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สาร จาก

ประธานสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
เนื่ อ งในโอกาสที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ ง
ถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้ดำ�เนินกิจการมาครบ 15 ปี ผม และคณะ
กรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์   
ได้บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความมุ่งมั่งที่จะพัฒนาสหกรณ์ของพวก
เรา ให้เจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท   จึงทำ�ให้ผล
ประกอบการในรอบปี 2557 สหกรณ์ มีสมาชิกจำ�นวน 1,663 คน มี
ทุนดำ�เนินการ 116,797,634.82 บาท กำ�ไรสุทธิ 2,486,972.90 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 221,764.15 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญ
เติบโต และความมั่นคงของสหกรณ์เติบโตขึ้นเป็นลำ�ดับ   
ในโอกาสนี้   ผมทำ�งานในตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการดำ�เนินการครบ 1 ปี
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ   และสนับสนุนให้ผม และคณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ชุดที่ 14 ทำ�หน้าที่บริหารสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้ ทั้งยังให้ความร่วม
มือที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์   สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง
หลาย  โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง
ตลอดปี 2558

						 ขอแสดงความนับถือ
					
						
(นายอินทปัตร บุญทวี)				
				
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
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คณะกรรมการดำ�เนินงานชุดที่ 14

นายสักการ ณิยกูล
รองประธานกรรมการ

นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการ

สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานกรรมการ

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
เหรัญญิก

จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์
เลขานุการ

นายอภิชาติ เทพชา
กรรมการ

นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
กรรมการ

นายวรกานต์ สุภากาศ
กรรมการ

นางทัศพร ขอดแก้ว
กรรมการ

นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการ

นายสรายุทธ พุทธวงศ์
กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
กรรมการ

นางอัญชลี ทองคำ�
กรรมการ

นางสาวสุนันทนา ขันธะเลิศ
กรรมการ

นางสาวศิรินภา รอดจิต
กรรมการ
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ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธัญญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายทองทิพย์ ถาบัวคำ�
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางระวีวรรณ ธรรมสานุกูล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนุสรา วรรณดา
ผู้จัดการ

นายภมรพล กาลอ
เจ้าพนักงานการเงิน

นางธนัญญา อินดาวงค์		
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกมลวรรณ ต๋าคำ�
เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล

นางบุญชู โยธาวัง
แม่บ้าน
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สอ.ขถ.ชม. ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

โครงการสัมมนานอกสถานที่
20 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมบ้านกลางดอย
อำ�เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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ทำ�บุญสำ�นักงาน เนื่องในโอกาส
สหกรณ์ฯ ครบรอบ ๑๔ ปี

ร่วมแสดงความเสียใจ
การจากไปของสมาชิกสหกรณ์
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ผลการดำ
งานประจำาปี�ปี
ผลการดํ�าเนิ
เนินนงานประจํ
พ.ศ.พ.ศ.2553
2557
2553 ––2557
รายการ
จํานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

10

พ.ศ. 2556

พ.ศ.2557

(คน)
1,710
1,724
1,813
1,722
1,663
(บาท) 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00
(บาท) 1,037,510.03 1,335,733.50 1,682,111.48 2,367,247.26 2,731,435.01
157,092.61
187,592.61
187,592.61
192,592.61
285,592.61
(บาท)

เงินให้กแู้ ก่
(บาท) 67,643,800.02 56,880,753.03
สมาชิกระหว่างปี

สิ นทรัพย์
ทั้งสิ้ น
หนี้สินทั้งสิ้ น
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

พ.ศ. 2555

76,020,160.00

76,039,380.00

40,665,465.00

(บาท) 77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851,71 116,797,634.82
(บาท) 42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30
(บาท) 3,882,491.69 4,563,768.09 4,182,653.10 5,076,077.24 5,531,157.58
(บาท) 1,932,331.00 2,366,209.11 2,478,024.32 2,810,868,49 3,044,184.68
(บาท) 1,950,160.69 2,197,558.98 1,704,628.78 2,265,208.75 2,486,972.90

รายงานประจำ�ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด

10

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ
1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
1. ............................................................................................................
2. ............................................................................................................
3. ............................................................................................................
4. ............................................................................................................
5. ............................................................................................................
2. องค์ประชุม
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จำ�กัด พ.ศ. 2551 ข้อ 69    
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  ต้องมีผู้แทน
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน   จึงจะเป็นองค์ประชุม
เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำ�นวน ................................... คน    จึงถือว่า          
ครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม :
................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
วัน ศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้มาประชุม จำ�นวน 533 คน ประกอบด้วย
1) ว่าที่ร้อยตรีประสงค์   ไชยวรรณ์
2) นายสรศักดิ์          วจีสัตย์      
3) นายสักการ
ณิยกุล
4) จ.ส.ต.ชัยภัทร
แก้วชยาภรณ์
5) นางศิริลักษณ์
ทรายเหนือ
6) นายณรงค์
สุดาเดช
7) นายอภิชาติ
เทพชา
8) นายสมศักดิ์
สุคำ�เปี้ย
9) นางทัศพร
ขอดแก้ว
10)นางสาวสุนันทนา
ขันธเลิศ
11)นายณรงค์ฤทธิ์
ทายะ
12)นางสาวศิรินภา
รอดจิตร
13)นางอัญชลี
ทองคำ�
14)นายสรายุทธ
พุทธวงศ์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการฯ
รองประธานกรรมการฯ
กรรมการดำ�เนินการ/เลขานุการ
กรรมการดำ�เนินการ/เหรัญญิก
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด  จำ�นวน   519    คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1) นายชนะ
2) นายชูศักดิ์
3) นายธัญศักดิ์
4) นายอินทปัตร
5) นางระวิวรรณ
6) นางสาวจิณห์ระพีร์
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รายงานประจำ�ปี 2557

แพ่งพิบูลย์
ฆะปัญญา          
แสงศรีจันทร์
บุญทวี
ธรรมสานุกูล
เชื้อพูล

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ          
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1) นางสาวนุสรา  
2) นายภมรพล   
3) นางสาวสิรินาฎ
4) นางธนัญญา    
5) นางสาวกมลวรรณ  
6) นางสาวอัจฉราพร
7) นางบุญชู

วรรณดา         
กาลอ            
แสงสุวรรณ์   
อินดาวงค์
    
ต๋าคำ�		
วงศ์สุวรรณ
โยธาวัง

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
เจ้าพนักงานการเงิน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แม่บ้าน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีประสงค์   ไชยวรรณ์     ประธานกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแถลง
รายงานผลการดำ�เนินงานสหกรณ์ ต่อ นายชนะ  แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกล่าวให้
โอวาทแก่คณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่ และกล่าวเปิดประชุม
ประธานกรรมการ จึงได้ดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ
		
1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
  ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์  ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ และแนะนำ�
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีให้สมาชิก
สหกรณ์ฯ ทราบ
		2. องค์ประชุม
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด  พ.ศ. 2551 ข้อ 69   องค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทน
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในเวลาขณะนี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำ�นวน  533  คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
บัญชี   2555  เมื่อวันศุกร์ ที่   5  เมษายน   2556  ณ  ห้องสันพระเนตร  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน  576  คน  
รายงานประจำ�ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการฯ   ชุดที่   13 ได้จัดทำ�รายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี  
2555 เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง
มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555
			
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2556
นางสาวนุสรา  วรรณดา  ผู้จัดการสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการดำ�เนินงานสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2556
ในรอบปี 2556   ตามรายงานกิจการประจำ�ปี 2556 หน้าที่ 23-26  ดังนี้

นางสาวนุ สรา วรรณดา ผูจ้ ัด การสหกรณ์ ได้แ จ้งให้ที่ป ระชุ ม ใหญ่ รั บทราบผลการดํา เนิ น งาน
สหกรณ์ในรอบปี 2556 ตามรายงานกิจการประจําปี 2556 หน้าที่ 23-26 ดังนี้
		1. ผลการดำ�เนินงานปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555
1. ผลการดําเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555
รายการ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
เพิม่ (ลด)
จํานวนสมาชิก
(คน)
1,813
1,722
(91)
46,605,890.00
ทุนเรื อนหุน้
(บาท)
41,056,050.00
+5,549,840.00
2,367,247.26
ทุนสํารอง
(บาท)
1,682,111.48
+685,135.78
192,592.61
ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท)
187,592.61
+5,000.00
76,039,380.00
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
(บาท)
76,020,160.00
+19,220.00
ระหว่างปี
5,076,077.24
รายได้
(บาท)
4,182,653.10
+893,424.14
2,810,868.49
ค่าใช้จ่าย
(บาท)
2,478,024.32
+332,844.17
2,265,208.75
กําไรสุทธิ
(บาท)
1,704,628.78
+560,579.97
127,249,851.71
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้น
(บาท)
101,449,976.22
+25,799,875.49
75,818,913.09
หนี้สินทั้งสิ้น
(บาท)
56,819,593.35
+18,999,319.74

2. 2. จำ�จํนวนสมาชิ
ก กณณวัวันนสิสิ้น้นปีปี 255
2556
านวนสมาชิ
6
ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2556  สหกรณ์
ฯ
มี
ส
มาชิ
กชาย   789    คน  หญิ
ง  933    คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์
ฯ มีสมาชิกชาย 789 คน หญิ
ง 933 คน
สมาชิกสหกรณ์
นวน   1,722    คน   โดยมี
ยดการเปลี
างปี ดังนี้
รวมมีสรวมมี
มาชิกสหกรณ์
จํานวน  จำ1�,722
คน โดยมีรายละเอียดการเปลีรายละเอี
่ยนแปลงระหว่
างปี่ยดันแปลงระหว่
งนี้
จำ�นวนยอดสมาชิ
ก    ยกมา    ณ  วั
1,813    คน
จํานวนยอดสมาชิ
ก ยกมา ณนทีวั่  
นที31  ธั
่ 31 ธันนวาคม  2555
วาคม 2555
1,813 คน
สมาชิกเข้าใหม่
ในรอบปี
บัญใชีนรอบปี
   2556
  186    คน
สมาชิ
กเข้าใหม่
บัญชี 2556
186 คน
สมาชิกลาออกในรอบปี
บญั ชี    2556
  277    คน
สมาชิกลาออกในรอบปี
บัญชี 2556
277 คน
คงเหลือยอดสมาชิ
    ณ  วักนทีณ่  วั31  ธั
1,722    คน
คงเหลืกอยอดสมาชิ
นที่ 31นวาคม   2556
ธันวาคม 2556
1,722 คน
3.

ทุนเรือนหุ้น เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2552-2556

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
รายงานประจำ�ปี 2557
14 รายการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด

ทุนเรื อนหุน้

26,051,600.00

31,527,710.00

พ.ศ.2554
36,718,870.00

หน่วย : บาท
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556

41,056,050.00

46,605,890.00

สมาชิกลาออกในรอบปี บัญชี 2556
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

277 คน

1,722 คน

3. ทุนเรือนหุ
ให้อกนหุ
ู้แก่้ นสเงิมาชิ
บฝากจากสมาชิ
ก ปี 2552-2556
3. ้น เงิ
ทุนเรื
นให้กก้ แู เงิก่นสรัมาชิ
ก เงินรับฝากจากสมาชิ
ก ปี 2552-2556
หน่ววยย :: บาท
									 หน่
บาท
รายการ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ.2554

26,051,600.00 31,527,710.00 36,718,870.00
ทุนเรื อนหุน้
37,901,386.11 67,643,800.02 56,880,753.03
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
1,037.85
เงินรับฝากจากสมาชิ4.ก การให้ บ-ริการสินเชื่อแก่151,000.00
สมาชิกปี 2555-2556

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

41,056,050.00
76,020,160.00
1,675,897.17

46,605,890.00
76,039,380.00
3,885,532.71

การให้ บริการสินเชื่อแก่ สมาชิกปี 2555-2556
ประเภทของเงินกู้
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
เงินกูฉ้ ุกเฉิประเภทของเงิ
น
(บาท)
7,130,000.00
นกู้
พ.ศ.
2555
พ.ศ.7,721,280.00
2556
7,721,280.00
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
(บาท)
7,130,000.00
65,986,100.00
7,721,280.00
เงินกูส้ ฉามั
(บาท)
66,829,980.00
ุกเฉิญน
7,130,000.00
65,986,100.00
เงินกูส้ ามัญ
(บาท)
66,829,980.00
1,268,000.00
65,986,100.00
เงินกูเ้ สฉพาะกิ
(บาท)
915,000.00
ามัญ จ
66,829,980.00
1,268,000.00
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
(บาท)
915,000.00
776,500.00
1,268,000.00
เงินกูท้ เฉพาะกิ
ุนเรื อนหุ
(บาท)
402,000.00
จ น้
915,000.00
776,500.00
เงินกูท้ ุนเรื อนหุน้
(บาท)
402,000.00
776,500.00
เงินกูเ้ ทพืุน่อเรืพัฒ
นาคุน้ ณภาพชีวติ
(บาท)
494,280.00
257,000.00
อนหุ
402,000.00
เงินกูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(บาท)
494,280.00
257,000.00
เงินกูเ้ พื่อซืพั้ อฒปืนาคุ
นสวัณสภาพชี
ดิการวติ
(บาท)
248,900.00
30,500.00
494,280.00
257,000.00
เงินกูเ้ พื่อซื้อปื นสวัสดิการ
(บาท)
248,900.00
30,500.00
รวมสดิการ
(บาท)
76,020,160.00
76,039,380.00
เงินกูเ้ พื่อซื้อปื นสวั
(บาท)
248,900.00
30,500.00
รวม
(บาท)
76,020,160.00
76,039,380.00
รวม
(บาท)
76,020,160.00
76,039,380.00
รายได้ รายจ่ าย กําไรสุ ทธิ ปี 2552 – 2556
5. รายได้ 5.5.รายจ่รายได้
าย กำ�รายจ่
ไรสุทาธิย กํปีาไรสุ2552
2556			
ทธิ ปี 255
2 – 2556
รายการ 5. รายได้พ.ศ.
25532 – 2556 พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
รายจ่2552
าย กําไรสุ ทพ.ศ.
ธิ ปี 255
รายการ
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
รายได้ รายการ
(บาท)
2,925,989.19
พ.ศ. 2552 3,882,491.69
พ.ศ. 2553 4,563,768.09
พ.ศ.2554 2,535,115.90
พ.ศ.2555
4.

้ การให้
พ.ศ.
พ.ศ. 2556
4.ประเภทของเงิ
การให้บ4.รินกกูารสิ
นเชืบ่อริแก่
สมาชิ
การสิ
นเชืก่อปีแก่ ส2555-2556				
มาชิ
กปี 255
25555-2556

รายได้
รายได้
รายจ่
าย
รายจ่าย
กํรายจ่
าไรสุายทธิ
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,925,989.19
2,925,989.19
1,371,580.64
1,371,580.64
1,371,580.64
1,554,408.55
1,554,408.55
1,554,408.55

3,882,491.69
3,882,491.69
1,932,331.00
1,932,331.00
1,932,331.00
1,950,160.69
1,950,160.69
1,950,160.69

4,563,768.09
4,563,768.09
2,366,209.11
2,366,209.11
2,366,209.11
2,197,558.98
2,197,558.98
2,197,558.98

6.  สินทรัพ6.ย์ หนีสิ้สนินทรัพทุย์นหนี
ของสหกรณ์
ปี 2552-2556
ส้ ิน ทุนของสหกรณ์
ปี 2552-2556

2,535,115.90
2,535,115.90
1,496,712.17
1,496,712.17
1,496,712.17
1,038,403.73
1,038,403.73
1,038,403.73

เพิม่ (ลด)
เพิม่ (ลด)
เพิม่+591,280.00
(ลด)
+591,280.00
(843,880.00)
+591,280.00
(843,880.00)
+353,000.00
(843,880.00)
+353,000.00
+374,500.00
+353,000.00
+374,500.00
(237,280.00)
+374,500.00
(237,280.00) 14
(218,400.00)
(237,280.00)
(218,400.00)
+19,220.00
(218,400.00)
+19,220.00
+19,220.00
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
5,076,077.24
พ.ศ. 2556

5,076,077.24
5,076,077.24
2,810,868.49
2,810,868.49
2,810,868.49
2,265,208.75
2,265,208.75
2,265,208.75

6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2552-2556
รายการ (บาท) 6. สิปีนทรั
2552พย์ หนีส้ ิ น ทุนปีของสหกรณ์
2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2552-255
6
รายการ (บาท)
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
สิ นทรั
พย์ (บาท)
รายการ
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
47,891,966.70
77,167,300.40
86,987,058.60
101,449,976.22
127,249,851.71
สิ นทรัพย์
47,891,966.70 77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71
สิ น้ สทรัิ นพย์
หนี
47,891,966.70 42,494,827.07
77,167,300.40 46,547,303.51
86,987,058.60 101,449,976.22
19,552,670.85
56,819,593.35 127,249,851.71
75,818,913.09
หนี้สิน
19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09
้ สิน
ทุหนี
นสหกรณ์
19,552,670.85 34,672,473.33
42,494,827.07 40,439,755.98
46,547,303.51 44,630,382.87
56,819,593.35 51,430,938.62
75,818,913.09
28,339,295.85
ทุนสหกรณ์
28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62
ทุนสหกรณ์
28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
งเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม: รับจึทราบ
มติทปี่ ระชุม:
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม:
รับทราบ
มติทปี่ ระชุม:
รับทราบ
ระเบี
ย
บวาระที
่
4
เรื
อ
่
รวจสอบกิจการสหกรณ์
จการสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 4
เรืงรั
่องรับบทราบรายงานผู
ทราบรายงานผู้ต้ตรวจสอบกิ
ประจํประจำ
าปี 255�ปี6 2556
ระเบียบวาระที่ 4 ตามที
เรื่องรั่สบหกรณ์
ทราบรายงานผู
้
ต
รวจสอบกิ
จ
การสหกรณ์
ประจํ
า
ปี 2556 จำ�กัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
อออมทรั
ราชการส่
นท้องถิ
องถิ่นเชี่นประจํ
ยงใหม่
ตามที
อมทรัพพ้ตย์ย์รวจสอบกิ
ขขา้้าราชการส่
ววนท้
ยเชีงใหม่
ากัด6 โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องรั่สบหกรณ์
ทราบรายงานผู
จการสหกรณ์
าปี จํ255
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
2555 เมื
นที่ 5 เมษายน
ได้เลือออมทรั
กตั้งให้
า นางระวี
ระพีรสก์ ามั
ล เป็านปี
ประจำ
�ปี่อวั2555  เมื
่อตามที
วันที2556
่  
5  เมษายน  2556
ได้เลืวอนท้
กตัวอรรณ
้งงถิให้่นขเชีธรรมสานุ
้าพเจ้
า นางระวี
วรรณ  ธรรมสานุ
ูลเชื  และนาง
สหกรณ์
พย์ขขา้ าพเจ้
้ ราชการส่
ยงใหม่
จํกาูลกัดและนางสาวจิ
โดยมติ
ที่ประชุณมห์ใหญ่
ญ้ อพูประจํ
2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุ กูล และนางสาวจิ ณห์ระพีร์ เชื้ อพูล เป็ น
ผู255
ต้ รวจสอบกิ
บั2556
ญชี สิได้
นที้ ง่ ให้31ขธัา้ พเจ้
นจวาคม
2556 �นั
้ นบัญชีธรรมสานุ
้นสุเลืดอ้ตวักตั
5 ณเมืห์่อรวัะพี
นทีจร่ การประจํ
5 เมษายน
า นางระวี
วปีรรณ
ณห์ระพีร์ เชื้อพูนัล้น เป็ น
สาวจิ
์  
เชื้อพูาาลปีปี  เป็
รวจสอบกิ
การประจำ
สิ้นสุดวักนูลทีและนางสาวจิ
่  31  ธันวาคม  2556
ผูต้ รวจสอบกิ
จการประจํ
บัญชีนสิ  ผู
้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น
ฏิบธัตั นิหวาคม
น้าที่ตามอํ
ผูต้ รวจสอบกิจการประจํผูต้าปีรวจสอบกิ
บัญชี สิ้นจสุการได้
ดวันทีป่ 31
2556านาจหน้
นั้น าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็ นประจํา
ผูต้ รวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
นประจํา
รายงานประจำ�ปี 2557
ทุกเดื อนต่อที่ ประชุมคณะกรรมการดํ
าเนิ นการ
ขอ้สหกรณ์
สังเสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
เกต
และข้
เสนอวนท้
เพือ่องถิการพิ
จารณาของ
ผูต้ รวจสอบกิจการได้
ปฏิบโดยได้
ตั ิหน้าชที้ ี แ่ตจงรายละเอี
ามอํานาจหน้ยดาทีให้
่และได้
นประจํ
า
ออมทรั
พย์ขา้ อราชการส่
น่ เชียงใหม่
จำ�กัด 15
ทุกเดื อนต่อที่ ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ โดยได้ช้ ี แจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของ
คณะกรรมการดํ
เนินมการ
สําหรับผลการตรวจสอบประจํ
2556 สามารถสรุ
นี้ และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของ
ทุกเดื อนต่อที่ ปาระชุ
คณะกรรมการดํ
าเนิ นการ โดยได้ชาปี้ ี แจงรายละเอี
ยด ให้ปขได้
อ้ สัดงั เกต
คณะกรรมการดําเนินการ สําหรับผลการตรวจสอบประจําปี 2556 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำ�นาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ประจำ�ทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอ เพื่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการดำ�เนินการ สำ�หรับผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2556  สามารถสรุปได้ดังนี้
		
		1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
   1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์   ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์   พ.ศ. 2542 ระเบียบข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่
ประชุมของคณะกรรมการดำ�เนินการ
    1.2  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำ�บัญชีและเอกสารประกอบรายการ
บัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
รวมถึง
ระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น
   1.3  เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน     เพื่อให้ข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
		
		2. ขอบเขตการตรวจสอบ
    2.1  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้
สิน ทั้งปวง ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
    2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ทั้ง
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
    2.3  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
    2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ
สหกรณ์ รวมทั้ง ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ จากที่ประชุมใหญ่
    2.5  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
    2.6  ติดตามผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งต่าง ๆ
		3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจ
สอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน สรุปได้ดังนี้
		
3.1 ผลการดำ�เนินงาน
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,813 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 186 คน ออกจากสหกรณ์ 277 คน สมาชิก
คงเหลือสิ้นปี  1,722.- คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น  127,249,851.71 บาท และในรอบ
ปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 5,076,077.24 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,810,868.49 บาท มีกำ�ไรสุทธิ  2,265,208.75
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 560,579.97 บาท หรือร้อยละ 32.89
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สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด

		3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีการประชุมประจำ�เดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่วนงานและการกำ�หนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่วนงานที่กำ�หนด   การปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
		3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย   การบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำ�หนดไว้ จัดทำ�รายงาน งบทดลองประจำ�เดือนทุกเดือนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน พร้อม
ทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของ
บริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์ จำ�กัด ทำ�ให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์
รวดเร็ว และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี   จำ�นวนเงิน 21,260.76 บาท ซึ่งอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ นายภมรพล  กาลอ เจ้าพนักงานการเงิน และ เงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้นปี
จำ�นวน 3,971,343.31 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์  
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าการนำ�ส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนของสมาชิก
สหกรณ์ฯ บางหน่วยงานไม่นำ�ส่งเงินผ่านการหักหน้าฏีกาของหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ   เพื่อแก้ไขและทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ชัดเจน เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการตรวจสอบ
		3.5 ด้านสินเชื่อ
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 490 สัญญา
จำ�นวนเงิน
7,721,280.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ		
จำ�นวน 388 สัญญา
จำ�นวนเงิน     68,318,100.00 บาท
วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 469 สัญญา
จำ�นวนเงิน      2,765,206.17 บาท
2. เงินกู้สามัญ		
จำ�นวน 800 สัญญา
จำ�นวนเงิน    111,775,508.89 บาท
การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย
มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำ�คัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
แล้วในระหว่างการตรวจสอบ
		3.6 ด้านการลงทุน
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น   และเงินฝากประจำ�มีกำ�หนดระยะเวลา 3-6 เดือน ของ                     
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากประจำ�ในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
รายงานประจำ�ปี 2557
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		3.7 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ รับฝากเงินระหว่างปี  3 ประเภท คือ
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน            2,065,418.47 บาท
2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %
จำ�นวนเงิน              595,608.32 บาท
3.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.5 %
จำ�นวนเงิน               37,282.01    บาท
วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน            2,909,609.58 บาท
2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %
จำ�นวนเงิน
  
443,810.60
บาท
3.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.5 %
จำ�นวนเงิน
532,112.53 บาท
		3.8 การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจ
สอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2556
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ   ข้อที่   23 กำ�หนดว่า   “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการเสนองบดุล  ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่  ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”
คณะกรรมการดำ�เนินการได้จัดทำ�งบดุล และงบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปีบัญชี  2556   โดยมีผู้
สอบบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายงานกิจการประจำ�ปี 2556 หน้า 30-46  นางสาวนุสรา  
วรรณดา ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ให้แก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์
และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม:

อนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2556

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556
ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์   ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556 สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 2,265,208.75 บาท  คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 13   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับสห
กรณ์ฯ ข้อที่  28  ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2556
ว่าที่ ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดําเนิ นการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาการ
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 สหกรณ์มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 2,265,208.75 บาท คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้
รายการ
ปี 2556
ปี 2555
บาท
%
บาท
%

2,265,208.75 100.00

กําไรสุ ทธิ

1. จัดสรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ

กําไรสุทธิ
2. เป็ นค่าบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่
เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
3. เป็ นเงินปั นผลตามหุน
้ ที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก
ร้อยละ 3.50 (ปี 2555 ร้อยละ 3.00)
4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยชําระ
ระหว่างปี อัตราร้อยละ 2.50 (ปี 2555 ร้อยละ 1.55)
5. เป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน
ร้อย
ละ 10 ของกําไรสุทธิ

รายการ
6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อย
ละ 2 ของทุนเรื อนหุน้
7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กําไรสุทธิ
8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10 ของกําไร
สุทธิ
9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิกไม่เกิน ร้อยละ
10 ของกําไรสุ ทธิ
10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน
รวม

1,704,628.78 100.00

358,117.70

15.81

175,644.58

10.30

10,000.00

0.44

10,000.00

0.59

1,427,524.15

63.03

1,307,387.90

76.70

219,566.90

9.70

101,596.30

5.96

150,000.00

6.62

105,000.00

6.16

ปี 2556
ปี 2555
บาท
%
20,000.00
0.88
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รายการ
ปี 2556
บาท
%
5,000.00
0.29

20,000.00

0.88

0.00

0.00

20,000.00

0.88

0.00

0.00

20,000.00

0.88

0.00

0.00

20,000.00

0.88

0.00

0.00

2,265,208.75 100.00

1,704,628.78 100.00

* หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกําไรสุทธิ ให้สมทบเป็ นทุนสํารองทั้งหมด
อนุมดตั ิกสรรกำ
ารจัด�สรรกํ
ทธิสปมทบเป็
ระจําปี 2556
่เสนอ้งหมด
มติทเปี่ งิระชุ
ม: อจากการจั
* หากมี
นคงเหลื
ไรสุทาไรสุ
ธิ ให้
นทุนตามที
สำ�รองทั
ตั ิแผนงาน
บ-รายจ่าย ประจําปี 2557
มติทระเบี
ี่ประชุยบวาระที
ม: ่ 7 อนุมเรืัต่ อิกงพิารจัจารณาอนุ
ดสรรกำ�มไรสุ
ทธิประจำและงบประมาณการรายรั
�ปี 2556 ตามที่เสนอ
นางสาวนุสรา วรรณดา ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานธุรกิจ และประมาณ
บ-รายจ่ายประจําปี บัญชี 2557 เทียบกับประมาณการปี 2556 ตามรายละเอียดรายงานกิจการหน้าที่ 48-56
ระเบีการรายรั
ยบวาระที
่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2557
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี 2557
นางสาวนุสรา   วรรณดา  ผู้จัดการสหกรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานธุรกิจ และ
มติทปี่ ระชุม:
อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจําปี 2557
ประมาณการรายรั
บ
-รายจ่
ายประจำ�ปีบัญชี 2557 เทียบกับประมาณการปี 2556 ตามรายละเอียดรายงานกิจการ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมตั กิ าํ หนดวงเงินกู้ยมื หรือคํา้ ประกัน ประจําปี 2557
หน้าที่ 48-56
ว่าที่ ร้อ ยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดําเนิ นการ แจ้งให้ที่ ประชุ ม พิจ ารณาอนุ ม ัติ
จึ
ง
เสนอที
่ประชุ
มพิจาารณาอนุ
มัติแผนงานและงบประมาณรายรั
�ปี เป็2557
กําหนดวงเงินกูย้ มื หรื อคํ้าประกั
น ประจํ
ปี 2557 ตามข้
อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อบ18-รายจ่
ให้ที่ปายประจำ
ระชุมใหญ่
นผูพ้ ิจารณา
มติทกํี่ปาระชุ
ม
:
อนุ
ม
ต
ั
แ
ิ
ผนงานและงบประมาณการรายรั
บ
-รายจ่
า
ยประจำ
�
ปี
2557
หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อ คํ้าประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จาํ เป็ น
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการกําหนดวงเงิ นกูย้ ืมรายงานประจำ�ปี
ของสหกรณ์2557
ประเภท
ออมทรั
พย์ขา้ ราชการส่
ยงใหม่
กัด เท่19
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรื อนหุน้ รวมกับเงินสํารองของสหกรณ์ต้ งั แต่ 200 ล้สหกรณ์
านบาทขึ
ใช้วงเงิวนท้นอกูงถิย้ น่ ืมเชีไม่
เกินจำ�1.5
า
้ นไปให้
ของทุ นเรื อนหุ ้นรวมกับเงิ นสํารอง ณ วันที่ 31 มี นาคม 2557 สหกรณ์ฯ มีทุนเรื อนหุ ้น 46,756,950.00 บาท ทุนสํารอง

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2557
ว่าที่ร้อยตรีประสงค์  ไชยวรรณ์  ประธานกรรมการดำ�เนินการ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2557  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่
เป็นผู้พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำ�ประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำ�เป็น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำ�หนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของสหกรณ์ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้วงเงินกู้
ยืม ไม่เกิน 1.5  เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง ณ วันที่ 31  มีนาคม 2557  สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น
46,756,950.00 บาท  ทุนสำ�รอง 2,367,247.26 บาท รวมเป็นเงิน 49,124,197.26  บาท
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 13 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2557 เป็นกรณีพิเศษ จำ�นวนเงิน 146,000,000.00 บาท   (หนึ่ง
ร้อยสี่สิบหกล้านบาท) คงเดิมเท่าปีก่อน ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ จะจัดทำ�โครงการสินเชื่อเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความ
ต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2557  กรณีพิเศษเป็นเงิน         
146 ล้านบาท (หนึง่ ร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14
นายชูศักดิ์  ฆะปัญญา  นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบขั้นตอน
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินชุดที่ 14 ก่อนดำ�เนินการเลือกตั้ง ดังนี้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ   ข้อที่ 74   
ความว่า “กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่งคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่
วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่ วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่ง
เป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนินการที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบวาระ   หรืออยู่นาน
ที่สุดออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว   หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะ
กรรมการดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่   แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�อีกได้  แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะให้กรรมการดำ�เนินการที่ได้รับเลือก
ตั้งใหม่อยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการชุดแรก และให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม”
ในปี 2556 มีคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 13/2556 ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ จำ�นวน  8 คน มีราย
ชื่อดังต่อไปนี้
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      1.  คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบสองวาระ  ต้องการเว้น 1 ปี  จำ�นวน  4 คน
  1.  ว่าที่ร้อยตรีประสงค์   ไชยวรรณ์      ประธานกรรมการดำ�เนินการ        วาระที่ 2 ปีที่ 2
  2.  นายสรศักดิ์     วจีสัตย์
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
  3.  นายสมศักดิ์     สุคำ�เปี้ย
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
  4.  นายณรงค์       สุดาเดช
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
      2.  คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ  สารารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำ�เนินการใหม่ได้อีก
หนึ่งวาระ จำ�นวน 4 คน
  1.  นายพุทธศร     วัฒนาอุดมวงษ์
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  2.  จ.ส.ต.ชัยภัทร   แก้วชยาภรณ์
กรรมการดำ�เนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  3.  นางอัญชลี    ทองคำ�
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  4.  นางสาวศิรินภา  รอดจิตร    
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
ผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่งต้องดำ�รงวาระต่อ
จากกรรมการที่ลาออก
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมี
เวลาพอสมควร เป็นกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง โดยจะเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน
1 คน เป็นลำ�ดับแรก และเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการอีกจำ�นวน 7 คน  โดยมีกติกาดังนี้
1.  เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ�กัดโดยมีผู้รับรอง  จำ�นวน  2  คน
2.  ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3.  สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สำ�หรับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนิน
การ และไม่เกิน 7  ครั้ง  สำ�หรับการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง
4.  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจนครบจำ�นวนที่เลือกตั้ง  ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
5.  หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจำ�นวนที่จะเลือกตั้ง  ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่  โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ต่อไป
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นคณะ
กรรมการดำ�เนินงานชุดที่ 14 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด  ดังนี้
1.  นายอินทปัตร
บุญทวี
ประธานกรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 1
2.  ส.อ.เจตนิพัทธ์   จริยา
กรรมการ
วาระที่ 1  ปีที่  1
3.  นายสักการ
ณิยกูล
กรรมการ
วาระที่ 2  ปีที่  2
4.  จ.ส.ต.ชัยภัทร
แก้วชยาภรณ์ กรรมการ
วาระที่ 2  ปีที่  1
5.  นายอภิชาติ
เทพชา
กรรมการ
วาระที่ 2  ปีที่  2
6.  นางศิริลักษณ์
ทรายเหนือ
กรรมการ   
วาระที่ 1  ปีที่  2
7.  นางทัศพร  
ขอดแก้ว
กรรมการ
วาระที่ 1  ปีที่  2
8.  นายณรงค์ฤทธิ์
ทายะ
กรรมการ
วาระที่ 1  ปีที่  2
9.  นางอัญชลี
ทองคำ�		
กรรมการ				
วาระที่ 2 ปีที่ 1
10. นายสรายุทธ
พุทธวงศ์
กรรมการ
วาระที่ 1  ปีที่  2
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11.  นางสาวสุนันทา
12.  นางสาวศิรินภา
13.  นางสาวจันทิมาพร
14.  นายจรูญโรจน์
15.  นายวรกานต์

ขันธเลิศ
รอดจิตร
ทองนาค
แก้วมณี
สุภากาศ

กรรมการ   
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่
วาระที่

1  ปีที่  2
2  ปีที่  1
1  ปีที่  1
1  ปีที่  1
1  ปีที่  1

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2557
นายชูศักดิ์  ฆะปัญญา  นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบขั้นตอน
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2557  ดังนี้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่    102   ความว่า   
“ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี   การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น    การประจำ�
ปี  จำ�นวน 2  คน  (ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล)
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ  หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ใน สหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2555  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้คัดเลือกสมาชิก
สหกรณ์ จำ�นวน 2  คน  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี  2556  ของสหกรณ์ คือ  
1. นางระวีวรรณ  
ธรรมสานุกูล อบต.สันกลาง
2. นางสาวจิณห์ระพีร์
เชื้อพูล
ทต.ทุ่งต้อม
ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ทั้ง  2  คน  ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางจนกว่าจะมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่  103  ความว่า “การดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำ�แหน่ง ได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบกำ�หนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจ
สอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�”
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้
1.  กำ�หนดจำ�นวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปีบัญชี 2557  จำ�นวน 2 คน
2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก   โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตามที่ได้
กำ�หนดไว้ในข้อ  1.  หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในข้อ  1.  ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ   ซึ่งได้ยินยอม
ต่อที่ประชุมใหญ่  ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการประจำ�ปี 2557 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด  ดังนี้
1.  นางระวีวรรณ  
ธรรมสานุกูล อบต.สันกลาง
2.  นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
ทต.ทุ่งต้อม
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่   71   (12)   กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตาม
บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี   ได้ให้ข้อแนะนำ�   เสนอแนะ                            
ในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ  ต่อที่ประชุมใหญ่
		
คุณพจนีย  
์ ได้กล่าวในที่ประชุมใหญ่ว่า ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2556 แต่งตั้งให้นางพจนีย์   แสนลา เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้เข้ามาตรวจสอบระหว่างปี และสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ด้วยงบการเงินของสหกรณ์ฯ ใน
ปี 2556 แตกต่างจากปีก่อน จึงได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ในปี 2556 แตกต่างจากทุกปี ใน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2556 หน้า 32-33  ปกติ ความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีมี   3 วรรค แต่สห
กรณ์ฯ ดำ�เนินงานปฏิบัติไม่เป็นไปตามนายทะเบียนกำ�หนดว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 หากสหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินกู้ดังกล่าวตามเกณฑ์กำ�หนดแล้วหนี้สงสัยจะ
สูญสำ�หรับปีควรจะเป็น 3,609,704.82 บาท ดังนั้นลูกหนี้เงินกู้ควรจะลดลงด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำ�นวน
ดังกล่าว และกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 2,265,208.75 บาท จะเป็นขาดทุนสุทธิ จำ�นวน 983,596.59
บาท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ที่กำ�หนดค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากงบการเงินของผู้สอบบัญชีคือ ทุนดำ�เนินงานของสหกรณ์
127 ล้านบาท แยกเป็นหนี้สิน 75 ล้านบาท ทุนของสหกรณ์ 51 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ มีภาระเสี่ยง
ต่อเจ้าหนี้ ซึ่งทุนดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้น มาจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก   และส่วนใหญ่ในการใช้ทุน
ดำ�เนินงานสหกรณ์ฯ มาจากการนำ�เงินไปลงทุนในสินทรัพย์คือธุรกิจสินเชื่อ  ในธุรกิจสินเชื่อมีลูกหนี้บางหน่วย
งานผิดนัดชำ�ระหนี้ เป็นลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาและลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคดี อยู่ ทำ�ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
ชุดที่ 14 มีภาระที่ต้องติดตามหนี้ให้สหกรณ์ฯ หากสหกรณ์ฯ ไม่สามารถติดตามหนี้ค้างชำ�ระมาได้ จะทำ�ให้ต้อง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมือนเดิมไม่เป็นไปตามนายทะเบียนกำ�หนด ส่งผลให้งบการเงินของสหกรณ์ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือจากสถาบันการเงินภายนอก
การดำ�เนินงานสหกรณ์ฯ จะสำ�เร็จได้นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสหกรณ์ แต่ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดด้วย
ขอฝากเรื่องเงินรอตรวจสอบของสหกรณ์ หากสมาชิกสหกรณ์ฯ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ ควรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ มิฉะนั้น สมาชิกสหกรณ์ฯ อาจเสียสิทธิ์ได้ เนื่องจากปัจจุบันเงินรอ
ตรวจสอบของสหกรณ์มีมาก และหาที่มาของเงินไม่ได้ จึงขอฝากสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
บัญชีสหกรณ์ฯ ด้วย
		
คุณชูศักดิ  
์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ กับสหกรณ์ฯ ที่จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2556 จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ ขยายตัวของสหกรณ์ฯ เติบโตขึ้นทุกปี ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่
สหกรณ์มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้เพียงการดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า การที่สหกรณ์ฯ จัดสรรกำ�ไรสุทธิให้กับ
สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สหกรณ์มีให้กับสมาชิก รวมทั้งการจัดสรร
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กำ�ไรสุทธิเข้าทุนประเภทต่างๆ  จึงขอฝากให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ควรรวมตัวกันใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบการสะสม
เงินออมและสินเชื่อกับสหกรณ์ ทำ�ให้สหกรณ์ฯ บริหารทุนภายใน นำ�ผลกำ�ไรมาจัดสรรให้สมาชิกในรูปแบบต่างๆ             
จากการที่สหกรณ์ฯ
ถูกหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้กับลูกหนี้ค้างชำ�ระและลูกหนี้ตามคำ�
พิพากษาที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิลดลง สาเหตุมาจากการหักเงินนำ�ส่งให้สหกรณ์ฯ   คือ ไม่ได้หักหน้าฎีกา
ฝากให้ส่วนราชการต่างๆ เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ควรชำ�ระเงินให้กับสหกรณ์ด้วย เพราะเป็นหน้าที่ที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต้องหัก       เงินนำ�ส่งให้สหกรณ์ ตาม พรบ.สหกรณ์ เป็นอันดับแรก และหากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ หากสหกรณ์ฯ เอาผิด สามารถใช้กฎหมายอาญา มาตรา 157 การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ดำ�เนิน
การขั้นต่อไปได้
ส่วนในการที่สหกรณ์ฯ ขอวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันมากกว่าที่นายทะเบียนกำ�หนด ในมติที่
ประชุมอนุมัติ 146 ล้านบาทนั้น เป็นการขอนายทะเบียนแบบพิเศษ คือ สหกรณ์ฯ ต้อง ยื่นโครงการขึ้นมาเป็น
โครงการสร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์ต้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิก
สหกรณ์ฯ ทั้งหมด และขอมติที่ประชุมเพื่อขอวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันมากกว่านายทะเบียนกำ�หนด เมื่อสห
กรณ์ฯ ได้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันที่สูง สามารถเปิดสินเชื่อในวงเงินที่สูงให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ตามความ
ต้องการได้ และต้องทำ�ทุกปี
มติที่ประชุม:

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา  17.00  น.
          จ่าสิบตรี     ชัยภัทร  แก้วชยาภรณ์        ว่าที่ร้อยตรี  ประสงค์  ไชยวรรณ์
            ( ชัยภัทร   แก้วชยาภรณ์ )                  (ประสงค์  ไชยวรรณ์)
                  เลขานุการ/กรรมการดำ�เนินการฯ              ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ
  
              ผู้บันทึกรายงานการประชุม
    ประธานในที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที
3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดํ
าเนิน่ งานในรอบปี
2557
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2557
1. 1. ผลการดํ
ผลการดำาเนิ�เนินนงานปี
งานปี2557
2557 เปรีเปรียยบเที
บเทียยบปี
บปี 2556
2556
รายการ
จํานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ระหว่างปี
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
หนี้สินทั้งสิ้ น

(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ. 2556
1,722
46,605,890.00
2,367,247.26
192,592.61

พ.ศ.2557
1,663
50,225,090.00
2,731,435.01
285,592.61

เพิม่ (ลด)

(บาท)

76,039,380.00

40,665,465.00

(35,373,915.00)

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

5,076,077.24
2,810,868.49
2,265,208.75
127,249,851.71
75,818,913.09

5,531,157.58
3,044,184.68
2,486,972.90
116,797,634.82
61,068,544.30

+455,080.34
+233,316.19
+221,764.15
(10,452,216.89)
(14,750,368.79)

(59)
+3,619,200.00
+364,187.75
+93,000.00

2.  จำ�นวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2557
2.     ณ
จํานวนสมาชิ
ก ณนวัวาคม  2557  สหกรณ์
นสิ้นปี 2557
วันที่ 31  ธั
ฯ มีสมาชิกชาย   728    คน  หญิง  935   คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ มี   รวมมี
สมาชิกชาย
คน  หญิ
ง 935 คน
            
สมาชิ728
กสหกรณ์
จำ�นวน   1,663    คน
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่
้
รวมมีสางปี
มาชิดักงนีสหกรณ์
จํานวน 1,663 คน
จำ
�
นวนยอดสมาชิ
ก
    ยกมา    ณ  วั
น
ที
  
่
31  ธั
นวาคม  2556
1,722  คน
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี   2557
  176  คน
จํานวนยอดสมาชิ
ก
ยกมา
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2556
1,722
คน
สมาชิกลาออกในรอบปีบัญชี   2557
  
         235  คน
สมาชิกคงเหลื
เข้าใหม่
ในรอบปีก    ณ  วั
บัญชี 2557
คน
อยอดสมาชิ
นที่  31  ธันวาคม   2557       1761,663  คน
สมาชิกลาออกในรอบปี บัญชี 2557
235 คน
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1,663 คน
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3. ทุนนเรืเรืเรือออนหุ
้ น เงินให้ กกู้แู้แแก่ก่ก่สสสมาชิ
มาชิกกกเงิเงิเงินนนรัรับรับบฝากจากสมาชิ
ฝากจากสมาชิ
กปีกปี2553-2557
นหุ
ฝากจากสมาชิ
ปี 2553-2557
2553-2557
3. ทุ3.น3.เรืทุอทุนนหุ
้น นหุ
เงิน้ น้ นให้เงิกนู้แให้
ก่สมาชิก มาชิ
เงินรับฝากจากสมาชิ
ก ปีก2553-2557
ยหน่
: วบาท
								 		 หน่วหน่
ววยยย: ::บาท
บาท
หน่
รายการ
พ.ศ.
2553 พ.ศ.2554
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
พ.ศ.2557
รายการ
พ.ศ.
รายการ
พ.ศ.2553
2553 พ.ศ.2554
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
ทุนทุเรืนเรือนหุ
นหุน้ น้ น้
ทุนเรื ออนหุ
เงินเงิให้
กแู้ ก่สมาชิ
มาชิกกก
เงินนให้ให้กกแู้ แู้ ก่ก่สสมาชิ
เงินเงิรันบรับฝากจากสมาชิ
ฝากจากสมาชิกก
เงินรับฝากจากสมาชิก

31,527,710.00
36,718,870.00 41,056,050.00
41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00
50,225,090.00
31,527,710.00
31,527,710.00 36,718,870.00
36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00
46,605,890.00 50,225,090.00
67,643,800.02
56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00
76,039,380.00 40,665,465.00
67,643,800.02 56,880,753.03
67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00
76,020,160.00 76,039,380.0040,665,465.00
40,665,465.00
151,000.00
1,037.85 1,675,897.17
1,675,897.17 3,885,532.71
3,885,532.71 1,147,124.66
1,147,124.66
151,000.00
1,037.85
151,000.00
1,037.85
1,675,897.17
3,885,532.71
1,147,124.66

การให้
่อแก่กสปีมาชิ
กกปีปี 2556-2557
4. การให้
บริการสิ
เชืารสิ่อแก่
4.4. การให้
บบริริกนการสิ
นนเชืเชืสมาชิ
มาชิ2556-2557			
2556-2557
4. การให้ บริการสิ นเชื่ อแก่ สมาชิ กปี 2556-2557
ประเภทของเงินนกูกู้ ้
พ.ศ.
พ.ศ.
2557
ประเภทของเงิ
พ.ศ.2556
2556
พ.ศ.
2557
ประเภทของเงิ
น
กู
้
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
2557
(บาท)
7,721,280.00
8,134,565.00
เงินเงิกูนฉ้กูุฉก้ ุกเฉิเฉินน
(บาท)
7,721,280.00
8,134,565.00
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
(บาท)
7,721,280.00
8,134,565.00
(บาท)
65,986,100.00
เงินเงิกูนส้กูส้ามัามัญญ
(บาท)
65,986,100.00 28,741,000.00
28,741,000.00
เงิเงินนกูกูส้ เ้ ามั
ญ จ
(บาท)
65,986,100.00 2,675,000.00
28,741,000.00
ฉพาะกิ
(บาท)
1,268,000.00
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
(บาท)
1,268,000.00
2,675,000.00
เงิเงินนกูกูเ้ ฉพาะกิ
จ น้
(บาท)
1,268,000.00
2,675,000.00
ท้ ุนเรื อนหุ
(บาท)
776,500.00
810,000.00
เงินกูท้ ุนเรื อนหุ น้
(บาท)
776,500.00
810,000.00
เงิเงินนกูกูท้ เ้ ุนพืเรื่อพัอฒนหุ
น้ ณภาพชีวติ
(บาท)
776,500.00
810,000.00
นาคุ
(บาท)
257,000.00
304,900.00
เงินกูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(บาท)
257,000.00
304,900.00
ปื นสวั
ดิการวติ
(บาท)
30,500.00
0.00
เงิเงินนกูกูเ้ พืเ้ พื่อ่อพัซืฒ้ อนาคุ
ณสภาพชี
(บาท)
257,000.00
304,900.00
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื นสวัสดิการ
(บาท)
30,500.00
0.00
(บาท)
76,039,380.00
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื รวม
นสวัสดิการ
(บาท)
30,500.00 40,665,465.000.00
รวม
(บาท)
76,039,380.00
40,665,465.00
รวม
(บาท)
76,039,380.00
40,665,465.00
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เพิม่ เพิ
(ลด)
ม่ (ลด)
เพิ
ม่ (ลด)
+413,285.00
+413,285.00
+413,285.00
(37,245,100.00)
(37,245,100.00)
(37,245,100.00)
+1,407,000.00
+1,407,000.00
+1,407,000.00
+33,500.00
+33,500.00
+33,500.00
+47,900.00
+47,900.00
(30,500.00)
+47,900.00
(30,500.00)
(35,373,915.00)
(30,500.00)

(35,373,915.00)
(35,373,915.00)
25

25
25

5. รายได้ รายจ่าย กำ�ไรสุทธิ ปี 2553 - 2557			
5. รายได้ รายจ่ าย กําไรสุ ทธิ ปี 2553 – 2557
รายการ
พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554

รายได้
รายจ่าย
กําไรสุ ทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,882,491.69 4,563,768.09
1,932,331.00 2,366,209.11
1,950,160.69 2,197,558.98

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

2,535,115.90
1,496,712.17
1,038,403.73

5,076,077.24
2,810,868.49
2,265,208.75

5,531,157.58
3,044,184.68
2,486,972.90
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6. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ปี 2553 - 2557			

6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2553-2557
รายการ (บาท)
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 116,797,634.82
สิ นทรัพย์
42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30
หนี้สิน
34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 55,729,090.52
ทุนสหกรณ์

หน่วย: บาท
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2557
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�
ปี 2556   เมื่อวันที่   23 พฤษภาคม 2557 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ   ธรรมสานุกูล   และ              
นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2557  นั้น   
  
ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำ�นาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุก
เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการดำ�เนินการ สำ�หรับผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2557  สามารถสรุปได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ระเบียบข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำ�บัญชี   และเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูก
ต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด รวมถึงระเบียบและคำ�
แนะนำ�ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น
1.3  เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน   เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง ของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมิน
ผลและอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์           ทั้ง
ทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์   ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลัก
ประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์   รวมทั้ง
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ จากที่ประชุมใหญ่
2.5  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ  และคำ�สั่งของสหกรณ์
2.6  ติดตามผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการดำ�เนินการ   เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งต่าง ๆ
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3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และใน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน สรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการดำ�เนินงาน
    สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,722 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 176 คน ออกจากสหกรณ์  
235 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี   1,663  คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น  116,797,634.82  
บาท และในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทง้ั สิน้ 5,531,157.58 บาท ค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 3,044,184.68 บาท มีก�ำ ไรสุทธิ  
2,486,972.90 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 221,764.15 บาท หรือร้อยละ 9.79
1.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
     คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีการประชุมประจำ�เดือน  เดือนละ 1 ครั้ง  มีการแบ่งส่วนงานและ
การกำ � หนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการดำ � เนิ น การและเจ้ า หน้ า ที่ ไ ว้ ต ามส่ ว นงานที่ กำ �หนด             
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์   มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
1.3  ด้านบัญชี
    สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ที่กำ�หนดไว้ จัดทำ�รายงาน งบทดลองประจำ�เดือนทุกเดือนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของ
บริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์ จำ�กัด ทำ�ให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์
รวดเร็ว และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4  ด้านการเงิน
    สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี   จำ�นวนเงิน 29,813.97 บาท   ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ชอบของ นายภมรพล   กาลอ เจ้าพนักงานการเงิน และ เงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้นปี                         
จำ�นวน 5,174,699.64 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์  
     ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจำ�นวนมาก ซึ่งจากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์เป็นเงินสด แต่
มิได้แจ้งผู้โอน สหกรณ์ ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทางพบว่า ส่วนใหญ่ฝาก โดยใบนำ�ฝาก
ธนาคาร ระบุผู้นำ�ฝากเป็นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผู้เป็นเจ้าของเงินโอนได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการออกหนังสือสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
3.5  ด้านสินเชื่อ
     สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 466 สัญญา
จำ�นวนเงิน
8,134,565.00  บาท
2. เงินกู้สามัญ		
จำ�นวน 227 สัญญา
จำ�นวนเงิน     32,530,900.00  บาท
    วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 441 สัญญา
จำ�นวนเงิน      2,893,793.91  บาท
2. เงินกู้สามัญ		
จำ�นวน 830 สัญญา
จำ�นวนเงิน    101,894,376.67  บาท
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     การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วนใหญ่ถูกต้อง
เรี ย บร้ อ ยมี ข้ อ บกพร่ อ งบ้ า งเล็ ก น้ อ ยซึ่ งไม่ เ ป็ น สาระสำ � คั ญได้ แ จ้ งให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบเพื่ อ แก้ ไ ข             
ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
3.6  ด้านการลงทุน
  สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น และเงินฝากประจำ�มีกำ�หนดระยะเวลา 3-6 เดือน ของ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล  และดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ�ใน
อัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3.7  ด้านเงินรับฝาก
     สหกรณ์ฯ รับฝากเงินระหว่างปี  3 ประเภท คือ
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน
         947,599.18 บาท
2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %
จำ�นวนเงิน
         188,559.99 บาท
3.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.5 %
จำ�นวนเงิน
         114,888.29 บาท
วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน
         725,410.19 บาท
2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %
จำ�นวนเงิน
         316,431.81 บาท
3.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  3.5 %
จำ�นวนเงิน
  105,282.66 บาท
3.8  การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และใน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
     ระวิวรรณ  ธรรมสานุกูล
        จิณห์ระพีร์  เชื้อพูล
         (นางระวิวรรณ  ธรรมสานุกูล)
           (นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล)
ผู้ตรวจสอบกิจการ				
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2557
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2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิงถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

35
35

36

รายงานประจำ�ปี 2557
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38
38

รายงานประจำ�ปี2557
2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิงถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

รายงานประจำ�ปี2557
2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิงถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

39
39

40
40

รายงานประจำ�ปี2557
2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิงถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

รายงานประจำ�ปี2557
2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิงถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

41
41
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รายงานประจำ�ปี 2557

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิ
งถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2557

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิ
งถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

43

44

รายงานประจำ�ปี 2557
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รายงานประจำ�ปี2557
2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิ
งถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์

รายงานประจำ�ปี2557
2557
รายงานประจำ�ปี

สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์ขขา้ า้ ราชการส่
ราชการส่ววนท้
นท้อองถิ
งถิน่ น่ เชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจำ��กักัดด
สหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2557

ในรอบปีบัญชี   2557  สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 2,486,972.90 บาท  คณะกรรมการ
ในรอบปี บัญชี 2557 สหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ จํานวน 2,486,972.90 บาท คณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 14  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อ
นการสหกรณ์ฯ ชุ ดที่ 14 จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม
บังคัดํบาเนิสหกรณ์
ฯ ข้อที่  28  ดังนี้
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้
รายการ
กําไรสุ ทธิ

1. จัดสรรเป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10
ของกําไรสุ ทธิ
2. เป็ นค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
3. เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาํ ระแล้วให้แก่สมาชิก
ร้อยละ 3.70 (ปี 2556 ร้อยละ 3.50)
4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนดอกเบี้ย
ชําระระหว่างปี อัตราร้อยละ 2.80
(ปี 2556 ร้อยละ 2.50)
5. เป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุ ้น
7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10
ของกําไรสุ ทธิ
8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10
ของกําไรสุ ทธิ
9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
10. เป็ นทุนจัดตั้งสํานักงาน
รวม

ปี 2557
ปี 2556
บาท
%
บาท
%
2,486,972.90 100.00 2,265,208.75 100.00
249,568.94 10.04 358,117.70 15.81
10,000.00
1664,552.45

0.40

10,000.00

0.44

66.94 1,427,524.15

63.03

274,851.51

11.06

219,566.90

9.70

188,000.00

7.56

150,000.00

6.62

20,000.00

0.80

20,000.00

0.88

20,000.00

0.80

20,000.00

0.88

20,000.00

0.80

20,000.00

0.88

20,000.00

0.80

20,000.00

0.88

20,000.00
0.80
20,000.00
0.88
2,486,972.90 100.00 2,265,208.75 100.00

* หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกําไรสุทธิ ให้สมทบเป็ นทุนสํารองทั้งหมด
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มติทปี่ ระชุ ม:
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน ระเบี
และงบประมาณการรายรั
บ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2558
ยบวาระที่ 7
แผนงานประจำ�ปี 2558บ-รายจ่ าย ประจําปี 2558
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรั
ระเบียบวาระที่ 7
แผนงานธุ
รกิจ
แผนงานประจํ
าปี 2558
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรั บ-รายจ่ าย ประจําปี 2558
1. งานธุรกิจ
แผนงานธุรกิจ
แผนงานประจําปี 2558
1.งานธุร1.1
กิจ ทุนเรือนหุ้น
แผนงานธุรกิจ
1.1 ทุนวัเรืนอทีนหุ
้ น นวาคม  2557  สมาชิกได้ออมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น  จำ�นวนทั้งสิ้น  5,022,509.     ณ
  
่
31  ธั
1.งานธุรกิจ
ธันวาคม 2557 สมาชิกได้ออมเงิ่มนขึเป็้นนทุ
อนหุ  
้น2556   จำ
จํานวนทั้ง�สินวน  3,619,200.00  บาท  
้ น 5,022,509.- หุ ้น
หุ้น  หรือมูณลค่วันา1.1
เทีที่ ย31บกั
สุทนธิเรืจากปี
ทุนบเรื  50,225,090.00  บาท  เพิ
อนหุ้น
มูล่ยค่เดื
าเทีอนละ  301,600.00  บาท  
ย บกับ 50,225,090.00 บาท เพิ่มขึ้นสุ ทธิ จากปี 2556 จํานวน 3,619,200.00 บาท หรื อ
หรืหรือ อเฉลี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สมาชิกได้ออมเงินเป็ นทุนเรื อนหุ ้น จํานวนทั้งสิ้ น 5,022,509.- หุ ้น
เฉลี่ยเดือในประมาณการปี
นละ 301,600.00 บาท
2558  สหกรณ์บาท
ฯ มีแเพิผนงานการบริ
หารทุ2556
นกับสมาชิ
กในการระดมทุ
หรื อมูล ค่าเทีย บกับ 50,225,090.00
จํานวน
3,619,200.00นในรู
บาทปแบบต่
หรื อ างๆ  
่มขึ้นสุ ทธิ จากปี
ในประมาณการปี
สหกรณ์
มีแผนงานการบริ
หารทุนกันบเรืสมาชิ
นในรู54,000,000.00
ปแบบ
ดังนั้น เฉลี
การสะสมทุ
เรือนหุ2558
้นในปีบาท
2558 ฯคาดว่
า จะมีการสะสมทุ
อนหุก้นในการระดมทุ
มูลค่าประมาณ
่ยเดือนละน301,600.00
ต่ า งๆ
น เรื อ นหุ ้น4,000,000.00
ในปี 2558 คาดว่
น เรื อ นหุ ้ น มู ล ค่ า ประมาณ
้ น การสะสมทุ
บาท
เพิ่มดัขึง้นนัจากปี
2557  ประมาณ
บาทา จะมี กหารสะสมทุ
ในประมาณการปี
2558 สหกรณ์ฯ มีแผนงานการบริ
ารทุนกับสมาชิกในการระดมทุนในรู ปแบบ
54,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 4,000,000.00 บาท
ต่ า1.2
งๆ ดัการให้
ง นั้น การสะสมทุ
นหุ ้นกในปี 2558 คาดว่า จะมี ก ารสะสมทุ น เรื อ นหุ ้ น มู ล ค่ า ประมาณ
บริการเงินกูน้แเรืก่สอมาชิ
1.2 การให้ บริการเงินกู้แก่สมาชิก
54,000,000.00
เพิ่มขึ้นจากปี
(1) บาท
จำ�นวนเงิ
กู้ 2557 ประมาณ 4,000,000.00 บาท
(1) จํานวนเงินกู้
1.2   ในปี
การให้ บริ2557  สมาชิ
การเงินกู้แก่สมาชิ
กใช้ก บริการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จำ�นวน  693  ราย  เป็นเงิน  
ในปี 2557 สมาชิ กใช้บริ การด้านสิ นเชื่อประเภทต่าง ๆ จํานวน 693 ราย เป็ นเงิน จํานวน
(1) จํบาท  ตามรายละเอี
านวนเงินกู้
จำ�40,665,465
นวน  40,665,465
ยดเงินกู้ประเภทต่าง ๆ  ดังนี้
บาท ตามรายละเอียดเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ดังนี้
ในปี 2557 สมาชิ กใช้บริ การด้านสิ นเชื่อประเภทต่าง ๆ จํานวน 693 ราย เป็ นเงิน จํานวน
ปี 2556
ปี 2557
ประมาณการปี 2558
40,665,465 บาท ตามรายละเอียดเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทเงินกู้
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน
ปี 2556
ปี 2557
ประมาณการปี 2558
(สั ญญา)
(สั ญญา)
(สั ญญา)
(บาท)
(สั ญญา)
(บาท)
ประเภทเงินกู้
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน จํานวนเงิน
-ฉุกเฉิน
490
490
466
8,134,565.00 500
9,000,000.00
(สั ญญา)
(สั ญญา)
(สั ญญา)
(บาท)
(สั ญญา)
(บาท)
-สามัญ
388
388
227
32,530,900.00 300
40,000,000.00
-ฉุกเฉิน
490
490
466
8,134,565.00 500
9,000,000.00
878
878
693
40,665,465.00 800
49,000,000.00
-สามัญ
388
388
227
32,530,900.00 300
40,000,000.00
(2) อัตราดอกเบีย้ เงินกู้
878้ยเงินกู้ 878
693
40,665,465.00 800
49,000,000.00
		
(2) อัตราดอกเบี
ในปี 2557 คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ได้ ก ํ า หนดอัต ราดอกเบี้ ยเงิ น ให้ กู้ ยื ม
(2) อัในปี
ตราดอกเบี
กู้
		
2557ย้ เงินคณะกรรมการดำ
�เนินการสหกรณ์ ได้กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ในอัตราร้อยละต่อปี ดังนี้
ในอัตราร้อยละต่อปีในปีดังนี2557
้ คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ได้ ก ํา หนดอัต ราดอกเบี้ ยเงิ น ให้ กู้ ยื ม
นกูอ้ ปี ดังนี้
ปี 2556
ปี 2557
ประมาณการปี 2558
ในอัประเภทเงิ
ตราร้อยละต่
ฉุกเฉิน
8.00ปี 2556
8.00ปี 2557
8.00
ประเภทเงินกู้
ประมาณการปี
2558
สามัญ
9.25
9.25
9.25
ฉุกเฉิน
8.00
8.00
8.00
- ใช้ทุนเรื อนหุ น้ คํ้าประกัน
7.50
7.00
7.00
สามัญ
9.25
9.25
9.25
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.50
7.50
7.50
- ใช้ทุนเรื อนหุน้ คํ้าประกัน
7.50
7.00
7.00
- เพื่อซื้ อปื นสวัสดิการ
7.50
7.50
7.50
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
7.50
7.50
7.50
- เพื่อซื้ อปื นสวัสดิการ
7.50
7.50
7.50
48
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2. กําไรสุ ทธิและการคืนประโยชน์ ส่ ู สมาชิก
2. กำ�ไรสุทธิและการคืนประโยชน์สู่สมาชิก
1. รายได้
1. รายได้
ในปี 2557
การดํ
าเนินการของสหกรณ์
ขา้ ราชการส่ขวนท้
องถิ่นเชีวยนท้
งใหม่
มีรายได้
ในปี  
2557  การดำ
�เนินการของสหกรณ์
้าราชการส่
องถิจํ่นาเชีกัดยงใหม่
   จำท�กั้ งั หมดรวม
ด  มีรายได้
เป็ นเงิ น 11,027,215.38 บาท โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กูแ้ ละผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นเงิ น
ทั้งหมดรวมเป็นเงิน 11,027,215.38 บาท   โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และผลตอบแทนจากการลงทุน
บาท และรายได้จากแหล่งต่างๆ เป็ นเงิน 616,342.10 บาท
เป็น10,410,873.28
เงิน 10,410,873.28  บาท
และรายได้จากแหล่งต่างๆ เป็นเงิน 616,342.10 บาท
ในประมาณการปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้จดั ทําโครงการสิ นเชื่อให้บริ การแก่สมาชิ กในรู ปแบบต่างๆ
ในประมาณการปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้จัดทำ�โครงการสินเชื่อให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบ
เพิ่มขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ฯ ได้ต้ งั ประมาณการรายได้ในปี 2558 คาดว่า จะมีรายได้ประมาณ 11,503,000.00
ต่างๆ เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ สหกรณ์ฯ ได้ตง้ั ประมาณการรายได้ในปี 2558 คาดว่า จะมีรายได้ประมาณ 11,503,000.00 บาท
บาท
2. ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
2. ค่ าใช้ จ่ายของสหกรณ์
ในปี 2557   สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด มีคา่ ใช้จา่ ยทัง้ สิน้                                                   
ในปี 2557
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้องถิ่ นเชี ย งใหม่ จํา กัด มี ค่ า ใช้จ่ า ยทั้ง สิ้ น
8,540,242.48 บาท   โดยแยกค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน 3,044,184.68
บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและ             
8,540,242.48 บาท โดยแยกค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน 3,044,184.68 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยและ
การลงทุน 3,362,607.55 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ 2,133,450.25 บาท
การลงทุน 3,362,607.55 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสู ญ 2,133,450.25 บาท
ในประมาณการปี 2558   สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ในประมาณการปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ให้มี
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี 2558 ประมาณ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ดัง นั้น สหกรณ์ ฯ จึ ง ประมาณการค่ า ใช้จ่า ยของสหกรณ์ ใ นปี 2558 ประมาณ
6,854,000.00 บาท
6,854,000.00 บาท
3. กำ�ไรสุทธิ
3. กําไรสุ ทธิ
        ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จำ�กัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด มีกาํ ไรสุ ทธิ
มีกำ�ไรสุทธิ  2,486,972.90 บาท  เพิ่มขึ้นจากปี  2556  เป็นเงิน  221,764.15 บาท
2,486,972.90 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2556 เป็ นเงิน 221,764.15 บาท
ในประมาณการปี 2558   สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายของ
ในประมาณการปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
สหกรณ์   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะทำ�ให้สหกรณ์ฯ มีผลกำ�ไรสุทธิในปี 2558           
ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จะทํา ให้ ส หกรณ์ ฯ มี ผ ลกํา ไรสุ ท ธิ ใ นปี 2558
จำ�นวนเงิน 4,649,000.00 บาท
จํานวนเงิน 4,649,000.00 บาท
4. การจำ�แนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก
4. การจําแนกประโยชน์ คืนสู่ สมาชิก
		
(4.1) กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง
(4.1) กลับคืนสู่ สมาชิ กโดยตรง
ในปี 2557   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่   จำ�กัด   มีกำ�ไรสุทธิ  
ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จํากัด มีกาํ ไรสุ ทธิ 2,486,972.90
2,486,972.90 บาท  จัดสรรกำ�ไรสุทธิคืนสู่สมาชิก ดังนี้  
บาท จัดสรรกําไรสุ ทธิคืนสู่ สมาชิก ดังนี้
ผลตอบแทน
เงินปั นผล (3.70%)
เงินเฉลี่ยคืน (2.80%)
รวม

จํานวนเงิน (บาท)
1,664,552.45
274,851.51
1,939,403.96

49

50

รายงานประจำ�ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน่ เชียงใหม่ จำ�กัด

(4.2) จัดเป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
2557  และสวั
สหกรณ์
ย์ข้ากราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่   จำ�กัด   มีกำ�ไรสุทธิ  
(4.2) จัดในปี
เป็ นประโยชน์
สดิอกอมทรั
ารแก่ สพมาชิ
2,486,972.90 บาทในปีจ่ายเป็
นสวัสหกรณ์
สดิการต่อาอมทรั
งๆ ให้พแก่ย์ขส้ามาชิ
ก โดยทางอ้
นวน
349,568.94
2557
ราชการส่
ว นท้ออมงถิจำ่ น�เชี
ย งใหม่
จํา กัด มีบาท
ก ํา ไรสุ ท ธิ
2,486,972.90 บาท จ่ายเป็ นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก โดยทางอ้อม จํานวน 349,568.94 บาท
ผลตอบแทน
จํานวนเงิน(บาท)
ทุนสํารอง
249,568.94
ทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก
20,000.00
ทุนสาธารณประโยชน์
20,000.00
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
20,000.00
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
20,000.00
ทุนจัดตั้งสํานักงาน
20,000.00
รวม
349,568.94
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่ ายประจํา ปี บัญชี 2558

ตารางประมาณการรายรั
ายประจำ� ประจํ
ปีบัญาปีชี 2557
2558
เปรียบเทียบผลการดําเนินบงาน- กัรายจ่
บประมาณการ
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน กับประมาณการ ประจำ�ปี 2557
ปี 2557
รายการ
รายได้
1. ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
2. ดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5. รายได้ค่าปรับ
6. รายได้จากค่าธรรมเนียมเช็ค
7. รายได้เบ็ดเตล็ด
8. เงินปั นผลชุมนุมฯ
9. เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมฯ
10.ดอกเบี้ยรับจากเงินรับฝากประจํา ชสอ.
11.รายได้จากค่าธรรมเนียมในการ
ถอนเงินฝาก
12.รายได้ค่าซาก
รวมรายได้

ประมาณการ

ปี 2558

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

9,500,000.00 10,325,484.97 11,000,000.00
200,000.00
484,675.20
300,000.00
20,000.00
14,538.72
20,000.00
10,000.00
8,800.00
10,000.00
200,000.00
103,480.84
100,000.00
15,000.00
16,940.00
15,000.00
5,000.00
1,272.45
5,000.00
10,000.00
12,102.39
12,000.00
10,000.00
3,252.99
10,000.00
0.00
30,000.00
55,494.21
20,000.00

173.61

1,000.00

0.00

0.00
1,000.00
9,990,000.00 11,027,215.38 11,503,000.00
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ปี 2557
รายการ

ประมาณการ

ปี 2558

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

ค่ าใช้ จ่าย
(1) งานบริหารทัว่ ไป
ค่ าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึ กษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
1. ค่าเบี้ยประชุม

130,000.00

120,800.00

150,000.00

การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ
และฝ่ ายต่างๆ

2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

15,000.00

11,500.00

12,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการ
ประจําปี

3. ค่าตอบแทนผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์

50,000.00

24,000.00

24,000.00

4. ค่าตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาํ เงินส่ งให้
สหกรณ์ฯ

70,000.00

45,000.00

70,000.00

เลขานุการและ
เหรัญญิก คนละ
1,000.-บ./เดือน นิติกร
2,000.-/เดือน
คิดจากเงินที่หน่อยงาน
นําส่งx 0.20% x 12
เดือน

30,000.00
25,000.00
35,000.00
30,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
260,000.00

42,217.50
16,285.00
24,713.86
32,026.00
17,581.00
14,893.18
11,693.66
229,176.00

40,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
10,000.00
260,000.00

12,000.00
5,000.00
70,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00

10,988.00
4,500.00
63,876.20
12,180.00
17,150.00
20,000.00

12,000.00
5,000.00
70,000.00
20,000.00
18,000.00
30,000.00

ค่ าใช้ สอย
1.ค่ารับรอง
2. ค่าของขวัญของที่ระลึก
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าไปรษณี ย ์
5. ค่าถ่ายเอกสาร
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
7. ค่าอากรและค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี
9. ค่าบริ การสื่ อสาร Internet ความเร็ วสู ง
10. ค่าเช่าพื้นที่ website
11. ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าขยะ)
12. ค่านํ้ามันรถ
13. ค่าสมุดเช็ค
14. ค่าทุนการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
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ปี 2557
รายการ

ประมาณการ

ปี 2558

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

ค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ สอย(ต่ อ)
15. ค่าใช้จ่ายในการทําบุญสํานักงาน
16. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พกั
17. ค่าใช้จ่ายในการบริ การหลังการขาย
18. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
19. ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
20. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
21. ค่าจัดทําวารสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์
22. ค่าบํารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ
ค่ าวัสดุ
1.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์/ใบเสร็ จรับเงิน
2.ค่าวัสดุสาํ นักงาน
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่ าใช้ จ่ายบํารุ งซ่ อมแซม
1.ค่าบํารุ งยานพาหนะ
2.ค่าบํารุ งรักษาอาคาร
3.ค่าเบี้ยประกันภัยและใบอนุ ญาต
4.ค่าปรับปรุ งและซ่ อมแซม สนง. สหกรณ์
5.ค่าเบี้ยประกันภัย/อัคคีภยั สํานักงาน
6.ค่าบริ การกําจัดปลวก
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอื่น
1.ค่าการกุศล
2.ค่าเวชภัณฑ์
3.ค่าภาษีโรงเรื อน
รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการบริหารงานทั่วไป
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15,000.00
50,000.00
120,000.00
100,000.00
80,000.00
50,000.00
20,000.00
0.00

16,068.00
67,172.00
56,175.00
86,412.00
74,500.00
5,800.00
0.00
0.00

20,000.00
60,000.00
120,000.00
100,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00
1,000.00

20,000.00
70,000.00
20,000.00

15,228.85
70,609.80
13,338.75

20,000.00
70,000.00
20,000.00

2,000.00
10,000.00
2,000.00
50,000.00
20,000.00
7,000.00

0.00
14,300.00
0.00
58,586.16
13,162.70
6,500.00

2,000.00
15,000.00
2,000.00
50,000.00
20,000.00
7,000.00

12,000.00
2,000.00
20,000.00
1,374,000.00

9,710.00
0.00
0.00
1,226,143.66

12,000.00
2,000.00
20,000.00
1,482,000.00

ซอฟแวร์ ISOCARE

โปรแกรมบัญชีสหกรณ์
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ปี 2557
รายการ

ประมาณการ

ปี 2558

ผลการ
ดําเนินงาน

ประมาณการ

ค่ าใช้ จ่าย
(2) งานบริหารบุคคล
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
1. เงินเดือนและค่าจ้างเจ้าหน้าที่
2. ค่าครองชีพ (ชัว่ คราว)
3. ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ
4. ค่าล่วงเวลา
5. ค่าประกันสังคม
6. ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่
7. สวัสดิการเจ้าหน้าที่
8. กองทุนเงินทดแทน
9. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน

1,140,000.00
17,000.00
12,000.00
30,000.00
60,000.00
130,000.00
30,000.00
4,000.00
50,000.00

1,081,993.00
19,120.00
10,000.00
21,918.00
61,361.00
182,895.00
33,930.00
0.00
40,692.00

1,400,000.00
0.00
12,000.00
30,000.00
65,000.00
150,000.00
35,000.00
0.00
50,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับงานบริ หารบุคคล

1,473,000.00

1,451,909.00

1,742,000.00

500,000.00
3,000,000.00
500,000.00
150,000.00

305,422.31
2,798,119.84
209,542.96
49,522.44

500,000.00
3,000,000.00
0.00
100,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับงานบริ หารการลงทุน

งบสํ ารองจ่ าย 

4,150,000.00

3,362,607.55

3,600,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด +++

7,165,000.00
2,825,000.00

6,040,660.21
4,986,555.17
2,133,450.25

6,854,000.00
4,649,000.00

หมายเหตุ

(3) งานบริหารการลงทุน
1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ชสอ.
2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ธกส.
3. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ สอ. มช.
4. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์

กําไรสุ ทธิ
หัก หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์สาํ นักงาน
กําไรสุ ทธิ

ไว้ จ่ายในงานจําเป็ น
เร่ งด่วน

366,132.02
2,486,972.90
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รายจ่
รายจ่าายเพื
ยเพื่ออ่ จัจัดดซืซื้อ้ออุอุปปกรณ์
กรณ์สสํำ�านันักกงาน
งาน
รายจ่
ายเพื่อการลงทุน
รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
รายการ

ปี 2557
ประมาณการ ผลการดําเนินการ

ปี 2558
ประมาณการ

งานจัดหาครุภัณฑ์ สํานักงาน
1.ตูเ้ ซฟ
2.เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.เก้าอี้ผมู ้ าติดต่อ
4.อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล (Hard Disk Drive)
5.เครื่ องปรับอากาศขนาด 9000 บีทียู
6.โทรศัพท์เคลื่อนที่
7.Notebook 1 เครื่ อง

10,000.00
10,000.00
5,000.00
2,500.00
15,000.00
4,000.00
15,000.00

8,500.00
1,790.00
2,990.00
2,000.00
11,190.00
3,990.00
13,400.00

0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8. CPU Intel E5700
9.คอมพิวเตอร์ สาํ นักงานจํานวน 1 ชุด
10.ชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น 4 แถว
11.เครื่ องโทรสาร 1 เครื่ อง
12.พาดิชนั่ กั้นห้อง
13.TP Link
14.ตูเ้ อกสารบานทึบ/บานเลื่อน
15.ระบบกล้องวงจรปิ ด
16.ตูใ้ ส่ เอกสาร 15 ลิ้นชัก
17.เครื่ องสํารองไฟ

3,000.00
15,000.00
8,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2,990.00
1,790.00
4,960.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00

งานระดมทุนภายในสหกรณ์
1.ค่าปริ้ นเตอร์ EPSON หัวเข็ม 1 เครื่ อง
2.ค่าวัสดุอุปกรณ์เงินฝาก
3.ค่าสมุดเงินฝาก

0.00
4,000.00
5,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

101,500.00

53,600.00

60,0000.00

รวมรายจ่ ายเพือ่ การลงทุน 
หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมัติให้ ถัวจ่ ายได้
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รายการ

ปี 2558
ประมาณการ

หมายเหตุ

งานธุรกิจประชาสั นพันธ์ สหกรณ์
1.โครงการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์
2.จัดทําสื่ อ วารสาร ข้อมูลสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ

50,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 20
20,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 21

งานสวัสดิการสมาชิ ก
1.โครงการเพิ่มสวัสดิการสมาชิก

20,000.00 จากทุนส่ งเสริ มสวัสดิการสมาชิก

กรณี สมาชิกเสี ยชีวิต ช่วยเหลือรายละ 3,000.- บาท

2.โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก

30,000.00 จากหมวดค่าใช้สอย ข้อ 14

งานเพิม่ ประสิ ทธิภาพบุคลากร
1.โครงสร้างมาตรฐานการทํางานของเจ้าหน้าที่
2.โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

50,000.00 งานบริ หารบุคคล ข้อ 9
60,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 16

จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่ทุกๆปี ทุนละ 1,000.- บาท

รวมรายจ่ ายเพือ่ การลงทุน 
รวมรายจ่ ายเพือ่ การลงทุนทั้งสิ้น  + 
หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมตั ิให้ถวั จ่ายได้

230,000.00
290,000.00
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2558
              ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากำ�หนด วงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำ�ประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำ�เป็น
           กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ กำ �หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบวงเงิ น กู้ ยื ม ของ
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของสหกรณ์ไม่เกิน 200 ล้านบาทให้ใช้                  
วงเงินกู้ยืมฯ เป็นจำ�นวน  1.5  เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อน
การประชุมใหญ่   ซึ่ง งบทดลอง ณ วันที่ 31  มีนาคม 2558  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 50,982,540.00 บาท   
ทุนสำ�รอง 2,731,435.01  บาท    รวมเป็นเงิน   53,713,975.01   บาท
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2558 จำ�นวนเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท)                                     
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น

มติที่ประชุม:
.......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 15
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อที่ 74  ความว่า “กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง  คณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่  วันเลือกตั้ง
ให้กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทั้งหมด
โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนิน
การที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบวาระ  หรืออยู่นานที่สุด  ออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่   ก็ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดำ � เนิ น การสหกรณ์ ซึ่ ง ต้ อ งพ้ น จากตำ � แหน่ ง อาจได้ รั บ เลื อ กตั้ ง ซ้ำ � อี ก ได้ แ ต่ ต้ อ งไม่ เ กิ น              
สองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำ�เนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการชุดแรก  และให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ในปี 2557   คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14/2557 ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระและลาออก จำ�นวน               
8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จำ�นวน  2 คน
  1.  นายสักการ  ณิยะกูล
ประธานกรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
  2.  นายอภิชาติ  เทพชา
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำ�เนินการใหม่ได้อีก
หนึ่งวาระ  จำ�นวน  5 คน
  1.  นางศิริลักษณ์  ทรายเหนือ กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  2.  นางทัศพร  ขอดแก้ว
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  3.  นายสรายุทธ  พุทธวงศ์
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  4.  นายณรงค์ฤทธิ์  ทายะ
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
  5.  นางสาวสุนันทนา  ขันธเลิศ กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
3. คณะกรรมการดำ�เนินการลาออก จำ�นวน  1 คน
  1.  นางอัญชลี ทองคำ�
กรรมการดำ�เนินการ		
วาระที่ 2 ปีที่ 1
โดยผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่ง ต้องดำ�รงวาระต่อจาก
กรรมการที่ลาออก
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีเวลาพอ
สมควร  เป็นกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง  จำ�นวน 8 คน  โดยมีกติกาดังนี้
1.  เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ�กัดโดยมีผู้รับรอง  จำ�นวน  2  คน
2.  ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3.  สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 8  ครั้ง  สำ�หรับการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ
แทนตำ�แหน่งที่ว่าง
4.  ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจนครบจำ�นวนที่เลือกตั้ง  ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ   มีไม่เกินจำ�นวนที่จะเลือกตั้ง   ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก               
ที่ประชุมใหญ่  โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
มติที่ประชุม: ...............................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2558
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือ  การสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี  จำ�นวน 2  คน (ไม่เกินห้าคนหรือ หนึ่งนิติบุคคล)
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ   หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ใน สหกรณ์เป็น            
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2556   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557   ได้คัดเลือกสมาชิก
สหกรณ์ จำ�นวน 2  คน  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี  2557  ของสหกรณ์ คือ  
1. นางระวีวรรณ
ธรรมสานุกูล อบต.สันกลาง
2. นางสาวจิณห์ระพีร์
เชื้อพูล
ทต.ทุ่งต้อม     
ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ทั้ง  2  คน  ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และปฏิบัติ
หน้าที่   ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103  ความว่า “การดำ�รงตำ�แหน่ง                        
ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำ�แหน่ง ได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์   ถ้าเมื่อครบ
กำ�หนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่   ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�”
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้
1.  กำ�หนดจำ�นวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปีบัญชี 2558  จำ�นวน 2 คน
2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก   โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตามที่ได้กำ�หนดไว้
ในข้อ   1.   หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในข้อ   1.   ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ    ซึ่งได้ยินยอมต่อ                     
ที่ประชุมใหญ่  ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม:
.......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่   71   (12)   กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี   หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี  ได้ให้ข้อแนะนำ�  เสนอแนะ   ในการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ฯ  ต่อที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม
.......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง อื่น ๆ
12.1  การนำ�ส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนให้สหกรณ์ฯ
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
12.2
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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ภาคผนวกก ก
ภาคผนวก
ประเภทเงิ
นกูน้สกูามั้สามั
ญญ
ประเภทเงิ
รายละเอียด
โครงการ

คุณสมบัติ

วงเงินกู้สูงสุ ด

ทั่วไป

สมาชิ กสหกรณ์
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

25 เท่าของเงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 1,000,000.- บาท

100 งวด

9.25

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

15 เท่าของเงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 200,000.- บาท

96 งวด

9.25

ข้าราชการและลูกจ้างประจํา 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 150,000.- บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10 เท่าของเงินได้รายเดือน
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 100,000.- บาท
พนักงานจ้างทัว่ ไป
5 เท่าของเงินได้รายเดือน
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 50,000.- บาท
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น
ทุนเรือนหุ้น สมาชิ กสหกรณ์
ส่
ง
ค่
า
หุ
น
้
มาแล้
ว
6
เดื
อ
นขึ
น
ไป
และเงินฝากรวมกัน
้
และเงินฝาก
สมาชิ กสหกรณ์
วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน
ซือ้ สินค้า
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
50,000.- บาท
วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน
จัดหาอาวุธปื น สมาชิ กสหกรณ์
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
100,000.- บาท
วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน
ติดตั้งแก็ส สมาชิ กสหกรณ์
ส่ งค่าหุ ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
50,000.- บาท

36 งวด

8.25

-กูไ้ ม่เกิน 200,000.- บ. คนคํ้าส. 1 คน
-กูไ้ ม่เกิน 500,000.- บ. คนคํ้าส. 2 คน
-กูไ้ ม่เกิน 750,000.- บ. คนคํ้าส. 3 คน
-กูต้ ้ งั แต่ 750,001.- บ. คนคํ้า ส. 4 คน
-กูไ้ ม่เกิน 100,000.- บ. คนคํ้า ส. 1 คน
-กูเ้ กิน 100,001.- บ. คนคํ้า ส. 1 คน
และคนคํ้า สท. 1 คน
-คนคํ้า ส. 1 คน

36 งวด

8.25

-คนคํ้า ส. 1 คน

24 งวด

8.25

-คนคํ้า ส. 1 คน

100 งวด

7.00

-ทุนเรื อนหุ ้นและเงินฝากคํ้าประกัน

60 งวด

7.50

-คนคํ้า ส. 1 คน

60 งวด

7.50

-คนคํ้า ส. 1 คน

36 งวด

7.50

-คนคํ้า ส.1 คน

เฉพาะกิจ

หมายเหตุ

ระยะเวลา อัตราดอกเบีย้
ชําระคืน ร้ อยละต่ อปี

หลักประกัน

คนคํ้า ส.= ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา
คนคํ้า สท. = พนง.จ้างภารกิจ/พนง.จ้างทัว่ ไป

1. สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของการให้กเู้ งินแก่สมาชิก
2. สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญจะต้องมีทุนเรื อนหุน้ สะสมไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 10 ของวงเงินกู้ กรณี หุน้ สะสมน้อยกว่า
ที่กาํ หนดสหกรณ์ฯจะหักจากเงินกู้
3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยนื่ ขอกูเ้ งินกูส้ ามัญต้ องเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่
4. สมาชิกกูเ้ งินสามัญ วงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องทําประกันเงินกู้ ซึ่งจํานวนเงินขึ้นอยูอ่ ายุ เงื่อนไข และเพศ
ซึ่งจะหักชําระจากวงเงินกู้
5. สมาชิกกูเ้ งินสามัญ ต้องมีเงินได้รายเดือนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 15 ของเงินได้รายเดือนล่าสุ ด
6. สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องแสดงรายงานเครดิตบูโรและ statement ธนาคารที่เงินเดือนเข้าบัญชี
ย้อนหลัง 3 เดือน
7. สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญได้ไม่ เกิน 4 สัญญา
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ภาคผนวก ข
เลขทีบ่ ัญชีธนาคารของสหกรณ์
สมาชิกสามารถโอนเงินผ่ านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ ได้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาช้ างคลาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644
สมาชิกสามารถแจ้ งการโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดได้ ทาง

Line ID: 330910cm

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด

สมาชิกสหกรณ์ โปรดทราบ

สหกรณ์ ฯ จะดําเนินการ ยกเลิก บัญชีออมทรัพย์ ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาสุ เทพ เลขที่ 521-1-89012-4

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป
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