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บันทึกการประชุมใหญสามัญประจําป 2551 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 

วัน ศุกร ท่ี   29  พฤษภาคม  2552   เวลา  13.00  น. 
ณ  หองปาสักหลวง  โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

------------------------------------------------------- 
 

ผูมาประชุม จาํนวน   546    คน ประกอบดวย  
 1) วาท่ี ร.ต.ประสงค    ไชยวรรณ       ประธานคณะกรรมการ 
 2) นายธนาธิศย            หงษทอง        รองประธานกรรมการฯ 
 3) นายพยับ                  แจมหมอ        รองประธานกรรมการฯ  
 4) นางอัญชลี               ทองคํา            กรรมการดําเนนิการและเหรัญญิก 
 5) นางพนาไพร           คุมสดวก       กรรมการดําเนนิการและเลขานุการ 
 6) นายอภิชาติ              เทพชา          กรรมการดําเนนิการ 
 7) นายสักการ              ณิยะกลู           กรรมการดําเนนิการ 
 8) นางสาวชวนพิศ      เพลัย              กรรมการดําเนนิการ 
 9) ส.อ.สุรินทร            ทาเกิด           กรรมการดําเนนิการ 
 10) นางศิริลักษณ         ทรายเหนือ    กรรมการดําเนนิการ 
 11) นายวรกานต          สุภากาศ        กรรมการดําเนนิการ 
 12) นายณรงคฤทธ์ิ       ทายะ            กรรมการดําเนนิการ 
 13) นายสมบุญ             หิรัณยโชติ     กรรมการดําเนนิการ 
 14) นายสิทธิพล           หมอสมบูรณ    กรรมการดําเนนิการ 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากดั อีก จํานวน   532    คน  
ผูเขารวมประชุม 

 1) นายเผด็จ  ดิษยรัตน     เจาหนาท่ีบริหารงานสงเสริมสหกรณ 
 2) นายนันทชัย   กาวินตะ    เจาหนาท่ีบริหารงานสงเสริมสหกรณ 
 3) นางบุญสม  เมฆทัศน     ผูตรวจบัญชีและสอบบัญชีสหกรณ 
 4) นายศิริพัฒน  กาวิละ     นายกเทศมนตรีตําบลทาศาลา    ท่ีปรึกษากติติมศักดิ ์
 5) นายภิรมย  เจี่ยสมบุญ     ทองถ่ินอําเภอเมืองเชียงใหม      ท่ีปรึกษาสหกรณ 
 6) นายมนัสพงศ  พรหมพิสิฐพงศ  ปลัด ทต.ปาแดด           ท่ีปรึกษาสหกรณ 
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 7) นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร    ปลัด ทต.สุเทพ             สมาชิก / ผูกอตั้งสหกรณ 
   
  เจาหนาท่ีสหกรณ 
   1) นายสรศักดิ ์     วจีสัตย                 รองปลัด ทต.สุเทพ ผูจัดการสหกรณ 
   2) นายนิวุฒิ          ยศวงครัศมี          ผูจัดการสหกรณฯ 
   3) นางสาวศิรินภา  รอดจิตร             หัวหนางานการเงินและบัญชีสหกรณฯ 
   4) นายวรวิทย         สลักลาย             ฝายกฏหมายและติดตามหนี้สิน 
   5) นายองอาจ          กาลอ                เจาหนาท่ีการเงิน 
   6) นางสาวสิรินาฎ   แสงสุวรรณ       เจาหนาท่ีธุรการ 
   7) นางสาวพฒันา    ตากันทะ            เจาหนาท่ีบัญชี 
   8) นางธนัญญา        อินดาวงค       เจาหนาท่ีบัญชี 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
   วาท่ี ร.ต.ประสงค  ไชยวรรณ     ประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวน
ทองถ่ินเชียงใหม จํากดั ทําหนาท่ีประธานในการประชุม  ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี  1 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธานฯ กลาวแนะนําตัว   แนะนําผูเขารวมประชุม  ท่ีปรึกษาสหกรณ  คณะกรรมการ 

ดําเนินการสหกรณ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  เจาหนาท่ีจากสหกรณจังหวัด เจาหนาท่ีประจําสหกรณ พรอม
กลาวตอนรับและขอบคุณผูเขารวมประชุม และขอบคุณผูสนับสนุนการประชุมใหญและสนับสนุนกิจการสหกรณ 
 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2550 
 เร่ืองเดิม 
  สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลเชียงใหม จํากัด (ช่ือเดิมของสหกรณออมทรัพยขาราชการ
สวนทองถ่ินเชียงใหมจํากัด) ไดประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี  2550  เม่ือวันศุกรท่ี   23  พฤษภาคม  2551  ณ  
หองสันพระเนตร  โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม   โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินงาน  จํานวน 13 คน มีสมาชิก  จํานวน 508  คน    ผูเขาประชุมรวมจํานวน  528  คน    
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ขอเท็จจริง 
  คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดท่ี  8  ไดจัดทํารายงานบันทึกการประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี  
2550   เรียบรอยแลว   ตามเอกสารภาคผนวก  1   
  ขอเสนอ 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหการรับรอง 
มติท่ีประชุม:            รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3    รับทราบสมาชิกเขาใหม  - ลาออก  ในรอบปบัญชี   2551 
   ในรอบปบัญชี  2551 (วันท่ี  1 มกราคม - 31 ธันวาคม  2551)   คณะกรรมการดําเนินการ 
ไดประชาสัมพันธการรับสมัครสมาชิกสหกรณอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ โดยมีผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก และ
มีสมาชิกบางทานท่ีไดลาออก เนื่องจากการยายไปสังกดัองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  หรือยายกลับภูมิลําเนา  อยู
จํานวนหนึ่ง  มีรายละเอียดดังนี ้

 

 (1)  จํานวนยอดสมาชิกยกมา ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม  2550 1,278 คน 
 (2)  สมาชิกเขาใหมในรอบปบัญชี  2551 (1 มกราคม –31 ธันวาคม 2551)     208 คน 
 (3)  สมาชิกลาออกในรอบปบัญชี  2551     135 คน 
 (4)  สมาชิกถึงแกกรรม ในรอบปบัญชี 2551        1 คน 
 คงเหลือยอดสมาชิก ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2551       จํานวน                                1,350   คน 
                 จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติท่ีประชุม:     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี   2551 
  ในรอบปบัญชี  2551   สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม   จํากัด   ภายใต           
การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ   ชุดท่ี  8      ไดดําเนินการตามแผน/โครงการที่กําหนดไวตามมติ                
ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี  2550  โดยมีผลการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 
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 (ก)  ตารางท่ี  1   สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ ปบญัชี 2550 กับปบัญชี 2551 
หนวย : บาท 

รายการ ป  2550 ป  2551 + เพ่ิม / - ลด 
1. จํานวนสมาชิก (คน) 
2. ทุนเรือนหุน 
3. ลูกหน้ีเงินกู 

3.1 ประเภทฉุกเฉิน 
3.2 ประเภทสามัญ 

1,278 
15,926,660.00 

 
834,368.34 

22,585,116.03 

1,350 
20,583,700.00 

 
4,599,830.00 

29,654,400.00 

+72 
+4,657,040.00 

 
+3,765,461.66 
+7,069,283.97 

4.  การลงทุนในรูปอื่น 
       4.1  หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 
5.  รายได 
6.  คาใชจาย 

 
15,000.00 

2,535,115.90 
1,496,712.17 

 
20,000.00 

2,890,766.72 
1,552,340.85 

 
+5,000.00 

+355,650.82   
+55,628.68 

กําไรสุทธิ 1,038,403.73 1,338,420.87 +300,017.14 
 

(ข) รายได  - รายจาย และกําไรสทุธิ 
1.รายไดของสหกรณ  ในรอบปบัญชี 2551   สหกรณมีรายได   ดงันี้ 

(1)  รายไดจากดอกเบ้ียเงินใหสมาชิกกู 
(2)  คาธรรมเนียมแรกเขา 
(3)  รายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
(4) คาธรรมเนียมการใชเช็ค 
(5) รายไดคาปรับ 
(6) คาสนับสนุนการจัดทําหนังสือรายงานกิจการ 
(7) รายไดเบ็ดเตล็ด 
ณ   วนัท่ี  31  ธันวาคม  2551  สหกรณมีรายไดท้ังส้ิน  2,890,766.72 บาท เพิ่มข้ึนจากป 2550   

จํานวน  355,650.82  บาท  คิดเปนรอยละ  14.03  ตามสัดสวนของรายได  แสดงไวในตารางท่ี 2 
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 ตารางท่ี 2  แหลงรายได จํานวนเงิน และสัดสวนของรายได ป 2550 และป 2551 
หนวย : บาท 

แหลงรายได 
ป 2550 ป 2551 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
ดอกเบ้ียเงินใหสมาชิกกู 
คาธรรมเนียมแรกเขา 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 
รายไดคาธรรมเนียมเช็ค 
รายไดคาสนับสนุนการประชุมใหญ 
รายไดคาปรับ 
รายไดเบ็ดเตล็ด 
รายไดคาธรรมเนียมการสมัครสอบ 
เงินปนผลชุมนุม 
รายไดอ่ืนๆ 

2,376,875.59 
9,650.00 

20,378.01 
10,090.00 
84,500.00 
13,431.46 

479.59 
2,750.00 

236.25 
16,725.00 

93.76 
0.38 
0.80 
0.40 
3.33 
0.53 
0.02 
0.11 
0.01 
0.66 

2,723,894.15 
10,400.00 
11,401.38 
8,195.00 

88,500.00 
3,293.32 

36,328.41 
1,450.00 

607.47 
6,696.99 

94.24 
0.36 
0.39 
0.28 
3.06 
0.11 
1.26 
0.05 
0.02 
0.23 

รวม 2,535,115.90 100 2,890,766.72 100 

 
2.คาใชจายของสหกรณ   ในรอบปบัญชี  2551  สหกรณไดใชจายเงินอยางประหยัด  ท้ังนี้  เปนไปตามแผนงานท่ี
ไดขออนุมัติไวกับท่ีประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี  2550    ณ   วันท่ี  31   ธันวาคม   2551   สหกรณฯ มีคาใชจาย
ท้ังส้ิน 1,552,340.85 บาท  คิดเปนรอยละ 56.71  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : บาท 

คาใชจาย 
ป  2550 ป  2551 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. เงินเดือนและคาจาง 282,160.00 11.13 318,577.00 11.64 
2. คาครองชีพ 35,000.00 1.38 55,340.00 2.02 
3. คาลวงเวลา 11,300.00 0.45 20,100.00 0.73 
4. คาตอบแทน 92,500.00 3.65 118,600.00 4.33 
5. คาเบ้ียประชุม 75,300.00 2.97 97,000.00 3.55 
6. คารับรอง 16,235.50 0.64 24,485.75 0.89 
7. คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 14,680.00 0.58 15,244.00 0.56 
8. คาไปรษณยี 12,917.00 0.51 11,859.00 0.43 
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9. คาประกันสังคม 10,173.00 0.40 15,544.24 0.57 
10. คาถายเอกสาร  9,945.00 0.39 16,419.00 0.60 
11. คาธรรมเนียมธนาคาร 915.42 0.04 456.89 0.02 
12. ดอกเบ้ียจายเงินกู 544,360.75 21.47 484,335.96 17.70 
13. คาใชจายในการศึกษาอบรม - - 5,559.00 0.20 
14. ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 105,329.00 4.16 38,576.00 1.41 
15. คาเส่ือมราคา 19,373.21 0.76 28,445.29 1.04 
16. หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู (23,684.50) (0.93) (64,489.67) (2.36) 
17. หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนีต้ามคําพิพากษา 11,500 0.45 31,937.21 1.17 
18. คาใชจายเบ็ดเตล็ด 8,090.43 0.32 10,728.65 0.39 
19. คาใชจายในการประชุมใหญ 115,739.00 4.57 157,279.00 5.75 
20. คาวัสดุสํานักงาน 20,616.50 0.81 29,475 1.08 
21. คาบําเหนจ็พนักงาน 10,280.00 0.41 (1,450.00) (0.05) 
22. คาซอมแซมทรัพยสิน 5,390.00 0.21 4,850.00 0.18 
23. คาโทรศัพท 12,439.61 0.49 12,364.80 0.45 
24. คาใชจายในการชวยงาน - - - - 
25. คาสวัสดิการพนักงาน 584.25 0.02 2,229.75 0.08 
26. คาปรับปรุงสํานักงาน 15,500.00 0.61 - - 
29. คาเชาสํานักงาน 11,000.00 0.43 12,000.00 0.44 
30. คาทําความสะอาด - - - - 
31. คาการกุศล 2,100 0.08 6,100.00 0.22 
32. คาสาธารณูปโภค 15,909.66 0.63 8,467.08 0.31 
33. คาตอบแทนหัวหนาสวนการคลัง 26,600.00 1.05 28,000.00 1.02 
34. คาตอบแทนผูสอบกิจการ 3,200.00 0.13 - - 
35. คาน้ํามันรถ 8,000.00 0.32 11,400.00 0.42 
36. คาติดต้ังอินเตอรเน็ต - - - - 
37. คาบริการอินเตอรเน็ต 7,985.60 0.31 6,312.50 0.23 
38. เงินกองทุนทดแทน 237.74 0.01 122.15 0.00 
39. คาของขวัญ ของท่ีระลึก 1,835.00 0.07 17,356.50 0.63 
40.  คาใชจายในการประชาสัมพันธ 1,200.00 0.05 5,000.00 0.18 
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41.  คาสมุดเช็ค 12,000.00 0.47 10,500.00 0.38 
42. คาเงินสงเคราะหสมาชิก - - - - 
43. คาใชจายในการดําเนนิคดี - - 8,650.00 0.32 
44. คาวัสดุงานบานงานครัว - - 4,965.75 0.18 

รวม 1,496,712.17 59.04 1,552,340.85 56.71 
 

3.กําไรสุทธิ 
ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2551  สหกรณมีกําไรสุทธิ  1,338,425.87   บาท    คิดเปนรอยละ 48.92     

ของรายได   เพิ่มข้ึนจากป   2550   จํานวน  300,022.14   บาท     
 

 (ค)  ผลการดําเนินการตามแผน/โครงการ 
การพัฒนาทุนและสินเชื่อ 
ก. ทุนเรือนหุน 

     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551   สมาชิกออมเงินไวกับสหกรณในรูปของคาหุน มีจํานวนท้ังส้ิน 
2,058,370 หุนหรือมูลคาเทากับ 20,583,700.00  บาท เพิม่ข้ึนจากป 2550 จํานวน 4,657,040.00  บาท  ดังน้ี 

 

รายการ จํานวนหุน จํานวนเงิน (บาท) 
คงเหลือตนป  1,592,666 15,926,660.00 
ถือหุนเพิ่มระหวางป  612,701 6,127,010.00 

รวม 2,205,367 22,053,670.00 
ถอนหุนคืนระหวางป 146,997 1,469,970.00 

คงเหลือส้ินป 2,058,370 20,583,700.00  

ข. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 การใหบริการเงินกูแกสมาชิกสหกรณ คือ เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูสามัญ โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและความจําเปนของสมาชิก โดยยึดหลักการในการสนองเจตนาของสมาชิกในการกูเงิน
ภายใตอัตราดอกเบ้ียท่ีไมสูงเกินไป ท้ังนี้ เพ่ือชวยสมาชิกไมตองไปกูเงินจากแหลงเงินกูอ่ืน ท่ีอัตราดอกเบ้ียสูงกวา 
และสมาชิกยังไดรับเงินคาเฉล่ียคืนจากสวนของดอกเบ้ียท่ีชําระ กลับคืนไปสูสมาชิกเม่ือส้ินป ซ่ึงทําใหสมาชิก
ไดรับการลดอัตราดอกเบ้ียลงอีกจากท่ีจายจริง 

 ในระหวางปบัญชี  2551  สหกรณไดบริการเงินกูใหแกสมาชิกเปน จํานวนเงินตนท้ังส้ิน 
34,254,230 บาท รายละเอียดการใหเงินกูดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3   การใหบริการสินเชื่อประเภทตางๆ แกสมาชิกระหวางป 2550 และป 2551 

ประเภทเงินกู 
ป 2550 ป 2551 

จํานวน 
(สัญญา) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(สัญญา) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ฉุกเฉิน 
สามัญ 

574 
294 

4,327,900.00 
24,133,064.00 

593 
283 

4,599,830.00 
29,654,400.00 

รวม 868 28,460,964.00 876 34,254,230.00 
   
 ขอเสนอ 
  จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   รับทราบขอเสนอแนะการตรวจสอบกิจการของคณะผูตรวจสอบกิจการ 

ประจําปบัญชี  2551 รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก 
 เร่ืองเดิม 
 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2550  เม่ือวันศุกรท่ี   23  พฤษภาคม   2551  ณ  หองสันพระเนตร  
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวดัเชียงใหม  มีมติเห็นชอบแตงต้ังผูตรวจสอบบัญชี  จํานวน 
2 ทาน ตามขอบังคับสหกรณ ฯ ขอ 102  คือ  นางศิริกุล เพลิดเพลิน หน.สวนการคลัง 
อบต.เชิงดอย   และ นางสาวเปรมใจ   บัวใส  หน.สวนการคลัง อบต.สันกลาง 
  ขอเท็จจริง 
 คณะผูตรวจสอบกิจการไดจดัทํารายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาํปบัญชี 2551  เพื่อเสนอให
ท่ีประชุมทราบ ตามความในขอ  104  วรรคสอง แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนกังานสวนตําบลเชียงใหม  
จํากัด  พ.ศ.  2543  รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก 2 
 ขอเสนอ 
  จึงเสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติท่ีประชุม:      รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน  ประจําปบัญชี  2551 
 เร่ืองเดิม 
 ตามขอบังคับสหกรณฯ  ขอท่ี  22   กําหนดวา  “การเสนองบดุลตอท่ีประชุมใหญ  ให
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดุล  ซ่ึงผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว เพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ  
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวนันับแตวันส้ินปทางบัญชี” 
 ขอเท็จจริง 
 คณะกรรมการดํา เนินการไดจัด ทํางบดุล  และงบกําไรขาดทุน   ประจํ าป บัญชี   2551                
โดยมีผูสอบบัญชีสหกรณไดตรวจสอบและรับรองแลว  รายละเอียดตามเอกสารในภาคผนวก     3 
 ขอเสนอ 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
มติท่ีประชุม:           มีมติเหน็ชอบเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี  7   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี   2551 
 เร่ืองเดิม 
 ขอบังคับสหกรณฯ ขอท่ี  27 กําหนด วา  “การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  เม่ือส้ินปทางบัญชีและ
ไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแลว  ปรากฎวาสหกรณมีกําไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกิน             
รอยละหาของกําไรสุทธิ  แตตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 กําไรสุทธิประจําปท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น  ท่ีประชุมใหญ              
อาจจะจดัสรรไดดังตอไปนี ้
 (1)   เปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลวใหแกสมาชิก       แตตองไมเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา  อนึ่ง  ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตาม (4)   
ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งส้ินท่ีจายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตราดังกลาวมาแลว 
  ในการคํานวณเงินปนผลตามหุน  ใหถือวาหุนท่ีสมาชิกไดชําระตอสหกรณภายใน              วันท่ีหา
ของเดือน  มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น  สวนหุนท่ีสมาชิกชําระตอสหกรณ                หลัง
วันท่ีหาของเดือน  สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป  ฯลฯ 
 ขอเท็จจริง 
 ในรอบปบัญชี  2551  สหกรณมีกําไรจํานวน 1,399,423.62 บาท  เปนกําไรท่ียังมิไดหักคาเส่ือม
ราคาและหนี้สงสัยจะสูญ  โดยมีคาเส่ือมราคา  เปนเงิน 28,445.29  บาท  หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้  จํานวน  
32,552.46  บาท   คงเหลือกําไรสุทธิ  1,338,425.87  บาท   



10 

 

 ขอเสนอ 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิดังกลาว ใหเปนไปตามขอบังคับ สหกรณฯ 
ขอท่ี  27  ดังนี.้- 
 1. จัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 0.75 ของกําไรสุทธิ 
เปนเงินจํานวน  10,000  บาท   
 2. จัดสรรเปนเงินปนผลตามหุนอัตรารอยละ 4.75  คิดเปน รอยละ 60.69  ของกําไรสุทธิ  เปนเงิน
จํานวน 812,254.71 บาท 
 3. จัดสรรเปนเงินเฉล่ียคืน รอยละ 8.50  คิดเปนรอยละ 17.35 ของกําไรสุทธิ  เปนเงินจํานวน 
232,220.06 บาท  
 4.   จัดสรรเปนเงินโบนัสใหแกคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ีสหกรณ รอยละ 10   ของ
กําไรสุทธิ    เปนเงินจํานวน 133,842  บาท 
 5.  จัดสรรเปนทุนสํารอง รอยละ  10.02 ของกําไรสุทธิ  เปนเงินจํานวน  134,109.10  บาท   
 6.  จัดสรรเปนทุนสาธารณประโยชน  รอยละ 0.11ของกําไรสุทธิ เปนเปนเงิน จํานวน 1,500   บาท 
 7.   ทุนสงเสริมสวัสดิการ รอยละ 0.11 เปนจํานวนเงิน 1,500  บาท 
 8.   ทุนเพื่อการศึกษาอบรม รอยละ 0.11 เปนจํานวนเงิน 1,500  บาท 
 9.   ทุนจัดต้ังสํานักงาน  รอยละ 0.11  เปนจํานวนเงิน 1,500  บาท 
 10.   ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  รอยละ 0.75  เปนจํานวนเงิน 10,000  บาท 
 * หากมีเงินคงเหลือจากการจดัสรรกําไรสุทธิ ใหสมทบเปนทุนสํารองท้ังหมด 
มติท่ีประชุม:          มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระท่ี  8   พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคบัสหกรณฯ  
 เร่ืองเดิม 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดท่ี 8/2551   มีมติในท่ีประชุมคร้ังท่ี 12/2551   เม่ือวันท่ี  24  
เมษายน 2551  ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2551 พิจารณาแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2543 ขอ 32, 50 
 ขอกฎหมาย 
 ขอบังคับสหกรณฯ หมวด 10 ขอท่ี 106 ความวา “การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดย
หลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1)   ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยัง
สมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 
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 (2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเสนอวาระแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได เม่ือมีการพิจารณา
เร่ืองท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้นในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็ม
จํานวนของคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะน้ัน โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นใหถือเสียงไมนอยกวา
สองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชุมซ่ึงลายมือช่ือเขาประชุม แตถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็
ยอมทําได โดยตองระบุขอความท่ีจะขอแกไขเพิ่มเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 
 (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหกระทําไดแตเฉพาะในการประชุมใหญท่ีมี
องคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
แลวแตกรณี 

 

 ขอเท็จจริง 
  ขอเสนอเปล่ียนแปลงรางขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด  พ.ศ. 
2551 (ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. ...... 

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ขอ     32 คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกตอง
มีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ 
                                  (3)   เปนขาราชการ หรือ
ลูกจางประจําสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภายในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮองสอน 
หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้  ท้ังนี้ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 
 

(4) เปนผูมีความประพฤติและ
นิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกใน
สหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการ   

ขอ    32      คณุสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอง
มีคุณสมบัติดังนี้ 

 (1) เปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

 (2) เปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ 
                                   (3) เปนขาราชการ หรือ
ลูกจางประจํา หรือพนักงานจางสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดเชียงใหม   ลําพูน  
ลําปาง   แพร   นาน พะเยา เชียงราย และ
แมฮองสอน หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้ 
ท้ังนี้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบ 

(4) เปนผูมีความประพฤติ
และนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกใน
สหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการ

เพื่อใหขยาย
การใหบริการ
ของสหกรณให
ครอบคลุมทุก
ประเภทของ
พนักงานสวน
ทองถ่ิน  และ
ขยายการ
ใหบริการใน
เขตจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน          
ท่ีสมาชิกได 
โอนยายไป
สังกัด 
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ขอ   50    คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ      
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้    
                                (1)   เปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาท่ีขาด
คุณสมบัตติามขอ  32  ในกรณีท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะจะตองไดรับคํายนิยอมจากผูปกครองเปน
ลายลักษณอักษร 

(3) เปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม หรือ มูลนิธิ หรือ 
สมาคมท่ีมีวัตถุประสงคไมแสวงหากําไร หรือ นิติ
บุคคลท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือกิจการของ
สหกรณ  หรือเปนพนักงานจางสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม  

(4) เปนผูท่ีมีความประพฤติดี
งาม 

(5) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ังของ
สหกรณ 
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอ่ืน
ท่ีมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ    50    คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   
สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เปนผูเห็นชอบใน
วัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดาและ
บรรลุนิติภาวะ  

(3) เปนผูท่ีมีความประพฤติ
ดีงาม 

(4) เปนผูท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ขอบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคําส่ัง
ของสหกรณ 

(5) มิไดเปนสมาชิกใน
สหกรณออมทรัพยอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการ
ใหกูยืมเงิน 

 

 
 

 
เพื่อใหการรับ
สมาชิกสมทบ
เปนไปตาม   คํา
วิ นิ จ ฉั ย ข อ ง
สํ า นั ก ง า น
กฤษฎีกา  และ
เ ป น ไ ป ต า ม
มาตรา  32 (2) 
แ ห ง  พ ร บ .
สหกรณ  พ .ศ . 
2542 (ตาม
คํ า ส่ั ง น า ย
ท ะ เ บี ย น
สหกรณท่ี (ชม) 
1/2552)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขอเสนอ ประธานเชิญฝายกฎหมายแจงรายละเอียดเพิ่มเติม   ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานชุดท่ี  8/2551 ไดมีมติท่ีประชุมคร้ังท่ี  12  เม่ือวันท่ี  24 เม.ย. 2552  เพื่อพิจารณา  (ขอ 32 และขอ 50)   
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
มติท่ีประชุม:            พิจารณาเห็นชอบอนมัุติ 
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ระเบียบวาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2552 
แผนงานประจําปบัญชี 2552 

1.  แผนงานบริหารสหกรณ 
   1.1  การพัฒนาทุนและสินเชื่อ 
          ก.  ทุนเรือนหุน 
    ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2552 จะดําเนินการใหสมาชิกออมเงินไวกับสหกรณฯ ในรูปของคาหุน 
ใหเพิ่มข้ึนจากปบัญชี  2551  ไมนอยกวารอยละ  20  โดยการใหสมาชิกสหกรณเพิ่มคาหุนตามอัตราเงินเดือนใหม
และจัดทําโครงการการระดมเงินหุน หรือซ้ือหุน โดยรณรงคประชาสัมพันธและเชิญชวนใหพนักงาน ขาราชการ  
และลูกจางประจํา  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ียังไมไดเปนสมาชิก รวมท้ังพนักงาน  และลูกจาง ท่ีไดรับการ
บรรจุใหม   สมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ ใหเพิ่มข้ึนรอยละ  20 

ทุนเรือนหุน 
ผลการดําเนนิงาน ป 2551 ประมาณการ ป 2552 

20,583,700.00   บาท 24,000,000  บาท 

 
          ข.  การรับฝากเงิน 
    ภายในปบัญชี  2552 สหกรณฯ จะดําเนินการตามระเบียบวาดวยการรับฝากเงินประเภทประจําป
รายป  จาก สหกรณการเกษตรหางดง, สหกรณออมทรัพย, สหกรณประเภทอ่ืน หรือจากองคการบริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดเชียงใหม และการรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ เพ่ือนําเงินมาแปรเปนทุนเพื่อใหบริการแกสมาชิกโดย
ใหอัตราดอกเบ้ียสูงกวาธนาคาร  
      
         ค. การกูเงินจากสหกรณ หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
   สหกรณจะดําเนินการกูยืมเงินจากสหกรณอ่ืน หรือจากสถาบันการเงินอ่ืน  เพื่อใหบริการดานการ
กูยืมเงินแกสมาชิกใหครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  โดยคํานึงถึงความตองการของสมาชิก  และอัตราดอกเบ้ียท่ีเปนธรรมท้ัง
ผูใหกูและผูกู 
         
        ง.  การใหกูเงิน 
   ในปบัญชี  2552  สหกรณฯ  ปรับปรุงเงินกูยืมท่ีเคยกําหนดไวดังนี ้
    (1)  เงินกูเพือ่การฉุกเฉิน      กูไดไมเกิน         15,000.00  บาท 
    (2)  เงินกูสามัญ        กูไดไมเกิน       500,000.00  บาท 
    (3)  เงินกูสามัญกรณีพิเศษ    กูไดไมเกิน       250,000.00  บาท 



14 

 

 
เงินกูเพื่อการฉกุเฉิน 

ผลการดําเนนิงาน   ป 2551 ประมาณการ ป 2552 

4,599,830.00   บาท 5,400,000  บาท 
 

เงินกูสามัญ 
ผลการดําเนนิงาน  ป 2551 ประมาณการ ป 2552 

29,654,400.00  บาท 30,000,000 บาท 

 
   1.2  การบริหารและการจัดการท่ัวไป 
           ก.  การแกไขเพิ่มเติม  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานสวนตําบลเชยีงใหม จํากัด 
       ในปบัญชี  2551 คณะกรรมการดําเนินการฯจะขออนุมัติท่ีประชุมใหญเพื่อแกไขเพ่ิมเติม 
ขอบังคับสหกรณฯ  ใหมีความยืดหยุน  และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
บริหารจัดการมากยิ่งข้ึน 
           ข.  การปรับปรุงแกไขระเบียบ  และจัดทําระเบียบของสหกรณฯ  เพิ่มเติม 
     ในปบัญชี  2551 คณะกรรมการดําเนินการฯ จะดําเนินการแกไขระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารกิจการ สหกรณใหสอดคลองกับการแกไขขอบังคับสหกรณ  และจัดทําระเบียบตาง ๆ ท่ียังไมไดจัดทํา  
ไดแก 

-  ระเบียบท่ีจดัทําเพิ่มเติม 
1. ระเบียบวาดวยทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและอบรม พ.ศ. 2552 
2. ระเบียบวาดวยทุนจัดต้ังสํานักงาน พ.ศ. 2552 
3. ระเบียบวาดวยทุนสงเสริมสวัสดิการ พ.ศ. 2552 
4. ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2552 
5. ระเบียบวาดวยผูจดัการ พ.ศ. 2552 

    ค.  การบริหารงานบุคคล 
(1) การบรรจุแตงตั้งเจาหนาท่ีสหกรณ  การเล่ือนข้ันเงินเดือนแกเจาหนาท่ีสหกรณ และเพ่ิมเบ้ียประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ, คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการเงินกู 
(2) การสนับสนุนใหเจาหนาท่ีสหกรณไดเขารับการฝกอบรม  เพื่อเพ่ิมพนูความรูและประสบการณ 

พรอมท้ังศึกษาดูงานสหกรณอ่ืนๆ ท่ีประสบความสําเร็จ 
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2.  แผนสนบัสนุนการบริหารและบริการ 
2.1  สหกรณฯ จะเชิญบุคคลผูทรงความรู  ประสบการณ  เปนท่ีปรึกษา  และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  เพือ่เปน

การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ  และฝายจัดการ 
2.2 สหกรณฯ จะปรับปรุงสํานักงานใหญโดยการจัดท่ีดินและส่ิงปลูกสรางเพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สรางความเช่ือม่ัน และ บริการท่ีดี เพื่อรองรับสมาชิกท่ีมาติดตอใชบริการ 
3.  แผนงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

3.1   คาชวยเหลือการศึกษาบุตรเจาหนาท่ีสหกรณฯ 
3.2   คาตรวจสุขภาพประจําปของสหกรณฯ 
3.3   การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการสรางแรงจูงใจ 
3.4   การใหหุนเพื่อเปนของขวัญแกสมาชิก 
3.5   การจายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก และอบรมเจาหนาท่ีสหกรณฯ 
3.6   การจายเงินบําเหนจ็สมาชิก 
3.7  การจายเงินชวยเหลือแกสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุ 
3.8  แผนเรงดวนเร่ือง การอออมทรัพย การขยายฐานสมาชิก การระดมทุน และการซ้ือหุนเพิ่ม ทุนของ

สหกรณ 
3.9  การขยายสิทธิของสมาชิกสมทบ สามารถกู สามัญได และใหมีขาราชการคํ้าประกัน 
3.10  การเพิ่มอํานาจใหผูจัดการสามารถอนุมัติเงินกูสามัญ ในวงเงิน ไมเกิน 50,000 บาทไดทันที 
3.11  แผนการปรับปรุงเงินกูฉุกเฉินจากเดิม 10,000 บาท ชําระ 5 งวด เปน 15,000 บาท ชําระ 6 งวด 
3.12  แผนการปรับปรุงเงินกูสามัญจากเดิม 250,000 บาท เปน 500,000 บาท และขยายเวลาผอนออกเปน

หลายๆ งวดใหเลือกไมเกิน  120 งวด 
3.13  แผนลดอัตราดอกเบ้ียของสหกรณฯ และเพิ่มผลิตภัณฑ 
3.14  แผนปรับปรุงยูนิฟอรมเจาหนาท่ี 

4.  แผนงานประชาสัมพันธ 
 4.1  สหกรณจะเผยแพรขาวสารตางๆ ผานทางเอกสาร ผานทางเว็บไซดของสหกรณ   
 4.2  จัดโครงการสหกรณฯ เคล่ือนท่ี พบปะกลุมสมาชิกสหกรณฯ ในอําเภอตาง ๆ 
 4.3  การพัฒนา ปรับปรุง เว็บไซดของสหกรณฯ โดยจัดจางเอกชนเขามาดูแล 
 4.4  แตงต้ังคณะกรรมการการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ 
 4.5  สหกรณจะกําหนดใหมีเขตบริการ 1 เขต บริการสายเหนือ อําเภอไชยปราการ ฝาง และแมอาย โดย              
มี นางสาวแสงเดือน สีธินอย นักวิชาการ อบต.เวียง เปนตัวแทนของหนวยบริการ 
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5.  แผนงานเรงรัดตดิตามหนี ้
5.1 แตงต้ังคณะกรรมการติดตามหน้ีสิน  เรงรัด  ติดตามทวงหน้ีคางชําระ 
5.2 จัดใหมีระบบการติดตามหนี้คางชําระ, การจัดการประนอมหน้ี และการจัดการปรับโครงสรางหน้ี 
5.3  จัดใหมีการดําเนินการตามกฎหมาย  การบังคับชําระหนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายรับ - รายจายประจําปบัญชี 2552 

ตารางเปรียบเทียบรายไดและคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ประจําป 2552 

กับงบประมาณป 2551 และผลการดําเนินงาน 

รายการ 

ป 2551 ป 2552 
หมายเหตุ 

ประมาณการ ผลการดําเนินงาน ประมาณการ 

รายได         

1. ดอกเบี้ยรับจากใหสมาชิกกู 2,700,000.00           2,727,584.86          3,089,000.00    

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 20,000.00                11,401.38               10,000.00    

3. คาธรรมเนียมแรกเขา 10,000.00                10,400.00               11,000.00    

4.  รายไดคาปรับ 10,000.00                  3,293.32               11,000.00    

5. รายไดจากคาธรรมเนียมเช็ค 8,000.00                  8,195.00                 8,800.00    

6. รายไดคาธรรมเนียมการสมัครสอบ -                  1,450.00                 1,000.00    

7. รายไดจากคาสนับสนุนการจัดประชุมใหญ 

80,000.00                88,500.00  
   

88,000.00        สามัญประจําป 

8. รายไดเบ็ดเตล็ด 500                36,328.41                    500.00    

9. รายไดอื่น ๆ 10,000.00                  9,236.90               10,000.00    

10. เงินปนผลชุมนุมฯ 500                     607.47                    500.00    

รวมรายได 2,839,000.00           2,896,997.34          3,229,800.00    
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คาใชจาย         

คาใชจายประจํา         

ก.แผนงานบริหาร         

(1) งานบริหารท่ัวไป         

คาตอบแทน         

1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการดําเนินงาน 

7,200.00 
   

9,600.00  
   

8,600.00  

  

    (800 บาท / เดือน 12  เดือน) 

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินงาน 

67,200.00                52,600.00  
   

77,000.00         (14 คน ๆละ 500 บาท/เดือน 12 เดือน) 

3. คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 30,000.00                14,500.00               30,000.00    

     
4. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการเงินกู 

4,800.00 
   

5,000.00  
   

5,500.00        (500 บาท / เดือน 12 เดือน) 

5. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู 

21,600.00                22,300.00  
   

25,800.00       ( 6 คน ๆ ละ 400 บาท/เดือน 12 ) 

6. คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 9,600.00                  1,600.00                 9,600.00    

7. คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่เลขา 

9,500.00 
   

9,500.00  
   

12,000.00        (เดือนละ 1,000/เดือน 12 เดือน) 

8.  คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่เหรัญญิก 

9,500.00 9,500.00 
   

12,000.00        (เดือนละ 1,000/เดือน 12 เดือน) 

9.  คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่บัญชี 

33,500.00 31,000.00 
   

36,000.00        (เดือนละ 3,000/เดือน 12 เดือน) 

10.คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานสินเช่ือ 

21,500.00 21,500.00 
   

24,000.00  

  

    (เดือนละ 2,000/เดือน  12 เดือน) 

11. คาทํางานลวงเวลา 15,000.00 20,100.00              22,000.00    

12. คาตอบแทนหัวหนาสวนการคลัง 

50,000.00 28,000.00 
   

50,000.00       ( รายละ200 บาท / คน / ป) 

13. คาตอบแทนผูดําเนินการเครื่อขาย                 12,000.00    
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14. คาตอบแทนผูชวยปฏิบัติงานสหกรณ                  10,000.00    

9.  คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่ผูจัดการ         
    (เดือนละ 4,000/เดือน 11 เดือน) 45,500.00 38,500.00     

คาใชสอย         

1. คารับรอง 25,000.00                24,485.75               25,000.00    

2. คาของขวัญของที่ระลึก 10,000.00                17,356.50               20,000.00    

3. คาใชจายในการฝกอบรม และศึกษาดูงาน 20,000.00                  5,559.00               50,000.00    

4. คาโทรศัพท 20,000.00                12,364.80               20,000.00    

5. คาไปรษณีย 20,000.00                11,859.00               15,000.00    

6. คาถายเอกสาร 15,000.00                16,419.00               20,000.00    

7. คาใชจายเบ็ดเตล็ด 10,000.00 10,728.65                5,000.00    

8. คาอากรและคาธรรมเนียมธนาคาร 1,000.00 456.89                1,000.00    

9. คาใชจายในการจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําปและจัดทําหนังสือรายงานประจําปฯ 120,000.00 157,279.00 

   
150,000.00  

  

10. คาบริการสื่อสาร Internet ความเร็วสูง
(maxnet) 10,000.00 6,312.50 

   
10,000.00  

  

11. คาเชาสํานักงาน (เดือนละ 1,000) 12,000.00 12,000.00              12,000.00    

12. คาเชาพ้ืนที่wibside 20,000.00                              -                  5,000.00    

13. คาสาธารณูปโภค (คานํ้า คาไฟ) 25,000.00 8,467.08              10,000.00    

14. คาเงินสงเคราะหสมาชิก 5,000.00 6,100.00              10,000.00    

15. คานํ้ามันรถ 12,000.00 11,400.00              10,000.00    

16. กองทุนเงินทดแทน 500 122.15                   500.00    

17. คาซอมแซม 10,000.00 4,850.00                5,000.00    

18. คาสมุดเช็ค 10,000.00 10,500.00              10,000.00    

19. คาทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 
20,000.00 

   
-   

   
20,000.00    

20. คาจางทํา website                  80,000.00    

21. คาใชจายในการดําเนินคดี                    8,650.00           -    

คาวัสดุ         
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1. คาเครื่องเขียนแบบพิมพ/ใบเสร็จรับเงิน 25,000.00                15,244.00               15,000.00    

2. คาวัสดุสํานักงาน 25,000.00                29,475.00               30,000.00    

3.คาวัสดุงานบานงานครัว                 4,965.75               5,000.00    

(2) งานบริหารบุคคล         

หมวดเงินเดือนและคาจาง         

1. เงินเดือนและคาจางเจาหนาที่ 437,280.00 318,577.00            487,000.00    

2.  คาครองชีพ (ช่ัวคราว) 42,000.00 55,340.00              82,000.00    

คาสวัสดิการพนักงาน         

1. คาประกันสังคม 18,282.00 15,544.24              40,000.00    

2. คาบําเหน็จพนักงาน 33,370.00 -               1,450.00               33,650.00    

3. สวัสดิการพนักงาน 5,000.00 2,229.75              12,000.00    

ข.แผนงานธุรกิจ         

(1) งานบริหารท่ัวไป         

1. ดอกเบี้ยจายเงินกูออมทรัพย มช. 317,914.25 484,335.96            700,000.00    

2. ดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณเกษตรหางดงจํากัด 55,000.00 38,576.00     

3. ดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก                  20,000.00    

(2) งานประชาสัมพันธ         

คาใชสอย         

1. แผนการตลาดโครงการสหกรณสัญจร 5,000.00                  5,000.00               20,000.00    

รวมคาใชจายประจํา  1,654,246.25 1,556,448.02         2,237,650.00    

บวก  หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู                  64,489.67      

หัก    คาเสื่อมราคา                  28,445.29      

หัก   หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยตามคําพิพากษา                  31,937.21      

หัก   หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยคางรับ                    3,690.71      

หัก   หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยตามคําพิพากษา                    2,539.91      

ประมาณการกําไรสุทธิ 1,184,753.75 1,338,425.87 992,150.00   
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รายจายเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณสํานักงาน 
(เปนรายจายท่ีไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ แตตองคิดคาเส่ือมราคาทุกป) 

รายจายเพ่ือการลงทุน 

รายการ 
ป 2551 

ประมาณการ ผลการดําเนนิการ 

คาครุภัณฑสํานักงาน   
1.ชุดรับแขก 10,000.00 5,690.00 
2.ตูเก็บเอกสาร 2,200.00 2,300.00 
3.เคร่ืองบันทึกเสียงรายงานการประชุม 3,000.00 ไมไดดําเนินการ 
4.ท่ีดินและอาคาร 2,500,000.00 ไมไดดําเนินการ 
5.ตูเก็บเอกสารขนาดใหญ  6,000.00 8,300.00 
6.โตะทํางาน 5,000.00 3,900.00 
7.เกาอ้ีทํางาน 6,000.00 4,640.00 
8.เคร่ืองพิมพ 1 ชุด 5,000.00 5,000.00 
9.รถมอเตอรไซด 30,000.00 33,900.00 

รวมรายจายเพ่ือการลงทุน 60,200.00 63,730.00 

หมายเหตุ:  งบประมาณท้ังหมดขอนุมัติใหถัวจายได 
 

รายจายเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณสํานักงาน 
(เปนรายจายท่ีไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ แตตองคิดคาเส่ือมราคาทุกป) 

รายจายเพ่ือการลงทุน 

รายการ 
ป 2552 

ประมาณการ ผลการดําเนนิการ 

คาครุภัณฑสํานักงาน   
1.ท่ีดินและอาคาร 5,000,000.00  
2.เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 35,000.00  
3.เคร่ืองบันทึกเสียง 5,000.00  
4.เคร่ืองระบบตูสาขา 5,000.00  
5.เคร่ืองโปรเจคเตอร 30,000.00  
6.พัดลมดูดอากาศ 5,000.00  
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7.คอมพิวเตอรสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 40,000.00  
8.โตะทํางานพนักงาน 20,000.00  
9.เกาอ้ีเหล็กสําหรับนั่งประชุม 15,000.00  
10.โตะยาวสําหรับการประชุม 7 ตัว 21,000.00  
11.ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ตู 10,000.00  
12.โทรทัศนขนาด 21 นิว้ 5,000.00  
13.ตูเซฟ 15,000.00  

รวมรายจายเพ่ือการลงทุน 5,206,000.00   

หมายเหตุ: งบประมาณท้ังหมดขอนุมัติใหถัวจายได 
  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
มติท่ีประชุม: อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10   พิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงนิกูยืม  ประจําปบัญชี   2552 
 เร่ืองเดิม 
 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี   2551  อนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมประจําปบัญชี  2552    ไว
จํานวน 23,000,000  บาท  (ยี่สิบสามลานบาทถวน)    
 ขอเท็จจริง 

1. สหกรณจังหวดัเชียงใหมไดแจงอนุมัตวิงเงินกูยืมประจําป  2551      เปนจํานวนเงิน 
13,000,000.00 บาท   
 2. สหกรณฯ มีหนึ้สินตอสหกรณออมทรัพย มช. จํากัด  ในจํานวนเงิน  12,434,685.75 บาท  (สิบ
สองลานส่ีแสนสามหม่ืนส่ีพันหกรอยแปดสิบหาบาทเจ็ดสิบหาสตางค)  อัตราดอกเบี้ยรอยละ  5.25 และ 5.00  ตอป 
 3.  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดรับเงินจาก สหกรณการเกษตรหางดง  จาํกัด  เปนเงิน
ฝากออมทรัพยพิเศษ  จํานวน   1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากรอยละ  5.5  ตอป 

4. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯไดกาํหนดขยายวงเงินกูยืมสามัญจากเดิม  250,000   
บาท  เปน  500,000  บาท  และเงินกูฉุกเฉินสูงสุดไมเกนิ  15,000  บาท  ทําใหมีสมาชิกยื่นขอกูจํานวนมาก  และ
ปจจุบันจํานวนเงินท่ีมีอยูไมเพียงพอตอความตองการของสมาชิก 
 ขอกฎหมาย 
 ขอบังคับสหกรณ ขอท่ี  17  กําหนดวา  “วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน  ท่ีประชุมใหญอาจกําหนด
วงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกันในปหนึ่ง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซ่ึงกําหนด
ดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด  หรือนายทะเบียน
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 ขอเสนอ 
 คณะกรรมการดําเนินการฯในคราวประชุมคร้ังท่ี  13/2551 วันท่ี  13  พฤษภาคม  2551 เห็นชอบให
ขออนุมัติท่ีประชุมใหญอนุมัติวงเงินกูยืมท่ีสหกรณอาจกูยืมในปบัญชี  2551 จํานวน  34,000,000  บาท  (สามสิบส่ี
ลานบาทถวน)  ท้ังนี้ จะจัดทําโครงการระดมหุน  และรับฝากเงิน  เพื่อสนองตอความตองการการกูยืมเงินของ
สมาชิกสหกรณฯอยางท่ัวถึง 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
มติท่ีประชุม: อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี 11   รับทราบขอเสนอแนะเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 
 ขอบังคับสหกรณฯ ขอท่ี  71  (12)  กําหนดใหท่ีประชุมใหญรับทราบและปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
 จึงขอเชิญเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ  ไดใหขอแนะนํา  เสนอแนะ  ในการดําเนินงานของ สหกรณ
ฯ  ตอท่ีประชุมใหญ 
  ผูตรวจบัญชีและสอบบัญชีสหกรณ  ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย
พนักงานสวนตําบลเชียงใหมจํากัดดังนี้จากการที่ไดตรวจสอบมาสหกรณออมทรัพยจังหวดัเชียงใหมปฏิบัติใหดข้ึีน  
   ดานท่ี 1     จากการไดวิเคราะหคาใชจายในการดําเนนิงาน คอนขางสูง   
   ดานท่ี 2     ทุนสํารอง  ทุนนอย  ท้ังท่ีสหกรณดําเนนิงานมาแลวหลายป  รอบปถัดไปควร จะ
จัดสรรเขาสํารองใหมากกวานี้    
ผลการดําเนนิงานในป 2551   
    สหกรณมีงบดาํเนินงาน 35,000,000.- บาท ในแตละปมียอดเพิ่มข้ึน  8,000,000.-บาทเพ่ิมข้ึน ใน
ธนาคาร 22,000,000.-บาท   ทุนแรงงานสวนใหญ  22,000,000.-บาท  ทุนจากการกูยืม หนี้สินหมุนเวียน  
22,000,000.-บาท  ทุนดําเนนิงานเปนสินทรัพย  สวนใหญลูกหนี้สามารถชําระไดในกาํหนด  ดานการทํากําไร 
สหกรณมีรายไดเพิ่มข้ึน 2,800,000.-บาท    คาใชจาย 2,500,000.-บาท   มีกําไร 1,300,000.-บาท  ลาน  ทํากําไร
คอนขางดี   ทุนสํารองมีปริมาณนอยมาก ป 2550  มีทุนสํารอง 300,000.-บาท เม่ือเทียบกับทุนดําเนินงาน 
26,000,000.-บาท  สวนป 2551  เพิ่มข้ึนเพยีงเล็กนอย  450,000.-บาท   ทุนดําเนนิการเพิ่มข้ึน  35,000,000.-บาท   
เม่ือเทียบกนัหางกันเพยีงเล็กนอย  จะทําใหสหกรณไมดีเทาท่ีควร  ตามรายละเอียดภาคผนวก 3  
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  เจาหนาท่ีจากสํานักงานสหกรณจังหวดัเชียงใหม   ไดเสนอแนะเกีย่วกบัการดําเนินงานสหกรณ
ออมทรัพยพนกังานสวนตําบลเชียงใหม จาํกัด  เพิ่มเติมดังนี้ในวาระท่ี 8  กับวาระท่ี 10  ใหสหกรณดําเนนิการต้ังแต
วันพรุงนี้ ภายใน 30 วนั ขอความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ   วาระท่ี 8 เนื้อหาเพิ่มเติมขอบังคับ หากเกนิ 30 
วันก็ตองประชุมใหมอีกคร้ังหนึ่งสําหรับวาระที่  10  การกําหนดวงเงินกูยืมขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ภายใน 30 วัน  ตามขอบังคับ วาทําไมสหกรณถึงมีขออนุญาตไวใหกรรมการกูเงินไดไมเกิน 34,000,000.-บาท ตาม
ขอบังคับท่ีสหกรณจะกําหนดวงเงินกูยืมไดไมเกนิทุนเรือนหุนของสหกรณท้ังหมด  ทุนเรือนหุน 20 ลานรวมเงิน
สํารอง คูณ 1.5 ทา เทากับ 34 ลาน จะใชไดก็ตอเม่ือสหกรณขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนภายใน 30 วันหาก
เกินจะตองประชุมใหม  เร่ืองท่ี  2 ภาคผนวก หนา 72-73  ยางปท่ี 9  มี  23,580,000.-  บาท มีสมาชิก 1,350  คน ทุน
เรือนหุนเฉล่ียตอคน 15,000 บาท  ปนผล  4.75 บาท  คนละ 713  บาท   
    ขอเสนอแนะ  ขอสมาชิกชวยกันซ้ือหุนเพือ่เงินทุนจะไดมากข้ึน ตัวอยาง 1,350 คน  ถือหุนคนละ 
50,000  บาท จะมีเงินทุนหมุน 67.5 ลานบาท  ดูจากปนี้เปนท้ังระยะส้ัน-ยาว 12 ลานบาท  มีคนละ 20 ลานบาท กูมา 
12 ลานบาท ถาหุนคนละ 50,000 บาท  ก็จะมี 67 ลานบาท  คงจะมีเงินหมุนเวยีนเพียงพอ สมาชิกก็จะไดรับ
ประโยชน เงินปนผล 4.75 บาท ถาเพิ่มหุนอีกนิดกด็ีกวาธนาคาร ปท่ีแลวกําไร 1.04 ลาน ปนี้ 1.3 ลาน เพิ่มข้ีน 
300,000 กวาบาท  เปนขอเสนอแนะท่ีนํามาฝากสมาชิกทุกทาน 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  12   พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําปบัญชี  2551 
 1.เร่ืองเดิม 
 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2550 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 ไดเลือกสมาชิก สหกรณ
จํานวน 2  คน  เพื่อแตงต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการประจําปบัญชี  2550  ของสหกรณ คือ   

1) นางศิริกุล  เพลิดเพลิน  หัวหนาสวนการคลัง อบตเชิงดอย     อําเภอดอยสะเก็ด 
2) นางสาวเปรมใจ   บัวใส หัวหนาสวนการคลัง        อบต.สันกลาง         อําเภอสันปาตอง 

 2.ขอเท็จจริง 
 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ท้ัง  2  คน  ไดครบวาระต้ังแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และปฏิบัติ
หนาท่ีไปพลางจนกวาจะมีผูดํารงตําแหนงแทน 
 3.ขอกฎหมาย 
 ขอบังคับสหกรณขอท่ี   102   ความวา  “ผูตรวจสอบกิจการ  ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี     การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ      
เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป      จํานวน 2  คน     (ไมเกินหาคนหรือ หนึ่งนิติบุคคล) 
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 ท่ีประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ      หรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําใน สหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได”  
 ขอ  103  การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา
หนึ่งปทางบัญชีสหกรณ  ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม  ก็ใหผูตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 
 ผูตรวจสอบกจิการซ่ึงออกไปนั้น  อาจไดรับเลือกตั้งซํ้า 
                        4. ขอเสนอ 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจการสหกรณดังนี้.- 
 1. กําหนดจํานวนของผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําปบัญชี 2552  จํานวน 2 คน 
 2. เลือกต้ังสมาชิกสหกรณหรือบุคคลภายนอก   โดยใหสมาชิกเปนผูเสนอรายช่ือตามท่ีไดกําหนด
ไวในขอ  1.  หากมีผูเสนอช่ือไมเกินจํานวนท่ีกําหนดไวในขอ  1.  ถือวาผูถูกเสนอช่ือซ่ึงไดยินยอมตอท่ีประชุมใหญ  
ไดรับเลือกตั้งโดยไมตองลงมติเห็นชอบ 
  ท่ีประชุมไดเสนอดังนี้  
   1) นางสโรชา   รินชุมภู    หัวหนากองคลัง  เทศบาลตําบลทาศาลา  อําเภอเมืองเชียงใหม      
    2) นางพรวิลัย  วรผล      หัวหนาสวนการคลัง อบต.แมสา  อําเภอแมริม   
   3) น.ส.อุไรภรณ ปญญา  หัวหนาสวนการคลัง อบต.น้ําแพร อําเภอหางดง    โดยมีสมาชิกในท่ี
ประชุมรับรอง   แตเนื่องจาก  นางสโรชา  รินชุมภู   หวัหนากองคลัง  เทศบาลตําบลทาศาลา  ไมอยูในท่ีประชุมซ่ึง
ตองใหความยนิยอม   และไมมีผูใดเสนอรายช่ือผูอ่ืนอีก   
มติท่ีประชุม:        ผูท่ีถูกเสนอช่ือท้ังสองคน  คือ   นางพรวลัิย  วรผล     หัวหนาสวนการคลัง อบต.แมสา  อําเภอแม
ริม  และนางสาวอุไรภรณ  ปญญา  หัวหนาสวนการคลัง  อบต.น้ําแพร  อําเภอหางดง  ไดรับเลือกเปนผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณประจําปบัญชี  2552 
 

ระเบียบวาระท่ี  13   พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดท่ี 9  (แทนตําแหนงท่ีวาง) 
 เร่ืองเดิม 

  มติท่ีประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี 2550 ไดเลือกตั้งคณะกรรมการการดําเนินการ ชุดที่ 8 ของ
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากดั จํานวน 15 คน  ดังนี ้
  1) วาท่ี ร.ต.ประสงค  ไชยวรรณ   ประธานกรรมการดําเนินการฯ    วาระท่ี 1 ปท่ี 2 
  2) นายธนาธิศย  หงษทอง   รองประธานกรรมการดําเนนิการฯ วาระท่ี 2 ปท่ี 2 
  3) นายพยับ  แจมหมอ  รองประธานกรรมการดําเนนิการฯ วาระท่ี 2 ปท่ี 2 
  4) นายภิชาติ  เทพชา  กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 2 ปท่ี 1 
  5) นายสักการ  ณิยกูล  กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 2 ปท่ี 1 



25 

 

  6) นางพนาไพร  คุมสดวก กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 2 ปท่ี 2 
  7) นางอัญชลี  ทองคํา     กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 2 
  8) นางสาวชวนพิศ  เพลัย  กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 2 
  9) ส.อ.สุรินทร  ทาเกิด  กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 
  10)นายพิพัฒน  วรสิทธิดํารง กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 
  11)นายสิทธิพล  หมอสมบูรณ กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 
  12)นางศิริลักษณ  ทรายเหนอื กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 
  13)นายสมบุญ  หิรัญยโชติ กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 
  14)นายวรกานต  สุภากาศ  กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 
  15)นายณรงคฤทธ์ิ  ทายะ  กรรมการดําเนนิการฯ   วาระท่ี 1 ปท่ี 1 

 ขอเท็จจริง 
  1.  ในปบัญชี 2551 มีคณะกรรมการดําเนนิการท่ีครบวาระดํารงตําแหนง และตองพนจากตําแหนง
จํานวน 7 คน (รวมประธานกรรมการดําเนนิการ) ประกอบดวย 
  1) วาท่ี ร.ต.ประสงค  ไชยวรรณ   ปลัด ทต.ทาศาลา  (ประธานกรรมการ)   วาระท่ี 1 ปท่ี 2 
  2) นายธนาธิศย  หงษทอง    ปลัด ทต.เชิงดอย   วาระท่ี 2 ปท่ี 2 
  3) นายพยับ  แจมหมอ   ผอ.กองชาง ทต.สุเทพ  วาระท่ี 2 ปท่ี 2 
  4) นางพนาไพร  คุมสดวก รกน.ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทต.สุเทพ   วาระท่ี 2 ปท่ี 2 
  5) นางอัญชลี  ทองคํา      จนท.วิเคราะหนโยบายฯ ทต.สุเทพ    วาระท่ี 1 ปท่ี 2 
  6) นางสาวชวนพิศ  เพลัย   รกน.ผอ.กองคลัง ทต.สุเทพ   วาระท่ี 1 ปท่ี 2  
  2.  เนื่องจากมีกรรมการดําเนนิการลาออกซ่ึงตองเลือกตั้ง  จํานวน  1  คน  คือ นายพิพัฒน   
วรสิทธิดํารง รวมตองเลือกกรรมการแทนผูท่ีครบวาระและผูท่ีลาออก  จํานวน  7  คน 
 ขอกฎหมาย 
 ขอบังคับสหกรณฯ  ขอท่ี 74   ความวา “กําหนดเวลาอยูในตําแหนง    คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้ง ให
กรรมการดําเนนิการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาํเนินการสหกรณท้ังหมดโดย
วิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ  ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการ
ท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระ  หรืออยูนานที่สุด  ออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
 เม่ือครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม  แตตองไมเกินหนึ่งรอยหา
สิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีสหกรณ 
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 กรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงตองพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได  แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน 
                    ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงท้ังคณะ ใหกรรมการดําเนินการท่ีไดรับเลือกตั้งใหม
อยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก  และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ขอเสนอ 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูมีความรูความสามารถ   เสียสละเพื่อสวนรวม  และมี
เวลาพอสมควร  เปนกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวาง  โดยจะเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการจํานวน  
1 คน  เปนลําดับแรก  และเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอีกจํานวน  6  คน  โดยมีกติกาดังนี้ 
 1.เสนอช่ือสมาชิกสหกรณไมจํากัดโดยมีผูรับรอง  จํานวน  2  คน 

2.ใชวิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ 
  3.สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งไดไมเกิน  1  คร้ัง    สําหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการ
ดําเนินการ  และไมเกิน   6  คร้ัง  สําหรับการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
  4.ผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับจนครบจํานวนท่ีเลือกต้ัง  ถือวาไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ 
 5.หากมีผูถูกเสนอช่ือ มีไมเกินจํานวนท่ีจะเลือกตั้ง  ถือวาผูถูกเสนอช่ือไดรับการเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญ  โดยไมตองลงคะแนนเสียง 
   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการกอน   โดยสมาชิกได
เสนอช่ือ วาท่ี ร.ต. ประสงค  ไชยวรรณ  ปลัด ทต.ทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีสมาชิกใน
ท่ีประชุมรับรอง  2  คน   และท่ีประชุมไมมีผูใดเสนอรายช่ือเพ่ิมเติมอีก  จึงถือวา  วาท่ี ร.ต. ประสงค  ไชยวรรณ  
ไดรับเลือกเปนประธานกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ไดโดยไมตองลงคะแนนเสียง 
 ตอมาท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกฯ  ตามลําดบั  จํานวน  7  คนเพื่อเปนคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณฯ แทนตําแหนงท่ีครบวาระ  ดังมีรายช่ือตอไป 
  1)  สิบเอกเจตนิพัทธ  จริยา    ปลัด ทต.ทาขาม  อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีสมาชิกในท่ี
ประชุมรับรอง  2  คน 
  2)  นางอัญชลี  ทองคํา     เจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน  เทศบาลตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม  โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมรับรอง  2  คน 
  3) นายเกรียงไกร  จันณะคํา  หัวหนาสวนโยธา  อบต.แมแตง  อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม  
โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมรับรอง  2  คน 
  4) นายอินทปตร  บุญทวี   ปลัด อบต.แมวนิ  อําเภอแมวาง  จังหวดัเชียงใหม  โดยมีสมาชิกในท่ี
ประชุมรับรอง  2  คน 
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  5) นางสาวชวนพิศ  เพลัย    นักวิชาการคลัง  เทศบาลตําบลสุเทพ  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม   
โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมรับรอง  2  คน 
  6) จาสิบเอกศรันยพงษ  จันทรนวล  ปลัดอบต.สันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม   
โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมรับรอง  2  คน 
  7) นางสาวอุษาณากรณ   พรหมาวัฒน   หวัหนากองชาง   เทศบาลตําบลเชิงดอย  อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวดัเชียงใหม  โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมรับรอง  2  คน 
  โดย  จาสิบเอกศรันยพงษ  จนัทรนวล  ปลัด อบต.สันผักหวาน  อําเภอหางดง  จังหวดัเชียงใหม  
ไดขอสละสิทธ์ิ   ทําใหมีจํานวนคณะกรรมการดําเนินการ ครบจํานวนท่ีวาง 6 คน และท่ีประชุมไมมีผูใดเสนอ
รายช่ือเพ่ิมเติมอีก  จึงถือวาท้ังหมดไดรับเลือกเปนคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณฯไดโดยไมตองลงคะแนนเสียง 
มติท่ีประชุม: คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี  9  ของสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม  จํากัด 
จํานวน  15  คน  ดังนี้   
 1) วาท่ีร.ต.ประสงค        ไชยวรรณ ประธานกรรมการดําเนินการฯ วาระท่ี   2   ปท่ี  1 
 2) นายอภิชาติ         เทพชา  กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี   2   ปท่ี  2 
 3) นายสักการ        ณิยะกูล  กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 2  ปท่ี  2 
 4) ส.อ.สุรินทร       ทาเกิด  กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  2 
 5)  นายสิทธิผล  หมอสมบูรณ กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  2 
 6)  นางศิริลักษณ  ทรายเหนือ กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1  ปท่ี  2 
 7) นายสมบุญ  หิรัญยโชติ กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  2 
 8)  นายวรกานต  สุภากาศ  กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  2 
 9)  นายณรงคฤทธ์ิ ทายะ  กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  2 
 10) สิบเอกเจตนิพัทธ   จริยา    กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  1 
 11) นางอัญชลี    ทองคํา    กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 2 ปท่ี  1 
 12) นายเกรียงไกร  จันณะคํา กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี   1 ปท่ี  1 
 13) นายอินทปตร   บุญทวี    กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  1 
 14) นางสาวชวนพิศ   เพลัย    กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 2 ปท่ี  1 
 15) นางสาวอุษาณากร    พรหมวัฒน   กรรมการดําเนนิการฯ  วาระท่ี 1 ปท่ี  1 
 
ระเบียบวาระท่ี 14 เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถามี) 
 -  ไมมี 
ปดประชุมเวลา  17.30  น. 
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