อไม่ ซึ่งส่ วนใหญ่ผนู ้ ำ� ฝากจะเขียนเป็ น
ลายมือชื่อย่อ ท�ำให้ไม่สามารถตรวจสอบเจ้าของได้ และทุกเดือนสหกรณ์ฯด�ำเนินการแจ้งรายละเอียด
เงินรอตรวจสอบที่คา้ งอยูใ่ นบัญชีให้กบั สมาชิกทราบ โดยส่ งเอกสาร เงินรอตรวจสอบไปพร้อมกับใบ
แจ้งยอดเรี ยกเก็บของเดือนถัดไป เพื่อให้สมาชิกแสดงตนพร้อมน�ำหลักฐานการโอนแสดงต่อสหกรณ์
ในการปรับปรุ งบัญชีต่อไป
ทางสหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ และพิจารณาน�ำเงินรอตรวจสอบ
จ�ำนวนดังกล่าว โอนเข้าเป็ นเงินส�ำรองของสหกรณ์เมื่อครบก�ำหนด 30 วัน นับจากวันที่สหกรณ์ฯได้
ประกาศให้สมาชิกสหกรณ์รับทราบ
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ใิ ห้ น�ำเงินรอตรวจสอบจ�ำนวน 49,077.44 บาท เข้ าเป็ นทุนส� ำรองของสหกรณ์
		
เมื่อครบก�ำหนด 30 วัน นับจากวันทีส่ หกรณ์ ฯ ได้ ประกาศให้ สมาชิกสหกรณ์ รับทราบ
4.10 เรื่ อง พิจารณาหนังสื ออุทธรณ์ การให้ ออกจากสหกรณ์ ของสมาชิก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่
25 สิ งหาคม 2560 ได้พิจารณาสมาชิกราย นายสุ ชาติ   ปกเขียว สมาชิกเลขที่ 473 พ้นสภาพตามข้อ
บังคับ 42(2) ขาดช�ำระ ค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดช�ำระรวมถึงหกงวด
ตามข้อบังคับข้อ 42 ระบุ “สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ์ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก ค�ำวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด” หลังจากนายสุ ชาติ ได้รับหนังสื อแจ้งการพ้นสภาพตามมติที่ประชุมเมื่อวัน
ที่ 4 กันยายน 2560 ได้ทำ� หนังสื ออุทธรณ์การให้ออกจากสหกรณ์มายังสหกรณ์ฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม
2560 ซึ่งอยูร่ ะยะเวลาที่กำ� หนดไว้ 30 วัน
25
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ทางสหกรณ์ฯ ได้นำ� เรื่ องขออุทธรณ์ดงั กล่าว เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 17
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณา มติที่ประชุมให้นำ� หนังสื ออุทธรณ์การให้ออก
จากสหกรณ์ของสมาชิกรายนายสุ ชาติ  ปกเขียว เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาวินิจฉัยต่อไป
มติทปี่ ระชุม : มีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายสุ ชาติ ปกเขียว คงสภาพสมาชิกสหกรณ์ ต่ อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
		
- ไม่ มี –
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

    
          สักการ  ณิ ยกูล
              (นายสักการ ณิ ยกูล)
           เลขานุการ/กรรมการ  
             ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

                          อินทปั ตร  บุญทวี
           
  (นายอินทปั ตร  บุญทวี)
                 ประธานกรรมการด�ำเนินการ
    ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุม: ...............................................................................................................................................
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ระเบีระเบี
ยบวาระที
่3 ่3
ยบวาระที
ง เสนอเพื
รับทราบ
เรื่ อเรืง ่ อเสนอเพื
่อรับ่อทราบ

3.1 เรื่ อ3.1
งรับเรืทราบรายงานผลการดํ
าเนินงานสหกรณ์
ในรอบปีในรอบปี
2561 2561
่ องรับทราบรายงานผลการด�
ำเนินงานสหกรณ์
ทางคณะกรรมการดํ
าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพอย์อมทรั
ขา้ ราชการส่
นท้องถิน่ วเชีนท้
ยงใหม่
ทางคณะกรรมการด�
ำเนิ นการสหกรณ์
พย์ขา้ วราชการส่
องถิ่นจํเชีากัยดงใหม่
ชุดที่ 18จ�ขอรายงานผลการดํ
าเนินงานสหกรณ์
2561 ใดันรอบปี
งนี้ 2561 ดังนี้
ำกัด    ชุดที่ 18 ขอรายงานผลการด�
ำเนิในนรอบปี
งานสหกรณ์
ผลการด�าเนิำเนินงานปี
นงานปี2561
2561เปรีเปรียบเที
ยบเทียบปี
ยบปี2560
2560
1. 1.ผลการดํ
รายการ
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
เพิม่ (ลด)
จํานวนสมาชิก
(คน)
1,478
1,472
-6
ทุนเรื อนหุน้
(บาท)
63,994,860.00
70,608,620.00
+6,613,760.00
ทุนสํารอง
(บาท)
2,203,504.99
2,949,466.90
+745,961.91
ทุนสะสมตาม
(บาท)
329,292.61
1,329,876.44
+1,000,583.83
ข้อบังคับ
เงินให้กูแ้ ก่สมาชิก (บาท)
51,176,310.00
64,800,858.00
+13,624,548.00
ระหว่างปี
รวมรายได้
(บาท)
11,162,554.81
10,742,457.06
+420,097.75
รวมค่าใช้จ่าย
(บาท)
4,642,379.34
5,179,129.97
-536,750.63
กําไรสุทธิ
(บาท)
6,520,175.47
5,563,327.09
-956,848.38
สินทรัพย์ท้งั สิ้น
(บาท)
123,991,705.43
129,550,121.08
+5,558,415.65
หนี้ สินทั้งสิ้น
(บาท)
50,943,996.36
49,098,830.65
-1,845,165.71
ำนวนสมาชิก กณณวันวันสิ้นสิ้ปีนปี2561
2561
2. 2.จําจ�นวนสมาชิ
ณณวันวันทีที่ 31  ธั
สหกรณ์
่ 31 ธันนวาคม  2561  
วาคม 2561
สหกรณ์ฯฯมีมีสสมาชิ
มาชิกกชาย    ชาย   625    คน  หญิ
625 คน
หญิงง  847   คน
847 คน
                              
            รวมมีสมาชิกสหกรณ์  จ�ำนวน    1,472   คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 1,472 คน
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
โดยมีรายละเอี
ยดการเปลีก่ย    ยกมา    ณ  วั
นแปลงระหว่างปี
นี้ นวาคม  2560
จ�ำนวนยอดสมาชิ
นทีดั่  ง31  ธั
1,478    คน
จํานวนยอดสมาชิ
ก ยกมา
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,478 คน
สมาชิ
กเข้าใหม่ในรอบปี
บัญชี   ณ2561
   201    คน
สมาชิ
   201    คน
สมาชิกกลาออกในรอบปี
เข้าใหม่ในรอบปีบัญบัชีญ    
ชี 2561
2561
201 คน
คงเหลื
ก    ณ  วั
1,472    คน
สมาชิอกยอดสมาชิ
ลาออกในรอบปี
บัญนชีที่  31  ธั
2561นวาคม   2561
201 คน
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1,472 คน
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เรืเรืออ้นนหุ
เงิเงินนกให้
ก่ก่สสมาชิ
บบฝาก
2557-2561
3. ทุ3.3.นเรืทุทุอนนนหุ
ู้แก่กกส้แู้แู มาชิ
ก เงิกกนเงิเงิรันนบรัรัฝาก
นหุเงิ้้นนนให้
ให้
มาชิ
ฝากปี ปีปี2557-2561
2557-2561
รายการ
รายการ
ทุทุนนเรืเรื ออนหุ
นหุน้น้
เงิเงินนให้
ให้กกแูแู้้ ก่ก่สสมาชิ
มาชิกก

เงิเงินนรัรับบฝากจากสมาชิ
ฝากจากสมาชิกก
เงิเงินนรัรับบฝากจาก
ฝากจาก
สหกรณ์
สหกรณ์ออื่นื่น

พ.ศ.2557
พ.ศ.2557

50,225,090.00
50,225,090.00
50,225,090.00
40,665,465.00
40,665,465.00
40,665,465.00

1,147,124.66
1,147,124.66
1,147,124.66
0.00
0.00
0.00

พ.ศ.2558
พ.ศ.2558

55,077,730.00
55,077,730.00
55,077,730.00
51,426,670.00
51,426,670.00
51,426,670.00

1,079,845.13
1,079,845.13
1,079,845.13
0.00
0.00
0.00

พ.ศ.2559
พ.ศ.2559

58,334,670.00
58,334,670.00
58,334,670.00
72,602,935.00
72,602,935.00
72,602,935.00

1,336,855.15
1,336,855.15
1,336,855.15
0.00
0.00
0.00

พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

63,994,860.00
63,994,860.00
63,994,860.00
51,176,310.00
51,176,310.00
51,176,310.00
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(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

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

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

70,608,620.00
70,608,620.00
70,608,620.00
64,800,858.00
64,800,858.00
64,800,858.00

2,934,232.32
7,941,514.28
2,934,232.32
7,941,514.28
2,934,232.32
7,941,514.28
0.00
0.00 10,000,000.00
10,000,000.00
0.00
10,000,000.00

่่ออแก่
สสมาชิ
กกปีปีก2560-2561
4. 4.4. การให้
การให้บบบริริกริการสิ
การสิ
ารสินนเชืนเชืเชื
่ อแก่
สมาชิ
ปี 2560-2561
การให้
แก่
มาชิ
2560-2561
										
ประเภทของเงิ
ประเภทของเงินนกูกู้ ้
เงิเงินนกูกูฉฉ้้ ุกุกเฉิ
เฉินน
เงิเงินนกูกูสส้้ ามั
ามัญญ
เงิเงินนกูกูเเ้้ ฉพาะกิ
ฉพาะกิจจ
เงิเงินนกูกูทท้้ ุนุนเรืเรื ออนหุ
นหุน้น้
เงิเงินนกูกูเ้ เ้พืพื่อ่อซืซื้อ้อสิสินนค้ค้าา
เงิเงินนกูกูเเ้้ พืพื่อ่อซืซื้้ออปืปื นสวั
นสวัสสดิดิกการ
าร
รวม
รวม

:: บาท
หน่หน่
วยวว:ยยบาท
หน่
บาท

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561
18,140,430.00
18,140,430.00
34,475,700.00
34,475,700.00
4,078,300.00
4,078,300.00
7,890,628.00
7,890,628.00
80,800.00
80,800.00
135,000.00
135,000.00
64,800,858.00
64,800,858.00

หน่วหน่
ย :ววบาท
ยย :: บาท
หน่
บาท

เพิ
เพิม่ ม่ (ลด)
(ลด)
+4,621,250.00
+4,621,250.00
+3,943,620.00
+3,943,620.00
+578,300.00
+578,300.00
+4,890,628.00
+4,890,628.00
-494,250.00
-494,250.00
+85,000.00
+85,000.00
+13,624,548.00
+13,624,548.00
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รายได้
รายจ่
าไรสุ
2557– –2561							
2561
5. 5.รายได้
รายจ่
าย าก�ยำกํไรสุ
ทธิทปีธิ ปี2557
										
หน่วหน่
ย : วบาท
ย : บาท
รายการ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
รายได้
รายจ่าย
กําไรสุ ทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,027,215.38 10,222,447.27 11,162,554.81
8,540,242.48 11,442,942.44 7,642,359.77
2,486,972.90 (1,220,495.17) 6,520,175.47

11,064,487.83 10,742,457.06
4,642,379.34 5,179,129.97
3,422,128.06 5,563,327.09
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ย์ หนี
นของสหกรณ์ปี ปี2557-2561							
2557-2561
6. 6.สิ นสิทรันทรั
พย์พหนี
ส้ ิ นส้ ทุินนทุของสหกรณ์
บาท
										
หน่หน่วยวย::บาท
รายการ (บาท)
สินทรัพย์
หนี้ สิน
ทุนสหกรณ์

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

116,797,634.82 114,589,474.32 127,460,593.75 123,991,705.43 129,550,121.08
61,068,544.30 57,413,049.97 63,526,157.15 50,943,996.36 49,098,830.65
55,729,090.52 57,176,424.35 63,934,436.60 73,047,709.07 80,451,290.43

หน่วย: บาท

ที่ปทีระชุ
ม:ม.....................................................................................................................................................
ป่ ระชุ
: ...............................................................................................................................................
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3.2 เรื่ องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
ส� ำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรียน ทีป่ ระชุมใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560  เมื่อวันที่  21 เมษายน 2561 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้า นางระวีวรรณ  ธรรมสานุกลุ   และนาง
สาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล  เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่  31  ธันวาคม  2561  นั้น   
  
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอ�ำนาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เป็ นประจ�ำ  ทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และ
ข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2561  
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ� หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท�ำบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี
ให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดรวมถึง
ระเบียบและค�ำแนะน�ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนดขึ้น
1.3  เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้ขอ้ สังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ 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 เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะน�ำแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสหกรณ์
ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
2.3   ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตลอดจนหนังสื อสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
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 ง
แผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสัง่ ต่าง ๆ
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3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจ
สอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ผลการด�ำเนินงาน
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,478 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 201 คน ออกจากสหกรณ์       
207 คน สมาชิกคงเหลือสิ้ นปี   1,472  คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์ฯ มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้ น  129,550,121.08  บาท
และ ในรอบปี สหกรณ์ มีรายได้ท้ งั สิ้ น 10,742,457.06 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 5,179,129.97 บาท   ในสิ้ น
ปี บัญชี 2561   ทางสหกรณ์มีผลก�ำไรสุ ทธิ  5,563,327.09 บาท  
3.2 ด้ านการบริหารงานทัว่ ไป
คณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการประชุมประจ�ำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่ วนงานและ
การก�ำหนดหน้าที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนิ นการและเจ้าหน้าที่ ไว้ตามส่ วนงานที่
ก�ำหนดการปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่เป็ นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์   มีการ
ปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ให้เป็ นไปตามค�ำสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์และกฎหมายสหกรณ์โดย
ตลอด  
3.3 ด้ านบัญชี
สหกรณ์ได้บนั ทึกรายการบัญชีเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำ� หนดไว้ จัดท�ำรายงาน งบทดลองประจ�ำเดือนทุกเดือนเรี ยบร้อยและเป็ น
ปั จจุบนั
พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชี
สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริ ษทั      ไอโซแคร์ซิสเตมส์ จ�ำกัด ท�ำให้รายการบัญชี ทะเบียน
งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ ว และสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3.4 ด้ านการเงิน
       สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี   จ�ำนวนเงิน 21,685.08 บาท ซึ่งอยูใ่ นความรับผิด
ชอบของ นายภมรพล   กาลอ ต�ำแหน่งหัวหน้าการเงินและบัญชี และเงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตาม
บัญชี ณ วันสิ้ นปี   จ�ำนวน 5,907,068.24 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์  
3.5 ด้ านสิ นเชื่ อ
สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1.  เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 576 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
   18,140,430.00 บาท
2.  เงินกูส้ ามัญ
จ�ำนวน 355 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
   46,660,428.00  บาท
วันสิ้ นปี มีเงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
1.  เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 264 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
      5,856,291.09 บาท
2.  เงินกูส้ ามัญ
จ�ำนวน 800 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
  110,783,881.95 บาท
การให้กเู้ ป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่ วน
ใหญ่ถูกต้องเรี ยบร้อย มีขอ้ บกพร่ องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็ นสาระส�ำคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
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3.6 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
จากการตรวจสอบการถือหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า มีสมาชิกสหกรณ์บางส่ วนที่ไม่ได้ถือ
หุน้ เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุน้ พ.ศ.2561   ให้สมาชิกทุกคนต้องส่ งเงินค่าหุน้ เป็ น
รายเดือน ตามอัตราส่ วนของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ จึงเสนอแนะให้
สหกรณ์สอบถามเงินได้ รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์จากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อน�ำมาปรับข้อมูล
ฐานเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์ในระบบให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมกับปรับเงินค่าหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์
ให้เป็ นไปตามเงินได้รายเดือนที่แท้จริ งและถูกต้อง
3.7 ด้ านการลงทุน
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนกับแหล่งเงินทุนภายนอก 3 แห่ง คือ
1. ซื้อหุน้ และเงินฝากประจ�ำของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัดในระยะ
สั้น โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบของเงินปันผลในแต่ละปี และดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�ำในอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น  
2. เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จ�ำกัด เพื่อส�ำรองไว้ใช้เป็ นเงิน
ทุนหมุนเวียน ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจเชียงใหม่ จ�ำกัด เพื่อรับดอกเบี้ยเงิน
รับฝากออมทรัพย์พิเศษในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3.8 ด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝาก มี  6 ประเภท คือ
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 %
2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %
3.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.5 %
4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเงินกู้ 2%
5.  เงินรับฝากประจ�ำจากสหกรณ์อื่น 4%
6.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-อื่น

จ�ำนวนเงิน         145,178.52  บาท
จ�ำนวนเงิน         962,461.92  บาท
จ�ำนวนเงิน      6,218,790.63  บาท
จ�ำนวนเงิน       579,1417.02  บาท
จ�ำนวนเงิน    10,000,000.00  บาท
จ�ำนวนเงิน           35,942.19  บาท

3.9 การติดตามผลและการแก้ ไขปรับปรุง
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ
และ ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการรับทราบ
ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการปฏิบตั ิและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน
เรี ยบร้อยแล้ว
		
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ระวีวรรณ  ธรรมสานุกลุ
         (นางระวีวรรณ  ธรรมสานุกลุ )
                  ผูต้ รวจสอบกิจการ

         

     
    

        จิณห์ระพีร์  เชื้อพูล
(นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล)
        ผูต้ รวจสอบกิจการ

ที่ประชุม: ...............................................................................................................................................
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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 2561
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4.2
าปีำปี2561
4.2 เรืเรื่ อ่ องพิ
งพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมตั ตั กิ กิารจั
ารจัดดสรรกํ
สรรก�าไรสุ
ำไรสุทธิทปธิระจํ
ประจ�
2561
ในรอบปีบับัญญชี  2561  สหกรณ์
ในรอบปี
2561 สหกรณ์มมีกีกำ� ําไรสุ
ไรสุททธิ ธิจ�ำจํนวน
านวน5,563,327.09
5,563,327.09บาท
บาทคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
การสหกรณ์ฯฯชุชุดดทีที่ 18่ 18  จึ
งเสนอที
่ประชุ
จารณาอนุ
ิการจั
ดสรรก�
ำไรสุ
ดงั กล่
ว เให้
น
ดํด�าำเนิเนินนการสหกรณ์
จึงเสนอที
่ประชุ
มพิมจพิารณาอนุ
มตั มิกตั ารจั
ดสรรกํ
าไรสุ
ทธิทดธิงั กล่
าว าให้
ป็ นเป็ไปตาม
ไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่  28  ดังนี้
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้
รายการ
ปี 2561
ปี 2560
บาท
%
บาท
%
กําไรสุ ทธิ
5,563,327.09 100.00 6,520,175.47 100.00
1. ทุนสํารอง
619,997.09 11.14 697,008.47 10.69
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

2. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

30,000.00

ไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

0.54

30,000.00

0.46

56.55 3,428,567.00

52.58

3. เงินปันผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก
ร้ อยละ 5.00 ไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

3,146,330.00

4. เงินเฉลี่ยคืน อัตราร้ อยละ 5.00 ให้แก่สมาชิก

507,000.00

9.11

564,600.00

8.66

5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

500,000.00

9.00

600,000.00

9.20

6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

100,000.00

1.80

430,000.00

6.60

7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรม

280,000.00

5.03

350,000.00

5.37

8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์

30,000.00

0.54

20,000.00

0.31

9. เป็ นทุนส่งเสริ มสวัสดิการฯ

250,000.00

4.49

300,000.00

4.60

10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน

100,000.00

1.80

100,000.00

1.53

(ปี 2560 ร้อยละ 6.00)

ตามส่ วนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูร้ ะหว่างปี
ที่สมาชิกทําไว้กบั สหกรณ์ระหว่างปี
(ปี 2560 ร้อยละ 6.00)
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้ สมาชิกในวันสิ้ นปี
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ10 ของกําไรสุ ทธิ

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ

รวม

5,563,327.09 100.00

6,520,175.47 100.00

* ส่ วนกําไรสุ ทธิที่เหลือ(ถ้ามี) ให้จดั สรรเข้าเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้ น

มติทปี่ ระชุม: ...........................................................................................................................................
มติที่ประชุม: ...................................................................................................................................................... 57
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กลยุทธ์
1. การพัฒนาสู ่มาตรฐาน

2. โครงการปรับปรุง แก้ไข เพิม่ เติม
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
สหกรณ์ให้สอดคล ้องกับกฎหมาย
สหกรณ์

2.1 ระดับความสําเร็จจากการปรับปรุง
แก้ไข เพิม่ เติม หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล ้องกับ
กฎหมายสหกรณ์

2.1 สหกรณ์มหี ลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์สอดคล ้องกับ
กฎหมายสหกรณ์

คณะกรรมการอํานวยการ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. โครงการศึ ก ษาแนวทางและวาง 1.1 ความสําเร็จจากผลการประเมินตาม 1.1 สหกรณ์มกี ารวางระบบการบริหาร คณะกรรมการอํานวยการ
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใน และดําเนินงานการบริหารจัดการ
ระดับดีเลิศ(A) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความสําเร็จ
ร้อยละ 70

4.3 เรื่ องพิจารณาอนุมตั แิ ผนพัฒนาสหกรณ์ และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2562
แผนพัฒนาสหกรณ์ ประจําปี 2562
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา การจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้ได้เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป้ าประสงค์ : เพือ่ พัฒนาการจัดการองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

โครงการ
1.1 ร้อยละของทุนเรือนหุน้ ที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี
1.2 ร้อยละของเงิน ฝากที่เพิ่มขึ้น ใน
แต่ละปี

ตัวชี้วดั
ผูร้ บั ผิดชอบ

1.1 ทุนเรือนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า
คณะกรรมการอํานวยการ
ร้อยละ 8
1.2 เงิ น ฝ ากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ปี ไม่ น ้อ ยกว่ า
ร้อยละ 5

เป้ าหมาย

3. การลงทุนในสถาบันการเงิน
อื่น สหกรณ์อ่นื หรือตราสารทาง
การเงิน

3. โครงการการบริ ห ารจัด การเงิน 3.1 จํานวนปริมาณธุ รกิจเพิ่มขึ้น
ลงทุนภายนอก

3.1 ปริ ม าณธุ ร กิ จเพิ่ ม ขึ้น ต่ อปี ไม่ น อ้ ยกว่ า คณะกรรมการอํานวยการ
5 ล ้านบาท

2. การเพิ่มสัดส่วนทุนสํารองและ 2. โครงการสะสมทุน สํารองและทุน 2.1 ร้อ ยละของทุ น สํา รองและทุ น 2.1 ทุ น สํ า รองและทุ น สะสมอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น คณะกรรมการอํานวยการ
ทุนสะสมอืน่
สะสมอื่น
สะสมอืน่ เพิ่มขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 12 ของกําไรสุทธิ

1. ระดมการระดมหุน้ และเงิน 1. โครงการระดมเงินออมภายใน
ฝาก

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริหารทุนที่เอื้อต่อความมัน่ คงของสหกรณ์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
่
ทงั้ ในด้านการให้สินเชื่อ การฝาก และการลงทุนด้านอื่นๆ
เป้ าประสงค์ : การบริหารทุนของสหกรณ์ท่เี อื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและความมันคงของสหกรณ์

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
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60

โครงการ

ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

4.1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
2 ช่องทาง

4.1.4 กิจกรรม: โครงการสิน เชื่ อ
4.1.4 จํานวนผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามที่สหกรณ์กาํ หนด ตามที่สหกรณ์กาํ หนดขึ้น
ขึ้น

4.1.4 สหกรณ์เปิ ดบริการสินเชื่อโครงการ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทส่ี หกรณ์กาํ หนดขึ้นไม่นอ้ ย
กว่า 2 โครงการ

4.1.3 จํานวนสมาชิกที่สหกรณ์ 4.1.3 สมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
4.1.3 กิจกรรม: สํารวจความคิดเห็น
ใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ของสมาชิ กสหกรณ์ เกี่ยวกับการใช้ สํารวจความคิดเห็นของสมาชิก
บริการใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ สหกรณ์เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อ 200 คน
ของสหกรณ์

4 .1 .2 กิ จ ก ร ร ม : เผ ย แพ ร่ 4.1.2 ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การให้บริการสิน เชื่ อ ประชาสัมพันธ์การให้บริการสินเชื่อ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์

4. การปรับ ปรุ งแนวทางการให้ 4.1 โครงการปรับปรุ งระเบีย บและ
สิน เชื่ อและการแก้ไขปัญ หาหนี้ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก า ร ให้ สิ น เชื่ อ ให้
สงสัยจะสู ญ
สอดคล ้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
4 .1 .1 กิ จ ก ร ร ม : ท บ ท ว น
4.1.1 จํานวนครัง้ ในการทบทวน 4.1.1 การทบทวนปรับปรุงระเบียบและ
ปรั บ ปรุ งร ะเบี ย บแล ะปร ะกาศ ปรับปรุงระเบียบและประกาศ
ประกาศหลักเกณฑ์เงือ่ นไขการให้บริการ
หลัก เกณฑ์ เ งื่อ นไขการให้บ ริ ก าร หลักเกณฑ์เงือ่ นไขการให้บริการ
สินเชื่อของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้
สินเชื่อของสหกรณ์
สินเชื่อของสหกรณ์

กลยุทธ์
คณะกรรมการดํา เนิ น การและ
ฝ่ ายจัดการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
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รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

โครงการ

4.2.1 จํานวนครัง้ ในการออก
เยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์
4.2.2 จํานวนครัง้ การติดต่อ
ประสานงานหน่วยงานที่ไม่หกั เงิน
ผ่านหน้าฎีกานําส่งเงินให้สหกรณ์
และหน่วยงานที่ไม่หกั เงินนําส่งให้
สหกรณ์ลดลง
4.2.3 จํานวนหนี้สงสัยจะสูญ
ลดลง

4.2.2 กิจกรรม: แก้ไขปัญหา
หน่วยงานที่ไม่หกั เงินผ่านหน้าฎีกา
นําส่งเงินให้สหกรณ์

4.2.3 กิจกรรม: จํานวนหนี้สงสัย
จะสู ญลดลง

ตัวชี้วดั

4.2.1 กิจกรรม: เยี่ยมเยือน
สมาชิกสหกรณ์

4. การปรับ ปรุ งแนวทางการให้ 4.2 โครงการกําหนดมาตรการ
สิน เชื่ อและการแก้ไขปัญ หาหนี้ ติดตาม ป้ องกัน แก้ไข หนี้สงสัยจะ
สงสัยจะสู ญ(ต่อ)
สู ญ

กลยุทธ์

4.2.3 จํานวนหนี้สงสัยจะสูญลดลง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30

4.2.2 การติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ที่ไม่หกั เงินผ่านหน้าฎีกานําส่งเงินให้สหกรณ์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 และหน่วยงานที่ไม่หกั
เงินนําส่งให้สหกรณ์ลดลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
30

4.2.1 การออกเยี่ยมเยือนสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง้

เป้ าหมาย

คณะกรรมการดํา เนิ น การและ
ฝ่ ายจัดการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
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กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. จัด สวัส ดิ การสําหรับสมาชิ ก 1. โค รงการจัด สวัส ดิ ก ารสํ า หรั บ 1.1 ความสําเร็จจากจัดสวัสดิการสําหรับ
และครอบครัว
สมาชิกและครอบครัว
สมาชิกและครอบครัว
1.2 จํา นวนของสมาชิ กและครอบครัว
ได้รบั สวัสดิการจากทุนส่งเสริมสวัสดิการ
สําหรับสมาชิกและครอบครัว
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1. จัดสรรกําไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 10 ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ
ของกําไรสุทธิสนับสนุนทุนส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัว
ได้
1.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
สนับสนุ นทุนส่งเสริมสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกและครอบครัว ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ
50,000 บาท
1.3 จํานวนสมาชิกและครอบครัวได้รบั
สวัสดิการจากทุนส่งเสริมสวัสดิการ
สําหรับสมาชิกและครอบครัวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว
เป้ าประสงค์ : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด ได้รบั สวัสดิการอย่างหลากหลาย
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โครงการ
1. โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ
ระบบข้อมู ล เพื่อประสิทธิภ าพในการ
ให้บริการสมาชิก

2. โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความต้องการและความจําเป็ นใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สหกรณ์

กลยุทธ์
1. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สาร
และระบบข้อ มู ล เพื่ อ พั ฒ น า
ระบบการให้บ ริ ก ารสํ า หรั บ
สมาชิก

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

2.1 จํา นวนครั้งของการปรับ ปรุ งและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
2.2 ความสํา เร็ จ ของการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ตามความต้องการและความจําเป็ น ใน
การพัฒนาประสิทธิภ าพการดําเนิน งาน
สหกรณ์
2.3 ร้อยละของบุค ลากรที่เข้าใจและใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2.4 ความสําเร็จในการจัดทําคู่ มือการใช้
งานระบบข้อมูลของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ าย

ตัวชี้วดั
1.1 จํา นวนครั้งของการปรับ ปรุ งและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
1.2 ร้อยละของสมาชิกที่เข้าใจและใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับให้บริการกับสมาชิกในการ
ทําธุ รกรรมทางการเงิน

2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการอํานวยการ
และการสื่ อ สารตามความต้อ งการและ
ความจะเป็ นในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานสหกรณ์ อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
2.2 บุ ค ลากรที่ เ ข้า ใจและใช้ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ความต้อ งการและความจํา เป็ นในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานสหกรณ์
ได้รอ้ ยละ 80
2.3 สหกรณ์มคี ู่ มือการใช้งานระบบข้อมู ล
ของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ าย

เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1 ป รั บ ปรุ งแล ะพั ฒ น าเทค โน โล ยี คณะกรรมการอํานวยการ
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับให้บริการ
กับสมาชิ กในการทําธุ รกรรมทางการเงิน
จากสหกรณ์อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
1.2 ส ม าชิ ก เข้า ใจแ ล ะ ใช้ ง าน ร ะ บ บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
สํา หรับ ให้บ ริ ก ารกับ สมาชิ ก ในการทํ า
ธุ รกรรมทางการเงินได้รอ้ ยละ 80
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พัฒนาระบบบริหารจัดการยุคใหม่และการเข ้าถึงการให้บริการกับสมาชิกตลอดจนการนําเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
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2. การพัฒนาคณะกรรมการ
ดําเนินการ และคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการ

2.2 กิจกรรม : อบรมและสัมมนา
คณะกรรมการและคณะ
ผูต้ รวจสอบกิจการตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเชิญเข้าร่วม
2.3 กิจกรรม: อบรม และสัมมนา
คณะกรรมการและคณะผูต้ รวจ
สอบกิจการตามที่สหกรณ์
ดําเนินการจัดขึ้น

2. โครงการพัฒ นาคณะกรรมการ 2.1 จํานวนคณะกรรมการดําเนินการและ
ดําเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการ คณะผู ต้ รวจสอบกิจการได้รบั การพัฒนา
2.1 กิจกรรม : ศึกษาดูงานสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
อื่นที่เป็ นตัวอย่างการดําเนินการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์

2.1 คณะกรรมการดําเนินการและคณะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ
ผูต้ รวจสอบกิจการทุกคนได้รบั การ
ประชาสัมพันธ์
พัฒนาให้เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพภายใต้
โครงการ

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
1. การพัฒนาสมาชิกและผู แ้ ทน 1. โครงการการพัฒ นาสมาชิ ก และ 1.1 จํา นวนครัง้ ของสมาชิ กที่ได้รบั การ 1.1 พัฒนาสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
สมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก ประจําปี 2562
พัฒนาอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
1 ครัง้ จํานวน 300คน
1.1 กิจกรรม : พัฒนาสมาชิกและ
1.2 เยีย่ มเยือนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
ผูแ้ ทนสมาชิกประจําปี 2562
3 แห่ง
1.2 กิจกรรม : เยี่ยมเยือนสมาชิก
สหกรณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาบุคลากร
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด มีบุคลากรทุกระดับที่มคี วามเป็ นมืออาชีพในการบริหารจัดการและการดําเนินงานสหกรณ์
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โครงการ

3.2.3 กิจกรรม: อบรม และ
สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามที่
สหกรณ์ดาํ เนินการจัดขึ้น

3.2.2 กิจกรรม : อบรมและ
สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาม
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเชิญเข้าร่วม

3.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์สู่
ความเป็ นมืออาชีพ
3.2.1 กิจกรรม : ศึกษาดูงาน
สหกรณ์อน่ื ทีเ่ ป็ นตัวอย่างการ
ดําเนินการ

3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์สู่ 3.1 โครงการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ความเป็ นมืออาชีพ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

กลยุทธ์

ผูร้ บั ผิดชอบ

3.1 มีแผนอัตรากําลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ศึ ก ษ าแ ล ะ
ทุก 3 ปี
ประชาสัมพันธ์

เป้ าหมาย

3.2 จํานวนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ไี ด้รบั 3.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทกุ คนได้รบั การ
การพัฒนาตามบทบาทหน้าที่อย่าง
พัฒนาตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ต่อเนื่องและมีค่านิยมร่วมในการ
และมีค่านิยมร่วมในการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั งิ าน

3.1 มีแผนอัตรากําลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์

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

3. การช่ ว ย เห ลื อ สนั บ สนุ น 3. โครงการสนับสนุ นช่วยเหลือองค์กร 3.1 จํา นวนครั้ง ที่ ส หกรณ์ ส นับ สนุ น 3.1 จํานวนครัง้ ที่สหกรณ์สนับสนุ น
องค์กร สังคม ชุมชน
สังคม ชุมชนในกิจกรรมที่เป็ น
ช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชน
ช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชน
สาธารณประโยชน์
อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้

คณะกรรมการอํานวยการ

2. การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยใน 2. โครงการเชื่ อมโยงการดํา เนิ น งาน 2.1 จํานวนเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ท่ี 2.1 จํานวนเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ คณะกรรมการอํานวยการ
ขบวนการสหกรณ์
ธุ รกิจของสหกรณ์กบั เครือข่ายสหกรณ์ ร่วมดําเนินธุ รกิจกับสหกรณ์
ที่ร่วมดําเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ไม่เกิน
ปี ละ 5 แห่ง

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. สร้างภาคีเชื่อมโยงกับสถาบัน 1. โครงการสร้างภาคี เครือข่ายในการ 1.1 จํา น วน กิ จ กรรม ที่ ส หกรณ์ ร่ ว ม
อ งค์ ก ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง าน ที่ สนับสนุ นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ดําเนินงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
สนับสนุ นการพัฒนาสหกรณ์
การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ รวมทัง้ การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ท่6ี การเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุ นกิจการ องค์กร สังคม ชุมชน
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด มีภาคีเครือข่ายการบริหารสหกรณ์และมีการเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจกับขบวนการสหกรณ์ทเ่ี อื้อต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์
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2. การพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ

2.2 จํานวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ไี ด้รบั การ 2.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทกุ คนได้รบั
การประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริการดีเด่น
ประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริการดีเด่น

2. โค รงการพั ฒ นามาตรฐาน การ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อ 2.1 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
ให้บริการ
การบริการของสหกรณ์
การบริการของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

คณะกรรมการอํานวยการ

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน 1.1 ร้อยละความสําเร็จในการจัดทําตาม 1.1 ความสําเร็จในการจัดหาพื้นที่ ที่ตงั้ คณะกรรมการอํานวยการ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
แผนโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์
สํานักงานใหม่ได้ภายในปี 2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์ และพัฒนามาตรฐานให้บริการกับสมาชิก
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เอื้อและสนองต่อการพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ และการดําเนินงาน
สหกรณ์และมีมาตรฐานในการให้บริการกับสมาชิกจนได้รบั ความพึงพอใจจากสมาชิก
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งบประมาณรายรับ-รายจ่ าย ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการด�ำเนินการขอเสนองบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2562 ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่
จ�ำกัด บเพื-รายจ่
่อให้าทย ี่ปประจํ
ระชุามปีใหญ่
ประมาณรายรั
2562สามัญ ประจ�ำปี 2561 พิจารณา
อนุมตัคณะกรรมการดํ
ิ ดังนี้
าเนินการขอเสนองบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ

ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้
รายจ่ายาย
รายรับ
จํานวนเงิน
รายจ่

จํานวนเงิน

ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้

1,785,000.00

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อื่น
รวมรายรับ

11,007,800.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
280,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

100,000.00

10,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินงาน

1,822,700.00

126,200.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหมวดครุ ภณ
ั ฑ์

24,000.00

11,428,000.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่าย

ดังนั้น ในปี บัญชี 2562 สหกรณ์คาดว่าจะมีกาํ ไรสุ ทธิประมาณ
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245,000.00

รวมรายจ่าย

5,851,300.00

1,600,000.00

5,576,700.00
บาท

10,150.00
113,947.59
17,910.00
70.00
0.00
3,250.00
7,515.06
1,500.00
10,742,457.06

10,000.00
100,000.00
17,000.00
1,000.00
5,000.00
2,000.00
5,000.00
0.00
12,380,000.00

4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5. รายได้ค่าปรับ
6. รายได้ค่าธรรมเนียมเช็ค
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินฝาก
8. รายได้สนับสนุนวันประชุมใหญ่
9. รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองข้อมูล
10. รายได้เบ็ดเตล็ด
11. รายได้ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รวมรายรับ

4,001.50

10,489,095.97
95,016.94

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนิ
เนินการ
งาน

10,000.00

12,130,000.00
100,000.00

ประมาณการ
ประมาณการ

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน

รายรับ
1. ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน

รายการ
คําชี้แจง

11,007,800.00 ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกูท้ ้ งั ปี
280,000.00 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร, เงินฝากประจํา ชสอ.
หรื อเงินฝากสหกรณ์อื่น
4,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน้ ชสอ. หรื อลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด
10,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการสมัครสมาชิกใหม่ 200 คน
100,000.00 ค่าปรับจากสมาชิกเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
18,000.00 ค่าธรรมเนียมเช็คเก็บจากสมาชิก
200.00 ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกจากการถอนเงินฝากสหกรณ์
0.00 ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
3,000.00 ค่าธรรมเนียมจากบุคคลภายนอกขอรับรองข้อมูล
5,000.00 รายได้อื่นๆ นอกเหนือจากที่กาํ หนด
0.00 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่
สหกรณ์
11,428,000.00

ประมาณการ

ประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจํา ปี บัญชี 2562
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับประมาณการ ประจําปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
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1,681,305.00
193,727.53
30,360.00
7,934.05
510.00
232,531.58

180,000.00
1,818,000.00
270,000.00
52,000.00
10,000.00
2,000.00
334,000.00

5. ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่

รวมค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้าหน้ าที่
หมวดค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
1. ค่าเสื่อมราคา
2. ค่าซ่อมบํารุ งรักษา
3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั
4. ค่าภาษีรถจักรยานยนต์
รวมค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

155,320.00

23,903.00

20,000.00

4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

59,580.00

1,419,342.00
23,160.00

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนิ
เนินการ
งาน

68,000.00

1,520,000.00
30,000.00

ประมาณการ
ประมาณการ

3. เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน

1. เงินเดือน
2. ค่าสวัสดิการพนักงาน

รายจ่าย

รายการ

ปี 2561
คําชี้แจง

200,000.00
35,000.00
8,000.00
2,000.00
245,000.00

ค่าสื่อมวลชนราคาสินทรัพย์ ครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
ค่าบํารุ งซ่อมแซม ยานพาหนะและทรัพย์สินสหกรณ์
ค่าเบี้ยประกันภัยสํานักงานสหกรณ์
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะของสหกรณ์ 2 คัน

25,000.00 สําหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาทํางานหรื อ
ในวันหยุด
150,000.00 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาม พรบ. คุม้ ครอง
แรงงานกําหนด
1,785,000.00

1,520,000.00 เงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
30,000.00 สํารองไว้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
เกี่ยวกับ การทํางานและใช้สาํ หรับค่าเครื่ องแบบ
เจ้าหน้าที่
60,000.00 พรบ.ประกันสังคม เงินกองทุนทดแทนประจําปี

ประมาณการ

ปี 2562

69

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

2. เงินสมทบเข้าทุนส่งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก
และครอบครัว
รวมค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
หมวดค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

หมวดค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
1. ค่าทุนบุตรสมาชิก

รายการ

50,000.00
84,000.00
162,200.00

84,000.00
245,100.00

34,000.00

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนินการ
งาน

50,000.00

34,000.00

ประมาณการ
ประมาณการ

ปี 2561
คําชี้แจง

จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2,900 บาท รวม 34,800 บาท

4.สําหรับการประคณะกรรมการศึกษา 7 คน

3.สําหรับการประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ 7 คน
จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2,900 บาท รวม 34,800 บาท

2.สําหรับการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 7 คน
จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2,900 บาท รวม 34,800 บาท

1.สําหรับการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน
จํานวน 13 ครั้ง ครั้งละ 7,800 บาท รวม 101,400 บาท

213,600.00 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ,คณะกรรมการฝ่ าย
ต่างๆ ที่เข้าร่ วมประชุม.

0.00 ไม่ขอตั้งไว้ในปี 62 ให้ใช้เงินในทุนส่งเสริ มสวัสดิการฯ
แทน
100,000.00 ตั้งไว้เพื่อนําเงินสมทบเข้าทุนส่งเสริ มสวัสดิการของ
สมาชิกและครอบครัวตามที่ระเบียบกําหนด
100,000.00

ประมาณการ

ปี 2562
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24,000.00
78,000.00
12,000.00
35,000.00

0.00
25,000.00

100,000.00
40,000.00
25,000.00

3.ค่าตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาํ เงินส่งสหกรณ์

4.ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย
5.ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านการดําเนินงาน

6.ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
7.ค่ารับรอง

8.ค่าสาธารณูปโภค

9.ค่าไปรษณี ย ์

10.ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค

ประมาณการ
ประมาณการ

2.ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

รายการ

20,178.00

40,812.00

83,201.72

0.00
34,221.25

12,000.00
16,800.00

78,000.00

14,000.00

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนินการ
งาน

ปี 2561

100,000.00 ค่าไฟฟ้า/ค่านํ้าประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าส่วนกลางหมู่บา้ น/
ค่านํ้าดื่ม
50,000.00 ใช้สาํ หรับส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
25,000.00 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าสมุดเช็ค

ที่มีพนั ธกิจกับสหกรณ์และอาหารว่างสําหรับการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ

คําชี้แจง

33,600.00 ค่าตรวจสอบกิจการประจําปี คนละ 16,800 บาทหรื อ
1,400 บาท/เดือน/คน
90,000.00 เพื่อตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาํ ส่งเงินให้สหกรณ์ คํานวณจาก
เงินที่หน่ วยงานนําส่ งทั้งปี X 0.02%
12,000.00 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านกฎหมายรายปี
39,000.00 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านการดําเนินงานสหกรณ์ใน
การเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆตามที่เชิญ
เข้าร่ วม
50,000.00 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีเอกชนประจําปี
50,000.00 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ/รับรองบุคคล คณะบุคคล

ประมาณการ

ปี 2562
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60,000.00

40,000.00
85,000.00
20,000.00
400,000.00

50,000.00
100,000.00

12.ค่าถ่ายเอกสาร

13.ค่าวัสดุของใช้สาํ นักงาน
14.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

15.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
และประชุมใหญ่วิสามัญ

16.ค่าจัดทําหนังสือรายงานกิจการ

17.ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ

ประมาณการ
ประมาณการ

11.ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม

รายการ

24,154.89

75,000.00

401,358.00

79,867.75
14,100.00

42,307.47

60,000.00

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนิ
เนินการ
งาน

ปี 2561
คําชี้แจง

คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้ง มอบหมายในการเข้าร่ วม ดังนี้
1.เข้าร่ วมการประชุมสัมมนา อบรมตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรื อ
ตามที่สหกรณ์จดั ขึ้น
2.เข้าร่ วมการประชุมของคณะกรรมการดําเนินการและ
คณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
3.เข้าร่ วมปฏิบตั ิงานตามแผนพัฒนาสหกรณ์เช่น ติดตามหนี้ NPL

200,000.00 สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์หรื อผูท้ ี่

100,000.00 ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม หรื อค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามแผนพัฒนา
สหกรณ์
45,000.00 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารรายปี และค่าถ่ายเอกสาร
ส่วนเกิน/เพิ่มเติม
80,000.00 สําหรับวัสดุใช้ในสํานักงานและครัวเรื อน
15,000.00 สําหรับเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ทว่ั ไป สมุดเงินฝาก
ใบเสร็ จรับเงิน
400,000.00 1.ค่าพาหนะสําหรับสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่
ประจําปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
2.ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดประชุมประชุมใหญ่สามัญ
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ
50,000.00 ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจําปี

ประมาณการ

ปี 2562
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20,000.00

19. ค่านํ้ามันรถ
20. ค่าบริ การอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์
21. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
22. ค่าบริ การดูแลระบบโปรแกรม

1,729,100.00

30,000.00

30. สํารองจ่ายทัว่ ไป

รวมหมวดค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับดําเนินงาน

15,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
20,000.00
10,000.00

100,000.00

23. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
24. ค่าใช้จ่ายในการทําบุญสํานักงาน
25. ค่ากําจัดปลวก
26. ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
27. ค่าธรรมเนียมตัวแทนรับชําระ
28.ค่าภาษีตามกฎหมาย
29. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

25.000.00
50,000.00
80,000.00

30,000.00

ประมาณการ
ประมาณการ

18. ค่าของขวัญของที่ระลึก

รายการ

1,317,581.07

0.00

17,000.00
13,726.00
0.00
0.00
596.00
0.00
8,311.05

12,186.45
14,936.49
3,000.00
56,175.00

33,449.00

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนิ
เนินการ
งาน

ปี 2561
2560
คําชี้แจง

1,822,700.00

15,000.00 ค่าบริ การอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจพัฒนาwebsite
5,000.00 จัดทําเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของสหกรณ์
80,000.00 สําหรับค่าดูแลรักษาพัฒนาโปรแกรมสําเร็ จรู ปและ
ปรับปรุ งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
50,000.00 ดําเนินคดีกบั ลูกหนี้คา้ งชําระสหกรณ์และหน่วยงาน
20,000.00 ทําบุญสํานักงานตามประเพณี
6,500.00 ค่าจ้างเหมาบริ การรายปี กําจัดปลวก
2,000.00 สนับสนุนกิจกรรมเครื อข่ายสหกรณ์
1,000.00 สําหรับค่าธรรมเนียมตัวแทนรับชําระบิลต่างๆ
0.00 ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
10,000.00 ค่าหนังสื อพิมพ์ เวชภัณฑ์หรื อค่าใช้จ่ายที่มิได้อยูใ่ น
หมวดรายจ่าย
30,000.00 สํารองในกรณี ที่จาํ เป็ น ที่ไม่ได้ต้งั ประมาณการไว้

35,000.00 ของที่ระลึกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้สาํ หรับซื้อของ
รางวัลโปรโมชัน่ ประชุมใหญ่ประจําปี
15,000.00 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะใช้ในกิจการสหกรณ์

ประมาณการ

ปี 2562
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111,500.00
4,076,600.00

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
0.00
0.00
0.00
0.00

ประมาณการ
ประมาณการ

111,450.00
3,426,867.65

8,250.00
6,400.00
6,400.00
3,000.00
19,800.00
44,000.00
13,900.00
2,700.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ผลการ
ผลการ
ด�ดํำาเนิ
เนินการ
งาน

24,000.00
3,976,700.00

0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00

ประมาณการ

ปี 2562
คําชี้แจง

สําหรับวางอุปกรณ์ สาํ นักงานหรื อวัสดุสาํ นักงานของสหกรณ์

ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
สําหรับจัดเก็บเอกสารรับ – ส่งของสหกรณ์
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2562
สําหรับใช้เอกสารแบบฟอร์มของสหกรณ์
สําหรับรับส่งเอกสารสหกรณ์แทนเครื่ องเก่าที่ชาํ รุ ด
สําหรับทําลายเอกสารข้อมูลสําคัญของสหกรณ์

มติที่ประชุม: ……………………………………………………………………………………………………………………

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลีย่ จ่ายได้ในแต่ละหมวด ยกเว้นหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และหมวดครุ ภณั ฑ์

รวมค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับหมวดครุภัณฑ์
รวมรายจ่ายทั้งหมด

หมวดครุภัณฑ์
1. ชั้นเหล็กฉาก 5 ชั้น จํานวน 5 ตัว
2. ตูเ้ ก็บเอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 ตู ้
3. ตูเ้ อกสารสูง 2 บานเปิ ด จํานวน 2 ตู ้
4. เครื่ องสํารองไฟ จํานวน 2 ตัว
5. เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องพร้อมอุปกรณ์
6. รถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 คัน
7. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่ อง
8. เครื่ องปริ้ นเตอร์ จํานวน 1 เครื่ อง
9. เครื่ องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 เครื่ อง
10. ตูเ้ อกสาร 15 ลิน้ ชัก จํานวน 1 ตู ้
11. เครื่ องโทรสาร จํานวน 1 เครื่ อง
12. เครื่ องย่อยสลายเอกสาร จํานวน 1 เครื่ อง
13.ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น จํานวน 2 ตัว

รายการ

2560
ปี 2561
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4.4 เรื่ องพิจารณาก�ำหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2561  ข้อ 71(5) อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณาก�ำหนดค่า
ตอบแทน   การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ   คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 18 เสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณา ดังนี้
ก�ำหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็ นรายเดือน เดือนละ 1,400.- บาท/คน
โดยให้ผูต้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนและประจ�ำปี รวมทั้ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเข้าร่ วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ�ำเดือน
ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุมประจ�ำเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ�ำปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย  
มติทปี่ ระชุม:

……………………………………………………………………………………
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4.5 เรื่ องพิจารณาก�ำหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั ประจ�ำปี 2562
อบังาหนดอั
คับสหกรณ์
71(9) อ�ค่ำานาจหน้
มใหญ่
พิจารณาก�ำหนดค่า
4.5 เรื่ องพิตามข้
จารณากํ
ตราค่าเบีพ.ศ.2561  ข้
ย้ ประชุม ค่าอพาหนะ
เบีย้ เลีย้ งาค่ทีา่ขเช่องที
าที่พ่ปกั ระชุ
ประจํ
าปี 2562
เบี้ยเลี้ยง   ค่
ค่าเช่าทีพ.ศ.2561
่พกั ของกรรมการด�
ำเนินการ
ที่ปพรึิจการณากํ
ษา ที่ปาหนดค่
รึ กษากิาเบีต้ ยติเลีม้ ยศังกดิ์  
ตามข้าอพาหนะ
บังคับสหกรณ์
ข้อ 71(9) อํานาจหน้
าที่ขกรรมการอื
องที่ประชุม่นใหญ่
เจ้ค่าาพาหนะ
หน้าที่สค่หกรณ์
หรื อสมาชิกสหกรณ์
ี่ปฏิบตั ิงานตามที
ด้รทีับ่ปมอบหมายโดยคณะกรรมการด�
ำเนิหรืนอ
าเช่าที่พกั ของกรรมการดํ
าเนินการทกรรมการอื
่น ที่ปรึ ก่ไษา
รึ กษากิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
การที
เสนอที
ใหญ่พ่ไิจด้ารณา
ดังนี้
สมาชิก่ 18
สหกรณ์
ท่ีป่ปฏิระชุ
บตั ิงมานตามที
รับมอบหมายโดยคณะกรรมการดํ
าเนินการที่ 18 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
 กําหนดอัตราค่าเบีย้ ประชุม
รายละเอียด

ประธาน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการ

800 บาท
500 บาท
500 บาท

กรรมการ/
อนุกรรมการ
500 บาท
400 บาท
400 บาท

กําหนดค่าพาหนะ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่ าที่พกั
คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น
รายละเอียด
ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เจ้าหน้ าที่สหกรณ์ หรื อ
สมาชิกสหกรณ์ทปี่ ฏิบัตงิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
จากสหกรณ์
300 บาท/คน
ค่าพาหนะ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/
ที่ปรึกษา
500 บาท
400 บาท
400 บาท

หมายเหตุ

ใช้ในการเดินทางเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการ
แต่ละฝ่ าย

กิโลเมตรละ 5 บาท

ค่าเบีย้ เลีย้ ง

- ในจังหวัดเชียงใหม่
200 บาท
- นอกพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ 500 บาท

ค่าเช่ าที่พกั

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

ใช้ในกรณี ที่ออกเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานให้สหกรณ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย

มติที่ประชุม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.6 เรื่ องพิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืม หรื อค�ำ้ ประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 71(6) อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่เป็ นผู ้
พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อ ค�้ำประกัน มาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ตามที่จำ� เป็ น
               
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื
ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินส�ำรองของสหกรณ์ไม่เกิน 200 ล้านบาท
ให้ใช้วงเงินกูย้ มื ฯ เป็ นจ�ำนวน   1.5   เท่าของทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินส�ำรองของงบทดลอง ณ วันสิ้ น
เดือนสุ ดท้ายก่อนการประชุมใหญ่   ซึ่งงบทดลอง ณ วันที่ 31  มีนาคม  2562  สหกรณ์มีทุนเรื อนหุน้
65,477,960.00 บาท   เมื่อรวมกับทุนส�ำรอง 2,203,380.99  บาท  เป็ นเงิน   67,681,340.99   บาท
ในปี 2561 นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบการถือใช้เงินกูย้ มื หรื อค�้ำประกันประจ�ำปี
เป็ นจ�ำนวน 101,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาท)                                      
               
ดังนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 18 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
ก�ำหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2562  จ�ำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท
(หนึ่งร้อยล้านบาท)    ลดลงจากปี ก่อน ซึ่งเพียงพอต่อการบริ หารสหกรณ์
มติทปี่ ระชุม:
………………………………………………………………………………………………
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4.7 การพิจารณาและการเสนอชื่ อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
และก�
ำหนดค่ าธรรมเนี่ อยผูมการสอบบั
ญชี
4.7 การพิ
จารณาและการเสนอชื
้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื
่อแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ตามข้ยอมการสอบบั
บังคับสหกรณ์
ั
และกําหนดค่าธรรมเนี
ญชี พ.ศ. 2561 ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์น้ น
ต้องได้ตามข้
รับการตรวจสอบอย่
างน้
อยปีข้อละหนึ
่ งครั้งตามมาตรฐานการสอบบั
ับรองทั
ว่ ไปและตาม
อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
2561
25 การตรวจสอบบั
ญชี บัญชีของสหกรณ์ญ
น้ นั ชีต้ทอี่รงได้
รับการตรวจสอบ
่ในทะเบี
นสหกรณ์กำ� หนด   โดยผู
ซึ่งนายทะเบียยบที
นสหกรณ์
ต่งตั้ง กาํ หนด
อย่ระเบี
างน้ยอบที
ยปี ละหนึ
่ งครั้งยตามมาตรฐานการสอบบั
ญชีทสี่้รับอบบั
รองทัญว่ ชีไปและตามระเบี
่ในทะเบีแยนสหกรณ์
ในปี บัญยนสหกรณ์
ชี 2562  มแีผต่สูง้ ตัอบบั
ญชีภาคเอกชน จ�ำนวน 3 ราย เสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์  
โดยผูส้ อบบัญชี ซึ่งนายทะเบี
้ง
มีรายละเอี
ยดดังนี้
ในปี บัญชี 2562 มีผสู ้ อบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 3 ราย เสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
ลําดับที่
1

ชื่อผูส้ อบบัญชี/ที่อยู่

ขอบเขตการตรวจสอบและ
ระยะเวลารายงาน
นางสาวสิ ขริ นทร์ แสงจันทร์
- เข้าตรวจสอบ ณ สํานักงานของ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สหกรณ์
- เป็ นระยะๆอย่างสมํ่าเสมอ
เลขทะเบียน 7873
บริ ษ ทั สํานักงาน สอบบัญ ชี น ครพิง ค์ - จัดส่ งทีมงาน 2 – 4 คน เข้าปฏิบตั ิงาน
จํากัด
ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งไม่ต่าํ กว่า3 – 4 ครั้ง
ต่อปี หรื อ มากกว่าตามความเหมาะสม

2

นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 10491
บริ ษทั สอบบัญชี
บีดบั บลิวเอฟ แอนด์แอดไวเซอรี่ จํากัด

3

รศ.เพ็ญศรี ภู่อุทยั
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2773
สํานักงานสอบบัญชีเพ็ญศรี

- เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง / หรื อมอบหมายให้ผชู ้ ่วยสอบ
บัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย
ปี ละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ทําการ โดยมีจาํ นวนผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง / มอบหมายให้
ผูช้ ่วยทําการตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย
ปี ละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ทําการ

ค่าธรรมเนียม

70,000 บาท
**การเข้าร่ วมประชุม
ครั้ งอื่นๆตามที่สหกรณ์
ร้ องขอ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม
ครั้ งละ 3,000 บาท **
47,000 บาท
**เว้นแต่ ค่ าใช้ จ่ายในการ
ขอคํายืนยันยอดและสอบทาน
หนี้ ทุนเรื อนหุ้น และ
เงินรั บฝาก**
50,000 บาท
**ยินดีจะเข้ าร่ วมประชุมใหญ่
หรื อ ประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ ง ตามทีส่ หกรณ์
ร้ องขอ**

มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 18 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 18 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
1. เห็นชอบให้ลาํ ดับที่ 2 นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10491 บริ ษทั สอบบัญชี
1. เห็นชอบให้ลำ� ดับที่ 2 นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10491
บี ด ับ บลิ ว เอฟ แอนด์แ อดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ปี 2562 ค่ าธรรมเนี ย มการสอบบัญ ชี 47,000.00 บาท
บริ ษทั สอบบัญชี บีดบั บลิวเอฟ แอนด์แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีปี 2562 ค่าธรรมเนียมการ
(สี่หมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน)
สอบบัญชี 47,000.00 บาท   (สี่ หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
2. 2.เห็ นเห็ชอบให้
สํารองผู
ส้ อบบั
ญ ชี ลญ
าํ ดัชีบลทีำ� ่ ดั3บรศ.เพ็
ศรี ภู่ อญ
ุทัศรี
ย ผูส้ ภูอบบั
อนุ ญญาตชีรเลขทะเบี
2773
่อุทยั ญ ชีผูรส้ ั บอบบั
นชอบให้
สำ� รองผู
ส้ อบบั
ที่ 3  ญรศ.เพ็
ับอนุญาตยน เลข
สํทะเบี
านักงานสอบบั
ญชีเพ็ำญนัศรีกงานสอบบั
ค่าธรรมเนีญ
ยมการสอบบั
50,000.00
บาท (ห้าหมื่นญบาทถ้
วน) กรณี ลบาท  (ห้
าํ ดับที่ 1 ไม่
ได้่นรับ
ยน 2773   ส�
ชีเพ็ญศรี   ญค่าชีธรรมเนี
ยมการสอบบั
ชี 50,000.00
าหมื
การแต่
งจากนายทะเบี
บาทถ้งวตั้น)
กรณี ลำ� ดับยทีน่ 1 ไม่ได้รับ การแต่งตั้งจากนายทะเบียน
มติ
ม: ม:
มติทที่ประชุ
ปี่ ระชุ
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
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4.8 พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ที่    102   ความว่า  “ผูต้ รวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรื อบุคคลภายนอก   ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจาก  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ จ�ำนวนสองคน”
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการหรื อผูซ้ ่ ึงด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำใน สหกรณ์เป็ น                          
ผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้”
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี บัญชี 2559   เมื่อวันที่ 26   พฤษภาคม   2560   ได้คดั เลือกสมาชิก
สหกรณ์ จ�ำนวน 2  คน  เพื่อแต่งตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี บัญชี  2561  ของสหกรณ์ คือ  
1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลู
อบต.สันกลาง อ.สันป่ าตอง
2. นางสาวจิณห์ระพีร์   เชื้อพูล
ทต.ทุ่งต้อม     อ.สันป่ าตอง
ซึ่งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์  ทั้ง  2  คน  ได้ครบวาระตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561 และปฏิบตั ิหน้าที่
ไปพลางจนกว่าจะมีผดู ้ ำ� รงต�ำแหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ที่   104  ความว่า “การด�ำรงต�ำแหน่งผูต้ รวจ
สอบกิจการ   ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่ง ได้มีกำ� หนดเวลาสองปี ทางบัญชีสหกรณ์   ถ้าเมื่อครบก�ำหนด
เวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลาง
ก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำ”
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจการสหกรณ์ ตามขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบ
กิจการตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ ที่ 103  ดังนี้
1.  เลือกตั้งจากรายชื่อที่ทางสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการเสนอที่
                   ประชุมเลือกตั้งโดยวิธีเปิ ดเผย
2.  ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสู งสุ ดจ�ำนวน 2 คนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
3.  ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งล�ำดับคะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการส�ำรองจ�ำนวน 2 คน
มติทปี่ ระชุม:
………………………………………………………………………………………………………..
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4.9 พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2561 ข้อ 74 ความว่า “ก�ำหนดเวลาอยูใ่ นต�ำแหน่ง คณะ
กรรมการด�ำเนินการ มีวาระอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง   ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบ
หนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง     ให้กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออกจากต�ำแหน่งเป็ นจ�ำนวนหนึ่งในสอง
ของกรรมการด�ำเนินการทั้งหมดโดย   วิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจาก
ต�ำแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการด�ำเนินการ    ที่อยูใ่ นต�ำแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สุด
ออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบก�ำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่   ก็ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่  
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ กรรมการด�ำเนินการซึ่งต้องพ้น
จากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้  แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด�ำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่   อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด�ำเนินการชุดแรก  และให้นำ� ความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม”
ในปี 2561  คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 18 ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ จ�ำนวน  7 คน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการด�ำเนินการที่อยูค่ รบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จ�ำนวน  2  คน
1. นายสรศักดิ์ วจีสตั ย์
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. จ่าเอกศรัณยพงศ์   จันทร์นวล กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. คณะกรรมการด�ำเนินการที่อยูค่ รบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็ นกรรมการด�ำเนินการใหม่
ได้อีก 1 วาระ  จ�ำนวน  5 คน
1. นางจินตนา หวันแดง
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
2. นางณิ สรา มีราจง
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
3. นางสาวภาวิณี โพธิ์มน่ั
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
4. นางศิริลกั ษณ์ ทรายเหนือ
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
5. นางศิรินภา วิเชียรโชติ
กรรมการด�ำเนินการ
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
และมีเวลาพอสมควร  เป็ นกรรมการด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่วา่ ง  จ�ำนวน  7  คน  มีกติกาดังนี้
1.  เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ� กัดโดยมีผรู ้ ับรอง  จ�ำนวน  2  คน
2.  ใช้วธิ ีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3.   สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน  7  ครั้ง  ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินที่วา่ ง
4. ผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดตามล�ำดับจนครบจ�ำนวนที่เลือกตั้ง   ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่
5.   หากมีผถู ้ ูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจ�ำนวนที่จะเลือกตั้ง   ถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่     โดยไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
มติทปี่ ระชุม: ………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่  5
เรื่ อง อื่น ๆ  
เรื่ อง…………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
เรื่ อง……………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
ภาคผนวก กก
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ
และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ
ส� ำหลั
หรักบเกณฑ์
ข้ าราชการและลู
กจ้ างประจ�ำ
สํ าหรับข้ าราชการและลูกจ้างประจํา

ประเภทสินเชื่อ

1

สามัญทัว่ ไป

คุณสมบัติ

วงเงินกู้(บาท)*

งวดชําระหนี้

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน150,000

36 งวด

8 เดือน – 1 ปี

ไม่เกิน 150,000

100 งวด

1 ปี ขึ้นไป – 2 ปี

ไม่เกิน 300,000

100 งวด

2 ปี ขึ้นไป – 4 ปี

ไม่เกิน 500,000

120 งวด

4 ปี ขึ้นไป – 8 ปี

ไม่เกิน 800,000

120 งวด

8 ปี ขึ้นไป

2

ทุนเรื อนหุน้
และเงินฝาก

3

โครงการซื้ อ
สิ นค้า

4

โครงการ
จัดหาอาวุธ

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป
สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

เกิน 800,001
ขึ้นไป
ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน

ผู้คาํ้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

1 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

1 คน
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา

3 คน

ค่าหุ้นไม่ตาํ่
กว่าของ
วงเงินกู้

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้ อยละ/
ปี

15%

8.25

15%

9.25

15%

9.25

20%

9.25

20%

9.25

120 งวด

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
4 คน

25%

9.25

120 งวด

ทุนเรื อนหุน้ และ
เงินฝากคํ้าประกัน

-

5.00

วงเงินสู งสุ ด
ไม่เกิน 50,000.-

60 งวด

ไม่มี

10%

7.50

วงเงินสู งสุ ด
ไม่เกิน 100,000.-

60 งวด

ไม่มี

20%

7.50

* กู้ไม่เกิน 25เท่ า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินกู้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 1,000,000.- บาท
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ประเภทเงิ
ประเภทเงินนกูกู้ ส้ สามั
ามัญญ
ส� ำหรับพนักงานจ้ างตามภารกิจ

สํ าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภท
สินเชื่ อ

1

สามัญ
ทัว่ ไป

ทุนเรื อนหุน้
2
และเงินฝาก

3 ซื้ อสินค้า
4

จัดหา
อาวุธ

คุณสมบัติ

วงเงินกู้
(บาท)*

งวดชําระ
หนี้

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน 100,000

36 งวด

8 เดือน -1 ปี

ไม่เกิน 100,000

60 งวด

1 ปี ขึ้นไป – 2 ปี

ไม่เกิน 150,000

84 งวด

2 ปี ขึ้นไป

ไม่เกิน 200,000

96 งวด

-

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน

120 งวด

วงเงินสู งสุ ด
ไม่เกิน 50,000.-

60 งวด

วงเงินสู งสุ ด
ไม่เกิน100,000.-

60 งวด

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป
สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ผู้คาํ้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 3 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 4 คน

ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากคํ้าประกัน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ค่าหุ้น
อัตรา
ไม่ตาํ่
ดอกเบีย้
กว่าของ ร้ อยละ/
วงเงินกู้
ปี
15%

8.25

15%

9.25

20%

9.25

25%

9.25

-

5.00

10%

7.50

20%

7.50

* กู้ไม่ เกิน 15เท่ า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินรวมทุกสัญญาไม่เกิน 200,000.- บาท
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ประเภทเงินกู้สามัญญ
ประเภทเงิ
ส�สํำาหรั
งทัว่ ว่ ไป
ไป
หรับบพนั
พนักกงานจ้
งานจ้าางทั

1

ประเภท
สินเชื่ อ

คุณสมบัติ

วงเงินกู้
(บาท)*

งวดชําระหนี้

สามัญ
ทัว่ ไป

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน 60,000

24 งวด

ทุนเรื อนหุน้
2
และเงินฝาก

3

ซื้ อสิ นค้า

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน
วงเงินสู งสุ ด
ไม่เกิน 50,000.บาท

120 งวด

24 งวด

ผู้คาํ้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากคํ้าประกัน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา /พนง.จ้างภารกิจ

จํานวน 2 คน

ค่าหุ้นไม่ อัตรา
ตํา่ กว่า ดอกเบีย้
ของ
ร้ อยละ/
วงเงินกู้
ปี
20%

8.25

-

5.00

10%

7.50

* กู้ไม่ เกิน 10เท่ า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินรวมทุกสัญญาไม่เกิน 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
86
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สารบัญ
หน้า
3
4
5
6
7
9
11

สารจากประธานกรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินงาน ชุดที่ 18						
		
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์, ทีป่ รึกษาสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ					
เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ 									
ภาพกิจกรรมสหกรณ์ ในรอบปี 2561 					
หนังสื อเชิญประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2561							
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2557 -2561 							
ระเบียบวาระประชุ มใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ทราบ
      12
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   2560
      14
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ อง เสนอเพื่อรับทราบ
3.1  รับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ในรอบปี   2561
              27
3.2  รับทราบรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2561
  
              31
3.3  รับทราบข้อเสนอแนะจากส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
      
              34
3.4  รับทราบข้อเสนอแนะจากส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
      34
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา
      
      
4.1  พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด               35         
     
                       ประจ�ำปี   2561
4.2  พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรก�ำไรสุ ทธิ ประจ�ำปี 2561
              57
4.3  พิจารณาอนุมตั ิแผนพัฒนาสหกรณ์  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2562          58
4.4  พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562  
              76
4.5  พิจารณาก�ำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ประจ�ำปี 2562             77
4.6  พิจารณาก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรื อค�้ำประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปี   2562
              78
4.7  การพิจารณาและการเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีและ
330/9-10
หมูยมการสอบบั
่บ้านเชียญงใหม่
แลนด์
บลช้างคลาน
   
       ก�
ำหนดค่าธรรมเนี
ชี ประจ�
ำปี 2562 ต�า        
              79
4.8  พิจารณาการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิ
จการ อ
ประจ�
อ�าเภอเมื
ง ำจัปี ง2562
หวัดเชียงใหม่ 50100                                            80
4.9  พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการการด�ำเนินการชุดที่ 19 ประจ�ำปี 2562
              81
โทรศัพท์ : 053-277197-8
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ อง อื่น ๆ  (ถ้ามี)     
              82
ภาคผนวก
โทรสาร : 053-277199
ภาคผนวก ก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกูส้ ามัญ      
http://www.cmsahakorn.com
ภาคผนวก ข Homepage
เลขที่บญั ชีธนาคารของสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ากัด

Email: sahakorn_99@hotmail.com
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