สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

“สหกรณ์ แปลว่า การทำ�ด้วยกัน หมายถึง ผนึกกำ�ลังผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกัน
การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำ�งานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน และกันด้วยจึงจะเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอำ�นวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว”
พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน
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ที่ สอ.ขถ.ชม.ว. 090 / 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จากัด
330/9-10 หมู่บา้ นเชี ยงใหม่แลนด์ ตาบลช้างคลาน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ 50100
2 พฤษภาคม 2559

เรื่ อง

เชิ ญประชุมใหญ่สามัญประจาปี บัญชี 2558

เรี ยน

สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จากัด ทุกท่าน

ด้ว ย สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จ ากัด ได้ด าเนิ น งานมาครบปี บัญ ชี ส หกรณ์ ต าม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ แล้ว จึ งได้กาหนดให้มีการประชุ มใหญ่ส ามัญ ประจาปี 2558 ขึ้ น เพื่อรับทราบและพิ จารณาอนุ มตั ิ เรื่ องต่างๆ
ตามกาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ สหกรณ์ ฯ จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทุกท่านได้เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจาปี บัญชี 2558
ในวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องสั นพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
จึ งเรี ยน ม าเพื่ อ ข อ เรี ย น เชิ ญ ท่ าน ส ม าชิ ก เข้ า ร่ ว ม ป ร ะชุ ม ตาม วั น เวล า ส ถ าน ที่ ดั ง ก ล่ าว ข้ างต้ น
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( นายอินทปั ตร บุญทวี )
ประธานกรรมการดาเนิ นการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จากัด

หมายเหตุ

1. ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. ปิ ดลงทะเบียนเวลา 14.30 น.
2. ค่าพาหนะจ่ายให้สมาชิ กสหกรณ์ที่ลงทะเบียนภายในกาหนดเวลาเท่านั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-277199
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สารจากประธานสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน

สำ � หรั บ การดำ � เนิ น กิ จ การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัดในรอบปี 2558 ซึ่ง
เป็นปีที่ 15 ของสหกรณ์ ท่ามกลางการแข่งขันของสถาบัน
การเงินอื่น และสหกรณ์ใกล้เคียงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มวงเงินสินเชื่อ และสวัสดิการให้สมาชิกที่สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทำ�ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มีจำ�นวนสมาชิก
สหกรณ์และผลประกอบการลดลงกว่าปีที่ผ่านมาผม และคณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการและ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ตระหนักถึงปัญหา และพร้อมที่จะดำ�เนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ให้บรรลุ ตามเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุด ให้ผลประกอบการประจำ�ปี 2559 และในอนาคต มีการเจริญเติบโตขึ้น
เป็นลำ�ดับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมทำ�งานในตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ ครบหนึ่งวาระ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนให้ผม และคณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ชุดที่ 15 ทำ�หน้าที่บริหารสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้ ทั้งยังให้ความร่วมมือ
ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรงตลอดปี
2559
						

ขอแสดงความนับถือ

				
						
(นายอินทปัตร บุญทวี)
					 ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
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คณะกรรมการดำ�เนินงานชุดที่ 15

นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการ

สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานกรรมการ

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์
รองประธานกรรมการ

จ่าสิบตรีชัยภัทร แก้วชยาภรณ์
เลขานุการ 			

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
เหรัญญิก 			
กรรมการ

จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล
กรรมการ 			

นายวรกานต์ สุภากาศ
นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
กรรมการ 			
กรรมการ

นายสรายุทธ พุทธวงศ์ 		
กรรมการ 			

นางทัศพร ขอดแก้ว
กรรมการ 		

นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย 		
กรรมการ 		

นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการ

นางสาวสุนันทนา ขันธะเลิศ 		
นางศิรินภา วิเชียรโชติ
กรรมการ 				
กรรมการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสหกรณ์

นายสมบัติ เฟื่องปรางค์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายธัญญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 		
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายทองทิพย์ ถาบัวคำ�
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์ 		
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายอภิชาติ เทพชา
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ		

นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนุสรา วรรณดา
ผู้จัดการ

			

นายภมรพล กาลอ
หัวหน้าการเงินและบัญชี

นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ

นางสาวนิภาวรรณ ปัญญามอย
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

นางสาวสวรส จิกยอง
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวอัจฉราพร วงค์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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นางบุญชู โยธาวัง
แม่บ้าน
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สอ.ขถ.ชม. ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

โครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 2 ตุลาคม 2558
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ จำ�กัด
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โครงการสัมมนานอกสถานที่
20 พฤศจิกายน 2558 ณ ม่อนไอดิน รีสอร์ท

ทำ�บุญสำ�นักงาน เนื่องในโอกาส สหกรณ์ฯ ครบรอบ ๑๕ ปี

ร่วมแสดงความเสียใจการจากไปของสมาชิกสหกรณ์

-9-

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

ผลการด�เนิ
าเนินนงานประจำ
งานประจ�าปีปี
ผลการดำ
2554–– 2558
พ.ศ.พ.ศ.2554
2558
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

(คน)
1,724
(บาท) 36,718,870.00
(บาท) 1,335,733.50
(บาท)
187,592.61

1,813
41,056,050.00
1,682,111.48
187,592.61

1,722
46,605,890.00
2,367,247.26
192,592.61

1,663
50,225,090.00
2,731,435.01
285,592.61

1,614
55,077,730.00
2,987,596.91
331,592.61

(บาท) 56,880,753.03

76,020,160.00

76,039,380.00

40,665,465.00

51,426,670.00

รายการ
จานวนสมาชิ ก
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ
เงิ นให้กแู้ ก่สมาชิ ก
ระหว่างปี
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
หนี้ สินทั้งสิ้ น
รายได้
ค่าใช้จ่ายดาเนิ นการ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย
และการลงทุน
หนี้ สูญและหนี้
สงสัยจะสู ญ
กาไรสุ ทธิ
(ขาดทุนสุ ทธิ )

(บาท) 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851,71 116,797,634.82 114,639,899.48
(บาท) 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 57,411,030.01
(บาท) 6,354,202.85 6,962,476.32 9,501,239.80 11,027,215.38 10,222,295.75
(บาท) 2,366,209.11 2,478,024.32 2,810,868.49 3,044,184.68 4,217,028.83
(บาท) 1,790,434.76 1,734,166.81 2,926,922.08 3,362,607.55 2,815,482.82
(บาท)

0.00

1,045,656.41

1,498,240.48

2,133,450.25

(บาท)

2,197,558.98

1,704,628.78

2,265,208.75

2,486,972.90 (1,168,050.05)
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ
1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558
		
1. ............................................................................................................
		
2. ............................................................................................................
		
3. ............................................................................................................
		
4. ............................................................................................................
		
5. ............................................................................................................
2. องค์ประชุม
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด พ.ศ. 2551 ข้อ 69
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
ต้องมีผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำ�นวน ................................... คน จึงถือว่า
ครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม:
...........................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
วัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้มาประชุม จำ�นวน 433 คน ประกอบด้วย
		
1. นายอินทปัตร บุญทวี 		
ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ
		
2. ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา 			
รองประธานกรรมการฯ
		
3. นายสักการ ณิยกูล 			
รองประธานกรรมการฯ
		
4. จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ 		
กรรมการ/เลขานุการ
		
5. นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ 		
กรรมการ/เหรัญญิก
		
6. นายอภิชาติ เทพชา 			
กรรมการ
		
7. นางทัศพร ขอดแก้ว 			
กรรมการ
		
8. นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ 		
กรรมการ
		
9. นางอัญชลี ทองคำ� 			กรรมการ
		
10. นายสรายุทธ พุทธวงศ์ 		
กรรมการ
		
11. นางสาวสุนันทา ขันธเลิศ 		
กรรมการ
		
12. นางสาวศิรินภา รอดจิตร 		
กรรมการ
		
13. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการ
		
14. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี 		
กรรมการ
		
15. นายวรกานต์ สุภากาศ 		
กรรมการ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด จำ�นวน 418 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
		
1. นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา 		
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่
							
พื้นที่ 6
		
2. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
		
3. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล 		
ผู้ตรวจสอบกิจการ
		
4. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล 		
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
		
1. นางสาวนุสรา 			
วรรณดา ผู้จัดการ
		
2. นายภมรพล กาลอ 			
เจ้าพนักงานการเงิน
		
3. นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์ 		
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
		
4. นางธนัญญา อินดาวงค์ 		
เจ้าหน้าที่บัญชี
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5. นางสาวนิภาวรรณ ปัญญามอย 		
เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล
		
6. นางสาววรีรัตน์ ชื่นภักดี 			
เจ้าหน้าที่บัญชี
		
7. นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ 		
เจ้าหน้าที่ธุรการ
		
8. นางบุญชู โยธาวัง 				
แม่บ้าน
เริ่มประชุมเวลา 14.00น.
		
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำ�เนิน
การสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแถลง
รายงานผลการดำ�เนินงานสหกรณ์ ต่อ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่ และกล่าวเปิดประชุม
และดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ
		
1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
		
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิก
สหกรณ์และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปีให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ
		
2. องค์ประชุม
		
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด พ.ศ.2551
ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้
แทนสมาชิก ต้องมี ผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน จึงจะเป็น องค์ประชุม
		เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำ�นวน 418 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
		
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีบัญชี 2556เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 533 คน
		
คณะกรรมการดำ�เนินการฯชุดที่ 14 ได้จัดทำ�รายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีบัญชี 2556 เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำ�ปี 2557 หน้าที่ 12-24
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556
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ระเบียบวาระที
ยบวาระที
ง รับทราบรายงานผลการดำ
�เนินงานในรอบปี
2557
ระเบี
่ 3 เรื่ 3่ องเรืรั บ่อทราบรายงานผลการด
าเนินงานในรอบปี
2557
		
วรรณดา
ผู้จนัดการสหกรณ์
จ้งให้
ที่ประชุ
มใหญ่รับทราบผลการ
ระเบียบวาระที่ 3นางสาวนุ
เรืนางสาวนุ
่ อง รั บทราบรายงานผลการด
าเนิ
งานในรอบปี
สราสรา
วรรณดา
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ได้แจ้งให้2557
ทได้ี่ปแระชุ
มใหญ่
รับทราบผลการด
าเนิ นงาน
ดำ�เนินใงานสหกรณ์
ในรอบปี
ตามรายละเอี
ยดรายงานกิ
จทการประจำ
�ปีดัรังบนี2557
หน้าทีาเนิ
่ 25-28
นางสาวนุ
สรา 2557
วรรณดา
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ได้แ2557
จ้งให้หน้
ี่ปาระชุ
มใหญ่
ทราบผลการด
นงาน
สหกรณ์
นรอบปี 2557
ตามรายละเอี
ยดรายงานกิ
จการประจ
าปี
ที่ 25-28
้
ดัสหกรณ์
งนี้ ในรอบปี1.2557
ตามรายละเอี
ยดรายงานกิ
2557 หน้าที่ 25-28 ดังนี้
ผลการด
าเนินงานปี
2557 เปรีจยการประจ
บเทียบปี าปี2556
		
ผลการดำ
�เนินนงานปี
งานปี2557
2557
บปี พ.ศ.2557
2556
1.1.
ผลการดาเนิ
ยเปรี
บเทียยบเที
บปี ย2556
รายการ
พ.ศ.เปรี2556
เพิ่ม (ลด)
พ.ศ. 25561,722
พ.ศ.25571,663
เพิ่ม (ลด) (59)
จานวนสมาชิรายการ
ก
(คน)
(คน)
1,722
1,663
(59)
ทุจนานวนสมาชิ
เรื อนหุ ้น ก
(บาท)
46,605,890.00
50,225,090.00
+3,619,200.00
อนหุ ้น
(บาท)
46,605,890.00
50,225,090.00
+3,619,200.00
ทุทุนนสเรืารอง
(บาท)
2,367,247.26
2,731,435.01
+364,187.75
สารอง
(บาท)
2,367,247.26
2,731,435.01
+364,187.75
ทุทุนนสะสมตาม
(บาท)
192,592.61
285,592.61
+93,000.00
(บาท)
192,592.61
285,592.61
+93,000.00
ข้ทุอนบังสะสมตาม
คับ
บังกคัแู้ บก่สมาชิก (บาท)
เงิข้นอให้
76,039,380.00
40,665,465.00
(35,373,915.00)
เงินให้
76,039,380.00
40,665,465.00
(35,373,915.00)
ระหว่
างปีกแู้ ก่สมาชิก (บาท)
ระหว่างปี
รายได้
(บาท)
5,076,077.24
5,531,157.58
+455,080.34
(บาท)
5,076,077.24
5,531,157.58
+455,080.34
ค่รายได้
าใช้จ่าย
(บาท)
2,810,868.49
3,044,184.68
+233,316.19
าใช้จท่าธิย
(บาท)
2,810,868.49
3,044,184.68
+233,316.19
กค่าไรสุ
(บาท)
2,265,208.75
2,486,972.90
+221,764.15
(บาท)
2,265,208.75
2,486,972.90
+221,764.15
สิกนาไรสุ
ทรัพทย์ทธิ้ งั สิ้ น
(บาท)
127,249,851.71
116,797,634.82
(10,452,216.89)
สิ น้ สทรั
(บาท)
127,249,851.71
116,797,634.82
(10,452,216.89)
หนี
ิ นทัพ้ งย์สิท้น้ งั สิ้ น
(บาท)
75,818,913.09
61,068,544.30
(14,750,368.79)
หนี้ สินทั้งสิ้น
(บาท)
75,818,913.09
61,068,544.30
(14,750,368.79)
ก ณก วัณ
นสิ้นวันปี สิ2557
		 2. 2.จจำานวนสมาชิ
�นวนสมาชิ
้นปี 2557
ณ2557
วันสิ2557
้นปี 2557
นวาคม
สหกรณ์
ฯ มีสมาชิ
หญิงคน935หญิคนง 935 คน
		 ณ2.ณวันจทีวัานวนสมาชิ
น่ 31ที่ ธั31
ธันกวาคม
สหกรณ์
ฯ กมีชาย
สมาชิ728
กชายคน728
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ฯ รวมมี
มีสมาชิสกมาชิ
ชายรวมมี
728สมาชิคนกสหกรณ์
ง 935จ1,663
คน คน
านวน
1,663 คน
						
กสหกรณ์
จำหญิ
�นวน
รายละเอี
ยดการเปลี
่ยนแปลงระหว่
างปี ดังานีงปี
		 โดยมี
โดยมี
รายละเอี
ยดการเปลี
่ยนแปลงระหว่
งนี้ สมาชิกสหกรณ์ จานวน 1,663 คน
้ ดัรวมมี
โดยมีรายละเอี
ยดการเปลี่ยกนแปลงระหว่
			
จำ�นวนยอดสมาชิ
ก ยกมาณ าณ
ธันวาคม
จานวนยอดสมาชิ
ยกมา
วังปีนทีวัดั่ นง31นีที้ ่ ธั31นวาคม
2556 2556 1,722
1,722คนคน
จานวนยอดสมาชิ
กในรอบปี
ยกมา
ที่ 31 			
ธันวาคม 2556
1,722
คน
			 สมาชิ
สมาชิ
เข้าใหม่
ชีวัน2557
176
กเข้กาใหม่
ในรอบปี
บัญชีบัญณ2557
176คนคน
สมาชิ
เข้กลาออกในรอบปี
าใหม่ในรอบปีบัญบัญ
176คนคน
คน
			 สมาชิ
สมาชิ
ชี2557
2557 			
235235
กกลาออกในรอบปี
ชีบชีัญ2557
			 คงเหลื
คงเหลื
อยอดสมาชิ
ที่ ธั31
ธันวาคม
1,663
สมาชิ
ลาออกในรอบปี
235คนคน
คน
อกยอดสมาชิ
ก ณก บัวัณญนชีทีวั่ น312557
นวาคม
2557 2557 		
1,663
		 3. 3. ทุทุนนเรืเรือคงเหลื
อนหุ้น้นอเงิยอดสมาชิ
ก่สณมาชิ
นรัธับนฝากจากสมาชิ
ก ปี 2553-2557
วาคม 2557
1,663 คน
นหุ
นเงิให้นกให้้ แู ก่กสู้แกมาชิ
ก วัเงินนกทีรั่ บเงิ31ฝากจากสมาชิ
ก ปี 2553-2557
เรือนหุ
้ น เงินให้ ก้ แูพ.ศ.2554
ก่ สมาชิ ก เงินรั บฝากจากสมาชิ
2553-2557
รายการ 3. ทุนพ.ศ.
2553
พ.ศ.2555 ก ปี พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
รายการ
พ.ศ. 2553 36,718,870.00
พ.ศ.2554 41,056,050.00
พ.ศ.2555 46,605,890.00
พ.ศ.2556 50,225,090.00
พ.ศ.2557
ทุนเรื อนหุ
้น
31,527,710.00
31,527,710.00 56,880,753.03
36,718,870.00 76,020,160.00
41,056,050.00 76,039,380.00
46,605,890.00 40,665,465.00
50,225,090.00
เงิทุนนให้เรืกอแูนหุ
้ ก่ส้นมาชิก 67,643,800.02
กแู้ ก่สมาชิก 67,643,800.02
76,020,160.00 3,885,532.71
76,039,380.00 1,147,124.66
40,665,465.00
เงิเงินนรัให้
บฝากจาก
151,000.00 56,880,753.03
1,037.85 1,675,897.17
เงินรักบฝากจาก
151,000.00
1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71
1,147,124.66
สมาชิ
สมาชิก
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4.4.4. การให้
นนเชืเชืน่ อ่ อเชื
แก่
มาชิ
ปีปี 2556-2557
การให้
ารสิ
แก่่อสสสแก่
มาชิสกกกมาชิ
2556-2557
		
การให้บบบบริริริกกกริารสิ
การสิ
กปี 2556-2557
4. การให้
ารสิ
นเชื่ อแก่
มาชิ
ปี 2556-2557
ประเภทของเงิ
นนกูกู้ ้
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
ประเภทของเงิ
พ.ศ.
2556
พ.ศ. 2557
2557
ประเภทของเงินกู้
พ.ศ. 2556
พ.ศ.
2557
เงิเงินนกูกูฉ้ ฉ้ ุกุกเฉิเฉินน
(บาท)
7,721,280.00
8,134,565.00
(บาท)
7,721,280.00
8,134,565.00
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
(บาท)
7,721,280.00
8,134,565.00
เงิเงินนกูกูส้ ส้ ามั
(บาท)
65,986,100.00
28,741,000.00
ามัญ
(บาท)
65,986,100.00
28,741,000.00
เงินกูส้ ามั
ญญ
(บาท)
65,986,100.00
28,741,000.00
เงิเงินนกูกูเ้ เ้ ฉพาะกิ
(บาท)
1,268,000.00
2,675,000.00
ฉพาะกิจจจ
(บาท)
1,268,000.00
2,675,000.00
เงินกูเ้ ฉพาะกิ
(บาท)
1,268,000.00
2,675,000.00
เงิเงินนกูกูท้ ท้ นุ นุ เรืเรืออนหุ
(บาท)
776,500.00
810,000.00
นหุ้น้น้น
(บาท)
776,500.00
810,000.00
เงินกูท้ นุ เรื อนหุ
(บาท)
776,500.00
810,000.00
เงิเงินนกูกูเ้ เ้ พืพื่อ่อพัพัฒฒนาคุ
ภาพชี
(บาท)
257,000.00
304,900.00
นาคุณ
ภาพชีวววิติติต
(บาท)
257,000.00
304,900.00
เงินกูเ้ พื่อพัฒนาคุ
ณณภาพชี
(บาท)
257,000.00
304,900.00
เงิเงินนกูกูเ้ เ้ พืพื่อ่อซืซื้ อ้ อปืปืนสวั
(บาท)
30,500.00
0.00
นสวัสสสดิดิดิกกการ
าร
(บาท)
30,500.00
0.00
เงินกูเ้ พื่อซื้อปื นสวั
าร
(บาท)
30,500.00
0.00
รวม
(บาท)
76,039,380.00
40,665,465.00
รวม
(บาท)
76,039,380.00
40,665,465.00
รวม
(บาท)
76,039,380.00
40,665,465.00

5.5.5. รายได้
าายย กากาไรสุ
ธิ ปี ท2553
รายได้รายจ่
รายจ่
ยาไรสุกำ�ททไรสุ
ธิ ปี–– 2557
2553 – 2557
รายได้
รายจ่
2553
2557
5. รายได้
รายจ่
าย กาไรสุ
ทธิธิ ปีปี 2553
– 2557
รายการ
พ.ศ.
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
รายการ
พ.ศ. 2553
2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
รายการ
พ.ศ.
2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555
รายได้
(บาท)
รายได้
(บาท) 3,882,491.69
3,882,491.69 4,563,768.09
4,563,768.09 2,535,115.90
2,535,115.90
รายได้
(บาท)
3,882,491.69
4,563,768.09
2,535,115.90
รายจ่
รายจ่าาายยย (บาท)
(บาท) 1,932,331.00
1,932,331.00 2,366,209.11
2,366,209.11 1,496,712.17
1,496,712.17
รายจ่
(บาท)
1,932,331.00
2,366,209.11
1,496,712.17
กกาไรสุ
าไรสุทททธิธิธิ (บาท)
(บาท) 1,950,160.69
1,950,160.69 2,197,558.98
2,197,558.98 1,038,403.73
1,038,403.73
กาไรสุ
(บาท)
1,950,160.69
2,197,558.98
1,038,403.73

		

พ.ศ.
พ.ศ. 2556
2556
พ.ศ.
2556
5,076,077.24
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

เพิ
เพิ่ม่ม่ม (ลด)
(ลด)
เพิ
(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
+47,900.00
(30,500.00)
(30,500.00)
(30,500.00)
(35,373,915.00)
(35,373,915.00)
(35,373,915.00)
พ.ศ.
พ.ศ. 2557
2557
พ.ศ.
2557
5,531,157.58
5,531,157.58
5,531,157.58
3,044,184.68
3,044,184.68
3,044,184.68
2,486,972.90
2,486,972.90
2,486,972.90

		

ทรัพพพย์ย์ย์หนี
ทุของสหกรณ์
นของสหกรณ์
ปี 2553-2557
6.6.6. สิสิสินนนทรั
้ส้สิ นิ น้สทุินทุนนของสหกรณ์
ปีปี 2553-2557
ทรั
หนีหนี
2553-2557
6. สิ นทรั
พย์ หนี
้สิน ทุนของสหกรณ์
ปี 2553-2557
รายการ
ปีปี 2553
ปีปี 2554
ปีปี 2555
ปีปี 2556
ปีปี 2557
รายการ (บาท)
(บาท)
2553
2554
2555
2556
2557
รายการ
(บาท)
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
สิสินนทรั
77,167,300.40
ทรัพพพย์ย์ย์
77,167,300.40 86,987,058.60
86,987,058.60 101,449,976.22
101,449,976.22 127,249,851.71
127,249,851.71 116,797,634.82
116,797,634.82
สิ นทรั
77,167,300.40
86,987,058.60
101,449,976.22
127,249,851.71
116,797,634.82
หนี
42,494,827.07
หนี้้ สส้ สิิ นนิ น
42,494,827.07 46,547,303.51
46,547,303.51 56,819,593.35
56,819,593.35 75,818,913.09
75,818,913.09 61,068,544.30
61,068,544.30
หนี
42,494,827.07
46,547,303.51
56,819,593.35
75,818,913.09
61,068,544.30
ทุทุนนสหกรณ์
34,672,473.33
สหกรณ์
34,672,473.33 40,439,755.98
40,439,755.98 44,630,382.87
44,630,382.87 51,430,938.62
51,430,938.62 55,729,090.52
55,729,090.52
ทุนสหกรณ์
34,672,473.33
40,439,755.98
44,630,382.87
51,430,938.62
55,729,090.52
ยยนมาเพื
โปรดทราบ
นมาเพื่อ่อ่อ่อโปรดทราบ
โปรดทราบ
		
จึงเรีจึจึจึงงงยเรีเรีเรีนมาเพื
ยนมาเพื
โปรดทราบ
มติ
ระชุ
บบทราบ
มติทททที่ปี่ี่ปปี่ประชุ
ระชุมมมม รับรัรัรัทราบ
ทราบ
มติ
มติ
ระชุ
บทราบ
ระเบี
้ ต้ ตรวจสอบกิ
จจการสหกรณ์
ประจ
2557
ระเบียยยบวาระที
บวาระที
ทราบรายงานผู
รวจสอบกิ
การสหกรณ์
ประจาปี
2557ประจำ�ปี 2557
ระเบี
บวาระที่่ ่ 444่ เรืเรืเรื4่่ออ่องงงเรืรัรัรั่อบบบงทราบรายงานผู
รับทราบรายงานผู
้ตรวจสอบกิ
จการสหกรณ์
ระเบี
บวาระที
ทราบรายงานผู
้ ตรวจสอบกิ
จการสหกรณ์
ประจ
าปีาปี 2557
ตามที
ววนท้
อองถิ
ยงใหม่
จจากั
ี่ปี่ประชุ
สสามั
ญญ
ตามที่ส่ส่ส่สหกรณ์
หกรณ์
ราชการส่
นท้
งถิอ่่นนงถิ
งใหม่
ากัดดดจำโดยมติ
โดยมติ
ระชุมมมทใหญ่
ใหญ่
ามั
่นเชี
หกรณ์ออออมทรั
ออมทรั
อมทรัพพพย์ย์พย์ขขขย์้า้า้าขราชการส่
้าราชการส่
วนท้
ยงใหม่
�กัด ทททโดยมติ
ี่ประชุ
มใหญ่
		ตามที
ตามที
หกรณ์
อมทรั
ราชการส่
วนท้
องถิ
เชีเชี่นยยเชี
งใหม่
จากั
โดยมติ
ี่ประชุ
ใหญ่
สามั
ญ
าปี
2556
เมืเมื2556
่อ่อวัวันนทีที่ เมื
23
พฤษภาคม
2557ได้
เเลืลืออกตั
ขได้
้า้าพเจ้
ากตั
นางระวี
วพเจ้
รรณ
ธรรมสานุ
กกุ ลุ ล และนางสาว
้ ง้ งให้
ประจ
าปี
2556
่
23
พฤษภาคม
2557ได้
กตั
ให้
ข
พเจ้
า
นางระวี
ว
รรณ
ธรรมสานุ
และนางสาว
สประจ
ามั
ญ
ประจำ
�
ปี
อ
่
วั
น
ที
่
23
พฤษภาคม
2557
เ
ลื
อ
ง
้
ให้
ข
า
้
า
นางระวี
ว
รรณ
ธรรมสานุ
ประจ าปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557ได้เลือกตั้งให้ ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุ กุ ล และนางสาวกุล
จิจิณณห์ห์รระพี
นผูต้ รวจสอบกิ
าปี
ชี สิสิ้ น้ นสุสุดดวัวันน�ทีทีปี่ ่ 31
้ อพูพูลลห์เป็รเป็ะพี
ะพีรรร์์ ์ เชื
รวจสอบกิ
าปีบับับัญ
31
วาคม
2557
น ธันวาคม 2557 นั้น
และนางสาว
เชื
้อพูล เป็จจจการประจ
นการประจ
ผู้ตรวจสอบกิ
บัญธัธัธันนชีนวาคม
สิ้นสุด2557
วันทีนันันั่ ้้ นน้ 31
จิณห์ระพี
เชืเชื้จิอ้ อณ
พูล เป็ นนผูผูรต้ ต้ ์ รวจสอบกิ
การประจ
าปี
ญญจชีชีการประจำ
สิ้ นสุ ดวันที่ 31
วาคม
2557
ผูผูผูต้ ต้ ้ตรวจสอบกิ
จจการได้
ปปฏิฏิบปบตั ฏิตั ิ หิ หบน้น้ัตาาิหทีทีน้่ต่ตาามอ
าาทีที่แ่และได้
นน
รวจสอบกิ
การได้
ามอ
านาจหน้
ละได้
สนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
		
รวจสอบกิ
จการได้
ที่ตานาจหน้
ามอำ�นาจหน้
าที่แเเเสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
ละได้เสนอรายงานผลการตรวจ
ผูต้ รวจสอบกิ
จการได้
ปฏิบตั ิ หน้าที่ตามอ
านาจหน้
าที่และได้
สนอรายงานผลการตรวจสอบเป็
น
ประจ
าทุ
ก
เดื
อ
นต่
อ
ที
่
ป
ระชุ
ม
คณะกรรมการด
าเนิ
น
การ
โดยได้
ช
ี
แ
จงรายละเอี
ย
ด
ให้
ข
อ
้
สั
ง
เกต
และข้
อ
เสนอเพื
้
ประจ
าทุ
ก
เดื
อ
นต่
อ
ที
่
ป
ระชุ
ม
คณะกรรมการด
าเนิ
น
การ
โดยได้
ช
ี
แ
จงรายละเอี
ย
ด
ให้
ข
อ
้
สั
ง
เกต
และข้
อ
เสนอเพื
่อ
้
สอบเป็
อนต่มอคณะกรรมการด
ที่ประชุมคณะกรรมการดำ
�เนิชน้ ีแการ
โดยได้ยดชี้แให้จงรายละเอี
ยด อให้เสนอเพื
ข้อสัง่่ออเกต
ประจาทุนกประจำ
เดื อนต่�ทุอกทีเดื
่ประชุ
าเนิ นการ โดยได้
จงรายละเอี
ข้อสังเกต และข้
การพิ
าเนิ
าปี
ปปได้
การพิอจจจารณาของคณะกรรมการด
ารณาของคณะกรรมการด
าเนินนนการ
การ สสสาหรั
าหรับบบผลการตรวจสอบประจ
ผลการตรวจสอบประจ
าปี บ2557สามารถสรุ
2557สามารถสรุ
ได้ดดดงงัั งั นีนีนี้้ ้ �ปี 2557
และข้
เสนอเพื
่อ การพิจารณาของคณะกรรมการดำ
�เนินการ สำ�หรั
ผลการตรวจสอบประจำ
การพิ
ารณาของคณะกรรมการด
าเนิ
การ
าหรั
ผลการตรวจสอบประจ
าปี
2557สามารถสรุ
ปได้
สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
		
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่
ประชุมของคณะกรรมการดำ�เนินการ
		
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำ�บัญชี และเอกสารประกอบ
รายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนด รวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น
		
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
		
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้
สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
		
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
อื่นๆของสหกรณ์ ทั้งวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
		
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน
		
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่
		
2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำ�สั่งของสหกรณ์
		
2.6 ติดตามผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งต่างๆ
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง
การตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน สรุปได้ดังนี้
		
3.1 ผลการดำ�เนินงาน
		สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,722คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 176คน ออก
จากสหกรณ์ 235คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี 1,663คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯมีทุนในการดำ�เนินงานทั้ง
สิ้น 116,797,634.82บาท และในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 5,531,157.58บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
3,044,184.68บาท มีกำ�ไรสุทธิ 2,486,972.90บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 221,764.15บาท หรือร้อยละ 9.79
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3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
		
คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีประชุมประจำ�เดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่วน
งานและการกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่วน
งานที่กำ�หนดการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ มีการ
ปรับปรุงระเบียบต่างๆให้ทันสมัยอยู่เสมอ
		
3.3 ด้านบัญชี
		
สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำ�หนดไว้ จัดทำ�รายงาน งบทดลองประจำ�เดือนทุกเดือนเรียบร้อย
และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบ
บัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์ จำ�กัด ทำ�ให้รายงานบัญชี ทะเบียน
งบการเงิน และรายงานต่างๆถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
		
3.4 ด้านการเงิน
		
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำ�นวนเงิน 29,813.97บาท ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของ นายภมรพล กาลอ เจ้าพนักงานการเงิน และเงินฝากธนาคาร คงเหลือตามบัญชี วัน
สิ้นปี จำ�นวน 5,174,699.64บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
		
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจำ�นวนมาก ซึ่ง
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์เป็นเงินสด แต่มิได้แจ้งผู้โอน สหกรณ์ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทาง
พบว่า ส่วนใหญ่ฝากโดยใบนำ�ฝากธนาคาร ระบุผู้นำ�ฝากเป็นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผู้เป็นเจ้าของ
เงินโอนได้
ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการออก
หนังสือสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
		
3.5 ด้านสินเชื่อ
		สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 466 สัญญา 		
จำ�นวน 8,134,565.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ 		
จำ�นวน 227 สัญญา		
จำ�นวน 32,530,900.00 บาท
		วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 441 สัญญา 		 จำ�นวน 2,893,793.91 บาท
2. เงินกู้สามัญ 		
จำ�นวน 830 สัญญา 		
จำ�นวน 101,894,376.67 บาท
		
การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วน
ใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำ�คัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
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3.6 ด้านการลงทุน
		
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น และเงินฝากประจำ�มีกำ�หนดระยะเวลา 3-6 เดือน ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและ
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ�ในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
		
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 การติดตามผลและการแก้ไขปัญหา
		
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง
การตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการปฏิบัติ
และแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน เรียบร้อยแล้ว
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2557
		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 23 กำ�หนดว่า “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้
คณะกรรมการดำ�เนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่ออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”
		
คณะกรรมการดำ�เนินการได้จัดทำ�งบดุล และงบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปีบัญชี
2557โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายละเอียดรายงานกิจการประจำ�
ปี 2557 หน้า 32-47
		
นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด ให้แก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ พร้อมทั้งตอบข้อ
ซักถามจนเป็นที่พอใจ
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2557
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557
		
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำ�เนินการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557 สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 2,265,208.75 บาท คณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ ชุดที่ 14 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิดังกล่าว ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้
รายการ
1.จัดสรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของกาไรสุ ทธิ
2. เป็ นค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ
3. เป็ นเงิ นปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิ ก ร้อยละ 3.70
(ปี 2556 ร้อยละ 3.50)
4. เป็ นเงิ นเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิ กตามส่ วนดอกเบี้ยชาระระหว่างปี
อัตราร้อยละ 2.80 (ปี 2556 ร้อยละ 2.50)
5. เป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กาไรสุ ทธิ
6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงิ นปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของ
ทุนเรื อนหุน้
7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10 ของกาไรสุ ทธิ
9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิ ก ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กาไรสุ ทธิ
10. เป็ นทุนจัดตั้งสานักงาน
รวม

ปี 2557
บาท
%
249,568.94
10.04
10,000.00
0.40

ปี 2556
บาท
%
358,117.70
15.81
10,000.00
0.44

1,664,552.45

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
20,000.00
20,000.00

0.80
0.80
0.80

20,000.00
20,000.00
20,000.00

0.88
0.88
0.88

20,000.00
2,486,972.90

0.80
100.00

20,000.00
2,265,208.75

0.88
100.00

หากมีเเงิงินนคงเหลื
ดสรรก
าไรสุ�ทไรสุ
ธิ ให้
นทุนสนารองทั
หมด ้งหมด
** หากมี
คงเหลือจากการจั
อจากการจั
ดสรรกำ
ทธิสมทบเป็
ให้สมทบเป็
ทุนสำ�้งรองทั
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุ มม อนุมัติการจั
อนุมดัตสรรกำ
ิการจั�ดไรสุ
สรรกทาไรสุ
ทธิป�ปีระจ2557
าปี 2557ตามที
ตามที่เสนอ
่เสนอ
มติ
ธิประจำ

ระเบี
พิจารณาอนุ
ัติแผนงาน
และงบประมาณการรายรั
ประจำ�ปี 2558
ระเบียบวาระที
บวาระที่ ่77เรื่ อเรืง่อพิงจารณาอนุ
มัติแมผนงาน
และงบประมาณการรายรั
บ-รายจ่ าบย-รายจ่
ประจาปีาย2558
		
นางสาวนุสสราราวรรณดา
วรรณดา
ัดการ
จ้งให้มพิที่ปจารณาแผนงาน
ระชุมพิจารณาแผนงาน
และ
นางสาวนุ
ผูจ้ ัด การผู้จได้
แจ้งให้ได้
ที่ ปแระชุ
และประมาณการ
ประมาณการ
รายรัาปีบบั-ญชีรายจ่
�ปีบยัญดรายงานกิ
ชี 2558จการ
ตามรายละเอี
รายรับ - รายจ่ายประจ
2558ายประจำ
ตามรายละเอี
หน้าที่ 49 -57ยดรายงานกิจการ หน้าที่ 49-57
		จึ
เสนอที่ป่ประชุ
ระชุมมพิพิจารณาอนุ
จารณาอนุ
ิแผนงานและงบประมาณรายรั
บ-รายจ่
ายประจำ
�ปี 2558
จึงงเสนอที
มตั มิแัตผนงานและงบประมาณรายรั
บ-รายจ่
ายประจ
าปี 2558
มติ
บ-รายจ่
ปี 2558
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุ มม อนุ
อนุมมัตตั ิแิแผนงานและงบประมาณการรายรั
ผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่
ายประจายประจำ
าปี 2558�ตามที
่เสนอตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อคา้ ประกัน ประจาปี 2558
นางสาวนุ สรา วรรณดา ผูจ้ ดั การ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อค้ า
- 19 ข้-อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดวงเงิน
ประกัน ประจาปี 2558 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551
ซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จาเป็ น
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2558
		
นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินกู้ยืม
หรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2558 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้
พิจารณากำ�หนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ำ�ประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำ�เป็น
		
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของสหกรณ์ไม่เกิน200 ล้าน
บาทให้ใช้วงเงินกู้ยืมฯ เป็นจำ�นวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของงบทดลอง ณ วัน
สิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่ง งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 สหกรณ์มีทุนเรือน
หุ้น 50,982,540.00 บาท ทุนสำ�รอง 2,731,435.01 บาท รวมเป็นเงิน 53,713,975.01 บาท
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2558 จำ�นวนเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) ปรับลด
จาก ปีก่อน
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2558 เป็นเงิน
80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท) ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานชุดที่ 15
		นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 6 ได้ชี้แจงให้ที่
ประชุมรับทราบขั้นตอนการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 15 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่
74 ความว่า “กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่งคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำ�แหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทั้งหมด
โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการดำ�เนินการที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด ออกจากตำ�แหน่งสลับกันไป
ทุกๆ ปี
		
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่
แต่ต้อง ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
		
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�อีกได้ แต่
ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน
		
ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำ�เนินการ
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการชุดแรก และให้นำ�ความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
		
ในปี 2557 คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14/2557 ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระและลา
ออก จำ�นวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
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1. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จำ�นวน 2 คน
		
1. นายสักการ ณิยะกูล ประธานกรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2
		
2. นายอภิชาต เทพชา กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำ�เนิน
การใหม่ได้อีกหนึ่งวาระ จำ�นวน 5 คน
		
1. นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
2. นางทัศพร
ขอดแก้ว กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
3. นางสรายุทธ
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
		
ผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่ง
ต้องดำ�รงวาระต่อจากกรรมการที่ลาออก
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วน
รวมและมีเวลาพอสมควร เป็นกรรมการดำ�เนินการอีกจำ�นวน 8 คน โดยมีกติกาดังนี้
		
1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ�กัดโดยมีผู้รับรอง จำ�นวน 2 คน
		
2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
		
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 8 ครั้ง สำ�หรับการเลือกตั้ง
กรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง
		
4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจนครบจำ�นวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่
		
5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจำ�นวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการ
เลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่ โดยไม่ต้องลงคะแนน
		
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ต่อไป
		
ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ ตามลำ�ดับ โดยมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง 2 คน
เพื่อให้เลือกเป็นคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่ครบวาระ จำ�นวน 7 คน ดังนี้
		
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
รองปลัด ทต.ท่าศาลา อ.เมือง
		
2. นายสรายุทธ
พุทธวงศ์ นักบริหารงานช่าง ทต.แม่แฝก อ.สันทราย
		
3. นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ ผอ.กองคลัง อบต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
		
4. นางทัศพร
ขอดแก้ว ปลัด ทต.หนองแก๋ว อ.หางดง
		
5. จอ.ศรัณยพงศ์ จันทร์นวล ปลัด ทต.สันผักหวาน อ.หางดง
		
6. นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ ปลัด อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม
		
7. นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ 		
รองปลัด ทต.สุเทพ อ.เมือง

- 21 -

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

		และเลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ จำ�นวน 1 คน ที่
ประชุมเสนอรายชื่อ พร้อมมีสมาชิกในที่ประชุมรับรอง จำ�นวน 2 คน ดังนี้
		
1. นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ทต.ท่าศาลา อ.เมือง
		
ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเพิ่มอีก จึงถือว่าทั้งหมด ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
ดำ�เนินการชุดที่ 15 โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อตามที่ประชุมเสนอข้างต้น
ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นคณะกรรมการดำ�เนินงานชุดที่ 15 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จำ�กัด ดังนี้
		
1. นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
2. ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา
กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
แก้วชยาภรณ์ กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
		
3. จ.ส.ต.ชัยภัทร
		
4. นางสาวศิรินภา รอดจิตร กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 2
		
5. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
6. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
7. นายวรกานต์
สุภากาศ กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
8. นายสรศักดิ์
วจีสัตย์ กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 1
		
9. นางทัศพร
ขอดแก้ว กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 1
		
10. นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ
กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 1
		
11. นายสรายุทธ พุทธวงศ์ กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 1
		12. นางสาวสุนันทา ขันธเลิศ กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 1
		13. นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 2 ปีที่ 1
		
14. จ.อ.ศรัณยพงศ์ จันทร์นวล กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 1
		
15. นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย กรรมการดำ�เนินการ(แทนอัญชลี) วาระที่ 1 ปีที่ 2
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2558
		
นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 6 ได้ชี้แจงให้
ที่ประชุมรับทราบข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก
ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวน 2 คน (ไม่
เกินหาคนหรือหนึ่งนิติบุคคล)
		
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจากรไม่ได้”
		
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ได้คัด
เลือกสมาชิกสหกรณ์ จำ�นวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี 2557 ของ
สหกรณ์ คือ
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1. นางระวีวรรณ
ธรรมสานุกุล อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
		
2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล 		
ทต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
		
ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2557
และปฏิบัติหน้าที่ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทน ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า
“การดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำ�แหน่งได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อ ครบกำ�หนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับการเลือกตั้ง
ซ้ำ�”
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ดังนี้
		
1. กำ�หนดจำ�นวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปีบัญชี 2558 จำ�นวน 2 คน
		
2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตาม
ที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อ 1. หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ
ซึ่งได้ยินยอมต่อที่ประชุมใหญ่ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการประจำ�ปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ดังนี้
		
1. นางระวีวรรณ
ธรรมสานุกุล อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
		
2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล 		
ทต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติ
ตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
		
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำ�เนิน
งานของสหกรณ์ฯต่อที่ประชุมใหญ่
		
คุณชูศักดิ์ ฆะปัญญา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เชียงใหม่ พื้นที่ 6 ได้กล่าว
แสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ ที่ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 ด้วยการบริหารงานของ
ชุดปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ มีการขยายตัวมีกำ�ไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสองแสนกว่าบาท อัตรา
เงินปันผลปีนี้สูงกว่าปีก่อน 0.20% สหกรณ์ใกล้เคียงส่วนใหญ่ให้เงินปันผลในอัตราเดิมเท่าปีก่อน ผล
ตอบแทนหุ้นของสหกรณ์คือเงินปันผลมีอัตราสูงกว่าผลตอบแทนของธนาคาร มีซึ่งก็มีปัญหาและข้อ
จำ�กัดในการดำ�เนินงานสหกรณ์อยู่บ้าง ต้องขอความร่วมมือสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์บอกข่าวให้
แก่สมาชิกให้ความร่วมมือในการบริหารสหกรณ์เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของสหกรณ์ต่อไปใน
อนาคต
		
ซึ่งปัญหาที่พบคือมีสมาชิกที่กู้ยืมเงินสหกรณ์แล้วไม่นำ�ส่งเงินกู้โดยไม่มีการหักจาก
บัญชีเงินได้ รายเดือน สหกรณ์แก้ไขโดยการดำ�เนินการฟ้องร้องคดีทางกฎหมาย และตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญทำ�ให้ยอดกำ�ไรของสหกรณ์ลดลง
หากไม่มีปัญหาของหนี้ค้างชำ�ระสหกรณ์จะมีกำ�ไร
มากกว่านี้ ดังนั้นสมาชิกต้องให้ความร่วมมือในการทำ�หน้าที่ตามระเบียบของสหกรณ์ และปัญหาที่
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เกิดจากการหักเงินนำ�ส่งให้สหกรณ์ คือ ไม่ได้หักหน้าฎีกาฝากให้ส่วนราชการต่างๆ เมื่อได้รับหนังสือ
แล้วควรชำ�ระเงินให้กับสหกรณ์ด้วย เพราะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องหักเงินนำ�ส่งให้
สหกรณ์เป็นอับดับแรก
		
ปัญหาอีกอย่าง หน่วยงานทุกแห่งเป็นหน่วยงานผู้เบิก สมาชิกไม่ให้หน่วยงานหักเงิน
ส่งสหกรณ์ เงินรอตรวจสอบ ยอดเงิน 323,998.66 บาท ในงบการเงินของผู้สอบบัญชีหน้า 46 เป็น
ยอดเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่แจ้งเจ้าของผู้โอน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นผู้สูญเสียประโยชน์
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ในการแจ้งยอดเงินโอนให้ทางสหกรณ์ฯ รับทราบด้วย
		
ส่วนเรื่องวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันสหกรณ์ ทุน ของสหกรณ์มี 55 ล้านบาท มีหนี้
สินกับสถาบันการเงินภายนอก และเงินรับฝาก มี 61ล้านบาท วงเงินกู้ยืมฯ ปีที่แล้ว 146ล้านบาท
เป็นวงเงินกู้ยืม กรณีพิเศษซึ่งสหกรณ์ฯ ขอวงเงินกู้ยืมจากนายทะเบียนสหกรณ์ ในปี 2558 ทางสห
กรณ์ฯ ได้วิเคราะห์การบริหารงานสหกรณ์ ไม่เกินวงเงินที่สามารถขอวงเงินกู้ยืมจากนายทะเบียน
สหกรณ์ในกรณีปกติ คือ 80 ล้านบาท ไม่กระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ
		
ฝากสมาชิกสหกรณ์ เรื่องการเป็นสมาชิกสหกรณ์หลายแห่ง ซ้ำ�ซ้อน ทำ�ให้สหกรณ์
ของท่านเกิดปัญหาการหักเงินส่งสหกรณ์ไม่เพียงพอ
		ขอนำ�นโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์ เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จำ�กัด ทำ�ให้นายทะเบียนสหกรณ์แนะนำ�ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปฏิบัติ
กำ�หนดระยะเวลางวดชำ�ระ เงินกู้ฉุกเฉิน 12 งวด, เงินกู้สามัญ 120 งวด, เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคล
และหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันไม่เกิน 240 งวด, เงินกู้พิเศษ 340 งวด กู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
มาปล่อยสินเชื่อระยะยาว ส่งผลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์เกิดปัญหา จึงเสนอให้สหกรณ์ระดมทุน
ภายในสหกรณ์ อาทิเช่น การระดมทุนเรือนหุ้น โปรโมชั่นวันประชุมใหญ่ เป็นต้น
		
ข่าวประชาสัมพันธ์ มีการนำ�เสนอข่าวสารสหกรณ์ และภาพลักษณ์สหกรณ์ทางที่ดี
เช่นหน้ากลางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ มีคูปองส่วนลดที่สามารถนำ�ไปซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้
รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วม
		
คุณสุปรียา ชัยยาคำ� ผู้สอบบัญชี ได้กล่าวแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มอบหมายจาก
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557 จากการสอบบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี
ได้รายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามหน้า 35 ความเห็นของผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน้า 44 รายละเอียดในรายงานกิจการปี 57 และทุนสหกรณ์ มี 55ล้านกว่าบาท แยกเป็นทุนเรือน
หุ้น 50ล้านบาท ทุนสำ�รอง 2.7ล้านบาท และทุนต่างๆ ตามข้อบังคับ 2 แสนกว่าบาท
		
ปีนี้มีสมาชิกรับผิดชอบชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้น ทำ�ให้กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงิน หน้า 44 ลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา จำ�นวนเงิน 2.9 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อหนี้
2.8 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้ หักหุ้น, เงินรับฝากและ ยอดชำ�ระภายในสิ้นปี 57 จะเห็นได้ว่า ตามทีค่ ุณ
ชูศักดิ์ กล่าวไว้ว่าหากสหกรณ์มี ทุนสำ�รองเยอะแสดงถึงสถานะของสหกรณ์ที่มั่นคง จึงขอให้สหกรณ์ฯ
ควรจัดสรรทุนสำ�รองเพิ่มขึ้น และ ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นให้เพิ่มขึ้น ซึ่งสหกรณ์ฯ ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
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ข้อสังเกต ในแต่ละสหกรณ์ฯ จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ออกทั้งหมดตามยอดที่
เรียกเก็บประจำ�เดือน หากไม่ได้รับชำ�ระตามใบเสร็จรับเงิน จะทำ�การยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทำ�ให้
สหกรณ์เสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะในแต่ละเดือนมีลูกหนี้ค้างชำ�ระทุกเดือน หรือนำ�ส่งเงินไม่เป็นไปตาม
ยอดเรียกเก็บ ส่วนเงินรอตรวจสอบคือเงินที่โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่มีการแจ้งแสดงความเป็น
เจ้าของ จึงขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์แจ้งยอดเงินโอนให้สหกรณ์ทราบด้วย ทุกครั้ง และสหกรณ์ฯ
ควรหาแนวทางแก้ไขในการลดปริมาณจำ�นวนเงินรอตรวจสอบดังกล่าว
		
การเข้าสอบบัญชีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสหกรณ์ และเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ
		
12.1 การนำ�ส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนให้สหกรณ์ฯ
		
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานดำ�เนินการสหกรณ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การนำ�
ส่งยอดเรียกเก็บของสหกรณ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานในการนำ�ส่งสหกรณ์ภายในเดือนที่เรียกเก็บ
หากโอนข้ามเดือน สหกรณ์ฯ จะยกเลิกใบเสร็จที่เก็บระหว่างเดือนนั้น และออกใบเสร็จรับเงินใหม่โดย
รับรู้และคำ�นวณดอกเบี้ยใหม่ตามวันที่โอนเงิน พร้อมทั้งฝากให้หน่วยงานคลังช่วยตรวจสอบในกรณีที่
ยังไม่ได้รับใบเสร็จโปรดแจ้งให้กับสหกรณ์ด้วย เพราะบางครั้งสหกรณ์ฯ ส่งเอกสารไปไม่ถึงท่าน หรือ
เงินที่ท่านโอนเป็นเงินรอตรวจสอบไม่ได้แจ้งความเป็นเจ้าของ ดังนั้น สหกรณ์ฯ ไม่ได้ออกใบเสร็จรับ
เงินให้ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือสมาชิกสหกรณ์แจ้งให้สหกรณ์ทราบการโอนเงินทุกครั้ง
เพื่อลดจำ�นวนเงินรอตรวจสอบที่คงค้างอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถแจ้งการโอนเงิน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง facebook, e-mail, line และเว็บไซต์ของสหกรณ์
		
สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ เลขที่บัญชี
521-1-89012-4 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ทราบ หาก
ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ สามารถโอนเข้าสองธนาคาร คือ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาช้าง
คลาน เลขที่บัญชี 533-0-21062-3 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมือง
เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 010232519644
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 17.20 น.
จ่าสิบตรี ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ 				
อินทปัตร บุญทวี
(ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์) 		
(นายอินทปัตร บุญทวี)
เลขานุการ/กรรมการ
ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
ประธานในที่ประชุม
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ระเบียบวาระทีสหกรณ์
่ 3 ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด
เรื่อง รับทราบรายงานผลการด
าเนินงานในรอบปี
2558
ระเบียบวาระที
่3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2558
1. ผลการดาเนินงานปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557
1. ผลการดำ�เนินงานปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557
รายการ
จานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
ระหว่างปี
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น
หนี้สินทั้งสิ้ น

พ.ศ.2558
1,614
55,077,730.00
2,987,596.91
331,592.61

เพิ่ม (ลด)

(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

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

(บาท)

40,665,465.00

51,426,670.00

+10,761,205.00

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,027,215.38
8,540,242.48
2,486,972.90
116,797,634.82
61,068,544.30

10,222,295.75
11,390,345.80
(1,168,050.05)
114,639,899.48
57,411,030.01

(804,919.63)
+2,850,103.32
(1,318,922.85)
(2,157,735.34)
(3,657,514.29)

(49)
+4,852,640.00
+256,161.90
+46,000.00

จำ�นวนสมาชิ
ปี 2558
2. 2.จานวนสมาชิ
ก ณก วัณนสิวั้นนปีสิ้น2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 728 คน หญิง 935 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 728 คน หญิง 935 คน
					
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จำ�นวน 1,614 คน
รวมมี
ส
มาชิ
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนีก้ สหกรณ์ จานวน 1,614 คน
โดยมีรายละเอี
ยดการเปลีก่ยนแปลงระหว่
จำ�นวนยอดสมาชิ
ยกมา ณ วันาทีงปี่ 31ดังนีธัน้ วาคม 2557 		
1,663 คน
จานวนยอดสมาชิ
ก ยกมา
ณ วัน				
ที่ 31 ธันวาคม 2557
1,663คน คน
207
สมาชิ
กเข้าใหม่ในรอบปี
บัญชี 2558
สมาชิ
บัญบัชีญ2558
				
256207คน คน
สมาชิกกลาออกในรอบปี
เข้าใหม่ในรอบปี
ชี 2558
คงเหลื
ก ณ วับันญทีชี่ 312558
ธันวาคม 2558 			
1,614256คน คน
สมาชิอกยอดสมาชิ
ลาออกในรอบปี
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1,614 คน
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เรื อ้นนหุ้เงิ
น นเงิให้
นให้กกู้แ้ แู ก่ก่สสมาชิ
มาชิ กกเงิเงิ
นรันบรัฝากจากสมาชิ
ก ปี 2554-2558
3. ทุ3.นเรืทุอนนหุ
บฝากจากสมาชิ
ก ปี 2554-2558
รายการ

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

หน่วย : บาท
พ.ศ.2558

36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 55,077,730.00
ทุนเรื อนหุ ้น
56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 51,426,670.00
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 1,079,845.13
เงินรับฝากจากสมาชิก

4. 4.การให้
บริบกริารสิ
มาชิกปีกปี2557-2558
2557-2558
การให้
การสินนเชืเชื่ออแก่
แก่ สสมาชิ
ประเภทของเงินกู้
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
เงินกูท้ ุนเรื อนหุ้น
เงินกูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื นสวัสดิการ
รวม

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

พ.ศ. 2557
8,134,565.00
28,741,000.00
2,675,000.00
810,000.00
304,900.00
0.00
40,665,465.00
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พ.ศ.2558
9,026,670.00
39,272,000.00
1,843,000.00
1,285,000.00
0.00
0.00
51,426,670.00

เพิ่ม (ลด)
+892,105.00
+10,531,000.00
(832,000.00)
+475,000.00
(304,900.00)
0.00
+10,761,205.00
27
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5. รายได้
รายจ่
ายายกำก�าไรสุ
ไรสุททธิ ปีปี2554
2554
– 2558
5. รายได้
รายจ่
– 2558
รายการ

รายได้
รายจ่าย
กาไรสุ ทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

6,354,202.85
4,156,643.87
2,197,558.98

6,962,476.32
5,257,847.54
1,038,403.73

9,501,239.80
7,236,031.05
2,265,208.75

6. สิ6.นทรั
้สินส้ ิ นทุทุนนของสหกรณ์
2554-2558
สิ นพทรัย์ พหนี
ย์ หนี
ของสหกรณ์ ปี ปี2554-2558
รายการ (บาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุนสหกรณ์

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

11,027,215.38 10,222,295.75
8,540,242.48 11,390,345.80
2,486,972.90 (1,168,050.05)

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 116,797,634.82 114,639,899.48
46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 57,411,030.01
40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 55,729,090.52 57,228,869.47

หน่วย: บาท
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2558
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด
		
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด โดยมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ
ธรรมสานุกุล และ นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 นั้น
		
ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำ�นาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจ
สอบเป็นประจำ�ทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการดำ�เนินการ สำ�หรับผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2558
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
		
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ระเบียบข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่
ประชุมของคณะกรรมการดำ�เนินการ
		
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำ�บัญชีและเอกสารประกอบราย
การบัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนด รวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น
		1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
		
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้
สินทั้งปวง ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
		2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
		
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
จ้างและหลักประกัน
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2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ
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
		
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง
การตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน สรุปได้ดังนี้
		
1.1 ผลการดำ�เนินงาน
		
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,663 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 207 คน ออก
จากสหกรณ์ 256 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี 1,614 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น
114,639,899.48 บาท และในรอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 10,222,295.75 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
11,390,345.80 บาท ในสิ้นปีบัญชี 2558 ทางสหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค้างชำ�ระ
ให้เป็นไปตามนายทะเบียนกำ�หนด ทำ�ให้สหกรณ์มีผลการดำ�เนินงานขาดทุนสุทธิ 1,168,050.05 บาท
		
1.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
		
คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีการประชุมประจำ�เดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่ง
ส่วนงานและการกำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตาม
ส่วนงานที่กำ�หนด การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
		
1.3 ด้านบัญชี
		
สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำ�หนดไว้ จัดทำ�รายงาน งบทดลองประจำ�เดือนทุกเดือนเรียบร้อย
และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบ
บัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์ จำ�กัด ทำ�ให้รายการบัญชี ทะเบียน
งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการบริหาร
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		
3.4 ด้านการเงิน
		
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำ�นวนเงิน 25,602.09 บาท ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของ นายภมรพล กาลอ หัวหน้าการเงินและบัญชี และ เงินฝากธนาคาร คงเหลือ ตาม
บัญชี ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 3,426,631.40 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
		
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์ มีเงินรอตรวจสอบจำ�นวนมาก ซึ่ง
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์เป็นเงินสด แต่มิได้แจ้งผู้โอน สหกรณ์ ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทาง
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พบว่า ส่วนใหญ่ฝาก โดยใบนำ�ฝากธนาคาร ระบุผู้นำ�ฝากเป็นลายเซ็น จึงไม่สามารถระบุผู้เป็น
เจ้าของเงินโอนได้ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำ�เนินการ
ออกหนังสือสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
		
3.5 ด้านสินเชื่อ
		
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 479 สัญญา
จำ�นวนเงิน 9,026,670.00 บาท
2. เงินกู้สามัญ 		
จำ�นวน 250 สัญญา จำ�นวนเงิน 39,272,000.00 บาท
		
วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 708 สัญญา จำ�นวนเงิน 3,293,186.15 บาท
2. เงินกู้สามัญ 		
จำ�นวน 691 สัญญา จำ�นวนเงิน 107,026,085.69 บาท
		
การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วน
ใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำ�คัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทราบเพื่อแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
3.6 ด้านการลงทุน
		
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น และเงินฝากประจำ�มีกำ�หนดระยะเวลา 3 – 6 เดือน
ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและ
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ�ในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3.7 ด้านเงินรับฝาก
		
สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝาก คงเหลือ 3 ประเภท คือ
		
1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน 501,577.60 บาท
		
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 % 		
จำ�นวนเงิน 484,173.06 บาท
		
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 % 		
จำ�นวนเงิน 94,094.47 บาท
3.8 การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง
		
ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่าง
การตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการ
ปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน เรียบร้อยแล้ว
		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
		

ระวิวรรณ ธรรมสานุกุล 			
จิณห์ระพีร์ เชื้อพูล
(นางระวิวรรณ ธรรมสานุกุล)
(นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล)
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2558
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ระเบียบวาระที่ 6
ระเบี
ยบวาระที่ 6 บ-รายจ่าย ประจาปี 2559
เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรั
เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน แผนงานประจ
และงบประมาณการรายรั
บ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2559
าปี 2559
แผนงานประจำ�ปี 2559
แผนงานธุรกิจ
แผนงานธุรกิจ
1. แผนงานการบริ หารทุน
1. แผนงานการบริหารทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาชิ กได้ออมเงินเป็ นทุ นเรื อนหุ ้น จานวนทั้งสิ้ น 5,507,773.- หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สมาชิกได้ออมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น จำ�นวนทั้งสิ้น 5,507,773.หรื อมู ล ค่าเที ย บกับ 55,077,730.00 บาท เพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ จ ากปี 2557 จ านวน 4,852,640.00 บาท หรื อ
หุ้น หรือมูลค่าเทียบกับ 55,077,730.00 บาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2557 จำ�นวน 4,852,640.00 บาท
เฉลี่ยเดือนละ 404,390.00 บาท
หรือ เฉลี่ยเดือนละ 404,390.00 บาท
ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ มี แผนงานการบริ หารทุนกับสมาชิ กในการระดมทุนให้เป็ นไป
ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ มีแผนงานการบริหารทุนกับสมาชิกในการระดมทุนให้
ตามระเบี ยบของสหกรณ์ ดังนั้น การสะสมทุ นเรื อนหุ ้นในปี 2559 คาดว่า จะมี การสะสมทุนเรื อนหุ้น มูลค่า
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ดังนั้น การสะสมทุนเรือนหุ้นในปี 2559 คาดว่า จะมีการสะสมทุน
ประมาณ 59,000,000.00 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 4,000,000.00 บาท

เรือนหุ้น มูลค่าประมาณ 59,000,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 4,000,000.00 บาท
2.2. แผนการบริ
ารจั
ดการสิ
่อของสหกรณ์
แผนการบริ หหารจั
ดการสิ
นเชืน่ อเชื
ของสหกรณ์
1.1. ในปี
ในปี2558
2558
บริากนสิ
ารด้นเชืานสิ
นเชื่อประเภทต่
าง 729
ๆ จำราย
�นวน
ราย เป็นเงิน
สมาชิสมาชิ
กใช้บกริใช้
การด้
่อประเภทต่
าง ๆ จานวน
เป็ นเงิ729
น จานวน
จำ51,426,670
�นวน 51,426,670
บาท ตามรายละเอี
ยดเงิางนๆกู้ปดังระเภทต่
าง ๆ ดังนี้
บาท ตามรายละเอี
ยดเงินกูป้ ระเภทต่
นี้
ประเภทเงินกู้
-ฉุกเฉิน
-สามัญ

ปี 2557
จานวน จานวนเงิน
(สั ญญา)
(บาท)
466
8,134,565.00
227
32,530,900.00
693

40,665,465.00

ปี 2558
ประมาณการปี 2559
จานวน
จานวนเงิน
จานวน
จานวนเงิน
(สั ญญา)
(บาท)
(สั ญญา)
(บาท)
479
9,026,670.00 500
10,000,000.00
250
42,400,000.00 300
40,000,000.00
729

51,426,670.00

800

50,000,000.00

2.2. สหกรณ์
สหกรณ์
มีแผนการเร่
้สินกของลู
หนีาระที
้ค้างชำ
�ระที่ทางสหกรณ์
ฯ มีฯแผนการเร่
งรัดหนีงรั้ สดิ นหนี
ของลู
หนี้ คา้ กงช
่ ทางสหกรณ์
ฯ ได้ต้ งั ค่ฯาเผื่อได้
หนีต้ สั้งค่งสัายเผืจะ่อหนี้
สงสั
ในปีให้2558
าดำ�เนินการขยายระยะเวลาชำ
�ระ, ปรัางหนี
บโครงสร้
างหนี้, หรื
รีไฟแนนท์
สู ญยไว้จะสู
ใ นปีญไว้
2558
ม าด าเนิให้นมการขยายระยะเวลาช
าระ, ปรั บ โครงสร้
อปิ ดบัญ ชีหรือ
้ , รี ไ ฟแนนท์
ปิซึด่ งบัจญานวนค่
ชี ซึ่งาจำเผื�อ่ นวนค่
าเผืยจะสู
่อหนีญ้สลูงสั
ยจะสู
ลูกหนี
้ค้างชำ�ระที
ันไว้้ ที่คสาดว่
ำ�หรัาบจะเรี
ลูกยหนี
าดว่
หนี้ สงสั
กหนี
่ทางสหกรณ์
กนั ่ทไว้างสหกรณ์
สาหรับลูกกหนี
กเก็้ทบี่คไม่
ได้าจะ
้ คา้ งชญาระที
เรีให้ยกเก็
บไม่อยละ
ได้ให้70ลดลงร้
ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้
ลดลงร้
ของค่อาเผืยละ
อ่ หนี70
้ สงสัยจะสู ญที่ต้ งั ไว้
3.3. สหกรณ์
สหกรณ์
ฯ จะดำ�เนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้ค้างชำ�ระที่ไม่ดำ�เนินการเคลื่อนไหวทาง
ฯ จะด าเนิ นการทางกฎหมายกับลู กหนี้ ค้างช าระที่ ไม่ ด าเนิ นการเคลื่ อนไหวทางบัญ ชี
บัทญาให้
ชี สทำหกรณ์
�ให้สฯหกรณ์
ฯ ได้รับความเสียหายต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในรอบปี
ได้รับความเสี ยหายต้องตั้งหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในรอบปี บัญชี น้ นั ให้
บัเป็ญนไปตามขั
ชีนั้นให้เป็นนตอนทางกฎหมาย
ไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
พร้อมทั้งมีกำ�หนดมาตรการดำ�เนินการกับหน่วยงานที่ไม่
พร้ อมทั้งมี กาหนดมาตรการด าเนิ นการกับ หน่ วยงานที่ ไม่ นาส่ งเงินให้
้
นำ�ส่งเงินให้สหกรณ์ตามยอดเรียกเก็บหรือไม่หักเงินผ่านหน้าฎีกา ทำ�ให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย
สหกรณ์ตามยอดเรี ยกเก็บหรื อไม่หกั เงินผ่านหน้าฎีกา ทาให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย
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3.3. แผนการพั
แผนการพัฒฒนาการบริ
นาการบริ
หารจั
ดการอั
ตราดอกเบี
หารจั
ดการอั
ตราดอกเบี
ย้ เงิน้ยให้เงิกน้ ยู ให้
มื กู้ยืม
		 ในปีในปี
คณะกรรมการดำ
นการสหกรณ์ได้ได้
กำ�หนดอัตตราดอกเบี
ราดอกเบี้ ยเงิ
้ยเงินให้
25582558
คณะกรรมการด
าเนิ �นเนิการสหกรณ์
ก าหนดอั
ให้กกู้ยู้ ยืมื ม
ในอั
ในอัตตราร้
ราร้ออยละต่
ยละต่ออปีปี ดัดังงนีนี้ ้
ประเภทเงินกู้
ฉุกเฉิน
สามัญ
- ทัว่ ไป
- เฉพาะกิจ
- ทุนเรื อนหุ ้น
- สวัสดิการต่างๆ

ปี 2557
8.00

ปี 2558
8.00

ประมาณการปี 2559
8.00

9.25
8.25
7.00
7.50

9.25
8.25
7.00
7.50

9.25
8.25
6.50
7.50

4.4. แผนการบริ
แผนการบริหหารงานด้
ารงานด้
านการเงิ
านการเงิ
น น
รายได้ขของสหกรณ์
องสหกรณ์
1.1. รายได้
ในปี 2558
2558 การด
การดำาเนิ�เนิ
นงานของสหกรณ์
มีรายได้
ทั้งหมดรวมเป็
เงิน 10,222,295.75
บาท
ในปี
นงานของสหกรณ์
ฯ มีฯรายได้
ท้ งั หมดรวมเป็
นเงินน10,222,295.75
บาท โดยแยก
โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นเงิน 9,407,145.94 บาท และ
รายได้จ ากดอกเบี้ ยเงิน ให้ กู้และผลตอบแทนจากการลงทุ น เป็ นเงิน 9,407,145.94 บาท และรายได้จ าก
รายได้จาก แหล่งต่างๆ เป็นเงิน 815,149.81 บาท
แหล่งต่างๆ เป็ นเงิน 815,149.81 บาท
ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้ตั้งประมาณการรายได้ทั้งหมดในปี 2559 คาดว่า จะ
ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้ต้ งั ประมาณการรายได้ท้ งั หมดในปี 2559 คาดว่า จะมีรายได้
มีรายได้ประมาณ 10,773,000.00 บาท
ประมาณ2.10,773,000.00
บาท
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
2.ในปีค่ าใช้
จ่ายของสหกรณ์
2558
สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 11,390,345.80 บาท โดยแยกค่าใช้จ่ายในการ
ในปี4,217,028.83
2558 สหกรณ์บาท
ฯ มี คและค่
่าใช้จ่าายทั
11,390,345.80
บาท โดยแยกค่
าใช้จ่ ายในการด
าเนิ นางาน
ดำ�เนินงาน
ใช้้ งจสิ่า้ นยดอกเบี
้ยและการลงทุ
น 2,815,482.82
บาท และค่
ใช้
บาท
าใช้ญจ่า4,357,834.15
ยดอกเบี้ ยและการลงทุ
จ่4,217,028.83
ายเกี่ยวกับหนี
้สงสัและค่
ย จะสู
บาท น 2,815,482.82 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัย
จะสู ญ 4,357,834.15
บาท 2559 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ในประมาณการปี
ให้มีประสิในประมาณการปี
ทธิภาพมากที่สุด 2559
และเร่
งรัดการติ
้ค้างชำ�ระเพื่อป้องกันไม่ใาห้ใช้เกิจด่าค่ยของสหกรณ์
าใช้จ่ายเกี่ยวกั
สหกรณ์
ฯ ได้ดวตามหนี
างแผนงานงบประมาณการในค่
ให้บมี
หนี
้สงสัทยธิจะสู
ญเพิ่ม่สขึุด้นและเร่
ดังนั้นงรัดสหกรณ์
ฯ จึงประมาณการค่
ใช้จน่าไม่
ยของสหกรณ์
ประมาณ
ประสิ
ภาพมากที
การติดตามหนี
ให้เกิดค่าใช้ใจนปี
่ายเกี2559
่ยวกับหนี
้ คา้ งชาระเพื่อป้าองกั
้ สงสัยจะ
6,470,000.00
สู ญเพิ่มขึ้น ดังนับาท
้ น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี 2559 ประมาณ 6,470,000.00 บาท
ไรสุททธิธิ//ขาดทุ
ขาดทุนนสุสุททธิธิ
3.3. กำก�าไรสุ
ณ วัวันนทีที่ ่ 3131 ธันธันวาคม
วาคม 2558
2558สหกรณ์
สหกรณ์
ออมทรัพพย์ย์ขข้า้าราชการส่
ราชการส่วนท้
วนท้อองถิ
กัดด
ณ
อ อมทรั
งถิ่น่ นเชีเชียยงใหม่
งใหม่ จำจ�ากั
ขาดทุ
บาท
ขาดทุนนสุสุททธิธิ 1,168,050.05
1,168,050.05 บาท

ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้ว างแผนงานงบประมาณการรายได้ -ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ให้ เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น จะท าให้ ส หกรณ์ ฯ มี ผ ลก าไรสุ ท ธิ ใ นปี 2559
จานวนเงิน 4,303,000.00 บาท
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ในประมาณการปี 2559 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะทำ�ให้สหกรณ์ฯ มีผลกำ�ไรสุทธิในปี
2559 จำ�นวนเงิน 4,303,000.00 บาท
5. แผนการจัดสวัสดิการให้สมาชิก
ในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้จัดแผนสวัสดิการให้
สมาชิก ดังนี้
- ทุนสวัสดิการสมาชิก จ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ กรณีเสียชีวิต คนละ 3,000.- บาท
- ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ของสหกรณ์
มอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก จำ�นวน 30 ทุน ทุนละ 1,000.- บาท
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ตารางประมาณการรายรั บ - รายจ่ ายประจา ปี บัญชี 2559
ตารางประมาณการรายรั
บ - รายจ่ายประจำ� ปีบัญชี 2559
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงาน กับประมาณการ ประจาปี 2558
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน กับประมาณการ ประจำ�ปี 2558
ปี 2558
รายการ
รายได้
1. ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
2. ดอกเบี้ยรับตามคาพิพากษา
3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5. รายได้ค่าปรับ
6. รายได้จากค่าธรรมเนียมเช็ค
7. รายได้เบ็ดเตล็ด
8. เงินปั นผลชุมนุมฯ
9. เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมฯ
10.ดอกเบี้ยรับจากเงินรับฝากประจา ชสอ.
11.รายได้จากค่าธรรมเนียมในการ
ถอนเงินฝาก
12.รายได้ค่าสนับสนุ นวันประชุมใหญ่
รวมรายได้

ปี 2559

ประมาณการ

ผลการ
ดาเนินงาน

11,000,000.00
300,000.00
20,000.00
10,000.00
100,000.00
15,000.00
5,000.00
12,000.00
10,000.00
30,000.00

9,323,093.13 10,000,000.00
563,355.79
500,000.00
17,042.46
20,000.00
9,750.00
10,000.00
144,109.51
100,000.00
15,880.00
15,000.00
1,388.96
5,000.00
3,509.00
12,000.00
11,282.55
10,000.00
50,000.00
63,501.35

1,000.00

0.00

ประมาณการ

หมายเหตุ

1,000.00

0.00
50,000.00
69,383.00
11,503,000.00 10,222,295.75 10,773,000.00
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ปี 2558
รายการ

ประมาณการ

ปี 2559

ผลการ
ดาเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

ค่าใช้ จ่าย
(1) งานบริหารทั่วไป
ค่ าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึ กษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
1. ค่าเบี้ยประชุม

150,000.00

122,900.00

150,000.00

การประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
และฝ่ ายต่างๆ

2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

12,000.00

6,000.00

16,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการ
ประจาปี
คนละ 8,000.-บ.
เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง
ครั้งละ 2,000.-บ.

3. ค่าตอบแทนผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์

24,000.00

24,000.00

8,000.00

4. ค่าตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาเงินส่ งให้
สหกรณ์ฯ

70,000.00

67,490.00

70,000.00

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

40,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
20,000.00
30,000.00
28,000.00
260,000.00

34,148.00
21,551.00
22,597.86
24,062.00
12,000.00
14,583.53
25,289.00
273,101.00

30,000.00
10,000.00
30,000.00
30,000.00
20,000.00
20,000.00
25,000.00
200,000.00

12,000.00
5,000.00
70,000.00

7,459.86
4,815.00
63,794.90

10,000.00
5,000.00
70,000.00

20,000.00

10,930.20

20,000.00

ค่าใช้ สอย
1.ค่ารับรอง
2. ค่าของขวัญของที่ระลึก
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าไปรษณี ย์
5. ค่าถ่ายเอกสาร
6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
7. ค่าธรรมเนี ยมธนาคารและสมุดเช็ค
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี
9. ค่าบริ การสื่ อสาร Internet ความเร็ วสู ง
10. ค่าเช่าพื้นที่ website
11. ค่าสาธารณู ปโภค
12. ค่าน้ ามันรถ
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ปี 2558
รายการ

ประมาณการ

ปี 2559

ผลการ
ดาเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

ค่าใช้ จ่าย

ค่ าใช้ สอย(ต่อ)
14. ค่าทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
15. ค่าใช้จ่ายในการทาบุญสานักงาน
16. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พกั
17. ค่าใช้จ่ายในการบริ การหลังการขาย
18. ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดี
19. ค่าสิ ทธิ การใช้ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
20. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
21. ค่าจัดทาวารสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์
22. ค่าบารุ งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนื อ
23. ค่าธรรมเนี ยมตัวแทนรับชาระ
ค่ าวัสดุ
1.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์/ใบเสร็ จรับเงิน
2.ค่าวัสดุของใช้สานักงาน
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่ าใช้ จ่ายบารุ งซ่ อมแซม
1.ค่าบารุ งยานพาหนะ
2.ค่าบารุ งรักษาอาคาร
3.ค่าเบี้ยประกันภัยและใบอนุ ญาต
4.ค่าปรับปรุ งและซ่อมแซม สนง. สหกรณ์
5.ค่าเบี้ยประกันภัย/อัคคีภยั สานักงาน
6.ค่าบริ การกาจัดปลวก
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
1.ค่าการกุศล
2.ค่าเวชภัณฑ์
3.ค่าภาษีโรงเรื อน
รวมค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป

30,000.00
20,000.00
60,000.00
120,000.00
100,000.00
10,000.00
50,000.00
20,000.00
1,000.00
0.00

30,000.00
18,830.50
32,235.50
76,490.34
66,628.00
0.00
27,500.00
0.00
1,000.00
0.00

30,000.00
20,000.00
30,000.00
80,000.00
120,000.00
0.00
50,000.00
20,000.00
1,000.00
5,000.00

20,000.00
70,000.00
20,000.00

0.00
58,372.70
12,824.50

20,000.00
70,000.00
20,000.00

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

0.00
0.00
0.00
32,242.00
2,999.72
6,500.00

2,000.00
15,000.00
2,000.00
50,000.00
10,000.00
7,000.00

12,000.00
14,570.00
2,000.00
0.00
20,000.00
0.00
1,482,000.00 1,114,915.61
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ซอฟแวร์ ISOCARE
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ปี 2558
รายการ

ปี 2559

ประมาณการ

ผลการ
ดาเนินงาน

ประมาณการ

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

1,170,651.00
12,000.00
28,179.00
53,612.55
127,170.00
29,075.00
34,000.00

1,400,000.00
12,000.00
10,000.00
65,000.00
150,000.00
20,000.00
30,000.00

1,742,000.00

1,454,687.55

1,687,000.00

500,000.00
3,000,000.00
100,000.00

263,164.78
2,522,602.49
29,715.55

400,000.00
3,000,000.00
50,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับงานบริ หารการลงทุน

งบสารองจ่ าย 

3,600,000.00

2,815,482.82

3,450,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด +++
กาไรสุ ทธิ

6,854,000.00
4,649,000.00

5,385,085.98
4,837,209.77
5,646,374.07

6,470,000.00
4,303,000.00

ค่าใช้ จ่าย
(2) งานบริ หารบุคคล
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
1. เงินเดือนและค่าจ้างเจ้าหน้าที่
2. ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ
3. ค่าล่วงเวลา
4. ค่าประกันสังคม
5. ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่
6. สวัสดิการเจ้าหน้าที่
7. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับงานบริ หารบุคคล
(3) งานบริ หารการลงทุน
1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ชสอ.
2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ธกส.
4. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์

หัก หนี้ สงสัยจะสู ญ
หัก ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์สานักงาน

หมายเหตุ

ไว้จ่ายในงานจาเป็ น
เร่ งด่ วน

358,885.75

กาไรสุ ทธิ(ขาดทุนสุ ทธิ)

(1,168,050.05)
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รายจ่รายจ่
ายเพืายเพื่อจั่อดจัดซืซื้อ้ออุอุปปกรณ์
กรณ์
นักงาน
สานัสกำ�งาน
รายจ่
ายเพื
การลงทุ
รายจ่
ายเพื่อ
่อการลงทุ
น น
ปี 2558
ประมาณการ ผลการดาเนินการ

รายการ

ปี 2559
ประมาณการ

งานจัดหาครุ ภัณฑ์ สานักงาน
1.เครื่ องปริ้ นเตอร์

5,000.00

3,290.00

0.00

2.เก้าอี้ผมู ้ าติดต่อ

5,000.00

5,200.00

0.00

10,000.00

11,400.00

5,000.00

5,000.00

2,560.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

6.ระบบกล้องวงจรปิ ด

20,000.00

17,800.00

5,000.00

7.ตูใ้ ส่ เอกสาร 15 ลิ้นชัก

5,000.00

3,800.00

5,000.00

8.เครื่ องสารองไฟ

5,000.00

0.00

10,000.00

9.โทรศัพท์เคลือ่ นที่

0.00

0.00

5,000.00

10.โทรทัศน์ LED 19 นิ้ ว ยี่ห้อ Aconatic

0.00

3,190.00

0.00

11. เก้าอี้สานักงาน ไฮโดรลิค 2 ตัว
รวมรายจ่ ายเพื่อการลงทุน 

0.00

2,780.00

0.00

60,0000.00

50,020.00

40,000.00

3.ชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น 4 แถว
4.เครื่ องโทรสาร 1 เครื่ อง
5.ตูเ้ อกสารบานทึบ/บานเลื่อน

ปี 2559

รายการ

ประมาณการ

งานธุรกิจประชาสั นพันธ์ สหกรณ์

หมายเหตุ

1.จัดทาสื่ อ วารสาร ข้อมูลสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ

20,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 19

1.โครงการเพิ่มสวัสดิการสมาชิก

20,000.00 จากทุนส่ งเสริ มสวัสดิการสมาชิก

กรณี สมาชิกเสี ยชีวติ ช่วยเหลือรายละ 3,000.- บาท
2.โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก
จัดขึ้นในวันประชุมใหญ่ทุกๆปี ทุนละ 1,000.- บาท

30,000.00 จากหมวดค่าใช้สอย ข้อ 13

1.โครงสร้างมาตรฐานการทางานของเจ้าหน้าที่

30,000.00 งานบริ หารบุคคล ข้อ 7

2.โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รวมรายจ่ ายเพื่อการลงทุน 

30,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 15

งานสวัสดิการสมาชิ ก

งานเพิ่มประสิ ทธิภาพบุคลากร

130,000.00
170,000.00

รวมรายจ่ ายเพื่อการลงทุนทั้งสิ้น  + 

หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมตั ิให้ถวั จ่ายได้
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2559
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากำ�หนด วงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำ�ประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำ�เป็น
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของสหกรณ์ไม่เกิน 200 ล้าน
บาทให้ใช้ วงเงินกู้ยืมฯ เป็นจำ�นวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของงบทดลอง ณ วัน
สิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่ง งบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2559 สหกรณ์มีทุนเรือน
หุ้น 56,922,700.00 บาท ทุนสำ�รอง 2,987,596.91 บาท รวมเป็นเงิน 59,910,296.91 บาท
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 15 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2559 จำ�นวนเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาท)
คงเดิมเท่าปีก่อน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มติที่ประชุม:
.............................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 16
		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง คณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก
เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่ วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งใน
สองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการ
พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนินการที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นาน
ที่สุด ออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
		
เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่
แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ
		
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�อีกได้ แต่
ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน
		
ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำ�เนินการ
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการชุดแรก และให้นำ�ความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
		ในปี 2558 คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 15/2558 ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ
จำ�นวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จำ�นวน 2 คน
1. จ.ส.ต.ชัยภัทร์ แก้วชยาภรณ์
กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. นางศิรินภา วิเชียรโชติ 		
กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำ�เนิน
การใหม่ได้อีกหนึ่งวาระ จำ�นวน 6 คน
1. นายอินทปัตร
บุญทวี
ประธานกรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
2. สอ.เจตนิพัทธ์
จริยา
กรรมการดำ�เนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
3. นายวรกานต์
สุภากาศ กรรมการดำ�เนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
4. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี กรรมการดำ�เนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
5. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
6. นายสมศักดิ์
สุคำ�เปี้ย กรรมการดำ�เนินการ 		
วาระที่ 1 ปีที่ 2
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ
เสียสละเพื่อ
ส่วนรวมและมีเวลาพอสมควร เป็นกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง โดยจะเลือกตั้งประธาน
กรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 1 คน เป็นลำ�ดับแรก และเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 7 คน
โดยมีกติกาดังนี้
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1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ�กัดโดยมีผู้รับรอง จำ�นวน 2 คน
2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
3. สำ�หรับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้
ไม่เกิน 1 ครั้ง และสำ�หรับการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่างสมาชิกยกมือเลือกตั้ง
ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง
4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจนครบจำ�นวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจำ�นวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก
ที่ประชุมใหญ่ โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
มติที่ประชุม: ......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2559
		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก
ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การเศรษฐกิจหรือ การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวนสองคน
		ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ใน
สหกรณ์เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”
		
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้คัด
เลือกสมาชิก สหกรณ์ จำ�นวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี 2558 ของ
สหกรณ์ คือ
		
1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล อบต.สันกลาง
		
2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล ทต.ทุ่งต้อม
		
ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558
และปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า
“การดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำ�แหน่ง ได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำ�หนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�”
		
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้
		
1. กำ�หนดจำ�นวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปีบัญชี 2559 จำ�นวน 2 คน
		
2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตาม
ที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อ 1. หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่ง
ได้ยินยอมต่อ ที่ประชุมใหญ่ ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ
มติที่ประชุม: .....................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์
		
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตาม
บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
		
จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อแนะนำ� เสนอแนะ ใน
การดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม .......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง อื่น ๆ
11.1

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
11.2

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
ก
ภาคผนวก ก

ประเภทเงินกู้สามัญ
ประเภทเงิ
นกู้สามัญ
รายละเอียด
โครงการ

คุณสมบัติ

ทัว่ ไป

สมาชิกสหกรณ์
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

25 เท่าของเงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 1,000,000.- บาท

100 งวด

9.25

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

15 เท่าของเงินได้รายเดือน
ไม่เกิน 200,000.- บาท

96 งวด

9.25

ข้าราชการและลูกจ้างประจา 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 150,000.- บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ
10 เท่าของเงินได้รายเดือน
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 100,000.- บาท
พนักงานจ้างทัว่ ไป
5 เท่าของเงินได้รายเดือน
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
ไม่เกิน 50,000.- บาท
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้
ทุนเรือนหุ้น สมาชิกสหกรณ์
และเงินฝากรวมกัน
และเงินฝาก ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
สมาชิกสหกรณ์
วงเงินสูงสุ ดไม่เกิน
ซื้อสินค้า
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
50,000.- บาท
วงเงินสูงสุ ดไม่เกิน
จัดหาอาวุธปื น สมาชิกสหกรณ์
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
100,000.- บาท
วงเงินสูงสุ ดไม่เกิน
ติดตั้งแก็ส สมาชิกสหกรณ์
ส่ งค่าหุน้ มาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป
50,000.- บาท

36 งวด

8.25

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

36 งวด

8.25

-คนค้า ส. 1 คน

24 งวด

8.25

-คนค้า ส. 1 คน

100 งวด

7.00

-ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากค้าประกัน

60 งวด

7.50

-คนค้า ส. 1 คน

60 งวด

7.50

-คนค้า ส. 1 คน

36 งวด

7.50

-คนค้า ส.1 คน

เฉพาะกิจ

หมายเหตุ
หมายเหตุ

วงเงินกู้สูงสุ ด

ระยะเวลา อัตราดอกเบีย้
ชาระคืน ร้ อยละต่ อปี

หลักประกัน
คนค้า ส.= ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
คนค้า สท. = พนง.จ้างภารกิจ/พนง.จ้างทัว่ ไป

1. 1.สหกรณ์
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณา ตามหลัก
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และ
เกณฑ์
และ เงื่อนไขของการให้
เงื่อนไขของการให้
กเู ้ งินแก่สมาชิก กู้เงินแก่สมาชิก
2. 2.สมาชิ
กผูกผู้กก้ ู้เเู ้งิงินนสามั
สามัญญ
ุนเรื้นสะสมไม่
อนหุ้นสะสมไม่
้อยกว่
าร้อยละ
10 หของวงเงิ
กู้ า		
สมาชิ
จะต้จะต้
องมีอทงมี
นุ เรืทอนหุ
น้อยกว่า ร้ อนยละ
10 ของวงเงิ
นกู ้ กรณี
ุ้นสะสมน้อนยกว่
กรณี
ุ้นสะสมน้อฯจะหั
ยกว่กาจากเงิ
ที่กนำ�กูหนดสหกรณ์
ฯจะหักจากเงินกู้
ที่กห
าหนดสหกรณ์
้
3. สมาชิ
กสหกรณ์
ื่นขอกู
นกูญ้สต้ามั
ต้องเป็กสมาคมฌาปนกิ
นสมาชิกสมาคมฌาปนกิ
จสงเคราะห์
้าราชการส่
3. สมาชิ
กสหกรณ์ฯฯที่ยทีื่น่ยขอกู
เ้ งินกู้เส้งิามั
องเป็ญนสมาชิ
จสงเคราะห์ขา้ ราชการส่
วนท้องถิ่ขนเชี
ยงใหม่ วน
4.ท้อสมาชิ
กูเ้ งิยนงใหม่
สามัญ วงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องทาประกันเงินกู ้ ซึ่ งจานวนเงินขึ้นอยูอ่ ายุ เงื่อนไข และเพศ
งถิ่นกเชี
ซึ
่
ง
จะหั
ก
ช
าระจากวงเงิ
นกู ้ นตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องทำ�ประกันเงินกู้ ซึ่งจำ�นวนเงินขึ้นอยู่อายุ
4. สมาชิกกู้เงินสามัญ วงเงิ
5.เงื่อสมาชิ
เ้ งินสามัญ ต้อซึงมี่งจะหั
เงินได้กรชำายเดื
อนไม่ น้อยกว่น
าร้กูอยละ
นไขกกูและเพศ
�ระจากวงเงิ
้ 15 ของเงินได้รายเดือนล่าสุด
สมาชิ
สามัญ
ญตั้งต้แต่องมี
100,000.ต้องแสดงรายงานเครดิ
รและ statement
ธนาคารที
งินเดืออนเข้
5. 6.สมาชิ
กกูกผู้เงิก้ นเู ้ งินสามั
เงินได้บาท
รายเดื
อนไม่น้อยกว่าตร้บูอโยละ
15 ของเงิ
นได้ร่เายเดื
นล่าบัาญสุชีด
ย้อนหลัง 3 เดือน
6. สมาชิกผู้กู้เงินสามัญตั้งแต่ 100,000.- บาท ต้องแสดงรายงานเครดิตบูโรและ statement
7. สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถค้ าประกันเงินกูส้ ามัญได้ไม่ เกิน 4 สั ญญา
ธนาคารที่เงินเดือนเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน
7. สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถค้ำ�ประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 4 สัญญา
47
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

ภาคผนวก ข
เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์
สî มาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ ดังนี้
ภาคผนวก ข
เลขทีบ่ ัญภาคผนวก
ชีธนาคารของสหกรณ์
ข

ธนาคารกรุเลขที
งไทยบ่ ัญสาขาช้
างคลาน
ชีธนาคารของสหกรณ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที
533-0-21062-3งบัญชี สหกรณ์ ได้ ดังนี้
สมาชิกสามารถโอนเงิ
นผ่ า่ นธนาคารมายั

สมาชิกสามารถโอนเงินผ่ านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ ดังนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ธนาคารกรุงไทย สาขาช้
างคลาน(ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่
ไทย
งคลาน
บัธนาคารกรุ
ญชีบัอญอมทรั
พย์พสาขาช้
เลขที
่ า533-0-21062-3
ชีองอมทรั
ย์ เลขที
่ 023-2-519644
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3

ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)
องเชียงใหม่
îสมาชิกสามารถแจ้
งการโอนเงิ
นหรือสอบถามรายละเอี
ดได้สาขาเมื
ทาง
ธนาคารเพื
่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.)ยสาขาเมื
องเชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644

สมาชิ
การโอนเงินหรื
นหรื
อสอบถามรายละเอี
สมาชิกกสามารถแจ้
สามารถแจ้ งงการโอนเงิ
อสอบถามรายละเอี
ยดได้ยทดได้
าง ทาง

Line
ID:330910cm
330910cm
LineID:
ID:
330910cm
Line

สหกรณ์อออมทรั
ข้า้ าราชการส่
นท้อองถิงถิ่น่นเชีเชียยงใหม่
จ�ากั
สหกรณ์
พพย์ย์ขพ
ววนท้
กัดด จากัด
สหกรณ์อมทรั
ออมทรั
ย์ราชการส่
ข้าราชการส่
วนท้องถิงใหม่
่นเชียจำงใหม่

- 48 -

