




“การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะออมทรัพยไวไดมากหรือนอยน้ัน“การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะออมทรัพยไวไดมากหรือนอยน้ัน
ก็ยอมจะตางกันตามกําลังทรัพยกําลังปญญาของตนแตทุกๆ คนก็ยอมจะตางกันตามกําลังทรัพยกําลังปญญาของตนแตทุกๆ คน

ตองเขาใจวา ถึงจะออมทรัพยไดทีละเล็กละนอยตองเขาใจวา ถึงจะออมทรัพยไดทีละเล็กละนอย
ก็เปนประโยชนแกตนและบานเมืองท้ังน้ัน”ก็เปนประโยชนแกตนและบานเมืองท้ังน้ัน”

พระราชดํารัสพระราชดํารัส
พระราชวรวงศเธอ กรมหม่ีนพิทยาลงกรณพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ีนพิทยาลงกรณ

พระบิดาแหงการสหกรณไทยพระบิดาแหงการสหกรณไทย
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 หลักการท่ี 1 การเป�ดรับสมาชิกท่ัวไปและด�วยความสมัครใจ  
  สหกรณเปนองคการโดยสมัครใจ เปดรับบุคคลทุกคนซ่ึงสามารถใชบริการของสหกรณ และเต็มใจ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิกเขาเปนสมาชิกโดยไมมีการเลือกปฏิบัติในเร่ืองเพศ ฐานะทางสังคม เช้ือชาติ 
การเมือง หรือศาสนา
 หลักการท่ี 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
  สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยท่ีควบคุมโดยสมาชิกซ่ึงมีสวนรวมอยางแข็งขันในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ ชายและหญิงผูปฏิบัติงานในฐานะผูแทนจากการเลือกต้ัง                      
ตองรับผิดชอบตอบรรดาสมาชิกในสหกรณสมาชิกมีสิทธิออกเสียงเทากัน และในสหกรณระดับอ่ืนก็จัดให
ดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยดวย
 หลักการท่ี 3 การมีส�วนร�วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
  สมาชิกพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมใชทุนของสหกรณตามแนวทาง
ประชาธิปไตยตามปกติ สวนหน่ึงของทุนน้ันอยางนอยท่ีสุดตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณและ
สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนในอัตราจํากัด (ถามี) จากการลงทุนในสหกรณตามเง่ือนไขแหงการเปนสมาชิก 
บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกินเพ่ือความมุงหมายอยางใดอยางหน่ึง หรือท้ังหมดดังตอไปน้ีก็ได               
คือ เพ่ือพัฒนาสหกรณของพวกเรา โดยอาจกอต้ังเงินสํารอง ซ่ึงอยางนอยท่ีสุด สวนหน่ึงของเงินสํารองน้ี
จะแบงแยกมิได หรือจัดสรรเพ่ือประโยชนแกสมาชิกตามสวนของธุรกิจท่ีไดทํากับสหกรณ หรือเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีบรรดาสมาชิกเห็นชอบ
 หลักการท่ี 4 การปกครองตนเองและความเป�นอิสระ  
  สหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง ซ่ึงควบคุมโดยสมาชิก ถาสหกรณเขาทําความ
ตกลงกับองคการอ่ืนๆ รวมท้ังรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณพึงทําขอตกลงเชนน้ัน
ภายใตเง่ือนไขอันม่ันใจไดวา บรรดาสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย และจะตอง
ธํารงไวซ่ึงสภาพการปกครองตนเองของสหกรณ
 หลักการท่ี 5 การศึกษา การฝ�กอบรม และข�อมูลข�าวสาร  
  สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิกผูแทนจากการเลือกต้ัง ผูจัดการ               
และพนักงาน เพ่ือบุคคลเหลาน้ันสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขา อยางมีประสิทธิผล และ
พึงใหขาวสารความรูในเร่ืองลักษณะและประโยชนของการสหกรณแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะอยางยิง่
เยาวชนและผูนําดานความคิดเห็น
 หลักการท่ี 6 การร�วมมือระหว�างสหกรณ� 
  สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง                            
โดยการทํางานดวยกัน ภายใตโครงสรางอันประกอบดวยสหกรณระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับระหวางประเทศ
 หลักการท่ี 7 ความเอื้ออาทรต�อชุมชน 
  สหกรณพึงทํางานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนท่ีสหกรณต้ังอยู ท้ังน้ีตามนโยบายท่ีไดรับ                
ความเห็นชอบจากบรรดาสมาชิก

หลักการสหกรณ�
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หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ง  
ระเบียบวาระที ่ 1   เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุมทราบ

1.1 คํากลาวเปดประชุม 2
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3.4 ขอเสนอแนะของสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 32

และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564 34  
4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 62
4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนง 63
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หรือคณะกรรมการอื่น ๆ และผูตรวจสอบกิจการ พิจารณากําหนด             
คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการดําเนินการ 
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ
และในสหกรณฯ   คาพาหนะคณะกรรมการหนวยบริการ  และผูแทนสมาชิก
ท่ีประชุมในหนวยบริการและประชุมผาน สื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หนวยบริการ

4.6 พิจารณากําหนดแผนพัฒนาสหกรณฯ และงบประมาณรายรับ-รายจาย 68
ประจําป 2565

4.7 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณฯ ประจําป 2565 101
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4.9 พิจารณาขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินลงทุนของสหกรณฯ  ประจําป 2565 103
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ท่ี สอ.ชม.   07 /2565             สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
เลขท่ี 175 หมู 2 ตําบลทาศาลา

  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
5  มกราคม  2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2564

เรียน  ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

สิ่งท่ีสงมาดวย เอกสารการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 จํานวน 1 เลม

ดวย สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ                
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไดกําหนดจัดประชุมใหญสามัญ  
ประจําป 2564  ในวันอาทิตยท่ี 23 มกราคม  พ.ศ. 2565 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
เปนตนไป ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
และกําหนดสถานที่การประชุมเพ่ือลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ถึง 10.30 น. ณ หนวยบริการของ               
สหกรณฯ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงตอที่ประชุมทราบ
1.1 คํากลาวเปดประชุม
1.2 แนะนําผูเขารวมประชมุ
1.3 ขอกําหนดเบื้องตนในการประชุม
1.4 ขั้นตอนวิธีการดําเนินการเลือกตั้ง
1.5 แนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ป 2565-2566

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ป 2564
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 รายงานแสดงผลการดําเนนิงานของสหกรณฯ ประจาํป 2564
3.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป  2564
3.3 รายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ 

ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของสหกรณฯ ประจําป 2564
3.4 ขอเสนอแนะของสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม และ

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา

4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564
4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564

รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
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รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

4.3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจาก
ตําแหนงเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ

4.4 พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ วาระป พ.ศ. 2565-2566
4.5 พิ จ า รณากํ า หนดค า ต อบแทนก า รปฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ และผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณากําหนด           
คาเบ้ียเลี้ยง พาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบ้ียประชุม ของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ           
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการและในสหกรณฯ   คาพาหนะ
คณะกรรมการหนวยบริการ   และ  ผูแทนสมาชิกประชุมในหนวยบริการและประชุมผาน           
สื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หนวยบริการ

4.6 พิจารณากําหนดแผนพัฒนาสหกรณฯ และงบประมาณ
รายรับ-รายจาย  ประจําป 2565

4.7 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณฯ 
ประจําป 2565

4.8 พิจารณาขอความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรอืการค้ําประกัน
ของสหกรณฯ ประจําป  2565

4.9 พิจารณาขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินลงทุนของ
สหกรณฯ  ประจําป 2565

4.10 พิจารณาการขออุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี ) 

ทั้งน้ี ใหผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ณ สถานท่ีที่หนวย
บริการแตละแหงท่ีตนสังกัดดําเนินการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกผูแทนสมาชิก

จึงเรียนมาเพ่ือเชิญผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน เวลา ดังกลาวขางตน และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

(นายไพบูลย พุทธวงค)
ประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

  ขอแสดงความนับถือ
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุมทราบ
1.1  คํากลาวเปดประชุม

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  พ.ศ. 2562  ขอ 70    
“การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองค
ประชุม

เนื่องจากปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 (โควิด-19) แพรระบาดหลายทองที่ เพ่ือปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดเชียงใหม หามจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมบุคคลที่มีจํานวนมาก คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงไดกําหนดรูปแบบการประชุมใหญสามัญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส E-Meeting โดยใหหนวย
บริการ จาํนวน 31 หนวยบริการ 32 จุด และสํานักงานสหกรณฯ 1 จุด เปนสถานที่ประชุม รวมทั้งสิ้น 
33 จุด 

บัดนี้   ไดมีผูแทนสมาชิกมาลงทะเบียนและเขาประชุมจํานวน....................คน
จากจํานวนผูแทนสมาชิก  1,059 คน จึงถือวาเปนองคประชุม

1.2  แนะนําผูเขารวมประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

1.3 ขอกําหนดเบ้ืองตนในการประชุม
ประธานในท่ีประชุมขอแจงขอกําหนดเบื้องตนในการประชุม เพ่ือใหการ

ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณฯ 
1.3.1 ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

พรอมทั้งใหคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการเปนผูนําเสนอในรายละเอียดแตละวาระ
1.3.2 ผูแทนสมาชิกที่มีความประสงคจะอภิปรายโปรดยกมือข้ึนเหนือศีรษะ 

แจงใหประธานกรรมการหนวยบริการผูควบคุมระบบเพ่ือมาอภิปรายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือให
เห็นภาพและไดยินเสียงผูอภิปราย และใหประธานในที่ประชุมอนุญาตกอนทุกครั้งจงึจะอภิปรายได

1.3.3 ใหผูอภิปรายแนะนําตัว ชื่อ สกุล หมายเลขทะเบียนสมาชิก สังกัด
หนวยบริการของตนเองตอประธานในท่ีประชุมและการอภิปรายอยูในประเด็นวาระการประชุม

1.3.4 เพ่ือใหการอภิปรายโดยทั่วถึง ผูแทนสมาชิกท่ีทําการอภิปรายใหใช
เวลาไมเกิน10 นาที ตอคนตอวาระ โดยอภิปรายประเด็นละไมเกนิ 8 นาที และสรุปประเด็น 2 นาที

1.3.5 ที่ประชุมแหงนี้ไมมีเอกสิทธิ์คุมครอง หากอภิปรายใหบุคคลอ่ืนไดรับ
ความเสียหาย ผูอภิปรายตองรับผิดชอบและการอภิปรายควรใหเกียรติตอที่ประชุม
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1.3.6 การประชุมและการอภิปรายไดมีการบันทึกภาพและเสียงไวเปน
หลักฐานการประชุมโดยผูดูแลระบบของสหกรณฯ

1.3.7 การนับคะแนนในแตละวาระ แตละขอ จะใหแตละจุด นับคะแนน
และสงผลคะแนนไปยังจุดนับคะแนนกลาง (สหกรณฯ) เพ่ือรวบรวมคะแนน หลังจากรวบรวมคะแนน
เสร็จเรียบรอยแลวจะแจงผลสรุปรวมคะแนนใหที่ประชุมทราบ

1.4 ขั้นตอนวิธีการดําเนินการเลอืกตั้ง
ตามท่ีผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563-2564 ไดครบวาระลง และสหกรณ

ไดประกาศข้ันตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565-2566  จึงขอ
แจงใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง (ผูแทนสมาชิกท่ีเขารวมประชุมใหญ) ทราบขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

1.4.1 ดําเนินการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางไดแตงตั้ง
คณะทํางานดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําหนวยบริการจํานวน 31 หนวยบริการ และ 
หนวยเลือกตั้งกลาง  ณ สํานักงานสหกรณฯ

1.4.2 ใหประธานคณะทํางานดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
ประจําหนวยบริการจํานวน 31 หนวยบริการ แสดงหลักฐานบัตรเลือกตั้ง ท่ีปดผนึกเรียบรอยและไมไดั
เปดซองกอนถึงกําหนดเวลาเลือกตั้ง ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตอที่ประชุมใหญ

1.4.3 เริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 09.30 – 10.30 น. ณ หนวย
บริการที่ทานสังกัด และ หนวยเลือกต้ังกลาง ณ สํานักงานสหกรณฯ

1.4.4 ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ัง บริเวณหนวยบริการท่ีผูแทน
สมาชิกสังกัด และ หนวยเลือกต้ังกลาง ณ สํานักงานสหกรณฯ

1.4.5 แสดงตนเพ่ือใชสิทธิลงคะแนน (บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
หลักฐานอื่นที่ทางหนวยงานของรัฐออกใหโดยมีรูปถายและเลขบัตรประจําตัว)

1.4.6 ลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง พรอมรับ
บัตรเลือกตั้ง จํานวน 2 ใบ ดังนี้บัตรเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (1)  ( สีฟ า ) บัตร
เลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกต้ัง ตามระเบียบ ขอ 8 (2) (สีชมพู)

1.4.7 เขาคูหาทําเครื่องหมายกากบาท X ในชองทําเคร่ืองหมาย ดังน้ี
บัตรเลือกตั้ง (สีฟา) ผูสมัครรับเลือกต้ัง ตามระเบียบ ขอ 8 (1)  ให

ทําเคร่ืองหมายกากบาท X เพียง 1 เคร่ืองหมายเทาน้ัน
บัตรเลือกตั้ง (สีชมพู) ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (2)          

ใหทําเคร่ืองหมายกากบาท X ไดไมเกิน 4 เคร่ืองหมายเทาน้ัน
หากประสงคไมเลือกผูสมัครผูใด ใหกากบาท X ลงในชอง ไม

ประสงคลงคะแนน
1.4.8 พับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 บัตร และตรวจสอบหีบบัตรเลือกต้ังใหถูก

ประเภท กอนหยอนบัตรเลือกตั้งดวยตนเอง
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1.4.9 ปดรับลงคะแนนเลือกตั้ ง เวลา 10.30 น .  และคณะทํางาน
ดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําหนวยบริการ และ หนวยเลือกตั้งกลาง ณ สํานักงาน
สหกรณฯ เริ่มนับคะแนนการเลือกตั้ง บัตรเลือกต้ัง (สีฟา) ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (1) 
กอน เสร็จสิ้นแลว จึงเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งบัตรเลือกต้ัง (สีชมพู) ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ 
ขอ 8 (2)  คณะทํางานดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําหนวยบริการ และ หนวยเลือกต้ัง
กลาง ณ สํานักงานสหกรณฯ รายงานผลการเลือกต้ัง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกลางของสหกรณ
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ทราบ เพ่ือดําเนินการรวบรวมผล และสรุปผลจาก หนวยบริการ จาํนวน 
31 หนวยบริการ 32 จุด และสํานักงานสหกรณฯ 1 จุด เปนสถานท่ีประชุม รวมทั้งสิ้น 33 จุด และ
แจงผลการเลือกต้ังผูตรวจสอบตามวาระการประชุมตอไป

1.5 แนะนําผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ป 2565-2566
ตามท่ีผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563-2564 ไดครบวาระลง และสหกรณฯ

ไดประกาศขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565-2566                 
บัดนี้ไดดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ เรียบรอยแลว จึงขอแนะนําผูรับสมัครเลือกตัง้ ดังน้ี

ผูสมัครรับเลือกต้ัง ตามระเบียบ ขอ 8 (1) 

หมายเลข ช่ือ-สกุล หนวยบริการ
1 นางวิภาพรรณ  ติปญโญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผูสมัครรับเลือกต้ัง ตามระเบียบ ขอ 8 (2) 

หมายเลข ช่ือ-สกุล หนวยบริการ
1 นายดวงคํา  คําจันทร อําเภอสันปาตอง
2 นายณัฐพงศ  มะโนคํา อําเภอแมอาย
3 นายวิสุทธิ์  หอมมณี อําเภอแมแตง
4 นายสงกรานต  จันทรตั ะ อําเภอฮอด
5 นายอารักษ  หาญฤทธิ์ อําเภอเมือง

เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ
ที่ประชุม……………………………………………………………………………………………..
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ป 2564
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดสงรายงานการประชุมใหญวิสามัญ                  

ป 2464 เมื่อคราวประชุม วันศุกรที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2564  พรอมหนังสือนําสงที่ 1264/4 2564  ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ใหผูแทนสมาชิกท่ีเขาประชุมคร้ังนั้น ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม                     
โดยผูแทนสมาชิกทานใดเห็นวารายงานการประชุมไมถูกตองหรือการบันทึกคลาดเคล่ือน  ใหทําการ
ทักทวงภายใน 30 วัน ปรากฏวาไมมีผูแทนสมาชิกทักทวงรายงานการประชุม จึงถือวาไดมีการรับรอง
รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ป 2564 เมื่อวนัศุกรที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว

เรียนเสนอเพ่ือโปรดรับรอง
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………….

6

รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด



7

รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณฯ  ประจําป 2564

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48/2/2564 ไดดําเนินกิจการของสหกรณฯ 
ตามแผนงานโครงการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป ั พ.ศ.2563 โดยมีผลการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี  

3.1.1 รายงานสถานะจํานวนสมาชิก
1) จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564   34,656 คน
2) สมาชิกเขาใหมระหวางป

2.1)  สมาชิกสามัญ
2.2)  สมาชิกสมทบ

651
587

คน
คน

3) สมาชิกคืนสภาพระหวางป 0 คน
รวมสมาชิกทั้งหมด 35,894 คน

4) สมาชิกออกระหวางป 430 คน
5) สมาชิกโอนออกระหวางสหกรณ  94 คน
6) คงเหลือจํานวนสมาชิก 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2564  35,370 คน
7) สมาชิกเพ่ิมขึน้ทั้ง้ หมด จํานวน 714 คน คิดเปนรอยละ 2.06

หมายเหตุ   จํานวนสมาชิกที่ออกระหวางป   430    คน  แยกเปน
ลาออก 183 คน
ใหออก 44 คน
ถึงแกกรรม 203 คน

สมาชิกสมทบ คือ บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ ไดแก คูสมรส บิดา-มารดา
บุตรและสมาชิกท่ีสังกัดั โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม    ปจจุบันมีจํานวน 13,611 คน

1. สมาชิกท่ีเปนหน้ี 15,639 คน คิดเปนรอยละ  44.22 ของสมาชิกท้ังหมด
2. สมาชิกท่ีไมเปนหน้ี 19,731 คน คิดเปนรอยละ  55.78 ของสมาชิกท้ังหมด

             (ขอมูล ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม  2564)
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3.1.2 ทุนดําเนินการทัง้หมด  แยกไดดังน้ี 
บลําดับ รายการ จํานวนเงิน (บาท)

1 ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว   10,339,434,460.00 
2 ทุนสํารองและทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบอ่ืน ๆ              1,333,563,881.96 
3 เงินรับฝาก   12,913,003,714.70 
4 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่        34,052,440.00 
5 เงินกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน         18,362,112.78 
6 เงินกองทุนสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณ          3,849,053.91 
7 เงินกองทุนเสริมสรางความมั่นคงสหกรณ         39,487,106.10 
8 เงินคางจาย          54,887,072.13 
9 กําไรสุทธิ        886,659,466.93 

หมายเหตุ  สินทรัพยของสหกรณ ณ 1 มกราคม 2564   24,438,797,383.61 
              สินทรัพยของสหกรณ ณ 31 ธันวาคม 2564   25,623,299,308.51 

3.1.3 การใหบริการเงินกู 
1) อัตราดอกเบี้ยเงินกูและดอกเบ้ียเงนิฝาก

คณะกรรมการดําเนินการไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและ
ดอกเบี้ยเงินฝากตามสภาวะทุนดําเนินการและฐานะทางการเงินของสหกรณฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราดอกเบ้ียเงินกู  5.70 %
อัตราดอกเบี้ยเงนิฝาก ดังน้ี

ประเภท
ปรับอัตราดอกเบ้ีย

ตั้งแต  1 สิงหาคม 2564 – จนถึงปจจุบัน
(31 ธันวาคม 2564)

เงินฝากออมทรัพย 1.65 %
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2.65 %
เงินฝากประจาํ  12 เดือน 3.15 %
เงินฝากประจํา  24 เดือน 3.40 %
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2) การใหบริการเงินกูแกสมาชิกในป 2564
เริ่มตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม  2564  ถึง  15  ธันวาคม  2564

ลําดับ ประเภทเงินกู จํานวนรายจํานวนราย จํานวนเงิน (บาท) เฉลี่ยตอสัญญา
1 เงินกูฉุกเฉิน 1,014 40,706,900.00 40,144.87

2 เงินกูสามัญทั่วไป 2,385 2,610,873,700.00 1,094,705.95

3 เงินกูสามัญ ATM 581 118,486,000.00 203,934.60

4
เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือ
สมาชิกในสถานการณการแพรระบาดของ         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 (สค)

1,576 263,631,000.00 167,278.55

5 เงินกูสามัญโครงการรวมหน้ีแกสมาชิก (สร) 2 7,394,000.00 3,697,000.00

6 เงินกูสามัญโครงการรวมหนี้แกสมาชิก (สน) 2 6,046,000.00 3,023,000.00

7
เงินกูสามัญโครั งการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก
สมาชิก (สม) 2,040 5,895,083,500.00 2,889,746.81

8 เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเอ้ืออาทร (สผ) 1,293 36,916,620.00 28,551.14

9
เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือเปนสมาชิก
สมาคมฯ (สฌ) 107 1,273,560.00 11,902.43

10 เงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้  (ปพ) 19 25,069,200.00 1,319,431.58

11 เงินกูขอปรับปรุงและแกไขปญหาหนี้สิน (ปน) 13 47,169,310.00 3,628,408.48

12 เงินกูพิเศษ (พป) 4 8,800,00.00 2,200,000.00

13 เงินกูขอปรับปรุงและแกไขปญหานี้สนิ (พน) 2 2,718,890.00 1,359,445.00

รวม 9,038 9,064,168,680.00 

3.1.4 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑสหกรณออม
ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ประจําป พ.ศ. 2564

ดวยคณะกรรมการดําเนินการ ไดมีการกําหนดแกไข เพิ่มเติม 
ขอบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑของสหกรณฯ เพื่อใหสอดคลองกบัการดําเนินงานและเพือ่เปน
ประโยชนตอสหกรณฯ และสมาชิกโดยรวม ดังน้ี
ลําดับ ประชุมครั้งที่ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ป ขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่มีการแกไข หรือ กําหนดขึ้นใหม

1 นัดพิเศษ 12 มกราคม 2564 ระเบียบฯ วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. 2564

2 3/2564 25 กุมภาพันธ 2564 ระเบียบฯ วาดวยการผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ พ.ศ. 2557 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
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ลําดับ ประชุมครั้งที่ประชุมครั้งที่ วัน/เดือน/ป ขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่มีการแกไข หรือ กําหนดข้ึนใหม
3 4/2564 30 มีนาคม 2564 ระเบียบฯ วาดวยกองทนุเสริมสรางความมั่นคงสหกรณ           

พ.ศ. 2564
หลักเกณฑฯ วาดวยโครงการใหเงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อความ
มั่นคงของสมาชิก พ.ศ. 2564 (สินเช่ือเพื่อรักษาสถานภาพั
สมาชิกสมาคม)

4 นัดพิเศษ 19 เมษายน 2564 หลักเกณฑฯ วาดวยเงินกูโครงการสินเชื่อเพื่อสมัครเปนสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2564

5 5/2564 29 เมษายน 2564 หลักเกณฑฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู 
พ.ศ. 2564
หลักเกณฑฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตแกสมาชิก พ.ศ. 2564

6 6/2564 28 พฤษภาคม 2564 ระเบียบฯ วาดวยการรับฝากเงนิจากสมาชิก พ.ศ. 2564
7 7/2564 29 มิถุนายน 2564 ระเบียบฯ วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2เ 564

ระเบียบฯ วาดวยกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกนั พ.ศ. 2564
หลักเกณฑฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564

8 9/2564 30 สิงหาคม 2564 หลักเกณฑฯ วาดวยการใหเงินกูสามัญ โครงการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตแกสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2564

9 10/2564 28 กันยายน 2564 ระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
ระเบียบฯ วาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือ
ขอรองเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
ระเบียบฯ วาดวยการปรับปรุงและแกไขปญหาหนีส้ิน ั           
พ.ศ. 2564
ระเบียบฯ วาดวยการรับสมัครบรรจุแตงตั้งและเลื่อนตาํแหนง
เจาหนาท่ีสหกรณ พ.ศ. 2564 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)             
พ.ศ. 2564

10 ประชุมใหญ
วิสามัญ

22 ตุลาคม 2564 ขอบังคับฯ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

11 11/2564 28 ตุลาคม  2564 ระเบียบฯ วาดวยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้ง  เปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ พ.ศ. 2564
ระเบียบฯ วาดวยการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564

12 12/2564 9 พฤศจิกายน 2564 ระเบียบฯ วาดวยการเลือกตั้งและอํานาจหนาที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564
ระเบียบฯ วาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564

13 นัดพิเศษ 19 ธันวาคม 2564 ระเบียบฯ วาดวยการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564
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3.1.5 การจดัสวัสดิการตามแผนงานโครงการประจําป 2564
ในป  2564  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  ไดจัดสวัสดิการ

ใหแกสมาชิก ตามแผนงานโครงการ และงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
2563  โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1) โครงการประกันชีวิตกลุม (ภาคสมัครใจ)  สหกรณออมทรัพย            
ครูเชียงใหม  จํากัด ไดจัดทําโครงการประกันชีวิตกลุม (ภาคสมัครใจ) จํานวน  7  กรมธรรม              
ทุนประกัน 500,000.00 บาทตอกรมธรรมและประกันสินเชื่อ 1 กรมธรรม ทุนประกันตามวงเงินกู 
ดังตอไปน้ี  

ลําดับาดับ รายการ บริษัทผูรับประกนั ระยะเวลาคุมครอง
อัตราคา
เบ้ีย

ประกัน

ผลประโยชนคุมครองสมาชิก
ไดรับป 2564 (จํานวนบาท)

1 กรมธรรมท่ี 3 บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 12 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 65
สมาชิกสามัญ / สมทบ 2,540.00 32 ราย 17,000,000.00

(อุบัติเหตุ 2 ราย)

2 กรมธรรมท่ี 4 บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 20 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 65
สมาชิกสามัญ / สมทบ 2,300.00 11 ราย 6,000,000.00

(อุบัติเหตุ 1 ราย)

3 กรมธรรมท่ี 6 บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 12 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 65
สมาชิกสามัญ / สมทบ 2,530.00 18 ราย 10,000,000.00

(อุบัติเหตุ 2 ราย)

4 กรมธรรมท่ี 7 บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 10 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 65
สมาชิกสามัญ 3,250.00 4 ราย 2,500,000.00

(อุบัติเหตุ 1 ราย)

5 กรมธรรมท่ี 8 บ.ทิพยประกันภัย จํากัด 10 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 65
สมาชิกสามัญ 3,250.00 0 ราย -

6 กรมธรรมท่ี 41 บ.ไทยสมุทรประกันชีวิต จํากัด 19 ก.ค. 64 - 18 ก.ค.65
สมาชิกสามัญ 3,050.00 2 ราย 1,000,000.00

7 กรมธรรมท่ี 42 บ.อาคเนยประกันชีวิต จํากัด 7 ก.ย. 64 - 6 ก.ย. 65
สมาชิกสามัญ 2,480.00 3 ราย 1,500,000.00

8 ประกนัสินเชื่อ บ. เอ.ไอ.เอ จํากัด ระยะเวลาคุมครองตาม
อายุสัญญาเงินกู ตามทุนประกันวงเงินกู

ผลประโยชนคุมครอง ยกเวนผูเอาประกันเสียชีวิตจากโรครายแรงที่เปนมาั
กอนการทําประกันภายใน 1 ป  และกรณีฆาตัวตายภายใน  1  ป นับแตวันทําประกัน
 

2) กองทุนเสริมสรางความม่ันคงสหกรณ ฯ    
              งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ  จํานวนเงิน  
50,000,000.00 บาท  เพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิกตามระเบียบและหลักเกณฑของสหกรณฯ                 
ณ วันที่  31  ธันวาคม 2564 สหกรณฯ ไดจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก ดังนี้

2.1)  เปนสวัสดิการใหสมาชิกกรณีเสียชีวิตทุกกรณีรายละ              
ไมเกิน  200,000.00  บาท  งบประมาณท่ีตั้งไว เปนเงิน  20,000,000.00  บาท   จายกรณีสมาชิกถึง
แกกรรม  208  ราย   เปนเงนิ  37,633,996.62 บาท
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2.2) เปนสวัสดิการจายตามหลักเกณฑสหกรณ  กรณีสมาชิก
เสียชีวิต  และยังมีชีวิตอยู (60/20/100,000) งบประมาณท่ีตั้งไวเปนเงิน  27,000,000.00  บาท

2.2.1) จายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน  
204 ราย  เปนเงนิ 12,428,233.38.38 บาท

2.2.2) จายเงินสวัสดิการกรณี 60/20/100,000  จํานวน 
657 ราย  เปนเงนิ   21,911,250.00  บาท 

2.3) เปนสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก งบประมาณท่ีตั้ง
ไวเปนเงิน 3,000,000.00 บาท สหกรณ ฯ ใหทุนการศึกษาบุตรสมาชิกจํานวน 1,657 ราย เปนจํานวน
เงิน 2,845,500.00  บาท

3) เงนิสาธารณประโยชน  
สหกรณออมทรัพยครู เชียงใหม  จํ ากัด    ไดจัดสรรเงิน

สาธารณประโยชนจากกําไรสุทธิ  จํานวน  5,200,000.00  บาท  โดยไดจัดสรรเงินสาธารณประโยชน 
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด วาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน พ.ศ. 2557 
ขอ 5  ดังนี้

3.1) จัดสรรเปนทุนสาธารณประโยชนไวท่ีสหกรณฯ  เพ่ือ
สนับสนุนหนวยงานหรือองคกร อ่ืน ๆ ที่รวมเชื่อมโยงเครือขายในขบวนการสหกรณ จํานวน 
1,200,000.00 บาท และกิจกรรมอ่ืนของสหกรณฯ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเปนเงิน  
800,000.00 บาท และสมทบขอ 3.2.1 เปนเงิน 200,000.00 บาท

3.2) สวนที่เหลือ 3,000,000.00 บาท  จัดสรรใหกับสหกรณฯ
และหนวยบริการตามระเบียบ ฯ ดังน้ี 

3.2.1) จัดสรรไวที่สหกรณรอยละ 30 ของวงเงินที่ไดรับ
จัดสรรเปนเงิน 900,000.00 บาท (ขอ5.2.1) เพ่ือการกุศลทั่วไป (10%) และชวยเหลือภัยพิบัติัั (20%)  

3.2.2) จัดสรรใหก ับหนวยบริการร อยละ 70 ของ
วงเงินที่ไดรับจัดสรรเปนเงิน  2,100,000.00 บาทโดยจัดสรรตามเกณฑ คือสวนแรกจัดสรรใหหนวย
บริการเทาๆ กัน   ไมเกินรอยละ 50  ของวงเงิน  สวนที่ 2  จัดสรร ตามสัดสวนรายหัวของสมาชิกที่
สังกัดในหนวยบริการนั้น ๆ  ไมนอยกวารอยละ 50 ของวงเงนิ

3.3) สํ า ห รั บ ใ น ป  2 5 6 4 ส ห ก รณ ฯ ไ ด ใ ช จ า ย เ งิ น
สาธารณประโยชนตามระเบียบฯ  รายละเอียดดังน้ี

3.3.1) จ ายตามระ เ บียบข อ  5 . 1  เ พ่ื อสนับสนุ น
หนวยงานหรือองคกรอ่ืน ๆ ที่รวมเชื่อมโยงเครือขายในขบวนการสหกรณฯ  และกิจกรรมอ่ืนของ
สหกรณฯ ตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร จํานวน  105 รายการ   เปนเงิน จํานวน  2,559,936.65 บาท

3.3.2) จายตามระเบียบขอ5.2.1 เพ่ือการกุศลทั่วไป
และสาธารณประโยชนอ่ืนใดไดตามสมควรท่ีคณะกรรมการศึกษาไดพิจารณาและเห็นชอบ ตาม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  จํานวน 312 รายการ   เปนเงนิ  จํานวน 1,234,662.36  บาท

3.3.3) จายตามระเบียบขอ 5.2.2  ทุนสาธารณประโยชน
หนวยบริการ  31  หนวยบริการ เปนเงิน จํานวน   2,100,000.00 บาท
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     รวมเปนเงินสาธารณประโยชนท่ีใชไป ป   2564   เปนเงิน  
จํานวน  5,894,599.01 บาท

4) โครงการพัฒนาบุคลากร
ป  2564  สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  ไดดําเนินงาน

ดานการพัฒนาบุคลากรของสหกรณฯ  ในทุกระดับประกอบดวย  สมาชิก ผูแทนสมาชิก   
คณะกรรมการดําเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ ตามทิศทางการพัฒนาสหกรณออม
ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด   แผนกลยุทธ  ฉบับที่ 6  (พ.ศ. 2564-2568) ในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
บุคลากรของสหกรณฯ เปนมืออาชีพ

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดมีการพัฒนาสมรรถนะ
ตามบทบาทหนาท่ี ของบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาองคความรูและเจตคติ ในระดับ
ผูแทนสมาชิก  สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ  ผูตรวจสอบกจิการ  เจาหนาที่  และผูปฏิบัติงานใน
หนวยบริการ เพ่ือปลูกฝงคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรแกบุคลากรใหมีความตระหนักและ
จิตสํานึก มีความเขาใจและปฏิบัติถูกตองตรงกัน ดังนี้

4.1) โครงการพัฒนาผูแทนสมาชิก   
สหกรณฯ ไดจัดการอบรมสัมมนาผูแทนสมาชิกจํานวน                     

2  ครั้ง ดังน้ี
คร้ังท่ี 1 วันเสารท่ี  2 ตุลาคม 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส            

ณ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด และหนวยบริการ   หลักสูตร “กฎกระทรวง(ใหม)กับการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยขนาดใหญ”  วิทยากร นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม
มีผูแทนสมาชิกเขารวมโครงการ  จํานวน  997  คน จากผูแทนสมาชิก  1,059  คน ใชจายงบประมาณ 
จาํนวน 1,164,970.00 บาท 

คร้ังที่ 2 วันอาทิตยที่  19  ธันวาคม  2564  ผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ณ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด และหนวยบริการ หลักสูตร “การบริหาร
การเงินและการลงทุน”  วิทยากร นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญสํานักธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และหลักสูตร “บทบาทหนาที่ของผูแทนสมาชิก” วิทยากร                 
นายสุทธิพงศ อนุพันธิกุล นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ กลุมจัดตั้งและสงเสริมสหกรณ สํานักงาน
สหกรณจังหวัดเชียงใหม มีผูแทนสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน  1,014  คน จากผูแทนสมาชิก  
1,059  คน ใชจายงบประมาณ จํานวน 1,585,816.00 บาท

4.2) โครงการพัฒนาคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดกําหนดโครงการ             

พัฒนาคณะกรรมการดําเนินการ หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการดําเนินการใหม” 
ในวันที่ 30 เมษายนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เน่ืองจากเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จงึได
เลื่อนกําหนดการออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะดีขึ้น และไดสงคณะกรรมการ
ดําเนินการเขารับการอบรมสัมมนาที่หนวยงานอ่ืนจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการงาน
สหกรณฯ จํานวน  4 รายการ
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4.3) โครงการพฒันาเจาหนาที่สหกรณ    
สหกรณฯ ไดดําเนินการโครงการเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีอัน

เกี่ยวกับการใหบริการและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการที่เปนเลิศแกสมาชิก 
โดยไดดําเนินการพัฒนาเจาหนาที่ประจําป 2564 จํานวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่  7 มีนาคม 2564 ณ สหกรณออมทรัพย
ครเูชียงใหม จํากัด หลักสูตร “การติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธภิาพในองคกร”

ครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ศึกษาดูงาน ณ 
สหกรณออมทรัพยครูนาน จํากดั ใชจายงบประมาณ จํานวน 193,443.00 บาท และไดสงเจาหนาท่ี
เขารับการอบรมสัมมนา ที่หนวยงานอื่นจัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสหกรณ  จํานวน 
5 รายการ

4.4) โครงการฝกอบรมวิชาชีพสมาชิกสหกรณฯ แบงเปน 3 
กิจกรรม  คือ

4.4.1) ฝกอบรมวิชาชีพลูกจางประจํา (งดการจัด
กิจกรรมเนื่องดวยสถานการณ COVID-19 กําลังแพรระบาด)

4.4.2) ฝกอบรมวิชาชีพทั่วไป (งดการจัดกิจกรรมเน่ือง
ดวยสถานการณ COVID-19 กําลังแพรระบาด)

4.4.3) หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะสําหรับสมาชิกกลุมครู
และอาจารย  (งดการจัดกิจกรรมเนื่องดวยสถานการณ COVID-19 กําลงัแพรั ระบาด)

4.5) โครงการพัฒนาบุคลากรหนวยบริการ 31 หนวยบริการ
4.5.1) สหกรณฯ ไดกําหนดการพัฒนาบุคลากรหนวย

บริการระหวางวันที่ 16-18 เมษายน 2564 และ วันที่ 23-25 เมษายน 2564 จํานวนผูเขารวม
โครงการ 273 คน เนื่องจากมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดเลื่อนกําหนดการ
ออกไปจนกวาสถานการณการแพรระบาดจะดีขึ้น 

4.5.2) สหกรณฯ ไดกําหนดการดําเนินการโครงการ
พัฒนาประธานกรรมการหนวยบริการในระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตร “การบริหาร
จัดการหนวยบริการในยุคดิจิทลั” ใชจายงบประมาณดําเนินการ จํานวน 172,370.25 บาท

5) โครงการดานความรับผิดชอบที่สหกรณฯ มีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม

5.1) วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 
จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณฯ รวมกับสมาชิกหนวยบริการอําเภอแมริม 
อ.แมริม จ.เชียงใหม ทํากิจกรรม “พัฒนาปรับปรุงหนองนํ้าสาธารณะหนองอาบชาง” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหสมาชิกและประชาชนในชุมชนใชบริการ อนุมัติเงินสาธารณประโยชนจํานวน  50,000.00 บาท 

5.2) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด โดยคณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการหนวยบริการ และ
เจาหนาที่ เขารวมโครงการสงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวม “Corporate Social Responsibility”(CSR) 

15

รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด



ในการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูชุมชนโรงเรียนบานเวยีงแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม      
โดยใชทุนสาธารณประโยชนของสหกรณฯ จํานวน 150,000.00 บาท

6) กิจกรรมการสรางภาคีเครือขายและการเชื่อมโยงเครือขาย
ธุรกิจในขบวนการสหกรณ

สหกรณออมทรัพยครู เชียงใหม  จํากัด มีกิจกรรมในการ
เชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณในป  2564 ดังน้ี

6.1) รวมการประชุมกับเครือขายสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 
เม่ือวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2564 ณ สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ

6.2) รวมประชุมสัมมนาและประชุมใหญสามัญประจําปของ
เขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคม 2564 ณ ภูแกวรีสอรท แอนด       
แอดเวนเจอรพารค อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ

6.3) รวมการประชุมกับเครือขายสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 
เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ โรงแรมแพรนครา อ.เมือง จ.แพร

6.4) ใหการตอนรับสหกรณเครือขายที่เขาเยี่ยมชม และศึกษา
ดูงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด ในป 2564  จํานวน 9 สหกรณ

7) โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดดําเนินงานตามแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศดงัน้ี
7.1) จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 4 ชุด
7.2) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร Tablet พรอมอุปกรณตอพวง 

จํานวน 1 เคร่ือง
7.3) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  จํานวน  2 เคร่ือง
7.4) จัดซื้อปริ้นเตอรเลเซอร ขาว-ดํา  จํานวน 2 เคร่ือง
7.5) จัดซื้อปริ้นเตอรแครยาว  จํานวน 5 เคร่ือง
7.6) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน  4 เคร่ือง
7.7) จัดซื้อปริ้นเตอรแครสั่น  จํานวน 1 เคร่ือง
7.8) จัดซื้อปริ้นเตอรเลเซอรสี  จํานวน 1 เครื่อง
7.9) จางผูดูแลรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมและระบบ

website  สหกรณฯ
7.10) พัฒนาโปรแกรมการวิเคราะหสินเชื่อ
7.11) จัดซื้ั อระบบและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ
7.12) ศึกษาขอมูลการพัฒนาระบบโปรแกรมหลกั
7.13) ศึกษาขอมูลการพัฒนาระบบโปรแกรมเสรมิ
7.14) พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.15) จัดซื้อและพัฒนาการสงขอมูลขาวสารผานระบบ Line Bot
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7.16) เชาบริการ Gmail องคกรตอปและบริการพ้ืนที่เก็บขอมูล
บน Cloud

7.17) ระบบโปรแกรมประชุมออนไลน อันเ น่ืองมาจาก
สถานการณ การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ไดทวีความรุนแรงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินการ
ประชุมเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดําเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข Social 
distancing หรือระยะหางทางสังคมตามาตรการอยางเครงครัด สหกรณฯ จึงกําหนดรูปแบบวิธีการ
ประชุมออนไลนเพ่ือเปนการสื่อสารระหวางบุคคลคณะบุคคลซึ่งเปนสิ่งสําคัญของการส่ือสาร                   
ในยุควิกฤตน้ีไดโดยสหกรณฯ ไดดําเนินการจัดประชุมออนไลนผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังน้ี  Zoom 
Meeting, LINE Meeting และMicrosoft Team เปนตน

8) โครงการดานความจงรักภักดีตอสหกรณ
ดวยสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดดําเนินการโครงการร

คัดเลือกคนดีศรีสหกรณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรสหกรณท่ีมีความจงรักภักดี 
มีความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึก  ยึดมั่นในอุดมการณสหกรณ หลักการ และวิธีการสหกรณ ประพฤติ
ปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีความประหยัด อดออม ตลอดจนสงเสริมชวยเหลือองคกร 
ทองถิ่น ชุมชนและสังคม ในป 2564 ไดกําหนดการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ แบงเปน 5 ประเภท คือ 
1. ประเภทกิตตมิศักดิ์ 2. ประเภทอาวุโส 3. ประเภทผูบริหาร 4. ประเภทผูใหบริการ 5. ประเภท
ผูใชบริการ สมาชิกท่ีไดรับการคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ ประจําป 2564 มีจํานวน 7 คน ดังนี้

ประเภทที่ 1  กิตติมศักดิ์  จํานวน 1 คน  ไดแก
นายถนอม  บุญธิมา    สมาชิกหนวยอําเภอสันปาตอง

ประเภทที่ 2  สมาชิกอาวุโส จํานวน 1 คน ไดแก
นางคนึงนุช  จาตุประยูร  สมาชิกหนวยอําเภอแมริม

ประเภทที่ 3  ผูบริหาร  จํานวน 1 คน  ไดแก
นายประพันธ  จิโนดวง  สมาชิกหนวยอําเภอดอยหลอ

ประเภทที่ 4  ผูใหบริการ  จํานวน 2 คน ไดแก
นายประยุทธ กันธรรม   สมาชิกหนวยอําเภอแมแตง และ นายบญุสง  วงคสุวรรณ สมาชิกหนวย
อําเภอแมวาง

ประเภทที่ 5  ผูใชบริการ  จํานวน 2 คน  ไดแก
นายสิทธิพงศ  อุดมทรัพย   สมาชิกหนวยอําเภอแมอาย และนายบุญถม  แสงคํา  สมาชิกหนวยอําเภอ
สันทราย

โครงการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกยอง
เชิดชูเกียรตบิุคลากรสหกรณที่มีความจงรักภักดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึก ยึดมั่นในอุดมการณ
สหกรณ หลักการและวิธีการสหกรณ ประพฤติปฏิบัติตนอยูในคุณธรรม จริยธรรมอันดี โดยได
กําหนดการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ แบงเปน 2 ประเภท คือ 1 ผูบริหาร และ 2 ฝายจัดการ

บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกบุคลากรตนแบบ ประจําป 256ั 4            
มีจํานวน 4 คน ดังน้ี
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ประเภทท่ี 1  ผูบริหาร จํานวน 2 คน ไดแก นายเอนก  คําจํารูญ   
ตําแหนง  ผูจัดการ และ นางอัญชลี  อุปนันท   ตําแหนง  รองผูจัดการ

ประเภทท่ี 2  ฝายจัดการ  จํานวน 2 คน ไดแก นางเรณู อริยะ
ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส และ นางสาวนุจรินทร  มูลคํา ตําแหนง  เจาหนาที่ท่ัวไป

9) โครงการดานสังคม ขบวนการสหกรณ
    สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ผานมาตรฐานสหกรณ  

(ปรับตามเกณฑมาตรฐานสหกรณใหม)  จากกรมสงเสริมสหกรณ

10) โครงการดานอาคารสถานที่
ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 48/2/2564 ไดมีมติ

ใหดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคารและการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารสํานักงานสหกรณฯ 
ดังน้ี

10.1) ติดตั้งระบบชุดตรวจวัดอุณหภูมิสแกนใบหนาวัดอุณหภูมิ 
เพ่ือปองกันความเสี่ยงไวรัส โควิด-19 ของผูมาใชบริการตามมาตรการของสาธารณสุข และกําหนดให
สมาชิกผูมาใชบริการตองสวมหนากากอ นามัย วัดอุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอลทุกคร้ัง
ลงทะเบียนหรือสแกนคิวอารโคดไทยชนะ ตามจุดที่สหกรณฯ ตั้งไวบริการ

10.2) ติดตั้งระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ ชั้น 1 
10.3) ปรับปรุงหองน้ําภายนอกและภายในอาคารสํานักงา
10.4) ตกแตงภายในหนาหองประชมุเอ้ืองคําหลวง ชั้น 3
10.5) ปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกและภายในดานหนา-หลัง

อาคารสํานักงาน  
10.6) ติดตั้งระบบไมกัน้ทางเขา-ออกสํานกังานสหกรณฯ

11) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ในป 2564 สหกรณฯ ไดดําเนินการจัด โครงการ “การประชุม

เพ่ือบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอายุราชการ " เกษียณ อยางเกษม ประจําป 2564” ผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom Meetings วัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ ในป พ.ศ. 
2564 ไดวางแผนการใชเงินและบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอยางรอบคอบ ตลอดจนเปนการแสดง
การตอบแทนแกสมาชิกที่มีอุปการคุณและมีความจงรักภักดีตอสหกรณฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 
ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ในป 2564 ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางการชําระหนี้ 
จํานวน 9 ครั้ง มีผูเขารวมประชุมเจรจาภาระหนี้ระหวางสหกรณกับผูกูและผูค้ําประกัน จํานวน 235 คน

เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ
ที่ประชุม……………………………………………………………………………

น
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3.2 รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจําป  2564

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564
................................

เรียน    ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด
ตามท่ีที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2563 ไดเลือกตั้ง

ขาพเจาและคณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด วาระ 2 ป สําหรับ
ปทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31  ธันวาคม 25ั 63 และ ป 2564   ซึ่งขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ  เปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบน้ัน  
จึงขอเสนอการตรวจสอบประจําป 2564 โดยสรุปไดดังนี้

1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพ่ือใหการดําเนินงานมีความถูกตองเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ

สหกรณฯ
1.2 เพ่ือความครบถวนถูกตองในการบันทึกรายงานทางการเงนิ – บัญชี เพ่ือติดตามผล

การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานและประมาณการรายจายที่กําหนด
2) ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานประกอบ
รวมทั้งขอมูลตาง ๆ ทางการเงินระหวางเดือน

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณฯ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค   ขอบังคับ   ระเบียบ   และมติของ

ที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและ

งบประมาณท่ีกําหนดไว
3) ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะท่ีสหกรณควรแกไข
3.1 ผลการดําเนินงาน

ในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด ในปการเงิน 2564 
มีดังนี้สหกรณฯ มีสมาชิก  เมื่อตนป 34,656 คน ระหวางปมีสมาชิกสมาชิกเพ่ิมขึ้น 1,238 คน รวม
สมาชิกทั้งหมด 35,894 คน ระหวางปออกจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ 430 คน แยกเปนลาออก 
183 คน เสียชีวิต 203 คน ใหออก 44 คน โอนออก 94 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นป 35,370 คน  

ในวันสิ้นปสหกรณฯ มีทุนดําเนินการทั้งสิ้น  ดังนี้

รายการ 2564
จํานวนเงิน(บาท)

2563
จํานวนเงิน(บาท)

1 ในวันสิ้นปสหกรณฯ มีทุนดําเนินการทั้งสิ้น 25,623,299,308.51 24,438,797,383.61
2 ในรอบปสหกรณฯ มีรายได 1,370,524,311.61 1,330,254,540.94
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รายการ 2564
จํานวนเงิน(บาท)

2563
จํานวนเงิน(บาท)

3 คาใชจาย 483,864,844.68 483,692,638.39
4 มีกําไรสุทธิ  886,659,466.93 846,561,902.55

3.2 ดานบริหารทั่วไป 
3.2.1 การมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบ มีการมอบหมายตามคําสั่ง

ของสหกรณ ฯ อยางถูกตองครบถวน ทุกคน
3.2.2 การมอบหมายงานในตําแหนงหนาที่ตาง ๆ  ทั้งประธาน  รองประธาน  

เหรัญญิกและเลขานุการ  และใหมีคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ รับผิดชอบอยางเหมาะสม  รวมทั้งมี
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการแตละคณะ  รวมทั้งคณะอนุกรรมการอ่ืน ๆ เปนการเฉพาะตาม
ภาระงานท่ีตองดําเนินการเปนระยะ ๆ อยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  หรืออนุกรรมการ  เดือนละ  1   ครั้ง

3.2.3 การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปบัญชี  2564  เพ่ือใหมีแนวทางในการ
ดําเนินงานประจําปและไดผลตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร   มีการจัดทําไดอยางรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น   

3.2.4 การกอสรางและการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ  มีการจัดหาตามความจําเปน
และเปนไปตามกรอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  มีการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ

สรุปขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
การบริหารจัดการงบประมาณ   คาใชจายตาง ๆ  ประจําปตามหมวดตาง ๆ ควร

มุงเนนถึงความประหยัด  ถูกตอง  และเกิดประโยชนสูงสุดตอสหกรณั ฯ และสมาชิกเปนสําคญั

3.3 งานดานการเงินและการบัญชี  
3.3.1 งานดานการเงิน

- สหกรณฯ มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป  จํานวน 768,214.80 บาท 
ถูกตองตรงตามบัญชี ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของนายเอนก คําจํารูญ ตําแหนง ผูจัดการสหกรณ             
ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด   

- การเบิกจายเงินจากบัญชีตาง ๆ  มีการขออนุมัติเบิกจาย มีการ
นําไปใชตามวัตถุประสงคของการอนุมัติเบิกจายอยางครบถวนทุกครั้ง เปนไปตามงบประมาณรายจาย
ที่ประชุมใหญกําหนด

- การรายงานผลการจัดเก็บเงินจากสมาชิก  ประกอบดวย  หุน  หนี้  
เงินฝาก  มีการจัดเก็บและรายงานผลการจัดเก็บอยางเปนระบบ  ทําใหทราบวาสมาชิกรายใดไมสงเงิน
ในแตละเดือนมาตลอด  รวมท้ังมีการแจงใหผูกูและผูค้ําประกันทราบ

- มีการแสดงรายการเงนิรอเรียกเก็บคงเหลือและเงินรอตรวจสอบ
คงเหลือของแตละเดือนมาตลอด พรอมแจงผูเกี่ยวของ   ไดมีการโอนเงินจากสมาชิกผานบัญชีธนาคาร
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ตาง ๆ ในของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  และมีบางสวนที่สมาชิกไมแจงรายละเอียดใหกับ
สหกรณฯ  เมื่อมีการโอนเงินเขาบัญชี  จึงเกิดมีเงินรอตรวจสอบคางในบัญชี  เปนจํานวนมาก  และ
สะสมเปนระยะเวลานาน  ไมสามารถจัดการไดเปนบางสวน  จึงเปนภารกจิที่ตองดําเนินการตอไป

สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
เงินรายการเงินรอตรวจสอบท่ียกมาจากปการเงิน 2563 รวมกับเงินรอ

ตรวจสอบที่เกิดขึ้นในปการเงิน  2564 แลวยกไปเปนเงินรอตรวจสอบในปการเงิน 2565 ควรไดรับ
การแกไขใหหมดไปหรือใหเหลือนอยที่สุด

3.3.2 งานดานบัญชี
- สหกรณฯ ใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด  และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัดทําระบบงานการเงินและบญัชีอยางเหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณธุรกิจ

- การบันทึกบัญชีของสหกรณฯ ครบถวน และมีเอกสารประกอบ
รายการบัญชีเพียงพอท่ีจะใชเปนหลักฐานทางบัญชี โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ

- การจัดทําบญัชียอย และทะเบียนตาง ๆ เชน เงินรับฝาก             
ทุนเรือนหุน และลูกหนี้เงินกู ดวยโปรแกรมระบบคอมพิ วเตอร ซ่ึงการประมวลผลขอมูล  เรียบรอย  
และตรงกับบัญชีคุมยอด  และบัญชีแยกประเภท

- มีการตรวจสอบและชี้แนะการดําเนินงานดานการเงินและบญัชี 
โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตอยางสมํ่าเสมอ  จึงทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  เกิดความ
มั่นคงตอสหกรณฯ

สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
สหกรณฯ ควรนํารายการและคําแนะนําของผูสอบบัญชีมาทําแผนการปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการ  เพื่อใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด

3.4 การใหสินเชื่อ  การลงทุน และหนี้สนิ
3.4.1 ดานสนิเชื่อ  

ประเภทเงินกู จํานวนราย จํานวนเงิน(บาท) เฉลีย่ตอสัญญา
1) เงินกูฉุกเฉนิ 1,014 40,706,900.00 40,144.87
2) เงินกูสามัญทั่วไป 2,385 2,610,873,700.00 1,094,705.95
3) เงินกูสามัญ  ATM 581 118,486,000.00 203,934.60
4) เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือ

ชวยเหลือสมาชิกในสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หรือ โควิด  19  (สค.)

1,576 263,631,000.00 167,278.55

5) เงินกูสามัญโครงการรวมหน้ีแก
สมาชิก(สร.)

2 7,394,000.00 3,697,000.00
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ประเภทเงินกู จํานวนราย จํานวนเงิน(บาท) เฉล่ียตอสัญญา
6) เงินกูสามัญโครงการรวมหน้ีแก

สมาชิก(สน.)
2 6,046,000.00 3,023,000.00

7) เงินกูสามัญโครงการเพ่ิมคุณภาพชีวิต
แกสมาชิก

2,040 5,895,083,500.00 2,889,746.81

8) เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเอ้ืออาทร
(สผ.)

1,293 36,916,620.00 28,551.14

9) เงินกูสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือสมัคร
เปนสมาชิกสมาคม ฯ (สฌ.)

107 1,273,560.00 11,902.43

10) เงินกูสามัญโครงการปรับโครงสราง
หนี(้ปพ.)

19 25,069,200.00 1,319,431.58

11) เงินกูขอปรับปรุงและแกไขปญหา
หนี้สิน(ปน.)

13 47,169,310.00 3,628,408.46

12) เงินกูพิเศษ(พป.) 4 8,800,000.00 2,200,000.00
13) เงินกูขอปรับปรุงและแกไขปญหา

หนี้สิน(พน.)
2 2,718,890.00 1,359,445.00

รวม 9,038 9,064,168,680.00

สรุปขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
1) การออกหลักเกณฑ ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ ควรใหรัดกุมและ

ครอบคลุม
2) ควรใหมีการติดตามลูกหนี้ที่หักเก็บไมไดอยางสม่ําเสมอ
3) คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการควรมีการพบปะกับลูกหนี้

ที่มีปญหาการหักเก็บไมได  เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาตอไป
4) คณะกรรมการและฝายจัดการตองตรวจสอบขอมูลอยางละเอียด 

รอบคอบ  กอนอนุมัติสินเชื่อ
3.4.2 ดานการลงทุน    

3.4.2.1 การลงทุนซื้อหุน / ตั๋วสญัญาใชเงินและอ่ืน  ๆ
รายการการลงทุน 2564

สัญญา / จํานวนเงิน
2563

สัญญา / จํานวนเงิน
1) ลงทุนระยะสัน้
- ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด ระยะเวลา 12 เดือน อัตราผลตอบแทนรอยละ  2.90 ตอป ั
ครบกําหนด  ป  2564

32,804,000.00
32,804,000.00  

170,000,000.00
32,804,000.00  

2) เงินลงทุน ระยะยาว  (กับสถาบนัการเงินอื่น) รวม
- หุน บริษัท สหประกันชีวิต  จํากดัั
- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากดั
- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยครไูทย  จํากัด

253,187,350.00  
200,000.00

32,804,000.00  
  183,350.00 

353,165,960.00
200,000.00

32,804,000.00
161,960.00
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รายการการลงทุน 2564
สัญญา / จํานวนเงิน

2563
สัญญา / จํานวนเงิน

- ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด  สหกรณลงทุนตั๋วสญัญาใชเงินระยะยาวกับชุมนมุ
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด จํานวน 11
ฉบับ ๆ ละ 20,000,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้

- ฉบับท่ี 1 – 6 อัตราตอบแทน รอยละ 3.15 ตอป        
ครบกําหนดป 2565  

- ฉบับท่ี 7 – 10  อัตราตอบแทน รอยละ 2.90 ตอป     
ครบกําหนดป 2565  

- ฉบับท่ี 11 อัตราตอบแทน รอยละ 2.90 ตอป
ครบกําหนดป   2566

11 ฉบับ 
(220,000,000.00)

16 ฉบับ
(320,000,000.00))  ))

สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
การลงทุนกับแหลงเงินทุนตาง ๆ ตองมีความมั่นคงและเชื่อถือได

เพ่ือรับประกันประสิทธิภาพประสิทธิผลในการลงทุน
3.4.2.2 ที่ดิน / อาคาร / อุปกรณ

1) อาคารสํานักงานหลังเกาที่ใหบริษัท ฮัก ฮัก จํากัด  
เชาพ้ืนที่  ในปบัญชี  2564 ตั้งแต 1  มกราคม 2564 ถึง 31  ธันวาคม  2564 เดือนละ 20,000 บาท      
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240,000      บาท

2) อาคารรานคาสวัสดิการสหกรณ/  / คาเชาสถานที่
วัน/เดือน/ป รายละเอียด จํานวนเงิน 

(บาท)
29 มกราคม 2564 รับรายไดจากการใหเชารานคาสวสัดิการสหกรณเดือนมกราคม 4,050.00
24 กุมภาพันธ 2564 รับรายไดจากการใหเชาสถานท่ี 200.00
25 กุมภาพนัธ 2564ั รับรายไดจากการใหเชาฯเดือนกุมภาพันธ 4,050.00
31 มีนาคม 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนมีนาคม   4,050.00
30 เมษายน 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนเมษายน   4,050.00  
31 พฤษภาคม 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนพฤษภาคม   4,500.00  
30  มิถุนายน 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนมิถุนายน     4,500.00  
30 กรกฎาคม 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนกรกฎาคม    2,250.00  
31 สิงหาคม 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนสิงหาคม      2,250.00  
30 กันยายน 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนกันยายน 2,250.00  
29 ตุลาคม 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนตุลาคม 2,000.00  
9 พฤศจิกายน 2564  รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนตุลาคม         250.00  
30 พฤศจิกายน 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนพฤศจิกายน 2,000.00  
30 ธันวาคม 2564 รับรายไดจาการใหเชารานคาสวัสดิการสหกรณเดือนธันวาคม       2,000.00  

รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 38,850.00
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สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
เนื่องจากปนี้มีโรคระบาดโควิด – 19 เขามา ทางสหกรณฯ ไดให

ความชวยเหลือตามมาตรการของนายทะเบียนสหกรณ ทําใหการเก็บคาเชาของสํานักงานสหกรณฯ
หลังเกา บริษัทฮัก ฮัก ฮัก จํากัด  ขอลดคาเชา ทางคณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติในท่ีประชุม                 
ลดจํานวนคาเชาลง ดังนี้  
-  มกราคม    2564  ถึง  มีนาคม      2564 ลดจํานวนคาเชาเหลือเดือนละ   20,000    บาท 

-   เมษายน     2564 ถึง   มิถุนายน   2564 ลดจํานวนคาเชาเหลือเดือนละ   20,000    บาท 
-   กรกฎาคม  2564 ถึง   กันยายน   2564 ลดจํานวนคาเชาเหลือเดือนละ   20,000    บาท
-   ตุลาคม      2564 ถึง   ธันวาคม   2564 ลดจํานวนคาเชาเหลือเดือนละ   20,000    บาท
-   สวนการเก็บคาเชารานคาสหกรณฯ ในแตละเดือนมีจํานวนรานคามาเชาไมเทากัน 

3.4.3   ดานหนี้สนิ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไมมีหนี้สนิ  แตไดขออนุมัติวงเงินกูยืมท่ี

ขอกูไวกับสถาบันการเงินภายนอกท้ังส้ิน  1,880   ลานบาท  (เงินกูยืมคงเหลือ 0.00)
- ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนสุเทพ 1,000 ลานบาท (เงินกูยืมคงเหลือ 0.00)

วงเงินลงทุนประจําป  2564   จํานวนไมเกิน                1,100     ลานบาท
วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  ประจําป 2564 9,000,000,000.00  ลานบาท

สรุปขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  บริหารงานโดยไมมีหนี้สินกับสถาบัน

การเงินใด ๆ ทั้งส้ิน
3.5 งานดานการรับฝากเงิน / ทุน / จัดซื้อจัดจาง และพัสดุครุภัณฑ  

3.5.1 ดานการรับฝากเงิน        
สหกรณฯ รับฝากเงินในระหวางปมี 10 ประเภท วันสิ้นปมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ

รายการรับฝาก 2564 2563
1.  จากสมาชิก
- เงนิรับฝากออมทรัพย 321,029,150.50 290,673,685.66
- เงนิรับฝากออมทรัพย  ATM 103,008,183.04  80,871,071.19  
- เงนิรับฝากออมทรัพยรอจายเบ้ียประกันชีวิต 112,782,882.15 111,567,201.79
- เงินรับฝากออมทรัพยกรณีพิเศษ       30,893,055.90 32,466,654.51
- เงนิรับฝากออมทรัพยเพ่ือประกนัหน้ี 30,048,420.75 42,364,844.22
- เงนิรับฝากออมทรัพยพิเศษ 10,504,397,255.65 9,753,959,078.08
- เงินรับฝากประจํา  12   เดือน 1,246,218,034.19  1,033,284,444.88  
- เงินรับฝากประจํา  24   เดือน 360,931,146.41 156,070,988.34

2.  จากสหกรณอ่ืน              203,695,586.11 475,484,189.71  
- เงินรับฝากออั มทรัพย 4,050,346.08 11,505,129.70
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รายการรับฝาก 2564 2563
- เงินรับฝากประจํา 199,645,240.03 445,979,060.01

เงินรับฝากทั้ง   10  ประเภท  ขอมูล   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2564
สมาชิกสามัญมีเงินฝากทั้งส้ิน จํานวน 9,648,366,054.71     บาท
สมาชิกสมทบมีเงินฝากทั้งส้ินั้ จํานวน 3,060,942,073.88     บาท
รวมเงินรับฝากจากสมาชิกสามัญและสมทบเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 12,709,308,128.59 บาท

  รวมเงนิรับฝากจากสหกรณอ่ืนเปนเงนิทั้งสิ้น     จํานวน   203,695,586.11 บาท  
  รวมเงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และสหกรณอ่ืน เปนเงนิทั้งสิ้น จํานวน

12,913,003,714.70     บาท
สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ

  ความเสี่ยงดานการตลาดในระหวางป  สหกรณฯ กําหนดอัตราดอกเบี้ย  
เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะตลาดทางการเงิน  อัตราดอกเบี้ย  โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก                
แตอยางไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ยังสูงกวาสถาบันการเงิน  ทําใหแหลงเงินทุนของสหกรณฯ   
จึงมาจากเงินรับฝากเปนสวนใหญ  นอกจากนี้ระหวางงวดสหกรณฯ มีการปรับปรุงรายการเงินรับฝาก   
โดยเฉพาะเงินกูที่ขยายงวดชําระ   ทั้งนี้สหกรณฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย  เพ่ือ
ตอบสนองตอความตองการและสรางความพึงพอใจแกสมาชิกทุกกลุม  เพ่ือระดมเงินทุน  รวมทั้ง
เพ่ือใหแขงขันกับคูแขงที่เปนสถาบันการเงินไดั

3.5.2  ดานทุน
     สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  มีทุนประเภทตาง ๆ และ

กองทุนของสหกรณ ฯ  
ทุนเรือนหุนวันตนป  มีจํานวน 10,237,487,870.00 บาท เพิ่มขึ้นระหวางป จํานวน 87,985,540.00
บาท  คงเหลือวันสิ้นปทางการเงนิ 2564  จํานวน 10,325,473,410 บาท ประกอบดวย

รายการ 2564 2563
ทุนของสหกรณฯ                                           
- ทุนเรือนหุน(มูลคาหุนละ  10  บาท) 10,339,434,460.00 10,237,487,870.00
- ทุนสํารอง 1,295,106,838.24 1,201,548,305.86

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ  ประกอบดวย 38,457,043.72 36,127,654.85
รวมทุนสะสม
- ทุนสาธารณประโยชน 6,733,658.44 7,428,257.45
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 15,361,393.07 12,361,393.07
- ทุนพัฒนาสหกรณฯ 16,361,992.21 16,338,004.33

เงินประกันสัญญา / เงินกองทุนตาง ๆ     97,245,620.79 109,247,735.69
- เงินประกันสัญญา    1,494,908.00 1,579,211.00
- กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน     18,362,112.78 18,732,098.75
- กองทุนสวัสดิการเจาหนาที่สหกรณฯ 3,849,053.91 4,017,193.91
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รายการ 2564 2563
- กองทุนเสริมสรางความม่ันคงสหกรณ ฯ 39,487,106.10 54,444,432.03
- เงนิสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ีสหกรณฯ 34,052,440.00 30,474,800.00

สรุปขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบดานทุนของสหกรณฯ ทั้งหมด ถูกตอง เปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับ ไมพบ
ขอบกพรอง

3.5.3 จัดซื้อจัดจาง และพัสดุครุภัณฑ  
3.5.3.1 การจัดซื้อจัดจางมีการขออนุมัติซื้อ ขออนุมัติจายทุกครั้ง
3.5.3.2 การดูแลทรัพยสิน การใชวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  อาคาร  

สถานที่  เปนไปตามระเบียบอยางมีประสิทธภิาพ
3.5.3.3 มีสัญญาจางลูกจางชั่วคราว(รายวัน)  ตําแหนงลูกจาง

ชั่วคราว(รายวัน)  ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด   โดยมีระยะเวลาการจาง  ตัง้แต วันที่  1  ั้
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  30 กันยายน  2564 จํานวน 1 ราย  คือ  นางสาววารุณี  เกียรติกองไพร  
อายุ  27 ป 5 เดือน  สญัญาเลขที่ 1 / 2564 หนังสือสัญญานี้ทําไว  ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  
ใชบุคคลค้ําประกันสัญญา     

             
3.5.3.4 มีสัญญาจางเจาหนั าที่ของสหกรณฯ ตําแหนงลูกจาง

ชั่วคราว(รายวัน)  โดยมีระยะเวลาการจาง   ตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันท่ี 30  กันยายน  
2564 จํานวน  1 ราย  คือ  นางสาวรัชดา ษมาติคราษฎร อายุ 23 ป 6 เดือน  สัญญาเลขท่ี 3 / 2564  
หนังสือสญัญานี้ทําไว ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 ใชบุคคลคํ้าประกันสัญญา     

3.5.3.5 มีสัญญาจางเจาหนาที่ของสหกรณฯ  ตําแหนงลูกจาง
ชั่วคราว(รายเดือน)  โดยมีระยะเวลาการจาง ตั้งแต วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ  
2565  จํานวน  1 ราย  คือ  นางสาวอภิรัญชญา  คําเสือ อายุ  24  ป 3 เดือน  สัญญาเลขท่ี  7/2564  
หนังสือสัญญานี้ทําไว  ณ  วันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2564 ใชบุคคลค้ําประกันสัญญา     

3.5.3.6 มีสัญญาจางเจาหนาที่ของสหกรณฯ ตําแหนงผูจัดการ  
จํานวน  1 ราย  คือ  นายเอนก  คําจํารูญอายุ 62 ป อัตราจาง  เดือนละ 59,660 บาท สัญญาเลขท่ี  
9 / 2564  หนังสือสัญญานี้ทําไว ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. ั 2564  ใชบุคคลค้ําประกันสัญญา 
หลักประกันสัญญา ฝากเงินไวกับสหกรณฯ บัญชีเลขที่  001 – 1 001996  จํานวนเงิน 107,649.60 
บาท ชื่อบัญชี นายเอนก  คําจํารูญ

สรุปขอสังเกตที่ไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
ขอใหใชจายเงินในการจัดซ้ือจัดจางตาง ๆ ใหเปนไปอยางประหยัด    ควรคํานึงถึงประโยชนอันสูงสดุ
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4) การติดตามผลการแกไขปรับปรุง
4.1 ผูตรวจสอบกิจการไดทําการตรวจสอบการดําเนินงาน และทางคณะกรรมการ

ดําเนินการไดศึกษาทบทวน แกไข ขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ เพ่ือควบคุม กํากับและติดตาม
การดําเนินการของสหกรณฯ ใหเปนไป ตามขอบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุมอยางเครงครัด

4.2 สหกรณฯ มีการตรวจสอบสถานะของสมาชิกผูใชบริการดานสินเชื่อและผูค้ํา
ประกันอยางรอบคอบมากข้ึน กอนพิจารณาอนุมัติลูกหนี้ทุกประเภทและมีมาตรการเฝาระวังปองกัน
หนี้เสียอยางใกลชิด

4.3 สหกรณฯ ไดจัดทําแผนงบประมาณลวงหนาและใชหลักเกณฑที่เหมาะสม คือ            
มีการใชขอมูลทางการเงินของปกอน  ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจและการเมืองมาประกอบพิจารณาในการ
จัดทําแผนดําเนินการของสหกรณ

5) เรื่องอ่ืน  ๆ 
5.1  จากท่ีเจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ปฏิบัติหนาที่และได

ทําการทุจริตตอหนาที่ทําใหเกิดความเสียหายแกสหกรณฯ  และถูกใหออกจากการปฏิบัติหนาท่ีใน
สหกรณฯ  (ธันวาคม  2559) พรอมกับทําการชดใชคาเสียหายใหกับทางสหกรณฯ ทั้ง  2  ราย  ราย
แรกไดทําการชดใชคาเสียหายใหกับทางสหกรณฯ เปนที่เรียบรอยแลว สวนอีกหนึ่งรายนั้น คือนางสาวั
ตรีรินทร หิรัญโรจนบดี คาเสียหายเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น    633,744.68  บาท ไดชดใชใหกับทางั้
สหกรณฯ มาแลว เปนจํานวนเงิน 137,000.00 บาท ยังเหลือเงินที่ผอนชําระอีกเปนจํานวนเงิน 
496,744.68 บาท ไดตกลงชดใชคาเสียหาย ใหกับทางสหกรณ ฯ เดือนละ  3,000  บาท  เปนประจํา
ทุกเดือน  และในรอบปทางบัญชี  2564  ไดผอนชําระดังน้ี

ครั้งที่  1   11   มกราคม       2564   โอนเงินชดใชคาเสียหาย     จํานวน         3,000.00       บาท
ครั้งที่  2   25   มกราคม       2564   โอนเงินชดใชคาเสียหาย     จํานวน         4,500.00       บาท
ครั้งที่  3   02   เมษายน        2564   โอนเงินชดใชคาเสียหาย     จํานวน         4,500.00       บาท
ครั้งที่  4   25   มิถุนายน       2564   โอนเงินชดใชคาเสียหาย     จํานวน         5,000.00       บาท
ครั้งที่  5   29   กรกฎาคม     2564   โอนเงินชดใชคาเสียหาย     จํานวน         4,500.00       บาท
ครั้งที่  6   26   ตุลาคม         2564   โอนเงินชดใชคาเสียหาย     ั้ จํานวน         3,000.00       บาท

รวมจายในรอบปทางบัญชี                        จํานวน         24,500.00      บาท
5.2 สมาชิกไดยื่นคํารองขออุทธรณ คําสั่งใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ

เพ่ือกลับเขามาเปนสมาชิกใหมในรอบปบัญชี  2564  จํานวน 7 ราย ดังน้ี
รายท่ี  1 นายทองสุข   ตื้อแกว ( 037432 )  อายุ  55  ป   สมาชิกสมทบ

ของ  นางอุบล  ตื้อแกว ( 031951)  สังกัด  โรงเรียนบานปาไมแดง มีภาระที่ตองชําระรายเดือนกอน
ถูกใหออกดังนี้

1) มีทุนเรือนหุน  36,700 /100  บาท
2) หนี้  สห 409/63 จํานวน  26,245 บาท (เฉพาะเงินตน) / 

500 บาท ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ขอ  43 (2), (5)  ตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดที่  48 / 2 / 2564   ครั้งที่  8 / 2564  เมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2564 ไมมีภาระหนี้
คงคาง  เน่ืองจากโอนหุนชําระหน้ีครบถวนแลว หากท่ีประชุมใหญ  (ประชุมเดือนมกราคม  ของทุกป )   
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พิจารณาแลวมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิก นายทองสุข ตื้อแกว  ตองมีทุนเรือนหุน ถึงสิ้นเดือนมกราคม   
2565  จํานวน 37,800  บาท 

รายท่ี  2 นายวรเดช   จันทะศรี  ( 039620 )  อายุ  71  ป  เปนสมาชิก
สมทบของ  นางสาวพนิดา  จันทะศรี ( 028240 )  สังกัดโรงเรียนบานใหมหนองบัว  มีภาระที่ตอง
ชําระรายเดือน  กอนถูกใหออกดังนี้

1) มีทุนเรือนหุน  40,100 /100  บาท
2) หน้ี สห 2073/62 จํานวน 24,139.50 บาท (เฉพาะเงินตน) 

/500 บาท ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ขอ  43 (2), (5)  ตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดที่  48/2/2564  ครั้งที่  9/2564  เม่ือวันท่ี  30 สิงหาคม  2564 ไมมีภาระหน้ีคงคาง  
เน่ืองจากโอนหุนชําระหน้ีครบถวนแลวหากที่ประชุมใหญ (ประชุมเดือนมกราคม  ของทุกป )  พิจารณา
แลวมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิก นายวรเดช จันทะศรี ตองมีทุนเรือนหุน  ถึง  สิ้นเดือน  มกราคม   2565   
จํานวน  41,300  บาท 

รายที่  3 นางพร  จันทะศรี ( 039619 ) อายุ  66  ป  เปนสมาชิกสมทบ
ของ นางสาวพนิดา  จันทะศรี ( 028240 )  สังกัดโรงเรียนบานใหมหนองบัว  มีภาระที่ตองชําระราย
เดือนกอนถูกใหออกดังนี้

1) มีทุนเรือนหุน  40,100/100  บาท
2) หน้ี  สห 2074/44 62  จํานวน  24,152.70 บาท (เฉพาะเงินตน)/

500 บาท  ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ขอ  43 (2), (5) ตามมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ  ชุดที่  48/2/2564  ครั้งที่  9/2564  เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2564ไมมีภาระหนี้คงคาง  
เน่ืองจากโอนหุนชําระหน้ีครบถวนแลวหากที่ประชุมใหญ (ประชุมเดือนมกราคมของทุกป )  พิจารณา
แลวมีมตใิหกลับเขาเปนสมาชิก นายพร จันทะศรี    ตองมีทุนเรือนหุน  ถึง  สิ้นเดือน  มกราคม   2565   
จํานวน  41,300  บาท 

รายท่ี  4  นางอัมพันธ  ฤกษอินทรีย (046378) อายุ  62  ป  สมาชิกสมทบ
ของนายศิริพงษ  ษ ฤกษอินทรีย(037796)  สังกัดบํานาญวิทยาลัยเทคนิค(ถึงแกกรรม  กรกฎาคม  2561)  
มีภาระที่ตองชําระรายเดือน  กอนถูกใหออกดังนี้

1) มีทุนเรือนหุน  36,700 /100  บาท
2) ภาระหนี้ตามสัญญา สห 2360/60 จํานวน  5,620 บาท 

(เฉพาะเงินตน)/500 บาท ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ ขอ 43 (2),(5) ตามมติ
คณะกรรมการดําเนินการ  ชดุที่  48/2/2564   ครั้งท่ี 9/2564  เมื่อวันท่ี  30  สิงหาคม  2564 ไมมี
ภาระหนี้คงคาง  เนื่องจากโอนหุนชําระหน้ีครบถวนแลว หากที่ประชุมใหญ (ประชุมเดือนมกราคม  
ของทุกป) พิจารณาแลวมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิก  ตองมีทุนเรือนหุน  ถึง  สิ้นเดือน  มกราคม   2565   
จํานวน  36,700  บาท 

รายท่ี  5  นางมัชฌิมา   ถายศ (028147)  อายุ  55  ป  สมาชิกสามัญ สังกัด
บํานาญศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ (ลาออกจากงาน)  มีภาระที่ตองชําระรายเดือน  
กอนถูกใหออกดังนี้
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1) มีทุนเรือนหุน  456,220 /100  บาท
2) ภาระหนี้รวม  2  สญัญา  ดังน้ี

2.1 ภาระหนี้ตามสญัญา สร 108/56 จํานวน  
2,909,530.38 บาท  (เฉพาะเงินตนยังไมไดรวมดอกเบ้ีย)/ผอนชําระรายเดือน  19,360   บาท
   2.2 ภาระหนี้ตามสัญญา  สก  1361 / 56  จํานวน  
176,717.94 บาท  (เฉพาะเงินตนยังไมไดรวมดอกเบี้ย)/ผอนชําระรายเดือน  1,800 บาท+ดอกเบี้ย
ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ขอ  43 (2), (5)  ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  
48/2/2564  ครั้งที่  9/2564  เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 หากที่ประชุมใหญ (ประชุมเดือนมกราคม  
ของทุกป) พิจารณาแลวมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิก ตองดําเนินการชําระคาหุนและภาระหนี้ที่คางชําระ
ใหเปนปกติ  ถึง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 

รายท่ี 6  นายสุริยันต  ทันดร (032790)  อายุ  63  ป  สมาชิกสามัญ   สังกัดั
บํานาญสันกําแพง  มีภาระท่ีตองชําระรายเดือน  กอนถูกใหออกดังนี้

1) มีทุนเรือนหุน  280,420/100  บาท
2) ภาระหนี้รวม 4  สัญญา  ดังนี้ั

2.2.1 ภาระหนี้ตามสญัญา พร 27/57 จํานวน 2,857,983.29   
บาท  (เฉพาะเงินตนยังไมไดรวมดอกเบ้ีย) / ผอนชําระรายเดือน  17,240   บาท

2.2.2 ภาระหนี้ตามสญัญา ปพ  67/57  จํานวน  1,132,101.38   
บาท  (เฉพาะเงินตนยังไมไดรวมดอกเบ้ีย) / ผอนชําระรายเดือน  6,870  บาท

2.2.3 ภาระหนี้ตามสญัญา  ปพ  68 / 57  จํานวน  46,349.35  
(เฉพาะเงินตนยังไมไดรวมดอกเบี้ย) / ผอนชําระรายเดือน  290   บาท

2.2.4 ภาระหนี้ตามสญัญา  ปพ  69 / 57  จํานวน  35,646.33  
(เฉพาะเงินตนยังไมไดรวมดอกเบี้ย) / ผอนชําระรายเดือน 300  บาท  ถูกใหออกจากการเปนสมาชิก
ตามขอบังคับ  ขอ  43 (2), (5)  ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  48/2/2564   ครั้งที่  9/ 
2564  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564 หากที่ประชุมใหญ (ประชุมเดือนมกราคม ของทุกป) พิจารณา
แลวมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิก   ตองดําเนินการชําระคาหุนและภาระหน้ีที่คางชําระใหเปนปกติ  ถึง 
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 

รายท่ี  7  วารอยตรีหญิงจรรยา   ใจคํา  (061281)  อายุ  43  ป  สมาชิกสมทบ   
สังกัดแมอาย  โอนตางจังหวัด ตนสังกัดเดิมของสมาชิกแจงสหกรณ ฯ   วายายไปราชประชานุเคราะห  
34 จ. แมฮองสอน แตสมาชิกไมไดดําเนินการแจงสหกรณ ฯ  ตามระเบียบวาดวยการโอนสมาชิก
ระหวางสหกรณ  พ.ศ. 2557 มีภาระที่ตองชําระรายเดือน  กอนถูกใหออกดังน้ี

1) มีทุนเรือนหุน  10,220 / 100  บาท
ถูกใหออกจากการเปนสมาชิกตามขอบังคับ  ขอ  43 (2)  , (5)  ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ  ชุด
ที่  48 / 2 / 2564   ครั้งที่  11 / 2564  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564 หากที่ประชุมใหญ (ประชุม
เดือนมกราคม ของทุกป)  พิจารณาแลวมีมติใหกลับเขาเปนสมาชิก ตองดําเนินการชําระคาหุนใหเปน
ปกติ ถึง สิ้นเดือน มกราคม 2565 และตองดําเนินการทําเรื่องโอนยายสมาชิกระหวางสหกรณตาม
ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ พ.ศ. 2557
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สรุปขอสังเกตท่ีไดจากการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
1. ขอใหทางคณะกรรมการดําเนินการ เรียกอดีตเจาหนาที่ มารับทราบ หรือมา

ประนอมหน้ี หรือมารับทราบการจายชําระหน้ีที่มีอัตราลดนอยลงที่พอจะผอนชําระหน้ีได  เนื่องจาก
อดีตเจาหนาที่รายนี้  มีรายไดที่ไมแนนอน หากจะยึดทรัพยก็คงไมคุมกับคาหนี้

2. การออกแบบเอกสาร ในใบคํารองขอกู  ระเบียบ   ขอบังคับตาง ๆ ควรให
ครอบคลุมและรัดกุมมากกวานี้ จะไดไมมีปญหาเกิดข้ึนมาภายหลงั

ขาพเจาและคณะในฐานะผูตรวจสอบกิจการ ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ ตลอด
จนถึงผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคน  ที่อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการเปนอยางดี  
และขอขอบคุณผูแทนสมาชิกทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหขาพเจาพรอมคณะเปนผูตรวจสอบ
กิจการ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

          
                                      ลงชื่อ

(นายนิรุติ       หาญใจ)ยนิรติ หาญใจ)
รองประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการ

รักษาการในตําแหนงประธานคณะกรรมการผูตรวจสอบกิจการ

ลงชื่อ
(นายอนันต   คําหนอแกว)                                         (นายอุดม  สุวรรณเวียง)                            

        ผูตรวจสอบกิจการ     ผูตรวจสอบกิจการ

                                 ลงชื่ออ
( ุ ู )(นายวรพจน  พมตระกล)

ผูตรวจสอบกิจการ

เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ
ที่ประชุม       ………………………………………………………………………………
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3.3 รายงานผลประโยชนและคาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูจัดการ            
ผูมีอํานาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของสหกรณ ประจําป  2564 (1 มกราคม-31 ธันวาคม 2564)

รายงานรายละเอียดการเปดเผยผลประโยชนและคาตอบแทนกรรมการ 
ผูจัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการและท่ีปรึกษาของสหกรณฯ เพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงตาม
มาตรา 89/2 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 วาดวยการดําเนินงานและกํากับดูแลสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งประกาศใชบังคับตั้งแตวันท่ี 10 กมุภาพันธ 2564 โดยหมวดที่ 
4 เรื่อง การกํากับดูแลดานธรรมาภิบาลของสหกรณ ขอ 14 (1) ใหแจงผลประโยชนและคาตอบแทน                
ของกรรมการ ผูจัดการ  ผูมีอํานาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณไดรับจากสหกรณในปบัญชี                 
ที่ผานมา สหกรณฯ จึงรายงานรายละเอียดคาตอบแทนของคณะกรรมการ  ผูจัดการและผูมีอํานาจ           
ในการจัดการที่ปรึกษาของสหกรณฯ ในป  2564  ที่เปนตัวเงินไวในรายงานประจําป ดังนี้

ที่ ชื่อ-สกุล
ตําแหนง

คณะกรรมการ โบนัส 1 โบนัส 2

เงินเดือน
และเงิน
ประจํา
ตําแหนง

คาตอบแทนคาตอบแทนคาาเบี้ ยงยเลีย้
พพาหนะ

คาเบี้ย
ประชุม รวม

คณะกรรมการ ชุดท่ี  48/2/2564
1 นายไพบูลย  พุทธวงค ประธานกรรมการ 65,040 27,600 92,640
2 นายสนั่น  กันธพงษ รองประธาน 250,000 300,000 163,200 40,800 754,000
3 นายสมคิด วงศสุนทร รองประธาน 250,000 300,000 100,280 34,200 684,480
4 นายยงยุทธ  ขัดผาบ เลขานุการ 250,000 300,000 50,520 21,600 622,120
5 นางสุดธิดา  นิ่มนวล เหรัญญิก 260,000 300,000 49,240 24,000 633,240
6 นายวินิตย  กนัธรรม กรรมการ 38,540 34,200 72,740
7 นายชัชวาล  วิเศษคุณ กรรมการ 250,000 300,000 92,180 39,600 681,780
8 นายประพันธ  อูปเงนิ กรรมการ 39,960 31,800 71,760
9 นายธวัช พรหมพิจารณ กรรมการ 42,220 31,800 74,020
10 นายไพศาล  จันทรไชย กรรมการ 25,760 23,400 49,160
11 นายมนตรี คําปน กรรมการ 250,000 300,000 18,320 25,200 593,520
12 นายนิพนธ รัตนนิลอมร กรรมการ 36,440 26,400 62,840
13 นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท กรรมการ 35,520 33,000 68,520
14 นายถวิล  สุวรรณ กรรมการ 73,440 25,800 99,240
15 นายไพศาล   เนตรสุรา กรรมการ 52,880 25,800 78,680
16 นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณั ที่ปรึกษา 64,000 64,000
17 นายสวงษ    ไชยยา ที่ปรึกษา 22,000 22,000
18 นายธนากร  เมนแตม ที่ปรึกษา 24,000 24,000
19 นายเดชนะ   สิโรรส ที่ปรึกษา 14,000 14,000
20 นายสมพงศ  พรมจันทร ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
21 ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนธิิ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
22 ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
23 นางวรางคณา  ไชยเรือน ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
24 นายพัฒนพงศ พวงทอง ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
25 นายชัยนนท  นิลพฒัน ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
26 นายสุทธิดล  พุทธรักษ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 12,000 12,000
27 นายเอนก  คําจํารูญ ผูจัดการ 156,647.63 824,500 30,100 6,600 1,017,847.63

31

รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด



ท่ี ช่ือ-สกุล
ตําแหนง

คณะกรรมการ โบนัส 1 โบนัส 2

เงินเดือน
และเงนิ
ประจํา
ตําแหนง

คาตอบแทนคาตอบแทน คาเบ้ียเล้ี งาเบี้ยเลีย้
พาหนะ

คาเบี้ย
ประชุม รวม

คณะกรรมการ ชดุท่ี  48/1/256// 3
28 นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ ประธานกรรมการ 300,000 300,000 2,700 5,400 608,100
29 นายธนากร  เมนแตม รองประธาน 285,000 300,000 4,320 4,800 594,120
30 นายประเวทย  สันยาย รองประธาน 285,000 300,000 2,400 4,800 592.200
31 นายประพันธ จิโนดวง เลขานกุาร 280,000 200,000 3,780 4,200 487,980
32 นายจักรพันธ เทพคุณ เหรญัญิก 280,000 200,000 2,100 4,200 486,300
33 นายนพดล  สุริยะสาร กรรมการ 270,000 300,000 5,040 3,600 578,640
34 นายจํารัส  คํามูล กรรมการ 270,000 300,000 1,800 3,600 575,400
35 นายอํานวย  รัตนมงคล กรรมการ 270,000 300,000 1,440 3,600 575,040
36 นายนิวัฒน  นลิแกว กรรมการ 250,000 250,000

รวมทั้งส้ิน 4,156,647.63 4,000,000 824,500 208,000 937,220 486,000 10,612,367.63

เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ
ที่ประชุม       ………………………………………………………………………………

3.4 ขอเสนอแนะของสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหมและ และสํานักงาน
ตรวจบญัชีสหกรณเชียงใหม
…………………………………………………………………………………………………………...…...……………………………
………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………
………………………………………………...…...………………………………………………………………………………………
……………….……….…………………………………………………………………………………………………………...…...…
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…….……….………………………………………………………………………………………..…………………...…...……………
……………………………………...…...…………………………………………………………………………………………………
…….……….…………………………………………………………………………………………………………...…...……………
………………………………………………………………………………………….……….…………..………………………………
…………………………….……….………………………………………………………………………………………………………
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เรียนเสนอเพ่ือโปรดทราบ
ที่ประชุม       ………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564
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เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
ที่ประชุม  ………………………………………………………………………………
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4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2564
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด มีกําไรสุทธ ิ   ณ วนัที่ 31   ธนัวาคม

2564 จํานวนเงินทั้งส้ิน 886,659,466.93 บาท คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ 
พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564 มีรายละเอียดดังน้ี :-

ป  2563
จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละดเปนรอยล
ของกําไร
สุทธิ

รายการ ป  2564
จํานวนเงิน

คิดเปนรอยละคิดเปนรอยล
ของกําไรสุทธิของกําไรสุทธิ

93,447,269.61 11.04 1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละสบิของกําไรสุทธิ 99,479,239.07 11.22 

30,000.00 0.00 2. เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใน
อัตรารอยละหนึ่งของกําไรสุทธิ  แตไมเกินสาม
หมื่นบาท

30,000.00 0.00 

544,818,216.30
(5.40%)

64.36
 

3. เงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง(ไมเกินรอยละสิบ)
(5.35%)

547,160,241.49 61.71
 

177,066,416.64
(14.00%)

20.92 4. เงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ย
เงินกูในระหวางป (15.00%)

197,989,986.37 22.33

12,000,000.00 1.42 5. เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน             
รอยละสิบของกาํไรสุทธิ

12,000,000.00 1.35 

3,000,000.00 0.35 6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละสอง
ของทุนเรือนหุนที่มีอยูเมื่อสิ้นปนั้น

3,000,000.00 0.34 

5,200,000.00 0.61 7. ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละสิบของกําไร
สุทธิ

7,000,000.00 0.79 

 1,000,000.00 0.12 8. เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ  8,000,000.00 0.91 

10,000,000.00 1.18 9. เงินกองทุนเสริมสรางความมั่นคง 12,000,000.00 1.35

846,561,902.55 100.00    886,659,466.93 100.00 

ผลการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 สรุปไดดังนี้

1.  เปนเงินปนผล-เฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกตามขอ 3. และขอ 4. จํานวนเงิน 745,150,227.86 รอยละ 84.04

2.  เปนการพัฒนาสหกรณโดยรวมตามขอ 1., ขอ 6.,ขอ 8 จํานวนเงิน 110,479,239.07 รอยละ 12.47

3.  เปนสวัสดิการแกสมาชิกตามขอ 7.และขอ 9.  จํานวนเงิน 19,000,000.00 รอยละ 2.14

4.  เปนโบนัสกรรมการ และเจาหนาท่ี ตามขอ 5. จํานวนเงิน 12,000,000.00 รอยละ 1.35

5.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามขอ 2. จํานวนเงิน 30,000.00 รอยละ 0.00

รวมเปนเงิน 886,659,466.93 รอยละ 100.00

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มตทิี่ประชุม  ………………………………………………………………………………
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4.3 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก   
ถึงคราวออกตามวาระ

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือ
เลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด วาดวยการ
สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564 แทนตําแหนงที่วางจํานวน 7 คน จึงขอเสนอรายชื่อ
บุคคล เพ่ือใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ โดยอยูในวาระ 2 ป คอื ป 2565-2566

บัดน้ี คณะกรรมการการเลือกตั้ งระดับกลุมหนวยบริการตาง ๆ ได
ดําเนินการเลือกตั้งผูแทนระดับหนวยบริการ เรียบรอยแลว ดังน้ี

หมายเหตุ :    1. นายไพบูลย  พุทธวงค  ประธานกรรมการ ยังอยูในวาระที่ 1 ปที่ 2
                  2. กรรมการที่ยังอยูในวาระที่ 1 ปที่ 2 จาํนวน 7 คน ดังรายชื่อตอไปนี้  

ที่ กลุมหนวยบริการ หนวยบริการ ชื่อ – สกุล
1 กลุมหนวยบริการ ที่ 2 เวียงพิงค 2 นายไพศาล จันทรไชย
2 กลุมหนวยบริการ ที่ 6 อําเภอพราว นายไพศาล   เนตรสุรา
3 กลุมหนวยบริการ ที่ 7 อําเภอสันทราย นายวินิตย  กันธรรม
4 กลุมหนวยบริการ ที่ 8 อําเภอแมริม นายประพันธ อูปเงิน
5 กลุมหนวยบริการ ที่ 11 อําเภอหางดง นายวิเชียร  ตียาสุนทรานนท
6 กลุมหนวยบริการ ที่ 12 อําเภอสันปาตอง นายนิพนธ  รัตนนิลอมร
7 กลุมหนวยบริการ ที่ 13 อําเภออมกอย นายถวิล  สุวรรณ

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม  ………………………………………………………………………

ที่ กลุมหนวยบริการ หนวยบริการ ชื่อ – สกุล
1 กลุมหนวยบริการ ที่ 1 เวียงพิงค 1 นายอนันต  สุวรรณคะโต
2 กลุมหนวยบริการ ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นางอุบล  มาตัน
3 กลุมหนวยบริการ ที่ 4 อําเภอเมือง นายวัลลภ  รุจริาภา
4 กลุมหนวยบริการ ที่ 5 อําเภอสันกําแพง นายอํานวย  รตันะ
5 กลุมหนวยบริการ ที่ 9 อําเภอฝาง นายกําจรเดช  พรหมสวัสดิ์
6 กลุมหนวยบริการ ที่ 10 อําเภอไชยปราการ นายสามารถ  พรหมชัย
7 กลุมหนวยบริการ ที่ 14 อําเภอจอมทอง นายสมเกียรติ  สุทธหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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4.4 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ วาระป พ.ศ. 2565-2566
ตามท่ีผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563-2564 ไดครบวาระลง และสหกรณ

ไดกําหนดระเบียบสหกรณฯวาดวยการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ  พ.ศ.2563 และเพ่ือใหการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ มีมาตรฐานและเปนเครื่องมือในการสรางความโปรงใสแกการ
ดําเนินการของสหกรณ รวมทั้งผูตรวจสอบกิจการสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ตรวจสอบกิจการ ซึ่งจะเปนผลดีแกสหกรณฯ และเปนการรักษาผลประโยชนของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด โดยคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กลาง จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณฯวาดวยการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2564 และ 
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการเลือกตั้งและอํานาจหนาที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2564 ได
ดําเนินการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด เรื่อง ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร
และการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565-2566 จากผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (1) จํานวน 1 คน 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (2) จํานวน 5 คน 
บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกลาง ไดดําเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบ

กิจการ เรียบรอยแลว ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (1) 
หหมายเลข ช่ือ-สกุล หนวยบริการ ผลคะแนน

1 นางวิภาพรรณ  ติปญโญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามระเบียบ ขอ 8 (2) 
หหมายเลข ช่ือ-สกุล หนวยบริการ ผลคะแนน

1 นายดวงคํา  คําจันทร อําเภอสันปาตอง
2 นายณัฐพงศ  มะโนคํา อําเภอแมอาย
3 นายวิสุทธิ์  หอมมณี อําเภอแมแตง
4 นายสงกรานต  จันทรตะ อําเภอฮอด 
5 นายอารักษ  หาญฤทธิ์ อําเภอเมือง

จงึขอเสนอรายชื่อบุคคลดังตอไปนี้ ตอที่ประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบ
กิจการและผูตรวจสอบกิจการสํารอง ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ประจําป 2565-2566 
ดังน้ี

คณะผูตรวจสอบกิจการ 5 คน คือ
1) .....................................................................
2) .....................................................................
3) .....................................................................
4) .....................................................................
5) .....................................................................
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โดยมี ........................................................................เปนประธาน
คณะผูตรวจสอบกิจการ

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม  ………………………………………………………………………

4.5 พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ และผูตรวจสอบกิจการ พิจารณากําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการดําเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักด์ิ ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการและในสหกรณฯ คาพาหนะคณะกรรมการ หนวยบริการ 
และผูแทนสมาชิกที่ประชุมในหนวยบริการและประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หนวยบริการ

4.5.1 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการ อ่ืน ๆ
ผูแทนสมาชิก  ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ  ใหไดรับคาเบี้ยประชุมในอัตราคร้ังละ 600.00  บาท

4.5.2 คาเบี้ยเล้ียงคณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ ผูแทน
สมาชิก ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ  ใหไดรับคาเบี้ยเลี้ยงในอัตราคร้ังละ  600.00 บาท

4.5.3 คาพาหนะสําหรับกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ ผูแทน
สมาชิก ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ  ใหไดรับคาพาหนะ ตามหลักเกณฑดังนี้

หลักเกณฑการจายคาพาหนะ
ลําดับ หนวยบริการ คคาพาหนะ (บาท)

1 เวียงพิงค 1 240.00
2 เวียงพิงค 2 240.00
3 เทศบาล 240.00
4 มหาวิทยาลัยแมโจ 300.00
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 240.00
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 240.00
7 อําเภอเมือง 240.00
8 อําเภอดอยสะเก็ด 300.00
9 อําเภอสันกําแพง 300.00
10 อําเภอแมออน 300.00
11 อําเภอพราว 780.00
12 อําเภอสันทราย 300.00
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หลักเกณฑการจายคาพาหนะ
ลําดับ หนวยบริการ คคาพาหนะ (บาท)
13 อําเภอแมแตง 540.00
14 อําเภอแมริม 300.00
15 อําเภอสะเมิง 600.00
16 อําเภอเชียงดาว 720.00
17 อําเภอไชยปราการ 960.00
18 อําเภอฝาง 1,140.00
19 อําเภอแมอาย 1,200.00
20 อําเภอเวียงแหง 1,260.00
21 อําเภอสารภี 300.00
22 อําเภอหางดง 300.00
23 อําเภอสันปาตอง 300.00
24 อําเภอแมวาง 540.00
25 อําเภอดอยหลอ 540.00
26 อําเภอฮอด 780.00
27 อําเภอดอยเตา 840.00
28 อําเภออมกอย 1,260.00
29 อําเภอจอมทอง 600.00
30 อําเภอแมแจม 1,140.00
31 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 1,140.00

4.5.4 คาพาหนะประชุมคณะกรรมการหนวยบริการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ
ผูแทนสมาชิก ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการที่สังกัด  ใหไดรับในอัตราคร้ังละ 120.00 บาท เมื่อเขารวม
ประชุม ณ หนวยบริการ และการเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ณ หนวยบริการที่สังกัด            
ใหไดรับคาพาหนะในอัตราคร้ังละ 120.00 บาท 

4.5.5 คาเบ้ียเล้ียง/คาพาหนะ/คาเชาที่พักเหมาจายในการเดินทาง
ปฏิบัติงานของกรรมการและเจาหนาที่สหกรณใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  
จํากัด  วาดวยคาใชจายในการเดินทางของกรรมการและเจาหนาที่ พ.ศ. 2557  ขอ 8. ในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการและเจาหนาที่ ใหเบิกคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พักเหมา
จายในอัตราและเง่ือนไข ดังตอไปน้ี
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1) ภาคเหนือ
1.1) จํานวน 1 วัน 4,000 บาท
1.2) จํานวน 2 วัน 5,100 บาท
1.3) จํานวน 3 วัน 6,200 บาท

2) ภาคกลาง
2.1) จํานวน    1–2 วัน 6,100 บาท
2.2) จํานวน       3  วัน 7,200 บาท

3) ภาคใต – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1) จํานวน    1–2 วัน 7,100 บาท
3.2) จํานวน       3    วัน   8,200 บาท

4) ภายในจังหวัด วันละ 800 บาท
4.5.6 คาตอบแทนที่ปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  ใหไดรับคาตอบแทน

ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  วาดวยท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ               
พ.ศ. 2557  ขอ 8. คาตอบแทนของที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการดําเนินการเปนคราวๆ ตามวาระของคณะกรรมการดําเนินการแตละชุด

4.5.7 คาตอบแทนการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565-
2566 ทั้งน้ี ในป 2565 ไดขอตั้งงบประมาณตามแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2565              
ในหมวด 2 หมวดคาตอบแทน 2.3 และหมวด 3  หมวดคาใชสอย 3.2(3)

หมายเหตุ   ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ:  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม  จํากัด  พ.ศ. 2562
“ขอ 72. (5) พิจารณากําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการหรือ

กรรมการอ่ืน ๆ และผูตรวจสอบกิจการ
  (9) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรึกษา  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผูปฏิบัติงานใน
หนวยบริการ

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม  ………………………………………………………………………………
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4.6 พิจารณาแผนพัฒนาสหกรณฯ และงบประมาณรายไดย -รายจายประจําป 2565

แผนพัฒนาสหกรณและประมาณการรายรับ-รายจายประจําป 2565

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนสหกรณชั้นนําระดับประเทศท่ีมั่นคงดวยหลักธรรมาภิบาล  บริการดวยเทคโนโลยี 

สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารทางการเงินที่สรางความเขมแข็ง ม่ันคง ตามเกณฑมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงกับหนวยงานสหกรณ สถาบันการเงินและ

สมาชิก
4. จัดสวัสดิการอยางท่ัวถึงเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
5. สงเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและขบวนการสหกรณ

เปาหมายสูงสุด (Ultimate Goals)
สหกรณเปนองคกรที่มีความม่ันคงและพ่ึงตนเองได เพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ

สมาชิก

เปาประสงค (Goal) 
1. บริหารจัดการสหกรณภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. การบริการของสหกรณสรางความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
3. ระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครบถวน ถูกตองและทันเวลาเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการที่มปีระสิทธภิาพ
4. สมาชิกสหกรณมีความเช่ือม่ันศรัทธาตอการบริหารจัดการของสหกรณ

คานิยมรวม (Core Values)
  ซื่อสัตย ใสใจ มุงม่ัน มั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategy)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1   ยกระดับการบริหารเงินทุนสูความม่ันคงอยางยั่งยนื
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   พัฒนาบุคลากรของสหกรณเปนมืออาชพี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3   บริหารจัดการสหกรณดวยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4   เทคโนโลยีสารสนเทศถูกตอง ครบถวน ปลอดภัยเปนปจจุบัน
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แผนพัฒนาสหกรณฯ ประจําป 2565  
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารเงินทุนสูความมั่นคงอยางยั่งยืน

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คา

เปาหมาย
ป 2565

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มมุ
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1. ระดมทุนภายในย สัดสวนเงินรับฝาก
ของสมาชิกตอทุน
เรือนหุนเพิ่มขึ้น

รอยละของเงินรับฝาก
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา

12,890 
ลบ.

/610 ลบ.

11,913.00 ลบ.
/254.16 ลบ.
คาเปาหมาย

580 ลบ.

โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการการเงินและการลงทุน
อยางมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

1. ถือหุนรายเดือน
    ตามระเบียบ
2. สงเสริมใหสมาชิก
   ฝากเงิน

คณะอนุกรรมการ   
การลงทุน

(กลุมงานการเงิน   
และกลุมงาน
วิเคราะหเงิน

ลงทุนและบญัชี)
2. เพิ่มทุนสํารอง อัตราจัดสรรทุน

สํารองเพิ่มขึ้นทุกป
รอยละของการจัดสรรกําไร
สุทธิเปนทุนสํารองเพิ่มขึ้น
จากปที่ผานมา

11.41% 11.22%
คาเปาหมาย

11.21%

3. จัดสรรกําไรสุทธิ
    เปนทุนสํารอง
    เพิ่มขึ้นรอยละ 
    0.20 ตอป

3. ยกระดับ
   ประสิทธิภาพ
   การบริหาร
   เงินทุน

เงินทุนของ
สหกรณมีความ
มั่นคงและเขมแขง็

1. จํานวนครั้งในปของการ
   ออกนโยบายที่เปนลาย
   ลักษณอักษรเกี่ยวกับ
   การบริหารการลงทุน

1 ครั้ง 5 ครั้ง
คาเปาหมาย

1 ครั้ง

4. บริหารสภาพคลอง
    ทางการเงินและ
    ธุรกิจสมัพันธ
    ทางการเงิน

2. รอยละของหนี้สินรวม
    ของสมาชิกตอสินทรัพย
    ดําเนินงานลดลงจากปที่
    ผานมา

93.60% 92.51%
คาเปาหมาย

94%

ส งเสริ มให สมาชิก
ออมเงินและมีวินัย
ทางการเงิน

69

รายงานกิจการประจําป 2564 สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด



ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารเงินทุนสูความมั่นคงอยางยั่งยืน

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คา

เปาหมาย
ป 2565

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มุม
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3. รอยละของทุน
    ดําเนินงานที่สหกรณฯ
    ทําธุรกรรมเชื่อมโยงกับ
    สหกรณ

5% 5.33%
คาเปาหมาย

5%

6. นําเงินไปลงทุน
    กับสถาบันการเงิน
    หรือสหกรณที่
    มั่นคง

คณะอนุกรรมการ   
การลงทุน
(กลุมงานการเงิน    
และกลุมงาน
วิเคราะหเงิน
ลงทุนและบญัชี)

4. รอยละของสมาชิกชําระ
    หนี้แกสหกรณฯ ได
    ตามปกติที่เรียกเก็บ

99.06% 99.39%
คาเปาหมาย

98.83%

7. ปรับปรุงระบบการ
    เรียกเก็บเงิน
    ประจําเดือน

คณะทํางาน
ติดตามหนี้สิน 
(กลุมงานสินเชื่อ
และนิติกร)

5. รอยละของลูกหนี้คาเผื่อ
    หนี้สงสัยจะสูญเรียกเก็บ
    ไดตามเกณฑ

22.80% 19.95%
คาเปาหมาย

20.40%

8. ปรับปรุงแนวทาง
    แกไขปญหาหนีส้ิน
    ของสมาชิก

6. รอยละของคาใชจาย
   ดําเนินงานของสหกรณฯ
ลดลงจากปที่ผานมา

2% ป 63= 110.91 ลบ.
ป.64= 110.83 ลบ.
ลดลง = 0.08 ลบ.
        = 0.07%

คาเปาหมาย
1%

9. ลดการใชพลังงาน
    และงบประมาณ
รายจายประจําป

คณะอนุกรรมการ   
การลงทุน (กลุม
งานการเงินและ
กลุมงานวิเคราะห
เงินลงทุนและ
บัญชี)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  1  ยกระดับการบริหารเงินทุนสูความมั่นคั งอยางยั่งยืน

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ
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4.  พฒันาบุคลากร
    ของสหกรณฯ
  ทางดานการบรร ริหารบบ
  เงินลงทุน

เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสหกรณ
ดานการบริหาร
ลงทุน

1. รอยละของกรรมการ
    และฝายจัดการผานการ
    อบรมเชิงปฏิบัติการ
    หลักสูตรบริหารเงินทนุ
    ของสหกรณไดแก คณะ
    กรรมการดําเนินการ 15
    คน / ผูจัดการ 
    รองผูจัดการและ
    หัวหนางาน 10 คน

- 100%
(25  คน) 

10. พัฒนาบุคลากรให
มีความรูในดานการ
บริหารเงินทุนของ
สหกรณ

คณะอนุกรรมการ   
การลงทุน
(กลุมงานการเงิน    
และกลุมงาน
วิเคราะหเงิน
ลงทุนและบญัชี)

2. รอยละของเจาหนาที่
    ฝายบริหารเงินทุนไดรับ
   License โดยหลักสูตร
   สนง.คณะกรรมการ
    กํากับหลักทรัพยและ
    ตลาดหลักทรัพย (กลต.)
    รับรอง ไดแก กรรมการ
    ดําเนินการ 7 คน / 
    ผูจัดการ รองผูจัดการ 
    และเจาหนาที่ 10 คน

- - 11. พัฒนาเจาหนาที่ให
มีความรูในดานการ
บริหารเงินทุนและ
ไดรับผลการรับรอง
ผานหลักสูตร
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาบุคลากรของสหกรณเปนมืออาชีพ

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ
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1.  พัฒนาศักยภาพ
    บุคลากรสหกรณ

บุคลากรสหกรณมี
ความเชี่ยวชาญใน
หนาที่รับผิดชอบ

1. รอยละของคณะกรรมการดําเนินการ
    /เจาหนาที่ที่เกี่ยวของผานการอบรม
    การบริหารความเสี่ยง 5 ดาน 
    (ดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานสภาพ
    คลอง ดานตลาด ดานปฏิบัตกิาร)
    และการควบคุมภายใน 

40%
(17 คน)

37.65%
(16 คน)

โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
สหกรณเปนมือ
อาชีพ

1. พัฒนาบุคลากรดาน
การบริหารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
ศึกษา (กลุมงาน
อํานวยการและ
สวัสดิการ)

2. รอยละของคณะกรรมการชุดใหม/
    ผูตรวจสอบกิจการไดรับการ
ถายทอดขอบังคับ ระเบียบและ
แผนปฏิบัติงานประจําปที่ถือใช

    ในปจจุบัน ไดแก คณะกรรมการ
ดําเนินการ 15 คน , ผูตรวจสอบ

    กิจการ 5 คน

100%
(20 คน)

100%
(20 คน)

2. พัฒนาณะกรรมการ
ดําเนินการชุดใหม/
ผูตรวจสอบกิจการ
ไดมีความรูเกี่ยวกับ
ขอบังคับ ระเบียบ ั
และแผนปฏิบัติการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาบุคลากรของสหกรณเปนมืออาชีพ

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ
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3. รอยละของคณะกรรมการดําเนินการ
    /ผูตรวจสอบกิจการ/ฝายจัดการ
    ผานการอบรมหลักสูตรบริหาร และ
    วิเคราะหเงินทุนของสหกรณสูความ
    มั่นคง ไดแก คณะกรรมการ
    ดําเนินการ 15 คน , ผูตรวจสอบ
    กิจการ 5 คน  ผูจัดการ รองผูจัดการ 
    และหัวหนางาน 9 คน

100%
(29 คน) 

100%
(29 คน) 

3. พฒันาบุคลากรของ
    สหกรณชุดใหม
    ในดานการบรหิาร
    และวเิคราะหเงินทุน
    ของสหกรณ 

คณะกรรมการ
ศึกษา (กลุม
งานอํานวยการ
และสวัสดิการ)

4. รอยละของผูตรวจสอบกิจการ
    ผานการอบรมหลักสูตรการ
    ตรวจสอบกิจการขั้นสูง

100%
(5 คน)

ป 2564
ไมมีหลักสูตร

4. พัฒนาผูตรวจสอบ
    กิจการในหลักสูตร
    การตรวจสอบกิจการ
    ขั้นสูง

5. รอยละของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
    ผานการอบรมหลักสูตรการเงิน
    การบัญชีมืออาชีพและกฎหมาย
    ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   (ปปง.) ไดแก เจาหนาที่การเงิน

20%
(2  คน)

20%
(2 คน)

5. พัฒนาเจาหนาที่
    ในหลักสูตรการเงิน
    การบญัชีมืออาชีพ
    และกฎหมายปองกนั
    และปราบปราม
    การฟอกเงิน (ปปง.)  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาบุคลากรของสหกรณเปนมืออาชีพ

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ
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6. รอยละของเจาหนาที่ไดรับการอบรม
    หลักสูตรพัฒนาพฤติกรรมบริการั
    ที่ประทับใจ

- 100%
(38 คน)

6. พัฒนาเจาหนาที่
    ในหลักสูตรพฤติกรรม
    บริการที่ประทับใจ

คณะกรรมการ
ศึกษา (กลุมงาน
อํานวยการและ
สวัสดิการ)

7. รอยละของผูแทนสมาชิกผานการ
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของ

    ผูแทนสมาชิก

1 ครั้ง 1 ครั้ง 7. พัฒนาผูแทนสมาชิก

8. รอยละของประธานกรรมการหนวย
    บริการ กรรมการหนวยบริการและผู
ประสานงานไดรับการอบรมพัฒนา

    ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่
    ของหนวยบริการ

1  ครั้ง ชะลอดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณโรค
ระบาดโควิด 19

8. อบรมพัฒนาบุคลากร
    หนวยบริการสหกรณฯ

9. รอยละของสมาชิกใหมผานการอบรม
    หลักสูตรอุดมการณวิธีการสหกรณฯ
    และการวางแผนทางการเงิน

100% 100% 9. อบรมสมาชิกใหม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาบุคลากรของสหกรณเปนมืออาชีพ

มุมมอง กลยทุธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ
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10. รอยละของสมาชิกไดรับการอบรม
     พัฒนาเกี่ยวกับกิจการสหกรณผาน
    ชองทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
     รูปแบบตามที่สหกรณฯกําหนด

85% - 10. อบรมสหกรณพบปะ
     สมาชิกผานชองทาง
     ไอที หรือรูปแบบ
     ตามทีส่หกรณฯ
     กําหนด

คณะกรรมการ
ศึกษา (กลุมงาน
อํานวยการและ
สวัสดิการ)

2. สรางแรงจูงใจแก
    บุคลากรสหกรณฯ

รอยละของฝายจัดการไดรับการประกาศ
เปนบุคลากรตนแบบตามเกณฑ ที่
กําหนด

10%
(4 คน)

10%
(3 คน)

11. ประเมินฝายจดัการ
     เพื่อเปนบุคคลตนแบบ

3. พฒันาวิชาการ
    บุคลากรสหกรณฯ

รอยละของแตละฝายนําเสนอแนวทาง
ปฏิบัติงานที่ดีตอที่ประชุมกรรมการใน
รอบป

100%
(6  ฝาย)

100%
(6 ฝาย)

12. พัฒนาองคความรู
     ดานวิชาการ
     แกบุคลากรสหกรณฯ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  บริหารจัดการสหกรณดวยหลักธรรมาภิบาล

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มุม
มอ

งด
าน
กร
ะบ

วน
กา
รภ
าย
ใน

(In
te

rn
al

 P
ro

ce
ss

 P
er

sp
ec

tiv
e)

1. จัดองคกรใหมี
ประสทิธิภาพสูง

เพื่อใหโครงสราง
องคกรสอดคลอง
กับปจจุบัน

จํานวนครั้งของการทบทวนปรับ
โครงสรางสหกรณฯ ในรอบป

1 ครัง้ 1 ครั้ง โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จั ดก า รสหกรณ
ดวยหลักธรรมาภิ
บาล

1. ปรับปรุงโครงสรางและ
    ระบบบริหารจดัการ
    สหกรณ

คณะกรรมการ
อํานวยการ
(กลุมงาน
อํานวยการและ
สวัสดิการ)

2. บริหารแบบ
มุงเนน

    ผลสัมฤทธิ์
    ของงาน
   (IRBM)

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน
สหกรณฯ

1. รอยละของฝายจัดการมีคาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบป

84% 88.11% 2. ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานบุคคล

คณะกรรมการ
อํานวยการ
(กลุมงาน
อํานวยการและ
สวัสดิการ)
งานนิติกร2. รอยละของตัวชี้วัดระดับองคกรตาม

    แผนบรรลุเปาหมายตามเกณฑ
79% 59.52%

ตัวชี้วัด 42
บรรลุ 25
ไมบรรลุ 17

3. ประเมินและตดิตามผล
    การดาํเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรระดับ

    องคกร

3. พัฒนา
    กระบวนการ
    ทํางาน

เพื่อใหมี
ประสทิธิภาพ

จํานวนครั้งของการปรับปรุง แนว
ทางการทํางานที่ เปนลายลักษณ
อักษรเผยแพรในรอบป

1 ครั้ง 1 ครั้ง 4. ทบทวนกระบวนการ
    ทาํงานประจําป
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  บริหารจัดการสหกรณดวยหลักธรรมาภิบาล

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ
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4. พฒันาคุณภาพ
    การบริหาร
    จัดการสหกรณฯ

เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นแกสหกรณฯ

1. ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
    การบริหารจัดการสหกรณฯ อยูใน
    ระดับ ผานมาตรฐานสหกรณ

ดีเลศิ ผานมาตรฐาน
สหกรณ
(ปรับตามเกณฑ
มาตรฐาน
สหกรณใหม
ของกรมสงเสริม
สหกรณ)

5. ประเมินตามเกณฑ
    มาตรฐานการบริหาร
    จัดการสหกรณ

คณะกรรมการ
อํานวยการ
(กลุมงาน

อํานวยการและ
สวัสดิการ)

2. รอยละของคาคะแนนประเมินตนเอง
    ตามเกณฑดีเดนแหงชาติ

92% 91% 6. การประเมินตนเองตาม
    เกณฑสหกรณดเีดน
    แหงชาติ

3. รอยละของคาคะแนนประเมินตนเอง
    ตามเกณฑสหกรณสีขาว
    ดวยธรรมาภิบาล

88% 96.22% 7. การประเมินตนเอง
    ตามเกณฑสหกรณ
    สีขาว
    ดวยธรรมาภิบาล

5. บรหิาร
    ความเสี่ยงและ
    ควบคุมภายใน

ปรับปรุงกระบวน
การทํางาน
อยางตอเนื่อง

1. รอยละของประเด็นความเสี่ยง
    มีกิจกรรมดําเนินงานครอบคลุม
    ความเสี่ยง 5 ดาน

100% 100% 8. ตรวจสอบและปรับปรุง
    การบริหารความเสี่ยง
    และควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสีย่ง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  3  บริหารจัดการสหกรณดวยหลักธรรมาภิบาล

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มุม
มอ

งด
าน
สม

าช
ิกแ
ละ

กา
รบ
ริก
าร

(Cu
st

om
er

 a
nd

 S
er

vi
ce

 6.  สงเสรมิให
    สหกรณฯ มี
    สวนรวมนน ตอ
    ชุมชนและสังคมะะ

เพื่อรับฟงขอเสนอ
แนะ ของสมาชิก
สหกรณฯ ตอการ
พัฒนาสหกรณฯ

รอยละของสมาชิกที่ตอบกลับ
แบบสอบถามสหกรณ

65% 16.87% 9. สงเสริมและพัฒนา
    สมาชิกใหมีสวนรวม
    ตอสหกรณฯ ชุมชน
   และสังคม

คณะกรรมการ
ศึกษา (กลุม
อํานวยการและ
สวัสดิการ)

มุม
มอ

งด
าน
กร
ะบ

วน
กา
รภ
าย
ใน

(In
te

rn
al

 P
ro

ce
ss

 P
er

sp
ec

tiv
e)

7.  ทบทวนระเบยีบ
    วาดวย
สวัสดิการ

เพื่อเกิดความ
สมดลุระหวาง
เงินทุนและการจัด
สวัสดิการ
แกสมาชิก

จํานวนระเบียบวาดวยสวัสดิการ
ที่ไดรับการทบทวน

- 2 ระเบียบ 10. ทบทวนและปรับปรุง
     ระเบยีบและ

หลักเกณฑเกีย่วกับ
     งานสวัสดิการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 เทคโนโลยีสารสนเทศถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มุม
มอ

งด
าน
กา
รเร

ยีน
รูแ
ละ
กา
รพ
ฒัน

า 
(Le

ar
ni

ng
 a

nd
 G

ro
w

th
 P

er
sp

ec
tiv

e)

1. พัฒนา
    โปรแกรม
    ระบบงาน
    สหกรณฯ

มีโปรแกรมระบบ 
งาน ครอบคลมุ
และเชื่อมโยง
ระบบการทํางาน
ของสหกรณฯ

1. จํานวนของการพัฒนาระบบ
    โปรแกรมงานหลักสหกรณ ไมเกิน
   5 ระบบ ไดแก ระบบงานการเงิน 
    สินเชื่อ ประมวลผล/สมาชิกภาพ 
    บญัชีและสวัสดิการ

3 ระบบ ชะลอการ
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณโรค
ระบาดโควิด 19

โครงการพัฒนา
ระบบขอมลู
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. พัฒนาระบบโปรแกรม
    งานหลักสหกรณ

คณะกรรมการ
อํานวยการ
(กลุมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ)

2. จํานวนของการพัฒนาระบบ
   โปรแกรมงานเสริม ไมเกิน 5 ระบบ
   ตามนโยบายคณะกรรมการ
    ดําเนินการ

3 ระบบ ชะลอการ
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณโรค
ระบาดโควิด 19

2. พัฒนาระบบโปรแกรม
    งานเสริมสหกรณ

2. ปรับปรุงระบบ
    สารสนเทศเพื่อ
    สนับสนุนการ
    บริการ

เพื่อสรางบริการที่
ประทับใจแกั
สมาชิก

1. จํานวนของการพัฒนาระบบบริการ
    ทางการเงินที่เชื่อมโยงธุรกรรมทาง
    การเงินระหวางสหกรณกับธนาคาร  

1  ระบบ
(ยกมาป 64)

ชะลอการ
ดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณโรค
ระบาดโควิด 19

3. ปรับปรุงระบบ
    สารสนเทศเชื่อมโยง
    ธรุกรรมทางการเงิน

2. จํานวนของการพัฒนาโปรแกรม
    การวิเคราะหสินเชื่อโดยสมาชิก

- 1 ระบบ 4. พัฒนาโปรแกรมการ
    วิเคราะหสินเชื่อ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  เทคโนโลยีสารสนเทศถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มุม
มอ

งด
าน
กา
รเร

ยีน
รูแ
ละ
กา
รพั
ฒน

า 
(Le

ar
ni

ng
 a

nd
 G

ro
w

th
 P

er
sp

ec
tiv

e)

3. จํานวนของระบบจัดการขอมูล
    สมาชิกที่ครบถวน ถูกตอง
    และเปนปจจุบัน

- 1 ระบบ 5. ปรับปรุงกระบวนการ
    จัดการระบบฐานขอมูล
    สมาชิก

คณะกรรมการ
อํานวยการ
(กลุมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ)4. จํานวนของการพัฒนาระบบการ

    รับสงเอกสาร  E-Office  e

- 1 ระบบ 6. จัดซื้อระบบการรับสง
    เอกสาร E-Office

5. จํานวนของการพัฒนาระบบชําระ
    ยอดคงคางรายเดือน
    ผาน QR Code   

1  ระบบ
(ยกมาป 64)

ศึกษาขอมูล 7. พฒันาระบบชําระยอด
   คงคางรายเดือน
   ผาน  QR Code   

6. จํานวนของการพัฒนาระบบ
    ประชาสัมพันธเพื่อใหสมาชิกไดรับ
    ขอมูลขาวสารผาน Line Bot

เพิ่มจากปที่ผานมา

- 1 ระบบ 8. จัดซื้อระบบและพัฒนา
   การประชาสัมพนัธั
    แบบเชิงรุกผานสื่อ
ระบบอเิล็กทรอนิกส

7. จํานวนระบบเงินฝากถอนเงิน
    ธนาคารพรอมเงินสด 
    (ตัวชี้วัดใหม)

1 ระบบ - 9. จัดจางทําระบบเงินฝาก
    ถอนเงินธนาคารพรอม
   เงินสด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 เทคโนโลยีสารสนเทศถูกตอง ครบถวน ปลอดภัย

มุมมอง กลยุทธ เปาประสงค ตัวชี้วดัความสําเร็จ คา
เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน
ป 2564

แผนงาน/
โครงการ กิจกรรมหลกั ผูรับผิดชอบ

มุม
มอ

งด
าน
กา
รเร

ยีน
รูแ
ละ
กา
รพ
ฒัน

า 
(Le

ar
ni

ng
 a

nd
 G

ro
w

th
 P

er
sp

ec
tiv

e)

3. พัฒนาบุคลากร
    ดานเทคโนโลยี
    สารสนเทศ

เพิ่มศักยภาพ
บุคลากรสหกรณฯ
ในการเขาถึง

รอยละของผูดูแลระบบไดรบั
การพัฒนา

2  คน 16 คน
- Zoom 

Meeting
- Line Bot
- Microsoft 

Team

10. พฒันาบุคลากร
      ดานเทคโนโลยี
      สารสนเทศ

คณะกรรมการ
อํานวยการ
(กลุมงาน
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ)

2. พัฒนาระบบ
    ฐานขอมูล

ฐานขอมูล
ที่ครบถวน ถูกตอง
และเปนปจจุบัน

จํานวนระบบการจัดเก็บขอมูล
ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย 1 ระบบ

97% อยูระหวาง
ดําเนินการ

11. พฒันาระบบ
      การจัดเก็บขอมูล
      สารสนเทศและ
      ฐานขอมูลสหกรณฯ
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ประมาณการรายได -  รายจาย   ประจําป  2565
งบประมาณรายได  - รายจาย  ประจําป  2565 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565)

 คณะกรรมการดําเนินการขอเสนองบประมาณรายได -รายจายของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม   จํากัด
   เพื่อใหที่ประชุมใหญสามญั   ประจําป  2564 พิจารณาอนุมัติดังนี้

รายได จํานวนเงิน รายจาย จํานวนเงิน

ดอกเบี้ยรับเงินกูจากสมาชิก 1,360,000,000.00 เงินเดือนและคาจาง 18,840,000.00
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 30,000,000.00 คาตอบแทน 66,556,000.00
คาธรรมเนียมแรกเขา 700,000.00 คาใชสอย 26,724,700.00

รายไดจากการเชาพื้นที่สหกรณ 300,000.00 คาวัสดุ 3,637,000.00
รายไดอื่น ๆ 700,000.00 คาครภุัณฑ 1,789,500.00

ที่ดิน - สิ่งกอสราง 100,000.00

รวมทั้งสิ้น 1,391,700,000.00 รวมทั้งสิ้น 117,647,200.00

รายได    ในป  2565   สหกรณฯ คาดวาจะมีรายไดจากการดําเนินงานดังน้ีั
1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกูจากสมาชกิ          1,360,000,000.00 บาท
2 ดอกเบ้ียรบัเงินฝากธนาคาร              30,000,000.00 บาท
3 คาธรรมเนียมแรกเขา                  700,000.00 บาท
4 รายไดจากการใหเชาพื้นท่ีสหกรณ                  300,000.00 บาท
5 รายไดอื่น ๆ                  700,000.00 บาท

รวมรายไดท้ังสิ้น         1,391,700,000.00 บาท

       รายจาย     สหกรณฯ  ประมาณการดอกเบ้ียจาย   และรายจายคาดําเนินการ  ดังนี้
1 ดอกเบี้ยจาย            340,000,000.00 บาท
2 รายจายเกี่ยวกบัการลงทุนสินทรัพยถาวรของสหกรณฯ                1,889,500.00 บาท
3 รายจายเพื่อการสํารองบําเหนจ็เจาหนาท่ี                3,500,000.00 บาท
4 รายจายคาเส่ือมราคาสินทรัพย                4,500,000.00 บาท
5 รายจายเพื่อการดําเนินงานของสหกรณฯ       115,757,700.00 บาท

รวมรายจายทัง้สิ้น            465,647,200.00 บาท

ดังนั้น สหกรณฯ จะมีประมาณการกําไรสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2565 926,052,800.00 บาท

หัก  ประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ   ป  2565 37,348,622.34 บาท
คงเหลือ กําไรสุทธิ  ณ  31  ธันวาคม 2565 888,704,177.66 บาท
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ดังนั้น   ในป  2565  สหกรณฯ คาดวาจะมีกําไรสุทธิประมาณ  
         

888,704,177.66 บาท
หากการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย  สหกรณฯจะมีรายจายตามหมวดงบประมาณตอรายไดดังนี้.-

ป 2565 รายจายคิดเปน รอยละ 8.45 ของรายได
ป 2564 รายจายคิดเปน รอยละ 8.69 ของรายได
ป 2563 รายจายคิดเปน รอยละ 8.33 ของรายได
ป 2562 รายจายคิดเปน รอยละ 7.83 ของรายได
ป 2561 รายจายคิดเปน รอยละ 7.42 ของรายได

งบประมาณรายจายประจําป 2565 ทัง้สิ้น  จํานวั้ น 117,647,200.00 บาท

แยกเปน
1. รายจายเกีย่วกับเจาหนาท่ีที่ใหบริการสมาชิก จาํนวน 20,520,000.00 บาท  เทากับ 17.44%
2. รายจายเกีย่วกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ จํานวน 6,949,500.00 บาท  เทากับ 5.91%
3. รายจายเกีย่วกับสวสัดิการสมาชิก จํานวน 56,000,000.00 บาท  เทากับ 47.60%
4. รายจายในการดําเนินงานบรหิารจัดการสหกรณ จาํนวน 19,038,000.00 บาท  เทากับ 16.18%
5. รายจายในการบริหารจัดการหนวยบริการ จํานวน 9,110,000.00 บาท  เทากับ 7.74%
6. รายจายในการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ จํานวน 6,029,700.00 บาท  เทากับ 5.13%

รวม 117,647,200.00 บาท  เทากับ  100.00%

โดยมีรายละเอียดตามหมวดรายจายตาง ๆ ดังนี้ 
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ประเภทงบประมาณ ป 2564 ป 2565
ขอต้ัง

เหตุผลและความจําเปน
ที่ขอตั้ง ป 2565ต้ังไว จายจริง

1.หมวดเงินเดือนและคาจาง
1.1 เงินเดือน 18,800,000.00

-

181,000.00

100,000.00

17,861,033.00

-

52,150.00

-

17,300,000.00

320,000.00

-

100,000.00

1) สําหรับเปนเงินเดือน
ของเจาหนาท่ี จํานวน 
36 คน

2) สําหรับเปนเงินเดือน
ของเจาหนาท่ีใหม 
จํานวน  2 คน 
ทดแทนคนเดิม

     ที่เกษียณอายุ
3) สําหรับเปนเงินเดือน

ของเจาหนาท่ีช่ัวคราว
รายเดือนเพ่ือชดเชย
หรือชวยเหลืองาน
สหกรณ จํานวน 1 คน
(ระยะเวลา 2 เดือน)

4) สําหรับสํารองไวเพื่อ
ปรับหรือเลื่อนหรือ
คาตอบแทนอ่ืนใน
หมวดเงินเดือน  (ถามี)

1.2 เงินประจําตําแหนง 720,000.00 705,600.00 720,000.00 สําหรับเปนเงินประจํา
ตําแหนงเจาหนาที่ตาม
ระเบียบสหกรณฯ

1.3 เงินสมทบกองทุน
    ประกันสังคม
    ตามกฎหมาย

400,000.00 231,119.71 400,000.00 สําหรับสมทบเปนเงิน
ประกันสังคมของ
เจาหนาท่ี   38 คน
และคาทดแทนปละไมเกิน 
2,000.00 บาท
ตามกฎหมาย

รวมหมวดเงินเดือนและคาจาง 20,201,000.00 18,849,902.71 18,840,000.00
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2. หมวดคาตอบแทน
    2.1 เบี้ยประชุม
(สหกรณฯ กําหนดคาเบี้ย
ประชุมคนละ 600.00 บาท)

162,000.00

76,000.00

65,000.00

65,000.00

-

-

600,000.00

156,600.00

56,400.00

54,000.00

60,000.00

-

-

334,800.00

162,000.00

76,000.00

65,000.00

65,000.00

54,000.00

54,000.00

600,000.00

1) สําหรับการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
15 คน จํานวน 18 ครั้ง

2) สําหรับการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ 
7 คน จํานวน 18 ครั้ง

3) สําหรับการประชุม
คณะกรรมการเงินกู 5 คน
ท่ีปรึกษา 1 คน จํานวน   
18 ครั้ง

4) สําหรับการประชุม
คณะกรรมการศึกษา
5 คน ท่ีปรึกษา 1 คน 

     จํานวน   18 ครั้ง
5) สําหรับการประชุม

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 5 คน จํานวน 
18 ครั้ง

6) สําหรับการประชุม
คณะอนุกรรมการ              
การลงทุน 5 คน               
จํานวน  18 ครั้ง

7) สําหรับการประชุม
คณะกรรมการ 
คณะทํางาน  กรรมการ
เฉพาะกิจ  กรรมการ
ลงนามเช็ค กรรมการ
ตรวจสอบภายใน  
เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย
เขารวมประชุม
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1,850,000.00

250,000.00

1,812,000.00

185,400.00

1,850,000.00

250,000.00

8) สําหรับการประชุมบุคลากร
หนวยบริการ

- ประชุมคณะกรรมการ
หนวยบริการและ
คาตอบแทนผูประสานงาน
ที่รวมประชุม 13 ครั้ง

- ประชุมประธานกรรมการ
หนวยบริการเดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือรับนโยบายการ
ดําเนินงานของสหกรณ

2.2 คาตรวจสอบบัญชี 250,000.00 250,000.00 250,000.00 สําหรับเปนคาตรวจสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีภาคเอกชน

2.3 คาตรวจสอบกิจการ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 สําหรับเปนคาตรวจสอบกิจการ
2.4 คาตอบแทนประธาน

กรรมการหนวยบริการ
1,250,000.00 1,039,194.00 1,250,000.00 สําหรับเปนคาตอบแทนประธาน

กรรมการหนวยบริการตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด (ฐานหนวย 
1,000.00 บาท)

2.5 คาตอบแทนเก่ียวกบั
การหักเงินใหสหกรณฯ
และคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานในหนวยน

     บริการ

3,260,000.00 3,067,126.25 3,260,000.00 1) สําหรับเปนคาตอบแทน
หนวยงานหกัเงิน ณ ที่จายให
สหกรณ 1,630,000.00 บาท 
(รายหัวละ 45.00 บาท) 
จัดสรรตามเกณฑท่ีกาํหนด

2) สําหรับตอบแทน
ผูปฏิบัติงานในหนวยบริการ 
1,630,000.00 บาท (รายหัว
ละ 45.00 บาท) จัดสรรตาม
เกณฑที่กําหนด

2.6 คาตอบแทนเจาหนาท่ี
ตํารวจ

140,000.00 132,000.00 140,000.00 สาํหรบัเปนคาตอบแทนเจาหนาที่
ตํารวจรกัษาความปลอดภยัวันละ 
500.00 บาท และสนับสนุนการ
บนัทึกตรวจเยีย่มของสายตรวจทองที่  ั
เดือนละ 1,000.00 บาท

2.7 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
กูพิเศษของสมาชิก

100,000.00 14,400.00 100,000.00 สําหรับเปนคาตอบแทนการตรวจ
หลักฐานของประธานกรรมการหนวย 
ทํานิติกรรมเงินกูพิเศษของกรรมการ
ดําเนินการ คนละ 800.00 บาทตอ
หนึ่งสัญญา
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2.8 คาตอบแทนท่ีปรึกษา 300,000.00 285,960.00 300,000.00 สําหรับเปนคาตอบแทนท่ี
ปรึกษาสหกรณ

2.9 คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานลวงเวลา
และคาทํางาน

      ในวันหยุดพักผอน
ประจําป

450,000.00

330,000.00

552,400.00

284,695.58

500,000.00

330,000.00

1) สําหรับเปนคาตอบแทน
เจาหนาทีม่าปฏิบัตงิาน
กรณีเรงดวนนอกเวลา
ทําการ

2) สําหรับเปนคาทํางาน
ในวันหยุดพักผอน
ประจําปตามกฎหมาย
แรงงาน ม.64

2.10 กองทุนสวัสดิการ  
       เจาหนาท่ี

500,000.00 500,000.00 500,000.00 สําหรับสมทบกองทุน
สวัสดิการเจาหนาท่ี

2.11 กองทุนผูคํ้าประกัน 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 สําหรับสมทบกองทุนผูคํ้า
ประกัน

2.12 กองทุนเสริมสราง
       ความม่ันคงสหกรณ

50,000,000.00 *50,000,000.00

*(37,833,996.62)
จายงบประมาณ
20,000,000.00
จายกองทุนฯ

17,833,996.62

(34,432,363.38)
จายงบประมาณ
27,000,000.00
จายกองทุนฯ

7,432,363.38

(2,845,500.00)

55,000,000.00 สําหรับเปนสวัสดิการสมาชิก 
ดังน้ี

- สมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี
ไดรับสวัสดิการตามั
ระเบียบ

- สมาชิกเสียชีวิตทุกกรณี 
ไดรับสวัสดิการตาม
หลักเกณฑ , สมาชิกครบ
คุณสมบัติ 
60/20/100,000 แตยังมี
ชีวิตอยูไดรับสวัสดิการ
รอยละ 30 ของ
หลักเกณฑ

- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  
ทุกคนตามชวงช้ันเรียน
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2.13 คาดําเนินการ
       ประชาสัมพันธและ

ดําเนินการหัก ณ 
      ที่จาย

300,000.00 216,516.96 350,000.00 สําหรับเปนคาตอบแทนการ
ประชาสมัพันธ  สื่อสาร
มวลชนและคาตอบแทนการ
หักเงิน ณ ท่ีจายแก 
สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีทุกเขต  ้
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
คาเขียนบทความ คาจัดทํา
สื่อประชาสัมพันธอื่น 
ตลอดจนคาจัดทําสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือพัฒนา
สมาชิกบนเว็บไซตสหกรณ

รวมหมวดคาตอบแทน 61,348,000.00 60,401,492.79 66,556,000.00
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3. หมวดคาใชสอย
    3.1 คารับรอง 1,000,000.00 791,584.78 1,000,000.00 สํ าห รั บ ให ก ารต อนรั บและ

รั บ ร อ ง บุ ค ค ล  คณะบุ ค ค ล 
คณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิก
สหกรณอื่นที่มาเย่ียมชมกิจการ
รวมถึงจัดหาของท่ีระลึกการไป
เ ย่ี ย ม ช ม ส ห ก ร ณ อ่ื น ห รื อ
หนวยงานอื่นหรือบุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีมีพันธกิจกับการ
ดําเนินงานสหกรณฯ

    3.2 คาเบี้ยเลี้ยง 
         คาพาหนะ 
         คาเชาท่ีพกั

200,000.00

250,000.00

50,000.00

1,200,000.00

94,400.00

19,200.00

-

1,054,006.00

200,000.00

250,000.00

50,000.00

1,200,000.00

1) สําหรับคณะกรรมการ
ดําเนินการในการเขารวม
ประชุม สมัมนา อบรม
ตามท่ีทางราชการ สถาบัน
การเงินและขบวนการ
สหกรณเปนผูดําเนินการ

2) สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณฯ
ในการเขารวมประชุม
สัมมนา อบรมตามท่ีทาง
ราชการ สถาบันการเงิน 
และขบวนการสหกรณเปน
ผูดําเนินการ

3) สําหรับผูตรวจสอบกิจการ
ในการเขารวมประชุม 
สัมมนา อบรมตามที่ทาง
ราชการ สถาบันการเงิน 
และขบวนการสหกรณเปน
ผูดําเนินการ

4) สําหรับคณะกรรมการ  
ฝายตาง ๆ หรือผูท่ี
คณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้งมอบหมาย
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    3.3 คาพาหนะประธาน
        กรรมการหนวย
        บริการและ
        ผูประสานงานหนวย
        บริการ

1,200,000.00

220,000.00

1,090,800.00

138,300.00

1,200,000.00

220,000.00

1) สําหรับประธานกรรมการ
หนวยบริการหรือผูประสาน
งานหนวยบริการ ทีม่า
ติดตองานสหกรณฯ

2) สําหรับประธานกรรมการ
หนวยบริการเพือ่รับ
นโยบายการดําเนินงาน
สหกรณฯ

   3.4 คาพาหนะ
คณะกรรมการ

  หนวยบริการ

370,000.00 362,400.00 370,000.00 สําหรับคณะกรรมการหนวยและ
ผูประสานงานในการประชุม
ประจําเดือน จํานวน 13 ครั้ง

   3.5 คาใชจายเขารวม
         กจิกรรมเช่ือมโยง
         เครือขายสหกรณ 
         องคกร สมาคม

ขบวนการสหกรณ หรือ
         สังคม ชุมชน

500,000.00 104,017.00 500,000.00 สําหรับเขารวมกจิกรรมเช่ือมโยง
เครือขายกับสหกรณตาง ๆ 
เขตพื้นท่ีสหกรณสมาชิกชุมนุม
สหกรณภาคเหนือ หนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนาองคกร

   3.6 คาใชจายลงทะเบียน 250,000.00 70,200.00 250,000.00 สําหรับเปนคาลงทะเบียนการ
ประชุม อบรม สัมมนาของ
บุคลากรที่ทางราชการ สถาบัน
การเงินและขบวนการสหกรณ
จัดขึ้น

   3.7 คาใชจายในการพัฒนา
         บคุลากร

200,000.00 200,000.00 200,000.00 1) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
พัฒนากรรมการดําเนินการ
อันเกี่ยวกับนโยบาย การ
ควบคุม บทบาท ภารกิจ
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริหารจัดการสหกรณฯ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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200,000.00

3,700,000.00

1,500,000.00

800,000.00

200,000.00

193,443.00

2,750,786.00

742,670.25

-

145,921.00

200,000.00

3,700,000.00

929,700.00

800,000.00

200,000.00

2) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
พัฒนาเจาหนาที่สหกรณฯ
อันเกีย่วกับการใหบริการ
และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานเพ่ือให
บริการท่ีดีแกสมาชิก

3) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
พัฒนาผูแทนสมาชิกทุกคน 
2 คร้ังตอป

4) สําหรับการอบรมพัฒนา
และศึกษาดูงานของ
บุคลากรหนวยบริการและ
หรือประธานกรรมการ
หนวยบริการ

5) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
อบรมวิชาชีพเสรมิเพิ่ม
รายไดแกสมาชิก

6) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
สหกรณฯ และงบประมาณ
ประจําป 2566

    3.8 คาใชจายในการ
         ประชุมใหญสามัญ

1,250,000.00

470,000.00

200,000.00

1,180,860.00

469,977.00

187,250.00

1,250,000.00

500,000.00

200,000.00

1) สําหรับเปนคาเลี้ยงและ
พาหนะของผูแทนสมาชิกท่ี
เขารวมประชุมใหญสามญั

2) สําหรับเปนคาใชจาย
ดําเนินการจัดประชุมใหญ
สามัญ

3) สําหรับจัดทํารายงาน
กิจการประจําป จํานวน 3 
ฉบับ รวม 3,700 เลม
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    3.9 คาใชจายในการ
         ประชุมใหญ
         วิสามัญ

1,250,000.00

470,000.00

200,000.00

751,080.00

427,153.60

46,200.00

1,250,000.00

500,000.00

200,000.00

4) สําหรับเปนคาเลี้ยงและ
พาหนะของผูแทนสมาชิกท่ี
เขารวมประชุมใหญวสิามัญ

5) สําหรับเปนคาใชจาย
ดําเนินการจัดประชุมใหญ
วิสามัญ

6) สําหรับจัดทํารายงาน
กิจการประจําป จํานวน 3 
ฉบับ รวม 3,700 เลม

3.10 คาใชจายดําเนิน
           การเลือกตั้ง
           กรรมการหนวย
           บริการ ประธาน
           กรรมการหนวย
           บริการ กรรมการ
           ดําเนินการ
         ผูแทนสมาชิก

100,000.00

50,000.00

99,040.00

49,286.50

200,000.00

50,000.00

1) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
เลือกตั้งของหนวยบริการ
ตามมติที่สหกรณฯ กําหนด

2) สําหรับเปนคาดาํเนินการ
เลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ
ประจําป

    3.11 คาใชจายในการ
           ปรับปรุง
           โครงสรางการจัด
           กระบวนการ
           บริหารงาน
           สหกรณฯ

200,000.00 - 200,000.00 สําหรับเปนคาดาํเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางกระบวนการ
บริหารงานสหกรณฯ

    3.12 คาใชจายในการ
           ดําเนินการ
           ทางกฎหมาย

350,000.00 76,015.00 200,000.00 สําหรับเปนคาดาํเนินการ
ฟองรองตอสูคดีกรณีสหกรณฯ
เกิดปญหาดานขอกฎหมาย

    3.13 คาใชจายพัฒนา
           โปรแกรม
           คอมพิวเตอร

120,000.00

150,000.00

100,000.00

70,000.00

-

120,000.00

145,000.00

-

65,000.00

-

120,000.00

-

100,000.00

-

56,000.00

1) สําหรับเปนคาบริการดูแล
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร

2) สําหรับพัฒนาระบบ
โปรแกรมวิเคราะหสินเช่ือ

3) สําหรับจัดทาํระบบโปรแกรม
ครุภณัฑและวสัดุ

4) สําหรับปรับปรุงระบบ
ติดตามทวงถามหนี้

5) สําหรับเปนคาบริการดูแล
ระบบโปรแกรมเสริม
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    3.14 คาพัฒนาระบบ
           สารสนเทศ
           เพื่อสนับสนุน
           การบริการ

560,000.00

40,000.00

30,000.00

30,000.00

15,000.00

-

-

40,000.00

30,000.00

-

15,012.10

-

560,000.00

-

150,000.00

30,000.00

20,000.00

10,000.00

1) สําหรับเชื่อมโยงธุรกรรม
ทางการเงินระหวาง
สหกรณฯกับสถาบันการเงิน

2) จัดซื้อระบบการรบัสง
เอกสาร E-Office

3) ปรับปรุงระบบ Line Bot
ใหรองรับการใชงานและ
แกไขเพิ่มเติมใหทันสมยั

4) พัฒนาระบบการชําระเงินเ
รายเดือนผาน QR Code  

5) คาเชาบริการ Gmail
องคกรตอปและคาบริการ
พื้นที่เก็บขอมูลบน Cloud

6) สําหรับระบบเงินฝากถอน
เงินธนาคารพรอมเงินสด

    3.15 พัฒนาระบบการ
           จัดเก็บฐานขอมลู

ของสหกรณฯ

200,000.00 - 200,000.00 สําหรับระบบการจัดเก็บขอมูล
สัญญาธุรกรรมทางการเงิน
สัญญากูและค้ําประกันใน
รูปแบบไฟล PDF เพื่องายตอ
การจัดเก็บ คนหา เปนขอมูลทีม่ี
มาตรฐานและปลอดภัย(โดยวิธี
จัดจางพิเศษ)

    3.16 คา License
 Scan Virus

50,000.00 36,800.00 50,000.00 สําหรับรักษาความปลอดภัยของ
โปรแกรม 50 License

    3.17 คาพัฒนาและ
           จัดการฐานขอมูล
          Home Page
          ของสหกรณฯ

70,000.00

100,000.00

30,000.00

-

67,831.30

60,000.00

30,000.00

-

80,000.00

100,000.00

30,000.00

30,000.00

1) สําหรับเปนคาใชจายในการ
เชาพ้ืนท่ีโฮมเพจและคา
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต

2) สําหรับคาพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน CMCOOP 
ONLINE

3) คาบริการระบบ Line 
Official ของสหกรณฯ

4) คาบริการระบบ Line Bot
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    3.18 คาบริการ 
          Zoom Meeting

- - 82,000.00 สําหรับเปนคาบริการการประชุม
ทางไกลออนไลน 

    3.19 คาบริการ
           อินเตอรเน็ต

175,000.00 174,624.00 300,000.00 สําหรับคาบริการอินเตอรเน็ต
ภายในองคกร (Internet 
Leased Line)

    3.20 คาสาธารณปูโภค 1,650,000.00 1,825,951.77 1,650,000.00 สําหรับเปนคาโทรศัพท คา
กระแสไฟฟา คานํ้าประปา         
คานํ้าดื่ม คาธรรมเนียมไปรษณีย
ของสํานักงานสหกรณฯ

    3.21 คาสวัสดิการ
           เจาหนาท่ี

350,000.00 277,419.00 350,000.00 สําหรับเปนคาใชจายตรวจ
สุขภาพประจําป คาเลาเรียน
บุตร คารักษาพยาบาลบุคคลใน
ครอบครัวของเจาหนาที่สหกรณฯ

    3.22 คาอากรและ
 ธรรมเนียม

300,000.00 212,050.00 300,000.00 สําหรับเปนคาอากรแสตมป  
ติดสญัญาเงินกูยืมสถาบัน
การเงินภายนอก คาอากรติด
สมุดเช็ค คาธรรมเนียมการโอน
เงินตาง ๆ

    3.23 คาบํารุงรักษา
           และตกแตง
           สํานักงาน

250,000.00 210,687.30 200,000.00 1) สําหรับเปนคาใชจาย
บํารุงรักษาและตกแตง
ภายในสํานักงาน เปนเงิน 
100,000.00 บาท

2) สําหรับเปนคาใชจาย
บํารุงรักษาและตกแตง
ภายนอกสํานักงาน        
เปนเงิน 100,000.00 บาทเ

    3.24 คาน้ํามันรถ
           สหกรณฯ

250,000.00 191,412.50 250,000.00 สําหรับเปนคาน้ํามันเช้ือเพลิง
ยานพาหนะใชในกิจการสหกรณฯ

    3.25 คาประกนั
          ทรัพยสิน

150,000.00 27,066.30

66,232.83

21,968.09

150,000.00 1) สําหรับเปนคาประกันอัคคีภัย
สํานักงานรวมครุภัณฑ เปน
เงิน 40,000.00 บาท

2) สําหรับเปนคาประกนัั
ยานพาหนะสหกรณฯ           
เปนเงิน 80,000.00 บาท

3) สําหรับเปนคาประกนั
คุมครองเงินสด เปนเงิน 
30,000.00 บาท
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    3.26 คาภาษี
           ตามกฎหมาย

350,000.00 76,059.73 350,000.00 สําหรับเปนคาภาษีโรงเรือน        
คาภาษีที่ดิน คาภาษีปายของ
สํานักงานสหกรณฯ

    3.27 คาซอมบํารุง
           รักษาทรัพยสิน

450,000.00

25,000.00

20,000.00

30,000.00

50,000.00

30,000.00

30,000.00

40,000.00

444,230.08

20,000.00

9,897.50

30,000.00

50,000.00

28,800.00

29,000.00

40,000.00

450,000.00

25,000.00

20,000.00

30,000.00

50,000.00

30,000.00

90,000.00

40,000.00

1) สําหรับเปนคาซอมแซม
บํารุงทรัพยสิน ครุภณัฑ 
ยานพาหนะของสหกรณฯ

2) สําหรับเปนคาดูแล ตรวจ
เช็คเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ

3) สําหรับเปนคาดูแล ตรวจ
เชค็ ลิฟตโดยสาร

4) สําหรับเปนคาดูแลตรวจ
เช็ค ระบบไฟฟา

5) สําหรับเปนคาดูแลตรวจ
เชค็ เครื่องปรับอากาศ

6) สําหรับเปนคาดูแลเคร่ือง  
Line Printer

7) สําหรับเปนคาดูแลระบบ
เครื่อง Server Dell

8) สําหรับเปนคาดูแลระบบ
กลองวงจรปด ระบบกัน
ขโมย ระบบสแกนใบหนา
และนิ้วมือเขาออก
สํานักงานและระบบ
โทรศัพทตูสาขา

3.28 คาจางเหมา
       บริการ

400,000.00

420,000.00

75,000.00

30,000.00

-

366,000.00

372,000.00

72,000.00

24,610.00

-

400,000.00

420,000.00

75,000.00

30,000.00

500,000.00

1) สําหรับการจางเหมาบริการ
รกัษาความปลอดภัย

2) สําหรับการจางเหมาบริการ
รกัษาความสะอาด

3) สําหรับการจางเหมาบริการ
ดู แลภู มิ ทั ศน สํ า นั กงาน
สหกรณฯ

4) สําหรับการจางเหมาบริการ
กําจัดปลวกแมลง

5) สําหรับการจางเหมาบริการ
รับ-สงเงิน
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    3.29 คาใชจาย
           เบ็ดเตล็ด

4,000.00

200,000.00

6,420.00

192,104.38

7,000.00

200,000.00

1) สําหรับเปนคาเชาตูนิรภัย
ธนาคาร

2) สําหรับเปนคาใชจายอื่นที่
มไิดอยูในหมวดรายจาย

    3.30 คาใชจายบริหาร
           จัดการสําหรับ
           หนวยบริการ
           สหกรณฯ

1,370,000.00 1,368,836.00 1,370,000.00 สําหรับเปนคาใชจายบรหิาร
จัดการของหนวยบริการ เชน 
คาโทรศัพท คากระแสไฟฟา 
คานํ้าประปา คานํ้าดื่ม 
คาธรรมเนียมไปรษณีย 
คาบริการอินเตอรเน็ต 
คาเผยแพรประชาสัมพันธ
กิจการสหกรณฯ ทกุชองทาง 
และสาํหรับบริการอื่น ๆ ของ
หนวยบริการตามท่ีจายจริงโดย
ใหรายงานสหกรณฯ ทุกไตรมาส

3.31 คาใชจายสําหรับ
           ปรับปรุง
           หนวยบริการ

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 สําหรับสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงและครภุัณฑของหนวย
บริการตามโครงการพัฒนา
หนวยบริการทีส่หกรณฯ 
กําหนด

รวมหมวดคาใชสอย 26,594,000.00 19,791,603.01 26,724,700.00
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4. หมวดวัสดุ
    4.1 คาของใชสํานักงาน 400,000.00

12,000.00

150,000.00

382,727.79

11,700.00

149,121.50

400,000.00

12,000.00

150,000.00

1) สําหรับเปนคาวัสดุและของ
ใชสํานักงาน

2) สําหรับเปนคาวัสดุจัดเก็บ
ขอมูลในระบบคอมพิวเตอร

3) สําหรับเปนคาวัสดุ 
(อะไหล)ในการบํารุงรักษา
ทรัพยสินของสหกรณฯ

    4.2 คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ

300,000.00

1,500,000.00

297,998.00

1,624,834.60

300,000.00

1,500,000.00

1) สําหรับเปนคาเครื่องเขียน
แบบพิมพท่ัวไป

2) สําหรับเปนคาเครื่องเขียน
แบบพิมพคอมพิวเตอร 
แบบพิมพคําขอกู 
ใบเสร็จรับเงิน สมดุคูฝาก

    4.3 คาจัดทําจุลสาร
สหกรณฯ

350,000.00 194,800.00 350,000.00 สําหรับจัดทําจุลสารสหกรณฯ
และสิ่งพิมพอื่น จํานวน 10,000 
ฉบับตอเดือน และฉบับพิเศษั

    4.4 คาวัสดุประจําหนวย 400,000.00

155,000.00

390,003.00

126,450.00

400,000.00

200,000.00

1) สําหรับเปนคาวัสดุ 31 
หนวยบริการ (ฐานหนวย
ละ 7,000.00 บาท รายหัว
สมาชิกละ 5.00 บาท)

2) สําหรับจัดซือ้หมกึ ปริ้นเตอร
ใหหนวยบรกิารในการ
จัดพิมพสญัญาและเอกสาร
ตาง ๆ บริการสมาชิก

    4.5 คาจัดทําเกียรติบัตร 25,000.00 12,000.00 25,000.00 สําหรับจัดทําโลหรือเกียรติบัตร
หรือของท่ีระลึกมอบแก
กรรมการดําเนินการ                 
ผูตรวจสอบกิจการ ประธาน
กรรมการหนวยบริการและ
กรรมการหนวยบริการท่ี
ปฏิบัติงานครบวาระ

    4.6 คาจัดทําปาย
         ประชาสัมพันธ

50,000.00 18,626.00 50,000.00 สําหรับปรับปรุงปาย
ประชาสมัพันธภายในสหกรณฯ
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    4.7 คาจัดทําคูมือ
         สมาชิก

100,000.00 - 100,000.00 สําหรับจัดทําคู มือแจกสมาชิก
ใหม

    4.8 คาจัดทําขอบังคับ
         และระเบยีบ

150,000.00 - 150,000.00 สําหรับจัดทําขอบังคับและ
ระเบียบที่ปรับปรุงใหม

    4.9 คาจัดทําแผน
         ยุทธศาสตรและ
         แผนปฏิบัติงาน
         ประจําป

150,000.00 - - ป 2565 ไมขอตั้ง

รวมหมวดวัสดุ 3,742,000.00 3,208,260.89 3,637,000.00

.

.
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ประเภทงบประมาณ ป 2564 ป 2565
ขอต้ัง

เหตุผลและความจําเปน
ทีข่อตั้ง ป 2565ต้ังไว จายจริง

5. หมวดครุภัณฑ
    5.1 เครื่องคอมพิวเตอร
         พรอมอุปกรณ

140,000.00 139,600. 00 120,000.00 สําหรับทดแทนเครื่องเดิมที่ใช
งานมานาน จํานวน 3 เครื่อง 
(สินเชื่อ,ประมวลผล,นติิกร)

    5.2 เกาอี้ทํางาน 24,000.00 18,448.00 35,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
จํานวน 7 ตัว (สินเชื่อ)ั

    5.3 เครื่องสแกนเนอร 80,000.00 69,500.00 50,000.00 สําหรับสแกนเอกสารเก็บขอมูล 
จํานวน 2 เคร่ือง (บัญชี/สินเช่ือ)

    5.4 โทรศัพทมือถือ 7,000.00 6,799.00 36,000.00 สําหรับติดตองานกิจการสหกรณฯ
จํานวน 2 เคร่ือง (รองผูจัดการ 
2 คน)

    5.5 เครื่องนับธนบัตร 30,000.00 - 150,000.00 สําหรับทดแทนเครื่องเดิมท่ี
เสื่อมสภาพ จํานวน 1 เคร่ือง 
(การเงิน)

5.6 เครื่องคํานวณเลข
     ไฟฟา

12,000.00 8,577.00 5,000.00 สําหรับใชในงานสินเช่ือ จํานวน 
1  เครื่อง

5.7 เครื่องปริ้นเตอร
     แครยาว

150,000.00 132,500.00 35,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
จํานวน 1 เคร่ือง (การเงิน)

    5.8 โทรศัพทสํานักงาน 6,000.00 5,700.00 30,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
จํานวน 6 เคร่ือง (การเงิน
สินเช่ือ)

    5.9 เครื่องคอมพิวเตอร
        Tablet พรอม
         อุปกรณตอพวง

20,000.00 19,900.00 35,000.00 สําหรับใชในงานสารบรรณและการ
ประชุมอเิลก็ทรอนิคส จํานวน 1 
เครื่อง (อํานวยการ)

    5.10 เครื่องสํารองไฟ 10,000.00 9,800.00 17,500.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด
จํานวน 7 ตัว (ประมวลผล
อํานวยการ)

   5.11 เครื่องปริ้นเตอร
         ขาวดํา

60,000.00 33,400.00 140,000.00 สําหรับทดแทนเครื่องเดิมท่ี
เสื่อมสภาพ จํานวน 4 เคร่ือง 
(สินเชื่อ,ประมวลผล,นติิกร
อํานวยการ)

    5.12 โตะทํางาน 8,000.00 6,990.00 15,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
จาํนวน 1 ชุด (ประมวลผล)

    5.13 เครื่องพิมพ Line 
           Printer

400,000.00 399,110.00 420,000.00 สําหรับใชในการจัดพิมพสัญญา
และจดหมายทวงหน้ีจํานวน 1 
เครื่อง (สินเช่ือ, นิติกร)
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ประเภทงบประมาณ ป 2564 ป 2565
ขอต้ัง

เหตุผลและความจําเปน
ทีข่อตั้ง ป 2565ต้ังไว จายจริง

   5.14 เครื่องอานบัตร
         ประชาชน

- - 5,000.00 สําหรับรองรับนโยบายรฐับาล
ในการงดใชสําเนาบัตร จํานวน 
5 เครื่อง (การเงิน)

    5.15 ช้ันวางเอกสาร - - 9,000.00 สําหรับวางเครื่องปริ้นเตอรและ
เอกสารจาํเปน จํานวน 3 ชุด 
(สินเชื่อ)

    5.16 เครื่องปรับสมุด
            เงินฝาก

- - 60,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
จํานวน 1 เคร่ือง (การเงิน)

    5.17 เครื่องปรับอากาศ - - 60,000.00 สําหรับติดตั้งเพิ่มภายใน
สํานักงาน จํานวน 2 เคร่ือง 
(อํานวยการ)

   5.18 ตูเย็น - - 15,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมที่ชํารุด
จํานวน 1 เคร่ือง (อํานวยการ)

   5.19 เครื่องดูดฝุน - - 10,000.00 สําหรับใชในการทําความสะอาด
เครื่องปริ้นเตอร จํานวน 2 
เครื่อง (นิติกร,การเงิน)

    5.20 ชุดเครื่องเสียง
          หองประชุมชั้น 3

- - 362,000.00 สําหรับใชในการประชุม สมัมนา
ในหองประชุมชั้น 3 จํานวน 1
ชุด (อํานวยการ)

    5.21 กลองวงจรปด
          พรอมอุปกรณ

- - 180,000.00 สําหรับทดแทนของเดิมท่ี
หมดอายุการใชงาน

    5.22 เลนสถายภาพ
          มุมกวาง

50,000.00 49,990.00 ป 2565 ไมขอตั้ง

    5.23 เครื่องทํานํ้าเย็น 12,000.00 8,580.00 ป 2565 ไมขอตั้ง
    5.24 เครื่องโทรสาร 15,000.00 13,500.00 ป 2565 ไมขอตั้ง
    5.25 เครื่องวัดความดัน 20,000.00 19,500.00 ป 2565 ไมขอตั้ง
    5.26 เครื่องปร้ินเตอร
          เลเซอรสี

30,000.00 19,800.00 ป 2565 ไมขอตั้ง

5.27 เครื่องปร้ินเตอร
          แครสั้น

120,000.00 41,000.00 ป 2565 ไมขอตั้ง

    5.28 ตูเก็บเอกสาร 10,000.00 8,200.00 ป 2565 ไมขอตัง้
    5.29 เครื่องบันทึกลง
          เวลาพรอมสแกน
          ใบหนา

15,000.00 12,900.00 ป 2565 ไมขอตั้ง

รวมหมวดครุภัณฑ 1,219,000.00 1,023,794.00 1,789,500.00
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ประเภทงบประมาณ
ป 2564 ป 2565

ขอต้ัง
เหตุผลและความ

จําเปน
ที่ขอตั้ง ป 2565

ต้ังไว จายจริง

6. หมวดที่ดิน-สิ่งกอสราง   
    ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 200,000.00 199,986.30 100,000.00 สําหรับปรับปรุง

อาคารสถานท่ีทั้ง
ภายนอกและ
ภายในสํานักงาน

รวมหมวดท่ีดิน-สิ่งกอสราง 200,000.00 199,986.30 100,000.00
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 113,304,000.00 103,475,039.70 117,647,200.00

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจายในแตละหมวด

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม  ………………………………………………………………………
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4.7 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณฯ  ประจําป  2565
คณะกรรมการดําเนินการ ไดดําเนินการสอบราคาจัดจางผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตในสวนที่รับงานพ้ืนที่ภาคเหนือ จํานวน  18 ราย เพ่ือคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีสหกรณออม
ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  ประจําป  2565  ซึ่งมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตยื่นเสนอราคาสอบบัญชีมายัง
สหกรณฯ ตามเงื่อนไขเวลาที่สหกรณฯ กําหนด จํานวน 2 ราย  คณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานและเห็นชอบใหที่ประชุมใหญพิจารณาท้ัง 2 ราย  ดังนี้

ที่ ผูสอบบัญชี ที่ต้ังสํานักงาน คาธรรมเนียม ท)(บาท
1 รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท

เลขทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
2705
ผูสอบบญัชีสํารอง 
    นายศุภโชค  ชุติมากุลทวี
ผูชวยปฏิบัติงานสอบบัญชี
   มีผูชวยปฏิบัติงานสอบบญัชท่ีีมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
ตามเกณฑที่ระบุไวในระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

บริษทั ไทยออดิเตอรกรุป
338 ถนนทาแพ  ตําบลชางมอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50300

ผลงานป 2564 
1.สอ. พนักงานบริษัทลําพูนซิงเก็นเกน จํากดั
2.สอ. พนักงานยาสูบเชียงใหม จํากัด
3.สอ.กองกํากับการ5กองบังคับการฝกพิเศษ จํากดั
4.สอ. ตํารวจภาค 5 จํากัด
5.สอ. พนักงานยาสูบแพร จํากดั
6.สอ. รร.ตํารวจภูธร 5 จํากัด
7.สอ. ครูลําพูน จํากัด
8.สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากดั
9.สอ. มหาวิทยาลยัเชียงใหม จํากดั
10.สอ. พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จํากัด
11.สอ. รพ สวนปรุง จํากัด
12.สค.รร.พระหฤทัยเชียงใหม จํากัด
13.สค. จอมทอง จํากัด 
14.สอ. รพ เชียงใหมราม จํากดั
15.สอ. รพ ลานนา จํากัด
16.สอ. ครูเชียงใหม จํากัด

250,000.00 

2 นางสาวสิขรินทร  แสงจันทร
เลขทะเบยีนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
7873
ผูสอบบญัชีสํารอง 
    นางบุญเรือง  เจรญิศรี
    นายอรรถพงศ  พีระเช้ือ
ผูชวยปฏิบัติงานสอบบัญชี
   มีผูชวยปฏิบัติงานสอบบญัชีท่ีมี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
ตามเกณฑที่ระบุไวในระเบียบ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

สํานักงานสอบบญัชีนครพิงค จํากัด  
166 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห  อ.เมือง จ.
เชียงใหม 50200

ผลงาน ป 2564
สหกรณออมทรัพยครู  9  แหง 
1. สอ.ครูเชียงราย จาํกัด
2. สอ.ครูพะเยา จํากดั
3. สอ.ครูลําปาง จํากัด
4.สอ.ครูแมฮองสอน จํากัด

300,000.00 
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ท่ี ผูสอบบัญชี ที่ต้ังสํานักงาน คาธรรมเนียม ท)(บาท
5. สอ.ครูนาน จํากัด
6. สอ.ครูอุตรดิตถ  จํากัด
7.สอ.ครูตาก จาํกัด
8.สอ.ครูพิจิตร จํากัด
9. สอ.ครูเลย จํากัด
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข  9 แหง
1. สอ.สาธารณสุขเชียงราย จํากดั
2. สอ.สาธารณสุขเชียงใหม จํากัด 
3. สอ.สาธารณสุขพะเยา จํากดั
4. สอ.สาธารณสุขแพร จํากัด
5. สอ.สาธารณสุขตาก จํากัด
6. สอ.สาธารณสุขอุตรดิตถ จํากัด
7.สอ.โรงพยาบาลลําปาง จํากดั
8.สอ.โรงพยาบาลอุตรดิตถ จํากดั
9.สอ.โรงพยาบาลศรสีังวาลย จาํกดั จ.แมฮองสอน
สหกรณออมทรัพยดานความมั่นคง  12 แหง
1.สอ.ตํารวจ เชียงใหม จํากัด
2.สอ.ตํารวจภูธรเชียงราย จํากัด
3.สอ.ตํารวจภูธรลําปาง จํากัด
4.สอ.ตํารวจภูธรลําพูน จํากัด
5.สอ.ตํารวจภูธรตาก จํากัด
6. สอ.ตํารวจภูธรพะเยา จํากัด
7.สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 จํากัด จ.พะเยา
8.สอ.ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34 จํากัด  จ.ตาก
9.สอ.มณฑลทหารบกท่ี 33 จํากัด  จ.เชียงใหม
10.สอ.คายขุนเจืองธรรมิกราช จํากัด จ.พะเยา
11.สอ.กองบิ41 จํากัด  จ.เชียงใหม
12. สอ.คายเม็งรายมหาราช จํากดั จ.เชียงราย
13. สอ. ครูเชียงใหม จํากดั

   ขอเสนอแนะ  คณะกรรมการดําเนินการ เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2564         
เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไดพิจารณาในเบ้ืองตนแลว มีมติเห็นควรจัดจางผูสอบบัญชีรับ       
อนุญาตในลําดับท่ี 1 คือ รศ.บุญสวาท  พฤกษิกานนท เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณฯ                                
ป 2565 ในอัตราคาธรรมเนียม 250,000 บาท 

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม  ………………………………………………………………………
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4.8 พิจารณาขอความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณฯ
ประจําป 2565

คณะกรรมการดําเนินการ  เมื่อคราวประชุมคร้ังที่  13/2564  วันที่ 29
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ไดพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณฯ ประจําป 2565
เพ่ือการบริหารกิจการของสหกรณฯ  ในวงเงินไมเกิน 9,000,000,000.00 บาท (เกาพันลานบาทถวน) 
เพ่ือใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป  2564  ไดพิจารณาตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม 
จํากัด ขอ 72. (6)    

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………

4.9 พิจารณาขอความเห็นชอบกําหนดวงเงินลงทุนของสหกรณฯ  ประจําป 
2565

คณะกรรมการดําเนินการ เม่ือคราวประชุมคร้ังที่ 13/2564  วันที่ 29
ธันวาคม 2564  ไดพิจารณาวงเงินลงทุน ประจําป 2565  เพ่ือใหสหกรณฯปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ  พ.ศ. 2542    มาตรา 62 (7)   เรื่องขอกําหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ ฯ 
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ไดออกประกาศใหสหกรณทุกประเภทถือปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่  18  พฤษภาคม  2550

จึงเสนอการกําหนดวงเงินลงทุนของสหกรณฯ ประจําป 2565 จํานวนไมเกิน 
1,100,000,000.00 บาท  (หนึ่งพันหนึ่งรอยลานบาทถวน) เพ่ือใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564                  
ไดพิจาร ณากําหนดวงเงินลงทุนตามที่เสนอ

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………
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4.10 พิจารณาการขออุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ
4.10.1 สมาชิก(สมทบ)ขออุทธรณกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ : ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  พ.ศ. 2562
       ขอ  41.  การขาดสมาชิกภาพภายใตขอบังคับขอ  45. สมาชิกยอม

ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตใุดๆ ดังตอไปน้ี
  (6) ถูกใหออกจากการเปนสมาชกิ

ท่ี ชื่อ  - สกลุ ใหออกตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการ

หากที่ประชุมใหญอนุมัตกิลับเขา
เปนสมาชกิ ตองชําระหุน

1 นายทองสุข ตื้อแกว คร้ังท่ี 8/2564 หนี้ โอนหุนชําระ
เลขทะเบยีน 37432 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 หุน 37,800.00

อายุ 55 ป ตามขอบังคับขอ  43. (5) รวม 37,800.00
หมายเหตุ  เปนสมาชิกสมทบของ นางอบุล ตื้อแกว สังกัด ร.ร.บานปาไมแดง / ไมมภีาระหน้ีสินเน่ืองจาก
              กูคาหุน 
             ถูกใหออกจึงนําหุนชําระหนี้  ดังนั้นผูขออุทธรณตองชําระคาหุนเทากับจํานวนที่มีถึงปจจุบนั

2 นายวรเดช จันทะศรี คร้ังท่ี 9/2564 หนี้ โอนหุนชําระ
เลขทะเบียน 39620 วันท่ี 31 สงิหาคม 2564 หุน 41,300.00

อายุ 72 ป ตามขอบังคับขอ  43. (5) รวม 41,300.00
หมายเหตุ  เปนสมาชิกสมทบของ นางสาวพนิดา จันทะศรี สังกัด ร.ร.บานใหมหนองบัว  / ไมมีภาระหนี้สิน
              เนื่องจากกูคาหุน 
             ถูกใหออกจึงนําหุนชําระหนี้  ดังนั้นผูขออุทธรณตองชําระคาหุนเทากับจํานวนที่มีถึงปจจุบนั

3 นางพร จันทะศรี คร้ังท่ี 9/2564 หนี้ โอนหุนชําระ
เลขทะเบียน 39619 วันท่ี 31 สงิหาคม 2564 หุน 41,300.00

อายุ 66 ป ตามขอบังคับขอ  43. (5) รวม 41,300.00
หมายเหตุ  เปนสมาชิกสมทบของ นางสาวพนิดา จันทะศรี สังกัด ร.ร.บานใหมหนองบัว  / ไมมีภาระหน้ีสิน
              เนื่องจากกูคาหุน 
             ถูกใหออกจึงนําหุนชําระหนี้  ดังนั้นผูขออุทธรณตองชําระคาหุนเทากับจํานวนที่มีถึงปจจุบนั

4 นางอัมพร ฤกษอินทรีย คร้ังท่ี 9/2564 หนี้ โอนหุนชําระ
เลขทะเบยีน 46378 วันท่ี 31 สงิหาคม 2564 หุน 36,700.00

อายุ 62 ป ตามขอบังคับขอ  43. (5) รวม 36,700.00
หมายเหตุ  เปนสมาชิกสมทบของ นายศิริพงษ ฤกษอินทรีย สังกัด วิทยาลัยเทคนิค(ถึงแกกรรม/ก.ค.61) / 
              ไมมีภาระหน้ีสินเนื่องจากกูคาหุน
              ถูกใหออกจึงนําหุนชําระหนี้  ดังน้ันผูขออุทธรณตองชําระคาหุนเทากับจํานวนที่มีถึงปจจุบนั
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ขอ 43.  การใหออกจากสหกรณฯ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณฯ
เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้รายเดือนหรือชําระไมครบถวนตาม
งวดสัญญาท่ีตองชําระไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียเปนเวลาถึงสามเดือน สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ ทั้งนี้ โดย
มิไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมี
เหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนน้ีและไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแลวก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณฯ

สมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีมติใหออกจากสหกรณฯ
อาจย่ืนอุทธรณตอท่ีประชุมใหญได โดยใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณฯ

หนังสืออุทธรณตองมีรายละเอียดอันแสดงไดวาตนถูกใหพนจาก
สมาชิกภาพโดยไมเปนธรรมอยางไร และขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไร ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการอาจ
เรียกผูอุทธรณมาใหคําชี้แจงเพ่ิมเติมก็ได คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนท่ีสุด โดยใหที่ประชุมใหญ
ลงมติ การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน

ทั้งนี้ ผูอุทธรณมีสิทธิในการขออุทธรณไดเพียงครั้งเดียว
   ขอเสนอแนะผูตรวจสอบกิจการ

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ มีความเห็นรวมกันเห็นชอบใหรับ
อุทธรณการกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ  ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญเห็นชอบ
ใหกลับเขาเปนสมาชิก ใหผูอุทธรณดําเนินการชําระภาระท่ีผูกพันตองชําระใหสหกรณฯ ใหเปนปกติ
ครบถวนภายในเดือนมกราคม 2565

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………

4.10.2 พิจารณาสมาชิก(สามัญ)ที่ไมมีภาระหนี้ ขออุทธรณกลับเขามาเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ที่ ชื่อ - สกลุ ใหออกตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ
หากท่ีประชุมใหญอนุมัตกิลับเขา

เปนสมาชกิตองชําระหุน
1 วาท่ีรอยตรีจรรยา   ใจคํา

เลขทะเบียน   031281
อายุ             43  ป

ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564
ตามขอบังคับขอ 43. (5) 

หนี้ โอนหุนชําระหนี้
หุน 37,800.00
รวม 37,800.00

หมายเหตุ  เปนสมาชิกสามัญ สังกัด อ.แมอาย (โอนยายตางจังหวัด) ไมไั ดกูเงิน / ขาดชําระคาหุน
              รายเดือน 
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ขอบังคับที่เกี่ยวของ : ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  พ.ศ. 2562
       ขอ  41.  การขาดสมาชิกภาพภายใตขอบังคับขอ  45 สมาชิกยอม

ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตใุดๆ ดังตอไปน้ี
(6) ถูกใหออกจากการเปนสมาชกิ

ขอ 43.  การใหออกจากสหกรณฯ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณฯ 
เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้รายเดือนหรือชําระไมครบถวน
ตามงวดสัญญาที่ตองชําระไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียเปนเวลาถึงสามเดือน สําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ ทั้งนี้
โดยมิไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมี
เหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแห ง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูในที่ประชุมแลวก็เปนอันถือวาสมาชิกนัน้ถูกใหออกจากสหกรณั ฯ

สมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีมติใหออกจากสหกรณฯ
อาจย่ืนอุทธรณตอท่ีประชุมใหญได โดยใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ
ภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณฯ

หนังสืออุทธรณตองมีรายละเอียดอันแสดงไดวาตนถูกใหพนจาก
สมาชิกภาพโดยไมเปนธรรมอยางไร และขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไร ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการอาจ
เรียกผูอุทธรณมาใหคําชี้แจงเพ่ิมเติมก็ได คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด โดยใหท่ีประชุมใหญ
ลงมติ การลงมตใิหถือเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน

ทั้งนี้ ผูอุทธรณมีสิทธิในการขออุทธรณไดเพียงครั้งเดียว
   ขอเสนอแนะผูตรวจสอบกิจการ

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ มีความเห็นรวมกัน  เห็นชอบใหรับ
อุทธรณการกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ  ทั้งนี้ หากที่ประชมุใหญเห็นชอบ
ใหกลับเขาเปนสมาชิก ใหผูอุทธรณดําเนินการชําระภาระที่ผูกพันและตองชําระใหสหกรณฯ ใหเปน
ปกติครบถวนภายในเดือนมกราคม 2565

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติท่ีประชุม  ………………………………………………………………………
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4.10.3 พิจารณาสมาชิก(สามัญ)ที่มีภาระหนี้ ขออุทธรณกลับเขามาเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

ที่ ชื่อ - สกุล ใหออกตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ

หากท่ีประชุมใหญอนุมัตกิลับเขา
เปนสมาชกิตองชําระหุน

1 นางมัชฌิมา     ถายศ
เลขทะเบียน    028147
อายุ              56  ป

ครั้งท่ี 9/2564
วันท่ี 31 สิงหาคม 2564
ตามขอบังคับขอ 43 (5)

หนี้ (สร)  108/56
หนี้ (สก)  1361/56

743,385.53
208,553.55

หุน ณ ม.ค.65 24,290.00
รวม 951,939.08

หมายเหตุ สมาชิกสามัญ สังกัด บํานาญศูนยสงเสริมและพัฒนาฯ (ลาออกจากงาน)
2 นายสุรยัิน      ทันดร

เลขทะเบียน   032790
อายุ            63  ป

ครั้งท่ี 9/2564
วันท่ี 31 สิงหาคม 2564
ตามขอบังคับขอ 43 (5)

หนี้ (พร) 27/57
หนี้ (ปพ)  67/57
หนี้ (ปพ)  68/57
หนี้ (ปพ)  69/57

694,801.57
249,705.01

1,403.91
93,920.00

หุน ณ ม.ค.65 32,920.00
รวม 944,506.58

หมายเหตุ  สมาชิกสามัญ  สังกัด บํานาญสันกําแพง 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ : ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  พ.ศ. 2562
       ขอ  41.  การขาดสมาชิกภาพภายใตขอบังคับขอ  45 สมาชิกยอม

ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตใุดๆ ดังตอไปน้ี
  (6) ถูกใหออกจากการเปนสมาชิก

ขอ 43   การใหออกจากสหกรณฯ  สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณฯ
เพราะเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

(2) หรือชําระไมครบตามที่ตองชําระถึงสี่งวด ทั้งน้ี โดยมิได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้รายเดือนหรือชําระไมครบถวน
ตามงวดสัญญาที่ตองชําระไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียเปนเวลาถึงสามเดือน สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ ทั้งนี้ 
โดยมิไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมี
เหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการที่อยูในท่ีประชุมแลวก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณฯ

สมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีมติใหออกจากสหกรณฯ
อาจย่ืนอุทธรณตอท่ีประชุมใหญได โดยใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ
ภายใน 60 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงใหออกจากสหกรณฯ

หนังสืออุทธรณตองมีรายละเอียดอันแสดงไดวาตนถูกใหพนจาก
สมาชิกภาพโดยไมเปนธรรมอยางไร และขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไร ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการอาจ
เรียกผูอุทธรณมาใหคําชี้แจงเพ่ิมเติมก็ได คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด โดยใหท่ีประชุมใหญ
ลงมติ การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน
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ทั้งนี้ ผูอุทธรณมีสิทธิในการขออุทธรณไดเพียงครั้งเดียว
   ขอเสนอแนะผูตรวจสอบกิจการ

คณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ มีความเห็นรวมกัน เห็นชอบใหรับ
อุทธรณการกลับเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญ  ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญเห็นชอบ
ใหกลับเขาเปนสมาชิก ใหผูอุทธรณดําเนินการชําระภาระที่ผูกพันและตองชําระใหสหกรณฯ ใหเปน
ปกติครบถวนภายในเดือนมกราคม 2565

เรียนเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี ) 
…………………………………………………………………………………………………………...…...……………………………
………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………
………………………………………………...…...………………………………………………………………………………………
…………….……….…………………………………………………………………………………………………………...…...……
………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………
………………………………………………………………………...…...………………………………………………………………
…………………………………….……….………………………………………………………………………………………………
…………...…...……………………………………………………………………………………………………….……….…………
………………………………………………………………………………………………...…...………………………………………
…………………………………………………………….……….………………………………………………………………………
…………………………………...…...……………………………………………………………………………………………………
….……….…………………………………………………………………………………………………………...…...………………
……………………………………………………………………………………….……….……………………………………………
……………………………………………………………...…...…………………………………………………………………………
…………………………….……….………………………………………………………………………………………………………
…...…...……………………………………………………………………………………………………….……….…………………
………………………………………………………………………………………...…...………………………………………………
……………………………………………………….……….……………………………………………………………………………
……………………………...…...……………………………………………………………………………………………………….…
…….……………………………………………………………………………………………………….……….………………………
……………………………………………………………………………….……….……………………………………………………

เลิกประชุมเวลา ..................น.
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถามี ) 
…………………………………………………………………………………………………………...…...……………………………
………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………
………………………………………………...…...………………………………………………………………………………………
…………….……….…………………………………………………………………………………………………………...…...……
………………………………………………………………………………………………….……….…………………………………
………………………………………………………………………...…...………………………………………………………………
…………………………………….……….………………………………………………………………………………………………
…………...…...……………………………………………………………………………………………………….……….…………
………………………………………………………………………………………………...…...………………………………………
…………………………………………………………….……….………………………………………………………………………
…………………………………...…...……………………………………………………………………………………………………
….……….…………………………………………………………………………………………………………...…...………………
……………………………………………………………………………………….……….……………………………………………
……………………………………………………………...…...…………………………………………………………………………
…………………………….……….………………………………………………………………………………………………………
…...…...……………………………………………………………………………………………………….……….…………………
………………………………………………………………………………………...…...………………………………………………
……………………………………………………….……….……………………………………………………………………………
……………………………...…...……………………………………………………………………………………………………….…
…….……………………………………………………………………………………………………….……….………………………
……………………………………………………………………………….……….……………………………………………………

เลิกประชุมเวลา ..................น.
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