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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ณ หองทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

------------------- 

ผูมาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ ประธานกรรมการดําเนินการ ประธานที่ประชุม 

 2. ผูชวยศาสตราจารยชาตร ี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 

 3. รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2 

 4. รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ  กรรมการและเหรัญญิก 

 5. นายสุรชาติ สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

 6. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการ 

 7. รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ อยูสุข กรรมการ 

 8. รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล กรรมการ 

 9. นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ 

      10.  นายพงศพันธ  รตันะ กรรมการ 

 11. นายประหยัด กาวิชัย กรรมการ 

 12. นายวัชรินทร ไชยวุฒิ กรรมการ 

 13. นายจรุงศักดิ์  โชติบาง ผูจัดการ  

 14. นางสุรัชนีย ชัยชนะ       รองผูจัดการ 

15. นางปรียานุช กันมะโน       รองผูจัดการ 

16.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  จํานวน 826 คน จากสมาชิกทั้งหมด  

11,269 คน (มีผูประชุมท้ังหมด 846 คน โดยรวมท้ังกรรมการ 12 คน เจาหนาท่ีสหกรณ 3 คน ผูสอบบัญชีสหกรณ 1 คน ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 1 คน ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 2 คน และ

ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 1 คน) 
ผูไมมาประชุม  

  1. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ กรรมการ  (ติดราชการ)   

  2. รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการ  (ติดราชการ)  

 3. อาจารยไพสิฐ  พาณิชยกุล กรรมการ  (ติดราชการ) 

 4. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จํานวน  10,424 คน (หัก กก.3ทานน้ี)    

 

/ผูเขารวมประชุม.. 
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ผูเขารวมประชุม 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร  ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ 

2. นางชมพูนุท บัวจีน  ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2560 

3. นายชูศกัด์ิ  ฆะปญญา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

   ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

4. นางรําพึง ขันจันทรแสง   เจาพนักงานสงเสรมิสหกรณชํานาญงาน 

5. นางบุญญาพร เมฆพัฒน  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

      ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
  

เปดประชุมเวลา 13.00 น. 

 ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จํากัด ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมแลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแตงตั้งผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 

 ประธานฯ เสนอวา เพ่ือใหการบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 เปนไปดวย

ความถูกตองและเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจ

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 และขออนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด นํามติของท่ีประชุมใหญสามัญครั้งนี้ไปปฏิบัติ และมีผลบังคับใชตอไป  

 สมาชิกในที่ประชุมไดเสนอชื่อ นายวสุ ละอองศรี นายประสิทธ์ิ ศรีโกไสย  และ นายสวัสดิ์  โฆสิโต 

เปนผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 รวมจํานวน 3 ทาน 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบใหคณะกรรมการดําเนินการนํามติของท่ีประชุมใหญสามัญครั้งน้ีไปปฏิบัต ิ

และมีผลบังคับใชตอไป รวมทั้งมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 

จํานวน 3 ทาน ดังนี้    

1.  นายวสุ ละอองศรี 

2. นายประสิทธ์ิ  ศรีโกไสย  

3. นายสวัสดิ์  โฆสิโต 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 2.1 รับทราบเรื่องการรับและออกจากสมาชิก ประจําป 2560 

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการ แจงวา ตามนัยขอ 51(1) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่รับทราบเร่ืองการรับ

และออกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนัยขอบังคับดังกลาว จึงขอแจงเร่ืองการ

รับและออกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2560 ดังนี้ 

/สมาชิก.. 
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สมาชิก/สมาชิกสมทบ ป 2559 ป 2560 
จํานวนสมาชิก เขาใหม ลาออก เพ่ิม/(ลด) คงเหลือยกไป 

1. ขาราชการ 2,404 2 16 (14) 2,390 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 4,577 235 51 184 4,761 

3. ลกูจางประจํา 1,413 1 32 (31) 1,382 

4. ลกูจางช่ัวคราว/พนักงานเงินรายได 2,519 368 222 146 2,665 

5. คูสมรสสมาชิก/นิติบุคคล 44 3 1 2 46 

รวม 10,957 609 322 287 11,244 
  

เหตุของการพนสภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

สาเหตุ  จํานวน(คน) 

1. ถึงแกกรรม  39 คน 

2. ลาออก   283 คน 

   2.1 ลาออกจากราชการ / เกษียณอายุราชการ 103 คน   

   2.2 ลาศึกษาตอ 5 คน  

   2.3 เหตุผลสวนตัว 23 คน  

   2.4 ตองการใชเงิน 17 คน  

   2.5 ถูกใหออกจากสหกรณ / พนสภาพตามมติฯ 10 คน  

   2.6 บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 103 คน  

   2.7 นําหุนชําระหนี้ 5 คน  

   2.8 ยายที่อยู ไมสะดวกแกการติดตอ 6 คน  

   2.9 ทําธุรกิจ / นําเงนิไปลงทุน 5 คน  

   2.10 ลดภาระคาใชจาย 3 คน  

   2.11 ทําธุรกิจสวนตัว 3 คน  

 รวม 322 คน 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

 

 2.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ประจําป 2560 

 นายจรุงศกัดิ์ โชติบาง ผูจัดการ แจงวา ตามนัยขอ 51(2)แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่รับทราบ รายงาน

ประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณ”  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามนัยขอบังคับดังกลาว จึงขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2560 ซึ่งไดดําเนินการตามแผนงาน ดังน้ี 

/ก. แผนงานบริหาร.. 
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 ก. แผนงานบริหาร 

 1. งานบริหารทั่วไป 

1.1 กําหนดระเบียบข้ึนใหม ไดแก ระเบียบวาดวยการจายโบนัสกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2560 

1.2 การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ 

   (1) ระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และ 

ผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560  

(2) ระเบียบวาดวยการใหสหกรณออมทรัพยอื่นกูยืมเงิน พ.ศ. 2560 

  1.3 ยกเลิกระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2558 

  1.4 กําหนดและแกไขหลักเกณฑการรับฝากเงินและการใหเงินกู 

   (1) หลักเกณฑการฝากเงินแบบสะสมทรัพย  

(2) หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิก 

(3) หลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 0% สามเดือนแรก 

(4) หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญสําหรบัสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

สวนงาน (ชั่วคราว) พ.ศ. 2560 

(5) หลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหสําหรบัสมาชิกที่เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานสวนงาน) พ.ศ. 2560 

(6) หลักเกณฑการใหสหกรณอ่ืนกูระยะสั้น พ.ศ. 2560 

  1.5 การปรับโครงสรางหนี้ และการผอนผันการชําระหนี้ของสมาชิกและสหกรณอ่ืนกู 

  1.6 การโอนยายสมาชิก 

  1.7 การกูเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงนิ 

  1.8 การจัดงานทําบุญในโอกาสครบรอบ 40 ป วันคลายวันสถาปนา สอ.มช. 

  1.9 การสรรหากรรมการดําเนินการ 

  1.10 การแสดงความขอบคุณเจาหนาที่รับ-สงหนังสอื 

   สอ.มช.ไดมอบของขวัญปใหมเปนประจําทุกปใหแกเจาหนาที่รับ-สงหนังสือของหนวยงาน

ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณในความรวมมือดวยดีตลอดมา 

 

 

 

/2. งานสนับสนนุการบริหาร.. 

 



-5- 
 

 
รายงานการประชุมใหญสามัญ สอ.มช. ประจําป 2560  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  8 กุมภาพันธ  2561 

 

 2.  งานสนับสนุนการบริหาร 

  2.1 การบริหารความเสี่ยง 

    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการพิจารณาความเสี่ยงตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยงป  2560 แบงเปน 2 ดาน ดังนี้ 

        1) ความเสี่ยงดานสินเช่ือ พิจารณาจากการใหสมาชิกกูแบงเปน 2 กลุม คือ 

     กลุมที่ 1 ความเสี่ยงที่เกิดจากการใหเงินกู  

     (1) กรณีสมาชิกที่กูเงินโดยใชหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู ตอมาไดเสียชีวิตหรือมี

เหตุการณไมชําระหนี้คืนไดตามกําหนด สหกรณตองขายหลักทรัพยเพื่อชําระหนี้ แตท่ีผานมาการจัดการ

เก่ียวกับการขายหลักทรัพยใชเวลานาน หลักทรัพยมีสภาพเกา ทําใหมูลคาทรัพยสินลดลง ดังนั้น ควรมี

มาตรการการบริหารจัดการทรัพยสินอยางเปนระบบและใชเวลาใหกระชับขึ้น 

     (2) กรณีกลุมพนักงานประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไมมีเงนิบํานาญ แตสามารถ

ผอนชําระหนี้ สอ.มช.ไดเกินอายุราชการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงแลว เห็นวา

ความเสี่ยงอยูในระดับนอย 

     กลุมที่ 2 ความเสี่ยงที่เกิดจากการใหสหกรณอื่นกู กรณีสหกรณไมไดรับชําระหนี้

คืนไดตามกําหนด ไดพิจารณาจากพฤติกรรมมีการขอผอนผันชําระหนี้ ขอปรับโครงสรางหนี้ จนเปนเหตุ

ใหไมสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด ควรมีการกําหนดกฎเกณฑมาวัด Ranking Score เพ่ือตรวจสอบ

และติดตามลูกหนี้สหกรณอื่น ดังนี้ 

     (1) พิจารณาจํานวนสมาชิก 

     (2) คณะกรรมการดําเนินการของลูกหนี้สหกรณ 

     (3) ความถ่ีในการกูเงิน 

      (3.1) ความสามารถในการชําระหนี้ให สอ.มช. 

      (3.2) การเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของสหกรณ 

      (3.3) พฤติกรรมในการบริหารงานของคณะกรรมการ 

    2) ความเสี่ยงดานตลาด เงินฝาก และการลงทุน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได

พิจารณาปจจัยความเสี่ยงดานการลงทุน พบวา ปจจุบัน สอ.มช.นําเงินไปลงทุนเปนไปตาม พรบ.สหกรณ 

พ.ศ. 2542 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 ดังน้ัน นโยบายการ

ลงทุนท่ีกําหนดไว และการดําเนินการดานลงทุนของ สอ.มช.จึงไมมีความเสี่ยง 

 

 

/2.2 การรวมโครงการสหกรณสีขาว.. 
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 2.2 การรวมโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

   ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดมีโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล เพ่ือสงเสริมใหสหกรณมี

การดาํเนินงานอยางเปนระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดําเนินงานดวยความซื่อสัตย สุจรติ โปรงใส 

ตรวจสอบได บริหารจัดการดวยการนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใชอยางเครงครัด สรางความเชื่อมั่น

ใหกับบุคคลตาง ๆ ที่เก่ียวของ สอ.มช.จึงไดเขารวมโครงการน้ี โดยในป 2560 กรมสงเสริมฯ ไดเขามา

ตรวจสอบสหกรณท่ีเขารวมโครงการฯ ใน 4 ธรรมาภิบาลกอน คือ หลักภาระรบัผิดชอบ หลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม และหลักนิติธรรม ในชวงป 2561 นี้ จะเพ่ิมการตรวจสอบอีก 5 หลัก ไดแก หลัก

ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมอบอํานาจ และหลักความเสมอภาค รวมเปน 

9 หลักธรรมาภิบาล 

 

 3. แผนงานบริหารงานบุคคล 

   3.1 การเวียนงานเจาหนาท่ีสหกรณ 

    ในป 2560 สอ.มช.จึงไดมีการสับเปลี่ยนหนาที่ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

    1) นางสาวยอดขวัญ ปวงคํา เจาหนาที่ธุรการอาวุโส สํานักงานใหญ ใหไปปฏิบัติงานเปน 

เจาหนาที่สินเชื่ออาวุโส สาขาสวนดอก 

    2) นางสาวญาดา สนธิคุณ เจาหนาที่สินเชื่ออาวุโส สาขาสวนดอก ใหไปปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่การเงินอาวุโส สาขาสวนดอก 

    3) นางรมิดา  อินทรปรีชา  เจาหนาที่การเงินอาวุโส สาขาสวนดอก ใหไปปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่ธุรการอาวุโส สํานักงานใหญ 

    ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 เปนตนไป 

   3.2 การแตงตั้งเจาหนาที่อาวุโส 

    ในป 2560 เจาหนาที่ไดเสนอโครงการหรือผลงาน ผานการประเมินและเลื่อนจากระดับตนเปน

เจาหนาท่ีอาวุโสในระดับตาง ๆ จํานวน 5 คน ดังนี้  

    1) นางปรยีานุช กันมะโน  ตําแหนง รองผูจัดการ 

    2) นางบุษบา  ใจจันทร ตําแหนง ผูชวยผูจัดการ 

    3) นางภัทรา  กิตติปภัสสร ตําแหนง หัวหนางานธุรการ 

    4) นางกรทิพย  โนจา ตําแหนง หัวหนางานบัญชี 

    5) นายประจวบ  แกวหลวง ตําแหนง เจาหนาที่การเงนิ 

    ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

 

/ข. แผนงานธุรกิจ.. 
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 ข. แผนงานธุรกิจ 

   1. งานธุรกิจ 

1.1 ทุนเรือนหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 2,967,752,980.00 บาท 

1.2 เงินรับฝาก  

1.2.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 19,311 บัญชี  

        รวมเปนเงิน 4,461,749,730.44 บาท 

1.2.2  อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวน 1 คร้ัง 

1.3 การใหบรกิารเงินกูแกสมาชิก 

1.3.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวนสัญญา 9,605 สัญญา  

         รวมเปนเงิน 1,669,044,168.85 บาท 

1.3.2  อัตราดอกเบ้ียเงนิกูใหแกสมาชิก ในป 2560 ไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 ยังคงอัตราเดิม 

1.4 การใหเงินกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น  

1.4.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 38 สหกรณ  

        รวมเปนเงิน 1,453,275,561.75 บาท 
 

2. กําไรสุทธิและการคืนประโยชนสูสมาชิก 

  2.1 รายไดในป 2560 สอ.มช.มีรายไดจํานวน 371,632,890.22 บาท แบงเปน

รายไดจากการทําธุรกรรมของสมาชิก จํานวน 200,944,335.71 บาท และรายได

จากการทําธุรกรรมอ่ืน ๆ จํานวน 170,688,554.51 บาท 

  2.2 คาใชจาย ในป 2560 สอ.มช.มีคาใชจาย จํานวน 138,223,609.81 บาท จําแนก

เปนคาใชจายดอกเบี้ยจาย จํานวน 92,811,066.31 บาท  คาใชจายในการ

บริหาร  จํานวน 45,412,543.50 บาท 

  2.3 กําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 233,409,280.41 บาท 

  2.4  การจําแนกประโยชนคืนสูสมาชิก 

2.4.1 กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง ดังนี้ 

    - เปนเงินปนผล   จํานวน 164,700,000.00 บาท 

       - เปนเงินเฉลี่ยคืน จํานวน  24,000,000.00 บาท 

2.4.2 จัดเปนประโยชนดานสวัสดิการ จํานวน 38,844,099.70 บาท 

 3. งานประชาสัมพันธ 

   3.1 ขาวสาร สอ.มช.จัดพิมพรายเดือน รวมปละจํานวน 12 ฉบับ 

  3.2 ประชาสัมพันธขาวสารผานสื่อสังคมออนไลน Facebook Fan Page 

  3.3 แผนพับ แผนปลิวติดบอรด สอ.มช. ตามหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกได   

   รับขอมูลขาวสาร 

/4. การใหความรวมมือ.. 
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 4. การใหความรวมมือกระบวนการสหกรณ และหนวยงานเอกชน   

   4.1 เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง 

ประเทศไทย จํากัด   

   4.2 เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

   4.3  เขารวมโครงการชมรมเครือขายสหกรณออมทรัพย จํานวน 3 โครงการ 

   4.4  ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมกิจการ จํานวน 7 สหกรณ รวมจํานวน 96 คน 

   4.5 ใหความรวมมือกับบริษัทเอกชนและหนวยงานอ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกสมาชิก 

  

 ค. แผนงานศึกษาและอบรม 

  1. โครงการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก 

      มอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก จํานวน 785 ทุน เปนเงิน 1,371,500.00 บาท  

2. โครงการทุนการศึกษาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

  สอ.มช.ไดสนับสนุนเงินเพื่อมอบเปนทุนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่มีผล

การเรียนในระดับดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา จํานวน 12 ทุน ๆ ละ 10,000.00 บาท เปนเงิน 

120,000.00 บาท 

3. โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี”  

  สอ.มช.ไดสนับสนุนคาใชจายโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ 

“บวชเนกขัมมจาริณี” ซึ่งจัดโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนเงิน 

50,000.00 บาท 

 4. โครงการใหความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและครอบครัว 

               4.1 โครงการสมาชิกสัมพันธ มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 80 คน คาใชจายใน

การดําเนินโครงการ เปนเงิน 310,171.43 บาท 

               4.2 โครงการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจร มีสมาชิกเขารวมโครงการ 36 คน 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 41,600.00 บาท 

  4.3  โครงการ สอ.มช. พบปะเจาหนาที่การเงินหนวยงานตาง ๆ มีผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 37 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 150,577.21 บาท 

  4.4  โครงการจัดสวนในแนวตั้ง มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 20 คน คาใชจายในการ

ดําเนินโครงการ เปนเงิน 21,100.00 บาท 

  4.5 โครงการดูแลสุขภาพชองปากดวยการขูดหินปูน มีสมาชิกเขารวมโครงการ 

จํานวน 75 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 49,100.00 บาท 

  4.6 โครงการพบปะสมาชิกและใหความรูแกสมาชิกดานวางแผนการเงิน เรื่อง “สหกรณ 

เงินออม เงินกู ของคูกัน” มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 86 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปน

เงิน 50,063.00 บาท  

/5. โครงการคายภาษาอังกฤษ.. 
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 5. โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับบุตรสมาชิก 

   มีบุตรสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 47 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปน

เงิน 131,600.00 บาท 

 6. การพัฒนาและใหการศกึษาอบรมแกกรรมการและเจาหนาท่ี 

6.1 โครงการที่ สอ.มช.จัดข้ึนเอง 

6.1.1 โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่  เรื่อง “การวิเคราะหและ  

อานงบการเงิน-กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานสหกรณ”  ในวันเสารที่ 29 เมษายน 2560  

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 41,864.00 บาท 

 6.1.2 โครงการสัมมนาเจาหนาที่ หลักสูตร “จิตวิทยาในการทํางานรวมกันอยาง

มีความสุข” ระหวางวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ พราวภูฟา เชียงใหม รีสอรท อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม  คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 74,973.00  บาท 

     6.1.3 โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่ เพ่ือทําแผนยุทธศาสตร สอ.มช.

ดวยหลักการ “สูงสุดคืนสูสามัญ” ในวันที่ 23 กันยายน 2560 ณ โรงแรมคานทารี่ฮิลล เชียงใหม  

คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 36,771.78  บาท 

     6.1.4 โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่ เร่ือง“การใหความรูเร่ือง 

ธรรมาภิบาลแกบุคลากร สอ.มช.” ในวันที่ 11  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง 

เชียงใหม  คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 14,400.00 บาท 

 6.1.5 โครงการเย่ียมชมสหกรณออมทรัพยอื่น  

     (1)  เย่ียมชมกิจการ Japan Agricultural Cooperavtive ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2560 คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 350,000.00 บาท  

     (2) ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยอื่นดานสินเชื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 

ณ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด และ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 

คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 38,645.00 บาท 

     (3) ศึกษาดูงานดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) วันที่ 19 

ตุลาคม 2560 ณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด และชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 34,225.00 บาท 

    (4) เย่ียมชมกิจการสหกรณออมทรัพย 5 แหง ณ จังหวัดระนอง จังหวัด

ชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี  มีกรรมการและเจาหนาที่สหกรณเขารวมโครงการ จํานวน 9 คน  คาใชจาย

ในการดาํเนินโครงการ เปนเงิน 122,607.00 บาท 

/6.2 การเขารวมโครงการท่ีองคกรอ่ืนจัดข้ึน.. 
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6.2 การเขารวมโครงการที่องคกรอื่นจัดขึ้น 

  6.2.1 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 3 คร้ัง 
  6.2.2 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 4 ครั้ง 

  6.2.3 ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ จํานวน 2 ครั้ง 

   6.2.4 หนวยงานอ่ืน ๆ จํานวน 2 คร้ัง 
 

 ง. แผนงานสวัสดิการและสังคม 

  1. งานจดัสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 
    1.1 เงนิชวยเหลือการศพสมาชิก จํานวน 39 ราย รวมเปนเงิน 1,764,000.00 บาท 

1.2 กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 
1.2.1 จายใหผูรับผลประโยชน กรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 40 ราย เปนเงิน 

2,999,000.00 บาท 
1.2.2 จายใหสมาชิก กรณีทุพพลภาพ จํานวน 3 ราย เปนเงิน 89,000.00 บาท 

1.2.3 จายใหสมาชิกที่อายุครบ 61 ปข้ึนไป และเปนสมาชิกกองทุนรวมใจฯ 
มาแลว 8 ป จํานวน 2,598 ราย เปนเงิน 10,944,500.00 บาท 

    รวมในป 2560 สอ.มช.จายเงินกองทุนรวมใจฯ ตามขอ 1.2.1, ขอ 1.2.2  
และขอ 1.2.3 รวมเปนเงิน 14,032,500.00 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 กองทุนรวมใจฯ มีเงินคงเหลือยกไป จํานวน 83,639,614.57 บาท     
1.3 เงนิบําเหน็จสมาชิก จํานวน 247 ราย เปนเงิน 2,138,700.00 บาท  

1.4 กองทุน 40 ป สมาชิกผูสูงอายุ ในป 2560 สอ.มช. ไดจัดสรรกําไรสุทธิเขาสะสม
ในกองทุน 40 ป  จํานวน 500,000.00 บาท 

2. โครงการมุทิตาจิตแกสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 80 

คน มีคาใชจายในการดาํเนินโครงการ จํานวน 482,898.88 บาท 

3. โครงการบริจาคเงนิสนับสนุนหนวยงานที่ใหการชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน  
    10 แหง ๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเปนเงิน 100,000.00 บาท 

4. การจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกและบุตรสมาชิก รวมจํานวน 15,063 ราย เปนเงิน 

20,966,860.00 บาท 

5. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ 
รวมเปนเงิน 453,390.00 บาท 

6.   การสนับสนุนองคกรสหกรณอ่ืน จํานวนเงิน 49,500.00 บาท  

7.   การสนับสนุนชุมชนและหนวยงานอ่ืน จํานวนเงนิ 31,850.00 บาท 

8.   การสนับสนุนสมทบเงินเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช. จํานวนเงิน 
300,000.00 บาท 

      (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2560 หนา 16-44) 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

2.3 รับทราบรายงาน.. 
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 2.3  รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2560 
 รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณดานบริหารและ
ปฏิบัติการ แจงวา ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติเลือกตั้ง 
อาจารย ดร.เอ้ือบุญ เอกะสิงห เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงนิและบัญชี และ รองศาสตราจารย นายแพทย
วัชระ รุจิเวชพงศธร เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณดานบริหารและปฏิบัติการ ประจําป 2560 นั้น ผูตรวจสอบ
กิจการไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ขอ 84 แหงขอบังคบัสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
พ.ศ. 2552 โดยไดเสนอเอกสารรายงานผลการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ  
ไดตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติ
ของคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบหลักฐานความถูกตองครบถวนของการบัญชี การประเมินการควบคุม
ภายในของสหกรณ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขปญหา โดยมีการตรวจสอบในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานผลการดําเนินงาน 
1.1 ณ วันสิ้นป 2560 มีสมาชิกคงเหลือ 11,244 คน โดยตนปมีสมาชิก 10,957 คน 
ระหวางปมีสมาชิกเขาใหม 609 คน และมีสมาชิกลาออก 322 คน 

     1.2 ณ วันสิ้นปบัญชี สมาชิกสหกรณมีหุน 2,967,752,980.00 บาท มีเงินฝากทุกประเภท
รวม 4,461,749,730.44 บาท มีกองทุนตาง ๆ รวม 681,703,708.89 บาท สมาชิกสหกรณกูเงินคงเหลือ
รวมทุกประเภท  3,389,159,941.33 บาท สหกรณออมทรัพยอื่นกูเงนิรวม 35 สหกรณ   38 สัญญา รวม
ยอดเงินคงเหลือ 1,453,275,561.75 บาท สหกรณมีทุนดําเนินการ 8,388,950,188.37 บาท   ในรอบป
สหกรณมีรายไดรวม 371,632,890.22 บาท มีคาใชจาย 138,223,609.81 บาท มีกําไรสุทธิ 
233,409,280.41 บาท 

2. ดานบริหารและปฏิบัติการ 
การตรวจสอบกิจการดานการบริหารและปฏิบัติการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จํากัด ประจําป 2560 เปนการดําเนินการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด พ.ศ. 2552 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ขอ 75 สรปุ
สาระสําคัญที่ตรวจสอบและไดเสนอแนะใหคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาปรบัปรุงแกไข ดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุงแกไขของ 
สอ.มช. 

1 การตรวจสอบเพ่ือติดตามวิเคราะหความ
เส่ียงและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ของป 2560 พบวา ยังไมมีหลักฐานในการ
ดําเนินการ และยังพบวาแผนยุทธศาสตร
และกลยุทธท่ีไดจัดทําไว มีหลายสวนท่ีไม
สอดคลองกัน ซึ่งอาจจะทําใหผลการ
ดําเนินการไมประสบความสําเร็จตาม
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

- คณะกรรมการดําเนินการควรเปนผู
กําหนดวิสัยทัศนและจัดทําแผน
ยุทธศาสตรรวมกับฝายปฏิบัติ 
- ควรจะตองมีการวิเคราะหความเส่ียง
และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงไว 
เพ่ือท่ีจะทาํใหผลการดําเนินงาน
ประสบความสําเรจ็ตามเปาหมาย 

- คณะกรรมการเห็นวาควรจะ
จัดทําใหมในแผนยุทธศาสตร 
ป 2561 
- ไดมีฝกอบรมให
คณะกรรมการและเจาหนาท่ี
ในการใช BSC ในการทําแผน
ยุทธศาสตร โดย ศ.ดร.พญ.
ลักขณา ไทยเครือ 
- ยังไมมีการทําแผนบริหาร
ความเส่ียงประจําป 

/ลําดับที่..
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ลําดับ

ท่ี 
ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุง

แกไขของ สอ.มช. 

2 กรณีเอกสารสัญญากูเงินของเจาหนาท่ีสหกรณ ในสวนท่ี

เก่ียวของกับการยินยอมใหหักเงินเดอืน/คาจาง/เงินบําเหน็จ/

เงินบํานาญ ซ่ึงไปใชเอกสารฉบับเดียวกับของสมาชิก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยกําหนดใหทําหนังสือยินยอมตอ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมและใหหักเงินเดือนผานกอง

คลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เจาหนาที่ สอ.มช.มิใช

ขาราชการ ลูกจาง หรือ

พนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึง

ควรแกไขเอกสารให  

ถูกตองท้ังหมดท้ังท่ีเคยกู

ไปแลวและจะกูใหม 

แกไขใหถูกตองแลว 

3 จากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วาดวยการเงินและการ

บัญชี พ.ศ. 2542 ขอ 42 และขอ 43 

   “ขอ 42  ตูนิรภัยของสหกรณ ใหต้ังไวในท่ีปลอดภัยและ

ใหมีลูกกุญแจอยางนอย 2 ชุด ชุดละ 2 ดอก ชุดหน่ึงสําหรับ

ประธานกรรมการดําเนินการอีกชุดหน่ึงสําหรับผูจัดการ 

ท้ังน้ีผูจัดการจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหเจาหนาท่ีผูหน่ึง

ผูใดทําหนาท่ีถือกุญแจก็ใหกระทําได” 

      “ขอ 43  ถาผูรักษากุญแจตูนิรภัยคนใดไมสามารถมา

ปฏิบัติงานไดและจะสงมอบใหเจาหนาท่ีอ่ืนทําหนาท่ีแทน ให

ทํารายงานตอผูจัดการเพ่ือเปลี่ยนตัวผูถือกุญแจตูนิรภัยเปน

การช่ัวคราว” 

      การสงมอบและรับมอบลูกกุญแจ  ตูนิรภัย จะตองมี 

ท้ังหมดจึงเปนความเส่ียงท่ี

ทานประธานจะตองนําไป

วิเคราะห และกําหนด

หลักเกณฑใหมใหชัดเจน 

เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนแลวทําให

สหกรณเสียภาพพจน 

-ผูจัดการไดมีหนังสือ

มอบอํานาจใหเจาหนาท่ี

ทําหนาท่ีถือกุญแจทั้ง

สํานักงานใหญ และ

สาขาสวนดอก รยีบรอย

แลว โดยมอบใหมีผูถือ

สาขาละ 2 คน ถือคนละ 

1 ดอก (การเปดตูนิรภัย 

จะตองใชกุญแจ 2 ดอก 

เปดพรอมกัน)   

นอกจากน้ี ไดกําหนดให 

เจาหนาที่การเงินนับเงิน

ท่ีรับออกจากตูนิรภัย 

 บันทึกไวเปนหลักฐานดวยทุกครั้ง 

      จากท่ีเคยนําเสนอแนะใหปฏิบัติตามขอ 42 น้ัน พบวา 

ปจจุบันผูจัดการไดมอบใหผูอ่ืนถือกุญแจท้ัง 2 ลูก โดยแยกลูก

ละหน่ึงคน แตมีการมอบอํานาจเปนหนังสือเพียง 1 คน 

เทาน้ัน ประกอบกับเม่ือพิจารณาความหมายของคําวา “กุญแจ

อยางนอย 2 ชุด ๆ ละ 2 ดอก”  ยังตองแปลเจตนารมณ 

 และลงชื่อการนับทุกคร้ัง  

 ของการแยกใหผูถือกุญแจ 2 คน คือ ประธานกรรมการ

ดําเนินการ และผูจัดการคนละชุด หมายความวาอยางไร 

ปจจุบันประธานมีกุญแจ 1 ชุด 2 ดอก ซึ่งสามารถเปดตู

นิรภัย หากรูรหัสดวย   และเม่ือกอนผูจัดการมีกุญแจ 2 ตัว 

และยังมีรหัสดวย จึงสามารถเปดเองได  ปจจุบันผูจัดการ

มอบอํานาจใหผูอื่น 2 คนแลว และจากการสอบถามนาจะมี

ผูรูรหัสตูนิรภัยไมนอยกวา 4 คน 

  

 

. /ลําดับที่.. 
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ลําดับ
ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุง
แกไขของ สอ.มช. 

4 เร่ืองการบริหารงานบุคคล ซ่ึงไดเคยเสนอแนะใหทาน

ประธานต้ังคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงแกไขระเบียบ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วาดวย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 ซึ่งมีปญหาในทาง

ปฏิบัติอยูหลาย ๆ ประเด็น ณ เวลานี้ใกลจะมีการ

ประเมินประจําป รวมท้ังการประเมินการเขาสูตําแหนงท่ี

สูงขึ้น ซํ้ายังไมมีหลักเกณฑท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับ ซึ่ง

อาจจะมีผลกระทบตอความกาวหนาของบุคลากรทุกคน 

อันทําใหเจาหนาท่ีเกิดความวิตกกังวล ขาดขวัญ และ

กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี และอาจจะทําใหสหกรณตอง

เสียคนดีท่ีมีประสบการณ ซ่ือสัตยสุจรติไปใหกับองคกร

อ่ืน  จึงเสนอแนะใหทานประธานพิจารณาแตงต้ัง

คณะทํางานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขระเบียบดงักลาว 

รวมท้ังระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกันโดยเรงดวน กอนท่ี

จะมีการนํามาใชกับเจาหนาท่ีในปจจุบัน 

ควรต้ังคณะทํางานเพื่อปรับปรุง

แกไขระเบียบสหกรณออม

ทรพัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด วาดวย การบริหารงาน

บุคคล 

คณะกรรมการ

ดําเนินการมีมติให

แตงต้ังคณะทํางานเพื่อ

ปรับปรุงแกไขระเบียบ

บริหารงานบุคคลและ

ระเบียบอื่นท่ีเก่ียวของ 

โดยใหเชิญผูตรวจสอบ

กิจการดานบริหารและ

ปฏิบัติการ และบุคลากร

จากการบริหารงาน

บุคคล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมจํานวน 3 ทาน เปน

ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 

แตยังดําเนินการไมแลว

เสร็จ 

5 กรณีลูกหน้ีท้ัง 2 สหกรณ   ซ่ึงเปนหน้ี   สอ.มช. จํานวน

รวมกันถึง 52,606,302.50 บาท  ซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงเร่ืองหน้ีสงสัย

จะสญู โดยมีกรรมการใหความเห็นวา อาจจะตั้งคาเผ่ือ

หน้ีสูญรอยละ 20 ก็ได   อยากใหคณะกรรมการไดทํา

ความเขาใจกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ

จัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2544 

เพ่ือจะไดเตรียมการใหถูกตองตามช้ันคุณภาพของลูกหน้ี

วาเม่ือใดจะตองตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญูจากตนเงิน

คงเหลอืรอยละ 20 รอยละ 50 หรอืรอยละ 100 และ

จากความเห็นของกรรมการท่ีวา หากตองตัดหนี้เปนสูญ 

จะกระทบตอผลการดําเนินงานของ สอ.มช.หรอืไม เชน 

จะกระทบตอการจายเงินปนผลหรือไม  โดยกรรมการมี

ความเห็นวาจะไมกระทบเพราะ สอ.มช.มีเงินสํารอง หรือ

เงินรักษาระดับเงินปนผลน้ัน อาจจะเปนการเขาใจท่ี

คลาดเคลื่อน เน่ืองจากทุนสํารองของสหกรณ จะใชได

เฉพาะกรณีชดเชยการขาดทุนของสหกรณเทาน้ัน จะใช

ในกรณีอ่ืนไมได 

คณะกรรมการควรทําความ

เขาใจกับระเบียบนายทะเบียน

สหกรณวาดวยการจัดชั้น

คุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการ

ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 

2544 ประกาศ ณ วันท่ี 15 

พฤษภาคม 2544 เพ่ือจะได

เตรียมการใหถูกตองตามช้ัน

คุณภาพของลูกหนี้วาเม่ือใด

จะตองต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะ

สูญจากตนเงินคงเหลือรอยละ 

20 รอยละ 50 หรือรอยละ 

100 

ไดทําหนังสือหารือไปยัง

กรมตรวจบัญชีสหกรณฯ 

เพ่ือขอตั้งคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ เกินกวาที่

ระเบียบฯกําหนด 

เน่ืองจากท้ังสองสหกรณ

ยังไมอยูในเกณฑท่ีตอง

ต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

เพราะยังสามารถชําระ

หน้ีไดตามท่ีไดรับการ

ผอนผันการชําระหน้ี  

แตเพ่ือความรอบคอบ 

สอ.มช.ไดตั้งคาเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญไวในอัตรา

รอยละ 7 ของยอด

ลูกหน้ีของสหกรณท้ัง

สองแหง 

. . /ลําดับที่.. 
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ลําดับ
ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุง
แกไขของ สอ.มช. 

6 (1) ระเบียบวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวด 3 

การบริหารงบประมาณ กําหนดวา ขอ 19. เม่ือเร่ิมตน

ปงบประมาณ ใหม หากท่ีประชุมใหญยังมิไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ใหผูจัดการยังคง

ใชงบประมาณประเภทรายจายประจําของปงบประมาณท่ี

ผานมาไปพลางกอน  ซึ่งไมสอดคลองกับระเบียบ สอ.มช.

จํากัด วาดวยการเงินและการบัญชี พ.ศ. 2552 ในหมวด 5 

การจายเงินและหลักฐานการจายเงิน 

    ขอ 25 ประธานกรรมการดาํเนินการมีอํานาจอนุมัติ

รายจายตาง ๆ ของสหกรณ ตามงบประมาณรายจาย

ประจําปท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ โดยให

ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูจัดการเปนผูเสนอขอ

อนุมัตดิวย 

    การอนุมัติรายจายท่ีนอกเหนือจากวรรคแรก ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

จึงเห็นควรแกไขขอ 19 ในระเบียบ สอ.มช.จํากัด วาดวย

การงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหสอดคลองและถูกตอง

ตอไป 

(1) หากจะตองจายรายจาย 

ท่ียังไมไดรับการอนุมัติ

งบประมาณรายจายประจําป

จากท่ีประชุมใหญ จึงนาจะ

เปนไปตามวรรคสองของ

ระเบียบ สอ.มช.จํากัด วาดวย

การเงินและการบัญชี พ.ศ. 

2552 ดังกลาว โดยผูจัดการ

ควรจะเปน ผูนําเสนอขอ

อนุมัติใชจายตามรายจาย 

ประเภทรายจายประจําของ

ปงบประมาณท่ีผานมา จาก

คณะกรรมการดาํเนินการ เม่ือ

ไดรบัอนุมัติแลว ในการ

ดําเนินการเพ่ือขออนุมัติจาย 

ก็จะเขาสูเกณฑตามขอ 25 

วรรคแรก ตอไป 

อยูในระหวางดําเนินการ

แกไขระเบียบวาดวย

การงบประมาณ  

 (2) ในกรณี หมวด 3 การบริหารงบประมาณ ตาม

ระเบียบวาดวยการงบประมาณ สอ.มช. พ.ศ. 2559    

ขอ 21 การสั่งจายหรือกอหน้ีผูกพันรายใด อันเปนท่ี

คาดหมายลวงหนาวาไมอาจเบิกจายไดทันภายในวันสิ้น

ปงบประมาณน้ัน ใหผูจัดการนําหารือผูสอบบัญชี  ซึ่งใน

ขอ 21 นั้น ท่ีถูกตองคือ กรณีที่  สอ.มช.ไดกอหนี้ผูกพัน

ข้ึนแลว หมายความวา มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัด

จาง หรือออกใบ P.O. ไปแลว แตยังไมสามารถ

ดําเนินการเบิกจายใหทันวันสิ้นปงบประมาณน้ัน ๆ ซึ่ง

เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามปกติ และการดําเนินการกอ

หน้ีผูกพันก็ไดทําถูกตองตามแผนงานประจําป

งบประมาณอยูแลว จึงไมมีเหตุท่ีจะตองใหผูจัดการนํา

หารือผูสอบบัญชี แตควรจะใหผูจัดการนําเสนอประธาน

กรรมการดําเนินการเพ่ืออนุมัติ 

(2) ขอเสนอแนะวา ขอ 21 

ควรแกไขใหม เพ่ือใหเกิดความ

ชัดเจนและถูกตองตาม

กระบวนการบริหาร

งบประมาณ ดังน้ี  “ในกรณีท่ี

สหกรณไดกอหน้ีผูกพันแลว

และคาดการวาไมอาจจะ

เบิกจายไดทันภายในวันส้ิน

งบประมาณน้ัน ใหผูจัดการ

นําเสนอประธานกรรมการ

ดําเนินการอนุมัติกันเงนิ

งบประมาณไวจายเหลื่อมป” 

 

 

. . /ลําดับที่.. 
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ลําดับ
ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงแกไขของ 

สอ.มช. 

7 การตรวจติดตามผลการ
ดําเนินการรางแกไขใน
ระเบียบและประกาศ
เก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของคณะทํางานเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข ระเบียบ
บริหารงานบุคคลและ
ระเบียบอ่ืนที่เก่ียวของพบวา 
การดาํเนินการยังคอนขางชา 
และยังมีความเขาใจของ
คณะทํางานและขอมูลท่ีใชยัง
มีความคลาดเคลื่อน 

(1) เสนอแนะใหคณะทํางานศึกษาขอมูลท่ีถูกตองรอบคอบ 
ซ่ึงมีท่ีปรึกษาท่ีเขาใจเร่ืองงานบริหารบุคคลอยูแลวจึงควรจะใชให
เปนประโยชนและทําใหเปนระบบโดยแบงขอกําหนดตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลออกเปนเร่ือง ๆ ดังน้ี 
ฉบับท่ี 1 ประกาศ : มาตรฐานกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ี 
ฉบับท่ี 2 ระเบียบ : วาดวยการบริหาร สอ.มช. 
ฉบับท่ี 3 ระเบียบ : วาดวยการบริหารงานบุคคล  
ฉบับท่ี 4 ประกาศ : การกําหนดบัญชีเงินเดือนเจาหนาท่ี 
ฉบับท่ี 5 ประกาศ : หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการจางและการ
จายเงินเดอืนเจาหนาท่ี สอ.มช.(หากมีการจางเจาหนาท่ีช่ัวคราว 
ควรออกมาเพ่ิมอีกฉบับ) 
ฉบับท่ี 6 ประกาศ : หลักเกณฑ และวิธีการประเมินข้ึนเงินเดือน
เจาหนาท่ีประจํา 
ฉบับท่ี 7 ประกาศ : หลักเกณฑและวิธีการทดลองปฏิบัติงาน(กรณี
รับคนเขามาใหม) 
ฉบับท่ี 8 ประกาศ : คาปฏิบัติงานลวงเวลาและคาทํางานใน
วันหยุดของเจาหนาที่ สอ.มช. 
ฉบับท่ี 9 ระเบียบ : วาดวยสวัสดิการเจาหนาที่ สอ.มช.เปนฉบับท่ี
สําคัญท่ีตองกําหนดรายละเอียดในเร่ืองของขอบเขต สิทธิ และ
หลักเกณฑในการรับสวัสดิการในเร่ืองตาง ๆ  

(1) และ (2) 
อยูในระหวาง
การแกไข 
(3) เตรียมราง
แกไขขอบังคับ
เสนอตอท่ี
ประชุมใหญฯ
ตอไป 
 

          (2) การกําหนดหลักประกันท่ีคณะกรรมการกําหนดไว
เชนเดียวกัน ควรกําหนดใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน วา
ตําแหนงใดบางท่ีตองมี มิใชเหมารวมท้ังหมด และ สอ.มช.ไมได
จายคาแรงเปนรายวัน จึงควรจะกําหนดใหถูกตองโดยใหเปนไป
ตามกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ 
(3) จากการตรวจทบทวนขอบังคับ สอ.มช.จํากัด พศ. 2552 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) วรรค 3 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พศ. 
2555 รวมท้ังท่ีไดมีมติแกไขในคราวประชุม วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2560 น้ัน พบวา ในขอ 55 (9) ซึ่งกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการดําเนินการไวดงัน้ี 
    ขอ 55 (9) ออกขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การ
บริหารงานบุคคล การเงิน พัสดุ การบัญชี การตรวจสอบกิจการ 
และขอกําหนดอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการดําเนินการบริหารงานสหกรณ 
    ซ่ึงจะตองปรับแกโดยตัดคาํวา “ การตรวจสอบกิจการ”  ออก 

 

 

/3. ดานการเงินและบัญชี.. 
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3. ดานการเงินและบัญชี 

ผลการตรวจสอบจะปรากฏในหนา 55-57 ของหนังสือรายงานกิจการประจําป 2560 ดงันี้ 

  1) ดานการบัญชี : เอกสารประกอบบัญชีคอนขางครบถวน จะมีบางเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่ง

ฝายจัดการไดดําเนินการแกไขแลว 

  2) ดานการเงิน : ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงนิสดคงเหลือ 395,519.00 บาท ซึ่งถูกตองและ

เปนไปตามระเบียบสหกรณ 

  3) ดานสินเชื่อ : การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอ่ืน รวมจํานวน 9,643 สัญญา เปน

เงินจํานวน 3,122,319,730.60 บาท  

  4) ดานเงินรับฝาก : การรับเงินฝากมีการบันทึกโดยใชคอมพิวเตอร การคํานวณดอกเบี้ย

เงินฝากเปนไปอยางถูกตอง มีการจัดทํารายละเอียดการเงินทุกประการ 

  5) ดานทุน : การจัดสรร หรือใชจายทุน การรับเงินสํารองเขา การใชจายทุน

สาธารณประโยชน ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค 

           6) รายไดและคาใชจาย : รายไดของสหกรณสวนใหญเปนรายไดจากการใหสมาชิกกู และ

สหกรณอ่ืนกู ประมาณรอยละ 68.08 สวนคาใชจายจะเปนการใชจายโดยไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ

และเปนไปตามงบประมาณท่ีกําหนดไว 

 นางบุญญาพร เมฆพัฒน แจงตอที่ประชุมวา กรณีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณออมทรัพย

ท้ังสองแหงท่ีมีแนวโนมจะไมสามารถชําระหนี้ไดนั้น ซึ่งหากลูกหน้ียังสามารถชําระหนี้ โดยหลักเกณฑแลวจะยัง

ไมตั้งหนี้สงสัยจะสูญ แตเน่ืองจาก สอ.มช.ไดทําการปรับโครงสรางหนี้ จึงทําใหสหกรณท้ังสองแหงยังสามารถ

ชําระหน้ีไดตามที่ไดรบัการปรับโครงสรางหนี้ อยางไรก็ตาม ตามหลักความความระมัดระวัง อยูที่ดุลยพินิจของ

คณะกรรมการดําเนินการ สวนจะเปนอัตราเทาใดนั้น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ

เชนเดียวกัน 

 รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิก ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ขอแจงให

สมาชิกทราบในฐานะที่ตนเปนอาจารยดานบัญชี โดยยกตัวอยางเพื่อใหงายตอการเขาใจวา หาก สอ.มช.มี

ลูกหนี้ 100 บาท ไมสามารถเรียกหนี้ไดครบ 100 บาท จึงนํามาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งแสดงไวในงบ

การเงิน มีผลทําใหยอดกําไรสุทธิปนี้นอยกวาที่ควรจะเปน แตเพื่อหลักความระมัดระวัง ปลอดภัยไวกอน 

แสดงใหเห็นถึงความจรงิใจในการบริหารงาน โดยการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ไมสงผลตอการจายเงนิปน

ผลใหแกสมาชิก   

 รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ แจงเพิ่มเติมวา  

(1) สอ.มช.ยังมิไดปฏิบัติตามระเบียบพัสด ุขอ 53 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ คือ 

        ขอ 53. กอนสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป ใหผูจัดการแตงต้ังเจาหนาที่สหกรณซึ่งไมใชเจาหนาที่

พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทําการตรวจสอบรบั-จายพัสดุงวดต้ังแต 1 มกราคม จนถึง

วันที่ 31 ธันวาคมของปนั้น และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

/ในการตรวจสอบตามวรรคแรก.. 
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  ในการตรวจสอบตามวรรคแรก ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ

เดือนมกราคมของปถัดไป ใหทําการตรวจสอบวาการรับ-จายพัสดุถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือเพียงสิ้นงวด

นั้นมีอยูจรงิตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ

ใดไมจําเปนตองใชตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวไปยังประธานกรรมการดําเนินการ

ภายในยี่สิบวันทําการ นับแตวันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  ซึ่ง ณ ขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ จึงขอ

ฝากคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมใหตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวดวย 

(2) กรณีกรรมการขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งในการประชุมใหญสามัญ ประจําป 

2559 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติใหแกไขขอบังคับเก่ียวกับการขาดประชุมของกรรมการบางทาน 

ในป 2560 เขาประชุมคณะกรรมการดําเนินการไมถึง 40% จึงขอใหขอสังเกตวา กรรมการท่ีทราบวา

ตนเองไมมีเวลา ควรจะพิจารณาวา จะรบัเปนกรรมการดําเนินการ สอ.มช.หรอืไม ซึ่งในคร้ังนี้ สอ.มช.ได

แกไขขอบังคับเก่ียวกับกรณีดังกลาวแลว 

 (ดังมีรายละเอียดในหนังสอืรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2560 หนา 50-62) 

 ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
 

 2.6  รับทราบขอเสนอแนะของผูตรวจการสหกรณ 

    (1) ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

     นายชูศักดิ์ ฆะปญญา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 6 ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

แจงวา ตามท่ีสมาชิกไดเลือกตั้งกรรมการดําเนินการเพ่ือเปนผูแทนสมาชิกในการบริหารงานสหกรณ ซึ่งทุกทาน 

เปนผูที่มีความรูความสามารถ บริหารงานสหกรณดวยความระมัดระวัง จากการดําเนินการงานของ สอ.มช.

พบวา สมาชิก สอ.มช.ประมาณรอยละ 50 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดไมไดกูเงินจาก สอ.มช. ทําให สอ.มช.

มีสภาพคลองคงเหลือ จึงตองนําเงินไปลงทุนในสวนอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมท้ังการปลอย

เงินกูแกสหกรณอ่ืน ซึ่งมีการตรวจสอบ มีการวิเคราะหงบการเงินของสหกรณผูขอกู  

   การที่สมาชิกไดเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการทั้งสองทานถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถเปนอยาง

มาก มีความเขาใจ รูขอบเขตหนาท่ี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณเปนอยางดี ปฏิบัติหนาท่ีอยางเขมแข็ง มี

การใหขอสังเกตตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และมีการติดตาม ในฐานะที่เปนผูแทนนายทะเบียน

สหกรณ มีความเชื่อมั่นและสบายใจ  ในการดําเนินการกิจการสหกรณ สมาชิกจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจการ เชน นําเงินมาฝาก หรือกูเงิน เปนตน  ในปจจุบัน หนวยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมสามารถ

ฝากเงินที่ สอ.มช.ได  ซึ่งเปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

 

/ จากกรณีปญหา.. 
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   จากกรณีปญหาของสหกรณหลาย ๆ แหง ในป 2560 และป 2561 นายทะเบียนสหกรณจะ

กําหนดหลักเกณฑ หรือระเบียบอื่น ๆ เพ่ือใหสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณเครดิตยูเนี่ยนถือปฏิบัติ เพ่ือ

ปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนได  ลาสุดนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการรับจดทะเบียน

ขอบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยระเบียบดังกลาวไดกําหนด

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ จะตองเปนญาติสายตรงของสมาชิกเทานั้น  
 

    (2) ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 

     นางบุญญาพร เมฆพัฒน  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ผูแทนหัวหนาสํานักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม แจงวา จากการงบการเงนิของ สอ.มช.พบวามีทุนดําเนินการ จํานวน 

8,388,950,188.37 บาท และมียอดเงินไปฝากสหกรณแหงหนึ่ง คิดเปนรอยละประมาณ 20 ของทุน

ดําเนินการ  ดังนั้น จึงขอใหกรรมการดําเนินการติดตามความเคลื่อนไหวสหกรณดังกลาวดวยความ

ระมัดระวัง เนื่องจากเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูง 

  ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 

 นายสุรชาติ สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญสามัญประจําป 2559 เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม รายละเอียด

ปรากฏอยูในหนา 10-46 ของเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560  (โดยสอ.มช.ได

ประชาสัมพันธในขาวสาร สอ.มช.วาไดนํารายงานการประชุมใหญลงในเว็บไซตสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกอาน

ลวงหนาได ซึ่งเปนไปตามคําแนะนําจากสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 5 

กุมภาพันธ 2559)  

 มติที่ประชุมฯ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2559 โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องสืบเนื่อง 

     รายงานผลการดําเนินคดีกรณียักยอกทรัพย  

  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค กรรมการดาํเนินคดีของสหกรณ ไดรายงานผลการ

ดําเนินคดีกรณียักยอกทรัพย 300 ลานบาทของสหกรณวา  สืบเนื่องกรณียักยอกทรัพยของสหกรณ   

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เมื่อป พ.ศ.2542 เปนจำนวนเงนิ 300 ลานบาท สหกรณได

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจํานวน 18 คน รวมเปนคดีที่ฟองทั้งหมด 13 คดี  มีผลการดําเนินคดีเปน  

ท่ีสิ้นสุดกระบวนการแลว จํานวน 5 คดี คดีที่อยูในระหวางการติดตามทรัพย จํานวน 5 คดี คดีที่รอขาย

ทอดตลาดทรัพย จํานวน 1 คดี  คดีที่อยูในระหวางการยื่นอุทธรณตอศาล จํานวน 1 คดี และคดีที่ศาล

ยังไมพิจารณา จํานวน 1 คดี 

/คดีที่มีความเคลื่อนไหว.. 



-19- 
 

 
รายงานการประชุมใหญสามัญ สอ.มช. ประจําป 2560  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  8 กุมภาพันธ  2561 

 

  คดีที่มีความเคลื่อนไหวใน ป พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งหมด 4 คดี ดังนี้ 

  1. คดีแพงหมายเลขแดงที่ 2518/2546 อยูในระหวางรอขายทอดตลาด ณ สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดสุราษฎรธานี 

  2. คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6513/2544 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา

ใหจําคุกจําเลยที่ 3 เปนเวลา 2 ป พรอมใหคืนเงินแก สอ.มช. เปนจํานวน 185,000.00 บาท 

  3. คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.8071/2558 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ศาลฎีกามีคําพิพากษา

ใหจําคุกจําเลย เปนระยะเวลา 9 เดือน โดยไมรอการลงโทษ 

  4. คดีลมละลายหมายเลขแดงท่ี ล.767/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ศาลฎีกามีคํา

พิพากษาใหยกฟองสหกรณ เนื่องจากคดีขาดอายุความ 

  สําหรบัรายละเอียดคดี สมาชิกที่สนใจสามารถขอดูไดที่สหกรณ  

 ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องพิจารณา 

 5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจําป 2560 

  นางชมพูนุท บัวจีน ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2560 

เสนอวา เพ่ือใหเปนไปตามนัยขอ 51(6) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย เชียงใหม จํากัด พ.ศ. 

2552  จึงขอรายงานงบการเงินตอที่ประชุมใหญ ดังนี้ 

  1)  งบแสดงฐานะการเงิน สหกรณมีสินทรัพยรวมจํานวน 8,388,950,188.37 บาท มีหนี้สินรวม

จํานวน 4,506,087,219.07 บาท มีทุนจํานวน 3,882,865,969.30 บาท (ดังมีรายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ในหนา 62-63 ของหนังสอืรายงานกิจการประจําป 2560) 

  2) งบกําไรขาดทุน สหกรณมีรายไดรวม 371,632,890.22บาท และมีคาใชจาย 137,223,609.81 

บาท คงมีกําไรสุทธิ 233,409,280.41 บาท (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2560 

หนา 64-68) 

  3) งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 

2,110,047,867.40 บาท  (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2560 หนา 69-73)  

  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ดังมีรายละเอียดตาม

หนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2560 หนา 74-87)   

  ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการแจงวา ในหนา 74 ของหนังสือรายงานกิจการ

ประจําป 2560 ขอ 1 สรปุนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ในขอ 1.5 “สหกรณตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผื่อหนี้

สงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544”  สอ.มช.มิไดดําเนินการตามขอ 1.5 ดังนั้น ขอใหแกไขเอกสารดวย 

  มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ประจําป 2560 ตามที่เสนอ 

/5.2 พิจารณาอนุมัติ.. 
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 5.2   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560 

  รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิก เสนอวา ตามนัยขอ 26 แหง

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “เมื่อสิ้นปทางบัญชีและได

ปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว  หากปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรจาย

เปนเงินปนผลในอัตราไมเกินอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ตามมูลคาหุนท่ีชําระแลว”และตามนัยขอ 

51(6) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ที่ประชุม

ใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ” ดังนั้น เพื่อใหเปนไป

ตามขอบังคับดังกลาว จึงขอเสนอผลการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
รายการ ป 2560 คิดเปนรอยละ ป 2559 คิดเปนรอยละ 

กําไรสุทธิ 233,409,280.41 100.00 233,080,463.89 100.00 

- เงินทุนสํารอง 25,344,066.70 10.87 47,320,503.26 20.30 

- คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

- เงินปนผลตามหุน อัตรารอยละ 5.80 164,700,000.00 70.57 151,500,000.00 65.00 

- เงินเฉลี่ยคนื อัตรารอยละ 12.00 24,000,000.00 10.29 23,500,000.00 10.09 

- โบนัสกรรมการ 2,334,092.80 1.00 2,330,804.63 1.00 

- โบนัสเจาหนาท่ี 3,501,120.91 1.50 3,419,156.00 1.47 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 10,000,000.00 4.28 500,000.00 0.21 

- ทุนสงเสรมิการศึกษา 1,500,000.00 0.64 1,500,000.00 0.64 

- ทุนสาธารณประโยชน 500,000.00 0.21 1,000,000.00 0.43 

- กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 500,000.00 0.21 1,000,000.00 0.43 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก 500,000.00 0.21 500,000.00 0.21 

- ทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณ - - 500,000.00 0.21 

- กองทุนเลี้ยงชีพสมาชิกผูสูงอายุ 500,000.00 0.21 - - 

การจัดสรรดังกลาวมีผลดังนี้     

- กลับคืนเปนของสมาชิก 188,700,000.00 80.86 175,000,000.00 75.09 

- เปนทุนตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนสมาชิก 38,844,066.70 16.63 52,320,503.26 22.43 

- เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 5,835,213.71 2.50 5,749,960.63 2.47 

- เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตามท่ีเสนอ   

 

 

/5.3 พิจารณาแผนงาน .. 
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    5.3  พจิารณาแผนงาน  ประมาณการรายได และรายจาย ประจาํป 2561 

 รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิกแจงวา ตามนัยขอ 51(3) แหง

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ประชุมใหญ 

มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการ 

จึงขอเสนอเปาหมายการดาํเนินงาน ป 2561 แผนงานและประมาณการรายไดและรายจาย ประจําป 2561 

ดังนี้  (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 หนา 51-62) 

เปาหมายการดําเนินงาน ป 2561 
รายการ ยอดยกมา 

1 ม.ค. 2560 

เปาหมาย 

ป 2560 

ผลการดําเนินงาน 

ป 2560 

ผลตาง 

(ลดลง) 

เปาหมาย 

ป 2561 

เพิ่ม(ลด) 

สมาชิก (คน) 10,957 คน 11,257 คน 11,244 คน 13 คน  11,604  คน 360 คน  

ทุนดําเนินการ 7,609.89 8,023.81 8,388.95 365.14 9,157.54 768.59 

ทุนเรือนหุน 2,731.43 2,941.43 2,967.75 26.32 3,207.75 240.00 

เงินรับฝาก 3,977.56 4,157.56 4,461.75 304.19 4,941.75 480.00 

เงินใหสมาชิกกู 3,318.74 3,528.74 3,389.19 (139.55) 3,509.19 120.00 

เงนิใหสหกรณออมทรัพยอ่ืนกู 1,755.40 1,935.40 1,453.28 (482.12) 1,633.28 180.00 

ทุนสะสมและทุนสํารอง  632.99 667.99 681.70 13.71 731.70 50.00 

หนี้สินอ่ืนๆ 34.83 39.83 44.34 4.51 49.34 5.00 

กําไรสุทธิ 233.08 217.00 233.41 16.41 227.00 (6.41) 

 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 :   ดําเนินงานอยางมีคุณภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการดวยธรรมาภิบาลใหเปนไปตามหลักภาระความรับผิดชอบ 

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักนิติธรรม 

 กลยุทธที่ 1.2  กระจายอํานาจและกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 1.3  สงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของคณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่สหกรณให

เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  มีการลงทุนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธที่ 2.1 ลงทุนในหุนกู พันธบัตรและการใหสินเชื่อแกสหกรณออมทรัพยอื่น โดยคํานึงถึงความมั่นคง 

 กลยุทธที่ 2.2 พัฒนากระบวนการบริหารสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ 

 

/ยุทธศาสตรท่ี 3  .. 
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ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น 

 กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

 กลยุทธที่ 3.2  บริการเงินกูเพ่ือสงเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก และทันตอความตองการของสมาชิก 

 กลยุทธที่ 3.3 จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกอยางทั่วถึง 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาบุคลากรของสหกรณใหมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 

 กลยุทธที่ 4.1 ใหความรูเก่ียวกับหลักการ วิธีการและอุดมการณสหกรณ และความรูดานบริหาร

สินทรัพยของสหกรณแกสมาชิกอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

 กลยุทธที่ 4.2 ใหความรูดานหลักการ วิธีการและอุดมการณสหกรณ และใหการศึกษา อบรม เสริมทักษะ 

เพ่ิมสมรรถนะดานการบริหารจัดการ และการบริหารสินทรัพยแกบุคลากรของสหกรณ

อยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรที่ 5 :   สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาสังคม 

 กลยุทธที่ 5.1  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม 

 กลยุทธที่ 5.2  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธที่ 5.3  ใหการชวยเหลือสังคมในหนวยงานตาง ๆ  

ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ประจําป 2561 กับผลการดําเนินงาน ป 2560 
รายการ ป 2560 ป 2561 

 ประมาณการ ผลการดําเนินการ ประมาณการ 

รายได 357,291,100.00 371,632,890.22 385,464,000.00 

คาใชจาย 140,291,100.00 138,223,609.81 158,464,000.00 

ประมาณการกําไรสุทธิ 217,200,000.00 233,409,280.41 227,000,000.00 

 

ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการแจงวา ในตารางเปาหมายการดําเนินงาน ป 2561 

ของเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญฯ คอลัมนที่ 5 บรรทัดที่ 2 ขอความวา “13 คน” จะตองแกไข

เปน “(13 คน)” เน่ืองจากมียอดลดลง ตองใสวงเล็บดวย นอกจากนี้ ขอสอบถามวา ในหนา 53 ขอความใน

ตาราง บรรทัดที่ 3 นับจากดานลาง ขอความวา “หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้/หนี้สูญ” ควรจะแกไขเปน “หนี้

สงสยัจะสูญ/หนี้สูญ” และยอดหนี้สงสยัจะสูญและหนี้สูญ จํานวน 2,499,892.47 บาท ในขณะนี้ รายงาน

งบกําไรขาดทุนของผูสอบบัญชีสหกรณ ในหนา 64 ของรายงานกิจการ ป 2560 มียอดหนี้สงสัยจะสูญและ

หนี้สูญ จํานวน 2,588,143.89 บาท เหตุใดยอดจึงไมตรงกัน 

รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิก แจงวา เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลา

ของที่ประชุมฯ จึงขอตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องดังกลาวกอน และขอที่ประชุมดําเนินการประชุมตอไป 

/หลังจากฝายจัดการ.. 
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หลังจากฝายจัดการและผูสอบบัญชีสหกรณ หากขอมูลเรียบรอยแลว ผูจัดการแจงวา จากการ

ตรวจสอบพบวาตัวเลขหนี้สงสัยจะสูญที่ถูกตองนั้นเปนไปตามงบการเงินของผูสอบบัญชีสหกรณ คือ ในหนา 

64 ของรายงานกิจการ  สําหรับหนา 53 ของเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ นั้น ยอดหนี้สงสัยจะสูญ

แกไขจาก “2,499,892.47” เปน “2,588,143.89” และคาเสื่อมราคาสินทรัพยและคาใชจายตัดจาย ป 

2560 ขอแกไขตัวเลขจาก “768,447.57” แกไขเปน “680,196.15”  และตองขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 

ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ ไดใหความเห็นวา ในหนา 54 รายการ “งานบริหาร

ท่ัวไป” ขอ 1.2 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ กําหนดจํานวนสําหรับป 2561 ไวจํานวน 

144,000.00 บาท ซึ่งเทากับปที่ผานมา คือผูตรวจสอบกิจการจะไดรับเงนิคาตอบแทนเดือนละ 6,000.00 

บาท ซึ่งอัตราดังกลาวใชมานานมากแลว และตนไดแจงความประสงคไมรบัเงินดังกลาว และยินดีทํางานให

สหกรณ  สําหรับผูตรวจสอบกิจการในป 2561 นั้น ขอเสนอวา ควรจะเพ่ิมคาตอบแทนในการทํางาน 

เนื่องจากผูตรวจสอบกิจการตองมีความรับผิดชอบสูง  ในขณะที่กรรมการคนหนึ่ง ๆ ไดรับเงินโบนัสกันเปน

เงินหลักแสนบาท 

สมาชิกทานหนึ่งเสนอวา ควรปรับเพ่ิมคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการเปนคนละ 10,000.00 บาท 

ตอเดือน  

นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ สอ.มช.แจงวา ตนไดมีโอกาสไปดูงานที่สหกรณออมทรัพยทางภาคใต

และไดรบัขอมูลมาวา ผูตรวจสอบกิจการจะไดรับคาตอบแทนปละ 15,000.00 บาท ดังน้ัน การจะจาย

คาตอบแทนแกผูตรวจสอบกิจการวาควรจะเปนอัตราเทาใดนั้น ควรจะพิจารณาใหรอบคอบ เก่ียวกับเร่ือง

ดังกลาวอาจจะนําไปพิจารณาสําหรับปตอไป 

รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ใหความเห็นวา การ

จะนําคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการไปเปรียบเทียบกับเงินโบนัสกรรมการคงไมเหมาะสม เนื่องจากเงิน

โบนัสไดรับเมื่อมีกําไรสุทธิ ในการจะกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการนั้น ขอใหอยูบนพ้ืนฐานของ

เหตุผล 

รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหริญญิก ใหความเห็นวา ผูตรวจสอบ

กิจการน้ันปฏิบัติงานโดยอิสระ ซึ่งคาตอบแทนจะไมไดข้ึนอยูกับกําไรสุทธิ แตวาขึ้นอยูกับภาระงาน 

นอกจากนี้ ในการตรวจสอบกิจการอาจจะเปนจํานวน  2 หรอื 5 คน หรือจะจางนิติบุคคลที่เปนสํานักงาน

ตรวจสอบบัญชี มาเปนผูตรวจสอบกิจการก็ได เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณไดกําหนด 

นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ แจงขอมูลเพิ่มเติมวา จากตัวอยางของสหกรณออมทรัพยขนาด

ใหญทางภาคใตที่ใหคาตอบแทนปละ 15,000.00 บาท ในปจจุบัน สอ.มช.จายคาตอบแทนผูตรวจสอบ

กิจการคนละ 72,000.00 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนมากพอสมควร จึงขอเสนอใหท่ีประชมุพิจารณาเปน     

2 ประเด็น 

/ประเด็นท่ี 1  .. 
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 ประเด็นที่ 1  ใหจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2561 เทากับปที่ผานมา 

สําหรบัคาตอบแทนอัตราใหมใหนําไปพิจารณาในปหนา 

 ประเด็นที่ 2  จายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ คนละ 10,000.00 บาท/เดอืน 

 นายชูศกัดิ์ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลวา ตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณวาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 กําหนดใหที่ประชุมใหญเปนผูกําหนด

คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ อยางไรก็ตาม ในเบ้ืองตนคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณจะเปนผูกําหนด

อัตราไว และนําเสนอตอที่ประชุมใหญ หากที่ประชุมใหญเห็นควรวาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากที่คณะกรรมการ

ดําเนินการเสนอ ก็สามารถกระทําได และการกําหนดงบประมาณไวสําหรับการสงผูตรวจสอบกิจการ

สหกรณไปอบรมน้ันเปนหนาที่ของสหกรณเชนเดียวกัน   

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการ ไดแจงผลการตรวจสอบตอที่ประชุมวา  ในหนา 53 ของเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมใหญฯ นั้นยังไมถูกตอง ยอดที่ถูกตองจะเปนจํานวน 2,588,143.89 บาท จึงขอ

แกไขตัวเลขใหม 

 มติที่ประชุมฯ อนุมัติประมาณการรายไดและรายจาย ประจําป 2561 ตามที่เสนอ พรอมกันนี้

ประธานฯ ไดขอใหสมาชิกยกมือ เพื่อลงมติเกี่ยวกับคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 สมาชิกไดยกมือเพื่อกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2561 ผลปรากฏ วา คะแนน

เสียงไมเห็นดวยใหเพ่ิมคาตอบแทน จํานวน 83 เสียง  เห็นดวยใหปรับเพ่ิมคาตอบแทนเปนคนละ 

10,000.00 บาท/เดือน  จํานวน 125 เสียง  โดยจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น ใหนํางบประมาณสวนอื่นมาเกลี่ย 

เพื่อไมใหตัวเลขงบประมาณโดยรวมเปลี่ยนแปลง 

 

 5.4  ขออนุมัติโอนทุนสะสมจากทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  

 รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการและเหรัญญิกแจงวา ตามท่ี สอ.มช.มีการ

จัดสรรกําไรสุทธิเปนประจําทุกปเพ่ือเปนทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อใชกอสรางอาคาร

สํานักงาน ตอเติมอาคารสํานักงาน ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน ซื้อหรือลงทุนทรัพยสินถาวรของ

สหกรณ   คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 พิจารณา

แลวเห็นวา  สอ.มช.ไดรับความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหใชสถานท่ีในมหาวิทยาลัยเปนท่ีตั้ง

สํานักงานอยูแลว สามารถใหบริการอยางสะดวก ปลอดภัย และใกลที่ทํางานของสมาชิก ดังนั้น ทุนจัดตั้ง

สํานักงานสหกรณจึงไมมีความจําเปน ควรจะโอนเขาเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอสมาชิกมากกวา  ในปจจุบัน สอ.มช. มีทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณ จํานวน 9,823,818.45 

บาท  มีทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล จํานวน 18,333,807.37 บาท หากมีการโอนแลวจะทําใหทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลเพ่ิมขึ้นเปน 28,157,625.82 บาท  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติโอนทุนจัดตั้ง

สํานักงานสหกรณ จํานวน 9,823,818.45 บาท เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลตอไป 

 

/นายชูศักดิ์ ฆะปญญา.. 
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 นายชูศักดิ์ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลวา เงินทุนจัดตั้งสํานักงาน หาก 

สอ.มช.ไมไดใช เหตุใดจึงไมโอนเขาเปนเงินสํารอง  การโอนเขาเงินรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้ เงิน

ดังกลาวจะใชไดก็ตอเมื่อผลการดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมายเปนเหตุใหไมสามารถจายอัตราเงินปนผล

ใหแกสมาชิกในอัตราเดิมได  แตถาสมาชิกตองการใหจายเงินปนผลในอัตราเดิม จะตองใหท่ีประชุมใหญลง

มติจายเงินรักษาระดับอัตราเงินปนผลได 

 รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิก แจงวา ในปจจุบันทุนสํารอง

ของ สอ.มช.มีจํานวนหารอยกวาลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางมาก ที่คณะกรรมการดําเนินการได

พิจารณาเห็นวาควรนําเงินทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนั้น เนื่องจาก ใน

อีก 2-3 ปขางหนา อาจมีเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน สหกรณ 2 แหง ที่ สอ.มช.ไดตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ไมสามารถชําระหนี้ ก็จะมีผลตอกําไรสุทธิ และมีผลตอการจายเงินปนผลแกสมาชิก เงินสวนน้ีก็สามารถ

นํามาทดแทนได  แตหากไมมีเหตุการณเกิดขึ้น ในทางบัญชีทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้ก็จะเสมือน

สวนหนึ่งของทุนสํารอง 

 สมาชิกทานหนึ่งใหความเห็นวา เห็นดวยใหโอนเงินทุนสะสมจากทุนจัดตั้งสํานักงานไปเปนทุน

รักษาระดับอัตราเงนิปนผล และขอใหขอสังเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใหเงินกูแกสมาชิก ซึ่งตนไดกูเงนิเพ่ือจะ

ซื้อบานเกา โดยผูขายจะขายในราคา 280,000.00 บาท ไดยื่นกูเงินไปจํานวน 400,000.00 บาท โดยรวม

คาซอมแซมไปดวย แตสหกรณใหกูไดเพียง 200,000.00 บาท จึงขอเสนอใหแกไขหลักเกณฑการใหเงินกู 

เพื่อการซอมแซมไดดวย 

  มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทใหโอนเงินทุนสะสมจากทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณ จํานวน

9,823,818.45 บาท เขาเปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ตามท่ีเสนอ 

 

 5.5 กําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืมและค้ําประกัน ประจําป 2561 

 รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการและเหรัญญิก แจงวา ตามนัยขอ 51(11) แหง

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 ที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนดวงเงิน

ซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน และในการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 

2560 ไดมีมติใหสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน ประจําป 2560 เพ่ือบรกิารสมาชิกในวงเงิน 750 ลานบาท  

 สําหรับในป 2561 คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 13/2560 เม่ือวันที่ 27 

ตุลาคม 2560 มีความเห็นวา สหกรณฯ ควรจะรักษาสภาพคลอง จึงขอเสนอวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม

และคํ้าประกันประจําป 2561 จํานวน 750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน)   

  มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกันประจําป 2561

จํานวน 750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน) ตามที่เสนอ 

 

/5.6 ขออนุมัติวงเงินฝาก.. 
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 5.6 ขออนุมัติวงเงินฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นชอบ 

   รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการและเหรัญญิก  เสนอวา ตามขอ 62(7) แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให สหกรณอาจฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด   ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอ

กําหนดการฝากหรือลงทนุอยางอ่ืนของสหกรณ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กําหนดในขอ 3 และขอ 4 ดังนี้ 
  ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรอืลงทุนได ดังตอไปน้ี 

   (1)  บัตรเงนิฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 

   (2)  ต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีธนาคาร เปนผูสลักหลัง 

หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธ์ิในหนี้ท่ีธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงนิฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงสถาบันคุมครอง

เงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

   (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยท่ี

ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ

ในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรพัยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ์ในหน้ีน้ันไดรับการจัด

อันดับความนาเชื่อถือต้ังแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   (6) หุนกูท่ีมีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธ์ิ ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแตระดับ A- ขึ้นไป จาก

บริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยูในการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

  ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ และตองผาน

การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

  คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2560  เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ไดพิจารณา

แลวเห็นสมควร กําหนดวงเงินฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) ภายในวงเงินไมเกิน 450,000,000.00 บาท (สี่รอย

หาสิบลานบาทถวน) ซึ่งไมเกินเงินทุนสํารองของสหกรณ ทั้งนี้ การนําเงินไปฝากหรือลงทุนจะตองผานการ

อนุมัติจากที่ประชุมใหญกอน รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอีกคร้ัง

หนึ่งดวย 

 มติที่ประชุมฯ   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินฝากหรือลงทุน ภายในวงเงินไมเกิน 450,000,000.00 

บาท (สี่รอยหาสิบลานบาทถวน) ตามที่เสนอ 

 

 

/5.7  เลือกต้ังผูตรวจสอบ.. 
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 5.7  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2561 

   รองศาสตราจารย ดร.บุญเสรมิ ชีวะอิสระกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เสนอวา ตามมาตรา 

53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542   และตามนัยขอ 73 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดใหท่ีประชุมใหญเลือกตั้งผูทรงคุณวุฒิในดานธุรกิจการเงิน 

การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณคนหนึ่งหรือหลายคนใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ  ตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 สอ .มช .ไดออกประกาศรับ

สมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ปรากฏวามีผูสมัครเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปน

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน 4 คน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครไดดําเนินการ

ตรวจสอบฯ แลว ผลปรากฏวา ผูที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบสหกรณกําหนด และจับฉลากหมายเลขได มี

รายชื่อดังตอไปนี้ 

 1) ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี  

      หมายเลข 1  นางมนสิชา  แสวัง 

 2) ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ 

      หมายเลข 1  นายประยูร  ปนธิ 

      หมายเลข 2  นายธนัท  จันทรดี 

    หมายเลข 3  นางสาวดวงทิพย  อวดราง 

 เน่ืองจากผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี มีผูสมัครเพียงคนเดียว จึงขอเสนอที่ประชุม

ยกมือเพ่ือลงมติเลือกตั้ง โดยไมตองใชบัตรลงคะแนน  สําหรับผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ 

ซึ่งมีผูสมัครจํานวน 3 คน จึงขอเสนอใหเลือกตั้งโดยวิธีกากบาทลงในบัตรเลือกตั้ง โดยขอเสนอวิธีการ

เลือกตั้ง ดังนี้ 

1)  ใหท่ีประชุมแตงตั้งตัวแทน จํานวน 3 ทาน เพ่ือดําเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

2) เจาหนาท่ีสหกรณจะแจกบัตรเลือกตั้งใหสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ 

3) ใหสมาชิกกากบาทเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ โดยกากบาทได

หมายเลขเดียวเทาน้ัน 

4) เมื่อสมาชิกกากบาทแลว ใหสงบัตรเลือกตั้งใหเจาหนาที่สหกรณ เพื่อรวบรวมสงใหตัวแทนนับ

คะแนนบัตรเลือกตั้ง และแจงผลการเลือกตั้งตอที่ประชุมตอไป 

 มติท่ีประชุมฯ  

1) เลือกตั้ง นางมนสิชา  แสวัง เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี ประจําป 2561 

2) เห็นชอบวิธีการเลือกตั้งตามท่ีเสนอ โดยที่ประชุมไดแตงตั้ง ดร.สมทบ พาจรทิศ อาจารย

อภิชาต สมศักดิ์ และ นางปารณีย กันทวี ซึ่งท้ัง 3 ทาน ไดเลือก ดร.สมทบ พาจรทิศ เปน

ประธานกรรมการ อาจารยอภิชาต สมศักดิ์ เปนกรรมการ และ นางปารณีย กันทวี เปน

กรรมการและเลขานุการ 

/3) ผลการเลือกตั้ง.. 
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3) ผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ ประจําป 2561 มีผูใชสิทธ์ิ

เลือกตั้งท้ังหมด 359 คน เปนบัตรดี 347 คน และบัตรประสงคไมเลือกต้ังผูใด 12 คน 

ปรากฏผล ดังนี้ 

หมายเลข 1  นายประยูร  ปนธิ ได  68 คะแนน 

หมายเลข 2  นายธนัท  จันทรดี ได  90 คะแนน 

หมายเลข 3  นางสาวดวงทิพย  อวดราง ได   189 คะแนน 

ผูที่ไดรับเลือกตั้ง ไดแก นางสาวดวงทิพย อวดราง  

  

5.8 แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2561 

 ประธานฯ เสนอวา ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑการมอบหมายสหกรณ

ใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2555 กําหนดใหสหกรณที่มีทุนของสหกรณเกิน 50 ลาน

บาทข้ึนไป จะตองจางผูสอบบัญชีไดรับอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณนั้น   

 ในการสอบบัญชี สอ.มช.ประจําป 2561 มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาคาธรรมเนียมการ

สอบบัญชีจํานวน 2 ราย  ดังน้ี     

  1.  รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท   บริษัทไทยออดิเตอรกรุป จํากัด 

  2. นายวรศักดิ์  หงสสุวรรณ      บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟแอนดแอดไวเซอรี่ จํากัด 

 ตามนัยขอ 55(20) แหงขอบังคบัสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 

คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคร้ังที่ 14/2560 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 ไดพิจารณาเสนอ 

บริษัทไทยออดิเตอรกรุป จํากัด (รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท) เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2561 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน และเสนอคาธรรมเนยีมการ

สอบบัญชีต่ําสุด คือ 140,000.00 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน)  

 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท บริษัทไทย

ออดิเตอรกรุป จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2561 ตามที่

เสนอ 
 

 5.9 รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ขอ 4, ขอ 55, ขอ 58 

ขอ 73 ขอ 74 และขอ 75    

 ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 แจงวา ในป 2559 

นายทะเบียนสหกรณ ไดกําหนด ระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 ซึ่งระเบียบฯ 

ดังกลาว ไดกําหนดใหสหกรณกําหนดคุณสมบัติ อํานาจหนาที่ จริยธรรม และวาระการดํารงตําแหนงของ 

ผูตรวจสอบกิจการไวในขอบังคับ  ดังนั้น เพ่ือใหขอบังคับของ สอ.มช.สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ จึงเห็นควรแกไขขอบังคับ ในขอ 4 ขอ 55, ขอ 73-75  

/ตามที่ประชุมใหญ.. 
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 ตามท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติใหแกไข

ขอบังคับ กรณีที่กรรมการขาดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 3 คร้ังติดตอกัน โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหถือวาพนสภาพจากการเปนกรรมการ จึงใหแกไขเพ่ือกําหนดไวในขอบังคับ โดยแกไขในขอ 58  และขอ

เสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังน้ี 

 ขอ 4 เพ่ิมความหมายของคําวา “ผูตรวจสอบกิจการ” ไวในขอบังคบั 

 ขอ 55 เปนขอเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ โดยในขอ 55(9) ไดตัด

ขอความวา “การตรวจสอบกิจการ” เพ่ือใหการกําหนดอํานาจหนาที่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบ

กิจการ เปนอํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ 

 ขอ 58 ไดเพ่ิมเติม (8) เพ่ือกําหนดการขาดประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ  หากขาด

ติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุอันควร จะตองพนสภาพจากการเปนกรรมการ ซึ่งเปนไปตามมติของที่

ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 

 ขอ 73 แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนงและ

การพนจากตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย      

ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 

 ขอ 74 แกไขอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ เพื่อให

สอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 

 ขอ 75 กําหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งเปนขอที่กําหนดข้ึนใหม 

เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 หนา 67-74) 

   รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิก เสนอวา ขอ 4 ความหมาย

ของผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งในเน้ือหาขออ่ืน ๆ กลาวถึงเปนบุคคล ดังนั้น 

ผูตรวจสอบกิจการของ สอ.มช.จะใหเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  

   นายชูศักดิ์ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม แจงวา ในขอ 73.3 (1) และ (2) ใชคําวา 

“จํานวนไมเกิน 2 คน” ควรจะกําหนดใหชัดเจนวา “จํานวน 2 คน” เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 

   รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและ

ปฏิบัติการใหความเห็นวา ในขอ 73.3 วรรค 4 ขอเสนอใหแกไขขอความดังนี้ “และนําเสนอรายชื่อ

เรียงลําดับตามตัวอักษร ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนเปดเผย” แกไขเปน “และนําเสนอ

รายชื่อเรียงลําดับหมายเลขตามที่ผูสมัครจับสลากได ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนลับ” 

 

/มติท่ีประชุมฯ.. 
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 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

ขอ 4 ใหตัดคําวา “หรือนิติบุคคล” ออก  

ขอ 55 (9) ตัดขอความ “การตรวจสอบกิจการ” ออก 

ขอ 58  เพ่ิมเติมขอความในบรรทดัสุดทาย ขอความวา “(8) ขาดประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการติดตอกันสามคร้ัง โดยไมมีเหตุอันควร” 

ขอ 73 อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมตามที่เสนอ โดยใหแกไข ดังนี้ 

  ขอ 73.1 (2) เพ่ิมเติมขอความวาตอทายวา “และ/หรือ” 

  ขอ 73.3 (1) และ (2) ขอความวา “จํานวนไมเกิน 2 คน” แกไขเปน “จํานวน 1 คน”  

  ขอ 73.3 วรรค 1 ขอความวา “และนาํเสนอรายชื่อเรียงลําดับตามตัวอักษร ใหที่ประชุม

ใหญเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนเปดเผย” แกไขเปน “และนําเสนอรายชื่อเรียงลําดับหมายเลข

ตามที่ผูสมัครจับฉลากได ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนลับ”   

  ขอ 73.5 ขอความวา “คราวละ 3 ป” แกไขเปน “คราวละ 1 ป” 

    ขอ 74 อนุมัติแกไขตามที่เสนอ 

    ขอ 75 อนุมัติแกไขตามที่เสนอ 

 

 5.10 เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44  และเลือกต้ังประธานกรรมการ            

  ประธานฯ แจงวา คณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที่ 43  จะหมดวาระในวันที่ 8 กุมภาพันธ 

2561 จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางทานไดดํารงตําแหนงมา 1 วาระ และบางทานไดดํารงตําแหนง  

มาครบ 2 วาระ ซึ่งผูดํารงตําแหนงมาครบ 2 วาระแลว จะตองเวนการเปนกรรมการอยางนอย 1 ป  

กรรมการที่หมดวาระ ในชุดที่ 44 มีรายนามดังน้ี  

  1.  กรรมการผูแทนจากมหาวิทยาลัย   

   1.1 กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

    1) รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร (ครบ 1 วาระ) 

    2) รองศาสตราจารยธีรภัทร  วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน (ครบ 1 วาระ) 

   1.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

    3) รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร สังกัดคณะบรหิารธุรกิจ 

     ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ (ครบ 2 วาระ) 

    4) อาจารยไพสิฐ  พาณชิยกุล    สังกัดคณะนิติศาสตร 

     ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (ครบ 1 วาระ)

    5) รองศาสตราจารยสุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ   

          ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (วาระที ่2 ปที่ 1)  

        (แจงความประสงคขอลาออกจากการเปน                        

กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44) 

/2. กรรมการผูแทนกลุมงาน  .. 
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  2. กรรมการผูแทนกลุมงาน   

   2.1 ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ    กรรมการผูแทนกลุมงานท่ี 1 (ครบ 1 วาระ)  

   2.2 นายพงศพันธ  รัตนะ    กรรมการผูแทนกลุมงานท่ี 2 (ครบ 1 วาระ)  

   2.3 นายสุรชาติ  สุวรรณ    กรรมการผูแทนกลุมงานท่ี 2 (ครบ 2 วาระ) 

   2.4 นายวัชรินทร ไชยวุฒิ    กรรมการผูแทนกลุมงานท่ี 3 (ครบ 2 วาระ) 

    สหกรณไดดําเนินการตาม ขอ 8 แหงระเบียบ สอ.มช.วาดวยการสรรหาเพ่ือเลือกต้ัง

กรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2558 โดยมีหนังสือรองขอตอมหาวิทยาลัยในการสรรหาบุคคลจากที่ประชุม

ผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนกรรมการผูแทนผูบริหาร  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนบุคคลเดิมที่

ครบวาระ และลาออก รวมจํานวน 5 คน 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดเสนอชื่อบุคคลเขารวมเปนกรรมการดําเนินการ สอ.มช.ชุดท่ี 44 ดังน้ี 

 กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

   1) รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม  ชีวะอิสระกุล    สังกัดสมาชิกเดิม (คณะเกษตรศาสตร) 

         อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร (วาระที่ 2 ปที่ 1) 

   2) รองศาสตราจารยธีรภัทร  วรรณฤมล     สังกัดคณะการสื่อสารมวลชน 

         คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน (วาระที่ 2 ปที ่1) 

  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

   3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ     สังกัดคณะเศรษฐศาสตร 

          ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ (วาระที่ 1 ปที่ 1) 

   4) อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล      สังกัดคณะนิติศาสตร  

          ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย (วาระที ่2 ปท่ี 1) 

   5) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ     สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 

          ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (วาระที่ 1 ปท่ี 2) 

สําหรบักรรมการผูแทนกลุมงาน ตามขอ 2.   สอ.มช.ไดดาํเนินการสรรหากรรมการตามระเบียบวา

ดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2558 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมี นายวราวุธ  อภิวงศ 

เปนประธานกรรมการสรรหา  ทําการสรรหากรรมการจากการออกเสียงของสมาชิกเดิมโดยทางไปรษณีย

สรรหาลวงหนาระหวางวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 และสรรหา ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัด เมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน  2560 ผลปรากฏวา ผูท่ีไดรับการสรรหาเปนผูแทนกลุมงาน 4 คน จาก 3 กลุมงาน มีดังน้ี 

 1)  ผูแทนกลุมงานท่ี 1 (กลุมงานขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) ไดแก 

  ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ สังกัดสมาชิกเดิม (คณะเทคนิคการแพทย) 

 2)  ผูแทนกลุมงานท่ี 2 (กลุมงานขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ไดแก 

  2.1) นายพงศพันธ  รัตนะ สังกัดสมาชิกเดิม (คณะแพทยศาสตร) 

  2.2) นายวส ุ ละอองศรี สังกัดสํานักหอสมุด 

/3)  ผูแทนกลุมงานที่ 3.. 
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 3)  ผูแทนกลุมงานท่ี 3 (กลุมงานลูกจางประจํา หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุมบริการ) ไดแก 

  3.1) นายนิกรศักดิ์ กมล สังกัดสมาชิกเดิม (คณะแพทยศาสตร) 

 จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 

  1. เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน ดังนี้ 

   1)  รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล   

   2) รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล  

   3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ   

   4) อาจารยไพสิฐ  พาณิชยกุล 

   5) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ 

   6) ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ 

   7) นายพงศพันธ  รตันะ 

   8) นายวสุ  ละอองศรี 

   9) นายนิกรศกัดิ์  กมล 

 

 2. เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ จากผูที่เปนกรรมการดําเนินการในชุดที่ 44  

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ 

จํานวน 1 คน จากผูท่ีเปนกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ซึ่งมีผูที่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกําหนด ดังมี

รายนามตอไปนี้ 

  1) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ 

  2) รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ 

  3) รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล 

  4) รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 

  5) รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ   

  6) รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ  อยูสุข 

  7) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค 

  8) ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ 

  9) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ 

  ปรากฏวา ไดมีสมาชิกเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ สอ.มช. รวม 2 

ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ   

แตผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ ไดเสนอขอถอนตัว     

/มติท่ีประชุมฯ  .. 
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  มติที่ประชุมฯ  มีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

1) เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน ดังมีรายนามตามที่เสนอ 

2) เลือกต้ัง รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล เปนประธานกรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที่ 44 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่น ๆ  

 6.1 ขอเสนอแนะจากผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

  นางรําพึง ขันจันทรแสง เจาพนกังานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน ไดรับมอบหมายจากสหกรณ

จังหวัดเชียงใหมเปนการเฉพาะกิจ เพ่ือเสนอแนะตอที่ประชุม ดังนี้ 

6.1.1 การจายเงินคารักษาพยาบาลของเจาหนาท่ีสหกรณนั้น อยูภายใตกฎหมายแรงงาน จึง

ใหเบิกจายเงินจากประกันสังคม สหกรณจะจายคารักษาพยาบาลของเจาหนาที่สหกรณไมได ถือวาเปน

การจายซ้ําซอน 

6.1.2 หลักประกันการทาํงานของเจาหนาที่สหกรณซึ่งตามกฎหมายแรงงานกําหนดให

หลักประกันการทํางานใชอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก เงินสด สินทรัพย บุคคล  โดยความรับผิดชอบจะตอง

ไมเกิน 60 เทา ของอัตราคาจางเฉลี่ยรายวัน เชน เงินเดือน 9,000.00 บาท หลักประกันจะตองเปน 

18,000.00 บาท หากเจาหนาท่ีสหกรณจะใชหลักประกัน จํานวน 20,000.00 บาท ไมสามารถกระทําได 

จะตองไมเกินตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

6.1.3 การลงทุน ตามที่ผูสอบบัญชีสหกรณไดรายงานการสอบบัญชี ในหนา 78 ของรายงาน

กิจการ ประจําป 2560 ยอหนาสุดทาย บรรทัดท่ี 4 ไดกลาวถึง “ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ

แหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ. 2552 นั้น ประกาศฉบับ

ดังกลาวไดแกไขแลว ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

6.1.4 การแกไขขอบังคับ ตามท่ี สอ.มช.ไดแกไขขอบังคับในปนี้ ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 5 แลว ดังนั้น ในการแกไขครั้งตอไป ขอใหเปนการแกไขขอบังคับท้ังฉบับ เพื่อใหสะดวกตอการ

อางอิงและปฏิบัติงาน 

6.1.5 ระเบียบวาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ซึ่งกําหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ดังนั้น หากมีปญหาในเรื่องใดเก่ียวกับระเบียบดังกลาว ใหหารือไปไดที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

6.1.6 วาระของกรรมการดําเนินการ ในการนําเสนอทุกคร้ัง ขอใหมีการระบุไวดวยวาเปน

วาระที่เทาใดปที่เทาใด เพื่อใหการนับวาระไดอยางตอเนื่องและถูกตอง 

ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

 

 

/ปดประชุมเวลา 17.30 น. .. 
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ปดประชุมเวลา 17.30 น. 

 

    
  (นายสุรชาติ สุวรรณ)  (นายสวสัด์ิ  โฆสิโต)  

  กรรมการและเลขานุการ  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

    

  

 (นายประสทิธ์ิ  ศรีโกไสย)  

   ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

 

 

    (นายวสุ  ละอองศรี)   

               ผูตรวจรายงานการประชุม   


