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สารประธาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด
สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ดำ� เนินกิจการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 20 ในฐานะที่ผมด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ 19 รู ้สึกภาคภูมิใจกับการเจริ ญเติบโตของสหกรณ์เป็ นอย่างยิง่
โดยเฉพาะปี 2562 ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจขาลง สหกรณ์ฯ บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งผลให้ผลประกอบการของสหกรณ์ดีข้ ึน ภายใต้การบริ หารงานของคณะกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ 19
มุ่งเน้นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์เป็ นส�ำคัญ อาทิเช่น การเพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการ
ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ, การให้บริ การรับเงินฝากจากสมาชิกโดยให้ผลตอบแทนสู งกว่าสถาบันการเงินอื่น
และการจัดสวัสดิการให้สมาชิกและครอบครัว เป็ นต้น
		
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึ กษาสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่ วมมือกับสหกรณ์ ในการสนับสนุน
กิจการสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้
		
สุ ดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัย จงคุม้ ครองให้สมาชิกทุกท่าน ประสบแต่
ความสุ ข ความเจริ ญ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2563 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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คณะกรรมการด�ำเนินงานชุดที่ ๑๙

นายสักการ ณิยกูล
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

นางณิสรา มีราจง
เลขานกุาร

นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
กรรมการ

นางพวงผกา พรหมมา
กรรมการ
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นายอภิชาติ เทพชา
รองประธานกรรมการ

สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานกรรมการ

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
เหรัญญิก

นางศิรินภา วิเชียรโชติ
กรรมการ

นางทัศพร ขอดแก้ว
กรรมการ

นายชินวัตร นิลบรรพต
กรรมการ

นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
กรรมการ

นายประเสริฐ เงินท๊อก
กรรมการ

นางสาวจันทิมาพร ทองนาค นายพลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ
กรรมการ
กรรมการ

นางจินตนา หวันแดง
กรรมการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายอินทปัตร บุญทวี
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางณัฐมน โปกปัน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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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 2562

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ณ เทศบาลต�ำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่

โครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์ 2562

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1)

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562

7

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ภาพกิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2561

โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จ�ำกัด

โครงการอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิกสหกรณ์
ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลสันผักหวาน จ.เชียงใหม่

ท�ำบุญส�ำนักงาน เนื่องในโอกาส สหกรณ์ฯ ครบรอบ 19 ปี
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นายอ๊อด ศิริ เสียชีวิต
วันทีี่ 4 มกราคม พ.ศ.2562

นายภูษิต ทองคำ� เสียชีวิต
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562
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ที่ สอ.ขถ.ชม.ว. 070 / 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
330/9-10 หมูบ่ า้ นเชียงใหม่แลนด์ ตาบลช้างคลาน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่ อง
เรียน

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี บัญชี 2562
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ทุกท่าน

ด้วย สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จากัด ได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุ มใหญ่ ช้ัน 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตาบล
ท่ าศาลา อาเภอเมื อง จังหวัด เชี ยงใหม่ เริ่ ม ลงทะเบี ย นตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็ นต้น ไป ซึ่ งมี ระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2562
3.2 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2562
3.3 รับทราบข้อเสนอแนะจากสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
3.4 รับทราบข้อเสนอแนะจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2562
4.2 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
4.3 พิจารณาอนุมตั ิแผนพัฒนาสหกรณ์ และงบประมาณ ประจาปี 2563
4.4 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2563
4.5 พิจารณากาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ประจาปี 2563
4.6 พิจารณากาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันของสหกรณ์ ประจาปี 2563
4.7 พิจารณานาเงินรอตรวจสอบเข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
4.8 การพิจารณาและการเสนอชื่อผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจาปี 2563
4.9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
4.10 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 20 ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ

( นายสักการ ณิ ยกูล )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด

หมายเหตุ

1. ลงทะเบียนลงลายมือชื่อเข้าร่ วมประชุม เวลา 12.00 น.

2. ปิ ดลงทะเบียนเข้ าประชุมเวลา 14.00 น.
3. หลังจากปิ ดรับลงทะเบียน สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาจ่ายค่าพาหนะไม่วา่ กรณี ใดใดทั้งสิ้น
4. ค่าพาหนะ 400 บาท/คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-27719
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ผลการดาเนินงานประจาปี
พ.ศ. 2557 – 2561
รายการ
จานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,614

1,511

1,478

1,472

1,426

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

77,740,540.00
3,614,446.99

331,592.61

316,592.61

329,292.61

1,329,876.44

1,912,536.60

เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (บาท)
ระหว่างปี

51,426,670.00

72,602,935.00

51,176,310.00

64,800,858.00

68,561,090.00

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้น

(บาท) 114,589,474.32 127,460,593.75 123,991,705.46 129,550,121.08 126,964,421.70

หนี้สินทั้งสิ้น

(บาท)

57,413,049.97

63,526,157.15

50,943,996.36

49,098,830.65

38,129,352.77

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
(ขาดทุนสุทธิ)

(บาท)
(บาท)
(บาท)

10,222,447.27
11,442,942.40

11,064,487.83
7,642,359.77

11,162,554.81
4,642,379.34

10,742,457.06
5,179,129.97

11,018,389.34
5,450,844.00

(1,220,495.17)

3,422,128.06

6,520,175.47

5,563,327.09 5,567,545.34
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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 วมประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2562
		
นายสักการ ณิ ยกูล ประธานกรรมการด�ำเนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์
และแนะน�ำผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ
1.2 องค์ ประชุม
		
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด พ.ศ.2561
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 ..............คน จึงถือว่าครบ
องค์ประชุม
ที่ประชุม :
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ อสงรา  
รับรองรายงานการประชุ
มใหญ่ สามัญประจ
2562
		นางณิ
มีราจง เลขานุการคณะกรรมการด�
ำเนินาปี
การชุ
ดที่ 19 เสนอทีป่ ระชุ ม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2562  

นางณิ ส รา มี ราจง เลขานุ ก ารคณะกรรมการดาเนิ น การ เสนอที่ ประชุ ม พิ จารณารับ รอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2561
มใหญ่ สวามันท้ญอประจ
สหกรณ์รายงานการประชุ
ออมทรัพย์ ข้าราชการส่
งถิน่ าปีเชีย2561
งใหม่ จ�ำกัด
สหกรณ์
ออมทรั
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นเชีย14.00
งใหม่น.จากัด
วันอาทิ
ตย์ พทีย์่ 28  เมษายน  2562  เวลา
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ช้ัน 2 อาคารศาลาสหกิ
อ�ำเภอเมื
วันอาทิตย์ ที่ จ28เทศบาลต�
เมษายนำบลท่
2562าศาลา
เวลา 14.00
น. องเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้ องประชุ มใหญ่ ช้ ัน 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตาบลท่ าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ อง เสนอเพื่อรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3
3.1  เรื่ องรับทราบรายงานผลการด�ำเรืเนิ่ อนงงานสหกรณ์
เสนอเพื่อใรันรอบปี
บทราบ  2562

ทางคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด    
3.1 เรื่ อชุงรัดทีบ่ ทราบรายงานผลการด
นรอบปี 2562
2562ดังนี้
19 ขอรายงานผลการด�าเนิ
ำเนินนงานสหกรณ์
งานสหกรณ์ ใในรอบปี
ทางคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
ผลการด�ำเนินงานปีาเนิ2562  เปรี
ยบเทียใบปี
  2561 2562 ดังนี้
ชุดที่ 181.ขอรายงานผลการด
นงานสหกรณ์
นรอบปี
1. ผลการดาเนินงานปี 2562 เปรียบเทียบปี 2561
รายการ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
เพิม่ (ลด)
จานวนสมาชิก
(คน)
1,472
1,426
-46
ทุนเรื อนหุ ้น
(บาท)
70,608,620.00
77,740,540.00
+7,131,920.00
ทุนสารอง
(บาท)
2,949,466.90
3,614,446.99
+664,980.09
ทุนสะสมตาม
(บาท)
1,329,876.44
1,912,536.60
+582,660.16
ข้อบังคับ
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ระหว่างปี

(บาท)

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น
หนี้สินทั้งสิ้ น

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

64,800,858.00

68,561,090.00

+3,760,232.00

10,742,457.06
5,179,129.97
5,563,327.09
129,550,121.08
49,098,830.65

11,018,389.34
5,450,844.00
5,567,545.34
126,964,421.70
38,129,352.77

+275,932.28
+271,714.03
+4,218.25
-2,585,699.38
-10,969,477.88

ำนวนสมาชิกกณณวัวันนสิสิ้น้ นปีปี2562
2562
2. 2.จจ�านวนสมาชิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 591 คน 		
หญิง 835 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 591 คน
หญิง 835 คน
				
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จ�ำนวน
1,426 คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จานวน 1,426 คน
โดยมีรรายละเอี
ายละเอียยดการเปลี
ดการเปลี่ย่ยนแปลงระหว่
นแปลงระหว่างปี
างปีดัดังนีงนี้ ้
โดยมี
จ�จำนวนยอดสมาชิ
1,472
านวนยอดสมาชิกก ยกมา
ยกมา ณณวัวันนทีที่ ่3131ธัธันนวาคม
วาคม2561		
2561
1,472 คน
คน
สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปี บัญชี 2562				
117 คน
สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปี บัญชี 2562
117 คน
สมาชิกลาออกในรอบปี บัญชี 2562				
163 คน
สมาชิอกยอดสมาชิ
ลาออกในรอบปี
163 คน
คน
คงเหลื
ก ณ บัวัญนชีที่ 3125ธั62นวาคม 2562			
1,426
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,426 คน
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3. ทุนเรื อนหุ้น เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิ ก เงินรับฝาก ปี 2558-2562
รายการ

หน่วย : บาท
พ.ศ.2562

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ทุนเรื อนหุ ้น
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก

55,077,730.00

58,334,670.00

63,994,860.00

70,608,620.00

77,740,540.00

51,426,670.00

72,602,935.00

51,176,310.00

64,800,858.00

68,561,090.00

เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น

1,079,845.13
0.00

1,336,855.15
0.00

2,934,232.32
0.00

7,941,514.28
10,000,000.00

12,211,042.69
0.00

4. การให้ บริการสิ นเชื่ อแก่สมาชิ กปี 2561-2562
ประเภทของเงินกู้

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

เพิม่ (ลด)

หน่วย : บาท
เป้ าหมาย
ปี 2563
20,000,000.00
26,400,000.00
3,600,000.00
8,400,000.00
264,000.00
0.00

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

18,140,430.00 19,490,430.00
34,475,700.00 26,092,100.00
4,078,300.00 3,805,000.00
7,890,628.00 9,336,109.00
80,800.00
255,890.00
135,000.00
0.00

+1,350,000.00
-8,383,600.00
-273,300.00
+1,445,481.00
+175,090.00
-135,000.00

(บาท)
เงินกูโ้ ครงการสวัสดิการฯ (บาท)
รวม
(บาท)

0.00 2,421,561.00
0.00 7,160,000.00
64,800,858.00 68,561,090.00

+2,421,561.00 2,000,000.00
+7,160,000.00 7,000,000.00
+3,760,232.00 67,664,000.00

เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
เงินกูท้ ุนเรื อนหุ น้
เงินกูเ้ พื่อซื้ อสิ นค้า
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื น
สวัสดิการ
เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้

15

15

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

5. รายได้ ค่ าใช้ จ่าย กาไรสุ ทธิ ปี 2558 – 2562
รายการ
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุ ทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วย: บาท

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

10,222,447.27
11,442,942.44
(1,220,495.17)

11,162,554.81
7,642,359.77
6,520,175.47

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท
พ.ศ.2562

11,064,487.83 10,742,457.06 11,018,389.34
4,642,379.34 5,179,129.97 5,450,844.00
3,422,128.06 5,563,327.09 5,567,545.34

รายได้ , ค่ าใช้ จ่าย, ก�ำไรสุ ทธิปี 2558-2562
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6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2558-2562
รายการ (บาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุนสหกรณ์

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

114,589,474.32 127,460,593.75 123,991,705.43 129,550,121.08 126,964,421.70
57,413,049.97 63,526,157.15 50,943,996.36 49,098,830.65 38,129,352.77
57,176,424.35 63,934,436.60 73,047,709.07 80,451,290.43 88,835,068.93

หน่วย: บาท

ทีป่ ระชุ ม: .....................................................................................................................................................
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3.2  เรื่ องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
ส� ำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31  ธันวาคม  2562
เรียน  ทีป่ ระชุมใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิน่ เชียงใหม่ จ�ำกัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ และ
นางณัฐมน โปกปัน เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี บัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอ�ำนาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เป็ นประจ�ำ ทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และ
ข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ส�ำหรับผลการตรวจสอบประจ�ำปี 2562
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.  วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 ระเบียบข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ� หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุม
ของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท�ำบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี
ให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด รวม
ถึงระเบียบและค�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 และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ
สหกรณ์ 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 1,472 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 117 คน ออกจากสหกรณ์
163 คน สมาชิกคงเหลือสิ้ นปี 1,426 คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์ฯ มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้ น 126,964,421.70 บาท
และ ในรอบปี สหกรณ์ มีรายได้ท้ งั สิ้ น 11,018,389.34 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 5,450,844.00 บาท ในสิ้ นปี
บัญชี 2562 ทางสหกรณ์มีผลก�ำไรสุ ทธิ 5,567,545.34 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 นปัจจุบนั
พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้
โปรแกรมระบบงานของบริ ษทั ไอโซแคร์ซิสเตมส์ จ�ำกัด ท�ำให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และ
รายงานต่างๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ ว และสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3.4   ด้ านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จ�ำนวนเงิน 16,987.08 บาท ซึ่งอยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของ นายภมรพล กาลอ ต�ำแหน่งหัวหน้าการเงินและบัญชี และเงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตามบัญชี
ณ วันสิ้ นปี จ�ำนวน 5,977,638.69 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
3.5  ด้ านสิ นเชื่ อ
สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 550 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
19,490,430.00 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ		
จ�ำนวน 418 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
49,070,660.00 บาท
				
รวมสหกรณ์ จ่ายเงินให้ ก้รู ะหว่างปี
   68,561,090.00 บาท
วันสิ้ นปี มีเงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 249 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
6,216,112.49 บาท
2. เงินกูส้ ามัญ		
จ�ำนวน 860 สัญญา
จ�ำนวนเงิน
99,713,128.31 บาท
			
รวมสหกรณ์ มเี งินกู้ให้ สมาชิกคงเหลือ   
  105,929,240.80 บาท
การให้กเู้ ป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่ วนใหญ่ถูกต้อง
เรี ยบร้อย มีขอ้ บกพร่ องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็ นสาระส�ำคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
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3.6  ด้ านทุนเรื อนหุ้น
ทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิจการในการสอบถามเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกสหกรณ์จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อน�ำมาปรับข้อมูลฐานเงินเดือนของสมาชิกสหกรณ์
ในระบบให้เป็ นปัจจุบนั พร้อมกับปรับเงินค่าหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเงินได้รายเดือนที่แท้จริ ง
และถูกต้อง แต่เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั สมาชิกสหกรณ์ฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในการครอง
ชีพเพิม่ ขึ้น ทางสหกรณ์ฯ จึงได้กำ� หนดถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุน้ พ.ศ. 2563 ใหม่ ซึ่งระบุให้
สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งส่ งค่าหุน้ เป็ นรายเดือน ตามอัตราส่ วนของจ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน จากเดิมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 4 เป็ น ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
3.7  ด้ านการลงทุน
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนกับแหล่งเงินทุนภายนอก 3 แห่ง คือ
1. ซื้อหุน้ และเงินฝากประจ�ำของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัดในระยะสั้น
โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบของเงินปันผลในแต่ละปี และดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�ำในอัตราผล
ตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
2. เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จ�ำกัด เพื่อส�ำรองไว้ใช้เป็ นเเงินทุน
หมุนเวียน ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจเชียงใหม่ จ�ำกัด เพื่อรับดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์พิเศษในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3.8  ด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากให้บริ การสมาชิกสหกรณ์ 4 ประเภท คือ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์เงินกู้ 2 %			
จ�ำนวนเงิน
1,162,509.15 บาท		
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 %		
จ�ำนวนเงิน
97,069.99 บาท
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %			
จ�ำนวนเงิน
45,706.69 บาท
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 %		
จ�ำนวนเงิน
10,109,845.59 บาท
		
รวมเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์
     11,415,131.42   บาท
3.9  การติดตามผลและการแก้ ไขปรับปรุง
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ
และ ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการรับทราบ ซึ่งทาง
สหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการปฏิบตั ิและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน เรี ยบร้อย
แล้ว
		
		
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ 				
(นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ )		
ผูต้ รวจสอบกิจการ				

ณัฐมน โปกปัน
(นางณัฐมน โปกปัน)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ทีป่ ระชุม: .....................................................................................................................................................
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3.3  เรื่ องรับทราบข้ อเสนอแนะจากส� ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัดเชียงใหม่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ทีป่ ระชุม: ...............................................................................................................................................
3.4  เรื่ องรับทราบข้ อเสนอแนะจากส� ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ทีป่ ระชุม: ...............................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.1  เรื่ องพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�ำปี 2562
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4.24.2  เรื
เรื่ อ่งพิ
ดสรรกํ
าไรสุ
ทธิทปธิระจํ
าปี ำ2562
องพิจารณาอนุ
จารณาอนุมัตมิกตั ารจั
กิ ารจั
ดสรรก�
ำไรสุ
ประจ�
ปี 2562
ในรอบปี
บัญชี 2562
มีกำ� ไรสุมที กธิ ําจ�ไรสุ
ำนวนท ธิ5,567,545.34
บาท คณะกรรมการด�
ำเนินการ
ในรอบปี
บัญ ชีสหกรณ์
2562 สหกรณ์
จํา นวน 5,567,545.34
บาท คณะกรรมการ
ฯ ชุดที่ 19
เสนอที
่ประชุ่ปมพิระชุ
จารณาอนุ
มตั ิการจั
ำไรสุ ทาไรสุ
ธิดงั ทกล่ธิ ดาวงั กล่ให้าวเป็ให้
นไปตามข้
อ
ดํสหกรณ์
าเนินการสหกรณ์
ฯ ชุ ดทีจึง่ 19
จึงเสนอที
มพิจารณาอนุ
มตั ดิกสรรก�
ารจัดสรรกํ
เป็ นไปตาม
บังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้ ้
รายการ
ปี 2562
ปี 2561
บาท
%
บาท
%
กําไรสุ ทธิ
5,567,545.34 100.00 5,563,327.09 100.00
1. ทุนสํารอง
618,928.34 11.11 619,997.09 11.14
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

2. ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

30,000.00

0.54

30,000.00

0.54

63.06 3,146,330.00

56.55

ไม่เกินร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท

3. เงินปั นผลตามหุน้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก
ร้ อยละ 5.00 ไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

3,510,978.00

4. เงินเฉลี่ยคืน อัตราร้ อยละ 5.00 ให้แก่สมาชิก

457,639.00

8.22

507,000.00

9.11

5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

520,000.00

9.34

500,000.00

9.00

50,000.00

0.90

100,000.00

1.80

200,000.00

3.59

280,000.00

5.03

30,000.00

0.54

30,000.00

0.54

100,000.00

1.80

250,000.00

4.49

50,000.00

0.90

100,000.00

1.80

(ปี 2561 ร้อยละ 5.00)

ตามส่วนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูร้ ะหว่างปี
ที่สมาชิกทําไว้กบั สหกรณ์ระหว่างปี
(ปี 2561 ร้อยละ 5.00)
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุน้ สมาชิกในวันสิ้นปี

7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ10 ของกําไรสุทธิ

9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิกฯ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน
รวม

5,567,545.34 100.00 5,563,327.09 100.00

* ส่วนกําไรสุทธิที่เหลือ(ถ้ามี) ให้จดั สรรเข้าเป็ นทุนสํารองทั้งสิ้น

มติทปี่ ระชุม: .............................................................................................................................................

มติทปี่ ระชุ ม: ......................................................................................................................................................
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กลยุทธ์
1. การพัฒนาสูม่ าตรฐาน

2.1 ระดับความสาเร็จจากการปรับปรุง
แก้ไข เพิม่ เติม หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้สอดคล ้องกับ
กฎหมายสหกรณ์
3.1 ระดับความสาเร็จจากการจัดทา
แผนพัฒนาสหกรณ์ แผนปฏิบตั กิ าร
และงบประมาณประจาปี 2564

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

3. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์
แผนปฏิบตั กิ าร และงบประมาณ
ประจาปี 2564

3.1 สหกรณ์มแี ผนพัฒนาสหกรณ์
แผนปฏิบตั กิ าร และงบประมาณ
ประจาปี 2564

2.1 สหกรณ์มหี ลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์สอดคล ้องกับ
กฎหมายสหกรณ์

คณะกรรมการอานวยการ

คณะกรรมการอานวยการ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. โครงการศึ ก ษาแนวทางและวาง 1.1 ความสาเร็จจากผลการประเมินตาม 1.1 สหกรณ์มกี ารวางระบบการบริหาร คณะกรรมการอานวยการ
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ใน และดาเนินงานการบริหารจัดการ
ระดับดีเลิศ(A) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ตามเกณฑ์การจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความสาเร็จ
ร้อยละ 70

4.3  เรื
จารณาอนุ
มตั มแิ ัตผนพั
ฒฒ
นาสหกรณ์
4.3 ่ อเรืงพิ
่ องพิ
จารณาอนุ
แิ ผนพั
นาสหกรณ์และงบประมาณ
และงบประมาณประจ�
ประจำปีาปี2563
2563
แผนพัฒแผนพั
นาสหกรณ์
ประจ�ำประจ
ปี 2563
ฒนาสหกรณ์
าปี 2563
ยุทยุธศาสตร์
ฒฒนานาการจั
ดองค์
ระดับบมาตรฐานสหกรณ์
มาตรฐานสหกรณ์ในระดั
ในระดับบดีดีเลิเลิศศ(A)จากกรมส่
(A)จากกรมส่งเสริ
งเสริมสหกรณ์
มสหกรณ์
ทธศาสตร์ทที่ 1่ี 1การพั
การพั
การจั
ดองค์กรกรโครงสร้
โครงสร้างและระบบบริ
างและระบบบริหหารงานสหกรณ์
ารงานสหกรณ์ใให้ห้ไได้ด้เเกณฑ์
กณฑ์กการจั
ารจัดดระดั
เป้เป้าประสงค์
: เพื่อพัฒนาการจัดการองค์กร โครงสร้างและระบบบริ หารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)
าประสงค์ : เพือ่ พัฒนาการจัดการองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ในระดับดีเลิศ(A)
จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
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โครงการ
1.1 ร้อยละของทุนเรือนหุน้ ที่เพิม่ ขึ้น
ในแต่ละปี
1.2 ร้อยละของเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ใน
แต่ละปี

ตัวชี้วดั
ผูร้ บั ผิดชอบ

1.1 ทุนเรือนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึ้นต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า
คณะกรรมการอานวยการ
ร้อยละ 8
1.2 เงิ น ฝ ากที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อปี ไม่ น ้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 5

เป้ าหมาย

3. การลงทุนในสถาบันการเงิน
อืน่ สหกรณ์อน่ื หรือตราสารทาง
การเงิน

3. โครงการการบริ ห ารจัด การเงิน 3.1 จานวนปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึ้น
ลงทุนภายนอก

3.1 ปริ ม าณธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ปี ไม่ น อ้ ยกว่ า คณะกรรมการอานวยการ
5 ล ้านบาท

2. การเพิม่ สัดส่วนทุนสารองและ 2. โครงการสะสมทุ น ส ารองและ 2.1 ร้อ ย ล ะขอ งทุ น ส ารอ งแล ะ 2.1 ทุ น ส ารองและทุ น สะสมอื่ น เพิ่ ม ขึ้ น คณะกรรมการอานวยการ
ทุนสะสมอืน่
ทุนสะสมอืน่
ทุนสะสมอืน่ เพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 13 ของกาไรสุทธิ

1. ระดมการระดมหุ น้ และเงิน 1. โครงการระดมเงินออมภายใน
ฝาก

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริหารทุนทีเ่ อือ้ ต่ อความมัน่ คงของสหกรณ์ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
		
เป้าประสงค์
หารทุ
นของสหกรณ์และการพั
ที่เอื้อต่อฒการพั
นาคุณ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริ
หารทุนที่เ:อื้อการบริ
ต่อความมั
น่ คงของสหกรณ์
นาคุณฒภาพชี
วิตภาพชี
สมาชิกวติ ของสมาชิกและความมัน่ คงของสหกรณ์ท้ งั ในด้านการให้สินเชื่อ การฝาก
และการลงทุนด้านอืเป้่นาประสงค์
ๆ
: การบริหารทุนของสหกรณ์ทเ่ี อื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและความมัน่ คงของสหกรณ์ทงั้ ในด้านการให้สนิ เชื่อ การฝาก และการลงทุนด้านอื่นๆ
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โครงการ

ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย

4.1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
2 ช่องทาง

4.1.4 กิ จ กรรม: โครงการสิน เชื่ อ
4.1.4 จานวนผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามทีส่ หกรณ์กาหนด ตามทีส่ หกรณ์กาหนดขึ้น
ขึ้น

4.1.4 สหกรณ์เปิ ดบริการสินเชื่อโครงการ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห ม่ ที่ ส ห ก รณ์ ก าห น ด ขึ้ น
ไม่นอ้ ยกว่า 1 โครงการ

4.1.3 จานวนสมาชิกทีส่ หกรณ์ 4.1.3 สมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
4.1.3 กิจกรรม: สารวจความคิดเห็น
ใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ของสมาชิก สหกรณ์ เกี่ย วกับ การใช้ สารวจความคิดเห็นของสมาชิก
บริการใช้บริการสินเชื่อของสหกรณ์ สหกรณ์เกี่ยวกับการใช้บริการสินเชื่อ ร้อยละ 20 ของจานวนสมาชิกสหกรณ์
ของสหกรณ์

4.1 .2 กิ จ ก รรม : เผ ย แ พ ร่ 4.1.2 ช่องทางการเผยแพร่
ประชาสัม พันธ์การให้บริการสิน เชื่อ ประชาสัมพันธ์การให้บริการสินเชื่อ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์

4. การปรับ ปรุ งแนวทางการให้ 4.1 โครงการปรับปรุงระเบียบ
สิน เชื่อ และการแก้ไขปัญ หาหนี้ และหลักเกณฑ์การให้สนิ เชื่อให้
สงสัยจะสูญ
สอดคล ้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
4 .1 .1 กิ จ ก ร ร ม : ท บ ท ว น
4.1.1 จานวนครัง้ ในการทบทวน 4.1.1 การทบทวนปรับปรุงระเบียบและ
ป รั บ ป รุ ง ระเบี ย บ แล ะป ระก าศ ป รั บ ป รุ ง ระเบี ย บ และป ระก าศ ประกาศหลักเกณฑ์เงือ่ นไขการให้บริการ
หลัก เกณฑ์ เ งื่อ นไขการให้บ ริ ก าร หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไขการให้บ ริ ก าร สินเชือ่ ของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้
สินเชื่อของสหกรณ์
สินเชือ่ ของสหกรณ์

กลยุทธ์
คณะกรรมการเงินกู ้

ผูร้ บั ผิดชอบ
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โครงการ

4.2.3 จานวนหนี้สงสัยจะสูญลดลง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30

4.2.3 จานวนหนี้สงสัยจะสูญ
ลดลง

4.2.3 กิจกรรม: จานวนหนี้สงสัย
จะสูญลดลง

4.2.1 การออกเยีย่ มเยือนสมาชิก
สหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครัง้

เป้ าหมาย

4.2.2 การติดต่อประสานงานหน่ วยงาน
ที่ไม่หกั เงินผ่านหน้าฎีกานาส่งเงินให้สหกรณ์
ไม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 30 และหน่ ว ยงานที่
ไม่หกั เงิน นาส่งให้สหกรณ์ ล ดลงไม่น อ้ ยกว่า
ร้อยละ 30

4.2.1 จานวนครัง้ ในการออก
เยีย่ มเยือนสมาชิกสหกรณ์

ตัวชี้วดั

4.2.2 กิ จ กรรม: แก้ไ ขปัญ หา
4.2.2 จานวนครัง้ การติดต่อ
หน่ ว ยงานที่ไม่ห กั เงิน ผ่ านหน้าฎีก า ประสานงานหน่วยงานทีไ่ ม่หกั เงิน
นาส่งเงินให้สหกรณ์
ผ่านหน้าฎีกานาส่งเงินให้สหกรณ์
และอัตราร้อยละของจานวน
หน่วยงานทีไ่ ม่หกั เงินนาส่งให้
สหกรณ์ลดลง

4.2.1 กิจกรรม: เยีย่ มเยือน
สมาชิกสหกรณ์

4. การปรับ ปรุ งแนวทางการให้ 4.2 โครงการก าหนดมาตรการ
สิน เชื่อ และการแก้ไขปัญ หาหนี้ ติดตาม ป้ องกัน แก้ไข หนี้สงสัย
สงสัยจะสูญ(ต่อ)
จะสูญ

กลยุทธ์
คณะกรรมการเงินกู ้

ผูร้ บั ผิดชอบ
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1.3 จานวนสมาชิกและครอบครัวได้รบั
สวัสดิการจากทุนส่งเสริมสวัสดิการ
สาหรับสมาชิกและครอบครัวเพิม่ ขึ้น

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. จัด สวัสดิการสาหรับสมาชิก 1. โค รงการจั ด สวัส ดิ ก ารส าหรั บ 1.1 ความสาเร็จจากจัดสวัสดิการสาหรับ 1.1. จัดสรรกาไรสุทธิไม่เกินร้อยละ 10 ค ณ ะ ก รร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
และครอบครัว
สมาชิกและครอบครัว
สมาชิกและครอบครัว
ของกาไรสุทธิสนับสนุนทุนส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการสาหรับสมาชิกและครอบครัว
ได้
1.2 จ านวนของสมาชิ ก และครอบครัว 1.2 จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ได้รบั สวัสดิการจากทุนส่งเสริมสวัสดิการ สนับสนุนทุนส่งเสริมสวัสดิการสาหรับ
สาหรับสมาชิกและครอบครัว
สมาชิกและครอบครัว ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ
50,000 บาท

เป้ าประสงค์ : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จากัด ได้รบั สวัสดิการอย่างหลากหลาย

ยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาการจัดสวัสดิการให้ กบั สมาชิกและครอบครัว
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพั
ฒนาการจั: ดสมาชิ
สวัสดิกกสหกรณ์
ารให้กบั สมาชิ
กและครอบครั
ว วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด ได้รับสวัสดิการอย่างหลากหลาย
		
เป้าประสงค์
ออมทรั
พย์ขา้ ราชการส่
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โครงการ
1. โครงการปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและ
ระบบข้อ มู ล เพื่อ ประสิทธิ ภ าพในการ
ให้บริการสมาชิก

2. โครงการปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความต้องการและความจาเป็ นใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน
สหกรณ์

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

2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สาร
และระบบข้อ มู ล เพื่ อ พัฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน
สหกรณ์

2.1 จ านวนครั้ง ของการปรับ ปรุ ง และ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
2.2 ความส าเร็ จ ของการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ตามความต้อ งการและความจ าเป็ น ใน
การพัฒ นาประสิทธิภ าพการด าเนิน งาน
สหกรณ์
2.3 ร้อ ยละของบุค ลากรที่เข้าใจและใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
2.4 ความสาเร็จในการจัดทาคู่ มอื การใช้
งานระบบข้อมูลของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละฝ่ าย

ตัวชี้วดั
1.1 จ านวนครั้ง ของการปรับ ปรุ ง และ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
1.2 ร้อยละของสมาชิกทีเ่ ข้าใจและใช้งาน
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สือ่ สารสาหรับให้บริการกับสมาชิกในการ
ทาธุรกรรมทางการเงิน

2.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการอานวยการ
และการสื่ อ สารตามความต้อ งการและ
ความจะเป็ นในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานสหกรณ์ อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
2.2 บุ ค ลากรที่ เ ข้า ใจและใช้ง านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ความต้อ งการและความจ าเป็ นในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานสหกรณ์
ได้รอ้ ยละ 80
2.3 สหกรณ์มีคู่มอื การใช้งานระบบข้อมูล
ของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละฝ่ าย

เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1.1 ป รั บ ป รุ ง แล ะพั ฒ น าเท ค โน โล ยี คณะกรรมการอานวยการ
สารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับให้บริการ
กับ สมาชิ ก ในการทาธุ รกรรมทางการเงิน
จากสหกรณ์อย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้
1.2 ส ม าชิ ก เข้า ใจ แ ล ะใช้ ง าน ระบ บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ส าหรับ ให้บ ริ ก ารกับ สมาชิ ก ในการท า
ธุรกรรมทางการเงินได้รอ้ ยละ 80
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ยุยุททธศาสตร์
การพั
ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื
่ อสารและระบบข้
อมูล
ธศาสตร์ทท่4ี ี่ 4การพั
ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื
อ่ สารและระบบข้
อมูล
ประสงค์: สหกรณ์
: สหกรณ์
ออมทรั
ย์ขา้ ราชการส่
งถิ่นเชีจยากังใหม่
ำกัด พัฒนาระบบเทคโนโลยี
่ อสารและพั
ฒนาระบบข้อมูลข่บาวสาร
เป้เป้าาประสงค์
ออมทรั
พย์ขพา้ ราชการส่
วนท้องถิวนท้
น่ เชียองใหม่
ด พัฒจ�นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการสืสอ่ ารสนเทศการสื
สารและพัฒนาระบบข้
อมูลข่าวสารจนสามารถรองรั
การ
จนสามารถรองรับการพัฒนาระบบบริ
หารจัดหการยุ
คใหม่คใหม่
และการเข้
าถึางถึการให้
ารกับบสมาชิ
สมาชิ
กตลอดจนการน�
ำเทคโนโลยี
ทธิภาพในการปฏิ
บตั ิ
พัฒนาระบบบริ
ารจัดการยุ
และการเข้
งการให้บบริริกการกั
กตลอดจนการน
าเทคโนโลยี
ในการเพิในการเพิ
ม่ ประสิท่มธิภประสิ
าพในการปฏิ
บตั ิ
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คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

2.2 กิจกรรม : อบรมและสัมมนา
คณะกรรมการและคณะ
ผูต้ รวจสอบกิจการตามหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องเชิญเข้าร่วม
2.3 กิจกรรม: อบรม และสัมมนา
คณะกรรมการ และคณะ
ผูต้ รวจสอบกิจการ ตามที่
สหกรณ์ดาเนินการจัดขึ้น

2.1 คณะกรรมการดาเนินการและ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการทุกคนได้รบั
การพัฒนาให้เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ
ภายใต้โครงการ

2. การพัฒนาคณะกรรมการ
ดาเนินการ และคณะ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

2. โครงการพัฒ นาคณะกรรมการ 2.1 จานวนคณะกรรมการดาเนินการและ
ดาเนินการและคณะผูต้ รวจสอบกิจการ คณะผูต้ รวจสอบกิจการได้รบั การพัฒนา
2.1 กิจกรรม : ศึกษาดูงานสหกรณ์ อย่างต่อเนื่อง
อืน่ ทีเ่ ป็ นตัวอย่างการดาเนินการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ค ณ ะ ก รร ม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
1. ก ารพั ฒ น าส ม าชิ ก แ ล ะ 1. โค ร งก าร ก าร พั ฒ น าส ม าชิ ก 1. จ านวนครัง้ ของสมาชิ ก ที่ ได้ร บั การ 1.1 พัฒนาสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ผูแ้ ทนสมาชิก
และผูแ้ ทนสมาชิก ประจาปี 2563
พัฒนาอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
1 ครัง้ จานวน 300คน
1.1 กิจกรรม : พัฒนาสมาชิกและ
1.2 เยีย่ มเยือนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
ผูแ้ ทนสมาชิกประจาปี 2563
3 แห่ง
1.2 กิจกรรม : เยีย่ มเยือนสมาชิก
สหกรณ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพั
นาบุคลากร
		
เป้าฒประสงค์
: สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ�ำกัด มีบุคลากรทุกระดับที่มีความเป็ นมืออาชีพในการบริ หารจัดการและ
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จากัด มีบคุ ลากรทุกระดับทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพในการบริหารจัดการและการดาเนินงานสหกรณ์
การด�ำเนินงานสหกรณ์
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โครงการ

3.2.3 กิจกรรม: อบรม และ
สัมมนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ตามที่
สหกรณ์ดาเนินการจัดขึ้น

3.2.2 กิจกรรม : อบรมและ
สัมมนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ตาม
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเชิญเข้าร่วม

3. การพัฒนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์สู่ 3.1 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์สู่
ความเป็ นมืออาชีพ
ความเป็ นมืออาชีพ
3.2.1 กิจกรรม : ศึกษาดูงาน
สหกรณ์อน่ื ทีเ่ ป็ นตัวอย่างการ
ดาเนินการ

กลยุทธ์

เป้ าหมาย

ผูร้ บั ผิดชอบ

3.1 จานวนของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทไ่ี ด้รบั 3.1 เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทกุ คนได้รบั การ คณะกรรมการศึกษาและ
การพัฒนาตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่าง
พัฒนาตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์
ต่อเนื่องและมีค่านิยมร่วมในการ
และมีค่านิยมร่วมในการปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิงาน

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

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

คณะกรรมการอานวยการ

2. การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยใน 2. โครงการเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งาน 2.1 จานวนเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ท่ี 2.1 จานวนเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ คณะกรรมการอานวยการ
ขบวนการสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์กบั เครือข่ายสหกรณ์ ร่วมดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์
ทีร่ ่วมดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์ ไม่เกิน
ปี ละ 5 แห่ง

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
1. สร้างภาคีเชื่อมโยงกับสถาบัน 1. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายในการ 1.1 จ านวนกิ จ กรรมที่ ส หกรณ์ ร่ ว ม
อ งค์ ก ร แ ล ะ ห น่ ว ย งาน ที่ สนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ดาเนินงานกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนา
สนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์
การเสวนา การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู แ้ ละ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ รวมทัง้ การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
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่ อมโยงเครื
ข่ ายและสนั
จการ
งคม ชุมชน
ธศาสตร์ทท่6ี ี่ 6  การเชื
การเชื่อมโยงเครื
อข่าอยและสนั
บสนุ นบกิสนุ
จการนกิองค์
กร องค์
สังคมกรชุสัมชน
		
เป้
ประสงค์: สหกรณ์
: สหกรณ์
ออมทรั
พย์ขา้ ราชการส่
นท้ยงใหม่
องถิ่นจเชีากัยดงใหม่
มีภาคีเหครืารสหกรณ์
อข่ายการบริ
และมี
การเชื
อข่ายธุรกิทจเ่ี อืกั้ อบต่อ
เป้ าาประสงค์
ออมทรั
พย์ขา้ ราชการส่
วนท้องถิน่วเชี
มีภาคีเจ�ครืำกัอดข่ายการบริ
และมีหการสหกรณ์
ารเชื่อมโยงเครื
อข่ายธุ
รกิจ่กัอบมโยงเครื
ขบวนการสหกรณ์
ขบวนการสหกรณ์ที่เอื้อต่อประสิ
ทธิทภธิาพการบริ
ประสิ
ภาพการบริหหารงานของสหกรณ์
ารงานของสหกรณ์

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

2. การพัฒนามาตรฐานการ
ให้บริการ

2.2 จานวนเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทไ่ี ด้รบั การ
ประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริการดีเด่น

2.2 เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทกุ คนได้รบั
การประเมินเป็ นผูใ้ ห้บริการดีเด่น

2. โครงการพั ฒ นามาตรฐานการ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อ 2.1 ความพึงพอใจของสมาชิกต่อ
ให้บริการ
การบริการของสหกรณ์
การบริการของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80

คณะกรรมการอานวยการ

กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน 1.1 ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาตาม 1.1 ความสาเร็จในการจัดหาพื้นที่ ทีต่ งั้ คณะกรรมการอานวยการ
ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
แผนโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์
สานักงานใหม่ได้ภายในปี 2565
ร้อยละ 50

สหกรณ์และมีมาตรฐานในการให้บริการกับสมาชิกจนได้รบั ความพึงพอใจจากสมาชิก
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ยุยุททธศาสตร์
การพัฒฒนาโครงสร้
นาโครงสร้
น้ ฐานของสหกรณ์
ฒนามาตรฐานให้
ริการกั
ธศาสตร์ทท่ี ี่ 77 การพั
างพืา้งพื
นฐานของสหกรณ์
และพัและพั
ฒนามาตรฐานให้
บริการกับบสมาชิ
ก บสมาชิก
		
เป้
าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถินเชียงใหม่ จ�ำกัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เอื้อและสนองต่อการพัฒนาระบบบริ หาร
เป้ าประสงค์ : สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่่ จากัด มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์เอื้อและสนองต่อการพัฒ นาระบบบริหารสหกรณ์ และการดาเนินงาน
สหกรณ์ และการด�ำเนินงานสหกรณ์และมีมาตรฐานในการให้บริ การกับสมาชิกจนได้รับความพึงพอใจจากสมาชิก
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งบประมาณ ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดทีงบประมาณ
่ 19 ขอเสนองบประมาณประจ�
ำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจาปี 2563
ข้าราชการส่
วนท้องถิาเนิ่นนเชีการขอเสนองบประมาณประจ
ยงใหม่ จ�ำกัด เพื่อให้ที่ประชุาปีม2563
ใหญ่สของสหกรณ์
ามัญ ประจ�อำอมทรั
ปี 2562
ารณาอนุวมนท้ตั ิ อดังถิงนี่น้
คณะกรรมการด
พย์ขพิา้ จราชการส่

เชียงใหม่ จากัด เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายจ่
รายจ่ายาย

จานวนเงิน

จานวนเงิน

10,715,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
100,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

1,990,000.00
271,000.00
100,000.00

10,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงาน

1,866,300.00

152,300.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครุ ภณั ฑ์

รายได้อื่น

33,000.00

ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาสหกรณ์
รวมรายรับ

10,981,300.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่าย

ดังนั้น ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์คาดว่าจะมีกาไรสุ ทธิประมาณ

รวมรายจ่ าย

ดังนั้น ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์ คาดว่ าจะมีกำ� ไรสุ ทธิประมาณ            

231,000.00
1,410,000.00

5,901,300.00

5,080,000.00
5,080,000.00          บาท
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บาท

4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5. รายได้ค่าปรับ
6. รายได้ค่าธรรมเนียมเช็ค
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินฝาก
8. รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองข้อมูล
9. รายได้เบ็ดเตล็ด
10. รายได้อื่น
รวมรายรับ

3. ผลตอบแทนจากการลงทุน

2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน

รายรับ
1. ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้

รายการ

10,000.00
100,000.00
18,000.00
200.00
3,000.00
5,000.00
0.00
11,428,000.00

4,000.00

280,000.00

11,007,800.00

ประมาณการ

6,350.00
107,768.82
18,710.00
213.74
1,850.00
34,380.34
27,646.80
11,018,389.34

4,001.50

446,933.74

10,370,534.40

ผลการ
ด�ดำาเนิ
เนินงาน

คาชี้แจง

10,715,000.00 ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกูท้ ้งั ปี ตามแผนการจ่ายเงินให้
กูร้ ะหว่างปี ทั้งหมด 67,664,000.- บาท
100,000.00 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร, เงินฝากประจา ชสอ.
หรื อเงินฝากสหกรณ์อื่น
4,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุน้ ชสอ. หรื อลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
10,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าการสมัครสมาชิกใหม่ 200 คน
100,000.00 ค่าปรับจากสมาชิกเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
20,000.00 ค่าธรรมเนียมเช็คเก็บจากสมาชิก
300.00 ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกจากการถอนเงินฝากสหกรณ์
2,000.00 ค่าธรรมเนียมจากบุคคลภายนอกขอรับรองข้อมูล
5,000.00 รายได้อื่นๆ นอกเหนือจากที่กาหนด
25,000.00 รายได้จากค่านายหน้าตัวแทนประกัน
10,981,300.00

ประมาณการ

ประมาณการรายรับ - รายจ่ ายประจา ปี บัญชี 2563
เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
ปี 2562
ปี 2563
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1,805,890.03

198,526.47
37,625.00
7,934.05
961.00
245,046.52

150,000.00
1,785,000.00

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

1.5. ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
2. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับทีด่ ิน อาคาร
และอุปกรณ์
2.1. ค่าเสื่ อมราคา
2.2. ค่าซ่อมบารุ งรักษา
2.3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั สานักงาน
2.4. ค่าภาษีและประกันรถจักรยานยนต์
รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

205,520.00

25,602.03

25,000.00

1.4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

61,617.00

1,508,691.00
4,460.00

ผลการ
ด�ดำาเนิ
เนินงาน

60,000.00

1,520,000.00
30,000.00

ประมาณการ

1.3. เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน

รายจ่ าย
1. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
1.1. เงินเดือน
1.2. ค่าสวัสดิการพนักงาน

รายการ

ปี 2562
2562
คาชี้แจง

220,000.00
40,000.00
8,000.00
3,000.00
271,000.00

ค่าสื่ อมวลชนราคาสิ นทรัพย์ ครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์
ค่าบารุ งซ่อมแซม ยานพาหนะและทรัพย์สินสหกรณ์
ค่าเบี้ยประกันภัยสานักงานสหกรณ์รายปี
ค่าภาษีและเบี้ยประกันภัยยานพาหนะของสหกรณ์ 2 คัน

25,000.00 สาหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาทางานหรื อ
ในวันหยุด
220,000.00 สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาม พรบ. คุม้ ครอง
แรงงานกาหนด
1,990,000.00

1,650,000.00 เงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
30,000.00 สารองไว้ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานและใช้สาหรับค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
65,000.00 พรบ.ประกันสังคม เงินกองทุนทดแทนประจาปี

ประมาณการ

ปี 2563
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3. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
3.1. เงินสมทบเข้าทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของ
สมาชิกและครอบครัว
รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
4. หมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการดาเนินงาน
4.1.ค่ าตอบแทน
4.1.1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

รายการ

100,000.00
100,000.00

197,500.00

100,000.00

213,100.00

ผลการ
ด�ดำาเนิ
เนินงาน

100,000.00

ประมาณการ

ปี 2562
2562
คาชี้แจง

จานวน 2 ครั้ง ครั้งละ7,800 บาท รวม 15,600 บาท

5.สาหรับการประชุมอนุกรรมการตามที่ประชุมมอบหมาย

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

4.สาหรับการประชุมคณะกรรมการศึกษา 7 คน

3.สาหรับการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 7 คน
จานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2,900 บาท รวม 34,800 บาท

2.สาหรับการประชุมคณะกรรมการอานวยการ 7 คน
จานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 2,900 บาท รวม 34,800 บาท

1.สาหรับการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 15 คน
จานวน 14 ครั้ง ครั้งละ 7,800 บาท รวม 109,200 บาท

229,200.00 การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ,คณะกรรมการฝ่ าย
ต่างๆ ที่เข้าร่ วมประชุม.

100,000.00 ตั้งไว้เพื่อนาเงินสมทบเข้าทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของ
สมาชิกและครอบครัวตามที่ระเบียบกาหนด
100,000.00

ประมาณการ

ปี 2563
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52

50,000.00

4.2.5.ค่าไปรษณี ย ์

59,024.00

16,233.39
370.00
40,031.50

25,000.00
1,000.00
50,000.00

10,717.81
27,700.00

47,000.00

12,000.00
39,000.00

4.1.4.ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย
4.1.5.ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านการดาเนินงาน

89,500.00

50,000.00

90,000.00

4.1.3.ค่าตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาเงินส่ งสหกรณ์

20,300.00

ผลการ
ด�ดำาเนิ
เนินงาน

4.2.ค่ าใช้ สอย
4.2.1.ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
4.2.2.ค่าธรรมเนียมธนาคารและสมุดเช็ค
4.2.3.ค่าธรรมเนียมตัวแทนรับชาระ
4.2.4.ค่ารับรอง

33,600.00

ประมาณการ

4.1.2.ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

รายการ

ปี 2562
คาชี้แจง

60,000.00 ใช้สาหรับส่ งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบ
อย่างทัว่ ถึง

ที่มีพนั ธกิจกับสหกรณ์และอาหารว่างสาหรับการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ

20,000.00 ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าสมุดเช็ค
1,000.00 สาหรับค่าธรรมเนียมตัวแทนรับชาระบิลต่างๆ
50,000.00 ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ/รับรองบุคคล คณะบุคคล

50,000.00 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีเอกชนประจาปี

33,600.00 ค่าตรวจสอบกิจการประจาปี คนละ 16,800 บาทหรื อ
1,400 บาท/เดือน/คน
103,000.00 เพื่อตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาส่ งเงินให้สหกรณ์ คานวณจาก
เงินที่หน่วยงานนาส่ งทั้งปี X 0.02%
50,000.00 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านกฎหมายรายปี
39,000.00 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาด้านการดาเนินงานสหกรณ์ใน
การเข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆตามที่เชิญ
เข้าร่ วม

ประมาณการ

ปี 2563
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100,000.00

400,000.00

50,000.00
15,000.00
200,000.00

4.2.7.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ

4.2.8.ค่าจัดทาหนังสื อรายงานกิจการ

4.2.9.ค่าน้ ามันรถ
4.2.10 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พกั

ประมาณการ
ประมาณการ

4.2.6.ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม

รายการ

11,352.60
109,840.00

0.00

398,150.00

104,390.80

ผลการ
ำเนินงาน
งาน
ดด�าเนิ

ปี 2562
2562
คาชี้แจง

50,000.00 ค่าลงทะเบียนอบรม สัมมนา ประชุม หรื อค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามแผนพัฒนา
สหกรณ์
500,000.00 1.ค่าพาหนะสาหรับสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่
ประจาปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
2.ค่าใช้จ่ายดาเนินการจัดประชุมประชุมใหญ่สามัญ
3.ค่าใช้จ่ายดาเนินการจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญ
4.ค่าจัดทาหนังสื อรายงานกิจการ
0.00 นาไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี และประชุมใหญ่วสิ ามัญ
15,000.00 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะใช้ในกิจการสหกรณ์
150,000.00 เป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ค่าเช่าที่พกั สาหรับ
คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรื อ
ผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการแต่งตั้งมอบหมาย
ในกรณี เข้าร่ วมการประชุมสัมมนา อบรมตามหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่สหกรณ์จดั ขึ้น รวมถึงค่าพาหนะ
สาหรับคณะกรรมการ ที่ปรึ กษา มาประชุมในการประชุม
แต่ละฝ่ าย

ประมาณการ

ปี 2563
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35,000.00
45,000.00
5,000.00
80,000.00

50,000.00
20,000.00
6,500.00
2,000.00
0.00
10,000.00
30,000.00

4.2.12 ค่าถ่ายเอกสาร

4.2.13 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
4.2.14 ค่าบริ การดูแลระบบโปรแกรม

4.2.15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
4.2.16 ค่าใช้จ่ายในการทาบุญสานักงาน

4.2.17 ค่ากาจัดปลวก
4.2.18 ค่าบารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
4.2.19 ค่าภาษีตามกฎหมาย
4.2.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

4.2.21 สารองจ่ายทัว่ ไป

ประมาณการ
ประมาณการ

4.2.11 ค่าของขวัญของที่ระลึก

รายการ

0.00

6,000.00
0.00
0.00
8,075.89

30,066.00
13,963.00

2,000.00
56,175.00

45,400.72

ผลการ
ำเนินนงาน
งาน
ดด�าเนิ
22,698.50

2562
ปี 2562
คาชี้แจง

0.00 ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2563

45,000.00 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสารรายปี และค่าถ่ายเอกสาร
ส่ วนเกิน/เพิ่มเติม
5,000.00 จัดทาเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของสหกรณ์
80,000.00 สาหรับค่าดูแลรักษาพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปและ
ปรับปรุ งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องการ
ปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น
80,000.00 ดาเนินคดีกบั ลูกหนี้คา้ งชาระสหกรณ์ และหน่วยงาน
20,000.00 ทาบุญสานักงานตามประเพณี /งานครบรอบก่อตั้ง
สหกรณ์
6,500.00 ค่าจ้างเหมาบริ การรายปี กาจัดปลวก
2,000.00 สนับสนุนกิจกรรมเครื อข่ายสหกรณ์
20,000.00 ค่าภาษีโรงเรื อน
10,000.00 ค่าหนังสื อพิมพ์ เวชภัณฑ์หรื อค่าใช้จ่ายที่มิได้อยูใ่ น
หมวดรายจ่าย

30,000.00 ของที่ระลึกให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการ

ปี 2563
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15.000.00

4.4.2.ค่าบริ การอินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์
1,822,700.00

100,000.00

4.4 ค่ าสาธารณูปโภค
4.4.1.ค่าสาธารณู ปโภค

รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับดาเนินงาน

80,000.00
15,000.00

ประมาณการ
ประมาณการ

4.3 ค่ าวัสดุ
4.3.1.ค่าวัสดุของใช้สานักงาน
4.3.2.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์

รายการ

1,563,807.82

15,608.32

92,745.79

78,764.50
10,400.00

ผลการ
ผลการ
ำเนินนงาน
งาน
ดด�าเนิ

2562
ปีปี 2562
คาชี้แจง

1,866,300.00

100,000.00 ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าส่ วนกลางหมู่บา้ น/
ค่าน้ าดื่ม
22,000.00 ค่าบริ การอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจพัฒนาwebsite

80,000.00 สาหรับวัสดุใช้ในสานักงานและครัวเรื อน
15,000.00 สาหรับเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ทวั่ ไป สมุดเงินฝาก
ใบเสร็ จรับเงิน

ประมาณการ

ปี 2563
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21,240.00
0.00
0.00

0.00
0.00

6.1.1 โครงการจัดทาแผนงานพัฒนาสหกรณ์และ
งบประมาณประจาปี 2564
6.1.2 โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารตามความต้องการและ
ความจาเป็ นในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนินงานสหกรณ์

7,980.00
3,990.00
4,990.00
4,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ผลการ
ผลการ
ำเนินนงาน
งาน
ดด�าเนิ

24,000.00

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

ประมาณการ
ประมาณการ

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับหมวดครุ ภัณฑ์
6. หมวดค่ าใช้ จ่ายตามแผนพัฒนาสหกรณ์

5. หมวดครุภัณฑ์
5.1. ตูเ้ อกสารสู ง 2 บานเปิ ด จานวน 2 ตู ้
5.2. ตูเ้ อกสาร 15 ลิ้นชัก จานวน 1 ตู ้
5.3. เครื่ องโทรสาร จานวน 1 เครื่ อง
5.4. เครื่ องย่อยสลายเอกสาร จานวน 1 เครื่ อง
5.5. ชั้นวางของเหล็ก 3 ชั้น จานวน 2 ตัว
5.6. บันไดอลูมิเนียม จานวน 1 ตัว
5.7. เครื่ องปริ้ นเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง
5.8. สมาร์ททีวี จานวน 1 เครื่ อง ขนาด 50นิ้ว

รายการ

ปีปี2562
2562

เพื่อใช้ปรับปรุ งภายในสานักงานสหกรณ์
แทนเครื่ องเดิมที่ชารุ ด
สาหรับใช้ในงานประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ าย
ทดแทนเอกสารประกอบการประชุม

ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2563
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2563
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2563
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2563
ไม่ขอตั้งไว้ในปี 2563

คาชี้แจง

21,000.00 เพื่อปรับปรุ งพัฒนาระบบเครื อข่ายโปรแกรม

60,000.00 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณประจาปี 2564

33,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
5,000.00
25,000.00

ประมาณการ

ปี 2563
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0.00

0.00

รวมหมวดค่ าใช้ จ่ายตามแผนพัฒนาสหกรณ์

0.00

20,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและสัมมนาตามที่สหกรณ์

231,000.00

เบิกจ่ ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรม
จานวนเงิน 30,000.- บาท
เบิกจ่ ายจากทุนสาธารณประโยชน์
จานวนเงิน 4,000.- บาท

6.1.8. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นที่เป็ นตัวอย่าง
การดาเนินการ

0.00

เบิกจ่ ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรม
จานวนเงิน 150,000.- บาท

6.1.9. โครงการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร สังคม
ชุมชนในกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์

คาชี้แจง

110,000.00 เพื่อจัดโครงการพัฒนาสมาชิกฯ และออกเยี่ยมเยือนสมาชิ ก

ประมาณการ

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือองค์กร สังคม ชุมชน ที่เป็ น
สาธารณประโยชน์

เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พกั และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของคณะกรรมการและ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พกั และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ดาเนินการจัดขึ้น
0.00
0.00
20,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและสัมมนาตามที่สหกรณ์
ดาเนินการจัดขึ้น
เพื่อจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัวสมาชิกได้แก่
เบิกจ่ ายจากทุนส่ งเสริมสวัสดิการของ
สวัสดิการการเกิดของบุตรสมาชิก, ทุนการศึกษาของบุตร
สมาชิกและครอบครัว
สมาชิก และการเสี ยชีวิตของสมาชิก เป็ นต้น
จานวนเงิน 130,000.- บาท

0.00

ผลการ
ด�ดำาเนิ
เนินงาน

0.00

ประมาณการ

ปี 2563

6.1.7. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นที่เป็ นตัวอย่าง
การดาเนินการ

6.1.3 โครงการพัฒนาสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ประจาปี 2563
6.1.4. โครงการพัฒนาคณะกรรมการดาเนินการและ
คณะผูต้ รวจสอบกิจการ
6.1.5. โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์สู่ความเป็ น
มืออาชีพ
6.1.6. โครงการจัดสวัสดิการสาหรับสมาชิกและ
ครอบครัว

รายการ

ปี 2562
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4.4  เรื่ องพิจารณาก�ำหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2561 ข้อ 71(5) อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณาก�ำหนดค่า
ตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 เสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณา ดังนี้
ก�ำหนดค่ าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็ นรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท/คน
โดยให้ผตู ้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน และประจ�ำปี รวมทั้ง
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและเข้าร่ วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ�ำเดือน
ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุมประจ�ำเดือนคราวถัดไป
และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ�ำปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
มติทปี่ ระชุ ม:   

……………………………………………………………………………………
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4.54.5  เรื
เรื่ องพิ่ องพิ
จารณาก
าหนดอั
ตราค่ าตเบีราค่
ย้ ประชุ
ค่ าพาหนะ
ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเบี
าเช่ย้ าเลี
ทีพ่ ย้ กั ง ค่ประจ
จารณาก�
ำหนดอั
าเบีย้มประชุ
ม ค่ าพาหนะ  ค่
าเช่ าาปีทีพ่ 2563
กั   ประจ�ำปี 2563
ตามข้
คับสหกรณ์
พ.ศ.2561
ข้อ อ71(9)
อ�ำนาจหน้
่ของที
่ประชุ
มใหญ่าหนดค่
พิจารณาก�
ตามข้
อบังอคับับงสหกรณ์
พ.ศ.2561
ข้อ 71(9)
านาจหน้
าที่ของทีา่ปทีระชุ
มใหญ่
พิจารณาก
าเบี้ยำหนด
าเบีา้ พาหนะ
ยเลี้ยงค่าค่พาหนะ
าเช่าที่พกั ของกรรมการด�
ำเนินการ่น กรรมการอื
่ปรึ กตษา
เลี้ค่ยงค่
าเช่าที่พกั ค่ของกรรมการด
าเนินการ กรรมการอื
ที่ปรึ กษา ที่ป่นรึทีกษากิ
ติมทีศัก่ปดิรึ์ กเจ้ษากิ
าหน้ตาติทีม่ ศักดิ์
เจ้าหน้หรื
าทีอ่สสมาชิ
หกรณ์กสหกรณ์
หรื อทสมาชิ
ตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการด�
สหกรณ์
ี่ปฏิบกตั ิงสหกรณ์
านตามทีท่ไี่ปด้ฏิรับบมอบหมายโดยคณะกรรมการด
าเนินการที่ 19 เสนอ ำเนิน
ที่ 19พเสนอ
มใหญ่พิจารณา ดังนี้
ที่ปการชุ
ระชุมดใหญ่
ิจารณา ดัทีง่ปนีระชุ
้
 กาหนดอัตราค่ าเบีย้ ประชุ ม
รายละเอียด

ประธาน

ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการ

800 บาท
500 บาท
500 บาท

กรรมการ/
อนุกรรมการ
500 บาท
400 บาท
400 บาท

กาหนดค่ าพาหนะ ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั
คณะกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่น
รายละเอียด
ทีป่ รึกษา และทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ หรื อ
สมาชิกสหกรณ์ ทปี่ ฏิบัติงานตามทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
จากสหกรณ์
300 บาท/คน
ค่ าพาหนะ

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์/
ทีป่ รึกษา
500 บาท
400 บาท
400 บาท

หมายเหตุ

ใช้ในการเดินทางเข้าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการ
แต่ละฝ่ าย

กิโลเมตรละ 5 บาท

ค่ าเบีย้ เลีย้ ง

- ในจังหวัดเชียงใหม่
200 บาท
- นอกพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ 500 บาท

ค่ าเช่ าทีพ่ กั

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

ใช้ในกรณี ที่ออกเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานให้สหกรณ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย

มติทปี่ ระชุ ม:
มติทปี่ ………………………………………………………………………………………………………..
ระชุม:   

……………………………………………………………………………………
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4.6  เรื่ องพิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืม หรื อค�ำ้ ประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปี   2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 71(6) อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่เป็ น
ผูพ้ ิจารณาก�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 มกราคม 2563 สหกรณ์ มีทุนเรื อนหุน้
78,839,000.00 บาท เมื่อรวมกับทุนส�ำรอง 3,614,446.99 บาท เป็ นเงิน 82,453,446.99 บาท
		
ในปี 2562 นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบการถือใช้เงินกูย้ มื หรื อค�้ำประกันประจ�ำปี
เป็ นจ�ำนวน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
ดังนั้น คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
ก�ำหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวนเงิน 100,000,000.- บาท
(หนึ่งร้อยล้านบาท) เท่าปี ก่อน ซึ่งเพียงพอต่อการบริ หารสหกรณ์

มติทปี่ ระชุม:   
……………………………………………………………………………………
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4.7  เรื่ องพิจารณาน�ำเงินรอตรวจสอบเข้ าเป็ นทุนส� ำรองของสหกรณ์
		ตามคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา โอนเงินรอตรวจสอบของสหกรณ์ จ�ำนวนเงิน
52,899.73 บาท เข้าเป็ นทุนส�ำรองของสหกรณ์ เนื่องด้วยในปี 2555- 2558 ทางสหกรณ์ฯ มียอดเงิน
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ของสหกรณ์ โดยไม่มีราย
ละเอียดระบุเจ้าของเงินโอนส่ งสหกรณ์ ซึ่งทางสหกรณ์ดำ� เนินการปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทางสหกรณ์ฯ ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสื อแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์แต่ไม่แสดงตน
เป็ นเจ้าของไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสหกรณ์สงั กัดอยู่ ทางสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศทุกสื่ อตามที่มีราย
ละเอียด หากสมาชิกมีหลักฐานสามารถน�ำมายืน่ แสดงหลักฐานได้ที่สหกรณ์ เพื่อน�ำไปบันทึกปรับปรุ ง
บัญชีให้ถูกต้องต่อไป
2. ทางสหกรณ์ฯ ได้จดั ท�ำหนังสื อขอข้อมูลจากธนาคารกรุ งไทยและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว
3. ในทางปฏิบตั ิ ทุกสิ้ นเดือนทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ� เนินการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารที่
ไม่มี ผูแ้ สดงตนเป็ นเจ้าของ โดยวิธีโทรศัพท์สอบถามธนาคารกรุ งไทยและ ธกส. ซึ่งเมื่อได้ตน้ ทางใน
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะโทรศัพท์สอบถามธนาคารต้นทางที่ทำ� การโอนเข้าบัญชี
เพื่อตรวจสอบ ใบน�ำฝากลงลายมือชื่อผูน้ ำ� ฝากหรื อไม่ ซึ่งส่ วนใหญ่ผนู ้ ำ� ฝากจะเขียนเป็ นลายมือชื่อย่อ
ท�ำให้ไม่สามารถตรวจสอบเจ้าของได้ และทุกเดือนสหกรณ์ฯ ด�ำเนินการแจ้งรายละเอียดเงินรอตรวจ
สอบที่คา้ งอยูใ่ นบัญชีให้กบั สมาชิกทราบโดยส่ งเอกสารเงินรอตรวจสอบไปพร้อมกับใบแจ้งยอดเรี ยก
เก็บของเดือนถัดไป เพื่อให้สมาชิกแสดงตนพร้อมน�ำหลักฐานการโอนแสดงต่อสหกรณ์ ในการ
ปรับปรุ ง
ทางสหกรณ์ฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาน�ำเงินรอตรวจสอบในปี 2555-2558 จ�ำนวน
52,899.73 บาท (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิ บเก้าบาทเจ็ดสิ บสามสตางค์) โอนเข้าเงินส�ำรองของ
สหกรณ์ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม:   
………………………………………………………………………………………………
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4.8  การพิจารณาและการเสนอชื่ อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์        และ                                         
4.8 การพิจารณาและการเสนอชื่ อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่ งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชี สหกรณ์
ก�ำหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชี  ประจ�ำปี 2563
และกตามข้
าหนดค่
ยมการสอบบั
ญชี ประจ
2563
อบัาธรรมเนี
งคับสหกรณ์
พ.ศ. 2561
ข้อ 25าปี การตรวจสอบบั
ญชี บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับ
ตามข้
อ
บั
ง
คั
บ
สหกรณ์
พ.ศ.
2561
ข้
อ
25
การตรวจสอบบั
ญ
ชี
ข องสหกรณ์
น้ ัน ต้องได้รยั บบที่
การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทบัี่รญับชีรองทั
ว่ ไปและตามระเบี
การตรวจสอบอย่
ยปี ละหนึ
ญ ชี ที่ รับแต่รองทั
้ งตามมาตรฐานการสอบบั
ในทะเบี
ยนสหกรณ์างน้
กำ� อหนด
โดยผู่ งครั
ส้ อบบั
ญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
งตั้ง ่วไปและตามระเบี ยบที่
ในทะเบีในปี
ยนสหกรณ์
าหนด มีโดยผู
ส้ อบบั
ซึ่ งนายทะเบีจ�ยำนสหกรณ์
ต่งตั้ง
บัญชี ก2563
ผสู ้ อบบั
ญญชีชีภาคเอกชน
นวน 3 แรายเสนอเป็
นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์มี
รายละเอียในปี
ดดับังนีญ้ ชี 2563 มีผสู ้ อบบัญชีภาคเอกชน จานวน 3 รายเสนอเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ชื่ อผู้สอบบัญชี/ที่อยู่
ที่
1 นายสรศักย์ ศรี จนั ทร์ดร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9062
บริ ษทั เอสเอสพี ออดิท จากัด
2

น.ส.สิ ขริ นทร์ แสงจันทร์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7873
บริ ษทั สานักงานสอบบัญชี
นครพิงค์ จากัด

3

นายวรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 10491
บริ ษทั สอบบัญชี
บีดบั บลิว เอฟ แอนด์
แอดไวเซอรี่ จากัด

ขอบเขตการตรวจสอบและ
ระยะเวลารายงาน
- เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละ
3 ครั้ง ณ สานักงานของสหกรณ์
- เข้าตรวจสอบ โดยผูช้ ่วยสอบบัญชี
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทาการ

- เข้าตรวจสอบ ณ สานักงานของสหกรณ์
เป็ นระยะๆ อย่างน้อยสม่าเสมอ
- จัดส่ งทีมงาน 2-4 คน เข้าปฏิบตั ิงานตั้งแต่
ได้รับแต่งตั้งไม่ต่ากว่า 3-4 ครั้ง/ปี หรื อ
มากกว่าตามความเหมาะสม
-การเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการครั้งอื่นๆ
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ครั้งละ 3,000.- บาท
- เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง และมอบหมายให้ผชู ้ ่วยสอบบัญชี
เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 1 วันทาการ โดยมี
จานวนผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 3 คน

ค่ าธรรมเนียม
70,000 บาท
**เว้ นแต่ ค่าใช้ จ่ายในการ
ขอคายืนยันยอดและ
สอบทานหนี้ ทุนเรื อนหุ้น
และเงินรับฝาก**
70,000 บาท
**เว้ นแต่ ค่าใช้ จ่ายในการ
ขอคายืนยันยอดและ
สอบทานหนีท้ ุนเรื อนหุ้น
และเงินรับฝาก**

50,000 บาท
**เว้ นแต่ ค่าใช้ จ่ายในการ
ขอคายืนยันยอดและ
สอบทานหนีท้ ุนเรื อนหุ้น
และเงินรับฝาก**
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มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
1. เห็ นชอบให้ล าดับ ที่ 3 นายวรศัก ดิ์ หงส์ สุ วรรณ ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าต เลขทะเบี ยน 10491
1. เห็นชอบให้ลำ� ดับที่ 3 นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10491
ัท สอบบั
บลิววเอฟ
เอฟ แอนด์
ย มยม
บริบริษทั ษสอบบั
ญชีญ ชี บีบีดดบัับบลิ
แอนด์แแอดไวเซอรี
อดไวเซอรี่่ จจ�ากั
ำกัดดเป็เป็นผูนผู้สส้ อบบั
อบบัญญชีชีปปี ี 2563
2563ค่ าค่ธรรมเนี
าธรรมเนี
การสอบบัญญชีชี50,000.00
50,000.00 บาท
วน)วน)
การสอบบั
บาท(ห้(ห้าาหมื
หมื่น่นบาทถ้
บาทถ้
ชอบให้สสำ� ารองผู
อบบัญญชีชีลลำ� าดั
นายสรศักกย์ย์ ศรี
2.2.เห็เห็นนชอบให้
รองผูส้ ้สอบบั
ดับบทีที่ ่ 11 นายสรศั
ศรีจจันนั ทร์
ทร์ดดรร ผูผูส้ ส้ อบบั
อบบัญญชีชีรรั บับอนุ
อนุญญาต
าต
เลขทะเบี
9062บริบริษทัษัเอส
ท เอสเอส
เอสพีพี ออดิทท จจ�ากั
เลขทะเบี
ยนย น9062
ำกัด ค่ าค่ธรรมเนี
าธรรมเนียมการสอบบั
ยมการสอบบัญชีชี 70,000.70,000.- บาท
บาท
(เจ็(เจ็ดหมื
ำ� ดับบทีที่ 1่ 1ไม่ไม่ได้ได้รับรับการแต่
การแต่
ตั้งจากนายทะเบี
ดหมื่น่นบาทถ้
บาทถ้ววน)
น) กรณีลาดั
งตั้งจากนายทะเบี
ยน ยน
มติมติทปี่ทปี่ระชุ
ระชุมม:   …………………………………………………………………………………………               
: ………………………………………………………………………………………………
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4.9 เรื่ องพิจารณาการแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์
4.9  เรื่ องพิจารณาการแก้
ไขเพิม่ เติมข้ อบังอคับับงสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้
คับสหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2561 หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติ ม
อาศั
ย
อ�
ำ
นาจตามความในข้
อ
บั
ง
คั
บ
สหกรณ์
ฯ พ.ศ.ไขเพิ
2561มเติหมวด
11 การแก้ไขเพิ่มเติม่ยข้นมา
อบังคับ
ข้อบังคับข้อ 109 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 19 เสนอแก้
่ มข้อบังคับฉบับเดิมโดยเปลี
ข้อ 109 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิมโดยเปลี่ยนมาใช้
ใช้บับงคังั บคับฉบั
ฉบับบใหม่
ใหม่เพืเพื่อให้
่อให้สสอดคล้
อดคล้องกั
องกับบพระราชบั
พระราชบัญญญัญัติสติสหกรณ์
หกรณ์พ.ศ.2562
พ.ศ.2562 ให้ให้ถถือือใช้ใช้ตตงั ้ แต่
งั แต่วนั ถัดจาก
้ วนั ถัดจากวันที่
วันายทะเบี
นที่นายทะเบี
บจดทะเบี
ยนโดยให้
ยกเลิกข้กอข้บัอบังคังคับบเดิเดิมมเสีเสียยทัทั้ ง้งหมด
หมด
ยนรัยนรั
บจดทะเบี
ยนโดยให้
ยกเลิ
และแก้
ไ ขเพิ
ม ข้มอข้บัองบัคังบคัเพืบ่ เพื
อ ให้
ส อดคล้
อ งกัอ งกั
บ ระเบี
ย บนายทะเบี
ย นสหกรณ์
่ ม เติ่ ม เติ
		
และแก้
ไ ขเพิ
่ อ ให้
ส อดคล้
บ ระเบี
ย บนายทะเบี
ย นสหกรณ์
่ยวข้
ำ� หนดไว้และกฎหมายที
และกฎหมายที
องกับบสหกรณ์
สหกรณ์จึ งเสนอต่
จึงเสนอต่
่ประชุ
มใหญ่
สามั
ประจ�าปีำปี25622562
ทีที่ ก่กาหนดไว้
่ เกี่เยกีวข้
อ งกั
อ ทีอ่ ปทีระชุ
ม ใหญ่
ส ามั
ญญ
ประจ
จารณาดังดัต่งอต่ไปนี
อไปนี
เพืเพื่อ่อพิพิจารณา
้ ้
ลาดับ
ที่
1

2

ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้ อ 10. การรั บ ฝากเงิน สหกรณ์ อ าจรั บ ฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจาจาก
สมาชิ ก หรื อสหกรณ์ ห รื อสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ซ่ ึ งมี สมาชิ ก ของสมาคมนั้น ไม่ น้อย
กว่ากึ่ งหนึ่ งเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็ นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้ อ 10. การรั บ ฝากเงิน สหกรณ์ อาจรั บ ฝาก
เงิ น ประเภทออมทรั พ ย์ห รื อ ประเภทประจาจาก
สมาชิ กห รื อสห กรณ์ ห รื อสมาคมฌ าปนกิ จ
สงเคราะห์ซ่ ึ งมีสมาชิ กของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ งเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ หรื อนิ ติบุคคลซึ่ ง
มี บุ ค คลหรื อลู ก จ้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ งหนึ่ งของ
นิ ติบุคคลนั้นเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงิน
ทั้ ง นี้ ตามระเบี ย บของสหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 17. การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
โดยให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่
สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ ดังต่อไปนี้
1. ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
2. ฝากในธนาคารหรื อฝากในสถาบันการเงินที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์
3. ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
4. ซื้ อหุ ้นของธนาคารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
5. ซื้ อหุ ้นของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
6. ซื้ อหุ ้นของสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจอัน
ทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญแก่
กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
7. ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์แห่ งชาติกาหนด

เพื่อสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2562 มาตรา 46(5)

การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์
ข้ อ 17. การฝากหรื อการลงทุ น ของสหกรณ์
เงินของสหกรณ์ น้ นั สหกรณ์ อาจฝากหรื อลงทุน
ได้ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
และตามที่ ค ณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่ งชาติกาหนดภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์
โดยให้คานึ งถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ด
ที่สหกรณ์หรื อสมาชิกจะได้รับ

เพื่อสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2562 มาตรา 62
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ลาดับ
ที่
3

4

64

ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

ข้ อ 22. การบัญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ จดั
ให้ มี ก ารท าบั ญ ชี ตามแบ บ แ ละรายการที่
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ก าหนด และเก็ บ รั ก ษา
บัญ ชี แ ละเอกสารประกอบการลงบัญ ชี ไ ว้ที่
ส านั ก งาน ส ห ก ร ณ์ ภ าย ใ น ร ะ ย ะ เว ล าที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้ บนั ทึ ก รายการในบัญ ชี เกี่ ยวกับ กระแส
เงินสดของสหกรณ์ ในวันที่ เกิ ดเหตุน้ นั สาหรับ
เหตุ อื่ น ที่ ไม่ เกี่ ย วกับ กระแสเงิ น สดให้ บ ัน ทึ ก
รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มี
เหตุ อ ั น จะต้ อ งบั น ทึ ก รายการนั้ น และการ
ลงบัญ ชี ต้อ งมี เอกสารประกอบการลงบัญ ชี ที่
สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ ง
ทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ซ่ ึ งต้องมีรายการแสดง
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน และทุนของสหกรณ์ กับ
ทั้งบัญชี กาไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปี ทางบัญชี ของสหกรณ์ให้สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้ อ 22. การบัญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ จดั เพื่อสอดคล้องกับ
ให้ มี ก ารท าบั ญ ชี ต าม แ บ บ แ ล ะ รายก าร ที่ พ.ร.บ.สหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด และเก็บรักษาบัญชี พ.ศ.2562 มาตรา 66
และเอกสารประกอบการลงบัญ ชี ไว้ที่สานัก งาน
สหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่ นายทะเบี ยนสหกรณ์
กาหนด
ให้บนั ทึ กรายการในบัญชี เกี่ ยวกับกระแสเงิน
สดของสหกรณ์ ในวัน ที่ เกิ ด เหตุน้ ัน ส าหรั บเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการใน
สมุ ด บัญ ชี ภ ายในสามวัน นั บ แต่ ว ัน ที่ มี เหตุ อ ัน
จะต้องบันทึ กรายการนั้น และการลงบัญชี ตอ้ งมี
เอกสารประกอบการลงบั ญ ชี ที่ ส มบู ร ณ์ โดย
ครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบการเงินประจาปี อย่างน้อย
ครั้งหนึ่ งทุกรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
งบการเงินประจาปี ต้องเป็ นไปตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

ข้ อ 23. การเสนองบดุลต่ อที่ ประชุ ม ใหญ่ ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการเสนองบดุล ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิใน
ที่ประชุ มใหญ่ ภายในหนึ่ งร้ อยห้าสิ บวันนับแต่
วันสิ้ นปี ทางบัญชี
ให้ คณ ะกรรมการด าเนิ น การเสน อ
รายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนิ น งานของ
สหกรณ์ ต่อที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ด้วยในคราวที่ เสนอ
งบดุ ล และให้ ส่ ง ส าเนารายงานประจ าปี กั บ
งบ ดุ ลไป ยัง น ายท ะเบี ยน ส ห ก รณ์ ภายใน
สามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุล
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้
สมาชิ กขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าธรรมเนี ยม

เพื่อสอดคล้องกับ
ข้ อ 23. การเสนองบการเงินประจาปี ต่ อที่ประชุ ม
ใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบการเงิน พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2562 มาตรา 66
ประจาปี ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว เพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ภายในหนึ่ งร้ อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ให้ ส หกรณ์ จดั ท ารายงานประจ าปี แสดงผล
การดาเนิ นงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบการเงินประจาปี และให้สาเนา
รายงานประจ าปี และงบการเงิ น ประจ าปี ไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
มีการประชุมใหญ่
อนึ่ ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจาปี
พร้อมทั้งข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้
ที่สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยม

วัน สิ้ น ปี ทางบั ญ ชี ของสห กรณ์ ให้ สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ลาดับ
ที่
5

6

ข้ อความเดิม
ข้ อ 26. การกากับ ดูแ ลสหกรณ์ นายทะเบี ยน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึ ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออก
คาสั่งเป็ นหนังสื อให้ คณะกรรมการดาเนิ น การ
สหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผู้จ ัด การ เจ้ า ห น้ า ที่ หรื อเชิ ญ สมาชิ กของ
สหกรณ์ มาชี้ แจงข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับ การดาเนิ น
กิ จการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ ยวกับ
การดาเนินงาน หรื อรายงานการประชุมได้ และ
มี อ านาจเข้ า ไปตรวจสอบในส านั ก งานของ
สหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรค
แรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ
และให้คาชี้ แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 28. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่ อ
สิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการ
สอบบัญ ชี ที่ รับ รองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า
สหกรณ์ มีก าไรสุ ท ธิ ให้ จดั สรรเป็ นทุ น สารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของกาไรสุทธิ และเป็ นค่า
บารุ งสันนิ บ าตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย อัตรา
ร้ อยละหนึ่ งของกาไรสุ ท ธิ แต่ไม่เกิ นสามหมื่ น
บาท ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรร
ตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) – (6) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่ ส มาชิ ก และครอบครั ว
ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสิ บของก าไรสุ ท ธิ ต าม
ระเบียบสหกรณ์
(8) – (9) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

ข้ อ 26. การก ากั บ ดู แ ลสหกรณ์ นายทะเบี ย น เพื่อสอดคล้องกับ
สหกรณ์ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์ ผู้ต รวจการ พ.ร.บ.สหกรณ์
สหกรณ์ ผู้ส อบบัญ ชี ห รื อ พนัก งานเจ้าหน้ าที่ ซ่ ึ ง พ.ศ.2562 มาตรา 17
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสัง่
เป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ สมาชิ กของ
สหกรณ์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์มาชี้ แจง
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการของสหกรณ์
หรื อให้ ส่ งเอกสารเกี่ ยวกับ การด าเนิ น งาน หรื อ
รายงานการประชุมของสหกรณ์ได้

ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรค
แรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและ
ให้คาชี้ แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้ อ 28. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ น
ปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
ก าไรสุ ท ธิ ให้ จดั สรรเป็ นทุ น ส ารองไม่ น้อยกว่า
ร้ อ ยละสิ บของก าไรสุ ทธิ และเป็ น ค่ า บ ารุ ง
สัน นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย อัตราร้ อยละ
หนึ่ งของกาไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิ นสามหมื่ นบาท ตาม
อัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
กาไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ที่ เหลื อจากการจัด สรร
ตามความในวรรคก่ อนนั้น ที่ ประชุ ม ใหญ่ อาจจะ
จัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) – (6) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
ส่ งมเสริ
ดิ การสมาชิกกและ
และ
(7)(7)
เป็นเป็ทุนทุ
นส่งนเสริ
สวัมสสวั
ดิกสารของสมาชิ
ครอบครั
ว ไม่
เกินเกิร้นอร้ยละสิ
บของกำ�ไรสุ
ทธิทธิ
ครอบครั
ว ไม่
อยละสิ
บของกาไรสุ
ตามระเบี
ยบสหกรณ์
ตามระเบี
ยบสหกรณ์

เพื่อกาหนดการจัดสรร
กาไรสุทธิ ให้ถูกต้อง
และชัดเจนสอดคล้อง
กับการดาเนิ นงานของ
สหกรณ์

(8) – (9) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
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ลาดับ
ที่

ข้ อความเดิม

7

ข้ อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิ กต้องมี
คุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
ก. เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจาสังกัด
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จังหวัด เชี ยงใหม่
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อ
ข. เป็ นพนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ ห รื อ
พนัก งานจ้างทั่วไปสังกัดองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นภายในจังหวัดเชี ยงใหม่
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

8

การขาดจากสมาชิกภาพ

ข้ อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิ กย่อม
ขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
9

66

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

ข้ อ 32. คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก ต้องมี คุ ณ สมบัติ เพื่อสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์
ดังนี้
พ.ศ.2562 มาตรา 4
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะมีสัญชาติ
ไทย และอายุไม่เกิน 60ปี บริ บูรณ์ในวันที่สมัคร
ก. เป็ นข้าราชการ หรื อลู ก จ้างประจาสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดเชี ยงใหม่ หรื อ
เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อ
ข . เป็ น พ นั ก งาน จ้ า งตาม ภ ารกิ จ ห รื อ
พนั ก งานจ้า งทั่ว ไปสั ง กัด องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่
มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
เพื่อกาหนดการขาด
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิ กย่อมขาด สมาชิกภาพให้ถูกต้อง
และชัดเจน
จากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือน
ไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 และ
จะได้รับการยกเว้นความตามข้อบังคับข้อ 44
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้ อ 50. คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิ ก ข้ อ 50. คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบ สมาชิ ก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
สมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผู้เห็ น ชอบในวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
(1) เป็ นผู้เ ห็ นชอบในวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
สหกรณ์
(2) เป็ นบิ ด า มารดา คู่ ส มรส หรื อ บุ ต รที่
(2) เป็ นบุ ค คลธรรมดาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ
บรรลุนิติภาวะ
มี สั ญ ชาติ ไ ทย และอายุไ ม่ เกิ น 60ปี บริ บู ร ณ์ ใ น
(3) มีภูมิลาเนาและทะเบียนบ้านอยูจ่ งั หวัด วันที่สมัคร
เชี ยงใหม่
(3) - (7) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(4) เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดีงาม
(5) เป็ น ผู้ ที่ จ ะ ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิ กในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

เพื่อสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2562 มาตรา 4
และมาตรา 41

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ลาดับ
ที่

ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

10

ข้ อ 71. อ านาจหน้ าที่ ข องที่ ป ระชุ มใหญ่
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี อานาจหน้ าที่ พิ จารณาวินิ จฉั ย
เรื่ องทั้งปวงที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการ
ของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) – (2) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(3) พิจารณาอนุมตั ิ งบดุล และจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(5) พิ จารณาก าหนดบ าเหน็ จ ค่ าตอบแทน
การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6)– (13) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

ข้ อ 71. อ าน าจห น้ าที่ ข องที่ ป ระชุ ม ให ญ่
ที่ประชุ มใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ อง
ทั้งปวงที่ เกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วกับ การด าเนิ น กิ จ การของ
สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) – (2) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(3) พิ จารณาอนุ ม ัติ งบการเงิน ประจาปี และ
จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์
(4) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
(6)– (13) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

11

ข้ อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์
มี ค ณ ะกรรมการด าเนิ นการประกอบด้ ว ย
ประธานกรรมการห นึ่ งคนและกรรมการ
ดาเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิก
ให้ ก รรมการด าเนิ นการในระหว่างกัน เอง
ขึ้นดารงตาแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่ ง
หรื อ หลายคน เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง และ/หรื อ
เหรัญญิ กคนหนึ่ ง นอกนั้น เป็ นกรรมการ และ
ปิ ดประกาศให้ ท ราบโดยทัว่ กัน ณ ส านัก งาน
สหกรณ์
ห้ ามไม่ ใ ห้ บุ ค คลซึ่ งมี ล ัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ น
หรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(2) เคยถู ก ไล่ ออก ปลดออก หรื อให้ออก
จากราชการ องค์ก าร หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ ้น จากต าแหน่ งกรรมการ
หรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉั ยเป็ นที่ สุ ด ให้ พ ้น จากต าแหน่ ง
กรรมการตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุ มใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตาแหน่ งกรรมการเพราะเหตุทุ จริ ตต่ อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระเงินงวดชาระ
หนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี
ท างบั ญ ชี นั บ แต่ ปี ที่ ผิ ด นั ด ถึ งปี ที่ เลื อกตั้ ง
กรรมการดาเนิ นการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิ ได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(6) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์น้ ี

ข้ อ 72. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มี เพื่อให้สอดคล้องกับ
คณะกรรมการดาเนิ นการประกอบด้วยประธาน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดาเนินการอีกสิ บสี่ 2562 ตามมาตรา 52
คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ ก

เพื่อสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2562 มาตรา 66
และแก้ไขข้อความ
ให้ถูกต้อง

ให้กรรมการดาเนิ นการในระหว่างกันเองขึ้ น
ดารงตาแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่ งหรื อ
หลายคน เลขานุ การคนหนึ่ ง และ/หรื อเหรัญญิ ก
คนหนึ่ ง นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศ
ให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุ คคลซึ่ งมี ลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็ นหรื อ
ทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจาก
ราชการ องค์ ก าร หรื อหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
เอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการหรื อ
มีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการ
ตามมาตรา 22(4)
(4) - (6) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(7) เคยถู ก สั่งให้ พ ้น จากต าแหน่ งกรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
(8) เป็ นกรรมการหรื อผูจ้ ดั การในสหกรณ์ ที่
ถูกสัง่ เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
(9) เป็ นบุ ค คลที่ มี ล ั ก ษณะต้ อ งห้ า มตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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ลาดับ
ที่
12

13

68

ข้ อความเดิม
ข้ อ 76. การพ้ น จากต าแห น่ ง ก รรม ก าร
ด าเนิ นการต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง เพราะเหตุ
อย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) - (7) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(8) ขาดประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การ
ติ ด ต่ อ กั น สามครั้ ง โดยไม่ มี เ หตุ อ ัน ควรให้
กรรมการด าเนิ นการผู ้มี ส่ วนได้ เ สี ยตาม (7)
อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์
แห่ งชาติ ได้ ภ ายในส ามสิ บวั น นั บ แต่ ว ัน ที่
รั บ ทราบค าสั่ ง ค าวิ นิ จ ฉัย ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็ นที่สุด
กรณี ที่ ที่ประชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อดถอนให้
กรรมการดาเนิ นการพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะ
ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนิ นการใหม่ ท้ ั งคณะอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้ อ 79. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหน้าที่ดาเนิ น
กิ จ การทั้ งปวงของสหกรณ์ ให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์กบั ทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริ ญ
แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิ จ ารณาในเรื่ องการรั บ สมาชิ ก และ
สมาชิ ก ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดู แ ลให้
สมาชิกปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติและคาสัง่ ของสหกรณ์
(2) พิ จ ารณาในเรื่ อ งการรั บ ฝากเงิ น การ
กูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนของ
สหกรณ์
(3) ก าหนดและด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การ
ประชุ มให ญ่ การเสน องบดุ ล และรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่
(4) – (20) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

ข้ อความใหม่
ข้ อ 76. ก ารพ้ น จ าก ต าแ ห น่ ง ก รร ม ก าร
ด าเนิ นการต้ อ งพ้ น จากต าแห น่ ง เพราะเห ตุ
อย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) - (7) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(8) ขาดประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
ติ ด ต่ อ กัน สามครั้ ง โดยไม่ มี เหตุ อ ั น ควรให้
กรรมการด าเนิ นการผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ยตาม (7)
อุ ท ธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์ ได้
ภายในสามสิ บวัน นั บ แต่ ว ัน ที่ รั บ ทราบ ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้
เป็ นที่สุด
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อดถอนให้
กรรมการด าเนิ น การพ้น จากต าแหน่ งทั้งคณะ
ให้ ที่ ป ระชุ มให ญ่ เลื อกตั้ งคณ ะกรรม การ
ด าเนิ นการใหม่ ท้ ั งคณ ะอยู่ ใ นต าแหน่ งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก
ข้ อ 79. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหน้าที่ดาเนิ น
กิ จการทั้ งปวงของส ห กรณ์ ให้ เป็ น ไป ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ กบั ทั้งในทางอันจะทาให้เกิ ดความจาเริ ญ
แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) -(2) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(3) ก าหนดและด าเนิ นการเกี่ ยวกั บ การ
ประชุ ม ใหญ่ การเสนองบการเงิ น ประจ าปี และ
รายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนิ น งานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) – (20) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

เหตุผลทีแ่ ก้
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2562 ตามมาตรา 128/1

เพื่อสอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์
พ.ศ.2562 มาตรา 66
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ลาดับ
ที่
14

ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

ข้ อ 80. ค ว าม รั บ ผิ ด ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ข้ อ 80. ความรั บผิดของคณะกรรมการดาเนินการ
ในการด าเนิ น กิ จ การของสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ด าเนิ น การสหกรณ์ กรรมการหรื อผู้จ ัด การต้อ ง
ปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ใ ห้ เป็ นตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขตแห่ งการดาเนิ นกิ จการที่จะพึงดาเนิ นการได้
ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุม
ใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก
ในกรณี คณะกรรมการดาเนิ นการกระทาการ
ในกรณี คณะกรรมการดาเนิ นการกระทา
หรื อ งดเว้น การกระท าการ หรื อ กระท าการโดย
การหรื องดเว้นการกระทาการ หรื อกระทาการ
ประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทา
โดยประมาทเลิ นเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ให้ เสี ยผลประโยชน์ข องสหกรณ์ ห รื อสมาชิ ก อัน
ตน จนท าให้ เสี ย ผลประโยชน์ ข องสหกรณ์
เป็ นเหตุให้สหกรณ์ มีขอ้ บกพร่ องเกี่ ยวกับ การเงิน
ห รื อ ส ม าชิ ก อั น เป็ น เห ตุ ให้ ส ห ก รณ์ มี
ข้อบกพร่ องเกี่ ยวกับ การเงิ น การบัญ ชี หรื อ การบั ญ ชี หรื อกิ จ การหรื อฐานะการเงิ น ตาม
กิจการหรื อฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ รายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ
เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
บัญ ชี หรื อรายงานการตรวจสอบเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
คณะกรรมการด าเนิ น การต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ
คณะกรรมการดาเนิ นการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
(2) ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ์
(3) ดาเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรื อ
ขอบเขตแห่ งการดาเนิ นกิจการที่จะพึงดาเนิ นการได้
ของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผใู ้ ดมีส่วนร่ วมในการ
กระทาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ อันเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสี ยหาย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผนู ้ ้ นั ต้องรับผิดร่ วมกัน
กับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ กรรมการ หรื อ
ผูจ้ ดั การในความเสี ยหายต่อสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การไม่ตอ้ งรับผิดตามวรรคสอง ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) พิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้ร่วมกระทาการอัน
เป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายต่อสหกรณ์
(2) ได้คดั ค้านในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม
หรื อได้ทาคาคัดค้านเป็ นหนังสื อยืน่ ต่อประธานที่
ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุ ดการประชุม

เหตุผลทีแ่ ก้
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2562 ตามมาตรา
51/1, 51/2, 51/3
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ลาดับ
ที่
15

16

17

70

ข้ อความเดิม
ข้ อ 82. อ าน าจหน้ าที่ ข องคณ ะกรรม การ
อานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้
ด าเนิ น กิ จ การแทนคณะกรรมการด าเนิ น การ
ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย และตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง ของสหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)-(4) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบดุล รวมทั้ง
บัญชี กาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนิ นงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่
อนุมตั ิ
(6)-(8) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
ข้ อ 92. ก า ร จ้ า ง แ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด ก า ร
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลื อก
บุ ค ค ล ที่ มี ค วาม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต มี ค วาม รู้
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่ อ แต่ งตั้ง
หรื อ จ้างเป็ นผูจ้ ัด การของสหกรณ์ โดยต้อ งไม่
เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ72(1) (2)
(3) (4) ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทาหนังสื อสัญญา
จ้า งไว้เ ป็ นหลั ก ฐานและให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนิ นการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่ ง ตั้ง หรื อจ้า งผู ้จ ัด การ ต้อ งให้
ผูจ้ ดั การรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกาหนดไว้ในข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจก าหนด
ระเบี ยบของสหกรณ์ เกี่ ยวกับ การคัดเลื อกหรื อ
สอบคัด เลื อก การแต่ งตั้งหรื อ จ้าง การก าหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออก
จากตาแหน่งของผูจ้ ดั การสหกรณ์

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

ข้ อ 82. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนิ นกิจการแทน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
คณะกรรมการด าเนิ น การตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย 2562 ตามมาตรา 66
และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)-(4) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบการเงินประจาปี
รวมทั้ง บั ญ ชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจ าปี
แ ส ด งผ ล ก ารด าเนิ น งาน ข อ งส ห ก รณ์ เส น อ
คณะกรรมการด าเนิ น การพิ จารณา เพื่ อเสนอต่ อ ที่
ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6)-(8) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
ข้ อ 92. การจ้ างและแต่ งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการ
ด าเนิ น การอาจพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วาม
ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความ
เหมาะสมเพื่ อ แต่ ง ตั้ง หรื อจ้ า งเป็ นผู ้ จ ัด การของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่ เป็ นบุ คคลที่ มีลกั ษณะต้องห้ าม
ตามข้อ 93 ในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทาหนังสื อสัญญา
จ้างไว้เป็ นหลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
เรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การ
รับทราบ และรับรองที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้
ในข้อ 95 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจกาหนดระเบียบ
ของสหกรณ์ เกี่ ยวกับการคัดเลื อกหรื อสอบคัด เลื อก
การแต่งตั้งหรื อจ้าง การกาหนดอัตราเงิน เดื อน การ
ให้ ส วัส ดิ ก าร และการให้ อ อกจากต าแหน่ ง ของ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2562 ตามมาตรา 52
และเรี ยงลาดับ
ข้ออ้างอิงให้ถูกต้อง

ข้ อ 93. ห้ ามมิให้ บุคคลซึ่ งมีลักษณะดังต่ อไปนี้เป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
หรื อทาหน้ าที่ผ้ จู ัดการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิ พ ากษาถึ งที่ สุด 2562 ตามมาตรา 52
ให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรั บความผิดที่ ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออกหรื อให้ อ อกจาก
ราชการ องค์ก าร หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก สั่ งให้ พ ้น จากต าแหน่ งผู ้จัด การตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง
(4) เป็ นผู ้จั ด การในสหกรณ์ ที่ ถู ก สั่ ง เลิ ก ตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง
(5) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

70

รายงานกิจการ และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ลาดับ
ที่

ข้ อความเดิม

ข้ อความใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้
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ข้ อ 94. อ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้จัด การ ผู้จดั การมี อานาจหน้าที่ ในการจัด การ
ทั่ว ไป และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ บรรดากิ จ การ
ประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)-(9) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(10) รั บ ผิด ชอบจัดท างบดุ ล รวมทั้งบัญ ชี
กาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ด าเนิ น งานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนิ นการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ ป ระชุ มใหญ่
อนุมตั ิ
(11) – (19) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

ข้ อ 95. อ านาจหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผู้จัด การ ผู้จดั การมี อานาจหน้าที่ ในการจัด การ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
ทั่ว ไป และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ บรรดากิ จ การ 2562 ตามมาตรา 66
ประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)-(9) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
(10) รับผิดชอบจัดท างบการเงิ นประจาปี
รวมทั้งบัญชี กาไรขาดทุ น และรายงานประจาปี
แสดงผลการด าเนิ นงานของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(11) – (19) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม
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ข้ อ 95. การพ้นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(3) ขาดคุ ณ สมบัติ ตามระเบี ยบของสหกรณ์
หรื อมี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนด
ตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถู ก ลงโทษให้ อ อกหรื อไล่ อ อก หรื อมี
พฤติ ก รรมอัน แสดงให้ เห็ น เป็ นประจัก ษ์ ว่ าได้
กระทาการหรื อละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจ
ทาให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี
แก่ ป ระชาชน หรื อไม่ เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
หน้าที่ผจู้ ดั การสหกรณ์
ข้ อ 99. การเปลีย่ นผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยน
ผู้ จ ั ด ก าร ให้ เป็ น ห น้ า ที่ ข องคณ ะกรรมก าร
ดาเนิ นการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชี และการเงิ นกับบรรดาทรัพย์สิ นและหนี้ สิ น
ตลอดจนจัดทางบดุล ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ
อันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้ อ 100. เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่ ง
ผู้จ ัด การแล้ว สหกรณ์ อ าจจัด จ้า งและแต่ ง ตั้ง
เจ้าหน้าที่ อื่น ตามความจาเป็ นเพื่ อปฏิ บ ัติงานใน
สห กรณ์ โดยต้ อ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ล ั ก ษณ ะ
ต้ อ งห้ า มตามข้ อ 72 (1) (2) (3) (4) ทั้ งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการ
กาหนด

ข้ อ 96. การพ้นจากตาแหน่ งของผู้จัดการ
ผูจ้ ดั การของสหกรณ์ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) – (3) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

20
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เพื่อกาหนดสัญญา
จ้างให้ชดั เจนและ
เรี ยงลาดับข้ออ้างอิง
ให้ถูกต้อง

(4) อายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อครบกาหนด
ตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้อายุตอ้ งไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์
(5) – (6) คงไว้ตามข้อบังคับเดิม

ข้ อ 100. การเปลี่ ย นผู้ จั ด การ ในกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ ยนผูจ้ ดั การ ให้ เป็ นหน้าที่ข องคณะกรรมการ
ดาเนิ นการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทาง
บัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้ สิน
ตลอดจนจัดทางบการเงินประจาปี ของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้ อ 101. เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่ง
ผู้จ ัด การแล้ ว สหกรณ์ อ าจจัด จ้า งและแต่ ง ตั้ง
เจ้าหน้าที่ อื่น ตามความจาเป็ นเพื่ อปฏิ บ ั ติงานใน
สห กรณ์ โดยต้ อ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ล ั ก ษณ ะ
ต้อ งห้ า มตามข้ อ 93 ทั้ง นี้ ตามระเบี ย บของ
สหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด

เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2562 มาตรา 66
เรี ยงลาดับข้ออ้างอิง
ให้ถูกต้อง
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2562 มาตรา 52
เรี ยงลาดับข้ออ้างอิง
ให้ถูกต้อง
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4.10  พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 20 ประจ�ำปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2561 ข้อ 74 ความว่า “คณะกรรมการด�ำเนินการ มีวาระอยูใ่ น
ต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ให้กรรมการ
ด�ำเนิ นการสหกรณ์ออกจากต�ำแหน่ งเป็ นจ�ำนวนหนึ่ งในสองของกรรมการด�ำเนิ นการทั้งหมดโดย
วิธีจบั สลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ ในปี ต่อไปให้กรรมการ
ด�ำเนินการที่อยูใ่ นต�ำแหน่งจนครบวาระ หรื ออยูน่ านที่สุดออกจากต�ำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบก�ำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ กรรมการด�ำเนินการซึ่งต้อง พ้นจากต�ำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่กรรมการด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด�ำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่ อยูใ่ นต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด�ำเนินการชุดแรก และให้นำ� ความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม”
ในปี 2562 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 19 ด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระ จ�ำนวน 8 คน มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการด�ำเนินการที่อยูค่ รบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จ�ำนวน 2 คน
		
1. นายสักการ ณิ ยกูล		
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
		
2. นายอภิชาต เทพชา
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 2 ปี ที่ 2
2. คณะกรรมการด�ำเนินการที่อยูค่ รบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็ นกรรมการด�ำเนินการ
ใหม่ได้อีก 1 วาระ จ�ำนวน 6 คน
		
1. นางทัศพร ขอดแก้ว
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
		
2. นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
		
3. นายชินวัตร นิลบรรพต
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
		
4. นายประเสริ ฐ เงินท๊อก
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
		
5. นางพวงผกา พรหมมา
กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
6. นายพลกฤต วงศ์กลุ รัตนศิริ กรรมการด�ำเนินการ		
วาระที่ 1 ปี ที่ 2
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผูม้ ีความรู ้ความสามารถ เสี ยสละเพื่อส่ วนรวมและ
มีเวลาพอสมควร เป็ นกรรมการด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่วา่ ง โดยจะเลือกตั้งประธานกรรมการ
จ�ำนวน 1 คน เป็ นล�ำดับแรก และเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการที่วา่ งลงตามวาระ จ�ำนวน 7 คน ตาม
ล�ำดับ
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1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ� กัดโดยมีผรู ้ ับรอง จ�ำนวน 2 คน
2. ใช้วธิ ีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 8 ครั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนิน

ที่วา่ ง
		
- ไม่เกิน 1 ครั้ง ส�ำหรับการตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ
		
- ไม่เกิน 7 ครั้ง ส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินที่วา่ งลงตามวาระ
4. ผูไ้ ด้รับคะแนนสู งสุ ดตามล�ำดับจนครบจ�ำนวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
5. หากมีผถู ้ ูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจ�ำนวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผูถ้ ูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญ่โดยไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง
		

จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติทปี่ ระชุม:    ………………………………………………………………………………………                                      
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ อง อื่นๆ
เรื่ อง............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
เรื่ อง............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ก
หลักกเกณฑ์
เกณฑ์แและเงื
ละเงื่อ่อนไขเงิ
หลั
นไขเงินนกูกู้ส้ สามั
ามัญญ
หรับบข้ข้าาราชการและลู
ราชการและลูกกจ้จ้าางประจํ
ส�สํำาหรั
งประจ�าำ

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 ส้สามั
ามัญญ
ส� ำหรับพนักงานจ้ างตามภารกิจ

สาหรับพนักงานจ้ างตามภารกิจ

ประเภท
สิ นเชื่ อ

1

สามัญ
ทัว่ ไป

ทุนเรื อนหุน้
2
และเงินฝาก

3

โครงการ
ซื้อสิ นค้า

4

โครงการ
จัดหา
อาวุธ

ค่ าหุ้น

วงเงินกู้
(บาท)*

งวดชาระหนี้

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 250,000

96 งวด

-

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน

120 งวด

วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000.-

60 งวด

วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน100,000.-

60 งวด

คุณสมบัติ

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป
สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ผู้คา้ ประกัน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 3 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 4 คน

ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากค้ าประกัน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 2 คน

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 2 คน

ไม่ ตา่ กว่ า
ของ
วงเงินกู้

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้ อยละ/ปี

15%

8.25

15%

9.25

20%

9.25

25%

9.25

-

5.00

10%

7.50

20%

7.50

* กู้ไม่ เกิน 15 เท่า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินรวมทุกสั ญญาไม่ เกิน 250,000.- บาท
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ประเภทเงิ
ามัญญ
ประเภทเงินนกูกู้้สสามั
ส�สำาหรั
หรับบพนั
งทัว่ ว่ ไป
ไป
พนักกงานจ้
งานจ้ าางทั

ประเภท
สิ นเชื่ อ

1

สามัญ
ทัว่ ไป

ทุนเรื อนหุน้
2
และเงินฝาก

3

ซื้อสิ นค้า

คุณสมบัติ

วงเงินกู้
(บาท)*

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน 80,000

-

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุน้ และ
เงินฝากรวมกัน

สะสมหุน้
มาแล้ว
8 งวดขึ้นไป

วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000.-

ค่ าหุ้น

งวดชาระหนี้

ผู้คา้ ประกัน

ไม่ ตา่ กว่ า
ของ
วงเงินกู้

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้ อยละ/ปี

24 งวด

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
/พนง.จ้างภารกิจ /พนง.จ้างทัว่ ไป
จานวน 2 คน

20%

8.25

120 งวด

ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากค้ าประกัน

-

5.00

24 งวด

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
/พนง.จ้างภารกิจ /พนง.จ้างทัว่ ไป
จานวน 2 คน

10%

7.50

* กู้ไม่ เกิน 6 เท่า ของเงินได้ รายเดือน วงเงินรวมทุกสั ญญาไม่ เกิน 80,000.- 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
สมาชิกสามารถโอนเงิ
นผ่านธนาคารมายั
งบัญชีสผหกรณ์
ด้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาช้ างคลาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่
ID  LINE : 330910cm
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644
สมาชิกสามารถแจ้ งการโอนเงินหรื อสอบถามรายละเอียดได้ ทาง
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