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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

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

ผูมาประชุม 

 1. รองศาสตราจารย ทันตแพทยทะนง ฉัตรอุทัย ประธานกรรมการดําเนินการ ประธานที่ประชุม 

 2. ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 

 3. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยวัฒนา นาวาเจริญ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2 

 4. รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ  กรรมการและเหรัญญิก 

 5. นายสุรชาติ สุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

 6. รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ กรรมการ 

 7. อาจารยไพสิฐ  พาณิชยกุล กรรมการ 

 8. ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการ 

        9.  นายพงศพันธ  รัตนะ กรรมการ 

 10. นายประหยัด กาวิชัย กรรมการ 

 11. นายวัชรินทร ไชยวุฒิ กรรมการ 

 12. นายจรุงศักดิ์  โชติบาง ผูจัดการ  

 13. นางสุรัชนีย ชัยชนะ       รองผูจัดการ 

14.. นางปรียานุช กันมะโน       รองผูจัดการ 

15.  สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด  จํานวน 837 คน จากสมาชิกทั้งหมด  

10,957 คน (มีผูประชุมทั้งหมด 857 คน โดยรวมทั้งกรรมการ 11 คน เจาหนาที่สหกรณ 3 คน ผูสอบบัญชี

สหกรณ 2 คน ผูตรวจกิจการสหกรณ 2 คน ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 1 คน และผูแทนหัวหนา

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 1 คน) 

 

ผูไมมาประชุม   

  1. รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร กรรมการ (ติดราชการ) 

 2. ผูชวยศาสตราจารยสมคดิ สลัดยะนันท  กรรมการ 

 3. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จํานวน  10,104 คน    

 

 

/ผูเขารวมประชุม.. 
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ผูเขารวมประชุม 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร  ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ 

2. อาจารย ดร.เอื้อบุญ  เอกะสิงห ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี 

3. รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท  ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2559 

4. นางชมพูนทุ บัวจีน  ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2559 

5. นายชูศกัด์ิ  ฆะปญญา นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

   ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

6. นางบุญญาพร เมฆพัฒน  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

      ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

  

เปดประชุมเวลา 13.00 น. 

 รองศาสตราจารย ทันตแพทยทะนง ฉัตรอุทัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมแลวดําเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแตงตั้งผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 

 ประธานฯ เสนอวา เพ่ือใหการบันทึกรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 เปนไปดวย

ความถูกตองและเรียบรอย จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งสมาชิกซึ่งอยู ในที่ประชุมจํานวน 3 ทาน เปน 

ผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 และขออนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด นํามติของท่ีประชุมใหญสามัญครั้งนี้ไปปฏิบัติ และมีผลบังคับใช

ตอไป  

 สมาชิกในที่ประชุมไดเสนอชื่อ นายวสุ ละอองศรี นายธนัท จันทรดี  และ นายสวัสดิ์  โฆสิโต เปน

ผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 รวมจํานวน 3 ทาน 

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบใหคณะกรรมการดําเนินการนํามติของท่ีประชุมใหญสามัญครั้งน้ีไปปฏิบัต ิ

และมีผลบังคับใชตอไป รวมทั้งมีมติเปนเอกฉันทแตงต้ังผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 

จํานวน 3 ทาน ดังนี้    

1.  นายวสุ ละอองศรี 

2. นายธนัท จันทรดี  

3. นายสวัสดิ์  โฆสิโต 

/ระเบียบวาระที่ 2    ..  
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ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 2.1 รับทราบเรื่องการรับและออกจากสมาชิก ประจําป 2559 

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการ แจงวา ตามนัยขอ 51(1) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาที่รับทราบเร่ืองการรับ

และออกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ” ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามนัยขอบังคับดังกลาว จึงขอแจงเรื่องการ

รับและออกจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจําป 2559 ดังนี้ 

สมาชิก/สมาชิกสมทบ ป 2558 ป 2559 
จํานวนสมาชิก เขาใหม ลาออก เพ่ิม/(ลด) คงเหลือยกไป 

1. ขาราชการ 2,418 7 21 (14) 2,404 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 4,302 325 50 275 4,577 

3. ลกูจางประจํา 1,438 3 28 (25) 1,413 

4. ลกูจางช่ัวคราว/พนักงานเงินรายได 2,448 385 314 71 2,519 

5. คูสมรสสมาชิก/นิติบุคคล 43 3 2 1 44 

รวม 10,649 723 415 308 10,957 
  

เหตุของการพนสภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

สาเหตุ  จํานวน(คน) 

1. ถึงแกกรรม  36 คน 

2. ลาออก   379 คน 

   2.1 ลาออกจากราชการ / เกษียณอายุราชการ 138 คน   

   2.2 ลาศึกษาตอ 7 คน  

   2.3 เหตุผลสวนตัว 19 คน  

   2.4 ตองการใชเงิน 25 คน  

   2.5 ถูกใหออกจากสหกรณ / พนสภาพตามมติฯ 2 คน  

   2.6 บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 149 คน  

   2.7 นําหุนชําระหนี้ 7 คน  

   2.8 ยายที่อยู ไมสะดวกแกการติดตอ 14 คน  

   2.9 ทําธุรกิจ / นําเงินไปลงทุน 7 คน  

   2.10 โอนยายระหวางสหกรณ 4 คน  

   2.11 ลดภาระคาใชจาย 4 คน  

   2.12 ทําธุรกิจสวนตัว 3 คน  

 รวม 415 คน 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

/2.2 รับทราบรายงานผล.. 
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 2.2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ประจําป 2559 

 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 2559 ซึ่งไดดําเนินการตามแผนงาน ดังน้ี 

 ก. แผนงานบริหาร 

 1. งานบริหารทั่วไป 

1.1 การปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ  

(1) การปรับปรุงแกไขขอบังคับ ขอ 26 และขอ 51 

(2) การปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมระเบียบ 

(2.1)  ระเบียบวาดวยกองทุน 40 ป สมาชิกผูสูงอายุ 

(2.2)  ระเบียบวาดวยกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 

(2.3)  ระเบียบวาดวยการงบประมาณ 

(2.4)  ระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบ้ียเงินกู 

(2.5)  ระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก 

(2.6)  ยกเลิกระเบียบวาดวยสวัสดิการกรรมการดาํเนินการ และระเบียบวาดวย

คาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดําเนินการ โดยใหจายเปนเงินโบนัสแทน 

    (3) การปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

  1.2 กําหนดผลิตภัณฑเงินฝากประจํา 36 เดือน 

  1.3 การปรับโครงสรางหนี้ และการผอนผันการชําระหนี้ของสมาชิก 

  1.4 การโอนยายสมาชิก 

  1.5 การกูเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและตั๋วสัญญาใชเงนิ 

  1.6 การนําเงินลงทุนในหุนกู 

  1.7 การจัดงานทําบุญในโอกาสครบรอบ 40 ป วันคลายวันสถาปนา สอ.มช. 

  1.8 การสรรหากรรมการดําเนินการ 

1.8.1 กรรมการท่ีมาจากการสรรหาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 5 ทาน 

      (1) กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ทาน 

(1.1) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 

รองอธิการบดฝีายบริหารการเงินและทรัพยสิน (1 วาระ) 

/(1.2)  ศาสตราจารยคลินิก.. 
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(1.2)  ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยวัฒนา  นาวาเจริญ (1 วาระ) 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร 

(1.3)  รองศาสตราจารย ดร.คมสัน  สุริยะ  

   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม (ลาออกจากการเปนกรรมการสหกรณ 

            วันท่ี 25 มีนาคม 2559) 

 (2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน 

(2.1)  รองศาสตราจารย ทันตแพทยทะนง  ฉัตรอุทัย   

       สมาชิกเดิม (สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร) 

 ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ (2 วาระ) 

(2.2) รองศาสตราจารยสุวรรณา  เลาหะวิสุทธ์ิ 

        สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (1 วาระ) 

1.8.2  กรรมการผูแทนกลุมงาน (มาจากการสรรหาของสมาชิก) จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

 (1) ผูชวยศาสตราจารยสมคดิ สลัดยะนันท กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 1 (1 วาระ) 

 (2) นายประหยัด กาวิชัย กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (1 วาระ) 

 (3) ดร.สมทบ  พาจรทิศ กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (2 วาระ) 

  1.9 การแสดงความขอบคุณเจาหนาที่รับ-สงหนังสือ 

   สอ.มช.ไดมอบของที่ระลึกเปนประจําทุกปใหแกเจาหนาท่ีรับ-สงหนังสือของหนวยงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณในความรวมมือดวยดีตลอดมา 

 

 2.  งานสนับสนุนการบริหาร 

   การบริหารความเสี่ยง 

   คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอเสนอแนะ เพ่ือให สอ.มช.ดําเนินการ ในป 2560 ดังนี้ 

 1) การจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงป 2560 

  1.1) จัดทําหลักเกณฑการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสําหรับแตละดาน 

  1.2) ประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยูในปจจุบัน 

  1.3) กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

  1.4) กําหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง/การควบคุมเพ่ิมเติม 

  1.5) กําหนดเวลาแลวเสร็จ 

  1.6) กําหนดผูรับผิดชอบ 

 2) ใชระบบสารสนเทศเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน  เชน การติดตามสัญญาณเตือนภัย เปนตน 

 3) ควรมีการใชบริการตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก นอกจากการมีผูตรวจสอบ

กิจการที่มีอยูแลว เพราะการตรวจสอบบางอยางตองอาศัยโปรแกรมการตรวจสอบ และทีมงาน 

/ข. แผนงานธุรกิจ.. 
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 ข. แผนงานธุรกิจ 

   1. งานธุรกิจ 

1.1 ทุนเรือนหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 2,731,429,490.00 บาท 

1.2 เงินรับฝาก  

1.2.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวน 18,283 บัญชี  

        รวมเปนเงิน 3,977,563,149.01 บาท 

1.2.2  อัตราดอกเบ้ียเงนิฝาก มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จํานวน 1 คร้ัง 

1.3 การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

1.3.1   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจํานวนสัญญา 8,435 สัญญา  

         รวมเปนเงิน 1,639,751,600.00 บาท 

1.3.2  อัตราดอกเบ้ียเงนิกูใหแกสมาชิก ในป 2559 ไมมีการเปลี่ยนแปลง  

 ยังคงอัตราเดิม 

1.4 การใหเงินกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น  

1.4.1  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 47 สหกรณ  

        รวมเปนเงิน 1,755,401,838.70 บาท 
 

2. กําไรสุทธิและการคืนประโยชนสูสมาชิก 

  2.1 รายไดในป 2559 สอ.มช.มีรายไดจํานวน 401,329,381.32 บาท แบงเปน

รายไดจากการทําธุรกรรมของสมาชิก จํานวน 195,339,725.70 บาท และรายได

จากการทําธุรกรรมอ่ืน ๆ จํานวน 205,989,655.62 บาท 

  2.2 คาใชจาย ในป 2559 สอ.มช.มีคาใชจาย จํานวน 168,248,917.43 บาท จําแนก

เปนคาใชจายดอกเบี้ยจาย จํานวน 124,788,744.75 บาท  คาใชจายในการ

บริหาร  จํานวน 43,460,172.68 บาท 

  2.3 กําไรสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 233,080,463.89 บาท 

  2.4  การจําแนกประโยชนคืนสูสมาชิก 

2.4.1 กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง ดังนี้ 

    - เปนเงินปนผล   จํานวน 151,500,000.00 บาท 

       - เปนเงินเฉลี่ยคืน จํานวน  23,500,000.00 บาท 

2.4.2 จัดเปนประโยชนดานสวัสดิการ จํานวน 52,320,503.26 บาท 

 3. งานประชาสัมพันธ 

   3.1 ขาวสาร สอ.มช.จัดพิมพรายเดือน รวมปละจํานวน 12 ฉบับ 

  3.2 ประชาสัมพันธขาวสารผานสื่อสังคมออนไลน Facebook Fanpage 

  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 2 โครงการ 

   4.4  ใหการตอนรับผูมาเยี่ยมชมกิจการ จํานวน 6 สหกรณ รวมจํานวน 87 คน 

   4.5 ใหความรวมมือกับบริษัทเอกชนและหนวยงานอ่ืน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกสมาชิก 

  

 ค. แผนงานศึกษาและอบรม 

  1. โครงการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก 

      มอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรสมาชิก จํานวน 1,415 ทุน เปนเงิน 1,415,000.00 บาท  

2. โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี”  

  สอ.มช.ไดสนับสนุนคาใชจายโครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ 

“บวชเนกขัมมจาริณี” ซึ่งจัดโดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนเงิน 

50,000.00 บาท 

 3. โครงการใหความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกสมาชิกและครอบครัว 

  3.1 โครงการดูแลสุขภาพชองปากดวยการขูดหินปูน มีสมาชิกเขารวมโครงการ 

จํานวน 66 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 49,500.00 บาท 

  3.2 โครงการ “นวดกดจุดแผนจีนเพื่อสุขภาพ” มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 34 

คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 41,000.00 บาท 

               3.3 โครงการสมาชิกสัมพันธ มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 92 คน คาใชจายใน

การดําเนินโครงการ เปนเงิน 334, 505.45 บาท 

  3.4 โครงการพบปะสมาชิกและใหความรูแกสมาชิกดานวางแผนการเงิน เรื่อง “วางแผน

การเงินวันนี้ ชีวิตดีในวันหนา” มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 86 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ 

เปนเงิน 50,063.00 บาท  

  3.5  โครงการ สอ.มช. พบปะเจาหนาที่การเงินหนวยงานตาง ๆ มีผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 27 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 150,577.21 บาท 

 

/4. โครงการเสริมสราง.. 
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 4. โครงการเสริมสรางความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแกบุตรของสมาชิก 

   4.1 โครงการสงเสริมดานศิลปะ หลักสูตร “ศลิปะสําหรับเด็กภาคฤดูรอน” มีบุตร

สมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงนิ 75,000.00 บาท 

   4.2  โครงการคายภาษาอังกฤษสําหรับบุตรสมาชิก หลักสูตร “CMU English Camp for 

Kids” มบีุตรสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 41 คน คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 41,000.00 บาท 

 5. การพัฒนาและใหการศกึษาอบรมแกกรรมการและเจาหนาท่ี 

5.1 โครงการท่ี สอ.มช.จัดขึ้นเอง 

     5.1.1 โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่  เร่ือง “การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในของสหกรณออมทรัพย” ในวันท่ี 23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง 

จังหวัดเชียงใหม คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 24,200.00 บาท 

 5.1.2 โครงการสัมมนาเจาหนาที่ หลักสูตร “เทคนิคการคิดอยางเปนระบบเพ่ือ

สรางสรรคผลงาน” ระหวางวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2559 ณ เดอะภาวนา รีสอรท อ.แมริม จ.เชียงใหม  

คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 85,350.00 บาท 

 5.1.3 โครงการเย่ียมชมสหกรณออมทรัพยอื่น  

  (1)  เย่ียมชมกิจการ Kota Mas Koperasi Telekom Malaysia 

Berhad ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันท่ี 6-9 พฤษภาคม 2559 คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 

350,000.00 บาท  

   (2)  เย่ียมชมกิจการสหกรณออมทรัพย 6 แหง ณ จังหวัดมหาสารคาม  

จังหวัดรอยเอ็ด  จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดขอนแกน  มีกรรมการและเจาหนาที่สหกรณเขารวมโครงการ 

จํานวน 8 คน  คาใชจายในการดําเนินโครงการ เปนเงิน 74,231.00 บาท 

6. การเขารวมโครงการที่องคกรอื่นจดัขึ้น 

  6.1 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 7 ครั้ง 

  6.2 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 6 ครั้ง 

  6.3 ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ จํานวน 2 คร้ัง 

   6.4 กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ครั้ง 

   6.5 หนวยงานอ่ืน ๆ จํานวน 12 ครั้ง 

 

 

/ง. แผนงานสวัสดิการและสังคม.. 
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 ง. แผนงานสวัสดิการและสังคม 

  1. งานจดัสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

    1.1 เงนิชวยเหลือการศพสมาชิก จํานวน 36 ราย รวมเปนเงิน 1,621,500.00 บาท 

1.2 กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 

1.2.1 จายใหผูรับผลประโยชน กรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 33 ราย เปนเงิน 

2,341,000.00 บาท 

1.2.2 จายใหสมาชิก กรณีทุพพลภาพ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 4,000.00 บาท 

1.2.3 จายใหสมาชิกที่อายุครบ 61 ปข้ึนไป และเปนสมาชิกกองทุนรวมใจ

ชวยเหลือสมาชิก จํานวน 2,394 ราย เปนเงิน 12,327,000.00 บาท 

    รวมในป 2559 สอ.มช.จายเงินกองทุนรวมใจฯ ตามขอ 1.2.1, ขอ 1.2.2 

และขอ 1.2.3 รวมเปนเงิน 14,992,500.00 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 กองทุนรวมใจฯ มีเงินคงเหลือยกไป จํานวน 83,672,114.57 บาท     

1.3 เงนิบําเหน็จสมาชิก จํานวน 251 ราย เปนเงิน 2,196,600.00 บาท  

1.4 กองทุน 40 ป สมาชิกผูสูงอายุ ในป 2559 สอ.มช. ครบรอบ 40 ป จึงไดจัดตั้ง 

กองทุน 40 ป สมาชิกผูสูงอายุ เพ่ือชวยเหลือสมาชิกผูสูงอายุที่รับเงินกองทุน

รวมใจชวยเหลือสมาชิกครบหนึ่งแสนบาท เมื่อมีอายุครบ 83 ปบริบูรณ และ

ยังมีชีวิตอยู จะไดรับเงินจากกองทุน 40 ป ปละ 6,000.00 บาท ตลอดชีพ  ซึ่ง

ในป 2559 สอ.มช. ไดจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อสะสมเขากองทุน 40 ป 

จํานวน 500,000.00 บาท 

2. โครงการมุทิตาจิตแกสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 81 

คน มีคาใชจายในการดาํเนินโครงการ จํานวน 358,750.80 บาท 

3. โครงการบริจาคเงนิสนับสนุนหนวยงานที่ใหการชวยเหลือผูดอยโอกาส จํานวน  

    10 แหง ๆ ละ 10,000.00 บาท รวมเปนเงิน 100,000.00 บาท 

4. โครงการรนิน้ําใจสูชนบท สอ.มช.มอบเงินสนับสนุนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานใหมพัฒนาสันติ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม จํานวนเงิน 100,000.00 บาท 

5. การจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกและบุตรสมาชิก รวมจํานวน 15,159 ราย เปนเงิน 

18,921,000.00 บาท 

6. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดเพ่ือจัดกิจกรรมตาง ๆ 

รวมเปนเงิน 366,510.00 บาท 

 

/7. การสนับสนุนสหกรณอ่ืน.. 
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7.   การสนับสนุนสหกรณอ่ืน จํานวนเงิน 87,547.00 บาท  

8.   การสนับสนุนชุมชนและหนวยงานอ่ืน จํานวนเงนิ 40,167.50 บาท 

9.   การสนับสนุนสมทบเงินเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช. จํานวนเงิน 

300,000.00 บาท 

      (ดังมีรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2559 หนา 17-49) 

ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

 

 2.3  รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2559 

 รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณดานบริหารและ

ปฏิบัติการ แจงวา ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเลือกตั้ง 

อาจารย ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี ประจําป 2559 และ 

รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร ผูตรวจสอบกิจการสหกรณดานบริหารและปฏิบัติการ 

ประจําป 2559 นั้น ผูตรวจสอบกิจการไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ขอ 84 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 โดยไดเสนอเอกสารรายงานผลการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน

ตอคณะกรรมการดําเนินการ  ไดตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณ ตาม 

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจสอบหลักฐานความถูกตองครบถวน

ของการบัญชี การประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปองกันและแกไข

ปญหา โดยมีการตรวจสอบในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานผลการดําเนินงาน 

1.1 ณ สิ้นป 2559 มีสมาชิกคงเหลือ 10,957 คน 

  1.2 ณ สิ้นป 2559 มีเงนิคาหุน 2,731,429,490.00 บาท 

2. ดานบริหารและปฏิบัติการ 

การตรวจสอบกิจการดานการบริหารและปฏิบัติการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จํากัด ประจําป 2559 เปนการดําเนินการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

ขอ 75 และระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีเพ่ือใหสมาชิก สอ.มช. มีความมั่นใจวา สอ.มช. ไดปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ

มติและคําสั่งของสหกรณหรือกิจการอ่ืนๆ อยางมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมีการ

ปรับปรุงแกไขปญหาเพ่ือให สอ.มช. มีการดําเนนิการตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 

 

/3. สรุปสาระสําคัญท่ี.. 
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3. สรุปสาระสําคัญท่ีตรวจสอบและไดเสนอแนะใหคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

ลําดับ

ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดาํเนินงานปรับปรุง

แกไขของ สอ.มช. 

1 การรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบท่ีเปนหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 144 บัญชี ซึ่งไมเปนไปตาม พรบ. 

สหกรณ พ.ศ. 2542 และแกไข พ.ศ. 2553 

สอ.มช. ควรปฏิบัตใิห

เปนไปตาม พรบ. 

สหกรณพ.ศ. 2542 และ

แกไข พ.ศ. 2553 และ

คําส่ังทะเบียนสหกรณท่ี 

789/2552 

ไดดําเนินการใหถูกตอง

ตามคาํส่ังนายทะเบียน

สหกรณท่ี 789/2552 แลว 

2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ สอ.มช. วาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2552 พบวาท่ีผานมา พบวามีการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดซ้ือ/จัดจาง ไมเปนไปตามระเบียบขอ 11 และระเบียบยังมี

ความคลุมเครือในขอ 4 ขอ 7.4  ขอ 11 ขอ 12 ขอ 15 และ

ขอ19 

2.1 สอ.มช. ตองปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระเบียบที่

กําหนดไว 

2.2 สอ.มช. ควรพิจารณา

ปรับปรงุแกไขระเบียบ 

สอ.มช. วาดวยการพัสดุ 

พ.ศ. 2552 ใหชัดเจน

และสามารถปฏิบัติได

เพื่อความถูกตองและ

โปรงใสในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจาง 

ยังไมไดดําเนินการ 

3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํากัด เร่ือง หลักเกณฑการจายเงิน

ประจําตําแหนงลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดวา

ตําแหนงงานท่ีอาศัยความชํานาญเฉพาะด านมีความ

รับผิดชอบสูงและมีความเสี่ยงตอการดําเนินกิจการสหกรณ 

ประกาศฉบับน้ียังขาดรายละเอียดของความหมายของ 

1) ความชํานาญเฉพาะดานมีอะไรบาง 

2) ความรบัผิดชอบสูงมีลักษณะอยางไร 

มีความเส่ียงตอการดําเนนิการสหกรณอะไรบาง 

สอ.มช. ควรจัดทํา

รายละเอียดในเรื่องของ 

1. ความหมายของความ

ชํานาญเฉพาะดานมี

อะไรบาง 

2. ความรับผดิชอบสูงมี

ลักษณะอยางไร 

3. มีความเส่ียงตอการ

ดําเนินการสหกรณ

อะไรบาง 

ยังไมไดดําเนินการ 

 

/ลําดับที่.. 
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ลําดับ

ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดาํเนินงานปรับปรุง

แกไขของ สอ.มช. 

   รวมท้ังมีตาํแหนง

อะไรบางใน สอ.มช. ท่ี

สามารถรับคาตอบแทน

เงินประจําตําแหนง

ดังกลาวได เพ่ือ

คณะกรรมการดําเนินการ

ชุดตอๆไปและฝาย

ปฏิบัติจะไดดําเนินการได

ถูกตองโปรงใส รวมท้ังยัง

สามารถจรรโลง ความรัก 

และสามัคคขีอง

ผูปฏิบัติงานดวย 

 

4 การเกษียนหนังสือของ สอ.มช. มีแตลายเซ็น ซึ่งบางครั้งอาน

ไมออกวาชื่ออะไร ตําแหนงอะไร ปฏิบัติงานในฐานะอะไร เชน 

กรณีของประธานทําหนาท่ีปฏิบัติงานแทน หรือรักษาการ

แทน 

สอ.มช. ควรทาํตรายาง

สําหรับทุกตําแหนงหนาท่ี

ตองเกษียณหนังสือ โดยมี 

ชื่อ ช่ือสกุล ตําแหนง 

ปฏิบัติงานแทน หรือ

รักษาการแทนตําแหนง

อะไร เพ่ือประโยชนการ

ตรวจสอบในอนาคต 

ไดดําเนินการทําตรายาง

แลว 

 

5 5.1 ตรวจสอบเอกสารเงินกู ท่ีฝายเงินกูจัดทํา พบวาในขอ 7 

ของใบปะหนาท่ีเปน Check list มีรายการท่ีชื่อเอกสารไมตรง

กับชื่อเอกสารจริง เชน 

- คําอนุญาตของคูสมรส(ผูกู) เอกสารจริงชื่อคํายินยอมคูสมรส

ของผูกู 

- คําอนุญาตของคูสมรส(ผูคํ้าคนท่ี1) เอกสารจริงชื่อ คาํ

ยินยอมคูสมรสของผูคํ้าประกัน 

- หนังสือใหความยินยอม เอกสารจริง คือ หนังสือยินยอมให

หักเงินเดือน/คาจาง/เงินบําเหน็จ/เงินบํานาญ 

5.1 สอ.มช. ควรจัดการ

แกไขใหชื่อตรงกันท้ังใบ

ปะหนาและเอสารจริง 

เพื่อการตรวจสอบท่ี

ถูกตอง เน่ืองจากสัญญา

เงินกูเปนเอกสารสําคัญ 

 

ยังไมไดดําเนินการ 

 5.2 รายการในใบปะหนากับเอกสารท่ีมอียูจริงของสัญญา

เงินกูไมตรงกัน 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 5.3 พบสัญญาเงินกูท่ีมีลายมือช่ือของผูกูในหนังสือคํายินยอม

ของคูสมรสของผูกู ไมเหมือนลายมือชื่อในหนังสือสัญญากู 
 ยังไมไดดําเนินการ 

 /ลําดับที่.. 
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ลําดับ

ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดาํเนินงานปรับปรุง

แกไขของ สอ.มช. 

6 พบวาระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556 ยังมีขอผิดพลาด ขาด

ความสมบูรณ ฝายปฏิบัติไมสามารถปฏิบัติไดตามระเบียบ ขัด

กันเองระหวางระเบียบและภาคผนวกจํานวนหลายแหง  ท้ัง

เรื่องของชื่อ ความหมายของตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหนง แทงเงินเดือน การรักษาการแทน การรักษาการใน

ตําแหนง การปฏิบัติหนาท่ีแทน การกําหนดแทงเงินเดือนท่ีมี

ถึ ง  4  mid-point ซึ่ ง มี ป ญหา ในทา งป ฏิ บั ติ  ไ ม เป น

มาตรฐานสากล เจาหนาท่ีขาดขวัญและกําลังใจ 

สอ.มช. ควรแตงตั้ง

คณะทํางานท่ีมาจาก

สมาชิก สอ.มช. ผูมี

ความรูในดานการบริหาร

บุคคล มาชวยกัน

ปรับปรงุแกไขระเบียบให

ถูกตองเปนสากล 

เจาหนาที่สามารถ

ปฏิบัติงานอยางมี

ความสุข มีขวัญและ

กําลังใจ 

ยังไมไดดําเนินการ 

7. 7.1 ตรวจสอบเร่ืองประกาศ      สอ.มช. เรื่อง กรรมการ

สรรหา พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2559 ซึ่งได

ดําเนินการไปโดยไมเปนไปตามระเบียบ สอ.มช. จํากัด     

วาดวยการสรรหาเพ่ือเลือกคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 

2558 ขอ12 กําหนดใหสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 

 

7.1 สอ.มช. ตอง

ดําเนินการใหเปนไปตาม

ขอ 12 แหงระเบียบ    

สอ.มช.  จํากัด วาดวย

การสรรหาเพื่อเลือกตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการ 

พ.ศ. 2558 

-  ดํ า เ นินการประกาศ

แตงต้ังใหมตามระเบียบ

แลว 

 

 

 7.2 กรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินการ 

ยังขาดกําหนดอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบคุณสมบัติของ   

ผูท่ีสมัครเพื่อใหสมาชิกสรรหา เปนการดาํเนินการท่ีละเอียด

รอบคอบ เพื่อใหไดคนดี ซ่ือสัตย สุจริต ไมมีมลทินมาใหท่ี

ประชุมใหญคัดเลือกตอไป 

7.2 สอ.มช. ควรกําหนด

อํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการสรรหาให

สามารถตรวจสอบผูท่ี

เสนอตัวเขามาใหสรรหา

เปนกรรมการดําเนินการ 

ท้ังทางลับและขอมูล 

รอบทิศ เพ่ือใหสมาชิก

คัดเลือกคนท่ีดี ซื่อสัตย 

สุจริต ไมมีมลทินมาชวย

ดูแล สอ.มช. 

- ยังไมไดดําเนินการ 

 

/ลําดับที่.. 
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ลําดับ

ท่ี 

ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุง

แกไขของ สอ.มช. 

8. 8.1 สอ.มช. ยังขาดกระบวนการดานการควบคุมและการ

จําหนายพัสดุ ตามระเบียบ สอ.มช. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

2552 ในเรื่องของเอกสารทะเบียนพัสดุ โดยเฉพาะประเภท

ของครุภัณฑ และสิ่งกอสรางแยกเปนประเภท ชนิด 

คุณสมบัติ วิธีการไดมา มูลคาราคาเทาใด อัตราคาเสื่อม/ป คา

เสื่อมสะสม อายุการใชงาน ผูรับผิดชอบ และประวัติการซอม

บํารุงรักษา 

8.1 ฝายพัสดุ ตอง

ดําเนินการจัดทําทะเบียน

พัสดุทุกชนิด และจัดทํา

ทะเบียนควบคุมพัสดุดวย 

เพื่อท่ีจะสามารถกํากับดูแล

ควบคุม และตรวจสอบได

อยางถูกตอง 

- ยังไมไดดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 8.2 สอ.มช. ไมมีทะเบียนควบคุมพัสดุ ตามประเภทและชนิด 

ทําใหไมสามารถตรวจสอบพัสดุ เม่ือสิ้นปงบประมาณได 

8.2 ฝายพัสดุตองจัดทํา

ทะเบียนควบคุมพัสดุ 

- ยังไมไดดําเนินการ 

 

 8.3 สอ.มช. ไมเคยแตงต้ังเจาหนาท่ี ซ่ึงไมใชเจาหนาท่ีพัสดุ 

หนังสือ หลายคนตามความจําเปน เพื่อทําการตรวจสอบรับ-

จาย พัสด ุงวดตั้งแต 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปน้ัน

ตามระเบียบ สอ.มช. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2552 ขอ 28 

8.3 สอ.มช. ตองดําเนินการ

ใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ

ทุกๆสิ้นปงบประมาณ 

- กําลังดําเนินการ 

9. กรณีเบิกเงินสํารองถอนเงินฝาก ประจําวันแตละครั้ง 1.9  

ลานบาท บางวันเบิกมากกวา 1 คร้ัง โดยสั่งจายเช็คในนาม

เจาหนาท่ีบางคน โดยไมมีคําสั่งแตงต้ังหรือมอบอํานาจจึงเปน

ความเส่ียงท่ีจะกระทบรุนแรงและเสียหายมากได หากเกิด

อุบัติเหตุขึ้นกับเจาหนาท่ีผูน้ัน 

สอ.มช.ตองปฏิบัติตาม

ระเบียบสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัดวาดวยการเงินและ

บัญชี พ.ศ.2552 หมวด 2 

ขอ 12 ซ่ึงกําหนดใหการ

ถอนเงินของสหกรณเพ่ือ

นํามาใชจายในการ

ดําเนินงานของสหกรณให

ผูจัดการหรือผูทําหนาท่ี

แทน ทําบันทึกขออนุมัติ

โอนเงินหรือถอนเงินสดโดย

ชี้แจงเหตุผลหรืออางอิงมติ

หรือคําสั่งตอผูมีอํานาจ

อนุมัต ิและหมวด 5 ขอ 25 

กําหนดใหประธาน

กรรมการดําเนินการมี

อํานาจอนุมติัรายจายตางๆ 

สอ.มช. ไดออกคําส่ัง

มอบหมายเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบแลว ลง

วันท่ี 29 พฤษภาคม 

2559 

 

/ลําดับที่.. 
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ลําดับ

ท่ี 
ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุง

แกไขของ สอ.มช. 

  และควรจะมีคําสั่งแตงต้ัง

หรือมอบอํานาจใหตัวบุคคล

ระดับบริหาร เชน ผูชวย

ผูจัดการ หรือหัวหนางาน 

ท้ังนี้เน่ืองจาก ผูจัดการและ

รองผูจัดการ ถูกกําหนดให

เปนหนึ่งในผูมีอํานาจลง

นามในเช็คตามหมวด 2   

ขอ 13 แลว 

 

10. การตรวจสอบการปลอยเงินกูใหสหกรณออมทรัพยเครือขาย

พัฒนาชีวิตครูแพร จํากัด จํานวน 36,799,575.25 บาท และ

สหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูตาก จํากัด จํานวน

เงิน 19,167,787.50 บาท ซึ่งปจจุบันขาดสภาพคลองในการ

ผอนชําระหน้ีใหกับ สอ.มช. ท้ังสองสหกรณ 

1. สอ.มช. ควรจะใช

ประโยชนจากกรณีท้ังสองน้ี 

เปนกรณีศึกษาและถอด

บทเรียนในการดําเนิน

กระบวนการตัดสินใจอนุมัติ

เงินกูทุกกรณี 

- ยังไมไดดําเนินการ 

 1. ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย

ของสหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูแพร จํากัด ใน

รอบป 2557 โดยชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย 

จํากัด ไดคะแนน 23.5 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน ซึ่ง

ตามเกณฑน้ัน หากคะแนนนอยกวา 55 คะแนน ถือวา ตองใช

ความพยายามในการปรับปรุงอยางมาก 

   ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดตรวจสอบบัญชี

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 พบวา สอ.น้ีมีทุน

ดําเนินการท้ังสิ้น 51,241,400.55 บาท (ทุนเรือนหุน 

15,683,190.00 บาท) และมีสวนของหน้ีสินมากกวาสินทรัพย 

43,478,499.55 บาท และในรอบปมีเงินฝากเพียง 

1,127,110.97 บาท เม่ือส้ินปทางบัญชี สอ.ตั้งหน้ีสงสัยจะสูญ 

สําหรับลูกหน้ีเงินใหกูไวจํานวน 43,728,276.72 บาท 

   และผลการดําเนินงานในป 2558 สหกรณขาดทุนสะสม

จํานวน 60,242,330.05 บาท ซึ่งขาดทุนเกินทุนสํารองจํานวน

มาก 

   สอ.นี้หากดูขอมูลตั้งแตเริ่มกู สอ.มช. 31 ก.ค. 2552 จนถึง

ปจจุบัน กูปรับโครงสรางมา 13 สัญญา มีขอมูลท่ีจะตอง

พิจารณาและระมัดระวังความเส่ียงสูงมาก 

 

2. สอ.มช. ตองกําหนด

วิธีการบริหารความเส่ียง

ของท้ัง 2 กรณีน้ีอยางเปน

รูปธรรมเพ่ือปองกันความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นเกิดข้ึน

หรือลดความรุนแรงของ

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

 

3. สอ.มช. ควรพิจารณาถึง

ความรับผิดชอบวาเปนของ

ผูใดหากเกิดความเสียหาย

ขึ้น 

 

4. การตัดสินใจอนุมัติ

หรือไมอนุมัติเงินกูของ

คณะกรรมการตองศึกษา

ขอมูลใหมากกวาปจจุบัน 

- ยังไมไดดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

- ยังไมไดดําเนินการ 

 ลําดับที่ .. 
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ลําดับ

ท่ี 
ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานปรับปรุงแกไข

ของ สอ.มช. 

 2. กรณีของสหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนา

ชีวิตครูตาก จํากัด เริ่มกู สอ.มช. ต้ังแต 22 

มิถุนายน 2553 จนถึงปจจุบันรวมเปน 7 สัญญา 

คงเปนหน้ีอยู 19,167,787.50 บาท ปจจุบัน สอ.

เครือขายพัฒนาชีวิตครูตาก จํากัด มีหน้ีสิน

สะสม 35,424,756.20 บาท โดยมีทุนอยูเพียง 

8,587,601.99 บาท  

   ลูกหน้ีหลักของ สอ.น้ีคือ คณะกรรมการ

ดําเนินการจํานวน 7 คน มียอดกูถึง 

13,872,558.00 บาท และไมมีความสามารถ

ชําระหน้ีใหสหกรณ 

  

11. การตรวจสอบความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการในฐานะผูแทนท่ีสมาชิกมอบความ

ไววางใจใหมาบริหารสหกรณพบวา 

1. การประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 42 

มีจํานวนท้ังส้ิน 17 ครั้ง มีกรรมการขาดประชุม 

3 อันดับมากท่ีสุดดังน้ี 

    ขาดประชุม 16 ครั้ง 1 คน 

    ขาดประชุม 12 ครั้ง 1 คน 

    ขาดประชุม 10 ครั้ง 1 คน 

2. การประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ มี

จํานวนท้ังสิ้น 19 คร้ัง มีกรรมการขาดประชุม 

อันดับท่ีมากท่ีสุดดังน้ี 

     ขาดประชุม 6 ครั้ง 1 คน 

     ขาดประชุม 5 ครั้ง 1 คน 

3.การประชุมของศึกษา สวัสดิการ และ

ประชาสัมพันธ มีจํานวนท้ังสิ้น 7 ครั้ง มี

กรรมการขาดประชุม อันดับท่ีมากท่ีสุดดงันี้ 

     ขาดประชุม 6 ครั้ง 1 คน 

     ขาดประชมุ 5 ครั้ง 1 คน 

 

1. กรรมการท่ีเสนอตัวใหกับสมาชิก

เพื่อเลือกใหเปนกรรมการเพื่อมา

รับผิดชอบในการดาํเนินกิจการของ 

สอ.มช. ตองพิจารณาตัวเอง กอนวา 

  1.1 ตองมีเวลาในการบริหารมารวม

บริหารสหกรณใหกับสมาชิก 

  1.2 ตองมีความรูความเขาใจกิจการ

สหกรณและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

อยางดี 

  1.3 ตองมีความรับผิดชอบตอ

สหกรณเปนอยางสูง 

  1.4 หากกรรมการทานใดรูวาไมมี

คุณสมบัติดังกลาวขางตน ควรจะตอง

พิจารณาตัวเอง มิใชไมสามารถมา

ปฏิบัติงานไดไดแตยังเอาช่ือตําแหนง

กรรมการไว ใชประโยชนอยางอื่น ควร

จะสละสิทธ์ิเพ่ือเปดโอกาสใหกับผูท่ีมี

ความพรอมเขามาชวยรับผิดชอบ สอ.

มช. ใหกับสมาชิก 

  1.5 สอ.มช. ควรกําหนดระเบียบ

เพิ่มเติม คือหากรรมการไมมาประชุม

ติดตอกันเกิน 3 คร้ัง ถือวาหมดสภาพ

จากกรรมการทันที เหมือนกับระเบียบ

ของ สอ.อื่นๆ 

-เสนอเพ่ือใหสมาชิกในท่ี

ประชุมใหญสามัญ เพ่ือ

รับทราบปญหาและเสนอ

แนวทางปฏิบัติ 

/4. ดานการเงินและบัญชี.. 
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4. ดานการเงินและบัญชี 

อาจารย ดร.เอ้ือบุญ เอกะสิงห ผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี แจงวา ในป 

2559 การเขาตรวจสอบกิจการสหกรณ จะเนนหนักไปทางดานการเงินและดานการจัดทําบัญชีสหกรณ ใน

ภาพรวมแลว สอ.มช.ไดจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีทั่วไป รวมถึงดําเนินการตามระเบียบ สหกรณอยาง

ถูกตอง และครบถวน ดังนี้   

ผลการตรวจสอบจะปรากฏในหนา 59-62 ของหนังสือรายงานกิจการประจําป 2559 ดังนี้ 

  1) ดานการบัญชี : เอกสารประกอบบัญชีคอนขางครบถวน จะมีบางเล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่ง

ฝายจัดการไดดําเนินการแกไขแลว 

  2) ดานการเงิน : การเก็บรักษาเงินเปนไปตามระเบียบท่ีไดกําหนดไว มีการใชจายเปนไป

ตามงบประมาณที่กําหนดไว  และเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ 

  3) ดานสินเชื่อ : การใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอ่ืน เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

แลวพบวา หนังสือสัญญากูเงิน สัญญาค้ําประกันเงินกู หลักประกัน เอกสารประกอบ และการอนุมัติ 

เปนไปตามที่ระเบียบกําหนด บางครั้งอาจมีเอกสารไมครบถวน แตก็ไดดําเนินการแกไขแลว 

  4) ดานเงินรับฝาก : การรับเงินฝากมีการบันทึกโดยใชคอมพิวเตอร การคํานวณดอกเบี้ย

เงินฝากเปนไปอยางถูกตอง 

  5) ดานทุน : การจัดสรร หรือใชจายทุน การรับเงินสํารองเขา การใชจายทุน

สาธารณประโยชน ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงค 

           6) รายไดและคาใชจาย : รายไดของสหกรณสวนใหญเปนรายไดจากการใหสมาชิกกู และ

สหกรณอ่ืนกู ประมาณรอยละ 75 สวนคาใชจายจะเปนการใชจายโดยไดรบัการอนุมัติจากผูมีอํานาจและ

เปนไปตามงบประมาณท่ีกําหนดไว 

 รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ ไดขอแสดงความคดิเห็น

ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งเพ่ิมเติมวา ในการใหสหกรณอ่ืนกูนั้น เม่ือพบวา สหกรณเหลานั้นเร่ิมมีปญหา 

คณะกรรมการดําเนินการควรจะพิจารณาใหรอบคอบในการอนุมัติใหรีไฟแนนซได นอกจากนี้ ผูที่จะมาเปน

กรรมการดําเนินการ ควรจะเปนผูท่ีมีเวลา เพ่ือสามารถเขามาดูแลและปฏิบัติงานของสหกรณไดอยางเต็มท่ี 

 สมาชิกอีกทานหนึ่งใหความเห็นวา สหกรณไมควรใหมีการรีไฟแนนซ และในสวนของกรรมการที่มี

ขอมูลวาขาดประชุมคอนขางมากนี้ ผูที่จะเขามาเปนกรรมการควรจะตองพิจารณา เพราะถือเปนความ

รับผิดชอบ ดังนั้น จึงขอเสนอวา ใหสหกรณกําหนดไววา หากกรรมการสหกรณขาดประชุมติดตอกัน

จํานวน 3 คร้ัง โดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาขาดจากการเปนกรรมการสหกรณ นอกจากนี้ กรรมการ 

 

/ที่มาจากการสรรหา.. 
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ท่ีมาจากการสรรหาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ควรจะตองพิจารณาวา ตนเองสามารถมาประชุมหรือมีเวลา

มาชวยงานสหกรณไดหรือไม เพราะหากเมื่อรับเปนกรรมการแลวแตไมสามารถเขามาประชุม หรือมีสวน

ชวยบริหารงานสหกรณได ก็ไมควรจะรับตําแหนง  

 กรรมการทานหนึ่งชี้แจงวา กรรมการดําเนินการของ สอ.มช.มาจาก 2 สวนคือ จากการสรรหา

ของสมาชิก และอีกสวนหนึ่งจากการสรรหาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  จึงขอเรียนแจงสมาชิกเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจวา กรรมการที่มาจากการสรรหาของสมาชิกไมไดขาดประชุมตามที่ไดมีการรายงานนั้น 

 ประธานฯ ชี้แจงในกรณขีองสหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูแพร จํากัด วา สหกรณ   

ท้ัง สองแหงนี้ ไดกูเงินไปเม่ือป 2552 และป 2553 ตามลําดับ ซึ่งในระยะหลังเริ่มมีปญหา หาก สอ.มช.

ดําเนินการฟองรอง เพื่อเรยีกรองเงินคืนในทันที อาจจะไมไดรับเงนิคืนเลย แต สอ.มช.ไดใชวิธีปรบั

โครงสรางหนี้ ซึ่งสหกรณทั้งสองแหงไดดาํเนินการชําระหนี้ สอ.มช.ไดเปนประจําทุกเดือน แตอาจจะมีความ

ลาชาอยูบาง 

 ผูจัดการใหขอมูลเกี่ยวกับการใหสหกรณออมทรพัยเครือขายพัฒนาชีวิตครูแพร จํากัด และ

สหกรณออมทรัพยเครือขายพัฒนาชีวิตครูตาก จํากัด วา สอ.มช.ไดอนุมัติใหสหกรณท้ังสองแหงนี้กูเงินเมื่อ

ป 2552 และป 2553 ตามลําดับ โดยที่ในขณะนั้น จากการวิเคราะหงบการเงินและผลประกอบการ

ยอนหลัง 3 ป พบวา  การดาํเนินการของสหกรณทั้งสองแหงมีผลประกอบการเปนปกติ และหลังจาก   

สอ.มช.ไดอนุมัติใหเงินกูไปแลว ในระยะแรกการชําระหน้ีเปนปกติ ในการพิจารณาปลอยเงินกูหรือให

สินเชื่อแกสหกรณตาง ๆ ไปแลวนั้น สิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยง ซึ่ง สอ.มช.ไดใหเงนิกูแกสหกรณอื่นจํานวน

หลายแหง  แตมาพบปญหากับสหกรณสองแหงนี้ ซึ่งเกิดจากผูบริหารของสหกรณนั้นเอง  สอ.มช.ไดมีการ

ติดตามและเขาไปดูแลการดําเนนิการของสหกรณท้ังสองแหงพบวา  กรรมการดําเนินการของสหกรณเปน 

ผูขาดจริยธรรม โดยกูเงินจากสหกรณ และไมชําระหนี้ อีกทั้งสหกรณท้ังสองแหงนี้ ไมไดรับการหักชําระหนี้ 

ณ ที่จายเชนเดียวกับสหกรณออมทรัพยโดยท่ัว ๆ ไป ทําใหสหกรณขาดสภาพคลอง นอกจากนี้ สมาชิก

สหกรณทั้งสองแหงนี้ เปนสมาชิกสหกรณสแงแหง จึงทําใหไมสามารถหักเงินได เนื่องจากฝายการเงินจะหัก

เงนิใหสหกรณแหงแรกกอน อยางไรก็ตาม ฝายจัดการไดเขาไปพบสหกรณจังหวัดทั้งสองแหง รวมทั้งได

เจรจาขอใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณออมทรัพยทั้งสองแหงนี้ดวย เพ่ือใหสหกรณทั้งสองแหงนี้ไดรบัชําระ

เงิน ซึ่งถือวาอยูในระหวางการแกไข   ในดานการวิเคราะหการเงินของสหกรณทั้งสองแหงหลังจากป 2557 

สอ.มช.ไดวิเคราะหงบการเงิน  เพ่ืออนุมัติใหปรับโครงสรางหนี้ เพ่ือใหสามารถชําระหนี้ไดตามกําลัง มิไดมี

การจายเงินกูใหเพ่ิมแตอยางใด  อีกทั้ง สอ.มช.ไดนําอสังหาริมทรัพยของสหกรณออมทรัพยเครือขาย

พัฒนาชีวิตครูแพร จํากัด มาจดจํานองเปนหลักประกันเพ่ิมเติม ซึ่งในทุกวันน้ี สหกรณทั้งสองแหงยัง

สามารถชําระหนี้ไดตามที่ สอ.มช.ไดอนุมัติใหปรับโครงสรางหนี้ ซึ่งระยะเวลาการผอนชําระอาจจะใช 

 

/เวลานานขึ้นกวาเดิม.. 
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เวลานานขึ้นกวาเดิม แตยังไดรับการชําระ ซึ่งอาจจะชําระลาชาบางเปนบางคร้ัง ในการวิเคราะหงบการเงิน

ของ สอ.มช.จะมีแบบฟอรมที่กําหนดไวชัดเจน และในระยะหลังเริ่มใหมีการวิเคราะหเพิ่มเติมมากขึ้นอีก

หลายรายการ รวมทั้งการนําการประเมินจัดอันดับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มา

ใชในการวิเคราะหงบการเงินของสหกรณที่ขอกูดวย  อยางไรก็ตามเห็นดวยกับผูตรวจสอบกิจการฯ ที่เห็น

วา สอ.มช.ควรจะถอดบทเรียนจากปญหาของสหกรณทั้งสองแหงนี้ เพื่อหาแนวทางปองกันปญหาที่อาจ

เกิดขึ้นอีก และเพื่อใหการบริหารงานของ สอ.มช.มีความมั่นคง 

 ในป 2559 การปลอยใหสหกรณอ่ืนกูของ สอ.มช.มีจํานวนที่ลดลง จากเดิม สอ.มช.มียอดปลอยกู 

จํานวนประมาณ 2,700 ลานบาท ปจจุบันมียอดหนี้คงเหลือประมาณ 1,900 ลานบาท  ซึ่ง สอ.มช.นําไป

ลงทุนในหุนกูเพ่ิมมากขึ้น  

 ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการไดใหความเห็นในฐานะสมาชิกคนหนึ่งวา นาเห็นใจ

ผูจัดการที่เปนผูวิเคราะหงบการเงิน กรรมการดําเนินการที่บริหาร สอ.มช.อยูในขณะนี้ มีใครบางที่มีความรู

ความเขาใจในการอานงบการเงนิ สอ.มช.จะทําอยางไรเพ่ือที่จะลดความเสี่ยง หรือชวยฝายจัดการลดความ

เสี่ยงในสวนนี้  สมาชิกท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองงบการเงินจะเขามาชวยเหลือไดหรือไม  มีทีมงาน

ขึ้นมาชุดหนึ่งเพ่ือวิเคราะหงบการเงินนี้ไดอยางชัดเจน และอีกขอหนึ่งที่ตั้งคําถามคือ ในการใหเงินกูนี้มี

ความเสี่ยง หากเกิดปญหาในลักษณะนี้ข้ึนอีก ใครรับผิดชอบ สหกรณตองคิดไปขางหนา เพ่ือปองกันปญหา

ท่ีอาจเกิดข้ึนไดอีก 

 (ดังมีรายละเอียดในหนังสอืรายงานกิจการ สอ.มช.ประจําป 2559 หนา 50-62) 

 ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

 

 2.6  รับทราบขอเสนอแนะของผูตรวจการสหกรณ 

    นายชูศักดิ์ ฆะปญญา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 6 ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม แจง

วา ในการดําเนินการประชุมใหญฯ เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในวาระที่ 5 ซึ่งเปนวาระพิจารณา ในฐานะที่เปน

ผูแทนสหกรณจังหวัดฯ ขอแจงตอประธานกรรมการดําเนินการ ในการลงมติของท่ีประชุมใหญ ใหสมาชิกใน

ท่ีประชุมลงมติ และหากเปนไปได ควรจะมีการนับจํานวนของการลงมตดิวย หากสมาชิกยกมือเปนสวนใหญ

ใหถือวาเปนการลงมติเปนเอกฉันท แตหากมีสมาชิกยกมือไมอนุมัติก็ใหมีการนบัจํานวนดวยวา สมาชิก

อนุมัติก่ีเสียง ไมอนุมัติก่ีเสียง 

    จากที่ผูตรวจสอบกิจการฯ ไดรายงานการขาดประชุมของกรรมการบางทานน้ัน ตามราง

ขอบังคับโดยทั่วไปของสหกรณจะมีกําหนดไววา กรรมการที่ขาดประชุมติดตอกัน 3 ครั้งข้ึนไป โดยไมมีเหตุ

อันควร ใหขาดจากการเปนกรรมการ ซึ่งขอบังคับของ สอ.มช.มิไดกําหนดหลักเกณฑเหลานี้ไว ดังน้ัน วิธีการ 

 

/แกไขก็คือ.. 
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แกไขก็คือ ในการประชุมใหญครั้งถัดไป สอ.มช.อาจกําหนดแกไขขอบังคับ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการขาด

ประชุมของกรรมการไวในขอบังคับตอไปได เพราะการแกไขขอบังคับเปนอํานาจของที่ประชุมใหญ และใน

การแกไขขอบังคับจะตองใชอํานาจของสมาชิกในท่ีประชุมไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม  

การเลือกตั้งกรรมการจะตองกระทําในที่ประชุมใหญเทานั้น สหกรณหลายแหงอาจจะมีการสรรหามากอน 

แตก็ตองนํามาเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งตอไป 

      จากการเขากํากับดูแลการดําเนินงานของ สอ.มช. สมาชิกไดเลือกตั้งกรรมการเขามาเพ่ือ

บริหารงานสหกรณ ในภาพรวม การบริหารการเงินของสหกรณจะตองอยูภายใตกรอบที่กฎหมายสหกรณ

กําหนด  การนําเงินไปลงทุนนั้น จะตองอยูภายใตประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด กรรมการจะนําเงนิไปลงทุนนอกเหนือที่กําหนดสหกรณกําหนดไมได สอ.มช.ไดปฏิบัติตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนดอยางเครงครัด เชน การนําเงินลงทุนในหุนกู จะตองมี

ระดบัความนาเชื่อถือไมต่ํากวาระดับ A- เปนตน 

    การดําเนินการของสหกรณ จะเห็นวา สอ.มช.มียอดเงนิฝากที่ลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการ

ดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกฤษฎีกาตีความวา คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ที่กําหนดใหสมาชิกสมทบของ

สหกรณจะตองเปนบุคคลเทานั้น จะเปนนิติบุคคลไมได  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเดิมเปนสมาชิกสมทบ

ของ สอ.มช. จึงไมสามารถเปนสมาชิกสมทบได และไมสามารถนําเงินมาฝากที่สหกรณได  ดังนั้น เมื่อเงนิ

ฝากครบกําหนด หนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงตองทยอยถอนเงินออกไป จํานวนเงินฝากของ 

สอ.มช.จึงลดลง ซึ่งการดําเนินการนี้ สอ.มช.ไดดําเนินการตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ไมไดเกิดจาก

ปญหาจากการดําเนินการของ สอ.มช.แตอยางใด 

    การเลือกผูตรวจสอบกิจการทั้งสองทาน ถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถเปนอยางมาก มีความ

เขาใจ รูขอบเขตหนาที่เปนอยางดี ในฐานะที่เปนผูแทนนายทะเบียนสหกรณ มีความเชื่อมั่นและสบายใจ  

    ปญหาของสหกรณออมทรัพยลูกหน้ีทั้งสองแหงท่ีกลาวมาแลวขางตน เกิดจากการไมสามารถหัก

เงินชําระหนี้ได ซึ่งตามกฎหมายของสหกรณกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินสมาชิกเพื่อชําระหนี้แกสหกรณ 

เปนลําดับแรก ปรากฏวาสมาชิกกลุมนี้เปนสมาชิกทั้งสองแหง  ดังนั้น จึงตองมีการเจรจา เพื่อใหหักเงิน

ชําระหน้ีทั้งสหกรณออมทรัพยเครือขาย และสหกรณออมทรัพยอื่นดวย  

    การบริหารการเงินของสหกรณ สหกรณสามารถแตงตั้งที่ปรึกษาดานการเงินการบัญชีมาได 

เพื่อชวยใหคาํปรึกษาในดานการเงินดังกลาว 

  ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 3 .. 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 

 นายสุรชาติ สุวรรณ กรรมการและเลขานุการ ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 รายละเอียดปรากฏอยูในหนา 10-42 ของเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559  โดยไดประชาสัมพันธในขาวสาร สอ.มช.วาไดนํา

รายงานการประชุมใหญลงในเว็บไซตสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกอานลวงหนาได ซึ่งเปนไปตามคําแนะนําจาก

สมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559  

 มติที่ประชุมฯ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2558 โดยไมมีการแกไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องสืบเนื่อง 

     รายงานผลการดําเนินคดีกรณียักยอกทรัพย  

  อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล ประธานกรรมการดําเนินคดีของสหกรณ ไดรายงานผลการดําเนินคดี

กรณียักยอกทรัพย 300 ลานบาทของสหกรณ ซึ่งสหกรณไดดําเนินคดีแพงและคดีอาญากับบุคคลที่มีสวน

เกี่ยวของมาจนสิ้นป พ.ศ. 2559 ดังน้ี 

  สืบเนื่อง กรณียักยอกทรัพยของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เมื่อป 

พ.ศ.2542 เปนจํานวนเงิน 300 ลานบาท และไดอายัดไว จํานวน 255,810,978.00 บาท แลว  ทําใหมี

ยอดที่สหกรณไมไดเงินคืนอยู จํานวน 43,594,999.10 บาท (สี่สิบสามลานหาแสนเกาหมื่นสี่พันเการอย

เกาสิบเกาบาทสิบสตางค) รายละเอียดปรากฏตามตารางแนบทายนี้ โดยที่ สหกรณไดตัดหนี้สงสัยจะสูญ 

ปละ 10% ซึ่งไดตัดไปแลว ในป พ.ศ.2550 เปนปสุดทายของจํานวนทั้งหมด  

  สําหรับการดําเนินคดีทางแพงและทางอาญากับบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของมาจนสิ้นป พ.ศ. 2559 

มีท้ังคดีที่ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว คดีที่มีการพิจารณาของศาลอุทธรณ และศาลฎีกา 

ดังตอไปนี้  

 1.  คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2056/2543 

  พนักงานอัยการศาลแขวงเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม ฟองจําเลย 1 คน ฐานความผิดยักยอก 

  ศาลแขวงเชียงใหมมีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2543 ใหจําคุกจําเลย เปนระยะเวลา 2 ป 

6 เดือน และใหจําเลยคืนเงินจํานวน 44,189,022.00 บาท แกสหกรณ  

  สรุปสถานะของคดี คดีนี้สหกรณไดดําเนินการสืบทรพัยตลอดมา แตไมพบวาจําเลยมีทรัพยสิน

อ่ืนใดอีก และสหกรณไดยื่นฟองลมละลายจําเลยแลว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตอศาลลมละลายกลาง 

เปนคดีหมายเลขดําที่ ล.2854/2558 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ศาลไดมีคําพิพากษายกฟองสหกรณ 

และสหกรณไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลแลว ขณะนี้อยูในระหวางรอฟงผลคําพิพากษาของศาล

ลมละลายกลางตอไป 

 

/2.  คดีแพงหมายเลข.. 
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 2.  คดีแพงหมายเลขแดงที่ 2518/2546 

  สอ.มช. เปนโจทก ฟองจําเลย 1 คน ฐานความผิดติดตามเอาคืนซ่ึงทรัพยสิน 

  ศาลพิพากษาใหจําเลยคืนเงินแกสหกรณ จํานวน 3,000,000.00 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรา

รอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ 

  สหกรณสืบทรัพยจนพบวา จําเลยถือกรรมสิทธ์ิในที่ดินจํานวน 20 แปลง ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

จึงยึดทรัพยเพ่ือขายทอดตลาด ซึ่งเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2554 สหกรณไดรับเงินจากการขายทอดตลาด

ทรัพย จํานวน 15 แปลง เปนเงิน 790,000.00 บาท  หักคาใชจายของสํานักงานบังคับคดีแลว คงเหลือ

จํานวน 734,527.00 บาท และ สอ.มช.มอบใหผูติดตามทรัพยของจําเลยรอยละ 30 ของจํานวนที่ไดคืน 

จํานวน 220,358.10 บาท คงเหลือ สอ.มช. รับเงินจริงจํานวน 514,168.90 บาท (ตามมติของ

คณะกรรมการดําเนินการ คร้ังที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ไดมีมติใหเงินรางวัลแกผูที่แจง

เบาะแส จนทําใหสหกรณสามารถติดตามเงินคืนได โดยใหรางวัลในอัตรารอยละ 30 ของจํานวนเงินที่

ติดตามคืนมาได) 

  และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 สหกรณไดรับเงนิจากการขายทอดตลาดทรัพยในคดีนี้อีกจํานวน 

4 แปลง เปนเงิน 120,000.00 บาท หักคาใชจายของสํานักงานบังคับคดีแลว คงเหลือเงินจํานวน 

114,076.00 บาท และสอ.มช.มอบใหผูติดตามทรัพยของจําเลยรอยละ 30 ของจํานวนเงินที่ไดคืน เปน

เงินจํานวน 34,222.00 บาท คงเหลือ สอ.มช. รับเงินจริงจํานวน 79,854.00 บาท  

  สรุปสถานะของคดี นอกจากนี้ยังมีที่ดินอีกหน่ึงแปลงเปนที่ดินผืนใหญ  ซึ่งขณะนี้อยูในระหวาง

การขายทอดตลาด ณ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎรธานี โดยนัดสุดทายประกาศขายเมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2559 แตยังไมมีผูเขาซื้อราคา โดยจะทําการขายนัดตอไปในป พ.ศ. 2560 

 

 3.   คดีแพงหมายเลขแดงที่ 2193/2548   

  สอ.มช. โจทก ฟองจําเลยที่ 1- 6 ฐานละเมิด เรียกคาเสียหาย 

  ศาลพิพากษาใหยกฟองจําเลยที่ 1 ถึง ที่ 4 และใหจําเลยที่ 5 ชําระเงินคืนแกสหกรณ  จํานวน 

42,875,000.00 บาท พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป ตั้งแตวันท่ี 6 พฤษภาคม 2542 เปนตน

ไป จนกวาจะชําระเสร็จ  และใหจําเลยที่ 6 ชําระเงินคืนแกสหกรณ จํานวน 5,053,897.00 บาท พรอม

ดวยดอกเบ้ียอัตรารอยละ 7.5 ตอป ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เปนตนไป จนกวาจะชําระเสร็จ 

  จําเลยท่ี 5 และ ที่ 6 ยังไมไดชําระเงินคนืสหกรณตามคําพิพากษาศาล จึงไดทําการสืบทรัพยเพ่ือ

บังคับคดี แตไมพบวาจําเลยมีกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใดๆ 

   สรุปสถานะของคดี เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 สหกรณไดย่ืนฟองจําเลยที่ 5 และที่ 6 เปนคดี

ลมละลายแลว โดยคดีของจําเลยท่ี 5 ศาลลมละลายกลางไดมีคาํสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2558   

            สวนจําเลยที่ 6 ศาลไดมีคําสั่งใหเปนบุคคลลมละลายแลว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 
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 4.  คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2552   

  พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม ฟองจําเลยที่ 1 กับจําเลยที่ 2 ฐาน

ความผิดรับของโจร 

  ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 ใหจําเลยท่ี 1 จําคุกเปนเวลา 5 ป และคืนเงิน

จํานวน 39,273,375.00 บาท สวนจําเลยที่ 2 ศาลสั่งยกฟอง แตใหคืนเงนิสหกรณจํานวน 4,000,000.00 บาท  

  จําเลยท่ี 1 และท่ี 2 ใชสิทธิอุทธรณ ผลปรากฏวา ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลชั้นตน แต

เปลี่ยนแปลงคําพิพากษาของศาลชั้นตน เปนรับโทษจําคุกเปนเวลา 2 ป และใหจําเลยที่ 2 คืนเงินแก

สหกรณจํานวน 6,000,000.- บาท   

            จําเลยที่ 2 ใชสิทธิฎีกาคําพิพากษาตอ 

  สรุปสถานะของคดี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืนตามคํา

พิพากษาศาลอุทธรณ คือใหจําเลยที่ 2 รับโทษจําคุกเปนเวลา 2 ป และใหคืนเงินแกสหกรณจํานวน 

6,000,000.00 บาท (หกลานบาทถวน) 

 

  5.  คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 7397/2545   

  พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม ฟองจําเลยที่ 1-3 ฐานความผิดรับของโจร 

  สรุปสถานะของคดี ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ใหจําคุกจําเลยที่ 1 และ ที่ 

2 เปนเวลา 2 ป 6 เดือน และใหชดใชเงินรวมกันจํานวน 4,915,747.00 บาท คืนแกสหกรณ  สวนจําเลย

ท่ี 3 ไดถึงแกความตาย ศาลจึงมีคําสั่งใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  

  หมายเหตุ  อายุความการบังคับคดีใหคืนเงินแกสหกรณจะสิ้นสุด ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 

 

 6.  คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6240/2545 

   พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม ฟองจําเลย 1 คน ในฐานความผิด

รับของโจร 

  ศาลมีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ใหจําเลยจําคุกเปนเวลา 3 ป 4 เดือน และให

คืนเงินแกโจทก เปนจํานวน 39,273,375.00 บาท จําเลยใชสิทธิอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน   

  สรุปสถานะของคดี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณภาค 5 ไดมีคาํพิพากษายืน

ตามศาลชั้นตน ใหจําคุกจําเลยเปนเวลา 3 ป 4 เดือน และใหคืนเงินแกโจทก เปนจํานวน 39,273,375.00 บาท  

เนื่องจากจําเลยหลบหนีไมมาฟงคําพิพากษา ศาลจึงสั่งใหออกหมายจับจําเลย จนกวาจะไดตัวจําเลยมา

บังคับคดีตามคําพิพากษา 

  หมายเหตุ อายุความการบังคับคดีจะสิ้นสุดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 
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 7.  คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6513/2544 

  พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม  ฟองจําเลยที่ 1 ท่ี 2 และ ท่ี 3 ใน

ฐานความผิดรับของโจร  คดีนี้ จําเลยที่ 1 รับเงินไปจํานวน 1,000,000.00 บาท สอ.มช. ไดคืนมาแลว 

390,000.00 บาท  คงเหลือ 610,000.00 บาท  สวนจําเลยที่ 2 รับเงินไปจํานวน 1,500,000.00 บาท 

และไดคืน สอ.มช. ทั้งหมดแลว  สวนจําเลยที่ 3 รับเงินไปจํานวน 500,000.00 บาท สอ.มช. ไดคืนมาแลว  

315,000.00 บาท ยังคงเหลือ 185,000.00 บาท 

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ศาลจังหวัดเชียงใหมไดพิพากษายกฟองจําเลยท่ี 1 อัยการโจทก

ไดอุทธรณคาํพิพากษาของศาลในสวนจําเลยท่ี 1 นี้ สวนจําเลยท่ี 2 ใหจําคุกเปนเวลา 3 ป และจําเลยท่ี 3 

ใหจําคุกเปนเวลา 2 ป พรอมใหคืนเงินแก สอ.มช. เปนเงิน 185,000.00 บาท     

   สรุปสถานะของคดี วันที่ 28 มกราคม 2558 ศาลไดอานคําพิพากษาศาลอุทธรณภาค 5 ผล

ปรากฏวา ในสวนของจําเลยที่ 1 ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําคุกเปนเวลา 3 ป และใหคืนเงินจํานวน 

614,147.00 บาท แกสหกรณ  สวนจําเลยที่ 2 และที่ 3 ใหเปนไปตามคําพิพากษาศาลชั้นตน คือ ใหจําเลย

ท่ี 2 จําคุกเปนเวลา 3 ป  และจําเลยที่ 3 จําคุกเปนเวลา 2 ป พรอมใหคืนเงินแก สอ.มช. เปนเงิน 

185,000.00 บาท     

  หมายเหตุ จําเลยท่ี 2 และที่ 3 ใชสิทธิฎีกา ตองรอฟงผลคําพิพากษาฎีกาตอไป  

   

 8.  คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 5345/2544   

  พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม ฟองจําเลยที่ 1 และที่ 2  ฐานรับของโจร  

เมื่อวันที่  11  มิถุนายน 2557 จําเลยที่ 2 ไดยื่นคําแถลงตอศาลวา จําเลยที่ 1 ไดถึงแกความตาย ศาลจึง

มีคําสั่งใหจําหนายคดีของจําเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ 

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ศาลมีคําพิพากษายกฟองจําเลยที่ 2 สอ.มช. ใชสิทธิอุทธรณคํา

พิพากษาตอ 

  สรุปสถานะของคดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ศาลอุทธรณภาค  5 ไดมีคําพิพากษาเห็นพอง

ดวยกับคําพิพากษาศาลชั้นตน มีคาํสั่งใหยกฟองอุทธรณของสอ.มช. แตใหแกไขในสวนแพง ใหจําเลยที่ 2 

คืนเงินแกโจทกรวม จํานวน 300,000.00 บาท   

 

  9.   คดีอาญาหมายเลขดําที่ 1474/2543 

  พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม ฟองจําเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานความผิดรับของโจร  

  สรุปสถานะของคดี คดีอาญาหมายเลขดําที่ 1474/2543 นี้ ศาลยังไมไดมีการนัดพิจารณาแต

อยางใด เนื่องจากจําเลยหลบหนี จึงตองรอหมายเรียกจากศาลตอไป 

/คดีที่เกี่ยวเนื่องกับ.. 
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คดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดี 300 ลานบาท 

 1.   คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ. 8071/2558  

  พนักงานอัยการศาลแขวงเชียงใหม โจทก สอ.มช. โจทกรวม ฟองจําเลย ฐานความผิดฉอโกง 

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศาลแขวงเชียงใหม ไดพิพากษาวา จําเลยมีความผิดจริงตามฟอง 

สั่งลงโทษจําคุกจําเลยกระทงละ 6 เดือน จํานวน 3 กระทง รวมเปนจําคุก 18 เดือน โดยที่จําเลยใหการ

รับสารภาพ จึงลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงจําคุก 9 เดือน โดยไมรอการลงโทษ   

  จําเลยใชสิทธิอุทธรณคําพิพากษา 

  สรุปสถานะของคดี  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ศาลแขวงเชียงใหม ไดนัดฟงคาํพิพากษา

ศาลอุทธรณ ภาค 5  ผลปรากฏวา ศาลพิพากษาแกเปน ใหปรับจําเลยกระทงละ 4,000.00 บาท อีกสถานหนึ่ง 

รวม 3 กระทง รวมปรับ 12,000.00 บาท ลดโทษใหกึ่งหนึ่ง คงเหลือปรับ 6,000.00 บาท  โทษจําคุกให

รอการลงโทษไวมีกําหนด 2 ป และคุมความประพฤติจําเลยไว 2 ป นับตั้งแตวันที่อานคําพิพากษาศาล

อุทธรณภาค 5 ใหจําเลยไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ตามเงื่อนไขและกําหนดระยะเวลา

ท่ีพนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร กับใหจําเลยกระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่

พนักงานคุมประพฤติและจําเลยเห็นสมควร มีกําหนด 24 ชั่วโมง   

  หมายเหตุ  สหกรณไดยื่นฎีกาคําพิพากษาตอศาลแลว 
   

 2.  คดีแพง(ศาลแรงงาน ภาค 5) คดีหมายเลขแดงที่ 425/2559  

    สอ.มช. โจทก ฟองจําเลย 3 คน ฐานความผิดละเมิดและค้ําประกัน 

  สรุปสถานะของคดี เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559 ศาลไดนัดฟงคาํพิพากษา ผลปรากฏวา ศาล

ยกฟองสหกรณ 

  หมายเหตุ  สหกรณไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลแรงงานแลว 
  

 3.  คดีลมละลายหมายเลขแดงที่ ล. 3914/2558 

  สอ.มช. โจทก ฟองจําเลยในคดี 300 ลานบาท คดีแพงหมายเลขแดงที่ 2193/2548 ให

ลมละลาย  

  สรุปสถานะของคดี ศาลลมละลายกลาง มีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดจําเลยแลว เมื่อวันที่ 21 

ธันวาคม 2558  
 

 4.   คดีลมละลายหมายเลขแดงที่ ล.767/2559  

  สอ.มช. โจทกฟองจําเลยในคดี 300 ลานบาท คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2056/2543 ให

ลมละลาย  

  สรุปสถานะของคดี เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2559 ศาลไดนัดฟงคําพิพากษา ผลปรากฏวา ศาลมีคําสั่ง

ยกฟองสหกรณ 

  หมายเหตุ  สหกรณยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลลมละลายกลางแลว 

/ตารางรายงานยอดเงินคงเหลือ.. 
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ตารางรายงานยอดเงินคงเหลือ คดียักยอกทรัพย 300 ลานบาท 
 

วัน/เดือน/ป รายการ จํานวนเงิน ยอดคงเหลือ 

6 พฤษภาคม 2542 ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย สอ.มช. 300,000,000.00 300,000,000.00 

26 พฤษภาคม 2542 คืนจากธนาคารกรุงเทพฯสีลม -54,000,000.00 246,000,000.00 

11 มิถุนายน 2542 คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6513/2544 -385,853.00 245,614,147.00 

25 มิถุนายน 2542 คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6513/2544 -1,500,000.00 244,114,147.00 

29 กรกฎาคม 2542 คืนจาก จําเลยที่ 3 คดีอาญาหมายเลขดําที่ 3703/2542 -260,000.00 243,854,147.00 

 คืนจาก จําเลยที่ 3 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 6513/2544 -315,000.00 243,539,147.00 

 คืนจาก ผูที่เก่ียวของของจําเลยที่ 3 คดีอาญาหมายเลขดาํ

ที่ 3703/2542 และจําเลยท่ี 3 คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 

6513/2544 

-50,000.00 243,489,147.00 

 คืนจากธนาคารกรุงเทพฯสีลม -195,560,350.00 47,928,797.00 

21 ธันวาคม 2542 คืนจาก จําเลยที่ 1-2 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 

7397/2545   

-138,150.00 47,790,647.00 

28 ธันวาคม 2542 คืนจาก ผูที่เก่ียวของ -10,000.00 47,780,647.00 

4 มกราคม 2543 คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2552 

และ จําเลย คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 6240/2545 

-2,268,969.00 45,511,678.00 

5 มกราคม 2543 คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2552 

และ จําเลย คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 6240/2545 

-40,656.00 45,471,022.00 

10 มกราคม 2543  คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2552 

และ จําเลย คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 6240/2545 

-527,000.00 44,944,022.00 

14 มกราคม 2543 คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2552 

และ จําเลย คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 6240/2545 

-5,000.00 44,939,022.00 

25 กุมภาพันธ 

2543 

คืนจาก จําเลยที่ 1 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 484/2552 

และ จําเลย คดีอาญาหมายเลขแดงท่ี 6240/2545 

-750,000.00 44,189,022.00 

26 มกราคม 2554 คืนจาก การขายทอดตลาดที่ดิน จําเลย คดีแพง หมายเลข

แดงที่ 2518/2546 

-514,168.90 43,674,853.10 

30 ตุลาคม 2557 คืนจาก การขายทอดตลาดที่ดิน จําเลย คดีแพง หมายเลข

แดงที่ 2518/2546 

-79,854.00 43,594,999.10 

  

 ท่ีประชุมฯ  รับทราบ 

 

/ระเบียบวาระที่ 5   .. 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง พิจารณา 

 5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ ประจําป 2559 

  รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด ประจําป 2559 เสนอวา เพื่อใหเปนไปตามนัยขอ 51(6) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552  จึงขอรายงานงบการเงนิตอที่ประชุมใหญ ดังน้ี 

  1)  งบแสดงฐานะการเงิน สหกรณมีสินทรัพยรวมจํานวน 7,609,892,839.20 บาท  มีหนี้สิน

รวมจํานวน 4,012,392,153.55 บาท มีทุนจํานวน 3,597,500,685.65 บาท (ดงัมีรายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ในหนา 66-67 ของหนังสือรายงานกิจการประจําป 2559) 

  2) งบกําไรขาดทุน สหกรณมีรายไดรวม 401,329,381.32 บาท และมีคาใชจาย 168,248,917.43 

บาท คงมีกําไรสุทธิ 233,080,463.89 บาท (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2559 หนา 

68-72) 

  3) งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จํานวน 

1,820,762,701.59 บาท  (ดังมีรายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2559 หนา 73-77) 

  มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ประจําป 2559 ตามที่เสนอ 

 

 5.2   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 

  ประธานฯ เสนอวา ตามนัยขอ 26 แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “เม่ือสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

แลว  หากปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิ ใหจัดสรรจายเปนเงินปนผลในอัตราไมเกินอัตราที่กําหนดใน 

กฎกระทรวง ตามมูลคาหุนที่ชําระแลว”และตามนัยขอ 51(6) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณ” ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว จึงขอเสนอผลการจัดสรรกําไรสุทธิ 

ประจําป 2559 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
รายการ ป 2559 คิดเปนรอยละ ป 2558 คิดเปนรอยละ 

กําไรสุทธิ 233,080,463.89 100.00 211,395,635.36 100.00 

- เงินทุนสํารอง 47,320,503.26 20.30 43,693,071.36 20.66 

- คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

- เงินปนผลตามหุน อัตรารอยละ 5.80 151,500,000.00 65.00 139,700,000.00 66.08 

- เงินเฉลี่ยคืน อัตรารอยละ 12.00 23,500,000.00 10.09 19,800,000.00 9.37 

- โบนัสกรรมการ 2,330,804.63 1.00 - - 

- โบนัสเจาหนาท่ี 3,419,156.00 1.46 3,192,564.00 1.51 
 

 /รายการ.. 
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รายการ ป 2559 คิดเปนรอยละ ป 2558 คิดเปนรอยละ 

- ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผล 500,000.00 0.22 500,000.00 0.24 

- ทุนสงเสริมการศึกษา 1,500,000.00 0.64 1,500,000.00 0.71 

- ทุนสาธารณประโยชน 1,000,000.00 0.42 1,000,000.00 0.47 

- กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 1,000,000.00 0.42 1,000,000.00 0.47 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก 500,000.00 0.22 500,000.00 0.24 

- ทุนจัดต้ังสาํนักงานสหกรณ 500,000.00 0.22 500,000.00 0.24 

การจัดสรรดังกลาวมีผลดังนี้     

- กลับคืนเปนของสมาชิก 175,000,000.00 75.08 159,500,000.00 75.45 

- เปนทุนตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนสมาชิก 52,320,503.26 22.45 48,693,071.36 23.03 

- เปนของกรรมการและเจาหนาที่ 5,749,960.63 2.46 3,192,564.00 1.51 

- เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 

 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ   

 

 5.3 สมาชิกขอรับเงินเฉลี่ยคืน 

 นายจรุงศักดิ์  โชติบาง ผูจัดการแจงวา ตามนัยขอ 26 (2) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กําหนดวา เมื่อสหกรณมีกําไรสุทธิ ให

จัดสรรเปนทุนสาํรอง เงินปนผล เงนิเฉลี่ยคืน ฯลฯ  แตหากสมาชิกผิดนัดชําระเงินงวดชําระหนี้ไมวาเงิน

ตนหรือดอกเบี้ยในปใด มิใหไดรับเงินเฉลี่ยคนืสําหรับปนั้น ในป 2559 นางพรทิพย สินธูรณ สมาชิกเลขที่ 

002774 สังกัดสมาชิกเดิม มีทุนเรือนหุน จํานวน 172,190.00 บาท มีหนี้เงินกูสามัญที่ใชทุนเรือนหุน

ค้ําประกัน จํานวน 136,024.00 บาท มีปญหาในการผิดนัดชําระหนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 กลาวคือนํา

เงินมาชําระหนี้ชากวากําหนด จํานวน 786.00 บาท เนื่องจากสมาชิกไมไดนําเงินมาฝากเขาบัญชีภายใน

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เปนเหตุใหสหกรณตองหักทบเรยีกเก็บรวมกับเดือนกันยายน 2559 รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 2,794.50 บาท และสมาชิกไดนําเงินจํานวน 4,870.00 บาท มาฝากเขาบัญชีในวันที่ 9 กันยายน 

2559 ซึ่งจะทําใหสมาชิกรายนี้ไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน ประจําป 2559 สมาชิกจึงไดทําหนังสือขอรับเงินเฉลี่ย

คืนดังกลาว 

 เนื่องจากการพิจารณาจายเงินเฉลี่ยคืนเปนอํานาจของที่ประชุมใหญ สหกรณจังหวัดเชียงใหม จึงได

แนะนําใหกรณีดังกลาวควรนําเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณา  นอกจากนี้ ยังมีสมาชิกจํานวน 28 คน ที่ผิด

นัดชําระหนี้ จํานวน 1 ครั้ง ซึ่งจะมีผลทําใหไมไดรบัเงินเฉลี่ยคืนเชนกัน  ดังนั้น ในกรณีสมาชิกอีก 28 คนนี้ จึง

ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาวาจะใหไดรับเงนิเฉลี่ยคืนหรือไม 

 

/มติที่ประชุมฯ.. 
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  มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให นางพรทิพย สินธูรณ ไดรบัเงินเฉลี่ยคืน จํานวน 1,018.25 

บาท และสมาชิกอีกจํานวน 28 คน ที่ผิดนัดชําระหนี้ จํานวน 1 ครั้ง ใหไดรบัเงินเฉลี่ยคืนรวม 33,077.00 

บาท ประจําป 2559 ทั้งนี้ มีสมาชิกจํานวน 8 คน ไมเห็นชอบดวยและไมอนุมัติ 

 

 5.4  ขออนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ (กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้) 

  ผูจัดการแจงวา ดวย สอ.มช.มีลูกหนี้ของสหกรณ จํานวน 1 ราย ผิดนัดชําระหนี้ และ สอ.มช.ได

ติดตามฟองรองดําเนินคดีจนถึงท่ีสุดแลว จนคดีหมดอายุความ ในป 2558  คือ นางวิไลวรรณ วรรณพร้ิง  

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แหงระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตัดจําหนายหนี้สูญ

จากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 ซึ่งกําหนดวา  

  “ขอ 6 หนี้สูญท่ีจะตัดจําหนายออกจากบัญชีลูกหน้ีได ตองเปนหน้ีท่ีมีลักษณะดังน้ี 

   (1) ตองเปนหน้ีท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเน่ืองจากประกอบกิจการของสหกรณ หรือกลุมเกษตรกร 

   (2)  ตองเปนหน้ีท่ีมีหลักฐานโดยชัดแจงท่ีสามารถฟองลูกหนี้ได 

   (3) ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถามใหชําระหน้ีตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟองคดีแลว แตไมได

รับการชําระหน้ี  

    ฯลฯ 

 ขอ 7. การตัดจําหนายหน้ีสูญ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ดังน้ี 

  (1) ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะตามขอ 6 ฯลฯ 

  (2) ตองเปนหนี้ที่มีการตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนหน้ีท่ีจะขอตัดจําหนายแลวในคราวปดบัญชีประจําป 

      กอนการขออนุมัติตัดจําหนายหน้ีสูญ 

  (3) ในการเตรียมเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมติัตัดจําหนายหน้ีสูญ ใหสหกรณจัดใหมีขอมูล ดงัน้ี 

   (3.1) จํานวนหน้ีท่ีจะขออนุมัติตัดจําหนาย 

   (3.2) คําชี้แจงสภาพหลักฐานและการดําเนินการติดตามทวงถามหน้ี 

   (3.3) เหตผุลในการขอตัดจําหนายหน้ีสูญ 

   (3.4) ความเห็นของคณะกรรมการดําเนินการ 

  (4)  คณะกรรมการดําเนินการตองกําหนดวาระการประชุมใหญเร่ืองการตัดจําหนายหน้ีสูญพรอมท้ังสรุปเรื่อง

โดยยอแจงเปนหนังสือใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบกอนการประชุมใหญไมนอยกวา 7 วัน ซ่ึงในหนังสือแจงสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกนั้นตองมีรายละเอียดแนบทายดวย 

  (5) ถาท่ีประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจําหนายหน้ีสูญได จะตองมีการอนุมัติโดยมีคะแนนเสียง

เกินกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกที่มาประชุม 

  (6) เมื่อท่ีประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจําหนายหน้ีสูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา การอนุมัติ

ตัดจําหนายหน้ีสูญ เปนเพียงการปฏิบัตทิางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณ

แตอยางใด 

/คณะกรรมการดําเนินการ.. 
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  คณะกรรมการดําเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  

พิจารณาเห็นวา สอ.มช.ไดดําเนินคดี และสืบทรัพยของ นางวิไลวรรณ วรรณพร้ิง จนคดีหมดอายุความ

แลว อีกทั้งไมสามารถท่ีจะติดตามทรัพยจาก นางวิไลวรรณ วรรณพริ้ง ได จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญฯ 

เพื่อตัดจําหนายหน้ีสูญ ซึ่งมีรายละเอียดจํานวนหน้ีและการติดตามทวงถาม ดังนี้ 

 นางวิไลวรรณ วรรณพร้ิง  กูเงินจากสหกรณฯ จํานวน 129,000.00 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นเกา

พันบาทถวน)  เมื่อวันที่ 3 ตลุาคม 2545 โดยใชบุคคลค้าํประกัน คือ นางมณีรัตน หาญรักษ และ นาย

สมเพชร สิงหสา ซึ่ง นางวิไลวรรณ วรรณพริ้ง ชําระหนี้ไดตามปกติ  ตอมา นางวิไลวรรณ วรรณพร้ิง ถูก

ใหออกจากราชการ  จึงไมสามารถชําระหนี้ใหแกสหกรณได มีเงนิตนคงคางกับสหกรณ จํานวน 100,740.00 

บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน) สหกรณฯ ไดติดตามทวงถาม แต นางวิไลวรรณ วรรณพริ้ง ไมนําเงิน

มาชําระหนี้แตอยางใด สหกรณจึงไดดําเนินคดีฟองตอศาล เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2548 (คดีแพงหมายเลข

แดงที่ 5111/2548) ทุนทรัพยที่ฟองจํานวน 133,021.64 บาท (เงินตน 100,740.00 บาท และดอกเบ้ียกอน

วันฟอง 32,281.64 บาท) ในฐานความผิดตามสัญญากูเงนิ และสัญญาค้ําประกัน ศาลไดพิพากษา เมื่อวันที่ 

30 สิงหาคม 2548  ให นางวิไลวรรณ วรรณพริ้ง และ นางมณีรัตน หาญรกัษ รวมกันชําระเงิน จํานวน 

133,021.64 บาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 6.90 ตอป ของตนเงิน 100,740.00 บาท นับตั้งแตวันถัดจาก

วันฟอง จนกวาจะชําระเสร็จ    

 ในสวนของการชําระหนี้จาก นายสมเพชร สิงหสา ตามสัญญาค้ําประกัน นายสมเพชร สิงหสา ได

ชําระหน้ีที่ไดรบัโอนเปนเงินจํานวน 58,916.25 บาท ดังนั้น จึงมียอดหนี้ของ นางวิไลวรรณ วรรณพร้ิง 

คงเหลือตามสัญญา เปนจํานวน 55,076.25 บาท และสหกรณฯ ไดนําเงนิปนผลของ นายสมเพชรฯ มาหัก

ชําระหนี้อีกจํานวน 7,700.00 บาท ทําใหมีหน้ีคงเหลือตามสัญญาเงินกูนี้ จํานวน 47,376.25 บาท 

 ตั้งแตศาลสั่งให นางวิไลวรรณ วรรณพริ้ง และ นางมณีรัตน หาญรักษ ชําระหนี้แกสหกรณ บุคคล

ท้ังสองไมไดนําเงินมาชําระแตอยางใด  ซึ่งสหกรณฯ ไดทําการสืบทรัพยแลว แตไมพบทรัพยใด ๆ 

(สวน นายสมเพชร สิงหสา ถึงแกความตาย ในป 2555) คดีหมดอายุความ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 สรุป

ยอดหนี้ท่ี นางวิไลวรรณ วรรณพริ้ง มีกับสหกรณรวมเปน ดังนี้ 

 1) เงินตน 47,376.25 บาท 

 2) คาทนายความ 3,000.00 บาท 

 3) ดอกเบี้ยตามคําสั่งศาล 37,875.17 บาท 

  รวมยอดหนี้ที่ตองตัดจําหนายหนี้สูญจํานวนทั้งสิ้น  88,251.42 บาท 

  มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตัดจําหนายหน้ีสูญได การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญ 

เปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณ 

แตอยางใด 

/5.5  พิจารณาแผนงาน  .. 
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    5.5  พิจารณาแผนงาน  ประมาณการรายได และรายจาย ประจําป 2560 

 รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ กรรมการและเหรัญญิกแจงวา ตามนัยขอ 51(3) แหง

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

มีอํานาจพิจารณาและอนุมัติแผนงานและประมาณการรายจายประจําปของสหกรณ  คณะกรรมการดําเนินการ 

ในคราวประชุม คร้ังที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 จึงขอเสนอเปาหมายการดําเนินงาน ป 2560 

แผนงานและประมาณการรายไดและรายจาย ประจําป 2560 ดังนี้  (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 หนา 54-65) 

เปาหมายการดําเนินงาน ป 2560 
รายการ ยอดยกมา 

1 ม.ค. 2559 

เปาหมาย 

ป 2559 

ผลการดําเนินงาน 

ป 2559 

ผลตาง 

(ลดลง) 

เปาหมาย 

ป 2560 

เพ่ิม(ลด) 

สมาชิก (คน) 10,649 คน 10,949 คน 10,957 คน 8 คน  11,257 คน 300 คน  

ทุนดําเนินการ 8,462.08 8,937.67 7,609.89 (1,327.78) 8,023.81 413.83 

ทุนเรือนหุน 2,517.47 2,709.47 2,731.43 21.96 2,941.43 210.00 

เงินรับฝาก 5,110.05 5,350.05 3,977.56 (1,372.49) 4,157.56 180.00 

เงินใหสมาชิกกู 3,195.12 3,435.12 3,318.74 (116.38) 3,528.74 210.00 

เงนิใหสหกรณออมทรัพยอ่ืนกู 2,458.05 2,650.05 1,755.40 (894.65) 1,935.40 180.00 

ทุนสะสมและทุนสํารอง  585.13 620.13 632.99 12.86 667.99 35.00 

หนี้สินอ่ืนๆ 38.02 43.02 34.83 (8.19) 39.83 5.00 

กําไรสุทธิ 211.39 215.00 233.08 18.08 217.00 (16.08) 

 

แผนการดําเนินงานประจําป 2560 

  คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงาน ประจําป 2560 โดยมุงเนน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก   

  1.1)  บริการรับฝากเงินจากสมาชิกอยางหลากหลาย ทั้งระยะสั้น ปานกลาง และยาว 

  1.2) ใหบริการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยแกสมาชิกอายุ 35-45 ป 

  1.3) จัดสวัสดิการใหกับสมาชิกทั้งวัยทํางานและวัยเกษียณ ใหไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง 

 2) พัฒนาคุณภาพของชุมชนและสหกรณอ่ืน 

  2.1) ใหการสนับสนุนดานศาสนา ชวยเหลือสังคม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  2.2) สรางพันธมิตรกับกระบวนการสหกรณทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

/3) ดําเนินงานอยาง.. 
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 3) ดําเนินงานอยางมีมาตรฐานและยึดหลักธรรมาภิบาล 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการและการใหบริการตามมาตรฐานสากล 

  3.2) เสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากร 

  3.3) สรางบรรยากาศในการทํางานเปนทีม และสรางนวัตกรรมใหม 

  3.4) การสงเสริมธรรมาภิบาล 

 

 4) การเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  สงเสริมการใหความรูทางการเงินและการประกอบอาชีพเสริมแกสมาชิกตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายไดและคาใชจาย ประจําป 2560 กับผลการดําเนินงาน ป 2559 
รายการ ป 2559 ป 2560 

 ประมาณการ ผลการดําเนนิการ ประมาณการ 

รายได 415,537,000.00 401,329,381.32 357,291,100.00 

คาใชจาย 200,537,000.00 168,248,917.43 140,291,100.00 

ประมาณการกําไรสุทธิ 215,000,000.00 233,080,463.89 217,000,000.00 

 

สมาชิกทานหนึ่งสอบถามวา ในหนา 57 รายการที่ 1.2 คาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในป 2559 ใชไป

จํานวน 77,379.31 บาท นั้นคืออะไร และในรายการที่ 1.5 คาตอบแทนการปฏิบัติงานกรรมการ ซึ่งในป 

2560 ไดต้ังงบประมาณ จํานวน 200,000.00 บาท เพ่ือใชในการใด 

รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ กรรมการและเหรัญญิก ชี้แจงวา คาตอบแทนกรรมการ ที่

ใชไปจํานวน 77,379.31 บาท เปนคาตอบแทนของกรรมการดําเนินการชุดเดิม ในเดือนมกราคม 2559 ซึ่ง

เปนคาตอบแทนกอนที่ที่ประชุมใหญจะมีมติใหยกเลิกคาตอบแทนดังกลาว และใหจายเงินคาตอบแทน

กรรมการมาเปนโบนสัแทน 

นายจรุงศักดิ์ โชติบาง ผูจัดการชี้แจงวา ในรายการท่ี 1.5 งบประมาณท่ีกําหนดไว 200,000.00 บาท 

สําหรบัรายการนี้ เปนการจะจายเงินคาตอบแทนแกกรรมการที่ออกไปปฏิบัติงาน เชน การตรวจสอบ

หลักประกันเงินกู การไปทําสัญญาเงินกู เปนตน ซึ่งในป 2559 สอ.มช.ไมไดจายเงินในสวนนี้ หลังจากที่

ประชุมใหญมีมติ อยางไรก็ตาม ในเร่ืองการจายเงนิคาตอบแทนกรณีออกไปปฏิบัติงานดังกลาว เพ่ือความ

ชัดเจน สอ.มช.ไดทําหนังสือหารือไปยังนายทะเบียนสหกรณวา สอ.มช.จะสามารถจายเงินคาตอบแทนใหแก

กรรมการไดหรือไม กรณีท่ีกรรมการเดินทางไปตรวจสอบหลักทรัพย เดินทางไปเขาอบรมสัมมนา ซึ่ง 

นายทะเบียนสหกรณไดตอบขอหารือมาวาสามารถจายได จึงไดมีการต้ังงบประมาณสําหรับการดังกลาวไว 

 

/นายชูศักดิ์ ฆะปญญา.. 
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นายชูศกัดิ์ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม แจงวา ตามที่ไดใหคําแนะนําตอที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช.วาควรจะหารือไปยังนายทะเบียนสหกรณเก่ียวกับการจายเงินคาตอบแทน 

ดังกลาว คือกรณีออกไปตรวจสอบหลักทรัพย หรือการออกไปปฏิบัติงานของสหกรณ ซึ่งไดรับคําตอบมาวา 

สอ.มช.สามารถจายเงินคาตอบแทนไดในรูปแบบของคาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ กรณีออกไปปฏิบัติงานให

สหกรณ มิไดหมายถึงคาตอบแทนรายเดือน 

สมาชิกทานหนึ่งสอบถามวา ในป 2559 ซึ่งเปนปที่ สอ.มช.ดาํเนินกิจการครบรอบ 40 ป สอ.มช.ได

ตั้งงบประมาณไวเพ่ือจัดงานสัมมนา จัดงานทําบุญ ตลอดจนจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ป แตเหตุใด จึงมา

ตั้งงบประมาณสําหรับทําหนังสือ 40 ป มาไวในป 2560 

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยวัฒนา นาวาเจริญ รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2 แจงวา 

ในโอกาสครบรอบ 40 ป สอ.มช.ไดทําหนังสือถึงสาํนักราชเลขานุการในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยาม

ราชกุมารี เพ่ือถวายเงิน ปรากฏวา เร่ืองลาชา ลวงเลยมาจนถึงตนป 2560 ดังนั้น จึงไดตั้งงบประมาณที่จะ

ทําหนังสือครบรอบ 40 ป หลังจากที่ไดภาพถายมาแลว ซึ่งเนื้อหาของหนังสือในเรื่องอื่น ๆ ไดดําเนินการไว

เรยีบรอยแลว โดยหนังสือที่จะจัดทํานี้จะเปนการเก็บรวบรวมและเปนประวัติศาสตรของ สอ.มช. และจะมี

คุณคาตอไป 

สมาชิกทานหนึ่งเสนอวา เห็นดวยกับการจัดพิมพ แตควรจะลดจํานวนการจัดพิมพลง เนื่องจาก

เปนชวงเวลาท่ีลวงเลยมาแลว  

รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจเวชพงศธร ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการได

ขอแสดงความเห็นในฐานะสมาชิก ดังนี้ 

1) กอนการประชุมใหญสามัญ ประจําป สอ.มช.ควรจะสงวาระพิจารณาใหสมาชิกทราบลวงหนา

อยางนอย 7 วัน  

2) ในงบประมาณไมมีรายละเอียดอธิบายวา ในแตละรายการจะใชเงินอยางไร คร้ังตอไปขอใหมี

รายละเอียด 

3) กรณีหนังสือ 40 ป การจัดทําหนังสือ 40 ป เปนการบันทึกวาที่ผานมา 40 ป สอ.มช.ได

ดําเนินการอะไรบาง แตขณะนี้ สอ.มช.กําลังจะนําสิ่งที่เกิน 40 ปมาไวในหนังสือเลมนี้  ดังนั้น 

จึงขอเสนอใหยกเลิกการจัดพิมพหนังสือ 40 ป และใหไปจัดพิมพหนังสอื 45 ป แทน  

4) ในหนา 60 รายการที่ 4.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ป 2559 ตั้งงบประมาณไวจํานวน 

100,000.00 บาท และไมไดใชจาย แตในป  2560 ตั้งงบประมาณ จํานวน 298,600.00 บาท 

ซึ่งเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนของป 2559 จํานวน 198,600.00 บาท เปนงานของป 2559 และ

ไมไดจายในป 2559 แต สอ.มช.ทราบอยูแลววาไมสามารถจายไดทันในป 2559 ควรจะตั้งคาง

จายไว จะนํามาตั้งเปนงบประมาณใหม ในป 2560 ไมได เพราะผิดระบบการงบประมาณ 

/5) หนา 58 รายการที่ 1.26.. 
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5) หนา 58 รายการที่ 1.26 คาใชจายศึกษาอบรมกรรมการและเจาหนาท่ี หมวดคาใชสอย และ

หนา 60 รายการท่ี 4.1 โครงการใหความรูแกกรรมการและเจาหนาที่ ไมควรจะอยูในหมวดนี้  

6) หนา 59 รายการที่ 2.7 คาเบ้ียประกันชีวิตกรรมการและเจาหนาที่ ขอใหทําประกันเฉพาะคน

ท่ีออกไปปฏิบัติงานใหสหกรณเทานั้น 

7)   การใชจายเงินตามงบประมาณ ถึงแมที่ประชุมใหญจะมีมติอนุมัติงบประมาณแลว แตการใช

จายเงินทุกประเภทจะตองมีระเบียบรองรับการจายเงิน 

 นางบุญญาพร เมฆพัฒน ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม ชี้แจง

เพิ่มเติมวา ในกรณีการปรบัปรุงภูมิทัศนนี้ ในทางงบประมาณจะจายเม่ืองานแลวเสร็จ ดังนั้น เมื่องานแลว

เสร็จในป 2560 สามารถตั้งเปนงบประมาณป 2560 ได ซึ่งจะไมเหมือนของทางราชการ ที่เมื่อตั้งงบประมาณ 

ป 2559 ไว และเมื่องานตอเนื่องไมแลวเสร็จภายในป 2559 แตมาแลวเสร็จในป 2560 จะตองตั้งงบประมาณ

คางจายไว  

 ผูสอบบัญชีสหกรณใหความเห็นวา เมื่องานมาแลวเสร็จและตรวจรับการจาง ในป 2560 ซึ่งมา

จายในป 2560 ก็สามารถตั้งงบประมาณป  2560 ได  อยางไรก็ตาม ขอใหผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ เปนผูตัดสินวาจะเปนอยางไร 

            นางบุญญาพร เมฆพัฒน ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงวา 

เปนงานที่ตอเนื่องมาจากป 2559 ถึงแมวาจะไดตั้งงบประมาณป 2559 ไว เม่ือไมไดใช แตมาจายจริงในป 

2560 ดังนั้น ใหตั้งเปนงบประมาณในป 2560 ได 

 นายชูศักดิ์ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม แจงวา วิธีการจัดทํางบประมาณของ

สหกรณ จะไมเหมือนกับทางราชการ เม่ือมีลักษณะเชนนี้ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเปนอํานาจของท่ี

ประชุมใหญฯ หากที่ประชุมใหญฯ อนุมัติก็สามารถดําเนินการได 

 มติที่ประชุมฯ อนุมัติประมาณการรายไดและรายจาย ประจําป 2560 ตามที่เสนอ และมีมติ

เพิ่มเติม ดังนี้ 

1) คาเบ้ียประกันชีวิตกรรมการและเจาหนาที่ใหจัดทําไดเฉพาะกรรมการและเจาหนาที่ท่ีออกไป

ปฏิบัติงานนอกสถานที่  

2) ใหยกเลิกการจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ป สอ.มช. 

3) ใหยายคาใชจายศึกษาอบรมกรรมการและเจาหนาที่  และโครงการใหความรูแกกรรมการและ

เจาหนาที่ ซึ่งอยูในแผนงานบริหารไปไวที่แผนงานศึกษาและอบรม 

4) จัดทําระเบียบรองรับการจายเงินตามงบประมาณ 

 

/5.6 กําหนดวงเงิน.. 
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 5.6 กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน ประจําป 2560 

  ประธานฯ แจงวา ตามนัยขอ 51(11) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด พ.ศ. 2552 ที่ประชุมใหญมีอํานาจกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน และในการประชุม

ใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติใหสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกัน 

ประจําป 2559 เพ่ือบริการสมาชิกในวงเงนิ 750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน)   

   สําหรบัในป 2560 คณะกรรมการดาํเนินการ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 16/2559 เมื่อวันท่ี 28 

ตุลาคม 2559 มีความเห็นวา สหกรณฯ ควรจะรักษาสภาพคลอง จึงขอเสนอวงเงิน ซึ่งสหกรณอาจกูยืม

และคํ้าประกันประจําป 2560 คือจํานวน 750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน) 

  มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคํ้าประกันประจําป 2560 

จํานวน 750,000,000.00 บาท  (เจ็ดรอยหาสิบลานบาทถวน) 

 

 5.7 ขออนุมัติวงเงินฝากหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเห็นชอบ 

   ประธานฯ  เสนอวา ตามขอ 62(7) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดให สหกรณ

อาจฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด ซึ่งตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ ลงวันที่ 

3 กรกฎาคม 2558 กําหนดในขอ 3 และขอ 4 ดงันี้ 
  ขอ 3 เงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี 

   (1)  บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 

   (2)  ต๋ัวแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่ธนาคาร เปนผูสลักหลัง 

หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ท่ีธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 

(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบรษิัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซ่ึงสถาบันคุมครอง

เงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

   (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยท่ี

ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ

ในหนี้ท่ีนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิ์ในหน้ีน้ันไดรับการจัด

อันดับความนาเชื่อถือต้ังแตระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   (6) หุนกูท่ีมีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธ์ิ ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแตระดับ A- ขึ้นไป จาก

บริษัทจัดอันดบัความนาเชื่อถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

   (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐในตรีและอยูในการ

กํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 

  ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3(7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ และตองผาน

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

/คณะกรรมการดําเนินการ.. 
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  คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมคร้ังที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณา

แลวเห็นสมควร กําหนดวงเงินฝากหรือลงทุนตามขอ 3(7) ภายในวงเงินไมเกิน 450 ลานบาท (สี่รอยหาสิบลาน

บาทถวน) ซึ่งไมเกินเงินทุนสํารองของสหกรณ ทั้งนี้ การนําเงินไปฝากหรือลงทุนจะตองผานการอนุมัติจากท่ี

ประชุมใหญกอนรวมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอีกครั้งหนึ่งดวย 

 มติที่ประชุมฯ   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติวงเงินฝากหรือลงทุน ตามที่เสนอ 

 

 5.8  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560 

 ประธานฯ เสนอวา ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และขอ 73 แหง 

ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 กําหนดวา “ที่ประชุมใหญเลือกตั้ง  

ผูทรงคุณวุฒิในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณคนหนึ่ง หรือหลายคนใหเปน

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ” ประกอบกับตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ พ.ศ. 2558 และระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด วาดวยผูตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ พ.ศ. 2558 กําหนดใหสหกรณเลือกผูตรวจสอบกิจการจากสมาชิกท่ีไมผิดนัดชําระหนี้ใน 1 ป 

ท่ีผานมา หรือบุคคลภายนอก จํานวนไมเกิน 2 คน โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 5.8.1  ตองมีความรู ความสามารถ หรือมีประสบการณในดานการเงินและบัญชี ธุรกิจการเงิน 

การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ และ

สามารถปรับใชวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่จําเปนในการตรวจสอบบัญชีของสหกรณได หรือ 

 5.8.2 ตองมีความรู ความสามารถ ความเขาใจหลักการบริหาร หรือมีประสบการณในดานบริหาร

และการปฏิบัติการในเทคนิคสมัยใหม รวมทั้งสามารถวิเคราะหและประเมินผลการบริหารงานได 

 สมาชิกทานหนึ่งเสนอ อาจารย ดร.เอ้ือบุญ เอกะสิงห เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี 

 สมาชิกอีกทานหนึ่งเสนอ รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร เปนผูตรวจสอบกิจการ

ดานบริหารและปฏิบัติการ 

           นางบุญญาพร เมฆพัฒน ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงวา กรม

ตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ ป 2559 สาระสําคัญกําหนดวา ผู

ท่ีจะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณได จะตองผานการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ โดย

หลักสูตรน้ันจะตองไดรับการรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 นายชูศักดิ์ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากระเบียบวาดวย

การตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 ดังกลาว ไดกําหนดใหผูท่ีจะเปนผูตรวจสอบกิจการจะตองผาน

การอบรมนั้น ปรากฏวา มีหลาย ๆ สหกรณ ไมมีผูที่มีคุณสมบัติดังกลาว นายทะเบียนสหกรณ จึงอนุโลมให

ผูที่ยังไมผานการอบรม แตเปนผูตรวจสอบกิจการในปกอนหนานี้ใหสามารถเปนผูตรวจสอบกิจการตอไปได 

/มติที่ประชุมฯ.. 
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 มติที่ประชุมฯ เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 ดังนี้ 

 1) อาจารย ดร.เอ้ือบุญ เอกะสิงห เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี โดยไดรับคา 

    ตอบแทนในอัตราเดือนละ 6,000.00 บาท   

2) รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร เปนผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและ

ปฏิบัติการ โดยไดรับคาตอบแทนในอัตราเดือนละ  6,000.00 บาท 

รองศาสตราจารย นายแพทยวัชระ รุจิเวชพงศธร กลาวขอบคุณสมาชิกที่ไดใหความไววางใจในการ

เปนผูตรวจสอบกิจการ ยินดีรับเปนผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ แตไมขอรับเงินคาตอบแทน  

อยางไรก็ตาม สอ.มช.มีสมาชิกเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ เปนผูที่มีความรูดานการตรวจสอบ

ภายใน จึงขอเชิญชวนสมาชิกมาชวยกันบริหารและพัฒนาสหกรณ จึงขอใหเปดโอกาสใหสมาชิกสหกรณที่มี

ความรูความสามารถ ที่มปีระสบการณไดไปเขาอบรม เพื่อสรางคนใหมมาชวยกันดูแลสหกรณ 

 

5.9 แตงตั้งผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2560 

 ประธานฯ เสนอวา ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑการมอบหมายสหกรณให

ผูสอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี พ.ศ. 2555 กําหนดใหสหกรณที่มีทุนของสหกรณเกิน 50 ลานบาทขึ้น

ไป จะตองจางผูสอบบัญชีไดรับอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณนั้น   

 ในการสอบบัญชี สอ.มช.ประจําป 2560 มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีมา 2 ราย  ดังนี ้    

  1)  นางชมพูนุท บัวจีน สํานักงานตรวจสอบบัญชี ไทยออดิทเตอรกรุป 

  2) นางสาวสายชล ฉิมพลี    สํานักงานสอบบัญชี เอส ซี ซ ีออดิท 

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

คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ไดพิจารณาเสนอ 

นางชมพูนุท บัวจีน สํานักงานตรวจสอบบัญชี ไทยออดิทเตอรกรุป เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2560 เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวน และเสนอคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีต่ําสุด คือ 140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถวน)  

 มติที่ประชุมฯ มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง นางชมพูนุท บัวจีน เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ประจําป 2560 ตามที่เสนอ 
 

 5.10 เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 และเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ 

      รองศาสตราจารย ทันตแพทยทะนง  ฉัตรอุทัย ประธานฯ แจงวา คณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช. 

ชุดที่ 42  จะหมดวาระในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางทานไดดํารงตําแหนงมา 1 

วาระ และบางทานไดดํารงตําแหนง มาครบ 2 วาระ ซึ่งผูดํารงตําแหนงมาครบ 2 วาระแลว จะตองเวนการเปน

กรรมการอยางนอย 1 ป  กรรมการที่หมดวาระ ในชุดที่ 42 มีรายชื่อดังน้ี  

/1.  กรรมการผูแทนจากมหาวิทยาลัย  .. 
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  1.  กรรมการผูแทนจากมหาวิทยาลัย   

   1.1 กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

    1) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ     รองอธิการบดีฝายบริหารการเงินและทรัพยสิน (1 วาระ)

    2) ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยวัฒนา นาวาเจริญ   คณบดีคณะแพทยศาสตร (1 วาระ) 

    3) รองศาสตราจารย ดร.คมสัน สุริยะ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม (วาระที่ 2 ปท่ี 1) 

            (ซึ่งไดลาออกจากการเปนกรรมการ ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2559) 

   1.2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

    1) รองศาสตราจารย ทันตแพทยทะนง  ฉัตรอุทัย   สมาชิกเดิม (สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร) 

      ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ (2 วาระ) 

    2) รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ     สังกัดคณะบริหารธุรกิจ 

ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (1 วาระ)  

  2. กรรมการผูแทนกลุมงาน   

   2.1 ผูชวยศาสตราจารยสมคิด สลัดยะนันท กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 1 (1 วาระ) 

   2.2 นายประหยัด  กาวิชัย กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (1 วาระ) 

   2.3 ดร.สมทบ พาจรทิศ กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (2 วาระ)  

   สหกรณไดดําเนินการตาม ขอ 8 แหงระเบียบ สอ.มช.วาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ดําเนินการ พ.ศ. 2558 โดยมีหนังสือรองขอตอมหาวิทยาลัยในการสรรหาบุคคลจากที่ประชุมผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนกรรมการผูแทนผูบริหาร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนบุคคลเดิมท่ีครบวาระ 

และลาออก รวมจํานวน 6 คน 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดเสนอชื่อบุคคลเขารวมเปนกรรมการดําเนินการ สอ.มช.ชุดท่ี 43 ดังนี้ 

 กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

   1) รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ  อยูสขุ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 

       นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

   2) รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ   คณบดีคณะทันตพทยศาสตร  

   3) รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานฝายสื่อสารองคกร 

และนักศึกษาเกาสัมพันธ และคณบดีคณะการ

สื่อสารมวลชน 

   4) รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร 

                  (กรรมการ ลําดับ 3-4 จะถือวาเปนวาระท่ี 1 ปท่ี 2) 

 

/กรรมการผูทรงคุณวุฒิ.. 
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  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

   1) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค สังกัดคณะนิติศาสตร    

       ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ (วาระท่ี 1 ปที่ 1) 

   2) รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิสังกัดคณะบริหารธุรกิจ 

      ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (วาระท่ี 2 ปท่ี 1)  

สําหรับกรรมการผูแทนกลุมงาน ตามขอ 2.   สอ.มช.ไดดําเนินการสรรหากรรมการตามระเบียบ

วาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2558 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมี 

นายเกษม เรือนนอย เปนประธานกรรมการสรรหา  ทําการสรรหากรรมการจากการออกเสียงของสมาชิก

โดยทางไปรษณีย(สมาชิกเดิม) สรรหาลวงหนาระหวางวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 และสรรหา  

ณ หนวยงานที่สมาชิกสังกัด เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ผลปรากฏวา ผูท่ีไดรับการสรรหาเปนผูแทน

กลุมงาน 3 คน จาก 2 กลุมงาน มีดังนี้ 

 1)  ผูแทนกลุมงานที่ 1 (กลมงานขาราชการตําแหนงวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) 

ไดแก รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ  สังกัดคณะเศรษฐศาสตร 

 2)  ผูแทนกลุมงานที่ 2 (กลุมงานขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ กลุมปฏิบัติการและวิชาชีพ) ไดแก 

  2.1) นายเดชา  พรึงลําภู  สมาชิกเดิม (สังกัดสํานักงานมหาวิทยาลัย) 

  2.2) นายประหยัด  กาวิชัย สมาชิกเดิม (สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร) 

 จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพจิารณา 

  1. เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน ดังนี้ 

   1)  รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ  อยูสุข 

   2) รองศาสตราจารย ทนัตแพทย ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ 

   3) รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล  

   4) รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล    

   5) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค 

   6) รองศาสตราจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ  

   7) รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ 

   8) นายเดชา  พรึงลําภู 

   9) นายประหยัด  กาวิชัย  

 

 

/2.  เลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ.. 
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 2.  เลือกตั้งประธานกรรมการดาํเนินการ จากผูที่จะเปนกรรมการดําเนินการในชุดท่ี 43  

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบฯ จึงเสนอที่ประชุมใหญเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ 

จํานวน 1 คน จากผูที่เปนกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 43 ซึ่งมีผูท่ีมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกําหนด ดังมี

รายชื่อตอไปน้ี 

  1) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค 

  2) รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ 

  3) รองศาสตราจารยธีรภัทร วรรณฤมล 

  4) รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล   

  5) ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ 

  6) รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ   

  7) รองศาสตราจารย ดร.สิริวุฒิ  บูรณพิร 

  8) รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ  อยูสุข 

  ปรากฏวา ไดมีสมาชิกเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการดําเนินการ สอ.มช. รวม 2 

ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และ ผูชวยศาสตราจารยปฐม  ปฐมธนพงศ   

แต รองศาสตราจารย ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ไดเสนอขอถอนตัว เนื่องจากยังไมมีความพรอม   

  มติที่ประชุมฯ  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ 

1) เลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ จํานวน 9 คน ดังมีรายนามตามที่เสนอ 

2) เลือกตั้ง ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ เปนประธานกรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดที่ 43 

 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอื่น ๆ  

 6.1 กรณีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ใหสหกรณไปทัศนศึกษาโดยไมเสีย

คาใชจายในกรณีท่ีนําเงินไปฝากหรือลงทุนท่ีชุมนุมฯ 

  สมาชิกทานหนึ่งใหขอมูลและสอบถามวา ตามที่สมาชิกไดนําเงินไปฝากที่ สอ.มช. และ สอ.

มช.ไดนําเงินน้ันไปฝากตอที่ชุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งในการนําเงินไปฝาก 

นอกจาก สอ.มช.จะไดรับดอกเบี้ยจากชุมนุมฯ แลว ชุมนุมฯ ยังไดใหไปทัศนศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 

ซึ่งกรรมการและเจาหนาท่ีไดเดินทางไปทัศนศึกษาดังกลาว จึงขอสอบถามวา เงินดังกลาวเปนเงินที่

สมาชิกนําไปฝากไวที่สหกรณ เหตุใดจึงไมใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการไปทัศนศึกษาดังกลาวดวย 

  ประธานฯ แจงวา ในการนําเงินไปฝากหรอืลงทุนในที่ใด กรรมการดําเนินการจะเปนผูพิจารณา  

ซึ่ง สอ.มช.ไดนําเงินไปใหสหกรณอื่นกู นําไปฝากสถาบันการเงิน หรือที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย  จํากัด ซึ่งใหอัตราดอกเบี้ยที่ดีระดับหนึ่ง สอ.มช.จะนําดอกเบ้ียนั้นจายใหแก 

 

/สมาชิก.. 
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สมาชิก การนําเงินไปฝากหรือลงทุนกรรมการดําเนินการไดมีสวนในการรับผิดชอบตอการนําเงินไปลงทุน

ดังนั้น จึงเห็นวาการที่ใหกรรมการและเจาหนาท่ีไปทัศนศกึษาเปนสิ่งที่ชอบธรรมและสามารถกระทําได 

  สมาชิกทานหนึ่งใหความเห็นวา สมาชิกควรจะมีสวนไดรบัสิทธิการไปทัศนศึกษาดวย อยางไรก็ตาม 

หากสมาชิกไดรับสิทธ์ิการไปรวมทัศนศึกษา และตอมาการนําเงินไปลงทุนที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ มี

ปญหา สมาชิกจะตองรวมรับผิดชอบดวยหรือไม 

  สมาชิกทานหนึ่งใหความเห็นวา เห็นดวยที่จะใหมีการแบงใหสมาชิกไดไปทัศนศึกษา 

ณ ตางประเทศดังกลาวดวย โดยอาจจะจับฉลากในวันนี้ หรือกําหนดเปนอยางอ่ืน ซึ่งจํานวนอาจ

แบงเปนอยางละครึ่ง ซึ่งในการจับฉลาก ควรจะมีรายขื่อสํารองไวดวย 

  ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ รองประธานกรรมการคนที่ 1 จึงขอความเห็นจากที่

ประชุมวา จะใหจับฉลากในวันนี้ โดยนํารายชื่อจากสมาชิกที่เขาประชุมใหญฯ หรือจับฉลากในวันหลัง 

โดยนาํรายขื่อสมาชิกทั้งหมดมาจับฉลากในภายหลัง 

 มติที่ประชุมฯ กรณีท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดใหสิทธ์ิแกสหกรณใน

การเดินทางไปทัศนศึกษาตางประเทศ ใหสมาชิกไดมีสวนในการไดรับสิทธ์ินั้นดวย โดยเปนของสมาชิก

คร่ึงหนึ่ง และเปนของกรรมการกับเจาหนาที่คร่ึงหนึ่ง ซึ่งในการคัดเลือกสมาชิกนั้น ใหทําการจับฉลาก

จากสมาชิกทั้งหมด  

 

 6.2  การแกไขขอบังคับกรณีกรรมการไมเขาประชุม และการหารือไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  สมาชิกทานหน่ึงใหความเห็นวา ตามที่ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการไดให

ขอมูลวากรรมการ สอ.มช.ขาดประชุมจํานวน 12 ครั้ง และ 16 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 17 คร้ัง  

ถือวาเปนจํานวนคอนขางมาก นอกจากนี้ กรรมการที่ไดรบัการสรรหามาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมสวนใหญ

ไมมีเวลา ดังนั้น จึงขอเสนอ ดังนี้ 

1) ควรจะแกไขขอบังคับเพื่อกําหนดใหกรรมการที่ขาดประชุมติดตอกัน 3 ครั้ง โดยไมมี

เหตุอันควร พนสภาพจากการเปนกรรมการ 

2) ทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อลดจํานวนกรรมการที่มาจากการสรรหาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากกรรมการสวนใหญเปนระดับผูบริหารและไมมีเวลา

มารวมประชุมกับสหกรณ จากเดิมมี 8 คน ใหเหลือจํานวน 5 คน 

3) กรณีกรรมการเดินทางออกไปปฏิบัติงาน หรือไปเย่ียมเยียนสหกรณลูกหนี้นั้นสามารถ

เบิกคาเบี้ยเลี้ยงไดหรือไม เพราะเทาที่ทราบหลาย ๆ  สหกรณสามารถเบิกคาเบี้ยเล้ียงได 

 มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขขอบังคับสําหรับปตอไป โดยกําหนดวา หาก

กรรมการทานใดขาดการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการ 3 คร้ังตดิตอกัน โดยไมมีเหตุอันควร ใหถือวา 

พนสภาพจากการเปนกรรมการ  

/สําหรับการขอลด.. 
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 สําหรับการขอลดจํานวนกรรมการที่มาจากการสรรหาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมนั้น เกี่ยวกับเรื่อง

ดังกลาว ประธานฯ จะขอหารือและปรึกษากับมหาวิทยาลัยเชียงใหมกอน  รวมทั้งการไมเขารวมประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินการท่ีมาจากมหาวิทยาลัย จะไดนําแจงมหาวิทยาลัยเชียงใหมทราบตอไป 

 นายชูศักด์ิ ฆะปญญา ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม แจงวา การพนจากตําแหนงของกรรมการ

จะตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ โดยการแกไขขอบังคับ  สําหรับจํานวนกรรมการจะเปลี่ยนแปลง

อยางไร ควรจะไปแกไขระเบียบวาดวยการสรรหากรรมการดําเนินการ ซึ่งจะตองนําเสนอตอที่ประชุมใหญ

เชนเดียวกัน 

 

 6.3 รับสมัครสมาชิกเขาอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

  ประธานฯ แจงวา ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกําหนดคุณสมบัติผูที่จะมาเปน        ผู

ตรวจสอบกิจการ จะตองผานการอบรมในหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณไดให

การรับรองนั้น ดังนั้น เพ่ือเตรียมการใหสมาชิกที่สนใจมาเปนผูตรวจสอบกิจการฯ คณะกรรมการ

ดําเนินการ สอ.มช.ไดมีมติอนุมัติใหสมาชิกสมัครเขาอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการที่จัดขึ้นใน

จังหวัดเชียงใหม โดย สอ.มช.เปนผูออกคาใชจาย จํานวน 5 คน  ซึ่งจะไดประชาสัมพันธใหสมาชิก

ทราบตอไป 

  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 18.15 น. 

 

 

ลงชื่อ สุรชาติ สุวรรณ ลงชื่อ สวัสดิ์  โฆสิโต 

  (นายสุรชาติ สุวรรณ)  (นายสวัสด์ิ  โฆสิโต)  

  กรรมการและเลขานุการ  ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ผูบันทึกรายงานการประชุม 

  ลงชื่อ ธนัท  จันทรดี 

    (นายธนัท  จันทรดี)  

   ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

  ลงชื่อ วสุ  ละอองศรี 

     (นายวสุ  ละอองศรี)   

               ผูตรวจรายงานการประชุม   


