บันทึกการประชุมใหญสามัญประจําป 2554
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด
วัน ศุกร ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ หองสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
------------------------------------------------------ผูมาประชุม จํานวน 552 คน ประกอบดวย
1) วาที่รอยตรีประสงค ไชยวรรณ
ประธานกรรมการ
2) ส.อ.เจตนิพัทธ
จริยา
รองประธานกรรมการฯ
บุญทวี
รองประธานกรรมการฯ
3) นายอินทปตร
4) จ.อ.ศรัณยพงศ
จันทรนวล
กรรมการดําเนินการ/เหรัญญิก
5) นางศิริลักษณ
ทรายเหนือ
กรรมการดําเนินการ/เลขานุการ
6) นายอภิชาติ
เทพชา
กรรมการดําเนินการ
7) นายบัญชา
อุทาโย
กรรมการดําเนินการ
8) พ.อ.อ.พงศกร
ปญญายิ่ง
กรรมการดําเนินการ
9) นายสิทธิพล
หมอสมบูรณ
กรรมการดําเนินการ
10)นายอําพล
คูณหาร
กรรมการดําเนินการ
11)นายสักการ
ณิยะกูล
กรรมการดําเนินการ
12)นายสรศักดิ์
วจีสัตย
กรรมการดําเนินการ
13) นายสมศักดิ์
สุคําเปย
กรรมการดําเนินการ
14) นายเกรียงไกร
จัณนะคํา
กรรมการดําเนินการ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด จํานวน 538 คน
ผูเขารวมประชุม
1) นายชัยสิทธิ์
อาศิระวิชัย
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
2) นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์ ทองถิ่นอําเภอเมืองเชียงใหม
2) นายชูศักดิ์
ฆะปญญา
นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
3) นายชาญชัย
มะโนธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
4) นายศิริพัฒน
กาวิละ
นายกเทศบาลตําบลทาศาลา ที่ปรึกษาสหกรณ
5) นายพุทธศร
วัฒนาอุดมวงษ ที่ปรึกษาสหกรณ
5) นางสุภาวัฒน
ศิริบุรณ
ผูสอบกิจการสหกรณ
6) นางอัญชลี
ทองคํา
ผูสอบบัญชีสหกรณ
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เจาหนาที่สหกรณ
1) นางสาวนุสรา
2) นายภมรพล
3) นางสาวสิรินาฎ
4) นางธนัญญา
5) นางสาวปภาวรินทร

วรรณดา
กาลอ
แสงสุวรรณ
อินดาวงค
สีมา

ผูจัดการสหกรณฯ
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรกาi
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่บัญชี

ว า ที่ ร อ ยตรี ป ระสงค ไชยวรรณ ประธานกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ออมทรั พ ย ข า ราชการ
สวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด ทําหนาที่เปนประธานในการประชุม ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจําปทราบ
1. เรื่องขอตอนรับสมาชิก และแนะนําผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2554
วาที่รอยตรีประสงค ไชยวรรณ ประธานกรรมการดําเนินการ ไดกลาวตอนรับ
สมาชิกสหกรณ และแนะนําผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2554 พรอมแจงองคประชุมที่ประชุมใหญ
สามัญประจําปใหสมาชิกสหกรณทราบ
2. องคประชุม
ตามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น เชี ย งใหม จํ า กั ด
พ.ศ. 2551 ขอ 69 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ
โดยผูแทนสมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม
เวลานี้ไดมีสมาชิกมาลงทะเบียนและเขาประชุม จํานวน 538 คน จึงถือวาครบองคประชุม
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553
เรื่องเดิม
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด ไดประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2553
เมื่อวันศุกร ที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ หองสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารวมประชุมจํานวน 6 คน คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 12 คน มีสมาชิก
จํานวน 507 คน รวมทั้งหมด มีผูเขารวมประชุม จํานวน 565 คน
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ขอเท็จจริง
คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 11 ไดจัดทํารายงานบันทึกการประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี
2553 เรียบรอยแลว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหการรับรอง
ขอเสนอ
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2554
1. ผลการดําเนินงานป 2554 เปรียบเทียบป 2553
รายการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
เพิ่ม (ลด)
จํานวนสมาชิก
(คน)
1,710
1,724
+14
ทุนเรือนหุน

(บาท) 31,527,710.00

36,718,870.00

+5,191,160.00

ทุนสํารอง
ทุนสะสมตาม
ขอบังคับ
เงินใหกูแกสมาชิก
ระหวางป
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ
สินทรัพยทั้งสิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น

(บาท)
(บาท)

800,369.38
157,092.61

1,335,733.50
187,592.61

+535,364.12
+30,500.00

(บาท) 67,643,800.02

56,880,753.03

(10,763,046.99)

(บาท) 3,887,360.94
(บาท) 1,936,666.00
(บาท) 1,950,694.94
(บาท) 77,167,300.40
(บาท) 42,731,433.47

4,563,768.09
2,366,209.11
2,197,558.98
86,987,058.51
46,547,303.51

+676,407.15
+429,543.11
+246,864.04
+9,819,758.11
+3,815,870.04

2. จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นป 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สหกรณฯ มีสมาชิกชาย 724 คน หญิง 1,000 คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ จํานวน 1,724 คน
โดยมีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงระหวางป ดังนี้
จํานวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
1,710 คน
สมาชิกเขาใหมในรอบปบัญชี 2554
297 คน
สมาชิกลาออกในรอบปบัญชี 2554
283 คน
1,724 คน
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
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3. ทุนเรือนหุน เงินใหกูแกสมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ป 2550-2554
รายการ
ทุนเรือนหุน
เงินใหกูแกสมาชิก
เงินรับฝากจากสมาชิก

หนวย : บาท
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ.2554
15,926,660.00 20,583,700.00 26,051,600.00 31,527,710.00 36,718,870.00
28,460,964.00 34,254,230.00 37,901,386.11 67,643,800.02 56,880,753.03
151,000.00
1,037.85

4. การใหบริการสินเชื่อแกสมาชิกป 2553-2554
ประเภทของเงินกู
พ.ศ. 2553
เงินกูฉุกเฉิน
(บาท)
4,661,675.17
เงินกูสามัญ
(บาท) 62,909,433.85
เงินกูทุนเรือนหุน
(บาท)
0.00
เงินกูเพื่อพัฒนาอาชีพ
(บาท)
72,691.00
เงินกูเพื่อซื้อปนสวัสดิการ
(บาท)
0.00
(บาท) 67,643,800.02
รวม

พ.ศ. 2554
5,033,620.00
51,495,049.03
0.00
250,684.00
101,400.00
56,880,753.03

เพิ่ม (ลด)
371,944.83
(11,414,384.82)
0.00
177,993.00
101,400.00
(10,763,046.99)
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5. รายได รายจาย กําไรสุทธิ ป 2550 – 2554
รายการ
พ.ศ. 2550
พ.ศ.2551
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553
พ.ศ.2554
รายได
(บาท) 2,535,115.90 2,890,766.72 2,925,989.19 3,882,491.69 4,563,768.09
รายจาย
กําไรสุทธิ

(บาท) 1,496,712.17 1,552,340.85 1,371,580.64 1,932,331.00 2,366,209.11
(บาท) 1,038,403.73 1,338,425.87 1,554,408.55 1,950,160.69 2,197,558.98

6. สินทรัพย หนีส้ ิน ทุนของสหกรณ ป 2550-2554
รายการ
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
สินทรัพย (บาท) 26,315,124.67 35,150,842.63 47,891,966.70 77,167,300.40 86,987,058.60
หนี้สิน
(บาท)
8,884,346.47 12,635,538.56 19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51
ทุนสหกรณ (บาท) 17,430,778.20 22,515,304.07 28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98
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มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง รับทราบรายงานผูต รวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2554

ตามที่สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด โดยมติที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป
2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ไดเลือกตั้งใหขาพเจา นางอัญชลี ทองคํา และนางสุภาวัตร ศิริบูรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการประจําปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นั้น
ผูตรวจสอบกิจการไดปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่และไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบเปนประจํา
ทุ ก เดื อ นต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ โดยได ชี้ แ จงรายละเอี ย ด ให ข อ สั ง เกต และข อ เสนอ
เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับผลการตรวจสอบประจําป 2554 สามารถสรุปไดดังนี้
1. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
ระเบี ย บข อ บั ง คั บ และมติ ของสหกรณ ที่ ไ ด กํ า หนดไว ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ และที่ ป ระชุ ม ของ
คณะกรรมการดําเนินการ
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1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีให
ถูกตองตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงระเบียบ
และคําแนะนําที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดขึ้น
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมิ นประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหข อสังเกตและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพยสินหนี้สินทั้งปวง ของ
สหกรณ เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
2.2 ตรวจสอบหลัก ฐานและความถู ก ต อ งของการดํ า เนิน ธุ ร กิ จ แต ล ะประเภทของสหกรณ เพื่ อ
ประเมินผลและอาจใหขอแนะนําแกคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาที่อื่น ๆ ของสหกรณ
ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
2.3 ตรวจสอบการจั ด จ า งและแต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ข องสหกรณ ตลอดจนหนั ง สื อ สั ญ ญาจ า งและ
หลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใชจายเงินตามงบประมาณของสหกรณ รวมทั้ง
ขอสังเกต และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนซึ่งสามารถปฏิบัติได จากทีป่ ระชุมใหญ
2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ
2.6 ติดตามผลการดําเนินการของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน
ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งตาง ๆ
3. การบัญชี
3.1 สหกรณใ ชระบบบัญชีเป นไปตามแบบที่ทางราชการกํา หนด ซึ่งเหมาะสมและเพีย งพอกั บ
ปริมาณธุรกิจ
3.2 การบั น ทึ ก บั ญ ชี ข องสหกรณ ค รบถ ว นเป น ป จ จุ บั น และ มี เ อกสารประกอบรายการบั ญ ชี
เพียงพอที่จะใชเปนหลักฐานทางบัญชีได
3.3 สหกรณไดใชคอมพิวเตอร ในการดําเนินงานอยางเปนระบบ ทําใหรายการบัญชี ทะเบียน
งบการเงิน และรายงานตาง ๆ ถูกตอง สมบูรณ รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การเงิน
ในป 2554 สหกรณมีเงินสด และเงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้น ป 2554 จํานวน
10,763,656.75 บาท ถู ก ตองตามบัญชี สหกรณฯ ดําเนินงานมีผลกําไรสุทธิรวม 2,197,558.98 บาท
กําไรสุทธิของปนี้เปรียบเทียบกับปที่แลวซึ่งมีจํานวน 1,950,694.94 บาท เพิ่มขึ้น 246,864.04 บาท
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5. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ในระหวางปขา พเจาไดใหขอ สังเกตและขอเสนอแนะแกเจาหนาที่สหกรณระหวางการตรวจสอบ และ
ในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน สรุปไดดังนี้
5.1 การปฏิ บั ติงานทางการเงิ น การบัญชี สว นใหญ ถูก ตอ งเรีย บรอย มีขอ บกพรองบา งเล็ก นอย
ซึ่งไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบเพื่อแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลว ในระหวาง
การตรวจสอบ
5.2 การปฏิบัติงานดานการใหกยู ืม สวนใหญถูกตองเรียบรอย มีขอบกพรองบางเล็กนอยซึ่งไมเปน
สาระสําคัญไดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบเพื่อแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลวในระหวางการตรวจสอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเดิม

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป 2554

ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอที่ 23 กําหนดวา “การเสนองบดุลต อที่ประชุมใหญ ให
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี”
ขอเท็จจริง
คณะกรรมการดําเนินการไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําปบัญชี 2554 โดยมี
ผูสอบบัญชีสหกรณ ไดตรวจสอบและรับรองแลว ตามรายงานกิจการประจําป 2554 หนา 48-62
ผูจัดการ นางสาวนุสรา วรรณดา ไดกลาวชี้แจงรายละเอียดงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ใหแก
คณะกรรมการ สมาชิก และผูเขารวมประชุมทราบ พรอมทั้งตอบขอซักถามจนเปนที่พอใจ
ขอเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม: อนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนประจําป 2554
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554

ในรอบปบัญชี 2554
สหกรณมีกําไรสุทธิจํานวน 2,197,558.98 บาท คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 11 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาว ใหเปนไปตาม
ขอบังคับสหกรณฯ ขอที่ 28 ดังนี้
รายการ
ป 2554
ป 2553
บาท
%
บาท
%
2,197,558.98 100.00
1,950,694.94 100.00
กําไรสุทธิ
1. จัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10
220,128.76 10.02
195,069.49 10.00
ของ กําไรสุทธิ
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
10,000.00 0.46
10,000.00 0.51
ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวใหแกสมาชิก
1,478,066.00 67.26
1,234,222.75 63.27
รอยละ 4.30 (ป 2553 รอยละ 4.30)
4.เปนเงินเฉลีย่ คืนใหแกสมาชิกตามสวนดอกเบี้ย
309,364.22 14.08
301,074.66 15.43
ชําระ ระหวางป อัตรารอยละ 5.00 (ป2553 รอยละ
6.00)
5.เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ
180,000.00 8.19
179,828.04 9.22
10 ของกําไรสุทธิ
6.เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกิน รอยละ
0.00 0.00
25,000.00 1.28
2 ของทุนเรือนหุน
7.เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมไมเกินรอยละ 10 ของ
0.00 0.00
1,500.00 0.08
กําไรสุทธิ
8.เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ10 ของ
0.00 0.00
2,500.00 0.13
กําไรสุทธิ
9.เปนทุนสงเสริมสวัสดิการของสมาชิกไมเกิน
0.00 0.00
1,500.00 0.08
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10.เปนทุนจัดตั้งสํานักงาน
0.00 0.00
0.00 0.00
รวม
2,197,558.98 100.00
1,950,694.94 100.00
* หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกําไรสุทธิ ใหสมทบเปนทุนสํารองทั้งหมด
มติที่ประชุม:

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2555
แผนงานประจําป 2555
แผนงานบริการ
1. แกไขหลักเกณฑเงินกูตาง ๆ
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด ไดแกไขหลักเกณฑการใหเงินกู
ประเภทตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบและ เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังนี้
1.1 หลักเกณฑการใหเงินกูเพื่อเหตุฉกุ เฉิน
เปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป ใหกไู ด 1.5 เทาของเงินไดรายเดือน
ผอนชําระสูงสุดไมเกิน 10 งวด
1.2 หลักเกณฑการใหกูสามัญเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก
1.2.1 ขาราชการ เปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป สามารถกูได 20 เทาของเงินไดรายเดือน
หรือทุนเรือนหุนสุดแตจํานวนไหนนอยกวา วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 500,000.00 บาท ผอนชําระสูงสุด ไมเกิน
60 งวด
1.2.2 พนักงานจางตามภารกิจ (4 ป) เปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป สามารถกูได 10 เทาของ
เงินไดรายเดือนหรือทุนเรือนหุนสุดแตจํานวนไหนนอยกวา วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 100,000.00 บาท ผอนชําระ
สูงสุดไมเกิน 60 งวด
1.2.3 พนักงานจางทั่วไป (1 ป) เปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป สามารถกูได 5 เทาของเงินได
รายเดือนหรือทุนเรือนหุนสุดแตจํานวนไหนนอยกวา วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 50,000.00 บาท ผอนชําระสูงสุด
ไมเกิน 24 งวด
1.3 หลักเกณฑการใหกูสามัญทุนเรือนหุน
เปนขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป เปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
สามารถใช ทุ น เรื อ นหุ น และเงิ น ฝากทุ ก ประเภทในสหกรณ ฯ ค้ํ า ประกั น เงิ น กู แ ทนบุ ค คลค้ํ า ประกั น ได
โดยวงเงินกูที่ขอกูตองไมเกินรอยละ 90 ของยอดรวมทุนเรือนหุนและเงินฝากของสมาชิกทั้งหมด และสมาชิก
ที่ใชสิทธิ์กูสามัญทุนเรือนหุนแลว จะตองไมมีภาระหนี้เงินกูประเภทอื่นเกินรอยละ 90 ของยอดรวมทุนเรือน
หุนและเงินฝากของสมาชิกทั้งหมด ผอนชําระสูงสุดไมเกิน 60 งวด
1.4 หลักเกณฑการใหกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เปนขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป เปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป มี
วัตถุประสงคการกูเงินเพื่อซื้อสินคาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 30,000.00 บาท
ผอนชําระสูงสุด 36 งวด
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1.5 หลักเกณฑการใหกูสามัญเพื่อซื้อปนสวัสดิการ
เปนขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป เปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป มี
วัตถุประสงคการกูเงินเพื่อซื้อปนสวัสดิการตามโครงการ สน.สก. วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 100,000.00 บาท
ผอนชําระสูงสุด 60 งวด
1.6 คุณสมบัติของผูค้ําประกัน
1.5.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ขาราชการหรือลูกจางประจํา กูฉุกเฉิน ไมตองมีบุคคลค้ําประกัน
พนักงานจางตามภารกิจ, ทั่วไป จะตองมีขาราชการหรือลูกจางประจํา ซึ่งเปนสมาชิก
สหกรณค้ําประกัน 1 คน
1.5.2 เงินกูเพื่อสามัญ
ขาราชการหรือลูกจางประจํากูสามัญ จะตองมีบุคคลค้ําประกัน 2 คน โดยเปน
ขาราชการสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจํา และบุคคลทั้ง 2 คน จะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ เทานั้น
พนักงานจางตามภารกิจ กูสามัญ จะตองมีบุคคลค้ําประกัน โดยเปนขาราชการ หรือ
ลูกจางประจํา 1 คน และพนักงานจางตามภารกิจ 1 คน จะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ เทานั้น
พนักงานจางทั่วไป กูสามัญ จะตองมีบุคคลค้ําประกัน โดยเปน ขาราชการ หรื อ
ลูกจางประจํา 1 คน จะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ เทานั้น
1.5.3 เงินกูเพื่อสามัญทุนเรือนหุน ใชทุนเรือนหุนและเงินฝากของผูกูค้ําประกัน ไมตองมี
บุคคล ค้ําประกัน
1.5.4 เงินกูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งประจํ า กู ส ามั ญ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ไม ต อ งใช บุ ค คล
ค้ําประกัน
พนักงานจางตามภารกิจ กูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จะตองมีบุคคลค้ําประกัน
โดยเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา 1 คน จะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ เทานั้น
พนักงานจางทั่วไป กูสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จะตองมีบุคคลค้ําประกัน โดย
เปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา 1 คน จะตองเปนสมาชิกสหกรณฯ เทานั้น
1.6 หลักเกณฑของผูค้ํา
สมาชิกสหกรณ มีสิทธิค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญ ไดไมเกินคนละ 3 สัญญา
2. หลักเกณฑการขอปดสัญญาเงินกูสามัญ
สมาชิกที่ตองการปดสัญญาเงินกูสามัญ กอนครบกําหนดตามสัญญา จะตองผอนชําระหนี้ไม
ต่ํากวา 30% ของยอดเงินกูสามัญนั้น จึงสามารถปดเงินกูสามัญไดโดยไมตองเสียคาปรับ หากผอนชําระหนี้
ไมถึง 30% ของยอดเงินกูสามัญ จะตองเสียคาปรับจํานวน 1 % จากยอดเงินกูคงเหลือทั้งสิ้น
11

แผนงานธุรกิจ
1.งานธุรกิจ
1.1 ทุนเรือนหุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สมาชิกไดออมเงินเปนทุนเรือนหุน จํานวนทั้งสิ้น 3,671,887.- หุน
หรือมูลคาเทียบกับ 36,718,870.00 บาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากป 2553 จํานวน 5,191,160.00 บาท หรือเฉลี่ย
เดือนละ 432,596.66 บาท
ในประมาณการป 2555 สหกรณฯ มีแผนการระดมทุนเรือนหุนกับสมาชิกในรูปแบบตางๆ ดังนั้น
การสะสมทุนเรือนหุนในป 2555 คาดวา จะมีการสะสมทุนเรือนหุน มูลคาประมาณ 42,000,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณ 6,000,000.00 บาท
1.2 การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
(1) จํานวนเงินกู
ในป 2554 สมาชิกใชบริการดานสินเชื่อประเภทตาง ๆ จํานวน 872 ราย เปนเงิน จํานวน
56,880,753.03 บาท ตามรายละเอียดเงินกูประเภทตาง ๆ ดังนี้
ป 2553
ป2554
ประมาณการป 2555
ประเภทเงินกู
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
(สัญญา)
(บาท)
-ฉุกเฉิน
393
4,661,675.17 502
5,033,620.00 600
6,000,000.00
-สามัญ
633
62,909,433.85 356
51,495,049.03 500
63,000,000.00
-ทุนเรือนหุนค้าํ ประกัน
5
500,000.00
-พัฒนาคุณภาพชีวิต
5
72,691.00
12
250,684.00
20
600,000.00
-ซื้อปนสวัสดิการ
2
101,400.00
5
300,000.00
1,031 67,643,800.02 872
56,880,753.03 1,130 70,400,000.00
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ในป 2554 คณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ ได กํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให กู ยื ม
ในอัตรารอยละตอป ดังนี้
ประเภทเงินกู
ป 2553
ป 2554
ประมาณการป 2555
ฉุกเฉิน
9.50
9.25
9.00
สามัญ
9.50
9.25
9.00
- ใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน
9.50
7.50
7.50
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.50
7.50
7.50
- เพื่อซื้อปนสวัสดิการ
7.50
7.50
หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 9.25 ตอป เริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป
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1.3 ประกาศหลักเกณฑ เรื่อง เชิญชวนสมาชิกซื้อหุนเพิ่ม
เพื่อสนับสนุนใหสมาชิกออมทรัพย และเปนไปตามวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการสวนทองถิ่นเชี ยงใหม จํากัด จึงไดกําหนดใหสมาชิกซื้อหุนเพิ่ม ซึ่ งกําหนดตามจํานวนเงินได
รายเดือน ดังนี้
ลําดับ
อัตราเงินไดรายเดือน
จํานวนการถือครอง
เปนเงิน
(บาท)
หุนรายเดือน
(บาท)
1 ไมเกิน 5,680
10
100
2 เกินกวา 5,680 - 7,260
20
200
3 เกินกวา 7,260 - 9,370
30
300
4 เกินกวา 9,370 - 11,460
40
400
5 เกินกวา 11,460 - 13,330
50
500
6 เกินกวา 13,330 - 15,290
60
600
7 เกินกวา 15,290 - 18,470
70
700
8 เกินกวา 18,470 - 20,520
80
800
9 เกินกวา 20,520 – 23,230
90
900
10 เกินกวา 23,230 ขึ้นไป
100
1,000
สมาชิกที่ประสงคจะถือครองหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนดไวได โดยการ
แสดงความจํานงเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการดําเนินการ แตจํานวนหุนทั้งหมด จะตองไมเกินหนึ่ง
ในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด เพื่อใหประธานกรรมการดําเนินการอนุมัติการเพิ่มถอนหุน
2. กําไรสุทธิและการคืนประโยชนสูสมาชิก
1. รายได
ในป 2554 การดําเนินการของสหกรณขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด มีรายไดทั้งหมดรวม
เปนเงิน 6,354,202.85 บาท โดยแยกรายไดจากดอกเบี้ยเงินใหกูและผลตอบแทนจากการลงทุน เปนเงิน
6,300,398.95 บาท และรายไดจากแหลงตางๆ เปนเงิน 53,803.90 บาท
ในประมาณการป 2555 สหกรณฯ ไดจัดทําโครงการสินเชื่อใหบริการแกสมาชิกในรูปแบบตางๆ
เพิ่มขึ้น ดังนั้น สหกรณฯ ไดตั้งประมาณการรายไดในป 2555 คาดวา จะมีรายไดประมาณ 6,550,000.00 บาท
2. คาใชจายของสหกรณ
ในป 2554
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด มีคาใชจายทั้งสิ้น
4,156,643.87 บาท โดยแยกคาใชจายในการดําเนินงาน 2,366,209.11 บาท และคาใชจายดอกเบี้ยและ
การลงทุน 1,790,430.76 บาท
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ในประมาณการป 2555 สหกรณฯ ไดวางแผนงานงบประมาณการในคาใชจายของสหกรณใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดั งนั้น สหกรณ ฯ จึ งประมาณการคา ใชจายของสหกรณในป 2555 ประมาณ
4,281,200.00 บาท
3. กําไรสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด มีกําไรสุทธิ
2,197,558.98 เพิ่มขึ้นจากป 2553 เปนเงิน 246,864.04 บาท
ในประมาณการป 2555 สหกรณฯ ไดวางแผนงานงบประมาณการรายได-คาใชจายของสหกรณ
ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จะทํ า ให ส หกรณ ฯ มี ผ ลกํ า ไรสุ ท ธิ ใ นป 2555
จํานวนเงิน 2,268,800.00 บาท
4. การจําแนกประโยชนคืนสูสมาชิก
(4.1) กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง
ในป 2554 สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด มีกําไรสุทธิ 2,197,558.98
บาท จายเปนเงินปนผลจํานวน
1,478,066.00 บาท คิดเปนรอยละ 67.26 เงินเฉลี่ยคืนสูสมาชิก
จํานวน บาท คิดเปนรอยละ 14.08
ผลตอบแทน
เงินปนผล (4.30%)
เงินเฉลี่ยคืน (5.00%)
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
1,478,066.00
309,364.22
1,787,430.22

(4.2) จัดเปนประโยชนและสวัสดิการแกสมาชิก
ในป 2553 สหกรณ อ อมทรั พ ย ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น เชี ย งใหม จํ า กั ด มี กํ า ไรสุ ท ธิ
2,197,558.98 บาทจายเปนสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิก โดยทางออม จํานวน 220,128.76 บาท
ผลตอบแทน
จํานวนเงิน(บาท)
ทุนสํารอง
220,128.76
ทุนสงเสริมสวัสดิการของสมาชิก
0.00
ทุนสาธารณประโยชน
0.00
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
0.00
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
0.00
ทุนจัดตั้งสํานักงาน
0.00
รวม
220,128.76
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แผนงานและโครงการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด ไดจดั ทําแผน/โครงการ ตาง ๆ ดังนี้
แผนความรวมมือกลุมบริษัท หางราน ในจังหวัดเชียงใหม
เพื่อเปดโอกาสที่ดีแกสมาชิก สหกรณฯ มีโครงการเขารวมสวัสดิการกับ บริษัท สหพานิช จํากัด
บริษัทนิยมพานิช จํากัด และหางรานในจังหวัดเชียงใหม เพื่อซื้ออุปกรณสื่อสาร เครื่องใชในครัวเรือน และ
ยานพาหนะ สําหรับสมาชิก โดยบริการสินเชื่อจากสหกรณฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวาสถาบันการเงินทั่วไป
แผนสงเสริมการออมทรัพยแกสมาชิก
สหกรณฯ ไดมีแผนการดําเนินการรองรับ การรับฝากเงินออมทรัพยพเิ ศษใหกับสมาชิก
โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่สูงกวาสถาบันการเงินทั่วไป
แผนงานสวัสดิการและสังคม
เงินชวยเหลือศพ เปนเงินชวยเหลือสมาชิกในดานการทําศพ กรณีสมาชิกเสียชีวติ สหกรณฯ
จะจายเงินชวยเหลือศพละ 1,000.00 บาท
แผนสนับสนุนดานการศึกษาบุตรสมาชิก
โดยการมอบทุนใหแกบุตรสมาชิกที่เรียนดีจํานวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น
20,000.00 บาท
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมระบบงานของสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการสหกรณพบปะกับสมาชิกสหกรณ
เพื่อใหปฏิบัตหิ นาที่ในการนําสงเงินของสมาชิกสหกรณ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2553 พรอมแนวทางปฏิบัตใิ นการนําสงเงินใหสหกรณอยางถูกตอง
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ประมาณการรายรับ - รายจายประจํา ปบัญชี 2555
ตารางเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ประจําป 2554
กับงบประมาณป 2555 และผลการดําเนินงาน
ป 2554
รายการ

ป 2555

ประมาณการ

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

6,000,000.00

6,187,284.95

6,400,000.00

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

17,000.00

76,284.12

50,000.00

3. คาธรรมเนียมแรกเขา
4. รายไดคาปรับ
5. รายไดจากคาธรรมเนียมเช็ค
6. รายไดคาธรรมเนียมการสมัครสอบ
7.รายไดจากคาสนับสนุนการจัดประชุมใหญ
สามัญประจําป
8. รายไดเบ็ดเตล็ด
9. เงินปนผลชุมนุมฯ
10. รายไดอื่นๆ
11. เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมฯ
12. รายไดคาบริการ
13. ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใชเงิน ชสอ.

25,000.00
15,000.00
6,000.00
1,000.00

20,300.00
20,490.46
0.00
450.00

25,000.00
25,000.00
0.00
1,000.00

120,000.00
10,000.00
1,500.00
10,000.00
10,000.00
0.00

0.00
11,173.44
29,504.37
0.00
0.00
1,390.00

0.00
6,215,500.00

7,326.03
6,354,203.37

0.00
12,000.00
30,000.00
0.00
0.00
2,000.00
5,000.00
6,550,000.00

รายได
1. ดอกเบี้ยรับจากใหสมาชิกกู

รวมรายได

หมายเหตุ
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ป 2553
รายการ
คาใชจาย
ก.แผนงานบริหาร
(1) งานบริหารทั่วไป
คาตอบแทน
1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เดือนละ 1 ครั้ง
(ประธาน 800 บาท, คณะกรรมการ 500
บาท ตอครั้ง)
2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการฝายเงินกู
เดือนละ 1 ครั้ง
(ประธาน 500 บาท, คณะกรรมการ 400
บาท ตอครั้ง)
3. คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษา/ทีป่ รึกษา
กิตติมศักดิ์
4. คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
5. คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่เลขา
(เดือนละ 1,000/เดือน 12 เดือน)
6. คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่เหรัญญิก
(เดือนละ 1,000/เดือน 12 เดือน)
7. คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่บัญชี
(เดือนละ 3,000/เดือน 7 เดือน)
8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานสินเชื่อ/นิติกร
(เดือนละ 2,000/เดือน 7 เดือน)
9. คาตอบแทนผูมีหนาที่นําเงินสงใหสหกรณฯ
10. คาตอบแทนผูชวยปฏิบัตงิ านสหกรณ
11. คาตอบแทนผูสอบบัญชีภายนอก

ประมาณการ

ป 2554

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

90,000.00

86,900.00

90,000.00

35,000.00

28,900.00

35,000.00

30,000.00
10,000.00

6,000.00
4,400.00

12,000.00
10,000.00

12,000.00

10,000.00

12,000.00

12,000.00

10,000.00

12,000.00

21,000.00

18,000.00

0.00

21,000.00
40,000.00
10,000.00
40,000.00

8,000.00
38,500.00
0.00
0.00

0.00
41,200.00
0.00
50,000.00

หมายเหตุ
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ป 2554
รายการ
คาใชสอย
1.คารับรอง
2. คาของขวัญของที่ระลึก
3. คาโทรศัพท
4. คาไปรษณีย
5. คาถายเอกสาร
6. คาใชจายเบ็ดเตล็ด
7. คาอากรและคาธรรมเนียมธนาคาร
8. คาใชจายในการจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป
9. คาบริการสื่อสาร Internet ความเร็วสูง
(maxnet)
10. คาเชาพื้นที่ website
11. คาสาธารณูปโภค (คาน้าํ คาไฟ คาขยะ)
12. คาน้ํามันรถ
13. คาสมุดเช็ค
14. คาทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
15. คาใชจายในการทําบุญสํานักงาน
16. คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พัก
17. คาใชจายในการเปดสํานักงานใหม
18. คาใชจายในการดําเนินคดี
19. คาสิทธิการใชซอฟแวรตดั จาย
คาวัสดุ
1.คาเครื่องเขียนแบบพิมพ/ใบเสร็จรับเงิน
2.คาวัสดุสํานักงาน
3.คาปายชื่อสหกรณ
4.คาวัสดุงานบานงานครัว

ประมาณการ

ป 2555

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

50,000.00
20,000.00
50,000.00
30,000.00
25,000.00
20,000.00
4,000.00
250,000.00

54,101.97
23,796.00
27,626.43
15,606.00
18,244.50
29,663.59
8,193.07
178,653.00

55,000.00
25,000.00
40,000.00
25,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
250,000.00

8,000.00

3,982.00

12,000.00

10,000.00
70,000.00
30,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
50,000.00
100,000.00
20,000.00
100,000.00

4,815.00
56,115.41
19,818.00
4,650.61
0.00
0.00
15,900.00
0.00
0.00
100,000.00

5,000.00
70,000.00
30,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
50,000.00
0.00
20,000.00
100,000.00

30,000.00
50,000.00
10,000.00
10,000.00

17,478.64
69,730.40
8,245.00
20,672.00

30,000.00
70,000.00
0.00
20,000.00

หมายเหตุ

โปรแกรม
บัญชีสหกรณ
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ป 2554
รายการ
คาใชจายบํารุงซอมแซม
1.คาบํารุงยานพาหนะ
2.คาบํารุงรักษาอาคาร
3.คาทําความสะอาด
4.คาเบี้ยประกันภัยและใบอนุญาต
5.คาปรับปรุงและซอมแซม สนง. สหกรณ
6.คาเบี้ยประกันสํานักงาน
คาใชจายดําเนินงานอื่น
1.คาการกุศล
2.คาเวชภัณฑ
3.คาภาษีตางๆ
(2) งานบริหารบุคคล
เงินเดือนและคาจาง
1. เงินเดือนและคาจางเจาหนาที่

ประมาณการ

5,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00

ป 2555

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

930.00
0.00
6,150.00
0.00

2,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00

23,995.00
9,900.00

120,000.00
10,000.00

0.00

9,094.25
0.00
0.00

10,000.00
2,000.00
30,000.00

700,000.00

691,710.00

5,000.00
2,000.00

หมายเหตุ

800,000.00 เพิ่ม
เจาหนาที่
1 อัตรา

2. คาครองชีพ (ชั่วคราว)
3. คาลวงเวลา

100,000.00
70,000.00

75,690.00
49,200.00

90,000.00
60,000.00

คาสวัสดิการพนักงาน
1. คาประกันสังคม
2. คาบําเหน็จเจาหนาที่
3. สวัสดิการเจาหนาที่
4. กองทุนเงินทดแทน
5. คาใชจายในการฝกอบรม และศึกษาดูงาน

60,000.00
60,000.00
30,000.00
4,000.00
110,000.00

74,058.00
102,790.00
23,860.00
1,250.00
1,200.00

86,000.00
120,000.00
30,000.00
4,000.00
80,000.00
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ป 2553
รายการ
ข.แผนงานธุรกิจ
(1) งานบริหารทั่วไป
1. ดอกเบี้ยจายเงินกู สอ. มช. จํากัด
2. ดอกเบี้ยจายเงินกู ชสอ.
3. ดอกเบี้ยจายเงินกู ธกส.
3. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก สอ. มช. จํากัด
4. ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ
(2) งานประชาสัมพันธ
1.คาใชจายประชาสัมพันธ
2.คาจัดทําวารสาร สื่อ สิ่งพิมพ
รวมคาใชจาย
หัก คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน
ประมาณการกําไรสุทธิ

ประมาณการ

ป 2554

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

500,000.00
900,000.00

174,447.45
690,417.70

0.00
0.00

0.00
200,000.00
40,000.00

736,040.00
187,503.00
2,026.61

1,500,000.00
0.00
30,000.00

84,000.00
20,000.00
4,240,000.00

18,500.00
0.00
3,773,253.63
383,390.24

30,000.00
20,000.00
4,281,200.00

1,950,694.38

2,197,558.98

2,268,800.00

หมายเหตุ
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รายจายเพื่อจัดซื้ออุปกรณสํานักงาน
รายจายเพื่อการลงทุน
รายการ
งานจัดหาครุภณ
ั ฑสํานักงาน
1.พัดลมดูดอากาศ
2.คอมพิวเตอรสํานักงานจํานวน 1 ชุด
3.เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง
4.ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ตู
5.ตูเซฟ
6.เกาอี้เบาะพับ
7.เครื่องปริ้นเตอร
8.ตูใสเอกสาร
9.เกาอี้ผูมาติดตองาน
10.ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรม
11.ระบบโทรศัพทตูสาขาและโทรศัพท
12.ชุดเครื่องเสียงหองประชุม
13.เฟอรนิเจอรตกแตงภายในสํานักงาน
14.ระบบกลองวงจรปด
15.ปมและแทงคน้ํา
16.ถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน
17.ผามานหองประชุม
18.จานดาวเทียม
19.จอคอมพิวเตอร 1 ชุด
20.กลองถายรูปดิจิตอล
21.เครื่องสํารองไฟ
22.โตะพับเอนกประสงค
23.อุปกรณจัดเก็บขอมูล(Hard Disk Drive)

ป 2554
ประมาณการ ผลการดําเนินการ
10,000.00
30,000.00
5,000.00
10,000.00
0.00
3,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
400,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,290.00
20,500.00
3,990.00
10,000.00
0.00
2,750.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
28,500.00
2,400.00
0.00
27,500.00
0.00
19,500.00
3,500.00
3,650.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00

ป 2555
ประมาณการ
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
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รายการ

ป 2554
ประมาณการ ผลการดําเนินการ

ป 2555
ประมาณการ

งานระดมทุนภายในสหกรณ
1.คาปริ้นเตอร EPSON หัวเข็ม 1 เครื่อง
2.คาวัสดุอุปกรณเงินฝาก
3.คาสมุดเงินฝาก

60,000.00
10,000.00
10,000.00

32,000.00
0.00
0.00

10,000.00
10,000.00
5,000.00

รวมรายจายเพื่อการลงทุน 1

808,000.00

186,580.00

223,000.00

หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมัติใหถัวจายได
รายการ
งานธุรกิจประชาสันพันธสหกรณ
1.โครงการระดมทุนและโครงการสหกรณพบ
สมาชิกสหกรณฯ
งานสวัสดิการสมาชิก
1.โครงการเพิ่มสวัสดิการสมาชิก
กรณีสมาชิกเสียชีวิต ชวยเหลือรายละ 1,000.- บาท
งานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
1.โครงสรางมาตรฐานการทํางานของเจาหนาที่
2.โครงการสัมมนาผูบริหารและเจาหนาที่สหกรณ
รวมรายจายเพื่อการลงทุน2
รวมรายจายเพื่อการลงทุนทั้งสิ้น 1 + 2
หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมัติใหถัวจายได

ป 2555
ประมาณการ

หมายเหตุ

60,000.00 สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธและ
หมวดแผนงานธุรกิจประชาสัมพันธ

10,000.00 ทุนสงเสริมสวัสดิการสมาชิก

80,000.00 หมวดคาใชจายสวัสดิการพนักงานขอ 5
50,000.00 หมวดคาใชสอย ขอ 16
200,000.00
623,000.00

มติที่ประชุม: ไดพิจารณาโดยละเอียดแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป 2554
ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2555
ตามขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2551 ขอ 18 ใหที่ประชุมใหญเปนผูพิจารณากําหนด วงเงินซึ่งสหกรณ
อาจกูยืม หรือค้ําประกันมาเพื่อใชในกิจการสหกรณ ตามที่จําเปน
กรมสงเสริมสหกรณไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาการกําหนดวงเงินกูยืมของสหกรณประเภท
สหกรณออมทรัพยที่มีทุนเรือนหุนรวมกับเงินสํารองของสหกรณตั้งแต 200 ลานบาทขึ้นไปใหใชวงเงินกูยืม
ไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับเงินสํารอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 สหกรณมีทุนเรือนหุน
37,139,981.25 บาท ทุนสํารอง 1,335,733.50 บาท รวมเปนเงิน 38,475,714.75 บาท
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 11 ขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ
อาจกู ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น ประจํ า ป 2555 เพื่ อ ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ในกรณี มี ค วามจํ า เป น ด า นการเงิ น เพื่ อ ให
การบริ ห ารจั ด การเป น ไปด ว ยความคล อ งตั ว และสามารถขยายกิ จ การได ก ว า งขวางยิ่ ง ขึ้ น เป น เงิ น
57,000,000.00 บาท (หาสิบเจ็ดลานบาทถวน)
มติที่ประชุม: ไดพิจารณาโดยละเอียดแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําป 2555 จํานวนไมเกิน 57,000,000.- บาท (หาสิบเจ็ดลานบาทถวน)
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ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป 2555

ลําดับ

สํานักงาน/ที่อยู/ ผูสอบ
บัญชี

คาธรรมเนียม

1

สํ า นั ก ง า น ส อ บ บั ญ ชี
นครพิงค
166 ถ.ราชมรรคา ต.พระ
สิง ห อ .เมื อ ง จ.เชี ย งใหม
50206

80,000.00

2

สํ า นั ก ง า น สุ ท ธิ นี
99 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ จ.
เชียงใหม 50200

3

หางหุนสวนสามัญสํานัก
งานสอบบั ญ ชี PITAYA
AUDIT 199/258 หมูบาน
ลานนาวิลล หมูที่ 9 ต.สัน
ผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม
50300

การเขา
ตรวจสอบ

การเขา
ประชุม

ผูชวยผูสอบ
บัญชี

ประสบการณ

ระยะเวลาในการออก
งบการเงินประจําป

อ ย า ง น อ ย ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
ไ ม ต่ํ า ก ว า ต า ม ค ว า ม
4 ครั้งตอป จํ า เ ป น ที่
สหกรณ
รองขอ

-

สอ.สาธารณสุข
เชียงใหม เชียงราย
พะเยา แพร
สอ.ครู
เชียงใหม เชียงราย
พะเยา ลําปาง
สอ.ตํารวจ
เชียงใหม เชียงราย
ลําปาง
สอ.ม.แมโจ
สอ.กองบิน 41 ฯลฯ

ภายใน 3-5 วัน
หลังสิ้นปบัญชี

70,000.00

เ ดื อ น ล ะ ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
1 ครั้ง
ตามความ
จํ า เ ป น แ ล ะ
สมควร

ผู ช ว ยทํ า การ
ตรวจสอบ
บัญชี 6 คน
ที ม ง า น 16
คน

50,000.00

ทุกเดือน

ผู ช ว ยทํ า การ สค.พระหฤทัย
ต ร ว จ ส อ บ เชียงใหม จก.
บัญชี 5 คน สอ.ขสมก.กรุงเทพ
จก.
สอ.ครูกรมสามัญ
ลําปาง จก.

รวมประชุม
ตามความ
จําเปน
ที่สหกรณ
รองขอ

ส อ . ตํ า ร ว จ ภู ธ ร
ภายใน 3-5 วัน
ลําพูน
นับแตวันที่ไดรับขอมูล
ส อ . ค า ย ส ม เ ด็ จ
พระบรมราชชนนี
จํากัด
สอ.ครู เ ชี ย งใหม ,
ส อ . ส า ธ า ร ณ สุ ข
เชียงราย ,
สอ.มณฑลทหารบก
ที่ 33
ภายในกําหนด
ระยะเวลาการปดบัญชี

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 11/2554 มีความเห็นควรวาจาง หางหุนสวนสามัญสํานักงานสอบบัญชี
PITAYA AUDIT โดย นางสุพิทยา จันธิมา เปนผูสอบบัญชีของสหกรณฯ ประจําป 2555 โดยกําหนดคาจาง
เปนเงิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาทถวน) เสนอที่ประชุมใหญพิจารณา
มติที่ประชุม: อนุมัติใหวาจาง หางหุนสวนสามัญสํานักงานสอบบัญชี PITAYA AUDIT โดย นางสุพิทยา
จันธิมา เปนผูสอบบัญชีของสหกรณฯ ประจําป 2555 โดยกําหนดคาจาง เปนเงิน 50,000.- บาท
(หาหมื่นบาทถวน)
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 12
ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอที่ 74 ความวา “กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแต วัน
เลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ
สหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระในปตอไป
ใหกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานที่สุด ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป
เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน หนึ่ง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งตองพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกินสอง
วาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง
ใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับโดย
อนุโลม”
ในป 2554 มีคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 11/2554 ดํารงตําแหนงครบวาระ จํานวน 6 คน มีรายชื่อ
ดังตอไปนี้
1. วาที่รอยตรีประสงค ไชยวรรณ

ประธานกรรมการดําเนินการ

วาระที่ 1 ปที่ 2

2. พ.อ.อ.พงศกร ปญญายิ่ง

กรรมการดําเนินการ

วาระที่ 1 ปที่ 2

3. นายบัญชา อุทาโย

กรรมการดําเนินการ

วาระที่ 1 ปที่ 2

4. นายสรศักดิ์ วจีสัตย

กรรมการดําเนินการ

วาระที่ 1 ปที่ 2

5. นายสมศักดิ์ สุคําเปย

กรรมการดําเนินการ

วาระที่ 1 ปที่ 2

6. นายนรภัทร ทัตตะพันธุ (ลาออก)

กรรมการดําเนินการ

วาระที่ 1 ปที่ 2

มีคณะกรรมการดําเนินการที่อยูครบสองวาระตองวางเวน 1 ป จํานวน 2 คนมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นางศิริลักษณ ทรายเหนือ

เลขานุการ/กรรมการดําเนินการ วาระที่ 2 ปที่ 2

2. นายสิทธิพล หมอสมบูรณ

กรรมการดําเนินการ

วาระที่ 2 ปที่ 2

ผูท่ีถูกเลือกใหมาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตําแหนง ตองดํารงวาระตอจาก
กรรมการที่ลาออก
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูมีความรูความสามารถ เสียสละเพื่อสวนรวมและมีเวลา
พอสมควร เปนกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วาง โดยจะเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการจํานวน
1 คน เปนลําดับแรก และเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอีกจํานวน 7 คน โดยมีกติกาดังนี้
1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณไมจาํ กัดโดยมีผูรับรอง จํานวน 2 คน
2. ใชวิธีการเลือกตั้งโดยวิธยี กมือ
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งไดไมเกิน 1 ครั้ง สําหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการ และไมเกิน 7 ครั้ง สําหรับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
4. ผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับจนครบจํานวนทีเ่ ลือกตั้ง ถือวาไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ
5. หากมีผูถูกเสนอชื่อ มีไมเกินจํานวนที่จะเลือกตั้ง ถือวาผูถูกเสนอชื่อไดรับการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ โดยไมตองลงคะแนนเสียง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ตามลําดับดังนี้
1. ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 1 คน
ที่ประชุมไดเสนอ วาที่รอยตรีประสงค ไชยวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลทาศาลา ดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ และไมมีสมาชิกสหกรณเสนอชื่อสมาชิกอื่นเขาเลือกตั้งเปนประธาน
คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว จึ ง มี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท เ ลื อ กตั้ ง ว า ที่ ร อ ยตรี ป ระสงค
ไชยวรรณ ปลัดเทศบาลตําบลทาศาลา ดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
2. คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน
ที่ประชุมไดเสนอชื่อสมาชิกสหกรณเพื่อเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จํานวน
7 คน โดยที่ประชุมไดเสนอรายชื่อสมาชิกสหกรณ ดังนี้
1. นายบัญชา

อุทาโย

ปลัด อบต.บานกาด

2. นายสรศักดิ์

วจีสัตย

รองปลัด ทต.สุเทพ

3. นายสมศักดิ์

สุคําเปย

นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.ทาศาลา

4. นางอัญชลี

ทองคํา

หัวหนาฝายวิชาการและแผนงาน ทต.สุเทพ

5. นายณรงค

สุดาเดช

ปลัด อบต.ออนเหนือ

6. นายพุทธศร

วัฒนาอุดมวงษ นักบริหารงานสาธารณสุข ทต.เมืองแมโจ

7. จาสิบตรีชัยภัทร แกวชยาภรณ

หัวหนาสํานักปลัด อบต.ยุหวา

และไมมีสมาชิกสหกรณเสนอชื่อสมาชิกอื่นเขาเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการเพิ่มเติม
ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทใหสมาชิกทีท่ ี่ประชุมเสนอชื่อเขาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ทั้ง 7 คน ใหดาํ รงตําแหนงเปนคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 12 แทนตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการที่วาง
ลง
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมไดมมี ติเปนเอกฉันท เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อตอไปนี้ ดํารงตําแหนงเปน
คณะกรรมการดําเนินงานชุดที่ 12 ของสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด
1. วาที่รอยตรีประสงค ไชยวรรณ
ประธานกรรมการดําเนินการ วาระที่ 2 ปที่
2. ส.อ.เจตพิพัทธ
จริยา
กรรมการ
วาระที่ 2 ปที่
3. นายอินทปตร
บุญทวี
กรรมการ
วาระที่ 2 ปท่ี
4. จ.อ.ศรัณยพงศ
จันทรนวล
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่
5. นายอําพล
คุณหาร
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่
6. นายณรงค
สุดาเดช
กรรมการ
วาระที่ 2 ปที่
7. นายอภิชาติ
เทพชา
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่
8. นายบัญชา
อุทาโย
กรรมการ
วาระที่ 2 ปที่
9. นายสักการ
ณิยะกูล
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่
10. นายสรศักดิ์
วจีสัตย
กรรมการ
วาระที่ 2 ปที่
วาระที่ 2 ปที่
11. นายสมศักดิ์
สุคําเปย
กรรมการ
12. นายเกรียงไกร
จันณะคํา
กรรมการ
วาระที่ 2 ปที่
13. นายพุทธศร
วัฒนาอุดมวงษ
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่
14. จ.ส.ต.ชัยภัทร
แกวชยาภรณ
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่
15. นางอัญชลี
ทองคํา
กรรมการ
วาระที่ 1 ปที่

1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1

ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผูต รวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2555
ตามขอบังคับสหกรณขอที่ 102 ความวา “ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการ
สหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวน 2 คน (ไมเกินหาคนหรือหนึ่งนิติ
บุคคล)
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําใน สหกรณเปน
ผูตรวจสอบกิจการไมได”
มติที่ประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ไดคัดเลือกสมาชิก สหกรณ
จํานวน 2 คน เพื่อแตงตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการประจําปบัญชี 2554 ของสหกรณ คือ
1. นางอัญชลี ทองคํา
ทต.สุเทพ
อําเภอเมือง จ.เชียงใหม
2. นางสุภาวัตร ศิริบูรณ
ทต.สันทรายมหาวงศ อําเภอสารภี จ.เชียงใหม
ซึ่งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ทั้ง 2 คน ไดครบวาระตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และปฏิบัติหนาที่ไป
พลางจนกวาจะมีผูดํารงตําแหนงแทนตามขอบังคับสหกรณขอที่ 103
ความวา “การดํารงตําแหนง
ผู ต รวจสอบกิ จ การ ผู ต รวจสอบกิ จ การอยู ใ นตํ า แหน ง ได มี กํ า หนดเวลาหนึ่ ง ป ท างบั ญ ชี ส หกรณ
27

ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกตั้งซ้ํา”
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจการสหกรณ ดังนี้
1. กําหนดจํานวนของผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําปบัญชี 2555 จํานวน 2 คน
2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณหรือบุคคลภายนอก โดยใหสมาชิกเปนผูเสนอรายชื่อตามที่ไดกําหนดไว
ในขอ 1. หากมีผูเสนอชื่อไมเกินจํานวนที่กําหนดไวในขอ 1. ถือวาผูถูกเสนอชื่อ ซึ่งไดยินยอมตอ ที่ประชุม
ใหญ ไดรับเลือกตั้งโดยไมตองลงมติเห็นชอบ
ที่ประชุมไดเสนอรายชื่อสมาชิกเขาเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณป 2555 จํานวน 2 คน ดังนี้
1. นางศิริลักษณ
ทรายเหนือ
อบต.หวยทราย
2. นางสาวสุภาวัตร
ศิริบูรณ
ทต.สันทรายฯ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท เลือกตั้งบุคคลดังตอไปนี้ดํารงตําแหนงเปนผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณป 2555 ดังนี้
1. นางศิริลักษณ
ทรายเหนือ
อบต.หวยทราย
2. นางสาวสุภาวัตร
ศิริบูรณ
ทต.สันทรายฯ
ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง รับทราบขอเสนอแนะจากเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและผูสอบบัญชี

ขอบังคับสหกรณฯ ขอที่ 71 (12) กําหนดใหที่ประชุมใหญรับทราบและปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย
จึงขอเชิญเจาหนาที่สงเสริมสหกรณและผูสอบบัญชี ไดใหขอแนะนํา เสนอแนะ ในการดําเนินงาน
ของสหกรณฯ ตอที่ประชุมใหญ
คุณชูศักดิ์
ไดกลาวแสดงความยินดีกับสหกรณ ที่จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เปนไปตาม
ขั้นตอนระเบียบวาระการประชุมมีความเรียบรอย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะกับสหกรณในการแกไขปญหาของ
การไหลออกของสมาชิกสหกรณ ขอใหสมาชิกสหกรณเล็งเห็น ผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ที่สหกรณมอบ
ใหกับสมาชิกสหกรณ ไมไดมองเพียงดอกเบี้ยเงินกูถูก วงเงินกูสูงเทานั้น ขอใหคณะกรรมการชุดใหม ควรมี
การระดมทุนเรือนหุน เงินฝาก เนื่องจากเปนการระดมทุนจากภายใน ใหสหกรณสามารถนําเงินเหลานี้ไป
บริหารใหเกิดประโยชน พรอมทั้งตอบแทนสมาชิกที่สะสมทุนเรือนหุนและเงินฝากในอัตราที่สูง เพื่อรองรับ
การเติบโตของสหกรณ การที่สหกรณฯ จัดสรรกําไรสุทธิใหกับสมาชิก ในรูปแบบเงินปนผลและเฉลี่ยคืนถือ
เปนสวัสดิการหนึ่งที่สหกรณมีใหกับสมาชิก รวมทั้งการจัดสรรกําไรสุทธิเขาทุนประเภทตางๆ วัตถุประสงค
เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิกสหกรณ ดังนั้น สมาชิกสหกรณควรรวมตัวกันใชบริการไมวาในรูปแบบการ
สะสมเงินออม และสินเชื่อกับสหกรณ ทําใหสหกรณฯ บริหารทุนภายใน นําผลกําไรมาจัดสรรใหสมาชิกใน
28

รูปแบบตางๆ หากสหกรณตองการขอวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันมากกวาที่นายทะเบียนกําหนด สามารถยื่น
โครงการขึ้นมาเปนโครงการสรางความเชื่อมั่นกับสมาชิก โดยสมาชิกสหกรณตองเขารวมโครงการไมนอย
กวา รอยละ 80 ของสมาชิกสหกรณทั้งหมด และขอมติที่ประชุมเพื่อขอวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันมากกวานาย
ทะเบียนกําหนด เมื่อสหกรณฯ ไดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันที่สูง สามารถเปดสินเชื่อในวงเงินที่สูงใหบริการ
แกสมาชิกสหกรณตามความตองการได
คุณชาญชัย
ไดกลาวใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการหักเงินตามยอดเรียกเก็บประจําเดือนใหกับทางสหกรณ
ขอใหสมาชิกสหกรณตรวจสอบขอมูลใบเสร็จรับเงิน หรือตรวจสอบเอกสารของทางสหกรณที่แจงสมาชิก
เกี่ยวกับเงินรอตรวจสอบ ซึ่งไมทราบชื่อผูโอน เนื่องจากสหกรณฯ มีจํานวนเงินรอตรวจสอบไมทราบชื่อผู
โอนเงินผานธนาคาร ทําใหสหกรณฯ ไมสามารถบันทึกบัญชีรับรูได จึงขอใหสมาชิกสหกรณตรวจสอบ
จํานวนเงินที่โอนกับใบเสร็จรับเงินจากสหกรณใหถูกตอง ตรงกัน พรอมขอใหสหกรณดําเนินการแกไขปญหา
เงินรอตรวจสอบดังกลาว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 13

เรื่อง อื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ศิริลักษณ ทรายเหนือ
(นางศิริลักษณ ทรายเหนือ)
เลขนุการคณะกรรมการดําเนินการฯ
ผูบันทึกรายงานการประชุม

วาที่รอยตรีประสงค ไชยวรรณ
(ประสงค ไชยวรรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการฯ
ประธานในที่ประชุม
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