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 รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ณ หองทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

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

ผูมาประชุม
 1. รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดําเนินการ ประธานที่ประชุม
 2. ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1
 3. ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2
 4. รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการและเหรัญญิก
 5. นายวสุ  ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ
 6. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ กรรมการ
 7. รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล กรรมการ
 8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ กรรมการ  
 9. อาจารยไพสิฐ  พาณิชยกุล กรรมการ   
 10. นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ
 11. นายประหยัด กาวิชัย กรรมการ
 12. นายนิกรศักดิ์  กมล กรรมการ
 13. นายจรุงศักดิ์  โชติบาง ผูจัดการ 
 14. นางสุรัชนีย ชัยชนะ รองผูจัดการ
 15. นางปรียานุช กันมะโน รองผูจัดการ
 16.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  จํานวน 728 คน จากสมาชิกทั้งหมด 
11,497 คน 

ผูไมมาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ   กรรมการ  (ติดราชการ)  
 2. รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ อยูสุข กรรมการ (ติดราชการ)
 3. นายพงศพันธ  รัตนะ กรรมการ (ติดภารกิจ)
 4. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จํานวน  10,745 คน   

/ผูเขารวมประชุม..
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ผูเขารวมประชุม
 1. นางมนสิชา  แสวัง     ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและการบัญชี 
 2. นางสาวดวงทิพย  อวดราง    ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ
 3. รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2561
 4. นายประยุทธ  เปนมูล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
      ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม
 5. นางบุญญาพร เมฆพัฒน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
      ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เปดประชุมเวลา 13.00 น.
 รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จํากัด ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมแลวดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแตงตั้งผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561
 ประธานฯ เสนอวาเพื่อใหการบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 เปนไปดวยความถูกตอง
และเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งสมาชิกซึ่งอยูในที่ประชุมจํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจรายงานการประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2561 และขออนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด นํามติของที่ประชุมใหญสามัญครั้งนี้ไปปฏิบัติ และมีผลบังคับใชตอไป 
 สมาชิกในที่ประชุมไดเสนอชื่อ นายประหยัด กาวิชัย นายสุรชาติ สุวรรณ และ นายสวัสดิ์  โฆสิโต เปน
ผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 รวมจํานวน 3 ทาน
 มติที่ประชุมฯ เห็นชอบใหคณะกรรมการดําเนินการนํามติของที่ประชุมใหญสามัญครั้งนี้ไปปฏิบัติ และมีผล
บังคับใชตอไป รวมทั้งมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 จํานวน 3 
ทาน ดังนี้   
 1.  นายประหยัด กาวิชัย
 2. นายสุรชาติ  สุวรรณ
 3. นายสวัสดิ์  โฆสิโต

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องแจงใหที่ประชุมทราบ
 2.1 รับทราบเรื่องการรับและออกจากสมาชิก ประจําป 2561
   นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการ แจงวา ตามนัยขอ 51(1) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่รับทราบเรื่องการรับและ
ออกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนัยขอบังคับดังกลาว จึงขอแจงเรื่องการรับและ
ออกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2561 ดังนี้

/สมาชิก..
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สมาชิก/สมาชิกสมทบ ป 2560 ป 2561
จํานวนสมาชิก เขาใหม ลาออก เพิ่ม/(ลด) คงเหลือยกไป

ขาราชการ 2,390 5 27 (22) 2,368
พนักงานมหาวิทยาลัย 4,756 116 57 59 4,815
ลูกจางประจํา 1,382 1 37 (36) 1,346
ลูกจางชั่วคราว/พนักงาน(เงินรายได) 2,669 446 220 226 2,895
คูสมรสของสมาชิก/นิติบุคคล 47 7 1 6 53

รวม 11,244 575 342 233 11,477
  เหตุของการพนสภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้
                            สาเหตุ                                                             จํานวน(คน) 
     1. ถึงแกกรรม     53 คน
      2. ลาออก   289 คน
   - ลาออกจากราชการ / เกษียณอายุราชการ     145  คน 
       - ลาศึกษาตอ   3 คน
       - เหตุผลสวนตัว                 29 คน
       - ตองการใชเงิน 26 คน
       - ถูกใหออกจากสหกรณ/พนสภาพตามมติฯ 20 คน
       - บรรจุเปนพนักงานของ มช. 32 คน
   - ยายที่อยู ไมสะดวกตอการติดตอ 10 คน
   - ทําธุรกิจ/นําเงินไปลงทุน 9 คน
   - ลดภาระคาใชจาย 10 คน
   - ทําธุรกิจสวนตัว 3 คน
   - โอนยายระหวางสหกรณ 2 คน
  รวม   342 คน
              ที่ประชุมฯ  รับทราบ

 2.2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณฯ  ประจําป 2561
    ประธานฯ แจงวา ตามนัยขอ 51(2)แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 
2552 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่รับทราบ รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการ และรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณ”  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนัยขอบังคับ
ดังกลาว จึงขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2561 
ซึ่งไดดําเนินการตามแผนงาน ดังนี้ 

/ก.  แผนงานบริหาร..
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 ก.  แผนงานบริหาร
  1. งานบริหารทั่วไป
   1.1 การปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ
    (1) การปรับปรุงแกไขขอบังคับ
    (2) การปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมระเบียบ
     (2.1) ระเบียบวาดวยการงบประมาณ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
     (2.2) ระเบียบวาดวยการเงินและบัญชี แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
     (2.3)  ระเบียบวาดวยหุน แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     (2.4) ระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561
     (2.5) ระเบียบวาดวยผูจัดการ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     (2.6)  ระเบียบวาดวยการจายเงนิโบนสักรรมการดําเนนิการ แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561 
     (2.7)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
     (2.8) ระเบียบวาดวยการปรับโครงสรางหนี้สําหรับสหกรณผูกู พ.ศ. 2561
    (3) กําหนดและแกไขหลักเกณฑการใหเงินกู รับฝากเงิน และอื่น ๆ 
     (3.1) หลักเกณฑเงินกูโครงการพิเศษเพ่ือรีไฟแนนซ 0% สามเดือนแรก
     (3.2) หลักเกณฑการใหเงินกูโครงการพิเศษเพ่ือรีไฟแนนซ
     (3.3) หลักเกณฑการใหเงินกูฉุกเฉินโครงการพิเศษเพ่ือกูเงินปนผลประจําป
     (3.4) หลักเกณฑการบรหิารจัดการหน้ีสาํหรบัลกูหนีท้ีพ่นสภาพจากการเปนสมาชกิ พ.ศ. 2561
     (3.5) หลักเกณฑโครงการเงินฝากออมทรัพยเกษียณสุข 
      (3.6) หลักเกณฑการเลื่อนเจาหนาที่เปนระดับอาวุโสหรือชํานาญงาน
     (3.7)  แกไขประกาศหลักเกณฑการใหสหกรณออมทรัพยอื่นกูยืมเงิน
      (3.7.1) ประกาศหลักเกณฑการใหสหกรณอื่นกูยืมเงินระยะยาว
      (3.7.2) ประกาศหลักเกณฑการใหสหกรณอื่นกูยืมเงินระยะปานกลาง  
    1.2 การปรับโครงสรางหนี้ การผอนผันการชําระหนี้ของสมาชิกและสหกรณอื่นกู
   1.3 การรับและโอนยายสมาชิก
   1.4 การกูเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงิน
   1.5 การจัดงานทําบุญในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนา สอ.มช.
   1.6 สํานักงานสาขาสวนดอกแหงใหม
    1.7 การสรรหากรรมการดําเนินการ
   1.8  การแสดงความขอบคุณเจาหนาที่รับ – สง หนังสือ
   สอ.มช.ไดมอบของขวัญปใหมเปนประจําทุกปใหแกเจาหนาที่รับ-สงหนังสือของหนวยงานตาง ๆ 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณในความรวมมือดวยดีตลอดมา
     (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 18-25)

/  2. งานสนับสนุนการบริหาร..
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  2. งานสนับสนุนการบริหาร
      2.1 การบริหารความเสี่ยง
      ป 2561 สอ.มช. มีการกําหนดประเภทความเส่ียงที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของ สอ.มช. 
ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานการตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ โดย
เลือกความเส่ียงที่สําคัญอันจะกอใหเกิดปญหาใหแก สอ.มช. ดังนี้
     (1) ดานเครดิต
      (1.1)  สหกรณอื่นกู  
      (1.2) สมาชิก สอ.มช. กู
     (2) ดานการตลาด และการลงทุน 
     (3) ดานสภาพคลอง 
     (4) ดานกลยุทธ
     (5) ดานปฏิบัติการ
   ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ
     (1) ดานเครดิต
       - สอ.มช.ควรกําหนดวงเงินกูใหผันแปรตามอายุของการเปนสมาชิก
       - สอ.มช.ควรวิเคราะหจํานวนสมาชิกท่ีกูวนซํ้าในรอบปบัญชี
     (2) ดานปฏิบัติการ
       - สอ.มช. ควรทบทวน หรือปรับปรุง การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงานอยางนอย
          ปละ 1 ครั้ง
        (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 25-28)

  3. แผนงานบริหารงานบุคคล
   การแตงตั้งเจาหนาที่อาวุโส
   ในป 2561 เจาหนาที่ไดเสนอโครงการหรือผลงาน และผานการประเมินเลื่อนจากระดับตนเปน
เจาหนาที่อาวุโส จํานวน 1 คน คือ นางเพ็ญนภา จอมจันทร หัวหนางานการเงิน เปนหัวหนางานการเงินอาวุโส 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เปนตนไป  
   (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 28)

 ข. แผนงานธุรกิจ
   1. งานธุรกิจ
   1.1 ทุนเรือนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 มีจํานวน 321,002,075 หุน มีมูลคา  
3,210,020,750.00 บาท

/  1.2 เงินรับฝาก..
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   1.2 เงินรับฝาก 
     1.2.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 20,103 บัญชี  รวมเปนเงิน 4,853,438,099.57 บาท
     1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไมมีการเปลี่ยนแปลง ยังคงอัตราเดิม
   1.3 การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
     1.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวนสัญญา 9,866 สัญญา รวมเปนเงิน 
        1,888,949,940.00 บาท
     1.3.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิก ในป 2561 ไมมีการเปลี่ยนแปลง ยังคงอัตราเดิม
   1.4 การใหเงินกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น 
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 38 สหกรณ  รวมเปนเงิน 2,111,516,979.75 บาท
   1.5 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ (ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกู)
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สอ.มช.มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ จํานวน 
    19 รายการ รวมเปนเงิน 1,680,000,000.00 บาท

  2. กําไรสุทธิและการคืนประโยชนสูสมาชิก
   2.1 รายไดในป 2561 สอ.มช.มีรายไดจํานวน 404,224,806.39 บาท แบงเปนรายไดจาก
การทําธุรกรรมของสมาชิก จํานวน 204,765,062.87 บาท และรายไดจากการทําธุรกรรมอื่น ๆ จํานวน 
199,459,743.52 บาท
   2.2 คาใชจาย ในป 2561 สอ.มช.มีคาใชจาย จํานวน 150,780,670.24 บาท จําแนกเปนคาใชจาย
ดอกเบี้ยจาย จํานวน 107,154,890.97 บาท  คาใชจายในการบริหาร  จํานวน 43,625,779.27 บาท
   2.3 กําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 253,444,136.15 บาท
   2.4  การจําแนกประโยชนคืนสูสมาชิก
     2.4.1 กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง ดังนี้
        - เปนเงินปนผล   (5.80%)    จํานวน 179,000,000.00 บาท
            - เปนเงินเฉลี่ยคืน (12.00%)  จํานวน  24,500,000.00 บาท
     2.4.2 จัดเปนประโยชนดานสวัสดิการ จํานวน 43,578,032.75 บาท (17.19%)

  3. งานประชาสัมพันธ
    3.1 ผานสื่อสิ่งพิมพ  ไดผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารรายเดือนและประชาสัมพันธการจัด
กิจกรรมตางๆ  
   3.2 ผานกิจกรรม  จัดกิจกรรมสําหรับสมาชิก  
   3.3 ผานสื่อออนไลน  โดยเปดใหสมาชิกสมัครเขามาเปน Facebook Fanpage 
   3.4 ผานระบบ Mobile Application ของ สอ.มช.  

/ 4. การใหความรวมมือ..
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   4. การใหความรวมมือกระบวนการสหกรณ และหนวยงานเอกชน  
   4.1 เขารวมประชมุทางไกล Conference ทีจ่ดัโดยกรมสงเสรมิสหกรณและสหกรณจงัหวดัเชยีงใหม
   4.2 เขารวมประชุมซักซอมการปฏิบัติงานที่จัดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
   4.3 เขารวมประชุมสัมมนา และเขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 ของชุมนุมสหกรณ
     ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
   4.4 เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
   4.5  เขารวมโครงการชมรมเครือขายสหกรณออมทรัพย จํานวน 2 โครงการ
   4.6  เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ของชมรมเครือขายสหกรณจังหวัดเชียงใหม
  5. ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมกิจการ รวมจํานวน 7 แหง
  6. ใหความรวมมือกับบริษัทเอกชนและหนวยงานอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกแกสมาชิก
      (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 29-41)

 ค.  แผนงานศึกษาและอบรม
  1.  โครงการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก
       มอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก จํานวน 786 ทุน เปนเงิน 1,398,000.00 บาท 
  2. โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี” 
   สอ.มช.ไดสนับสนุนคาใชจายโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี” 
   ซึ่งจัดโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนเงิน 50,000.00 บาท
  3.  โครงการดูแลสุขภาพชองปากดวยการขูดหินปูน
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 63 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 40,600.00 บาท
  4.  โครงการสมาชิกสัมพันธ
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 79 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 355,126.10 บาท
  5.  โครงการพบปะสมาชิกและใหความรูแกสมาชิกดานวางแผนการเงิน หัวขอ “Happy Money”
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 84 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 78,400.00 บาท
  6.  โครงการ สอ.มช.พบปะเจาหนาที่การเงิน
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 37 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 170,973.86 บาท
  7.  โครงการเรียนรูเชิงปฏิบัติการสวนเกษตรอินทรีย
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 49 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 28,600.00 บาท
  8.  โครงการคายภาษาอังกฤษ
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 34 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 85,000.00 บาท
  9.  โครงการสมาชิกเกษียณสัมพันธ
   มีสมาชิกเขารวมโครงการจํานวน 33 คน คาใชจายการดําเนินโครงการ 95,951.00 บาท

/ 10. พัฒนาและใหการ ..
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  10. พัฒนาและใหการศึกษาอบรมแกกรรมการและเจาหนาที่
   10.1 โครงการที่ สอ.มช.จัดขึ้นเอง
            (1) โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่  เร่ือง “การประเมินหลักทรัพย” ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 คาใชจายในการดําเนินโครงการ 17,950.00 บาท
   (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใชระบบ E-Meeting  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 
จัดโดย สอ.มช. คาใชจายในการดําเนินโครงการ 8,345.00 บาท
   (3) โครงการสัมมนาเจาหนาที่  หัวขอ “การสรางจิตสํานึกรักองคกร พัฒนาตน พัฒนางาน 
และพัฒนาทีมสูความสําเร็จ” ณ สุกัณทราแคสเคด รีสอรทแอนดสปา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วันที่ 
21 - 22 กรกฎาคม 2561 คาใชจายในการดําเนินโครงการ 85,460.00 บาท
   (4) โครงการเย่ียมชมสหกรณออมทรัพยอื่น
    (4.1) เยี่ยมชมกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ระหวาง 
วันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2561 คาใชจายในการดําเนินโครงการ 320,760.00 บาท
    (4.2) ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยอื่นดานสินเชื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด และสหกรณออมทรัพยการประปานครหลวง จํากัด 
คาใชจายในการดําเนินโครงการ 35,065.00 บาท 
    (4.3)  เยี่ยมชมกิจการสหกรณออมทรัพยอื่น ระหวางวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2561 ใน
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร รวม 6 สหกรณ คาใชจายในการดําเนินโครงการ 112,412.40 บาท
   10.2 การเขารวมโครงการที่องคกรอื่นจัดขึ้น
      (1) ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 6 ครั้ง 
     (2) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 1 ครั้ง
     (3) สหกรณจังหวัดและหนวยงานอื่น ๆ จํานวน 7 ครั้ง
      (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 42-48)

 ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ
และประชาสัมพันธ ไดรายงานการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก บุตรและอื่น ๆ ดังนี้
 ง.  แผนงานสวัสดิการและสังคม
  1.  งานจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัว
    1.1 เงินชวยเหลือการศพสมาชิก จํานวน 53 ราย รวมเปนเงิน 2,240,300.00 บาท
    1.2 กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก
     1.2.1 จายใหผูรับผลประโยชน กรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 52 ราย เปนเงิน 3,349,000.00 บาท 
     1.2.2 จายใหสมาชิก กรณีทุพพลภาพ จํานวน 3 ราย เปนเงิน 133,980.00 บาท
     1.2.3 จายใหสมาชกิทีอ่ายคุรบ 61 ปขึน้ไป และเปนสมาชกิกองทนุรวมใจฯ มาแลว 8 ป จาํนวน 
2,815 ราย เปนเงิน 11,790,500.00 บาท

/ รวมในป 2561 ..
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     รวมในป 2561 สอ.มช.จายเงินกองทุนรวมใจฯ ตามขอ 1.2.1, ขอ 1.2.2  และขอ 1.2.3 รวม
เปนเงิน 15,598,480.00 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กองทุนรวมใจฯ มีเงินคงเหลือยกไป จํานวน 
81,541,134.57 บาท     
   1.3 เงินบําเหน็จสมาชิกสหกรณ จํานวน 281 ราย เปนเงิน 2,688,300.00 บาท 
  2.  โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 73 คน มีคาใชจายใน
การดําเนินโครงการ จํานวน 645,588.98 บาท
  3.  โครงการบริจาคเงินสนับสนุนหนวยงานที่ใหการชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน 10 แหง ๆ ละ 
10,000.00 บาท รวมเปนเงิน 100,000.00 บาท
  4.  การจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกและบุตรสมาชิก รวมจํานวน 14,841 ราย เปนเงิน 
23,564,220.00 บาท
  5.  การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดเพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมเปนเงิน 
381,390.00บาท
  6.  การสนับสนุนองคกรสหกรณอื่น จํานวนเงิน 34,545.00 บาท 
  7.  การสนับสนุนชุมชนและหนวยงานอื่น จํานวนเงิน 28,900.00 บาท
  8.  การสนับสนุนสมทบเงินเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช. จํานวนเงิน 500,000.00 บาท
     (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 49-52)
  ที่ประชุมฯ  รับทราบ

 2.3 รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2561
  นางมนสิชา แสวัง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณดานการเงินและบัญชี แจงวา ตามที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติเลือกตั้ง นางมนสิชา แสวัง เปนผูตรวจสอบกิจการดาน
การเงินและบัญชี และ นางสาวดวงทิพย อวดราง เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณดานบริหารและปฏิบัติการ 
ประจําป 2561 นั้น ผูตรวจสอบกิจการไดดําเนินการตามขอ 74.2 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม จาํกัด แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2561 โดยไดรายงานผลการตรวจสอบประจําเดอืนตอคณะกรรมการ
ดําเนินการ ในการประชุมประจําเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญดวย
  1. ดานผลการดําเนินงาน
   1.1 ณ วันสิ้นป 2561 มีสมาชิกคงเหลือ 11,477 คน โดยตนปมีสมาชิก 11,244 คน ระหวางป
มีสมาชิกเขาใหม 575 คน และมีสมาชิกลาออก 342 คน
   1.2  ณ วันสิ้นปบัญชี สมาชิกสหกรณมีหุน 3,210,020,750.00 บาท มีเงินฝากทุกประเภท
รวม 4,853,438,099.57 บาท มีกองทุนตาง ๆ รวม 716,367,585.56 บาท สมาชิกสหกรณกูเงินคงเหลือ
รวมทุกประเภท 3,459,773,611.32 บาท สหกรณออมทรัพยอื่นกูเงินรวม 47 สัญญา รวมยอดเงินคงเหลือ 
2,111,516,979.75 บาท สหกรณมีทุนดําเนินการ 9,086,650,158.68 บาท   ในรอบปสหกรณมีรายไดรวม 
404,224,806.39 บาท มีคาใชจาย 150,780,670.24 บาท มีกําไรสุทธิ 253,444,136.15 บาท

/ 2. ดานบริหารและปฏิบัติการ ..
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  2. ดานบริหารและปฏิบัติการ
   นางสาวดวงทิพย อวดราง ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ ไดรายงานการตรวจ
สอบกิจการดานการบริหารและปฏิบัติการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย เชียงใหม จํากัด ประจําป 2561 
เปนการดําเนินการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ดังนี้
ลําดับ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน

1. ตรวจสอบการดําเนินงานดานสัญญา
เงินกู โดยสอบทานความถูกตอง ครบ
ถวน ของเอกสารที่เกี่ยวของกอนการ
จายเงิน พบวา บางสัญญาเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของไมไดเซ็นชื่อกอนเสนอผู
มีอํานาจ/หรือผูมีอํานาจอนุมัติไมได
เซ็นชื่อกอนการจายเงินใหผูกู รวมทั้ง
ผูกูมิไดเซ็นชื่อ/และแนบเอกสารไม
ครบถวน เปนตน

ตอไปผูเก่ียวของตองใหความสําคัญ
กับหลักฐานการกูเงิน โดยตรวจ
สอบความถูกตอง ครบถวนในการ
ลงชื่อ/ลายเซ็นผูมีอํานาจอนุมัติ/
ผูกู/กรรมการ/เจาหนาที่กอนการ
จายเงินทุกครั้ง รวมทั้งเพิ่มความ
ระมัดระวังในแตละข้ันตอนใหมาก
ขึ้น 

-มีการปรับปรุงการดําเนินงาน
ใหรอบคอบ รัดกุมมากกวาเดิม

-มีการปรับปรุง ระเบียบสหกรณ 
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด วาดวยการใหเงินกูและ
ดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ลงวัน
ที่ 3 ก.ย.61 โดยเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน ใหกรรมการเงินกู หรือ
ผูจัดการ หรือรองผูจัดการ หรือ
ผูชวยผูจัดการ เปนผูมีอํานาจ
วินิจฉัยอนุมัติ

2. ตรวจสอบการดําเนนิงานการเบิกจาย 
โดยสอบทานความถูกตอง เหมาะสม 
และครบถวนกอน-หลังการจายเงิน 
พบวา บางรายการผูเกี่ยวของมิได
เซ็นชื่อกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ /
หรือระยะเวลาการขออนุมัติทํางาน
นอกเวลา รวมทั้งเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการเบิกจายบางรายการยัง
คลาดเคลื่อนไมเปนไปตามท่ีระเบียบ
กําหนดไว ดังนี้  

1. ใหทบทวนหลักฐานประกอบ
การเบิกจายเงินโดยระบุเวลาออก
เดินทาง-ถึงท่ีพักใหชัดเจน เพื่อ
ใหการนับช่ัวโมงเดินทางในการ
เบิกจายคาเบ้ียเลี้ยง เปนไปตาม
ที่ระเบียบฯ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานของกรรมการ ผูตรวจ
สอบกิจการ พ.ศ. 2560  

ไดปรับปรุงแบบฟอรมการเบิก
คาเบ้ียเลี้ยงแลว

 1) รายจายการดําเนินงาน คาปฏิบัติ
งานนอกเวลา หรือทํางานลวงเวลา 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักใน
การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 

2. ใหทบทวนการขออนุมัติปฏิบัติ
งานนอกเวลา โดยใหเปนไปตาม
ระเบียบสหกรณฯ วาดวยคาลวง
เวลาและคาทํางานในวันหยุดของ
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2552 

ไดปรับปรุงการขออนุมัติปฎิบัติ
งานเวลาใหเปนไปตามระเบียบ
ที่กําหนดแลว

/ ลําดับ ..
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ลาํดบั ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
2.

(ตอ)
 2) รายจายสวัสดิการ คาประกันชีวิต 3.ใหทบทวนจํานวนทุนประกันที่

เบิกจายจริง กับระเบียบสหกรณฯ 
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2556 หมวดสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ

ไดปรับปรุงระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยฯ วาดวยการบริหาร
งานบุคคล แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 26 
เมษายน 2561 ประเด็นวงเงิน
สูงสุดในการประกันของเจา
หนาที่สหกรณ แลว

3. ตรวจสอบการดําเนินงานการจายเงิน
บําเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ โดยสอบ
ทานเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ 
การอนุมัติใหเบิกจายจากผูมีอํานาจ 
การติดตามกรณีสมาชิกไมมาติดตอ
รับเงินภายในเดือนที่กําหนด และ
สอบทานกับระเบียบสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยชียงใหม จํากัด 
วาดวยเงินบําเหน็จสมาชิก พ.ศ.2552 
ลงวันที่3 พฤศจิกายน 2552  พบวา 
บางรายการเบิกจายโดยไมมีเอกสาร
อนุมัติจากผูมีอํานาจ และมีสมาชิก
คงคางรบัเงิน ตั้งแตป 2555-2560 
โดย ณ เดือนธันวาคม 2561  มียอด
คงคางทั้งสิ้น จํานวน 18 ราย

1. ใหทบทวนการจายเงิน สําหรับ
สมาชิกท่ียังมิไดยื่นขอรับเงิน
บําเหน็จฯ มากกวา 1 -6 ป โดย
เร็ว และควรกําหนดแนวปฏิบัติการ
จายเงินบําเหน็จฯโดยกําหนดระยะ
เวลาการขอรับเงินและเงื่อนไขหาก
เกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว

ณ เดือนม.ค.62 สอ.มช. ไดจาย
เงินบําเหน็จฯ คงคาง จํานวน 
17 รายแลว คงคาง จํานวน 1 
ราย อยูระหวางการติดตาม

2. ตอไปการจายเงินบําเหน็จฯ 
กรณีสมาชิกท่ีแกไขขอมูลวัน/
เดือน/ปเกิด โดยมิไดขอนุมัติ
เบิกจายรวมในเดือนนั้น ๆ หาก
ตองการเบิกจายตองทําหนังสือขอ
อนุมัติเบิกจายแยกเฉพาะรายกอน
การโอนเงิน รวมท้ังผูเก่ียวของควร
สอบทานเอกสารใหถูกตอง ครบถวน 
กอนการโอนเงินทุกคร้ัง

ไดมีมติกําหนดใหการจายเงิน
บําเหน็จสมาชิก โดยไมตอง
ยื่นเอกสาร แตใหจายเงินไดใน
วันถัดจากวันครบรอบวันเกิด
ของสมาชิก โดยโอนเขาบัญชี
เงินฝากสมาชิกท่ีอยูในสหกรณ 
และทําหนังสือแจงใหสมาชิก
ทราบแลว มีผลตั้งแตเดือนม.ค.
62

3. ตอไปหากมีรายการที่คงคาง
เบิกจายตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป ควรมี
การสอบทานโดยผูเก่ียวของเพื่อให
ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบ
ถวน และเปนปจจุบัน  

/  ลําดับ..
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ลําดับ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน
4. ตรวจสอบความมีอยูจริงของหลัก

ฐาน และความเปนปจจุบันในการ
บันทึกบัญชีของการซื้อหุน/ถือครอง
หุน(เงินลงทุน) และคาใชจายคาง
จาย พบวา บางรายการหลักฐานที่
เกี่ยวของไมสัมพันธการขอมูลทาง
บัญชีในเดือนปจจุบัน เปนตน

1. ใหทบทวนผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของหุนที่ถือครอง กรณีไม
เคยไดรับผลตอบแทนหรือพิจารณา
ความคุมคาของผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการลงทุนตอไป
2. ใหปรับปรุงการบันทึกบัญชีที่
เกี่ยวของ ตามเอกสาร/หลักฐาน 
ขอเท็จจริง รวมทั้งใหเจาหนาที่
สอบทานการปฏิบัติงานระหวางกัน 
เชน เจาหนาที่การเงิน/บัญชี/พัสดุ 
และอ่ืน ๆ เพื่อใหงบการเงินมีความ
ถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนปจจุบัน

ไดปรับปรุงการบันทึกบัญชีบาง
รายการในเดือนถัดไป และ
บางรายการปรับปรุง ณ เดือน
ธันวาคม 2561 เรียบรอยแลว

5. ติดตามความคืบหนากรณียักยอกทรัพย ประจําป 2561
1) ในป 2542 มีการยักยอกทรัพย จํานวน 300 ลานบาท คดีผานมาแลว 19 ป    
    (2542-2561) คงคางติดตามเงินคืน จํานวน 43,374,641 บาท
2) บัญชีไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปละ 10 % ซึ่งไดดําเนินการสิ้นสุดแลว 
    ในป พ.ศ. 2550
3) จํานวนคดีความคงคาง 7 คดี ที่อยูระหวางติดตามทรัพย ตามรายละเอียดดังนี้
คดีหมายเลข 2518/2546 รอจําหนายทรัพย ป 2562
คดีหมายเลข 484/2552 อายุความการบังคับคดี จะสิ้นสุดวันที่ 26 พ.ค.2569
คดีหมายเลข 7397/2545 อายุความการบังคับคดี จะสิ้นสุดวันที่ 19 มิ.ย.2564
คดีหมายเลข 6240/2545 อายุความการบังคับคดี จะสิ้นสุดวันที่ 7 พ.ย.2566
คดีหมายเลข 6513/2544 อายุความการบังคับคดี จะสิ้นสุดวันที่ 19 ก.พ.2567 
                                และวันที่ 28 ม.ค.2568
คดีหมายเลข 5345/2544 อายุความการบังคับคดี จะสิ้นสุดวันที่ 23 มี.ค.2569
คดีหมายเลข 2948/2544 ศาลยังไมไดมีการนัดพิจารณา เนื่องจากจําเลยหลบหนี 
                                 รอครบกําหนดอายุความหมายจับ

 3. ดานการเงินและบัญชี
     นางมนสิชา แสวัง ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี รายงานการตรวจสอบกิจการดานการเงินและ
บัญชี ดังนี้
  3.1 ดานการบัญชี
   1) ดานการบัญชี : เอกสารหลักฐานที่ประกอบการบันทึกบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอย มีการบันทึก
บัญชีอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน มีการจัดทํางบการเงินตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
บัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542

/  2) ดานการเงิน ..
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  2) ดานการเงิน : การรับจาย-การเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามที่ระเบียบสหกรณกําหนด เงินฝากธนาคาร 
มีการจัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารถูกตอง มีการควบคุมคาใขจายเงินและงบประมาณรายจายตามที่
ประชุมใหญกําหนดไว อีกทั้งรายจายของสหกรณไดจายไปควรแกเหตุผล
  3) ดานสินเชื่อ : การดําเนินงานดานสินเชื่อเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ การใหกูมีสัญญา
กูและสัญญาค้ําประกันถูกตอง การจายเงินกูไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ มีการตรวจสอบสิทธิ์การกู การ
คําประกัน มีการประเมินหลักทรัพยเปนไปตามเกณฑที่กําหนด การใหสหกรณอื่นกูพิจารณาอนุมัติโดยคณะ
กรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินการ และมีการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยตามสัญญาครบถวน
  4) ดานเงินรับฝาก : การรับฝากและจายคืนเงินฝาก มีการจัดทํารายละเอียด เพื่อควบคุมเงินรับฝากจาก
สมาชิกรายบุคคล จัดทํารายละเอียดเงินฝากสมาชิกรายบุคคลประจําวันและประจําเดือน สหกรณมีการติดตาม
ภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
  5) ดานทนุ : การเรยีกเกบ็คาหุน และการจายคนืหุนของสมาชกิเปนไปตามระเบยีบ ขอบงัคบัของสหกรณ 
และมีระบบการตรวจสอบได สหกรณไดจัดใหมีทุนสํารองและทุนสะสม ตามระเบียบกําหนด
  6) รายไดและคาใชจาย : รายไดเปนรายไดจากดอกเบี้ยรับใหสมาชิกกู ดอกเบี้ยรับใหสหกรณอื่นกู 
ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนอื่น รวมเปนเงิน 404,224,806.39 บาท  คาใชจาย เปนคาดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยจายตั๋วสัญญาใชจาย การเบิกคาใชจายของสหกรณ มีการอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจใชจายเพื่อกิจการของสหกรณจริง
    ที่ประชุมฯ  รับทราบ

     2.4 การตัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายนานเกิน 5 ป เขาเงินสํารอง
 ประธานฯ แจงวา เน่ืองดวยมีเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนของอดีตสมาชิก (ซึ่งลาออกไปแลว หรือเสีย
ชีวิต) คางจายที่สหกรณตั้งแตป 2551-2556 ซึ่งอดีตสมาชิก หรือญาติสมาชิกท่ีเสียชีวิต ไมมารับเงินดังกลาว   
ฝายจัดการไดพยายามติดตอแลว บางรายเปล่ียนท่ีอยูใหม บางรายติดตอไมได หรือบางรายเห็นวาจํานวน
เงินปนผลน้ันจํานวนนอยจึงไมมารับ ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามหนังสือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 เร่ืองคําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงิน
เฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ซึ่งหากคางจายนาน 5 ป ใหสหกรณแจงแกสมาชิกในวันประชุมใหญประจํา
ป พรอมปดประกาศใหทราบณ ที่ทําการสหกรณ โดยระบุใหชัดเจนวา หากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนด ให
มารับเงินแลว สหกรณจะโอนเขาเปนเงินสํารอง  
   คณะกรรมการดําเนินการ โดยการอนุมัติผานหนังสือเวียน ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ไดมีมติให
นําแจงรายชื่อสมาชิก หรืออดีตสมาชิกที่ไมมารับเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน ประจําป 2551-2556 ใหที่ประชุม
ใหญทราบ พรอมปดประกาศใหทราบ ณ ที่ทําการสหกรณ  หากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนด สหกรณจะ
ดําเนินการ โอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป  

/ ซึ่งในป  2551-2556 ..
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 จึงขอเรียนใหอดีตสมาชิกและญาติสมาชิกท่ีเสียชีวิตมาติดตอรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนไดท่ีสํานักงาน 
สหกรณภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หากพนกําหนดเวลาดังกลาว สหกรณจะดําเนินการโอนเขาเปนเงิน
สํารองของสหกรณตอไป
    นางบุญญาพร เมฆพัฒน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ  ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวย้ํากรณีการตัดเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาเปนทุนสํารอง ซึ่งสหกรณ
จะใหโอกาสมารับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 หากพนกําหนดนี้แลวไมมาติดตอรับเงินคืน สหกรณก็จะนําเงิน
นี้เขาเปนทุนสํารองตอไป
 (ดังมีรายละเอียดในหนังสือเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญฯ สอ.มช.ประจําป 2561 หนา 8)
     ที่ประชุมฯ  รับทราบ

 2.5  รับทราบขอเสนอแนะของผูตรวจการสหกรณ
      นายประยุทธ  เปนมูล นักวิการสหกรณชํานาญการ ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม แจงวา การกํากับ
ดูแลสหกรณ มีหลายสวนที่เกี่ยวของ เชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชีสหกรณ รวม
ทั้งกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งแตละจังหวัดก็จะมีสหกรณจังหวัดเปนผูกํากับดูแลสหกรณ และตรวจสอบ
      การตรวจสอบ การติดตามของกรมสงเสริมสหกรณ ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานการประเมินไวรวมทั้งหมด 
137 ขอ และสรุปเปนขอใหญ ๆ ได 7 ขอดังนี้ ดังนี้
     1)  ผลการดําเนินงานในรอบ 2 ปบัญชียอนหลัง ไมขาดทุน  
     2)  ผลการดําเนินงานในรอบ 2 ปบัญชียอนหลัง ไมมีการกระทําที่ถือไดวามีการทุจริต

 ซึ่งในป  2551-2556  มีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่คางจาย จํานวน 26 ราย รวมเปนเงิน 33,454.25 บาท 
ดังมีรายชื่อตอไปนี้  

รายชื่อสมาชิกที่ยังไมมารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจําป 2551-2556

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต
 ลําดับ       ชื่อ-สกุล      จํานวนเงิน(บาท)
 1 นายตั๋น  มณีทอง  577.25 
 2 ผศ.ดิเรกชัย  มหัธนะสิน  383.75 
 3 นางจารุณี  ศรีวิรัตน  133.75 
 4 นางเรือนคํา  ชัยชาญ  235.25 
 5 นายเสวตร  ทุมา  397.00 
 6 นางเสาวลักษณ  เลิศฐิติกุล  605.75 
 7 นายวิลาศ  ครุธลักษณ  1,650.50 
 8 นายสิงหโต   ธีรภานุสรณ  1,259.00 
 9 นางอนงค  วงคโควรรณ  9,641.75 
 10 นายเอนกพันธ  วงคธรรมขันธ  3,261.50 
 11 นายสมบูรณ   โนพี  286.50 
 12 นายบัณฑิตคณิศ  กุลจารุสุภัคค  4,555.75 
 13 นางทิพยสุดา  ศิลปะ  1,348.75 
 14 นางรุงลาวัลย  ยศสมแสน  1,587.75

รายชื่อสมาชิกลาออก
ลําดับ       ชื่อ-สกุล      จํานวนเงิน(บาท)
 1 นางสาวดุษฎี  นิลุบล  192.25 
 2 นางสาวนงคคราญ  กันทะวงค  157.75 
 3 นางสาวพิชญาภา  เสียงตรง  1,423.75 
 4 นางสาวสุทธินี  ทองเที่ยง  346.25 
 5 นางสาวณัชชา  เมืองสุวรรณ  1,821.00 
 6 นางสาวหัทยานันทช  เศรษฐปราโมทย  282.00 
 7 นางสาวธิภาวรรณ  ธิสอน  277.75 
 8 นางสาววีรียา เดชปองหา  114.50 
 9 นางเดือนเพ็ญ  คําอาย  694.75 
 10 นางสาวนฤมล  จินะคําปา  1,742.25 
 11 นางสาวสุจิตรา คํากัมพล  19.25 
 12 นายเอกรัตน  สีภิรมย  458.50 

/ 3) ผลการดําเนินการ ..
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     3) ผลการดําเนินการในรอบปสุดทายสามารถปดบัญชี มีการตรวจสอบและนําเสนองบดุลตอที่
ประชุมใหญฯ ไดภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี
     4) ผลการดําเนินการในรอบปบัญชีสุดทายมีสมาชิกมารวมการดําเนินธุรกรรมไมนอยกวารอยละ 
60 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
     5) มีการจัดจางเจาหนาที่ประจําสํานักงานสหกรณ
     6) ผลการดําเนินงานในรอบ 2 ปบัญชียอนหลัง มีการจัดสรรกําไรสุทธิ และจายเงินสวัสดิการ และ
เงินทุนสาธารณประโยชนอยางนอย 1 ครั้ง
     7) ผลการดําเนินการในรอบปบัญชีสุดทายไมกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ หรือ
คําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ
     จึงขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ สอ.มช.ไดรับการประเมินดังกลาว อยูในระดับ A ดีเลิศ 
      ที่ประชุมฯ  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ 
  นายวสุ  ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ 
ซึ่งมี 2 ครั้ง ดังนี้
  3.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560
      การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ หองทองกวาว สํานักบริการ
วชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายละเอียดปรากฏอยูในหนังสอืเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญหนา 10-38 
      มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 
ประจําป 2561 โดยไมมีการแกไข

  3.2 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 
       การประชมุใหญวสิามญั ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 ณ หองทองกวาว สาํนกับรกิาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายละเอียดปรากฏอยูในหนา 39-44 ของเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2561 
      มติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ 
ครั้งที่ 1/2561  โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง
  รายงานผลการดําเนินคดีกรณียักยอกทรัพย 
  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค กรรมการดําเนินคดีของสหกรณ ไดรายงานผลการดําเนินคดี
กรณยีกัยอกทรพัย 300 ลานบาทของสหกรณวา  สบืเนือ่งกรณยีกัยอกทรพัยของสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยั
เชยีงใหม จาํกดั เมือ่ป พ.ศ.2542 เปนจาํนวนเงนิ 300 ลานบาท สหกรณไดดาํเนนิคดกีบัผูกระทาํความผดิจาํนวน 
18 คน รวมเปนคดีที่ฟองทั้งหมด 13 คดี  มีผลการดําเนินคดีเปนที่สิ้นสุดกระบวนการแลว จํานวน 6 คดี คดีที่
อยูในระหวางการติดตามทรัพย จํานวน 5 คดี คดีที่รอขายทอดตลาดทรัพย จํานวน 1 คดี และคดีที่ศาลยังไม
พิจารณา จํานวน 1 คดี

/ คดีที่มีความเคลื่อนไหว ..
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  คดีที่มีความเคลื่อนไหวใน ป พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั้งหมด 2 คดี ดังนี้
  1. คดีแพงหมายเลขแดงที่ 2518/2546 อยูในระหวางรอขายทอดตลาด ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
สุราษฎรธานี
  2. คดีแพงหมายเลขแดงที่ 425/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ศาลแรงงานภาค 5 ไดนัดฟง
คําพิพากษาศาลฎีกา ผลปรากฏวา ศาลพิพากษาใหจําเลยที่ 1 ชดใชคาเสียหายใหสหกรณ เปนเงินจํานวน 
3,000,000.00 บาท (สามลานบาทถวน) พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 บาทตอป นับตั้งแตวันฟองเปนตนไป 
จนกวาจะชําระครบถวน และจําเลยที่ 2 ใหชดใชเงิน เปนเงินจํานวน 35,000.00 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน) 
พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 บาทตอป นับตั้งแตวันฟองเปนตนไป จนกวาจะชําระครบถวน สวนจําเลยที่ 3 
พิพากษายกฟอง
  สําหรับรายละเอียดคดีทั้ง 13 คดี สมาชิกที่สนใจสามารถติดตอขอดูรายละเอียดไดที่สหกรณ
      ที่ประชุมฯ  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 5.1  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจําป 2561
  รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
ประจําป 2561 เสนอวา เพื่อใหเปนไปตามนัยขอ 51(6) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย เชียงใหม 
จํากัด พ.ศ. 2552  จึงขอรายงานงบการเงินตอที่ประชุมใหญ ดังนี้
  1) งบแสดงฐานะการเงนิ สหกรณมสีนิทรพัยรวมจาํนวน 9,086,650,158.68 บาท มหีนีส้นิรวมจาํนวน 
4,906,817,686.97 บาท มีทุนจํานวน 4,179,832,471.71 บาท (ดังมีรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ในหนา 68-69 ของหนังสือรายงานกิจการประจําป 2561)
  2)  งบกําไรขาดทุน สหกรณมีรายไดรวม 404,224,806.39 บาท และมีคาใชจาย 150,780,670.24 
บาท มีกําไรสุทธิ 253,444,136.15 บาท (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2561 หนา 
70-74)
  3)  งบกระแสเงินสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มเีงินสดและเงนิฝากธนาคาร จาํนวน 2,110,047,867.40 
บาท  (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2561 หนา 70-80) 
          และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือ
รายงานกิจการ ประจําป 2561 หนา 81-93)  
  มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจําป 2561 ตามที่เสนอ

/ 5.2  พิจารณาอนุมัติ ..
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 5.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561
  ประธานฯ เสนอวา ตามนัยขอ 26 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 
2552 กําหนดวา “เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว  หากปรากฏ
วา สหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรจายเปนเงินปนผลในอัตราไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ตามมูลคาหุน
ที่ชําระแลว”และตามนัยขอ 51(6) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 
กําหนดวา “ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ” ดัง
นั้น เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว จึงขอเสนอผลการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้

รายการ ป 2561 คิดเปนรอยละ ป 2560 คิดเปนรอยละ

1. กําไรสุทธิ 253,444,136.15 100.00 233,409,280.41 100.00
- เงินทุนสํารอง 39,578,032.75 15.61 25,344,066.70 10.87
- คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01
- เงินปนผลตามหุน อัตรารอยละ 5.80 179,000,000.00 70.63 164,700,000.00 70.57
- เงินเฉล่ียคืน อัตรารอยละ 12.00 24,500,000.00 9.67 24,000,000.00 10.29
- โบนัสกรรมการ 2,534,441.36 1.00 2,334,092.80 1.00
- โบนัสเจาหนาท่ี 3,801,662.04 1.50 3,501,120.91 1.50
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 500,000.00 0.20 10,000,000.00 4.28
- ทุนสงเสริมการศึกษา 1,500,000.00 0.58 1,500,000.00 0.64
- ทุนสาธารณประโยชน 500,000.00 0.20 500,000.00 0.21
- กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 500,000.00 0.20 500,000.00 0.21
- ทุนสวัสดิการสมาชิก 500,000.00 0.20 500,000.00 0.21
- ทุนจัดต้ังสํานักงานสหกรณ 500,000.00 0.20 - -
- กองทุนเล้ียงชีพสมาชิกผูสูงอายุ 500,000.00 0.20 500,000.00 0.21
2. การจัดสรรเงินดังกลาวมีผลดังน้ี
- กลับคืนเปนของสมาชิก 203,500,000.00 80.30 188,700,000.00 80.86
- เปนทนุตาง ๆ เพื่อผลประโยชนสมาชิก 43,578,032.75 17.19 38,844,066.70 16.63
- เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 6,336,103.40 2.50 5,835,213.71 2.50
- เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

 นายธนัท จันทรดี สมาชิกเดิม เสนอความเห็นวา ตามที่ สอ.มช.ไดมอบเงินทุนการศึกษาแกนักศึกษามหา
วิทยาลัยเเชียงใหม จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 10,000.00 บาท เปนประจําทุกป แตสหกรณมอบทุนการศึกษาให
แกสมาชิก ทุนละ 3,500.00 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่แตกตางกันมาก จึงขอเสนอใหเพิ่มทุนการศึกษาสําหรับ
สมาชิก

/  ประธานฯ รับที่จะนํา ..
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 ประธานฯ รับที่จะนําเรื่องการมอบทุนการศึกษาไปใหคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ
พิจารณาตอไป
 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2561 ตามที่เสนอ  

 5.3 พิจารณาแผนงานและประมาณการรายไดกับรายจาย ประจําป 2562
    รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการและเหรัญญิกแจงวา ตามนัยขอ 51(3) แหงขอ
บังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่ประชุมใหญมี
อํานาจพิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการ 
จึงขอเสนอเปาหมายการดําเนินงาน ป 2562 แผนงานและประมาณการรายไดและรายจาย ประจําป 2562 ดังนี ้ 
(ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 หนา 49-60)

เปาหมายการดําเนินงาน ป 2562
หนวย : ลานบาท

รายการ ยอดยกมา
1 ม.ค. 2561

เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน
ป 2561

ผลตาง
(ลดลง)

เปาหมาย
ป 2562

เพิ่ม(ลด)

สมาชิก (คน) 11,244 คน 11,604 คน 11,477 คน (127 คน) 11,727 คน 250 คน
ทุนดําเนินการ 8,388.95 9,157.54 9,086.65 (70.89) 9,803.21 716.56
ทุนเรือนหุน 2,967.75 3,207.75 3,210.02 2.27 3,450.02 240.00
เงินรับฝาก 4,461.75 4,941.75 4,853.44 (88.31) 5,273.44 420.00
เงินใหสมาชิกกู 3,389.19 3,509.19 3,459.77 (49.42) 3,579.77 120.00
เงินใหสหกรณออมทรัพยอื่นกู 1,453.28 1,633.28 2,111.52 478.24 2,471.52 360.00
ทุนสะสมและทุนสํารอง 681.70 731.70 716.37 (15.33) 766.37 50.00
หนี้สินอื่นๆ 44.34 49.34 53.38 4.04 58.38 5.00
กําไรสุทธิ 233.41 227.00 253.44 26.44 255.00 1.56

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :   ดําเนินงานอยางมีคุณภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
 กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการดวยธรรมาภิบาลใหเปนไปตามหลักภาระความรับผิดชอบ 
   หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักนิติธรรม
 กลยุทธที่ 1.2  กระจายอํานาจและกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธที่ 1.3  สงเสรมิประสิทธภิาพในการทํางานของคณะกรรมการดําเนนิการและเจาหนาทีส่หกรณใหเพิม่ 
   ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 :  มีการลงทุนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธที่ 2.1 ลงทุนในหุนกู พันธบัตรและการใหสินเชื่อแกสหกรณออมทรัพยอื่น โดยคํานึงถึงความมั่นคง
 กลยุทธที่ 2.2 พัฒนากระบวนการบริหารสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพ

/ ยุทธศาสตรที่ 3 : ..
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ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดีขึ้น
 กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก
 กลยุทธที่ 3.2  บริการเงินกูเพื่อสงเสริมฐานะความม่ันคงของสมาชิก และทันตอความตองการของสมาชิก
 กลยุทธที่ 3.3 จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาบุคลากรของสหกรณใหมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น
 กลยุทธที่ 4.1 ใหความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการและอุดมการณสหกรณ และความรูดานบริหารสินทรัพย
   ของสหกรณแกสมาชิกอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ
 กลยุทธที่ 4.2 ใหความรูดานหลักการ วิธีการและอุดมการณสหกรณ และใหการศึกษา อบรม เสริมทักษะ 
    เพิ่มสมรรถนะดานการบริหารจัดการ และการบริหารสินทรัพยแกบุคลากรของสหกรณ
   อยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 5 :   สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาสังคม
 กลยุทธท่ี 5.1  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม
 กลยุทธที่ 5.2  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม
 กลยุทธที่ 5.3  ใหการชวยเหลือสังคมในหนวยงานตาง ๆ 

ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ประจําป 2562 กับผลการดําเนินงาน ป 2561
รายการ ป 2561 ป 2562

ประมาณการ(บาท) ผลการดําเนินการ(บาท) ประมาณการ(บาท)
รายได 385,464,000.00 404,224,806.39 433,130,000.00
คาใชจาย 158,464,000.00 150,780,670.24 178,130,000.00
ประมาณการกําไรสุทธิ 227,000,000.00 253,444,136.15 255,000,000.00

     
 นายธนัท จันทรดี สมาชิกเดิมใหขอสังเกตวา เปาหมายของทุนดําเนินการจะเพิ่มขึ้น 716.56 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้นคิดเปนรอยละ 7.88 ในขณะที่เปาหมายกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเพียง 1.56 ลานบาท หรือคิดแลวไมถึง 1 %  และ
ในหนา 53 ประมาณการรายจาย คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคาร ปที่แลวตั้งงบประมาณไว 200,000.00 
บาท ใชไปจริง 175,000.00 บาท  แตป 2562 ตั้งงบประมาณไวถึง 800,000.00 บาท  และในหนา 56 คา
ของขวัญสมาชิกและผูมีอุปการะคุณ ป 2561 ตั้งงบประมาณไว 75,000.00 บาท แตใชไปจริง 71,000.00 
บาท แตป 2562 ตั้งงบประมาณไวจํานวน 210,000.00 บาท และหนา 57 โครงการพบปะเจาหนาที่การเงิน 
ปที่แลวตั้งงบประมาณไวจํานวน 200,000.00 บาท ใชจริง 170,000.00 บาท แตป 2562 ตั้งงบประมาณไว
ถึง 400,000.00 บาท
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 นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการ สอ.มช.ชี้แจงวา การตั้งเปาหมายของสหกรณ เปนการตั้งกําไรสุทธิอยาง
เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินกิจการไปได เนื่องจากองคกรสหกรณเปนธุรกิจที่ไมไดเนนเปาหมายกําไรสูงสุด 
การกําหนดเปาหมายนี้เปนการประมาณการรายไดจากกระแสเงินสดที่เปนตัวเลขจริง คาใชจายของสหกรณ
สวนใหญจะเปนดอกเบี้ยจายที่สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งในปลายปคาดวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจ
จะมีการปรับเพิ่ม สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู เพื่อเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของสมาชิก คณะกรรมการ
ดําเนินการจะไมปรับขึ้นดอกเบี้ยในสวนนี้ ดังนั้น การตั้งเปาหมายกําไรที่คอนขางต่ํานั้น เปนตัวเลขที่แทจริง ไม
ไดตั้งเปาหมายกําไรสุทธิสูงสุดเหมือนองคกรธุรกิจทั่วไป  ประกอบกับสมาชิก สอ.มช.กูเงินจํานวนคอนขางนอย 
เงินที่เหลือคณะกรรมการดําเนินการไดนําไปลงทุนภายนอก ซึ่งไดผลตอบแทนกลับมาไมสูงนัก  ในขณะที่คณะ
กรรมการดําเนินการตองพยายามหารายไดเพื่อใหสามารถจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนไดในอัตราเทาเดิม  
สวนเรื่องงบประมาณ เนื่องจากมีการโอนเงินงบประมาณระหวางหมวด ไปใชในสวนที่ไมไดตั้งงบประมาณไว 
โดยที่การดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบวาดวยการงบประมาณของสหกรณ พ.ศ. 2559 หมวด ขอ 22 
ซึ่งในป 2561 เชน การจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เปนตน คาซอมแซมที่ตั้งสูงขึ้นนั้น จากเดิมตั้งไว 
200,000.00 บาท เปน 800,000.00 บาท เนื่องจากป 2562 สอ.มช.จะดําเนินการเปลี่ยนฝาเพดาน และระบบ
ไฟฟาของสหกรณ ซึ่งใชงานมานานมาก รวมทั้งกระจกผนังสํานักงานซึ่งเกามาก เมื่อฝนตกน้ําจะรั่วซึมเขามา ก็
จะทําการเปลี่ยน สําหรับโครงการพบปะเจาหนาที่การเงินที่เพิ่มงบประมาณนั้น เนื่องจากจะเพิ่มใหมีการพบปะ
เจาหนาที่บุคคลดวย เพราะจะอาศัยเจาหนาที่ฝายบุคคลในการประชาสัมพันธเรื่องของสหกรณใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับทราบ 
 ผูชวยศาสตราจารยปราณี บุญถนอม ใหความเห็นวา เห็นดวยกับ นายธนัท จันทรดี ที่ใหความเห็นเกี่ยวกับ
การตั้งเปาหมายกําไรสุทธิ ป 2562 ซึ่งคอนขางต่ํา ขอใหพิจารณาในสวนนี้ดวย 
 ประธานฯ ชี้แจงวา ในชวงที่พิจารณาเปาหมายป 2562 นั้น ตนก็เห็นดวยวามีตั้งเปาหมายเพิ่มขึ้นเพียงเล็ก
นอยเทานั้น  แตเห็นวาควรจะเปรียบเทียบการตั้งเปาหมายป 2561 และเปาหมายป 2562 ซึ่งมียอดตางกันถึง 
28 ลานบาท การที่ปนี้ทํากําไรไดถึง 253.44 ลานบาท เปนเพราะมีการบริหารเงินอยางเต็มที่กลาวคือ ไดนํา
เงินมาใหสหกรณอื่นกู โดยในระหวางการปลอยกู หากมีเงินไมเพียงพอก็จะกูเบิกเกินบัญชี โดยมีตั๋วสัญญาใช
เงิน หรือหุนกูค้ําประกัน  ซึ่งตองใชกลยุทธในการบริหารเงิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ สอ.มช. สําหรับป 
2562 การบริหารการเงินจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง ซึ่งกําไรอาจจะไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
ได การตั้งเปาหมายที่สูงเกินกําลังหรือไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานตัวเลขที่แทจริง อาจจะทําใหไมบรรลุผลตาม
เปาหมายได   
 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและประมาณการรายไดกับรายจาย ประจําป 2562 ตามที่
เสนอ 
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    5.4   กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน ประจําป 2562
     รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการและเหรัญญิก แจงวา ตามนัยขอ 51(11) แหง
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 ที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน และในการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ได
มีมติใหสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน ประจําป 2561 เพื่อบริการสมาชิกในวงเงิน 750 ลานบาท  
     สําหรับในป 2562 คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 
2561 มีความเห็นวา สหกรณฯ ควรจะรักษาสภาพคลอง จึงขอเสนอวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน
ประจําป 2562 จํานวน 750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน)
     มตทิีป่ระชมุฯ มมีตเิปนเอกฉนัทอนมุตัวิงเงนิซึง่สหกรณอาจกูยมืและคํา้ประกนัประจาํป 2562 จาํนวน 
750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน) ตามที่เสนอ

 5.5 ขออนุมัตินําเงินฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นชอบ
    รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ กรรมการและเหรัญญิก  เสนอวา ตามขอ 62(7) แหง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให สหกรณอาจฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด   ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอ
กําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กําหนดในขอ 3 และขอ 4 ดังนี้
  ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
   (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
   (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร เปนผูสลัก
หลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
   (3) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
   (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบัน
คุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
   (5)  ตราสารแสดงสทิธใินหนีน้ติบิคุคลเฉพาะกจิเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสนิทรพัยเปนหลกัทรพัย
ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสาร
แสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้
นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
   (6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ์ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป 
จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
   (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยูใน
การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
  ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ และ
ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
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  คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2561  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ไดพิจารณาแลว
เห็นสมควร กําหนดนําเงินฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) ภายในวงเงินไมเกิน 550,000,000.00 บาท (หารอยหา
สิบลานบาทถวน) ซึ่งไมเกินเงินทุนสํารองของสหกรณ ทั้งนี้ การนําเงินไปฝากหรือลงทุนจะตองผานการ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญกอน รวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
อีกครั้งหนึ่งดวย
  มติที่ประชุมฯ   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัตินําเงินฝากหรือลงทุน ภายในวงเงินไมเกิน 550,000,000.00 
บาท (หารอยหาสิบลานบาทถวน) ตามที่เสนอ

 5.6   เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2562
       ประธานฯ แจงวา ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และอาศัยตามความในขอ
บังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ขอ 73.3 กําหนด
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก และมีคุณสมบัติตามที่ขอบังคับกําหนด เปนผูตรวจสอบ
กิจการ จํานวน 2 คน ดังนี้
 1) ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินการบัญชีและการงบประมาณ จํานวน 1 คน
 2)  ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ จํานวน 1 คน

 สอ.มช.ไดออกประกาศรบัสมคัรผูตรวจสอบกจิการสหกรณ ระหวางวนัที ่6 ธนัวาคม 2561 – 3 มกราคม 
2562 ที่ผานมา ผลปรากฏวามีผูสมัครเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จํานวน 2 คน คณะ
กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครไดดําเนินการตรวจสอบฯ แลว ผลปรากฏวา ผูที่มีคุณสมบัติตามที่ขอ
บังคับสหกรณกําหนด มีรายชื่อดังตอไปนี้
 1) ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินการบัญชีและการงบประมาณ
      หมายเลข 1  นางมนสิชา  แสวัง
 2) ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ
      หมายเลข 1  นางสาวดวงทิพย  อวดราง
 จึงขอที่ประชุมใหญลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 และเพ่ือใหการเลือกต้ังและการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิก  
จํานวน 3 คน เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนสมาชิกในการนับคะแนนการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
 สมาชิกในที่ประชุมไดเสนอสมาชิก 3 คน เพื่อทําหนาที่นับคะแนนเลือกต้ัง ดังนี้
 1) นายประหยัด  กาวิชัย
 2) ดร.สมทบ  พาจรทิศ
 3) นายเดชา  พรึงลําภู
    หลังจากนั้นเจาหนาที่สหกรณไดแจกบัตรเลือกตั้งใหสมาชิกทุกคน ๆ ละ 2 ฉบับ เพื่อกากบาทเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ โดยกากบาทฉบับละ 1 หมายเลขเทานั้น 
   เมื่อสมาชิกกากบาทแลว ไดสงบัตรเลือกตั้งใหเจาหนาที่สหกรณ เพื่อรวบรวมสงใหตัวแทนนับคะแนน
บัตรเลือกตั้ง และแจงผลการเลือกตั้งตอที่ประชุมตอไป
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 มติที่ประชุมฯ 
     1) แตงตั้ง นายประหยัด กาวิชัย ดร.สมทบ พาจรทิศ และ นายเดชา  พรึงลําภู ซึ่งบุคคลทั้งสามได
เลือก นายเดชา พรึงลําภู เปนประธานกรรมการ ดร.สมทบ พาจรทิศ เปนกรรมการ และ นายประหยัด กาวิชัย 
เปนกรรมการและเลขานุการ
     2) ผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 ดังนี้
      2.1) นางมนสิชา แสวัง ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินการบัญชี และการงบประมาณ มีผูใชสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งหมด 310 คน เปนบัตรดี  294 คน บัตรประสงคไมเลือกตั้งผูใด 16 คน   
      2.1) นางสาวดวงทิพย อวดราง ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ มีผูใชสิทธิ์เลือก
เลือกตั้งทั้งหมด 289 คน เปนบัตรดี  261 คน บัตรประสงคไมเลือกตั้งผูใด 24 คน  และบัตรเสีย  4 คน

 5.7  แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2562
  ประธานฯ เสนอวา ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการมอบหมายสหกรณใหผู
สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2555 กําหนดใหสหกรณที่มีทุนของสหกรณเกิน 50 ลานบาทขึ้นไป 
จะตองจางผูสอบบัญชีไดรับอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณนั้น  

 ในการสอบบัญช ีสอ.มช.ประจาํป 2562 มผีูสอบบญัชรีบัอนญุาตเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
มา 1 ราย คือ  รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท   บริษัทไทยออดิเตอร กรุป จํากัด
  ตามนยัขอ 55(20) แหงขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม จาํกดั พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
ดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ไดพิจารณาเสนอ บริษัท
ไทยออดิเตอร กรุป จํากัด (รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท) เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จาํกดั ประจําป 2562 เนือ่งจากมคีณุสมบัตคิรบถวน และเสนอคาธรรมเนยีมในราคา 140,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)    
   มตทิีป่ระชมุฯ มมีตเิปนเอกฉนัทแตงตัง้ รองศาสตราจารยบญุสวาท พฤกษกิานนท บริษทัไทยออดิเตอร
กรุป จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2562 ตามที่เสนอ

 5.8  ขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ (กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้)
  รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรวีชิยัลาํพันธ กรรมการและเหรญัญกิ แจงวา สอ.มช.มลีกูหน้ีของสหกรณ 
จํานวน 1 ราย ผิดนัดชําระหนี้ และ สอ.มช.ไดติดตามฟองรองดําเนินคดีจนถึงท่ีสุดแลว จนคดีหมดอายุความ ใน
ป 2551  คือ นายบุญสง  ชัยสาร  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แหงระเบียบนายทะเบียนสหกรณวา
ดวยการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546  จึงขออนุมัติตัดจําหนาย
หนี้สูญ  ซึ่งขอมูลการกู และการติดตามหนี้รายนี้เปนดังนี้
  นายบุญสง ชัยสาร ไดกูยืมเงินจาก สอ.มช. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2537 จํานวน 230,000.00 บาท โดย
ใชหลกัทรพัยจดทะเบยีนจาํนองเปนประกนัการกูเงนิ คอื โฉนดทีด่นิเลขที ่41349 เลขทีด่นิ 827 หนาสํารวจ 2527 
ตาํบลปูคา อาํเภอสันกาํแพง จ.เชยีงใหม เนือ้ที ่90 ตารางวา ตอมา นายบุญสงฯ ไดลาออกจากราชการสังกดัคณะ
แพทยศาสตร เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2540 หลังจากออกราชการแลว นายบุญสงฯ ก็ไมไดนําเงินมาชําระหนี้
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ดังกลาวแตอยางใด  สหกรณจึงไดดําเนินคดีฟอง นายบุญสงฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 เปนคดีแพงของศาล
จังหวัดเชียงใหม ฐานกูยืม บังคับจํานอง ทุนทรัพย 125,167.14 บาท และศาลไดมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2541 ให นายบุญสงฯ ชําระหนี้ จํานวน 125,167.14 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15.00 ตอป 
ของตนเงินจํานวน 120,165.14 บาท มาชําระหนี้ใหแกสหกรณ  ตอมาไดมีการขายทอดตลาดทรัพยของ นาย
บุญสง ชัยสาร ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดเชียงใหม ขายไดราคา 60,000.00 บาท สอ.มช.ไดรับเงินจาก
การขายทอดตลาดหลังหักคาใชจายของสํานักงานบังคับคดีทั้งหมดแลว คงเหลือนําเงินมาชําระสหกรณ จํานวน 
47,870.00 บาท คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 14/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  
พิจารณาเห็นวา สอ.มช.ไดดําเนินคดี และสืบทรัพยของ นายบุญสง ชัยสาร จนคดีหมดอายุความ และนําเงินที่
ไดจากการขายทอดตลาดมาชําระหน้ีสหกรณแลว  จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญฯ เพื่อตัดจําหนายหน้ีสูญ 
จํานวน 72,295.14 บาท
  มติที่ประชุมฯ อนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ จํานวน 72,295.14 บาท ของ นายบุญสง ชัยสาร ตามที่เสนอ

 5.9 รางแกไขระเบียบวาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
     ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 แจงวา ดวยคณะกรรมการ
ดําเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พิจารณาเห็นควรนําเสนอที่ประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2561 เกี่ยวกับกรณีกลุมงานใดมีสมาชิกสมัครเขารับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการ 
เพยีง 1 คน ผูสมคัรคนนัน้ ควรจะไดรบัคะแนนการสรรหาจากสมาชกิจาํนวนทีเ่หมาะสม จงึขอเสนอแกไขระเบยีบ
วาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ในขอ 14 โดยเพิ่มขอความในขอ 14 ซึ่งเดิมมีขอยอย 5 
เพิ่มเปน 6 ขอ เพิ่มขอความ ดังนี้ ม ดังนี้ 
  “14.6 กรณีมีกลุมงานที่มีผูสมัครเพียง 1  คน จะตองไดรับคะแนนเสียงสรรหาไมนอยกวา รอยละ  “14.6 กรณีมีกลุมงานที่มีผูสมัครเพียง 1  คน จะตองไดรับคะแนนเสียงสรรหาไมนอยกวา รอยละ
ยี่สิบของผูที่มาลงคะแนน” ยี่สิบของผูที่มาลงคะแนน” 

 5.10 รางแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ขอ 34 ขอ 35 ขอ 39 ขอ 44 
ขอ 48 ขอ 50 และขอ 52  
  ผูชวยศาสตราจารยชาตร ีเรอืงเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนที ่1 แจงวา ตามที ่สอ.มช.ไดประชมุ
ใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในขอ 34 ขอ 39 ขอ 44 
เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของ
สหกรณ พ.ศ. 2561 (ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2561) ซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอ
บงัคบัดงักลาว เปนแกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2561 โดยในการรบัจดทะเบยีนขอบงัคบัในครัง้นี ้ไดตดัขอความ
บางรายการในขอบังคับของ สอ.มช.ออก โดยใหเหตุผลวา เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งการ
ตัดขอความออก อาจทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ  และตอมานายทะเบียนสหกรณไดแกไขระเบียบวาดวยการ
รับจดทะเบียนขอบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ประกอบ
กับตามมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ 80/2561 เมื่อวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที่ 
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81/2561 เปนพเิศษ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่29 พฤศจกิายน 2561 ไดพจิารณารางพระราชบญัญตัสิหกรณ (ฉบบัที.่..) 
พ.ศ. ...และลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย นั้น สอ.มช.จึงไดแกไขขอบังคับในขอที่เกี่ยวของ และเพื่อ
ใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติสหกรณ โดยแกไข ในขอ 34 ขอ 35 ขอ 39 ขอ 44 ขอ 48 ขอ 50 และขอ 52    
โดยขอที่ประชุม พิจารณาเปนขอ ๆ ตามลําดับ ดังนี้
  ขอ 34 กําหนดความหมายของคําวา “สมาชิกสามัญ” และ “สมาชิกสมทบ” ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
  นายประยุทธ เปนมูล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม สอบถามวา 
มีคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร การขาดจากสมาชิกภาพ สิทธิหนาที่ของสมาชิกมีกําหนดไวในขอบังคับหรือไม 
เนื่องจากตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดไววาจะตองมีกําหนดไวในขอบังคับ 
  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนที่ 1  แจงวา การพนสภาพจาก
การเปนสมาชิก ไดกําหนดไวแลวในขอ 44 ซึ่งคําวา “สมาชิก” หมายถึงสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ และ
ในขอ 39 ไดกําหนดสิทธิหนาที่ของสมาชิกสามัญวา มีสิทธิเขาประชุม มีสิทธิเลือกตั้ง แตสมาชิกสมทบ ไมมีสิทธิ
ดังกลาว 
  นายประยทุธ เปนมลู แจงวา ขอบงัคบัของ สอ.มช.ไมไดแยกคณุสมบตั ิวธิกีารรบัสมคัร การขาดสมาชกิ
ภาพ สิทธิหนาที่ของสมาชิก ไวเปนขอ ๆ แตมีขอความที่เกี่ยวของดังกลาวไวในขอบังคับแลว  แตในโอกาสตอ
ไปหากมีการแกไขขอบังคับทั้งฉบับ ก็ควรจะแยกเนื้อหาดังกลาวขางตน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
และสอดคลองกับรางขอบังคับของนายทะเบียนสหกรณ
  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนที่ 1 แจงวา ขอมูลที่ผูแทนสหกรณ
จงัหวดัเชยีงใหมแจงมานัน้ ในการแกไขขอบงัคบัครัง้ตอไป สอ.มช.รบัทีจ่ะแยกหมวดของสมาชกิสมทบ ทีก่าํหนด
คณุสมบตั ิวธิรีบัสมคัร การพนจากสมาชกิภาพ และสทิธติาง ๆ  เพือ่ใหสอดคลองกบัรางขอบงัคบัของนายทะเบยีน
สหกรณตอไป
  ขอ 35 กําหนดคุณสมบัติของการเปนสมาชิก โดยแกไขใน (4) จากเดิม “เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุ
นิติภาวะ” แกไขเปน “เปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย”
  นายประยุทธ เปนมูล แจงวา ขอความวา “เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ” เปนไปตามขอ 
33(2) และขอความวา “บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย” เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ
รับจดทะเบียนสมาชิกสมทบ
  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนที่ 1 สรุปวา เห็นสมควรใหนํา
ขอความมารวมกันเปน ดังนี้
  “(4) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย” โดยเหตุผลของการแกไข ระบุเปน “แกไข
ใหสอดคลองกับรางขอบังคับของนายทะเบียนสหกรณ”
  ขอ 39 สิทธิของสมาชิก โดยวรรคแรกเปนขอความเดิม  แตจะแกไขในวรรคที่ 2 ซึ่งในวรรคดังกลาว 
นายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนขอบังคับของ สอ.มช. และไดแกไขโดยตัดขอความบางประการออกทําใหมี
ปญหาในทางปฏิบัติ กลาวคือ สมาชิกสามัญจะไมสามารถลงคะแนนเสียง การนับชื่อในที่ประชุมใหญ และการ
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เปนกรรมการดําเนินการ ดังนั้น จึงไดมีการแกไข ซึ่งในขอนี้เปนการกําหนดการจํากัดสิทธิของสมาชิกสมทบวา
ไมสามารถออกเสียง การนับเปนองคประชุม หรือสมัครเปนกรรมการดําเนินการ ได  เปนการกําหนดตามขอ
บังคับเดิม
  ขอ 44 กําหนดถึงการพนสภาพของสมาชิก ในวรรคแรกยังคงขอความเดิม  แตในวรรค 2 ไดกําหนด
วา “เมื่อสมาชิกสามัญขาดจากการเปนสมาชิกสภาพ ไมถือเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบที่เปนคู
สมรสสิ้นสุดลงดวย”
  ดร.สมทบ พาจรทิศ สมาชิกเดิมขอเสนอตัดขอความใน “(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย” ซึ่งใน
ขอความ (3) หมายความวา เมื่อสมาชิกลมละลาย จะตองพนจากสมาชิกภาพ  ดังนั้น จึงเสนอขอตัดขอนี้ออก 
เนื่องจากเมื่อสมาชิกลมละลาย ก็ไมสามารถกูเงินจากสหกรณได  แตหากยังคงสมาชิกภาพอยูก็จะสามารถรับ
เงินสวัสดิการตาง ๆ จากสหกรณได และเมื่อลมละลายพน 3 ปไปแลว สมาชิกก็ยังคงรับสวัสดิการตางๆ จาก
สหกรณได  และหากสมาชิกยังคงสมาชิกภาพอยูทุนเรือนหุนของสมาชิก เจาหนี้ก็ไมสามารถมาตามอายัดได ซึ่ง
เปนไปตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติสหกรณได  ซึ่งขอนี้หากตัดออกจะเปนประโยชนตอสมาชิก
  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ชี้แจงวา ในระหวางที่สมาชิก
ลมละลาย จะไมสามารถกูเงินจากสหกรณได แตหากยังเปนสมาชิกอยู จะสามารถรับเงินสวัสดิการตาง ๆ จาก
สหกรณได
  นายประยุทธ เปนมูล แจงวา ขอ 44 ของขอบังคับ สอ.มช.เขาใจวา จะนํามาจากรางขอบังคับของนาย
ทะเบียนสหกรณมาเปนตนแบบ ซึ่งมีขอความ “(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย”  
  ดร.สมทบ พาจรทิศ เสนอวา ขออนุมัติในหลักการตอที่ประชุมใหตัดขอความ (3) ออก โดยใหนําไป
ตรวจสอบกับระเบียบหรือขอบังคับของนายทะเบียนสหกรณกอนวา หากจะไมมีขอความดังกลาวในขอบังคับ
จะไดหรือไม  หากนายทะเบียนสหกรณเห็นวา สามารถตัดขอความ (3) ออกได ใหดําเนินการตัดออก
  นายสวัสดิ์ โฆสิโต สมาชิกเดิมเสนอวา ตัดขอความวา “การเปน” ออก ความหมายยังคงเดิม แตใหมี
ความกระชับขึ้น ดังนี้
  “เมือ่สมาชกิสามญัขาดจากการเปนสมาชกิภาพ ไมถอืเปนเหตใุหสมาชกิภาพของสมาชกิสมทบทีเ่ปนคู
สมรสสิ้นสุดลงดวย” แกไขเปน “เมื่อสมาชิกสามัญขาดจากสมาชิกภาพ ไมถือเปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบที่เปนคูสมรสสิ้นสุดลงดวย”
  ขอ 48  ขอ 50 และขอ 52 จะตัดคําวา “สมาชิกเดิม” ออก แตยังคงความหมายเดิม เนื่องจากคําวา 
“สมาชิกเดิม” จะเปนขอยอยในขอ 34 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ
   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 หนา 66-70)
 มติที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
ขอ 34 ขอ 39 ขอ 48 ขอ 50 และขอ 52 ตามเสนอ สําหรับ ขอ 35 ขอ 44 แกไข ดังนี้

/ ขอ 35 (4) ..
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      ขอ 35 (4) 
     ขอความเดิม 
     (4) เปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
     แกไขเปน 
     (4) เปนบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
   ขอ 44 (3)
     ใหตัดขอความ “(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย” ออก
     ทั้งนี้ ใหนายทะเบียนสหกรณเปนผูพิจารณาวา จะตัดไดหรือไม หากสามารถตัดขอความดังกลาวได 
ใหตัดออก แตหากนายทะเบียนสหกรณเห็นวาไมควรตัดออก ใหสหกรณคงไวตามเดิม

        5.11 เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45
       ประธานฯ แจงวา ดวยคณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที่ 44  จะหมดวาระในวันที่ 15 
กุมภาพันธ 2562 จํานวน 7 คน โดยกรรมการบางทานไดดํารงตําแหนงมา 1 วาระ และบางทานไดดํารง
ตําแหนง มาครบ 2 วาระ  ซึ่งผูดํารงตําแหนงมาครบ 2 วาระแลว จะตองเวนการเปนกรรมการอยางนอย 1 ป  
กรรมการที่หมดวาระ ในชุดที่ 44 มีรายชื่อดังนี้
  1) กรรมการผูแทนจากมหาวิทยาลัย
   1.1) กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย
    (1) รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ 
     อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร (ครบ 1 วาระ)     
    (2) รองศาสตราจารย นายแพทย อํานาจ  อยูสุข      
     รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ครบ 1 วาระ)

   1.2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
    (3) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค  ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ (ครบ 1 วาระ)

    (4) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ    ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (ครบ 1 วาระ)  
  2) กรรมการผูแทนกลุมงาน  
   2.1) รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ   กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 1 (ครบ 1 วาระ) 
   2.2) นายเดชา พรึงลําภู  กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (ครบ 1 วาระ) 
   2.3) นายประหยัด  กาวิชัย  กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (ครบ 2 วาระ)  
  สหกรณไดดําเนินการตาม ขอ 8 แหงระเบียบ สอ.มช.วาดวยการสรรหาเพ่ือเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
พ.ศ. 2558 โดยมหีนงัสอืรองขอตอมหาวทิยาลยัในการสรรหาบคุคลจากทีป่ระชมุผูบรหิารมหาวทิยาลยัเชยีงใหม
เปนกรรมการผูแทนผูบริหารและกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนบุคคลเดิมที่ครบวาระ รวมจํานวน 4 คน

/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ..
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  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดเสนอชื่อบุคคลเขารวมเปนกรรมการดําเนินการ สอ.มช.ชุดที่ 45 ดังนี้
  กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย
   1) รองศาสตราจารย นายแพทย อํานาจ  อยูสุข     
       รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษากิจการพิเศษ และศิลปวัฒนธรรม (วาระที่ 2 ปที่ 1)

   2) ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส คอวนิช  
       คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร (วาระที่ 1 ปที่ 1)

  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
   3) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ (วาระที่ 2 ปที่ 1)

   4) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ    ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (วาระที่ 2 ปที่ 1)

   สําหรับกรรมการผูแทนกลุมงาน ตามขอ 2.   สอ.มช.ไดดาํเนนิการสรรหากรรมการตามระเบยีบวาดวย
การสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ. 2558 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมี นายวราวุธ  อภิวงศ เปน
ประธานกรรมการสรรหา  ทําการสรรหากรรมการจากการออกเสียงของสมาชิกโดยทางไปรษณีย(สมาชิกเดิม) 
สรรหาลวงหนาระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 และสรรหา ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัด เมื่อวันที่ 14 
พฤศจิกายน  2561 ผลปรากฏวา ผูที่ไดรับการสรรหาเปนผูแทนกลุมงาน 4 คน จาก 2 กลุมงาน มีดังนี้
   1)  ผูแทนกลุมงานที ่1  (กลมุงานขาราชการตาํแหนงวชิาการ หรอืพนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ) ไดแก
   รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ สังกัด คณะเศรษฐศาสตร
  2)  ผูแทนกลุมงานที่ 2 (กลุมงานขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ไดแก
   2.1) ดร.สมทบ  พาจรทิศ สังกัด สมาชิกเดิม (คณะเทคนิคการแพทย)
   2.2) นายเดชา  พรึงลําภู สังกัด สมาชิกเดิม (สํานักงานมหาวิทยาลัย)
  จึงเสนอที่ประชุมฯ เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน ดังนี้
   1)  รองศาสตราจารย นายแพทย อํานาจ  อยูสุข    
   2) ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส คอวนิช
   3) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค
   4) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ
   5) รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ
   6) ดร.สมทบ  พาจรทิศ
   7) นายเดชา  พรึงลําภู
     มติที่ประชุมฯ  มมีตเิปนเอกฉนัทเลอืกตัง้กรรมการดาํเนนิการ จาํนวน 7 คน ดงัมรีายนามตามทีเ่สนอ
 

/  ระเบียบวาระที่ 6  ..
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ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
 6.1 การกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
  นายสวสัดิ ์ โฆสโิต สมาชกิเดมิเสนอวา ตามทีท่ีป่ระชมุใหญสามญั ประจาํป 2560 เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ 
2561 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการทั้ง 2 ทาน  ทานละ 10,000.00 บาท/เดือน นั้น  เห็นวา 
อัตราคาตอบแทนดังกลาวสูงเกินไป เมื่อเทียบกับภาระงานที่ปฏิบัติงานอยู ถึงแมผูตรวจสอบกิจการจะมีทีมงาน
เขามาตรวจสอบ จึงขอเสนอใหลดลงเหลือเดือนละ 9,000.00 บาท
  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการคนที่ 1 ชี้แจงวา จากที่ไดทํางาน และ
ผูตรวจสอบกิจการไดเขาตรวจสอบนั้น เห็นวา การตรวจสอบเปนไปอยางละเอียดถี่ถวน มีประสิทธิภาพมาก ดัง
นั้น จึงเห็นวา อัตราคาตอบแทนดังกลาวนั้นเหมาะสมแลว
  ประธานฯ ใหความเห็นวา ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 เปนผูกําหนดคาตอบแทนผูตรวจ
สอบกิจการไวแลว  ดังนั้น เมื่อไดกําหนดแลว จึงจะขอสอบถามที่ประชุมวา จะใหมีการกําหนดครั้งเดียวแลวใช
ตลอดไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม  หรือจะตองกําหนดคาตอบแทนใหมเปนประจําทุกป
  นายสวัสดิ์ โฆสิโต ขอถอนขอเสนอที่เสนอไปทั้งหมด
  นายธนัท  จันทรดี สมาชิกเดิม เสนอวา การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ควรจะทําไปพรอมกับการ
สรรหากรรมการจากผูแทนกลุมงาน เพื่อจะเปนการไมเสียเวลาในที่ประชุมใหญ
  ประธานฯ แจงวา มสีมาชกิเสนอมาอกีหนึง่ประเดน็  ดงันัน้ เพือ่ใหการประชมุเปนไปดวยความเรยีบรอย 
จะสรุปประเด็นที่สมาชิกเสนอ และขอมติจากสมาชิกเปนเรื่อง ๆ ไป  
  (1) การกําหนดคาตอบแทนเปนประจําทุกป
    ประเด็นแรก การกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณนั้น จะกําหนดเปนป ๆ ไป  หรือ
จะกําหนดครั้งเดียวแลวใชตอไปจนกวาจะมีมติที่ประชุมมาเปลี่ยนแปลงใหม โดยขอใหที่ประชุมยกมือลงมติ
    มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท ใหกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณเปนประจําทุกป

  (2) กําหนดอัตราคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการรายเดือน ประจําป 2562 
    ประธานฯ แจงวา เมื่อที่ประชุมใหญฯ มีมติใหกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณเปน
ประจําทุกป ดังนั้น ในปนี้ จึงขอใหที่ประชุมเสนอวา อัตราคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณรายเดือนควร
จะเปนเทาใด  
    อาจารยอดิชาติ  รุงธนาสมศักดิ์ สมาชิกเดิมเสนออัตราคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณใน
อัตราเดือนละ 15,000.00 บาท

/   รองศาสตราจารยนันทา ..
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       รองศาสตราจารยนนัทา  เลก็สวสัดิิ ์สมาชกิเดมิใหความเหน็วา อตัราคาตอบแทนผูตรวจสอบกจิการ
สหกรณปจจุบัน อัตราเดือนละ 10,000.00 บาท เปนอัตราที่เหมาะสมแลว เนื่องจากตามที่ไดรวมเปนกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณมา เห็นวางานผูตรวจสอบกิจการมีความสําคัญ และจากที่ไดอานรายงานการตรวจสอบ
กิจการของป 2561 มีการตรวจสอบและแกไขในหลายประการ
   ผูชวยศาสตราจารยปราณี บุญถนอม สมาชิกเดิม ใหความเห็นวา ตนเคยเปนผูตรวจสอบกิจการ 
ดานบริหารและปฏิบัติการ ในป 2546-2549 ไดรับคาตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 4,000.00 บาท จึงขอเสนอคา
ตอบแทนเดือนละ 4,000.00 บาท
   ประธานฯ จงึขอใหทีป่ระชมุลงมตวิา จะกาํหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกจิการ ประจาํป 2562 เปน
รายเดือน ๆ ละเทาใด อัตราเดือนละ 15,000.00 บาท  10,000.00 บาท  และ 4,000.00 บาท
  มติที่ประชุม มีมต ิกําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ คนละ 10,000.00 บาท ตอเดือน

  (3) การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณพรอมกับการสรรหากรรมการผูแทนกลุมงาน
    ประธานฯ แจงวา ตามทีส่มาชกิทานหนึง่ไดเสนอใหการเลอืกตัง้ผูตรวจสอบกจิการ ใหทาํการสรรหา
ไปพรอม ๆ กับการสรรหากรรมการผูแทนกลุมงาน เมื่อไดรายชื่อแลว จึงนํามาเสนอที่ประชุมใหญเลือกตั้งเชน
เดียวกับกรรมการดําเนินการ  หรือจะใหเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการแบบเดิมดังเชนที่เคยปฏิบัติมาในการประชุม
ใหญสามัญ ประจําป 2560 และประจําป 2561 จึงขอที่ประชุมยกมือลงมติ
   มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันทใหเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณแบบเดิมดังเชนที่เคยปฏิบัติมา 
คือลงคะแนนเลือกตั้งในวันประชุมใหญ
   
ปดประชุมเวลา 17.30 น.

  (นายวสุ  ละอองศรี)  (นายสวัสดิ์  โฆสิโต) 
  กรรมการและเลขานุการ ผูตรวจรายงานการประชุม
  ผูบันทึกรายงานการประชุม
 
  (นายประหยัด  กาวิชัย) 
  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  (นายสุรชาติ สุวรรณ)    
              ผูตรวจรายงานการประชุม  

/  ..
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ผูตรวจรายงานการประ

(นายประหยัด กาวิชั


