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สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
	 เนื่องในโอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้อง

ถิ่นเชียงใหม่	 จำากัด	 ได้ดำาเนินกิจการมาครบ	 15	 ปี	 ผม	 และคณะ

กรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์			

ได้บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยความมุ่งมั่งที่จะพัฒนาสหกรณ์ของพวก

เรา	 ให้เจริญก้าวหน้าด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ทุ่มเท	 	 จึงทำาให้ผล

ประกอบการในรอบปี	2557	สหกรณ์	มีสมาชิกจำานวน	1,663	คน	มี

ทุนดำาเนินการ	116,797,634.82	บาท	กำาไรสุทธิ	2,486,972.90	บาท		

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	 221,764.15	 บาท	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญ

ประธานสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

เติบโต	และความมั่นคงของสหกรณ์เติบโตขึ้นเป็นลำาดับ			

	 	 ในโอกาสนี้	 	 ผมทำางานในตำาแหน่งประธานคณะกรรมการดำาเนินการครบ	 1	 ปี	

ขอขอบคุณ	 สมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ	 	 และสนับสนุนให้ผม	 และคณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ชุดที่	 14	 ทำาหน้าที่บริหารสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้	 ทั้งยังให้ความร่วม

มือที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์	 	 สุดท้ายนี้	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง

หลาย		โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	ความเจริญ		มีสุขภาพกาย	สุขภาพจิตแข็งแรง

ตลอดปี	2558

        ขอแสดงความนับถือ

     
       (นายอินทปัตร  บุญทวี)    
                ประธานกรรมการดำาเนินการ
          สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่  จำากัด

สาร จาก
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ประธานกรรมการ

   สิบเอกเจตนิพัทธ์  จริยา   
รองประธานกรรมการ

    นายสักการ  ณิยกูล                 
รองประธานกรรมการ

นางศิริลักษณ์  ทรายเหนือ   
เหรัญญิก

จ.ส.ต.ชัยภัทร  แก้วชยาภรณ ์ 
เลขานุการ
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กรรมการ

    นายจรูญโรจน์  แก้วมณี 
กรรมการ

นายวรกานต์  สุภากาศ 
กรรมการ
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นางอัญชลี  ทองคำา
กรรมการ
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 กรรมการ

นางสาวศิรินภา  รอดจิต
กรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินงานชุดที่ 14 
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   นายสรายุทธ  พุทธวงศ์   
กรรมการ
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กรรมการ
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นางระวีวรรณ   ธรรมสานุกูล     
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวจิณห์ระพีร์  เชื้อพูล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์



6 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 7

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนุสรา  วรรณดา      
       ผู้จัดการ 

นายภมรพล   กาลอ
เจ้าพนักงานการเงิน

นางสาวสิรินาฎ  แสงสุวรรณ ์      
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

   นางธนัญญา  อินดาวงค์  
  เจ้าหน้าที่บัญชี  

นางสาวกมลวรรณ  ต๋าคำา   
    เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล 

นางสาวอัจฉราพร  วงศ์สุวรรณ
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางบุญชู  โยธาวัง
        แม่บ้าน 
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สอ.ขถ.ชม. ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556
23  พฤษภาคม 2557  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่

โครงการสัมมนานอกสถานที่ 
20  มิถุนายน  2557

ณ โรงแรมบ้านกลางดอย 
อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
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ร่วมแสดงความเสียใจ
การจากไปของสมาชิกสหกรณ์

ทำาบุญสำานักงาน เนื่องในโอกาส 
สหกรณ์ฯ ครบรอบ ๑๔ ปี
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10 

 

 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 

พ.ศ. 2553 – 2557 

 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 

จาํนวนสมาชิก  (คน) 1,710 1,724 1,813 1,722 1,663 

ทุนเรือนหุ้น  (บาท) 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 

ทุนสาํรอง  (บาท) 1,037,510.03 1,335,733.50 1,682,111.48 2,367,247.26 2,731,435.01 

ทุนสะสมตาม

ขอ้บงัคบั 

(บาท) 157,092.61 187,592.61 187,592.61 192,592.61 285,592.61 

เงินใหกู้แ้ก่

สมาชิกระหวา่งปี  

(บาท) 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 

สินทรัพย์

ทั้งส้ิน  

(บาท) 77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851,71 116,797,634.82 

หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 

รายได ้ (บาท) 3,882,491.69 4,563,768.09 4,182,653.10 5,076,077.24 5,531,157.58 

ค่าใชจ่้าย  (บาท) 1,932,331.00 2,366,209.11 2,478,024.32 2,810,868,49 3,044,184.68 

กาํไรสุทธิ  (บาท) 1,950,160.69 2,197,558.98 1,704,628.78 2,265,208.75 2,486,972.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำาเนินงานประจำาปี
พ.ศ. 2553 – 2557
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2557
 1.  ............................................................................................................
 2.  ............................................................................................................
 3.  ............................................................................................................
 4.  ............................................................................................................
 5.  ............................................................................................................

2. องค์ประชุม

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ ่นเชียงใหม่		จำากัด	พ.ศ.	2551	ข้อ	69				
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่	 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก		ต้องมีผู้แทน
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด	หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน			จึงจะเป็นองค์ประชุม
 
	 เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม	จำานวน	...................................	คน				จึงถือว่า										
ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม :      
................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

วัน ศุกร์ ที่  23  พฤษภาคม   2557   เวลา  13.00  น.

ณ  ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำาเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม จำานวน 533 คน ประกอบด้วย 

	 1)	ว่าที่ร้อยตรีประสงค์			 ไชยวรรณ์	 	 ประธานคณะกรรมการ
	 2)	นายสรศักดิ์										วจีสัตย์	 						 	 รองประธานกรรมการฯ
	 3)	นายสักการ	 	 ณิยกุล		 	 	 รองประธานกรรมการฯ
	 4)	จ.ส.ต.ชัยภัทร		 แก้วชยาภรณ์	 	 กรรมการดำาเนินการ/เลขานุการ
	 5)	นางศิริลักษณ์	 	 ทรายเหนือ	 	 กรรมการดำาเนินการ/เหรัญญิก
	 6)	นายณรงค์	 	 สุดาเดช		 	 กรรมการดำาเนินการ
	 7)	นายอภิชาติ	 	 เทพชา	 	 	 กรรมการดำาเนินการ
	 8)	นายสมศักดิ์	 	 สุคำาเปี้ย		 	 กรรมการดำาเนินการ
	 9)	นางทัศพร		 	 ขอดแก้ว		 	 กรรมการดำาเนินการ
	 10)นางสาวสุนันทนา	 ขันธเลิศ		 	 กรรมการดำาเนินการ
	 11)นายณรงค์ฤทธิ์		 ทายะ	 	 	 กรรมการดำาเนินการ
	 12)นางสาวศิรินภา		 รอดจิตร		 	 กรรมการดำาเนินการ
	 13)นางอัญชลี	 	 ทองคำา	 	 	 กรรมการดำาเนินการ
	 14)นายสรายุทธ	 	 พุทธวงศ์		 	 กรรมการดำาเนินการ
 
	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	จำากัด		จำานวน			519				คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

	 1)	นายชนะ	 	 แพ่งพิบูลย์	 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 	
	 2)	นายชูศักดิ์		 	 ฆะปัญญา											 นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ										
	 3)	นายธัญศักดิ์	 	 แสงศรีจันทร์	 	 ที่ปรึกษาสหกรณ์
	 4)	นายอินทปัตร	 	 บุญทวี	 	 	 ที่ปรึกษาสหกรณ์
	 5)	นางระวิวรรณ		 ธรรมสานุกูล	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
	 6)	นางสาวจิณห์ระพีร์	 เชื้อพูล	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

	 	 1)	นางสาวนุสรา			 วรรณดา										 ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
	 	 2)	นายภมรพล				 กาลอ													 เจ้าพนักงานการเงิน
	 	 3)	นางสาวสิรินาฎ		 แสงสุวรรณ์				 		 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
	 	 4)	นางธนัญญา					 อินดาวงค์	 					 เจ้าหน้าที่บัญชี
	 	 5)	นางสาวกมลวรรณ			 ต๋าคำา    เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล
	 	 6)	นางสาวอัจฉราพร	 วงศ์สุวรรณ	 		 เจ้าหน้าที่ธุรการ
	 	 7)	นางบุญชู	 	 โยธาวัง	 	 	 แม่บ้าน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
		 	 เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว	ว่าที่ร้อยตรีประสงค์		ไชยวรรณ์				ประธานกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 จำากัด	 เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวแถลง
รายงานผลการดำาเนินงานสหกรณ์	ต่อ	นายชนะ		แพ่งพิบูลย์		รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	พร้อมกล่าวให้
โอวาทแก่คณะกรรมการ	และตัวแทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ่	และกล่าวเปิดประชุม	
	 	 ประธานกรรมการ	จึงได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

  1.  เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2556

		ว่าที่ร้อยตรี	ประสงค์		ไชยวรรณ์	ประธานกรรมการดำาเนินการฯ	ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์	และแนะนำา
ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2556	พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่สามัญประจำาปีให้สมาชิก
สหกรณ์ฯ	ทราบ

  2.  องค์ประชุม

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	จำากัด		พ.ศ.	2551	ข้อ	69			องค์
ประชุมในการประชุมใหญ่	 การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
สมาชิกทั้งหมด	 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่	 โดยผู้แทนสมาชิก	 ต้องมีผู้แทน
สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด	หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	จึงจะเป็นองค์ประชุม
	 ในเวลาขณะนี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม	จำานวน		533		คน	จึงถือว่าครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม:     รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 จำากัด	 ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
บัญชี		2555		เมื่อวันศุกร์	ที่		5		เมษายน			2556		ณ		ห้องสันพระเนตร		โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว	
อำาเภอเมืองเชียงใหม่		จังหวัดเชียงใหม่	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	จำานวน		576		คน		
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	 คณะกรรมการดำาเนินการฯ	 	 ชุดที่	 	 13	 ได้จัดทำารายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีบัญชี		
2555   เรียบร้อยแล้ว     
	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง

มติที่ประชุม:   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2555
   
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี  2556

	 นางสาวนุสรา		วรรณดา		ผู้จัดการสหกรณ์	ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผลการดำาเนินงานสหกรณ์
ในรอบปี	2556			ตามรายงานกิจการประจำาปี	2556	หน้าที่	23-26		ดังนี้	

  1.  ผลการดำาเนินงานปี 2556  เปรียบเทียบปี  2555

	 2.	 จำานวนสมาชิก	ณ	วันสิ้นปี	2556
	ณ	วันที่	31		ธันวาคม		2556		สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกชาย			789				คน		หญิง		933				คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ์		จำานวน			1,722				คน			โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ดังนี้
จำานวนยอดสมาชิก				ยกมา				ณ		วันที่		31		ธันวาคม		2555	 1,813				คน
สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี			2556	 	 	 	 		186				คน
สมาชิกลาออกในรอบปีบัญชี				2556	 	 	 	 		277				คน
คงเหลือยอดสมาชิก				ณ		วันที่		31		ธันวาคม			2556	 	 1,722				คน
 

14 

 

    

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองรับทราบรายงานผลการดาํเนนิงานในรอบปี  2556 

 นางสาวนุสรา  วรรณดา  ผูจ้ ัดการสหกรณ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่รับทราบผลการดาํเนินงาน

สหกรณ์ในรอบปี 2556   ตามรายงานกิจการประจาํปี 2556 หนา้ท่ี 23-26  ดงัน้ี   

1.  ผลการดาํเนินงานปี 2556  เปรียบเทยีบปี  2555 

รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เพิม่ (ลด) 

จาํนวนสมาชิก  (คน) 1,813 1,722 (91) 

ทุนเรือนหุน้  (บาท) 41,056,050.00 46,605,890.00 +5,549,840.00 

ทุนสาํรอง  (บาท) 1,682,111.48 2,367,247.26 +685,135.78 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั (บาท) 187,592.61 192,592.61 +5,000.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก

ระหวา่งปี  

(บาท) 76,020,160.00 76,039,380.00 +19,220.00 

รายได ้ (บาท) 4,182,653.10 5,076,077.24 +893,424.14 

ค่าใชจ่้าย  (บาท) 2,478,024.32 2,810,868.49 +332,844.17 

กาํไรสุทธิ  (บาท) 1,704,628.78 2,265,208.75 +560,579.97 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน  (บาท) 101,449,976.22 127,249,851.71 +25,799,875.49 

หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 56,819,593.35 75,818,913.09 +18,999,319.74 

 

2. จาํนวนสมาชิก ณ วนัส้ินปี 2556 

 ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2556  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย   789    คน  หญิง  933    คน 

รวมมีสมาชิกสหกรณ์  จาํนวน   1,722    คน   โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี ดงัน้ี 

จาํนวนยอดสมาชิก    ยกมา    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2555  1,813    คน 

สมาชิกเขา้ใหม่ในรอบปีบญัชี   2556       186    คน 

สมาชิกลาออกในรอบปีบญัชี    2556       277    คน 

คงเหลือยอดสมาชิก    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม   2556  1,722    คน 

  

3. ทุนเรือนหุ้น เงนิให้กู้แก่สมาชิก เงนิรับฝากจากสมาชิก ปี 2552-2556 

หน่วย : บาท 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

ทุนเรือนหุน้ 26,051,600.00 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 37,901,386.11 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 

เงินรับฝากจากสมาชิก -     151,000.00        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 
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 3.  ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2552-2556
            หน่วย : บาท

 4.  การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกปี 2555-2556    

 5.  รายได้ รายจ่าย กำาไรสุทธิ ปี 2552  2556   

	 6.		สินทรัพย์	หนี้สิน	ทุนของสหกรณ์	ปี	2552-2556		 	 	

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม:   รับทราบ
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2556

	 	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 จำากัด	 โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ	

ประจำาปี	2555		เมื่อวันที่		5		เมษายน		2556	ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า	นางระวีวรรณ		ธรรมสานุกูล		และนาง

สาวจิณห์ระพีร์		เชื้อพูล		เป็น		ผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี	สิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม		2556	นั้น

14 

 

    

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองรับทราบรายงานผลการดาํเนนิงานในรอบปี  2556 

 นางสาวนุสรา  วรรณดา  ผูจ้ ัดการสหกรณ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมใหญ่รับทราบผลการดาํเนินงาน

สหกรณ์ในรอบปี 2556   ตามรายงานกิจการประจาํปี 2556 หนา้ท่ี 23-26  ดงัน้ี   

1.  ผลการดาํเนินงานปี 2556  เปรียบเทยีบปี  2555 

รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เพิม่ (ลด) 

จาํนวนสมาชิก  (คน) 1,813 1,722 (91) 

ทุนเรือนหุน้  (บาท) 41,056,050.00 46,605,890.00 +5,549,840.00 

ทุนสาํรอง  (บาท) 1,682,111.48 2,367,247.26 +685,135.78 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั (บาท) 187,592.61 192,592.61 +5,000.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก

ระหวา่งปี  
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4. การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกปี 2555-2556 

ประเภทของเงนิกู้  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เพิม่ (ลด) 

เงินกูฉุ้กเฉิน   (บาท) 7,130,000.00 7,721,280.00 +591,280.00 

เงินกูส้ามญั (บาท) 66,829,980.00 65,986,100.00 (843,880.00) 

เงินกูเ้ฉพาะกิจ (บาท) 915,000.00 1,268,000.00 +353,000.00 

เงินกูทุ้นเรือนหุน้ (บาท) 402,000.00 776,500.00 +374,500.00 

เงินกูเ้พ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ (บาท) 494,280.00 257,000.00 (237,280.00) 

เงินกูเ้พ่ือซ้ือปืนสวสัดิการ (บาท) 248,900.00 30,500.00 (218,400.00) 

รวม (บาท) 76,020,160.00 76,039,380.00 +19,220.00 

  

5. รายได้ รายจ่าย กาํไรสุทธิ ปี 2552 – 2556 

รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 

รายได ้ (บาท) 2,925,989.19 3,882,491.69 4,563,768.09 2,535,115.90 5,076,077.24 

รายจ่าย (บาท) 1,371,580.64 1,932,331.00 2,366,209.11 1,496,712.17 2,810,868.49 

กาํไรสุทธิ  (บาท) 1,554,408.55 1,950,160.69 2,197,558.98 1,038,403.73 2,265,208.75 

  

6. สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุนของสหกรณ์ ปี 2552-2556 

รายการ (บาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

สินทรัพย ์     47,891,966.70 77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 

หน้ีสิน          19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 

ทุนสหกรณ์   28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มตทิีป่ระชุม:   รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจาํปี 2556 

 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั โดยมติท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 

2555  เม่ือวนัท่ี  5  เมษายน  2556 ไดเ้ลือกตั้งให้ขา้พเจา้ นางระวีวรรณ  ธรรมสานุกูล  และนางสาวจิณห์ระพีร์  เช้ือพูล  เป็น  

ผูต้รวจสอบกิจการประจาํปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556 นั้น    

   ผูต้รวจสอบกิจการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามอาํนาจหนา้ท่ีและไดเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาํ

ทุกเดือนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ โดยไดช้ี้แจงรายละเอียด ให้ขอ้สังเกต และขอ้เสนอ เพ่ือการพิจารณาของ

คณะกรรมการดาํเนินการ สาํหรับผลการตรวจสอบประจาํปี 2556  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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16 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 17

	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็น

ประจำาทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	 โดยได้ชี้แจงรายละเอียด	 ให้ข้อสังเกต	 และข้อเสนอ	 เพื่อ

การพิจารณาของคณะกรรมการดำาเนินการ	สำาหรับผลการตรวจสอบประจำาปี	2556		สามารถสรุปได้ดังนี้
  
  1.  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

	 	 	 	 1.1	 เพื ่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์	 	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์		พ.ศ.	2542	ระเบียบข้อบังคับและมติ	ของสหกรณ์ที่ได้กำาหนดไว้	ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่	และที่
ประชุมของคณะกรรมการดำาเนินการ
	 	 				1.2		เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำาบัญชีและเอกสารประกอบรายการ
บัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	 รวมถึง
ระเบียบและคำาแนะนำาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนดขึ้น
	 	 			1.3		เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน					เพื่อให้ข้อ
สังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
  
  2.  ขอบเขตการตรวจสอบ

	 	 				2.1		ตรวจสอบเอกสาร		หลักฐาน	บัญชี	ทะเบียน	และการเงิน	ตลอดจนทรัพย์สินหนี้
สิน	ทั้งปวง	ของสหกรณ์	เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
	 	 	 	 	 2.2	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์	
เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ	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	และคำาสั่งของสหกรณ์
	 	 				2.6		ติดตามผลการดำาเนินการของคณะกรรมการดำาเนินการ	เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแผนงานข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำาสั่งต่าง	ๆ	
  3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

		 	 ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจ
สอบ	และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน	สรุปได้ดังนี้
     3.1  ผลการดำาเนินงาน
สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกเมื่อต้นปี	1,813	คน	ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น	186	คน	ออกจากสหกรณ์	277	คน	สมาชิก
คงเหลือสิ้นปี		1,722.-	คน	ในวันสิ้นปี	สหกรณ์ฯ	มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น		127,249,851.71	บาท	และในรอบ
ปีสหกรณ์	มีรายได้ทั้งสิ้น	5,076,077.24	บาท	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	2,810,868.49	บาท	มีกำาไรสุทธิ		2,265,208.75	
บาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	560,579.97	บาท	หรือร้อยละ	32.89	



16 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 17

  3.2  ด้านการบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการดำาเนินการได้มีการประชุมประจำาเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	มีการแบ่งส่วนงานและการกำาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่วนงานที่กำาหนด	 	 การปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นไปตามมติที่ประชุม	ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์		มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ	ให้ทันสมัยอยู่เสมอ		

  3.3  ด้านบัญชี 

	 	 สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย	 	 การบัญชีของ
สหกรณ์	พ.ศ.	2542	ที่กำาหนดไว้	จัดทำารายงาน	งบทดลองประจำาเดือนทุกเดือนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน	พร้อม
ทั้งรายงานให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบทุกเดือน	สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของ
บริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์	จำากัด	ทำาให้รายการบัญชี	ทะเบียน	งบการเงิน	และรายงานต่าง	ๆ	ถูกต้อง	สมบูรณ์	
รวดเร็ว	และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.4  ด้านการเงิน

	 	 สหกรณ์มีเงินสด	 คงเหลือ	 ณ	 วันสิ้นปี	 	 จำานวนเงิน	 21,260.76	 บาท	 ซึ่งอยู่ในความรับ
ผิดชอบของ	นายภมรพล		กาลอ	เจ้าพนักงานการเงิน	และ	เงินฝากธนาคาร	คงเหลือ	ตามบัญชี	ณ	วันสิ้นปี	
จำานวน	3,971,343.31	บาท	ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์		
	 	 ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าการนำาส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำาเดือนของสมาชิก
สหกรณ์ฯ	 บางหน่วยงานไม่นำาส่งเงินผ่านการหักหน้าฏีกาของหน่วยงานที่สังกัด	 ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะ
กรรมการดำาเนินการ	 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ	 	 เพื่อแก้ไขและทำาความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้ถูกต้อง	
ชัดเจน	เรียบร้อยแล้ว	ในระหว่างการตรวจสอบ

  3.5  ด้านสินเชื่อ 
	 	 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี	2	ประเภท	คือ
	 1.		เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 จำานวน	490	สัญญา จำานวนเงิน	 7,721,280.00	 บาท
 2.  เงินกู้สามัญ  จำานวน 388 สัญญา	 จำานวนเงิน					68,318,100.00 บาท
	 	 วันสิ้นปี	มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
	 1.		เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 จำานวน	469	สัญญา	 จำานวนเงิน						2,765,206.17 บาท
 2.  เงินกู้สามัญ  จำานวน 800 สัญญา	 จำานวนเงิน				111,775,508.89 บาท
	 การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ	 ข้อบังคับและมติที่ประชุม	 เอกสารสัญญาเงินกู้	 ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย	
มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซ่ึงไม่เป็นสาระสำาคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
แล้วในระหว่างการตรวจสอบ

  3.6  ด้านการลงทุน 

	 	 สหกรณ์ฯ	 ได้ลงทุนซื้อหุ้น	 	 และเงินฝากประจำามีกำาหนดระยะเวลา	 3-6	 เดือน	 ของ																					
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินรับ
ฝากประจำาในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
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  3.7  ด้านเงินรับฝาก 

	 สหกรณ์ฯ	รับฝากเงินระหว่างปี		3	ประเภท	คือ
	 1.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน)	2	%	จำานวนเงิน												2,065,418.47 บาท
	 2.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	3	%		 จำานวนเงิน														595,608.32 บาท
	 3.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3.5	%	 จำานวนเงิน															37,282.01			 บาท
	 	 วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ
	 1.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน)	2	%	จำานวนเงิน												2,909,609.58 บาท
	 2.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	3	%		 จำานวนเงิน	 			 443,810.60	 บาท
	 3.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3.5	%	 	 จำานวนเงิน	 	532,112.53	 บาท
  3.8  การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง

	 	 ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจ
สอบ	และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน	ซึ่งทางสหกรณ์ฯ	ได้ดำาเนินการปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน	เรียบร้อยแล้ว	
	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล  และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี  2556

	 	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	 	 ข้อที่	 	 23	 กำาหนดว่า	 	 “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ให้คณะ
กรรมการดำาเนินการเสนองบดุล		ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว	เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่		ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี”
	 	 คณะกรรมการดำาเนินการได้จัดทำางบดุล	และงบกำาไรขาดทุน	ประจำาปีบัญชี		2556			โดยมีผู้
สอบบัญชีสหกรณ์	ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว	ตามรายงานกิจการประจำาปี	2556	หน้า	30-46		นางสาวนุสรา		
วรรณดา	ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดงบดุล	งบกำาไรขาดทุน	งบกระแสเงินสด	ให้แก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์	
และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ	พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจ
	 	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: 		 อนุมัติงบดุล	และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี	2556 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2556

	 	 ว่าที่ร้อยตรี	ประสงค์		ไชยวรรณ์	ประธานกรรมการดำาเนินการฯ	ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณา
การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2556	สหกรณ์มีกำาไรสุทธิจำานวน	2,265,208.75	บาท		คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ฯ	 ชุดที่	 13	 	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิดังกล่าว	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสห
กรณ์ฯ	ข้อที่		28		ดังนี้
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รายการ ปี 2556 ปี 2555 รายการ ปี 2556 

บาท % บาท % 

6. เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกิน           ร้อย

ละ 2 ของทุนเรือนหุน้ 

20,000.00 0.88 5,000.00 0.29 

7. เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10  ของ

กาํไรสุทธิ 

20,000.00 0.88 0.00 0.00 

8. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10  ของกาํไร

สุทธิ 

20,000.00 0.88 0.00 0.00 

9. เป็นทุนส่งเสริมสวสัดิการของสมาชิกไม่เกิน  ร้อยละ 

10 ของกาํไรสุทธิ 

20,000.00 0.88 0.00 0.00 

10. เป็นทุนจดัตั้งสาํนกังาน 20,000.00 0.88 0.00 0.00 

รวม 2,265,208.75 100.00 1,704,628.78 100.00 

* หากมีเงินคงเหลือจากการจดัสรรกาํไรสุทธิ ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั้งหมด 

มตทิีป่ระชุม:  อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาอนุมติัแผนงาน  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจาํปี 2557  

 นางสาวนุสรา   วรรณดา  ผูจ้ดัการสหกรณ์ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมพิจารณาแผนงานธุรกิจ และประมาณ

การรายรับ-รายจ่ายประจาํปีบญัชี 2557 เทียบกบัประมาณการปี 2556 ตามรายละเอียดรายงานกิจการหนา้ท่ี 48-56 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี 2557 

มตทิีป่ระชุม:  อนุมติัแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาํปี 2557 

ระเบียบวาระที ่8     เร่ืองพจิารณาอนุมตักิาํหนดวงเงนิกู้ยมืหรือคํา้ประกนั  ประจาํปี   2557 

 ว่าท่ีร้อยตรีประสงค์  ไชยวรรณ์  ประธานกรรมการดําเนินการ แจ้งให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ

กาํหนดวงเงินกูย้มืหรือคํ้าประกนั ประจาํปี 2557  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ขอ้ 18 ให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผูพิ้จารณา

กาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มื หรือ คํ้าประกนัมาเพ่ือใชใ้นกิจการสหกรณ์ ตามท่ีจาํเป็น  

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาการกาํหนดวงเงินกูย้ืมของสหกรณ์ประเภท

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินสาํรองของสหกรณ์ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทข้ึนไปให้ใชว้งเงินกูย้ืม ไม่เกิน 1.5  เท่า

ของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสํารอง ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2557  สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น 46,756,950.00 บาท  ทุนสํารอง 

2,367,247.26 บาท รวมเป็นเงิน 49,124,197.26  บาท 

 คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 13 ขอเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติักาํหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจ

กูย้ืมหรือคํ้ าประกนั ประจาํปี 2557 เป็นกรณีพิเศษ จาํนวนเงิน 146,000,000.00 บาท  (หน่ึงร้อยส่ีสิบหกลา้นบาท) คงเดิม             

เท่าปีก่อน ทั้งน้ี ทางสหกรณ์ฯ จะจดัทาํโครงการสินเช่ือเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับความตอ้งการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั  

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 

 

มตทิีป่ระชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการกาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือคํ้ าประกนั ประจาํปี 2557   กรณีพิเศษ เป็นเงิน         

146 ลา้นบาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบหกลา้นบาทถว้น) ตามท่ีเสนอ 
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3.8  การตดิตามผลและการแก้ไขปรับปรุง 

 ในระหว่างปีขา้พเจา้ไดใ้ห้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะแก่เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ 

และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน ซ่ึงทางสหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินการปฏิบติัและแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามรายงานการ

ตรวจสอบกิจการประจาํเดือน เรียบร้อยแลว้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มตทิีป่ระชุม:   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุล  และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี  2556 

 ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ  ขอ้ท่ี  23 กาํหนดว่า  “การเสนองบดุลต่อท่ีประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการ

ดาํเนินการเสนองบดุล  ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ เพ่ืออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่  ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนั

นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี” 

 คณะกรรมการดาํเนินการไดจ้ดัทาํงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปีบญัชี  2556   โดยมีผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ ไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ ตามรายงานกิจการประจาํปี 2556 หนา้ 30-46  นางสาวนุสรา  วรรณดา ไดก้ล่าวช้ีแจง

รายละเอียดงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ใหแ้ก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทราบ พร้อม

ทั้งตอบขอ้ซกัถามจนเป็นท่ีพอใจ 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 

 

มตทิีป่ระชุม:   อนุมติังบดุล และงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2556  

 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 

ว่าท่ีร้อยตรี ประสงค์  ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดาํเนินการฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมพิจารณาการ

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2556 สหกรณ์มีกาํไรสุทธิจาํนวน 2,265,208.75 บาท  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 13  

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี  28  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2556 ปี 2555 

บาท % บาท % 

กาํไรสุทธิ 2,265,208.75 100.00 1,704,628.78 100.00 

1. จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  ของ

กาํไรสุทธิ 

358,117.70 15.81 175,644.58 

 

10.30 

2. เป็นค่าบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่

เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 

10,000.00 0.44 10,000.00 0.59 

3. เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก           

ร้อยละ 3.50      (ปี 2555 ร้อยละ 3.00) 

1,427,524.15 63.03  1,307,387.90  76.70 

4. เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนดอกเบ้ียชาํระ

ระหวา่งปี อตัราร้อยละ 2.50        (ปี2555  ร้อยละ 1.55) 

219,566.90 9.70       101,596.30  

 

5.96 

5. เป็นโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีไม่เกิน          ร้อย

ละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

150,000.00 6.62 105,000.00 6.16 

*	หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกำาไรสุทธิ	ให้สมทบเป็นทุนสำารองทั้งหมด
มติที่ประชุม:	 	อนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2556	ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำาปี 2557 

	 	 นางสาวนุสรา			วรรณดา		ผู้จัดการสหกรณ์	ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานธุรกิจ	และ
ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำาปีบัญชี	2557	 เทียบกับประมาณการปี	2556	ตามรายละเอียดรายงานกิจการ
หน้าที่	48-56
	 	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำาปี	2557
มติที่ประชุม:	 อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำาปี	2557
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน  ประจำาปี   2557

	 	 ว่าที่ร้อยตรีประสงค์		ไชยวรรณ์		ประธานกรรมการดำาเนินการ	แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
กำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน	ประจำาปี	2557		ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	พ.ศ.	2551	ข้อ	18	ให้ที่ประชุมใหญ่
เป็นผู้พิจารณากำาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม	หรือ	ค้ำาประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์	ตามที่จำาเป็น	
	 	 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำาหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของสหกรณ์ตั้งแต่	200	ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้วงเงินกู้
ยืม	ไม่เกิน	1.5		เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารอง	ณ	วันที่	31		มีนาคม	2557		สหกรณ์ฯ	มีทุนเรือนหุ้น	
46,756,950.00	บาท		ทุนสำารอง	2,367,247.26	บาท	รวมเป็นเงิน	49,124,197.26		บาท
	 	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 13	 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกัน	 ประจำาปี	 2557	 เป็นกรณีพิเศษ	 จำานวนเงิน	 146,000,000.00	 บาท	 	 (หนึ่ง
ร้อยสี่สิบหกล้านบาท)	คงเดิมเท่าปีก่อน	ทั้งนี้	ทางสหกรณ์ฯ	จะจัดทำาโครงการสินเชื่อเพิ่มขึ้น	 เพื่อรองรับความ
ต้องการของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	จำากัด	
	 	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: 	มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน	ประจำาปี	2557		กรณีพิเศษเป็นเงิน									
146	ล้านบาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน)	ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่  14

	 	 นายชูศักดิ์		ฆะปัญญา		นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ	ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบขั้นตอน
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินชุดที่	 14	 ก่อนดำาเนินการเลือกตั้ง	 ดังนี้	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	 	 ข้อที่	 74			
ความว่า	 “กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปีนับแต่
วันเลือกตั้ง		ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่	วันเลือกตั้ง	ให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออกจากตำาแหน่ง
เป็นจำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก	(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)	และให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำาเนินการที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระ	 	 หรืออยู่นาน
ที่สุดออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุก	ๆ	ปี
	 	 เมื่อครบกำาหนดแล้ว	 	 หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่	 ก็ให้คณะ
กรรมการดำาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่	 	 แต่ต้องไม่เกิน	
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
	 	 กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำาอีกได้		แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
	 	 ในกรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดำาเนินการที่ได้รับเลือก
ตั้งใหม่อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการชุดแรก	 และให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม”
	 ในปี	2556	มีคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	13/2556	ดำารงตำาแหน่งครบวาระ	จำานวน		8	คน	มีราย
ชื่อดังต่อไปนี้
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						1.		คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบสองวาระ		ต้องการเว้น	1	ปี		จำานวน		4	คน
	 		1.		ว่าที่ร้อยตรีประสงค์			ไชยวรรณ์						ประธานกรรมการดำาเนินการ							 วาระที่ 2 ปีที่ 2
	 		2.		นายสรศักดิ์					วจีสัตย์	 	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2
	 		3.		นายสมศักดิ์					สุคำาเปี้ย	 	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2
	 		4.		นายณรงค์							สุดาเดช	 	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2
						2.		คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ		สารารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำาเนินการใหม่ได้อีก
หนึ่งวาระ	จำานวน	4	คน
	 		1.		นายพุทธศร					วัฒนาอุดมวงษ์	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		2.		จ.ส.ต.ชัยภัทร			แก้วชยาภรณ์	 กรรมการดำาเนินการ    วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		3.		นางอัญชลี				ทองคำา	 	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		4.		นางสาวศิรินภา		รอดจิตร					 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 	 ผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่งต้องดำารงวาระต่อ
จากกรรมการที่ลาออก
	 	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ	 เสียสละเพื่อส่วนรวมและมี
เวลาพอสมควร	เป็นกรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	โดยจะเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการ	จำานวน	
1	คน	เป็นลำาดับแรก	และเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการอีกจำานวน	7	คน		โดยมีกติกาดังนี้
	 1.		เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำากัดโดยมีผู้รับรอง		จำานวน		2		คน	
	 2.		ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
	 3.		สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน	1	ครั้ง	สำาหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนิน
การ	และไม่เกิน	7		ครั้ง		สำาหรับการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่าง	
	 4.		ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับจนครบจำานวนที่เลือกตั้ง		ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
	 5.		หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ	มีไม่เกินจำานวนที่จะเลือกตั้ง		ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่		โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
	 	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง	ต่อไป
มติที่ประชุม:	 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์	 เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้	 ดำารงตำาแหน่งเป็นคณะ
กรรมการดำาเนินงานชุดที่	14	ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	จำากัด		ดังนี้
1.		นายอินทปัตร		 บุญทวี	 	 ประธานกรรมการดำาเนินการ  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	 	 ทองคำา  กรรมการ    วาระที่ 2  ปีที่  1
10.	นายสรายุทธ	 	 พุทธวงศ์		 กรรมการ		 	 	 วาระที่	1		ปีที่		2
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11.		นางสาวสุนันทา	 ขันธเลิศ		 กรรมการ				 	 	 วาระที่	1		ปีที่		2
12.		นางสาวศิรินภา	 รอดจิตร		 กรรมการ		 	 	 วาระที่	2		ปีที่		1
13.		นางสาวจันทิมาพร	 ทองนาค		 กรรมการ		 	 	 วาระที่	1		ปีที่		1
14.		นายจรูญโรจน์	 แก้วมณี		 กรรมการ		 	 	 วาระที่	1		ปีที่		1
15.		นายวรกานต์		 สุภากาศ		 กรรมการ		 	 	 วาระที่	1		ปีที่		1

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี 2557

	 	 นายชูศักดิ์		ฆะปัญญา		นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ	ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบขั้นตอน
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์	ประจำาปี	2557		ดังนี้	ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่			102			ความว่า			
“ผู้ตรวจสอบกิจการ	ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก		ผู้มีคุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ	การเงิน	การบัญชี			การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็น				การประจำา
ปี		จำานวน	2		คน		(ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล)
	 	 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ		หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาใน	สหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”	
	 	 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีบัญชี	2555		เมื่อวันที่	5	เมษายน	2556	ได้คัดเลือกสมาชิก
สหกรณ์	จำานวน	2		คน		เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี		2556		ของสหกรณ์	คือ		
	 	 1.	นางระวีวรรณ			 ธรรมสานุกูล	 อบต.สันกลาง
	 	 2.	นางสาวจิณห์ระพีร์	 เชื้อพูล	 	 ทต.ทุ่งต้อม	
ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์		ทั้ง		2		คน		ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2556	และปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางจนกว่าจะมีผู้ดำารงตำาแหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่		103		ความว่า	“การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ		ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่ง	ได้มีกำาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์		ถ้าเมื่อครบกำาหนดเวลาแล้ว	
ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่	 	 ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน	 ผู้ตรวจ
สอบกิจการซึ่งออกไปนั้น	อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำา”
	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์	ดังนี้
	 	 1.		กำาหนดจำานวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปีบัญชี	2557		จำานวน	2	คน
	 	 2.	 เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก	 	 โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตามที่ได้
กำาหนดไว้ในข้อ		1.		หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำานวนที่กำาหนดไว้ในข้อ		1.		ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ			ซึ่งได้ยินยอม
ต่อที่ประชุมใหญ่		ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม:	 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์	 เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้	 ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการประจำาปี	2557	ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	จำากัด		ดังนี้
	 	 1.		นางระวีวรรณ			 ธรรมสานุกูล	 อบต.สันกลาง
	 	 2.		นางสาวจิณห์ระพีร์	 เชื้อพูล	 	 ทต.ทุ่งต้อม
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ระเบียบวาระท่ี 11	เรื่อง	รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี
	 	 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ	 ข้อที่	 	 71	 	 (12)	 	 กำาหนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตาม
บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์	 	 รองนายทะเบียนสหกรณ์	 	 ผู้ตรวจการสหกรณ์	 	 ผู้สอบบัญชี		
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
	 	 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี	 	 ได้ให้ข้อแนะนำา	 	 เสนอแนะ																												
ในการดำาเนินงานของสหกรณ์ฯ		ต่อที่ประชุมใหญ่	
  คุณพจนีย	์ 	 ได้กล่าวในที่ประชุมใหญ่ว่า	 ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่	
14	 ตุลาคม	 2556	 แต่งตั้งให้นางพจนีย์	 	 แสนลา	 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นเชียงใหม่	จำากัด	ได้เข้ามาตรวจสอบระหว่างปี	และสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์	ด้วยงบการเงินของสหกรณ์ฯ	ใน
ปี	2556	แตกต่างจากปีก่อน	จึงได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ในปี	2556	แตกต่างจากทุกปี	ใน
รายงานกิจการประจำาปี	2556	หน้า	32-33		ปกติ	ความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชีมี			3	วรรค	แต่สห
กรณ์ฯ	ดำาเนินงานปฏิบัติไม่เป็นไปตามนายทะเบียนกำาหนดว่าด้วย	การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ	พ.ศ.	2544	หากสหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินกู้ดังกล่าวตามเกณฑ์กำาหนดแล้วหนี้สงสัยจะ
สูญสำาหรับปีควรจะเป็น	3,609,704.82	บาท	ดังนั้นลูกหนี้เงินกู้ควรจะลดลงด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำานวน
ดังกล่าว	และกำาไรสุทธิประจำาปี	2556	จำานวน	2,265,208.75	บาท	จะเป็นขาดทุนสุทธิ	จำานวน	983,596.59	
บาท	ซึ่งงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	ที่กำาหนดค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ	ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	
	 	 ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากงบการเงินของผู้สอบบัญชีคือ	 ทุนดำาเนินงานของสหกรณ์	
127	ล้านบาท	แยกเป็นหนี้สิน	75	ล้านบาท	ทุนของสหกรณ์	51	ล้านบาท	จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ	มีภาระเสี่ยง
ต่อเจ้าหนี้	ซึ่งทุนดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้น	มาจากการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก			และส่วนใหญ่ในการใช้ทุน
ดำาเนินงานสหกรณ์ฯ	มาจากการนำาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์คือธุรกิจสินเชื่อ		ในธุรกิจสินเชื่อมีลูกหนี้บางหน่วย
งานผิดนัดชำาระหนี้	เป็นลูกหนี้ตามคำาพิพากษาและลูกหนี้ระหว่างดำาเนินคดี	อยู่	ทำาให้คณะกรรมการดำาเนินการ
ชุดที่	14	มีภาระที่ต้องติดตามหนี้ให้สหกรณ์ฯ	หากสหกรณ์ฯ	ไม่สามารถติดตามหนี้ค้างชำาระมาได้	จะทำาให้ต้อง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหมือนเดิมไม่เป็นไปตามนายทะเบียนกำาหนด	 ส่งผลให้งบการเงินของสหกรณ์ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือจากสถาบันการเงินภายนอก
	 	 การดำาเนินงานสหกรณ์ฯ	จะสำาเร็จได้นั้น	มิได้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสหกรณ์	แต่ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดด้วย
	 	 ขอฝากเรื่องเงินรอตรวจสอบของสหกรณ์	 หากสมาชิกสหกรณ์ฯ	 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์	ควรแจ้งให้สหกรณ์ฯ	ทราบ	มิฉะนั้น	สมาชิกสหกรณ์ฯ	อาจเสียสิทธิ์ได้	 เนื่องจากปัจจุบันเงินรอ
ตรวจสอบของสหกรณ์มีมาก	และหาที่มาของเงินไม่ได้	จึงขอฝากสมาชิกสหกรณ์ฯ	ให้ตรวจสอบการโอนเงินเข้า
บัญชีสหกรณ์ฯ	ด้วย	
  คุณชูศักดิ	์	ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ	กับสหกรณ์ฯ	ที่จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี	2556	จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ฯ	ขยายตัวของสหกรณ์ฯ	เติบโตขึ้นทุกปี	ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ	ที่
สหกรณ์มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้เพียงการดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า	การที่สหกรณ์ฯ	จัดสรรกำาไรสุทธิให้กับ
สมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สหกรณ์มีให้กับสมาชิก	 รวมทั้งการจัดสรร
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กำาไรสุทธิเข้าทุนประเภทต่างๆ		จึงขอฝากให้สมาชิกสหกรณ์ฯ	ควรรวมตัวกันใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบการสะสม
เงินออมและสินเชื่อกับสหกรณ์	ทำาให้สหกรณ์ฯ	บริหารทุนภายใน	นำาผลกำาไรมาจัดสรรให้สมาชิกในรูปแบบต่างๆ													
	 	 จากการที่สหกรณ์ฯ	 ถูกหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้กับลูกหนี้ค้างชำาระและลูกหนี้ตามคำา
พิพากษาที่เพิ่มขึ้น	 ส่งผลให้กำาไรสุทธิลดลง	 สาเหตุมาจากการหักเงินนำาส่งให้สหกรณ์ฯ	 	 คือ	 ไม่ได้หักหน้าฎีกา	
ฝากให้ส่วนราชการต่างๆ	 เมื่อได้รับหนังสือแล้ว	 ควรชำาระเงินให้กับสหกรณ์ด้วย	 เพราะเป็นหน้าที่ที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต้องหัก							เงินนำาส่งให้สหกรณ์	ตาม	พรบ.สหกรณ์	เป็นอันดับแรก	และหากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่รับผิดชอบ	หากสหกรณ์ฯ	เอาผิด	สามารถใช้กฎหมายอาญา	มาตรา	157	การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ดำาเนิน
การขั้นต่อไปได้	
	 	 ส่วนในการที่สหกรณ์ฯ	 ขอวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันมากกว่าที่นายทะเบียนกำาหนด	 ในมติที่
ประชุมอนุมัติ	146	ล้านบาทนั้น	เป็นการขอนายทะเบียนแบบพิเศษ	คือ	สหกรณ์ฯ	ต้อง	ยื่นโครงการขึ้นมาเป็น
โครงการสร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิก	โดยสมาชิกสหกรณ์ต้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของสมาชิก
สหกรณ์ฯ	 ทั้งหมด	 และขอมติที่ประชุมเพื่อขอวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันมากกว่านายทะเบียนกำาหนด	 เมื่อสห
กรณ์ฯ	 ได้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกันที่สูง	 สามารถเปิดสินเชื่อในวงเงินที่สูงให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ตามความ
ต้องการได้	และต้องทำาทุกปี

มติที่ประชุม: รับทราบ

ปิดประชุมเวลา		17.00		น.

										จ่าสิบตรี					ชัยภัทร		แก้วชยาภรณ์	 							ว่าที่ร้อยตรี		ประสงค์		ไชยวรรณ์	
	 												(	ชัยภัทร			แก้วชยาภรณ์	)	 																	(ประสงค์		ไชยวรรณ์)
																		เลขานุการ/กรรมการดำาเนินการฯ															ประธานกรรมการดำาเนินการฯ
			 														ผู้บันทึกรายงานการประชุม	 	 	 				ประธานในที่ประชุม
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 ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปี  2557

1.   ผลการดำาเนินงานปี 2557  เปรียบเทียบปี  2556

2.		จำานวนสมาชิก	ณ	วันสิ้นปี	2557
				ณ	วันที่	31		ธันวาคม		2557		สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกชาย			728				คน		หญิง		935			คน
													 	 	 	 			รวมมีสมาชิกสหกรณ์		จำานวน			1,663				คน 
	 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี	ดังนี้
	 	 จำานวนยอดสมาชิก				ยกมา				ณ		วันที่		31		ธันวาคม		2556	 1,722		คน
	 	 สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี			2557	 	 	 	 		176		คน
	 	 สมาชิกลาออกในรอบปีบัญชี			2557		 			 	 									235		คน
	 	 คงเหลือยอดสมาชิก				ณ		วันที่		31		ธันวาคม			2557							 1,663		คน
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ระเบียบวาระที ่3 

เร่ือง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี  2557 

 

1.  ผลการดําเนินงานปี 2557  เปรียบเทยีบปี  2556 

 

รายการ พ.ศ. 2556 พ.ศ.2557 เพิม่ (ลด) 

จาํนวนสมาชิก  (คน) 1,722 1,663 (59) 

ทุนเรือนหุ้น  (บาท) 46,605,890.00 50,225,090.00 +3,619,200.00 

ทุนสาํรอง  (บาท) 2,367,247.26 2,731,435.01 +364,187.75 

ทุนสะสมตาม

ขอ้บงัคบั 

(บาท) 192,592.61 285,592.61 +93,000.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก

ระหวา่งปี  

(บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 

รายได ้ (บาท) 5,076,077.24 5,531,157.58 +455,080.34 

ค่าใชจ่้าย  (บาท) 2,810,868.49 3,044,184.68 +233,316.19 

กาํไรสุทธิ  (บาท) 2,265,208.75 2,486,972.90 +221,764.15 

สินทรัพยท์ั้งส้ิน  (บาท) 127,249,851.71 116,797,634.82 (10,452,216.89) 

หน้ีสินทั้งส้ิน  (บาท) 75,818,913.09 61,068,544.30 (14,750,368.79) 

 

2. จํานวนสมาชิก ณ วนัส้ินปี 2557 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2557  สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย   728    คน  หญิง  935   คน 

             รวมมีสมาชิกสหกรณ์  จาํนวน   1,663    คน  

โดยมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี ดงัน้ี 

จาํนวนยอดสมาชิก    ยกมา    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2556  1,722    คน 

สมาชิกเขา้ใหม่ในรอบปีบญัชี   2557       176    คน 

สมาชิกลาออกในรอบปีบญัชี    2557       235    คน 

คงเหลือยอดสมาชิก    ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม   2557   1,663    คน 
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3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2553-2557 

หน่วย : บาท 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ทุนเรือนหุน้ 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 

เงินรับฝากจากสมาชิก     151,000.00        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 

 

4. การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกปี 2556-2557 

ประเภทของเงินกู้  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เพิม่ (ลด) 

เงินกูฉุ้กเฉิน   (บาท) 7,721,280.00 8,134,565.00 +413,285.00 

เงินกูส้ามญั (บาท) 65,986,100.00 28,741,000.00 (37,245,100.00) 

เงินกูเ้ฉพาะกิจ (บาท) 1,268,000.00 2,675,000.00 +1,407,000.00 

เงินกูทุ้นเรือนหุน้ (บาท) 776,500.00 810,000.00 +33,500.00 

เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ (บาท) 257,000.00 304,900.00 +47,900.00 

เงินกูเ้พื่อซ้ือปืนสวสัดิการ (บาท) 30,500.00 0.00 (30,500.00) 

รวม (บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 
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3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2553-2557 

หน่วย : บาท 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ทุนเรือนหุน้ 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 

เงินรับฝากจากสมาชิก     151,000.00        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 

 

4. การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกปี 2556-2557 

ประเภทของเงินกู้  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เพิม่ (ลด) 

เงินกูฉุ้กเฉิน   (บาท) 7,721,280.00 8,134,565.00 +413,285.00 

เงินกูส้ามญั (บาท) 65,986,100.00 28,741,000.00 (37,245,100.00) 

เงินกูเ้ฉพาะกิจ (บาท) 1,268,000.00 2,675,000.00 +1,407,000.00 

เงินกูทุ้นเรือนหุน้ (บาท) 776,500.00 810,000.00 +33,500.00 

เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ (บาท) 257,000.00 304,900.00 +47,900.00 

เงินกูเ้พื่อซ้ือปืนสวสัดิการ (บาท) 30,500.00 0.00 (30,500.00) 

รวม (บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 

  

3.  ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2553-2557

                หน่วย : บาท

4.  การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกปี 2556-2557   

25 

 

 
  

3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2553-2557 

หน่วย : บาท 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

ทุนเรือนหุน้ 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 50,225,090.00 

เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 67,643,800.02 56,880,753.03 76,020,160.00 76,039,380.00 40,665,465.00 

เงินรับฝากจากสมาชิก     151,000.00        1,037.85 1,675,897.17 3,885,532.71 1,147,124.66 

 

4. การให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกปี 2556-2557 

ประเภทของเงินกู้  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 เพิม่ (ลด) 

เงินกูฉุ้กเฉิน   (บาท) 7,721,280.00 8,134,565.00 +413,285.00 

เงินกูส้ามญั (บาท) 65,986,100.00 28,741,000.00 (37,245,100.00) 

เงินกูเ้ฉพาะกิจ (บาท) 1,268,000.00 2,675,000.00 +1,407,000.00 

เงินกูทุ้นเรือนหุน้ (บาท) 776,500.00 810,000.00 +33,500.00 

เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ (บาท) 257,000.00 304,900.00 +47,900.00 

เงินกูเ้พื่อซ้ือปืนสวสัดิการ (บาท) 30,500.00 0.00 (30,500.00) 

รวม (บาท) 76,039,380.00 40,665,465.00 (35,373,915.00) 
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5. รายได้ รายจ่าย กาํไรสุทธิ ปี 2553 – 2557 

รายการ พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

รายได ้ (บาท) 3,882,491.69 4,563,768.09 2,535,115.90 5,076,077.24 5,531,157.58 

รายจ่าย (บาท) 1,932,331.00 2,366,209.11 1,496,712.17 2,810,868.49 3,044,184.68 

กาํไรสุทธิ  (บาท) 1,950,160.69 2,197,558.98 1,038,403.73 2,265,208.75 2,486,972.90 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  รายได้ รายจ่าย กำาไรสุทธิ ปี 2553 - 2557   
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6. สินทรัพย์ หนีสิ้น ทุนของสหกรณ์ ปี 2553-2557 

รายการ (บาท) ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

สินทรัพย ์     77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 116,797,634.82 

หน้ีสิน          42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 61,068,544.30 

ทุนสหกรณ์   34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 55,729,090.52 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท

6.  สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ปี 2553 - 2557   
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำาปี 2557

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2557

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำากัด

	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 จำากัด	 โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ	 ประจำา
ปี	 2556	 	 เมื่อวันที่	 	 23	 พฤษภาคม	 2557	 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า	 นางระวีวรรณ	 	 ธรรมสานุกูล	 	 และ														
นางสาวจิณห์ระพีร์		เชื้อพูล		เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี	สิ้นสุดวันที่		31		ธันวาคม		2557		นั้น			
			 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำาทุก
เดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ	โดยได้ชี้แจงรายละเอียด	ให้ข้อสังเกต	และข้อเสนอ	เพื่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการดำาเนินการ	สำาหรับผลการตรวจสอบประจำาปี	2557		สามารถสรุปได้ดังนี้
1.  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

	 1.1	 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	
ระเบียบข้อบังคับและมติ	ของสหกรณ์ที่ได้กำาหนดไว้	ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่	และที่ประชุมของคณะกรรมการ
ดำาเนินการ
	 1.2	 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำาบัญชี	 	 และเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูก
ต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	 รวมถึงระเบียบและคำา
แนะนำาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำาหนดขึ้น
	 1.3		เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน			เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ

		 2.1		ตรวจสอบเอกสาร		หลักฐาน	บัญชี	ทะเบียน	และการเงิน	ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง	ของ
สหกรณ์	เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
	 2.2	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์	 เพื่อประเมิน
ผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ	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		และคำาสั่งของสหกรณ์
	 2.6		ติดตามผลการดำาเนินการของคณะกรรมการดำาเนินการ			เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำาสั่งต่าง	ๆ	
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3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

		 ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ	และใน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน	สรุปได้ดังนี้
 1.1  ผลการดำาเนินงาน

	 				สหกรณ์ฯ	มีสมาชิกเมื่อต้นปี	1,722	คน	ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น	176	คน	ออกจากสหกรณ์		
235	คน	สมาชิกคงเหลือสิ้นปี		1,663		คน	ในวันสิ้นปี	สหกรณ์ฯ	มีทุนดำาเนินงานทั้งสิ้น		116,797,634.82		
บาท	 และในรอบปีสหกรณ์	 มีรายได้ท้ังส้ิน	 5,531,157.58	 บาท	 ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน	 3,044,184.68	 บาท	 มีกำาไรสุทธิ		
2,486,972.90	บาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	221,764.15	บาท	หรือร้อยละ	9.79	
 1.2  ด้านการบริหารงานทั่วไป 

	 					คณะกรรมการดำาเนินการได้มีการประชุมประจำาเดือน		เดือนละ	1	ครั้ง		มีการแบ่งส่วนงานและ
การกำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่วนงานที่กำาหนด													
การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม	ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์		มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ	
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
	 1.3		ด้านบัญชี	
	 	 	 	 สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์	
พ.ศ.	 2542	 ที่กำาหนดไว้	 จัดทำารายงาน	 งบทดลองประจำาเดือนทุกเดือนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน	 พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการดำาเนินการทราบทุกเดือน	 สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของ
บริษัทไอโซแคร์ซิสเตมส์	จำากัด	ทำาให้รายการบัญชี	ทะเบียน	งบการเงิน	และรายงานต่าง	ๆ	ถูกต้อง	สมบูรณ์	
รวดเร็ว	และสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.4		ด้านการเงิน
	 				สหกรณ์มีเงินสด	คงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี		จำานวนเงิน	29,813.97	บาท			ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ชอบของ	 นายภมรพล	 	 กาลอ	 เจ้าพนักงานการเงิน	 และ	 เงินฝากธนาคาร	 คงเหลือ	 ตามบัญชี	 ณ	 วันสิ้นปี																									
จำานวน	5,174,699.64	บาท	ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์		
	 					ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์	มีเงินรอตรวจสอบจำานวนมาก	ซึ่งจากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 ยอดเงินดังกล่าวเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์เป็นเงินสด	 แต่
มิได้แจ้งผู้โอน	 สหกรณ์	 ได้แก้ปัญหาโดยการสอบถามทางธนาคารต้นทางพบว่า	 ส่วนใหญ่ฝาก	 โดยใบนำาฝาก
ธนาคาร	 ระบุผู้นำาฝากเป็นลายเซ็น	 จึงไม่สามารถระบุผู้เป็นเจ้าของเงินโอนได้	 ข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำาเนินการออกหนังสือสอบถามยอดดังกล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป	 เพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์
	 3.5		ด้านสินเชื่อ	
	 					สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี	2	ประเภท	คือ
	 1.		เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 จำานวน	466	สัญญา จำานวนเงิน	 8,134,565.00		บาท
 2.  เงินกู้สามัญ  จำานวน 227 สัญญา	 จำานวนเงิน					32,530,900.00		บาท
	 				วันสิ้นปี	มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
	 1.		เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 จำานวน	441	สัญญา	 จำานวนเงิน						2,893,793.91		บาท
 2.  เงินกู้สามัญ  จำานวน 830 สัญญา	 จำานวนเงิน				101,894,376.67		บาท
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	 					การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ		ข้อบังคับและมติที่ประชุม	เอกสารสัญญาเงินกู้	ส่วนใหญ่ถูกต้อง
เรียบร้อยมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซ่ึงไม่เป็นสาระสำาคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทราบเพ่ือแก้ไข													
ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
	 3.6		ด้านการลงทุน	
	 		สหกรณ์ฯ	ได้ลงทุนซื้อหุ้น	และเงินฝากประจำามีกำาหนดระยะเวลา	3-6	เดือน	ของ	ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล		และดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำาใน
อัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
	 3.7		ด้านเงินรับฝาก	
	 					สหกรณ์ฯ	รับฝากเงินระหว่างปี		3	ประเภท	คือ
	 1.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน)	2	%	จำานวนเงิน	 									947,599.18	 บาท
	 2.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	3	%		 จำานวนเงิน	 									188,559.99	 บาท
	 3.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3.5	%	 จำานวนเงิน	 									114,888.29	 บาท
	 วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ
	 1.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน)	2	%	จำานวนเงิน	 									725,410.19	 บาท
	 2.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ	3	%		 จำานวนเงิน	 									316,431.81	 บาท
	 3.		เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		3.5	%	 	 จำานวนเงิน	 		105,282.66	 บาท
	 3.8		การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง
	 ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ	และใน
รายงานการตรวจสอบกิจการประจำาเดือน	 ซึ่งทางสหกรณ์ฯ	 ได้ดำาเนินการปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจำาเดือน	เรียบร้อยแล้ว	

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 					ระวิวรรณ		ธรรมสานุกูล	 	 	 								จิณห์ระพีร์		เชื้อพูล
									(นางระวิวรรณ		ธรรมสานุกูล)	 	 											(นางสาวจิณห์ระพีร์		เชื้อพูล)
              ผู้ตรวจสอบกิจการ             ผู้ตรวจสอบกิจการ
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รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 4140 รายงานประจำ ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด



40 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 41

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 41



42 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 4342 รายงานประจำ ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด



42 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 43

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 43



44 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 4544 รายงานประจำ ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด



44 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 45

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 45



46 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 4746 รายงานประจำ ปี 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด



46 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 47

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 47



48 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 49
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ระเบียบวาระที ่ 6 

เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2557 

  

  ในรอบปีบญัชี  2557  สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ จาํนวน 2,486,972.90 บาท  คณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 14  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิดงักล่าว ให้เป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ท่ี  28  ดงัน้ี 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 

บาท % บาท % 

กาํไรสุทธิ 2,486,972.90 100.00 2,265,208.75 100.00 

1. จดัสรรเป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ10   

ของกาํไรสุทธิ 

249,568.94 10.04 358,117.70 15.81 

2.  เป็นค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 

10,000.00 0.40 10,000.00 0.44 

3.  เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชาํระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก

ร้อยละ 3.70     (ปี 2556 ร้อยละ 3.50) 

1664,552.45 66.94 1,427,524.15 63.03 

4.  เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนดอกเบ้ีย

ชาํระระหวา่งปี อตัราร้อยละ 2.80                              

(ปี2556  ร้อยละ 2.50) 

274,851.51 11.06 219,566.90 9.70 

5.  เป็นโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีไม่เกิน          

ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

188,000.00 7.56 150,000.00 6.62 

6.  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกิน           

ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น 

20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

7.  เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10  

ของกาํไรสุทธิ 

20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

8.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10  

ของกาํไรสุทธิ 

20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

9.  เป็นทุนส่งเสริมสวสัดิการของสมาชิก                  

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

10.  เป็นทุนจดัตั้งสาํนกังาน 20,000.00 0.80 20,000.00 0.88 

รวม 2,486,972.90 100.00 2,265,208.75 100.00 

* หากมีเงินคงเหลือจากการจดัสรรกาํไรสุทธิ ใหส้มทบเป็นทุนสาํรองทั้งหมด 

 

มติทีป่ระชุม:  ……………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่  6

เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2557

 
	 	 ในรอบปีบัญชี		2557		สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ	จำานวน	2,486,972.90	บาท		คณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ฯ	ชุดที่	14		จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิดังกล่าว	ให้เป็นไปตามข้อ
บังคับสหกรณ์ฯ	ข้อที่		28		ดังนี้



48 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 49

ระเบียบวาระที่  7

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำาปี 2558

แผนงานประจำาปี 2558

แผนงานธุรกิจ

1.  งานธุรกิจ

 1.1  ทุนเรือนหุ้น

	 					ณ	วันที่		31		ธันวาคม		2557		สมาชิกได้ออมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น		จำานวนทั้งสิ้น		5,022,509.-	
หุ้น		หรือมูลค่าเทียบกับ		50,225,090.00		บาท		เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี		2556			จำานวน		3,619,200.00		บาท		
หรือ	เฉลี่ยเดือนละ		301,600.00		บาท		
	 ในประมาณการปี	2558		สหกรณ์ฯ	มีแผนงานการบริหารทุนกับสมาชิกในการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ		
ดังนั้น	 การสะสมทุนเรือนหุ้นในปี	 2558	 คาดว่า	 จะมีการสะสมทุนเรือนหุ้น	 มูลค่าประมาณ	 54,000,000.00	
บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557		ประมาณ	4,000,000.00	บาท
   1.2  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

      (1)  จำานวนเงินกู้

		 	 		ในปี	2557		สมาชิกใช้บริการด้านสินเชื่อประเภทต่าง	ๆ	จำานวน		693		ราย		เป็นเงิน		
จำานวน		40,665,465	บาท		ตามรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่าง	ๆ		ดังนี้

48 

 

ระเบียบวาระที ่ 7 

เร่ือง พจิารณาอนุมัติแผนงาน  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2558 

แผนงานประจําปี 2558 

แผนงานธุรกจิ 

1.งานธุรกจิ 

 1.1    ทุนเรือนหุ้น 

 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  สมาชิกไดอ้อมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น  จาํนวนทั้งส้ิน  5,022,509.- หุ้น  

หรือมูลค่าเทียบกบั  50,225,090.00  บาท  เพิ่มข้ึนสุทธิจากปี  2556   จาํนวน  3,619,200.00  บาท  หรือ              

เฉล่ียเดือนละ  301,600.00  บาท   

 ในประมาณการปี 2558  สหกรณ์ฯ มีแผนงานการบริหารทุนกบัสมาชิกในการระดมทุนในรูปแบบ

ต่างๆ  ดังนั้ น การสะสมทุนเรือนหุ้นในปี 2558 คาดว่า จะมีการสะสมทุนเรือนหุ้น มูลค่าประมาณ 

54,000,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557  ประมาณ 4,000,000.00 บาท 

   1.2  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

        (1)  จํานวนเงินกู้ 

 ในปี 2557  สมาชิกใช้บริการดา้นสินเช่ือประเภทต่าง ๆ จาํนวน  693  ราย  เป็นเงิน  จาํนวน  

40,665,465 บาท  ตามรายละเอียดเงินกูป้ระเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ 

ปี2556 ปี2557 ประมาณการปี 2558 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

-ฉุกเฉิน 

-สามญั 

490 

388 

490 

388 

466 

227 

8,134,565.00 

32,530,900.00 

500 

300 

9,000,000.00 

40,000,000.00 

 878 878 693 40,665,465.00 800 49,000,000.00 

(2)  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 

        ในปี 2557   คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์  ได้กําหนดอัตราดอกเบ้ียเ งินให้กู้ยืม                          

ในอตัราร้อยละต่อปี  ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ ปี 2556 ปี 2557 ประมาณการปี 2558 

ฉุกเฉิน 

สามญั 

     - ใชทุ้นเรือนหุน้คํ้าประกนั 

     - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  

     - เพื่อซ้ือปืนสวสัดิการ 
 

8.00 

9.25 

7.50 

7.50 

7.50 

8.00 

9.25 

7.00 

7.50 

7.50 

8.00 

9.25 

7.00 

7.50 

7.50 

 

 

  (2)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

            ในปี 2557 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์   ได้กำาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม                          

ในอัตราร้อยละต่อปี  ดังนี้

48 

 

ระเบียบวาระที ่ 7 

เร่ือง พจิารณาอนุมัติแผนงาน  และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2558 

แผนงานประจําปี 2558 

แผนงานธุรกจิ 

1.งานธุรกจิ 

 1.1    ทุนเรือนหุ้น 

 ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  สมาชิกไดอ้อมเงินเป็นทุนเรือนหุ้น  จาํนวนทั้งส้ิน  5,022,509.- หุ้น  

หรือมูลค่าเทียบกบั  50,225,090.00  บาท  เพิ่มข้ึนสุทธิจากปี  2556   จาํนวน  3,619,200.00  บาท  หรือ              

เฉล่ียเดือนละ  301,600.00  บาท   

 ในประมาณการปี 2558  สหกรณ์ฯ มีแผนงานการบริหารทุนกบัสมาชิกในการระดมทุนในรูปแบบ

ต่างๆ  ดังนั้ น การสะสมทุนเรือนหุ้นในปี 2558 คาดว่า จะมีการสะสมทุนเรือนหุ้น มูลค่าประมาณ 

54,000,000.00 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557  ประมาณ 4,000,000.00 บาท 

   1.2  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

        (1)  จํานวนเงินกู้ 

 ในปี 2557  สมาชิกใช้บริการดา้นสินเช่ือประเภทต่าง ๆ จาํนวน  693  ราย  เป็นเงิน  จาํนวน  

40,665,465 บาท  ตามรายละเอียดเงินกูป้ระเภทต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ 

ปี2556 ปี2557 ประมาณการปี 2558 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวน

(สัญญา) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

-ฉุกเฉิน 

-สามญั 

490 

388 

490 

388 

466 

227 

8,134,565.00 

32,530,900.00 

500 

300 

9,000,000.00 

40,000,000.00 

 878 878 693 40,665,465.00 800 49,000,000.00 

(2)  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ 

        ในปี 2557   คณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์  ได้กําหนดอัตราดอกเบ้ียเ งินให้กู้ยืม                          

ในอตัราร้อยละต่อปี  ดงัน้ี 

ประเภทเงินกู้ ปี 2556 ปี 2557 ประมาณการปี 2558 

ฉุกเฉิน 

สามญั 

     - ใชทุ้นเรือนหุน้คํ้าประกนั 

     - เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต  

     - เพื่อซ้ือปืนสวสัดิการ 
 

8.00 

9.25 

7.50 

7.50 

7.50 

8.00 

9.25 

7.00 

7.50 

7.50 

8.00 

9.25 
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2. กาํไรสุทธิและการคืนประโยชน์สู่สมาชิก 

1. รายได้ 

ในปี  2557  การดาํเนินการของสหกรณ์ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั  มีรายไดท้ั้งหมดรวม

เป็นเงิน 11,027,215.38 บาท  โดยแยกรายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินให้กูแ้ละผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นเงิน 

10,410,873.28  บาท และรายไดจ้ากแหล่งต่างๆ เป็นเงิน 616,342.10 บาท 

 ในประมาณการปี 2558  สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัทาํโครงการสินเช่ือให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ 

เพิ่มข้ึน ดงันั้น สหกรณ์ฯ ไดต้ั้งประมาณการรายไดใ้นปี 2558 คาดว่า จะมีรายไดป้ระมาณ 11,503,000.00 

บาท 

2.  ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 

 ในปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่  จาํกัด มีค่าใช้จ่ายทั้ งส้ิน                                                  

8,540,242.48 บาท  โดยแยกค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 3,044,184.68 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและ             

การลงทุน 3,362,607.55 บาท และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัหน้ีสงสัยจะสูญ 2,133,450.25 บาท 

ในประมาณการปี 2558  สหกรณ์ฯ ไดว้างแผนงานงบประมาณการในค่าใชจ่้ายของสหกรณ์ให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี 2558 ประมาณ 

6,854,000.00 บาท  

3.  กาํไรสุทธิ 

ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2557  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั มีกาํไรสุทธิ  

2,486,972.90 บาท  เพิ่มข้ึนจากปี  2556  เป็นเงิน  221,764.15 บาท 

ในประมาณการปี 2558  สหกรณ์ฯ ไดว้างแผนงานงบประมาณการรายได-้ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์         

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จะทําให้สหกรณ์ฯ มีผลกําไรสุทธิในปี 2558           

จาํนวนเงิน 4,649,000.00 บาท  

4. การจําแนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก 

(4.1)  กลบัคืนสู่สมาชิกโดยตรง 

 ในปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั  มีกาํไรสุทธิ  2,486,972.90 

บาท  จดัสรรกาํไรสุทธิคืนสู่สมาชิก ดงัน้ี   

 

ผลตอบแทน จํานวนเงิน (บาท) 

เงินปันผล   (3.70%) 1,664,552.45 

เงินเฉล่ียคืน   (2.80%) 274,851.51 

รวม 1,939,403.96 

 

 

 

 2.  กำาไรสุทธิและการคืนประโยชน์สู่สมาชิก

     1. รายได้

	 	 ในปี		2557		การดำาเนินการของสหกรณ์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่		จำากัด		มีรายได้
ทั้งหมดรวมเป็นเงิน	 11,027,215.38	 บาท	 	 โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และผลตอบแทนจากการลงทุน	
เป็นเงิน	10,410,873.28		บาท	และรายได้จากแหล่งต่างๆ	เป็นเงิน	616,342.10	บาท
	 	 ในประมาณการปี	 2558	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดทำาโครงการสินเชื่อให้บริการแก่สมาชิกในรูปแบบ
ต่างๆ	เพ่ิมข้ึน	ดังน้ัน	สหกรณ์ฯ	ได้ต้ังประมาณการรายได้ในปี	2558	คาดว่า	จะมีรายได้ประมาณ	11,503,000.00	บาท
     2.  ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

	 	 ในปี	 2557	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่	 จำากัด	 มีค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน																																																		
8,540,242.48	 บาท	 	 โดยแยกค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 3,044,184.68	 บาท	 และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและ													
การลงทุน	3,362,607.55	บาท	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ	2,133,450.25	บาท
	 	 ในประมาณการปี	 2558	 	 สหกรณ์ฯ	 ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 ดังนั้น	 สหกรณ์ฯ	 จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี	 2558	 ประมาณ	
6,854,000.00	บาท	
     3.  กำาไรสุทธิ

	 								ณ		วันที่		31		ธันวาคม		2557		สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่		จำากัด	
มีกำาไรสุทธิ		2,486,972.90	บาท		เพิ่มขึ้นจากปี		2556		เป็นเงิน		221,764.15	บาท
	 	 ในประมาณการปี	 2558	 	 สหกรณ์ฯ	 ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์	 	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 จะทำาให้สหกรณ์ฯ	 มีผลกำาไรสุทธิในปี	 2558											
จำานวนเงิน	4,649,000.00	บาท	
     4.  การจำาแนกประโยชน์คืนสู่สมาชิก
  (4.1)  กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง

	 	 ในปี	 2557	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 	 จำากัด	 	 มีกำาไรสุทธิ		
2,486,972.90	บาท		จัดสรรกำาไรสุทธิคืนสู่สมาชิก	ดังนี้		
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 (4.2)  จัดเป็นประโยชน์และสวสัดิการแก่สมาชิก 

  ในปี 2557   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่  จ ํากัด   มีกําไรสุทธิ  

2,486,972.90 บาท จ่ายเป็นสวสัดิการต่างๆ ใหแ้ก่สมาชิก โดยทางออ้ม จาํนวน 349,568.94 บาท 

ผลตอบแทน จํานวนเงิน(บาท) 

ทุนสาํรอง 

ทุนส่งเสริมสวสัดิการของสมาชิก 

ทุนสาธารณประโยชน์ 

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 

ทุนจดัตั้งสาํนกังาน 

249,568.94 

   20,000.00 

  20,000.00 

20,000.00 

20,000.00 

           20,000.00 

รวม 349,568.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (4.2)  จัดเป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก

	 	 ในปี	 2557	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 	 จำากัด	 	 มีกำาไรสุทธิ		
2,486,972.90	บาท	จ่ายเป็นสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่สมาชิก	โดยทางอ้อม	จำานวน	349,568.94	บาท
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ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจํา ปีบัญชี 2558 

เปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน กบัประมาณการ ประจําปี 2557 

 

รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

ผลการ

ดําเนินงาน 
ประมาณการ 

รายได้         

1. ดอกเบ้ียรับจากใหส้มาชิกกู ้ 9,500,000.00 10,325,484.97 11,000,000.00   

2. ดอกเบ้ียรับตามคาํพิพากษา 200,000.00 484,675.20 300,000.00  

3. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 20,000.00 14,538.72 20,000.00   

4. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10,000.00 8,800.00 10,000.00   

5.  รายไดค้่าปรับ 200,000.00 103,480.84 100,000.00   

6. รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมเช็ค 15,000.00 16,940.00 15,000.00   

7. รายไดเ้บด็เตล็ด 5,000.00 1,272.45 5,000.00   

8. เงินปันผลชุมนุมฯ 10,000.00 12,102.39 12,000.00   

9. เงินเฉล่ียคืนชุมนุมฯ 10,000.00 3,252.99 10,000.00   

10.ดอกเบ้ียรับจากเงินรับฝากประจาํ ชสอ. 0.00 55,494.21 30,000.00  

11.รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในการ                          
20,000.00 173.61 1,000.00 

 

     ถอนเงินฝาก 

12.รายไดค้่าซาก 0.00 1,000.00 0.00  

รวมรายได้ 9,990,000.00 11,027,215.38 11,503,000.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำา ปีบัญชี 2558

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน กับประมาณการ ประจำาปี 2557
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รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

ผลการ

ดําเนินงาน 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย         

(1) งานบริหารทัว่ไป         

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกจิการ  

1. ค่าเบ้ียประชุม 130,000.00 120,800.00 150,000.00 การประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ

และฝ่ายต่างๆ   

2. ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 15,000.00 11,500.00 12,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการ

ประจาํปี  

3. ค่าตอบแทนผูช่้วยปฏิบติังานสหกรณ์ 50,000.00 24,000.00 24,000.00 เลขานุการและ

เหรัญญิก คนละ 

1,000.-บ./เดือน นิติกร 

2,000.-/เดือน 

4.  ค่าตอบแทนผูมี้หนา้ท่ีนาํเงินส่งให้

สหกรณ์ฯ 
70,000.00 45,000.00 70,000.00 

คิดจากเงินท่ีหน่อยงาน

นาํส่งx 0.20% x 12 

เดือน 

  ค่าใช้สอย         

1.ค่ารับรอง 30,000.00 42,217.50 40,000.00   

2. ค่าของขวญัของท่ีระลึก 25,000.00 16,285.00 20,000.00   

3. ค่าโทรศพัท ์ 35,000.00 24,713.86 30,000.00   

4. ค่าไปรษณีย ์ 30,000.00 32,026.00 40,000.00   

5. ค่าถ่ายเอกสาร 20,000.00 17,581.00 20,000.00   

6. ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 30,000.00 14,893.18 30,000.00   

7. ค่าอากรและค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00 11,693.66 10,000.00   

8. ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี 

260,000.00 229,176.00 260,000.00   

  9. ค่าบริการส่ือสาร Internet ความเร็วสูง 12,000.00 10,988.00 12,000.00   

10. ค่าเช่าพื้นท่ี website 5,000.00 4,500.00 5,000.00   

11. ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าขยะ) 70,000.00 63,876.20 70,000.00   

12. ค่านํ้ามนัรถ 20,000.00 12,180.00 20,000.00   

13. ค่าสมุดเช็ค 10,000.00 17,150.00 18,000.00   

14. ค่าทุนการศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก 20,000.00 20,000.00 30,000.00   
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รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

ผลการ

ดําเนินงาน 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย         

ค่าใช้สอย(ต่อ)     

15. ค่าใชจ่้ายในการทาํบุญสาํนกังาน 15,000.00 16,068.00 20,000.00  

16. ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะและท่ีพกั 50,000.00 67,172.00 60,000.00  

17. ค่าใชจ่้ายในการบริการหลงัการขาย 120,000.00 56,175.00 120,000.00 ซอฟแวร์ ISOCARE 

18. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 100,000.00 86,412.00 100,000.00  

19. ค่าสิทธิการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 80,000.00 74,500.00 10,000.00 โปรแกรมบญัชีสหกรณ์ 

20. ค่าใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์ 50,000.00 5,800.00 50,000.00  

21. ค่าจดัทาํวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพ ์ 20,000.00 0.00 20,000.00  

22. ค่าบาํรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคเหนือ 

0.00 0.00 1,000.00 

 

    ค่าวสัดุ      

1.ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/์ใบเสร็จรับเงิน 20,000.00 15,228.85 20,000.00   

2.ค่าวสัดุสาํนกังาน 70,000.00 70,609.80 70,000.00   

3.ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 20,000.00 13,338.75 20,000.00   

ค่าใช้จ่ายบํารุงซ่อมแซม       

1.ค่าบาํรุงยานพาหนะ 2,000.00 0.00 2,000.00   

2.ค่าบาํรุงรักษาอาคาร 10,000.00 14,300.00 15,000.00   

3.ค่าเบ้ียประกนัภยัและใบอนุญาต 2,000.00 0.00 2,000.00   

4.ค่าปรับปรุงและซ่อมแซม สนง. สหกรณ์ 50,000.00 58,586.16 50,000.00   

5.ค่าเบ้ียประกนัภยั/อคัคีภยัสาํนกังาน 20,000.00 13,162.70 20,000.00  

6.ค่าบริการกาํจดัปลวก 7,000.00 6,500.00 7,000.00  

 ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอื่น      

1.ค่าการกุศล 12,000.00 9,710.00 12,000.00   

2.ค่าเวชภณัฑ ์ 2,000.00 0.00 2,000.00   

3.ค่าภาษีโรงเรือน 20,000.00 0.00 20,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการบริหารงานทั่วไป

 

1,374,000.00 1,226,143.66 1,482,000.00  
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รายการ 

ปี 2557 ปี 2558 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

ผลการ

ดําเนินงาน 
ประมาณการ 

ค่าใช้จ่าย         

(2) งานบริหารบุคคล      

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที ่      

1. เงินเดือนและค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี 1,140,000.00 1,081,993.00 1,400,000.00  

2.  ค่าครองชีพ (ชัว่คราว) 17,000.00 19,120.00 0.00   

3.  ค่าตอบแทนผูจ้ดัการ 12,000.00 10,000.00 12,000.00  

4.  ค่าล่วงเวลา 30,000.00 21,918.00 30,000.00   

5.  ค่าประกนัสังคม 60,000.00 61,361.00 65,000.00   

6. ค่าบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 130,000.00  182,895.00 150,000.00   

7. สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 30,000.00 33,930.00 35,000.00   

8. กองทุนเงินทดแทน 4,000.00 0.00 0.00   

9. ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 50,000.00 40,692.00 50,000.00   

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบังานบริหารบุคคล 1,473,000.00 1,451,909.00 1,742,000.00  

(3) งานบริหารการลงทุน       

1. ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้ชสอ. 500,000.00 305,422.31 500,000.00   

2. ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้ธกส. 3,000,000.00 2,798,119.84 3,000,000.00  

3. ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้สอ. มช.   500,000.00 209,542.96 0.00  

4. ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์ 150,000.00 49,522.44 100,000.00   

รวมค่าใช้จ่ายเกีย่วกบังานบริหารการลงทุน

 

4,150,000.00 3,362,607.55 3,600,000.00  

งบสํารองจ่าย   30,000.00 0.00 30,000.00 ไว้จ่ายในงานจําเป็น

เร่งด่วน 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด +++ 7,165,000.00 6,040,660.21 6,854,000.00  

กาํไรสุทธิ 2,825,000.00 4,986,555.17 4,649,000.00  

หัก หน้ีสงสัยจะสูญ  2,133,450.25    

หัก ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์สาํนกังาน  366,132.02   

กาํไรสุทธิ  2,486,972.90    
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รายจ่ายเพือ่จัดซ้ืออุปกรณ์สํานักงาน

รายจ่ายเพือ่การลงทุน 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 

ประมาณการ ผลการดําเนินการ ประมาณการ 

งานจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน    

1.ตูเ้ซฟ 10,000.00 8,500.00 0.00 

2.เคร่ืองปร้ินเตอร์ 10,000.00 1,790.00 5,000.00 

3.เกา้อ้ีผูม้าติดต่อ 5,000.00 2,990.00 5,000.00 

4.อุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk Drive) 2,500.00 2,000.00 0.00 

5.เคร่ืองปรับอากาศขนาด 9000 บีทีย ู 15,000.00 11,190.00 0.00 

6.โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 4,000.00 3,990.00 0.00 

7.Notebook 1 เคร่ือง 15,000.00 13,400.00 0.00 

8. CPU Intel E5700 3,000.00 0.00 0.00 

9.คอมพิวเตอร์สาํนกังานจาํนวน 1 ชุด 15,000.00 0.00 0.00 

10.ชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น 4 แถว 8,000.00 0.00 10,000.00 

11.เคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง 5,000.00 0.00 5,000.00 

12.พาดิชัน่กั้นห้อง 0.00 2,990.00 0.00 

13.TP Link 0.00 1,790.00 0.00 

14.ตูเ้อกสารบานทึบ/บานเล่ือน 0.00 4,960.00 5,000.00 

15.ระบบกลอ้งวงจรปิด 0.00 0.00 20,000.00 

16.ตูใ้ส่เอกสาร 15 ล้ินชกั 0.00 0.00 5,000.00 

17.เคร่ืองสาํรองไฟ 0.00 0.00 5,000.00 

    

งานระดมทุนภายในสหกรณ์    

1.ค่าปร้ินเตอร์ EPSON หวัเข็ม 1 เคร่ือง 0.00 0.00 0.00 

2.ค่าวสัดุอุปกรณ์เงินฝาก 4,000.00 0.00 0.00 

3.ค่าสมุดเงินฝาก 5,000.00 0.00 0.00 

รวมรายจ่ายเพือ่การลงทุน  101,500.00 53,600.00 60,0000.00 

หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมัติให้ถัวจ่ายได้ 

 

รายจ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำานักงาน

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
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รายการ 
ปี 2558 

หมายเหตุ 
ประมาณการ 

งานธุรกจิประชาสันพนัธ์สหกรณ์    

1.โครงการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์ 50,000.00 หมวดค่าใชส้อยขอ้ 20 

2.จดัทาํส่ือ วารสาร ขอ้มูลสหกรณ์ใหส้มาชิกทราบ 

 

20,000.00 หมวดค่าใชส้อยขอ้ 21 

งานสวสัดิการสมาชิก   

1.โครงการเพิ่มสวสัดิการสมาชิก 20,000.00 จากทุนส่งเสริมสวสัดิการสมาชิก

     กรณีสมาชิกเสียชีวิต ช่วยเหลือรายละ 3,000.- บาท 

2.โครงการสนบัสนุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

     จดัข้ึนในวนัประชุมใหญ่ทุกๆปีทุนละ 1,000.- บาท 

  

 

30,000.00 

 

จากหมวดค่าใชส้อย ขอ้ 14

งานเพิม่ประสิทธิภาพบุคลากร   

1.โครงสร้างมาตรฐานการทาํงานของเจา้หนา้ท่ี 50,000.00 งานบริหารบุคคล ขอ้ 9

2.โครงการสัมมนาผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 60,000.00 หมวดค่าใชส้อยขอ้ 16

รวมรายจ่ายเพือ่การลงทุน  230,000.00  

รวมรายจ่ายเพือ่การลงทุนทั้งส้ิน  +  290,000.00  

หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมติัใหถ้วัจ่ายได้
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ระเบียบวาระที่  8

เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำาประกัน ประจำาปี  2558

														ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	พ.ศ.	2551	ข้อ	18	ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากำาหนด	วงเงินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืม	หรือ	ค้ำาประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์	ตามที่จำาเป็น
											 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของสหกรณ์ไม่เกิน	 200	 ล้านบาทให้ใช้																		
วงเงินกู้ยืมฯ	เป็นจำานวน		1.5		เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำารองของงบทดลอง	ณ	วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อน
การประชุมใหญ่		ซึ่ง	งบทดลอง	ณ	วันที่	31		มีนาคม	2558		สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น	50,982,540.00	บาท			
ทุนสำารอง	2,731,435.01		บาท				รวมเป็นเงิน			53,713,975.01			บาท
	 	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 14	 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำาหนดวงเงิน
ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำาประกัน	 ประจำาปี	 2558	 จำานวนเงิน	 80,000,000.00	 บาท	 (แปดสิบล้านบาท)																																					
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น
 

                 

มติที่ประชุม:   
 .......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่  15

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ		ข้อที่	74		ความว่า	“กำาหนดเวลาอยู่ในตำาแหน่ง		คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง		ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่		วันเลือกตั้ง	
ให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสองของกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ทั้งหมด
โดยวิธีจับสลาก	(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น)	และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำาเนิน
การที่อยู่ในตำาแหน่งจนครบวาระ		หรืออยู่นานที่สุด		ออกจากตำาแหน่งสลับกันไปทุก	ๆ	ปี
	 เมื่อครบกำาหนดแล้ว	 หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่	 	 ก็ให้คณะกรรมการ
ดำาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการชุดใหม่	แต่ต้องไม่เกิน	หนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
	 กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซ่ึงต้องพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ำาอีกได้แต่ต้องไม่เกิน														
สองวาระติดต่อกัน
	 ในกรณีที่กรรมการดำาเนินการต้องพ้นจากตำาแหน่งทั้งคณะ	 ให้กรรมการดำาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ในตำาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำาเนินการชุดแรก		และให้นำาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
	 ในปี	 2557	 	 คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	 14/2557	 ดำารงตำาแหน่งครบวาระและลาออก	 จำานวน															
8	คน	มีรายชื่อดังต่อไปนี้
	 1.	คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบสองวาระ	ต้องว่างเว้น	1	ปี	จำานวน		2	คน	
	 		1.		นายสักการ		ณิยะกูล	 ประธานกรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2
	 		2.		นายอภิชาติ		เทพชา		 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 2
	 2.	 คณะกรรมการดำาเนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ	 สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำาเนินการใหม่ได้อีก
หนึ่งวาระ		จำานวน		5	คน	
	 		1.		นางศิริลักษณ์		ทรายเหนือ	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		2.		นางทัศพร		ขอดแก้ว	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		3.		นายสรายุทธ		พุทธวงศ์	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		4.		นายณรงค์ฤทธิ์		ทายะ	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 		5.		นางสาวสุนันทนา		ขันธเลิศ	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 1 ปีที่ 2
	 3.	คณะกรรมการดำาเนินการลาออก	จำานวน		1	คน	
	 		1.		นางอัญชลี	ทองคำา	 	 กรรมการดำาเนินการ  วาระที่ 2 ปีที่ 1
	 โดยผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่ง	 ต้องดำารงวาระต่อจาก
กรรมการที่ลาออก
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	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ	 เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีเวลาพอ
สมควร		เป็นกรรมการดำาเนินการแทนตำาแหน่งที่ว่าง		จำานวน	8	คน		โดยมีกติกาดังนี้
	 1.		เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำากัดโดยมีผู้รับรอง		จำานวน		2		คน	
	 2.		ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ
	 3.		สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน	8		ครั้ง		สำาหรับการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ
แทนตำาแหน่งที่ว่าง 
	 4.		ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับจนครบจำานวนที่เลือกตั้ง		ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
	 5.	 หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ	 	 มีไม่เกินจำานวนที่จะเลือกตั้ง	 	 ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก															
ที่ประชุมใหญ่		โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
	 	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง	

มติที่ประชุม:  ...............................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปี  2558

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่	 102	 ความว่า	 “ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก	ผู้มีคุณวุฒิ	ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ	การเงิน	การบัญชี	การเศรษฐกิจหรือ		การสหกรณ์	
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี		จำานวน	2		คน	(ไม่เกินห้าคนหรือ	หนึ่งนิติบุคคล)
	 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 	 หรือผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งหน้าที่ประจำาใน	 สหกรณ์เป็น												
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้”	
	 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีบัญชี	 2556	 	 เมื่อวันที่	 23	 พฤษภาคม	 2557	 	 ได้คัดเลือกสมาชิก	
สหกรณ์	จำานวน	2		คน		เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปีบัญชี		2557		ของสหกรณ์	คือ		
	 	 1.	นางระวีวรรณ	 	 ธรรมสานุกูล	 อบต.สันกลาง	
	 	 2.	นางสาวจิณห์ระพีร์	 เชื้อพูล	 	 ทต.ทุ่งต้อม						
	 ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์		ทั้ง		2		คน		ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2557	และปฏิบัติ
หน้าที่		ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำารงตำาแหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่	103		ความว่า	“การดำารงตำาแหน่ง																								
ผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่ง	 ได้มีกำาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์	 	 ถ้าเมื่อครบ
กำาหนดเวลาแล้ว	 ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่	 	 ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน	ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น	อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำา”
	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์	ดังนี้
	 1.		กำาหนดจำานวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำาปีบัญชี	2558		จำานวน	2	คน
	 2.	 เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก	 	 โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตามที่ได้กำาหนดไว้
ในข้อ	 	 1.	 	 หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำานวนที่กำาหนดไว้ในข้อ	 	 1.	 	 ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ	 	 	 ซึ่งได้ยินยอมต่อ																					
ที่ประชุมใหญ่		ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ

มติที่ประชุม:   
 .......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี

	 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ	 ข้อที่	 	 71	 	 (12)	 	 กำาหนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์		รองนายทะเบียนสหกรณ์		ผู้ตรวจการสหกรณ์		ผู้สอบบัญชี		หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
	 จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี		ได้ให้ข้อแนะนำา		เสนอแนะ			ในการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ		ต่อที่ประชุมใหญ่

มติที่ประชุม

 .......................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง อื่น ๆ  

	 12.1		การนำาส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำาเดือนให้สหกรณ์ฯ
 .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 12.2  
 .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



64 รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด

รายงานประจำ ปี 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จำากัด 65

ภาคผนวก ก 

ประเภทเงินกู้สามัญ

63 

 

ภาคผนวก ก  

ประเภทเงินกู้สามญั 

 

รายละเอยีด

โครงการ 

คุณสมบัต ิ วงเงนิกู้สูงสุด ระยะเวลา

ชําระคนื 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละต่อปี 

หลกัประกนั 

คนคํ้า ส.= ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ 

คนคํ้า สท. = พนง.จา้งภารกิจ/พนง.จา้งทัว่ไป 

ทั่วไป สมาชิกสหกรณ์ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

25 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 1,000,000.- บาท 

100 งวด 9.25 -กูไ้ม่เกิน 200,000.- บ. คนคํ้าส. 1 คน 

-กูไ้ม่เกิน 500,000.- บ. คนคํ้าส. 2 คน 

-กูไ้ม่เกิน 750,000.- บ. คนคํ้าส. 3 คน 

-กูต้ ั้งแต่ 750,001.- บ. คนคํ้า ส. 4 คน 

 พนกังานจา้งตามภารกิจ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

15 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 200,000.- บาท 

96 งวด 9.25 -กูไ้ม่เกิน 100,000.- บ. คนคํ้า ส. 1 คน 

-กูเ้กิน   100,001.- บ.    คนคํ้า ส. 1 คน 

      และคนคํ้า สท. 1 คน 

เฉพาะกจิ ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

20 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 150,000.- บาท 

36 งวด 8.25 -คนคํ้า ส.  1 คน 

 พนกังานจา้งตามภารกิจ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

10 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 100,000.- บาท 

36 งวด 8.25 -คนคํ้า ส.  1 คน 

 พนกังานจา้งทัว่ไป 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

5 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 50,000.- บาท 

24 งวด 8.25 -คนคํ้า ส.  1 คน 

ทุนเรือนหุ้น 

และเงนิฝาก 

สมาชิกสหกรณ์ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น

และเงินฝากรวมกนั 

100 งวด 7.00 -ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากคํ้าประกนั 

ซือ้สินค้า สมาชิกสหกรณ์ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

50,000.- บาท 

60 งวด 7.50 -คนคํ้า ส. 1 คน 

จัดหาอาวุธปืน สมาชิกสหกรณ์ 

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

100,000.- บาท 

60 งวด 7.50 -คนคํ้า ส. 1 คน 

ติดตั้งแกส็ สมาชิกสหกรณ์  

ส่งค่าหุ้นมาแลว้ 6 เดือนข้ึนไป 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

50,000.- บาท 

36 งวด 7.50 -คนคํ้า ส.1 คน 

   

     หมายเหตุ   1.   สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละ                                                                                      

เง่ือนไขของการใหกู้เ้งินแก่สมาชิก  

 2.   สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัจะตอ้งมีทุนเรือนหุน้สะสมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินกู ้กรณีหุน้สะสมนอ้ยกวา่                                                                      

ท่ีกาํหนดสหกรณ์ฯจะหกัจากเงินกู ้

3.   สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ียืน่ขอกูเ้งินกูส้ามญัต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ 

4.   สมาชิกกูเ้งินสามญั วงเงินตั้งแต่ 100,000.- บาท ตอ้งทาํประกนัเงินกู ้ซ่ึงจาํนวนเงินข้ึนอยูอ่าย ุเง่ือนไข และเพศ                              

ซ่ึงจะหกัชาํระจากวงเงินกู ้

5.   สมาชิกกูเ้งินสามญั ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินไดร้ายเดือนล่าสุด 

 6.   สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัตั้งแต่ 100,000.- บาท ตอ้งแสดงรายงานเครดิตบูโรและ statement ธนาคารท่ีเงินเดือนเขา้บญัชี                                            

ยอ้นหลงั 3 เดือน    

7.   สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถคํ้าประกนัเงินกูส้ามญัไดไ้ม่เกนิ 4 สัญญา 
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ภาคผนวก ข  

เลขทีบั่ญชีธนาคารของสหกรณ์ 

 

สมาชิกสามารถโอนเงนิผ่านธนาคารมายงับัญชีสหกรณ์ได้ ดงันี ้

 

ธนาคารกรุงไทย  สาขาช้างคลาน 

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่533-0-21062-3 

 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเมอืงเชียงใหม่ 

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 023-2-519644 

 

สมาชิกสามารถแจ้งการโอนเงนิหรือสอบถามรายละเอยีดได้ทาง 

 

              
          Line ID: 330910cm    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากดั 

 

  

 

 
สมาชิกสหกรณ์  โปรดทราบ 

สหกรณ์ฯ จะดําเนินการ ยกเลิก บัญชีออมทรัพย์ ของ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุเทพ  เลขที ่521-1-89012-4 

 

ในวันที่ 1  กรกฎาคม  2558 เป็นต้นไป 


