ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
สหกรณ์อ อมทรัพย์พนั กงานส่วนท้อ งถิ่น สระบุรี จากัด ได้จัด ตั้งสหกรณ์อ อมทรัพย์
พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546
เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.006046 โดยมี พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหน้าพระลาน เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสหกรณ์ จึงได้จัดคณะผู้จัดตั้ง ของสหกรณ์ขึ้นมา ซึ่งมี
คณะผู้จัดตั้ง จานวน 13 คน เดิมสหกรณ์ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตาบลสระบุรี จากัด”
ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 เป็น
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด” คณะกรรมการ 13 คน ไม่ได้จัดจ้างฝ่ายจัดการ
ไม่มีสานักงานเป็นของตนเอง อาศัยที่ทาการของส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขวาง
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นสานักงานสหกรณ์ต่อมาสหกรณ์ได้มีสมาชิกผู้ก่อตั้งครั้งแรก จานวน
231 คนครั้งแรกได้ตั้งสานักงานอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ขวาง อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ปัจจุบัน ได้ย้ายสานักงานมาอยู่ที่ 599/5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 18000 และได้นัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จานวน 132 คน
นับตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด สระบุ รี ทั้ ง สิ้ น 1,239
ราย มี เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
211,259,704.15 บาท จานวนหุ้นของสมาชิก 59,902,240.00 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก
21,117,702.00 บาท จากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นเงินกูยืม 121,398,724.00 บาท เงินรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น 4,000,000.00 บาท ในปัจจุบันสหกรณ์ดาเนินธุรกิจรับฝากเงินและให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อ
บาบัดและเทาบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นแหล่งเงินทุน และ
บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม และสมาชิกสืบเนื่องไป

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
The Person in Charge Subdistrict Administrative Organization
Saving And Credit Cooperative,Limited
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
กล่าวแนะนาผู้มีเกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2560
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม “สวนริมเขา” ศูนย์โอท็อป (OTOP)
**************************************
รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม
1. พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์

พรพิมล

ประธานกรรมการฯ

2. นายสุชาติ

เขตเมืองปัก

รองประธานกรรมการฯ

3. นางสาวส่องแสง

สาอางค์อนิ ทร์

รองประธานกรรมการฯ

4. นายสุขสันต์

สุขสม

เลขานุการ

5. นายวัฒนกูล

เจริญสุข

เหรัญญิก

6. นางละอองดาว

เกษดี

กรรมการ

7. นางกฤษณา

พรพิมล

กรรมการ

8. นางสาวศิรัญญา

ภาษี

กรรมการ

9. นายศดิศ

ฟ้าบรรเจิด

กรรมการ

10. นายบุญส่ง

ยอดแก้ว

กรรมการ

11. พ.อ.อ.มณฑป

บุญธรรม

กรรมการ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด อีก จานวน 462 คน
รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. นางสาวราตรี

บุราณสาร

ติดภารกิจ

2. น.ต.คมกฤช

คัมภีระ

ติดภารกิจ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบันเทิง

บัวโฉม

ที่ปรึกษา

2. นายนิทัศน์

กลิ่นประทุม

ที่ปรึกษา

3. นางสมสุข

ฐานะวร

ผูต้ รวจสอบกิจการ

4. นางกนกรัตน์

จิว๋ แหยม

ผูต้ รวจสอบกิจการ

5. นายสมศักดิ์

มั่งมี

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

6. น.ส.กัญจน์ชญา

ทองมา

รองผู้จัดการ

7. น.ส.ดวงพร

ทองอุ่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8. น.ส.สุพรรษา

รางแดง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

9. น.ส.ปริฉัตร

มูลฟัก

เจ้าหน้าที่การเงิน

10.น.ส.สุณี

ทิมปถัมภ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประธานกรรมการฯ

สระบุรี จากัด ที่มาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปีในวันนีทุกท่านครับ
และในการประชุมวันนีเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านสืบ รอดประเสริฐ
อดีตผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี ผูท้ รงคุณวุฒิ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี มาเป็น
ประธานกล่าวเปิดงานประชุมสามัญประจาปี 2560 ในครังนี

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ปีนีเป็นปีท่ี 9 ที่สหกรณ์จัดกิจกรรมมอบทุนเรียนดีให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์

ประธานกรรมการฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ และเป็นขวัญกาลังใจ
ให้แก่เด็กๆ จานวน 74 ทุนๆ ละ 1,000 บาท จึงเรียนมาในที่ประชุมใหญ่ให้แก่
สมาชิกรับทราบ
ระดับชั้นประถม
1.ด.ช.กฤศณัฏฐ์ กูลกิจจรัสชัย

ร.ร.เทศบาล 10

2.ด.ช.ภีมวัจน์ คงรื่นเริง

ร.ร.เทศบาล 10

3.ด.ช.อภิวชิ ญ์ เรือนจันทร์

ร.ร.อนุบาลเกือวิทยา

4.ด.ญ.ณัฐนิชา ตริตรอง

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

5.ด.ญชญาณิศา ลาภสิบ

ร.ร.อนุบาลยุววิยา

6.ด.ญ.ศุภิสรา วิชยั ดิษฐ

ร.ร.แสงวิทยา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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7.ด.ญ.สุกฤตา ยอดแก้ว

ร.ร.หนองแซงศีลวุฒาจารย์

8.ด.ญ.นภัสสร แขกเพ็ชร์

ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา

9.ด.ญ.พิชามญชุ์ ปั้นทอง

ร.ร.พีระวิทยา

10.ด.ญ.พัทธนันท์ ชืน่ บุญ

ร.ร.วัดไก่เส่า

11.ด.ญ.จันทกานติ์ อุ่นอก

ร.ร.พีระวิทยา

12.ด.ช.ณธรรศ แสงชาลี

ร.ร.แสงวิทยา

13.ด.ญ.สุพิชฌาย์ ศิริปี

ร.ร.เทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บารุง

14.ด.ญ.นลพรรณ จันทร์ผ่อง

ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา

15.ด.ช.ภูตะวัน พฤกษา

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

16.ด.ญ.ปูชิดา รางแดง

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

17.ด.ญ.ศุภากร สกุลไทย

ร.ร.วัดถาเต่า

18.ด.ญ.สุธิมา แพงดวงแก้ว

ร.ร.จารัสวิทยา

19.ด.ช.ธนโชติ ควรชม

ร.ร.อนุบาลเสาไห้

20.ด.ช.ณัฏฐ์ฐาณพ ลาวัลย์

ร.ร.บารุงวิทยา

21.ด.ช.ปวีกรณ์ ดวงศิริ

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

22.ด.ญ.วิรามร จิตตะ

ร.ร.เกตุพิชยั วิทยา สระบุรี

23.ด.ญ.ณัฏฐชา คงมั่น

ร.ร.บ้านคลองม่วงเหนือ

24.ด.ญนันทัชพร ปานนท์

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

25.ด.ช.วชิวิชญ์ พรมมาสถิต

ร.ร.แสงวิทยา

26.ด.ญ.สุธีธิดา สุขศิลา

ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง

27.ด.ช.ภัทรชัย คนคม

ร.ร.เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสกฤษฏ์)

28.ด.ช.ฐปนวัฒน์ อ่วมศิริ

ร.ร.สกุลศึกษา

29.ด.ช.กรวิชญ์ บุตรแก้ว

ร.ร.อนุบาลศาลาแดง

30.ด.ญ.ปุณยาพร กิจจานนท์

ร.ร.บ้านหลังเขา

31.ด.ญ.สุชญา สีหะวงษ์

ร.ร.รุ่งอรุณวิทยา

32.ด.ญ.วิชุดา ไผทรัตน์

ร.ร.บ้านเขาดินใต้

33.ด.ญ.มธุรดา ไปนอก

ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลียงโคนม

34.ด.ญ.พิรญาณ์ การสมโชค

ร.ร.วัดหัวหิน

35.ด.ญ.ชนิกานต์ ตรีวุธ

ร.ร.มาลาสวรรค์พทิ ยา

36.ด.ญจรูญลักษณ์ นาพวก

ร.ร.มาลาสวรรค์พทิ ยา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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37.ด.ญ.ศรัญญาวดี เหมือนใจ

ร.ร.วัดทุ่งแฝก

38.ด.ช.ธาวินวัตต์ ตียะพาณิชย์

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

39.ด.ญ.กัณฐิกา พาชีชีพ

ร.ร.อนุบาลลพบุรี

40.ด.ช.ปิยะทัศน์ พิมาน

ร.ร.อนุบาลเสาไห้

41.ด.ช.ณัฐภัทร ครองบุญ

ร.ร.อนุบาลบุญเกือวิทยา

42.ด.ช.เจตนิพิฐ ทรงธรรม

ร.ร.รอดณรงค์ศกึ ษา

43.ด.ญ.กุลธิดา สุมาลัย

ร.ร.จารัสวิทยา

44.ด.ช.อภิวันท์ คาสุวรรณ์

ร.ร.บ้านหลังเขา

45.ด.ช.จาฏุพัฒน์ คงประโยชน์

ร.ร.เกตุพิชยั วิทยา สระบุรี

46.ด.ญ.สุริยริ์ดนย์ เทศมหา

ร.ร.เทศบาล 4หนองแคอนุสรณ์

47.ด.ช.ปิยวัช ลิมปิทีป

ร.ร.ไพฑูรย์วิทยา

48.ด.ญ.สุภัทรา กินนรี

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

49.ด.ญ.ปราริตา บุศดิลก

ร.ร.จารัสวิทยา

50.ด.ญ.เตชินี วิรตั ิ

ร.ร.อนุบาลยุววิยา

51.ด.ญ.รวีพร ระยะ

ร.ร.อนุบาลเสาไห้

52.ด.ญ.พัชรวดี สาริกา

ร.ร.จารัสวิทยา

53.ด.ญ.อาทิตยา พูลศิลป์

ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์

54.ด.ช.ธนวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

55.ด.ช.สุภัทรชัย เขียวแฉล้ม

ร.ร.อนุบาลเสาไห้

56.ด.ช.พัชรพฤกษ์ ทองอร่าม

ร.ร.อนุบาลสระบุรี

57.ด.ช.ฐปนนนท์ เนื่องกันทา

ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา

58.ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ อุดรพงษ์

ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง

59.ด.ญ.ปริณดา ขันทรูป

ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา (พระพุทธบาท)

60.ด.ญ.พิมพ์ธีมา ศรีคาวงษ์

ร.ร.แสนโกศิกนุสรณ์

ระดับมัธยมศึกษา
1.ด.ญ.จุฑานภัสร์ ฟ้าบรรเจิด

ร.ร.วินติ ศึกษา จ.ลพบุรี

2.น.ส.กัลยา บารุงราษฎร์

ร.ร.อาชีวศึกษา

3.ด.ช.ศุภโชค ระวันประโคน

ร.ร.สาธิตมหาลัยราชภัฏ พระนครศีรอยุธยา

4.ด.ช.กิตติคณ
ุ อานาคะ

ร.ร.สระบุรวี ิทยาคม

5.ด.ช.กรธัช อินทรฤทธิ์

ร.ร.สระบุรวี ิทยาคม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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6.น.ส.พชรพร ภู่พานิช

ร.ร.นครนายกวิทยาคม

7.น.ส.ณัฐวรรธน์ พันธุ์นิยม

ร.ร.เทพศิรนิ ทร์ พุแค

8.ด.ช.รณพร วันทา

ร.ร.มวกเหล็กวิทยา

9.น.ส.กัญญพัชร สุโขทัย

ร.ร.โคกกระท้อนกิตติวฒ
ุ ิวิทยา

10.ด.ช.คุณัชญ์ ขุนทอง

ร.ร.สรกิจพิทยา

11.ด.ญ.ชนิกา บุตรเมือง

ร.ร.เสาไห้วิมลวิทยานุกลู

12.น.ส.นภัสกร เกษดี

ร.ร.แก่งคอยวิทยา

13.น.ส.อติมา ชาวนาเป้า

ร.ร.สระบุรวี ิทยาคม

14.ด.ช.ภูมิพศิน สุขสม

ร.ร.สระบุรวี ิทยาคม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ประธานกรรมการฯ

ที่ผา่ นมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 4 ถึงหน้าที่ 26 ตามหนังสือ
รายงานกิจการ ขอมติจากที่ประชุมรับรองด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติรับรองการรายงานการประชุม

ระเบียบวาระ 3

เรื่องรับทราบผลการดาเนินการ ประจาปี 2560

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล เรียน สมาชิกทุกท่านขอรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชี 2560 เป็นปีที่
ประธานกรรมการฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด ได้พัฒนาตัวเองทังในด้าน
การให้บริการแก่สมาชิก การติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์อื่นความสาเร็จของสหกรณ์
ที่ได้รับ เห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ท่เี พิ่มขึน ประสิทธิภาพ
ในการทากาไร สูงกว่าปีก่อนและปีนีเรามีกาไรมากขึนกว่าทุกปี ผลการดาเนินงาน
ในภาพรวมตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560 มีดังนี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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1. สมาชิกภาพ
จานวนสมาชิก เมื่อสินปี 2559 มีสมาชิกคงเหลือ

จานวน

770

ราย

บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2560

จานวน

149

ราย

ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2560

จานวน

78

ราย

คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จานวน

841

ราย

2. ทุนเรือนหุ้น
สินปี 2559 สมาชิกถือหุน้ สหกรณ์เป็นเงิน 30,174,630.00 บาท และคงเหลือทุนเรือน
หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จานวน 40,879,850.00 บาท
3. เงินรับฝาก
ปี 2560 อัตราดอกเบียเงินฝาก ในอัตราดอกเบียเงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 4 ต่อปี
อัตราดอกเบียเงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ร้อยละ 4.5 ต่อปี สหกรณ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภท คือเงินรับฝากออมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ณ 31 ธันวาคม 2560 รวมทังสิน จานวน 23,037,655.34 บาท มีเงินรับฝากสูงกว่าปี
ก่อน จานวน 8,778,920.22 บาท
4. เงินให้กู้แก่สมาชิก
สหกรณ์มีเงินให้กู้สมาชิก 4 ประเภท คือ
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน

จานวน

7,130,362.00

บาท

เงินกู้สามัญ

จานวน

133,693,484.84

บาท

เงินกู้พิเศษ

จานวน

11,997.00

บาท

เงินกู้ทุนการศึกษา

จานวน

619,647.00

บาท

5. เงินกู้ยืม
ในระหว่างปี 2560 กู้เงินระยะยาว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน
20,000,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากัด 5,405,337.76 บาท สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์

จากัด 4,490,474.65 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จากัด

7,460,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด 19,166,666.00

บาท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จากัด 41,779,900.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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6. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปีบัญชี

2560

สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบียรับ

และผลตอบแทนจากการลงทุน

9,970,418.68 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 17,900.00 บาท รายได้ค่าปรับ 41,392.00 บาท รายได้ค่าทวงถาม
4,700.00 บาท รายได้อื่น 1,712.52 บาท รายได้เฉลี่ยคืน 17,288.76 บาท ดอกเบียรับตามคาพิพากษา 58,174.73
บาท

รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์

1,415.00

3,765,431.31 บาท ค่าใช้จ่ายในดาเนินงาน 2,456,838.27

บาท

และค่าใช้จ่ายดอกเบียและการลงทุน

บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการดาเนินการและหนีสงสัยจะสูญ ได้รับคืน 866,561.65 บาท เมื่อนาค่าใช้จ่ายหักออกจากรายการได้
แล้วสหกรณ์ฯ มีกาไรสุทธิ 4,757,293.76 บาท
7. จานวนคณะกรรมการดาเนินการฯ มีคณะกรรมการดาเนินการฯ จานวน 13 คน
8. ระยะเวลาดาเนินการ มีระยะเวลา ดาเนินงาน 12 เดือน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหน้าที่ 46 ถึงหน้าที่ 50 จึงเรียนมาในที่ประชุมใหญ่ ให้สมาชิกรับทราบ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องรับทราบรายงานของผูต้ รวจกิจการ ประจาปี 2560

น.ส.สมสุข ฐานะวร

เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ตามมติ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ประจาปี 2559
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเลือกตังข้าพเจ้าเป็นผูต้ รวจกิจการประจาปีบัญชี
สินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนัน จึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบประจาปีโดยสรุป ดังนี

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการการดาเนินงาน
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธกี ารตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
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2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
ทีก่ าหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการดาเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 770 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิม่ ขึน 149 คน ลาออกจาก
สหกรณ์ 78 คน สมาชิกคงเหลือวันสินปี 841 คน ในวันสินปีสหกรณ์มีทุนดาเนินงาน ทังสิน 149,192,794.99 บาท
และในรอบปีสหกรณ์มรี ายได้ทงสิ
ั น 10,113,001.69 บาท ค่าใช้จ่าย 5,355,707.93 บาท มีกาไรสุทธิ 4,757,293.76
บาท เพิ่มขึนจากปีก่อน 2,218,491.71 บาท
3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
- สหกรณ์ฯ ได้มกี ารกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมต่างๆ สาหรับปีทาง
บัญชีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเหมาะสมกับการดดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- มีการปรับเปลีย่ นระเบียบ ข้อบังคับ และมติท่ปี ระชุมบ่อยครัง ทาให้เจ้าหน้าที่ ผูท้ ่ี
ปฏิบัติงานและสมาชิกสหกรณ์ มีความสับสน และเข้าใจผิดพลาดในบางกรณีจึงแนะนาว่ากรณีมกี ารแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างสม่าเสมอ รอบคอบ
3.3 ด้านบัญชี
- สหกรณ์ฯยังจัดทาบัญชีด้วยระบบมืออยู่ เนื่องจากผู้ดแู ลระบบโปรแกรมบัญชี
คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมในการลงข้อมูลดังกล่าว คาดว่าในรอบปีบัญชี 2561 จะเริ่มใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ควบคู่
กับบัญชีระบบมือ เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยา ต่อไป
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดทาฐานข้อมูลในการนาเข้าข้อมูล เพื่อรองรับระบบ
โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ให้ทันภายใน ปี 2561 ให้จงได้
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสินปี จานวน 2,198.35 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่
ในความรับผิดชอบของ นางสาว ปริฉัตร มูลฟัก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สาหรับการใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไป/ตาม
งบประมาณรายจ่ายที่ท่ปี ระชุมใหญ่กาหนดไว้
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- อาจมีเงินสดคงเหลือ บางวันที่เกินวงเงินสดคงเหลือในมือ เนื่องจากมีการรับเงินสด
ช่วงหลังปิดบัญชีในวันนัน หรือหลังจากธนาคารปิดทาการแล้ว จึงยกยอดไปในวันถัดไป
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3.5 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภท คือ
(1) เงินรับฝาก ออมทรัพย์

จานวนเงิน

455,789.19 บาท

(2) เงินรับฝาก ออมทรัพย์พเิ ศษ

จานวนเงิน 17,447,680.61 บาท

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- มีสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินฝากประเภทต่างๆเพิ่มมากขึน บางรายไม่มีการปรับ
สมุดคู่ฝากเนื่องจากเป็นการโอนฝาก ผ่านธนาคารพร้อมยอดเรียกเก็บรายเดือน จึงแนะนาว่าควรให้สมาชิกนาสมุดเงิน
ฝากดังกล่าวมาปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถสอบทานความถูกต้องได้
3.6 ด้านสินเชื่อ
3.6.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จานวน 398 สัญญา จานวนเงิน
(2) เงินสามัญ

7,130,362.00 บาท

จานวน 538 สัญญา จานวนเงิน 133,693,484.84 บาท

(3) เงินกู้เพื่อทุนการศึกษา จานวน 41 สัญญา จานวนเงิน
ณ สินปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก

619,647.00 บาท

จานวนเงิน

9,923,384.59 บาท

ต่ากว่างบประมาณรายได้ท่กี าหนดไว้ (11 ล้านบาท) จานวนเงิน

1,076,615.41 บาท

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ได้ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกบางรายไม่ส่งเอกสารเงินกูป้ ระเภทต่างๆ ที่เป็นฉบับตัวจริง
ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทาให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ จึงแนะนาให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบและติดตาม
เอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัตติ ามระเบียบ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.7 ด้านการลงทุน
3.7.1 การลงทุนซือหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอืน่ ๆ
- มีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จานวน 840,500.00 บาท
3.7.2 ทีด่ ิน/อาคาร/อุปกรณ์
- ไม่มี
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
3.8 ด้านหนีสิน
3.8.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ จานวน

20,000.00 บาท

3.8.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว.

จานวน

4,490,474.65 บาท

3.8.3 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน

5,405,337.76 บาท
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3.8.4 สหกรณ์ออมทรัพย์เภสัชกรรม จากัด

จานวน

7,460,000.00 บาท

3.8.5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด

จานวน

19,166,666.00 บาท

3.8.6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จานวน 41,779,900.00 บาท
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- การตรวจสอบด้านหนีสิน สหกรณ์ฯ กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งไม่เกินวงเงินเห็นชอบ ในวงเงิน 100,000,000.00 บาท
3.9 ด้านทุน
3.9.1 ทุนเรือนหุน้
ทุนเรือนหุ้น วันต้นปี จานวน 30,174,630.00 บาท เพิ่มขึนระหว่างปี จานวน
10,705,220.00 บาท คงเหลือวันสินปี 40,879,850.00 บาท
3.9.2 ทุนสารองและทุนสะสมอื่นๆ
ทุนสารอง

จานวน

1,222,647.99 บาท

ทุนสวัสดิการ

จานวน

145,581.59 บาท

ทุนสาธารณประโยชน์

จานวน

112,522.37 บาท

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- การส่งค่าหุน้ รายเดือนของสมาชิก ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ของระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560 ของรายได้รายดือนของสมาชิก ควรแจ้ง
สมาชิกให้เข้าใจระเบียบที่ปรับปรุงแก้ไข และหักส่งหุน้ รายเดือนให้ถกู ต้อง
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

เรียนสมาชิกทุกท่านการพิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ประธานกรรมการฯ

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้าที่ 38 ถึงหน้าที่ 60
ขอให้ทกุ ท่านตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ยครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

13

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ประธานกรรมการฯ

การจัดสรรกาไรสุทธิ

ประจาปี 2560

ปี 2560
บาท

รายการ

1. กาไรสุทธิ

%

4,757,293.76

100.00

2. ทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ

762,442.11

16.03

3. บารุงสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

30,000.00

0.63

2,277,841.07

47.88

5. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก 12 % (ตามส่วนธุรกิจ)

1,112,010.58

23.37

6. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ

475,000.00

9.98

7. ทุนสาธารณประโยชน์

50,000.00

1.05

8. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

50,000.00

1.05

4. เงินปันผลร้อยละ 7 (ปี 2559=6) แห่งค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้
ตามระยะเวลา

รายละเอียดข้างต้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิตามที่เสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 15 ครังที่ 16 เมื่อวันที่ 9

ประธานกรรมการฯ

พฤษภาคม 2561 ได้จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 เพื่อให้
ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี

1. แผนงานบริหารทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จากัด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานที่กาหนดและตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงได้กาหนดแผนงาน
และงบประมาณในการบริหารงานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อดูแลและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานโดยทั่วไปของสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และสถานการณ์โลก โดยคานึงถึงประโยชน์ของสมาชิก
โดยรวม
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารสานักงาน ให้สวยงามและปลอดภัยทัง
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อติดตามประเมินผล รวมทังส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้
3. เป้าหมายและกิจกรรม
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
2 .จัดให้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. ประชุมใหญ่สามัญ 1 ครัง
4. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอานวยการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
5. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
งบประมาณตามรายละเอียดประกอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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2. บุคลากรของสหกรณ์
2.1 อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อย่างน้อยปีละ 1

ครัง

2.2 อบรมผูส้ อบกิจการสหกรณ์

อย่างน้อยปีละ 1

ครัง

3. ด้านการดาเนินงานและการดาเนินธุรกิจ
3.1 รับสมาชิกเพิ่ม

100.00 คน

3.2 ให้สมาชิกถือหุน้ เพิ่ม

10,000,000.00 บาท

3.3 รับเงินฝากออมทรัพย์

500,000.00 บาท

3.4 รับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ

5,000,000.00 บาท

4. ด้านการลงทุนในทรัพย์สิน
4.1 หมวดครุภณ
ั ฑ์

100,000.00 บาท

5. ด้านการให้เงินกู้
5.1 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก

30,000,000.00 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบหน้าที่ 67 ถึงหน้าที่ 70 รายละเอียดนีจะมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
อยู่แล้วและผมขอแก้ไขตัวเลขหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุใน ข้อที่ 2.2 คือค่าตอบแทนเป็น 320,000 ข้อ 2.4
ค่ารับรอง เป็น 90,000 บาท ข้อ 2.24 คือค่าใช้จ่ายในการติดตังและอบรมเรื่องโปรแกรม เป็น 71,600 บาท และค่า
ครุภัณฑ์สานักงานผมขออนุมัตซิ ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเพื่อไว้ใช้งานในโอกาสต่างๆ ในวงเงิน 17,000 บาท ในข้อ 2.26
คือค่าโปรแกรมระบบบัญชี ผมขอแจ้งจากเดิม 80,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาท ข้อ 2.30 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น
61,400 บาท ข้อ 2.34 ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะเพื่อหักค่าใช้จา่ ย ณ. สินปี ไม่มี รวมยอดหมวดค่าตอบแทนและใช้
สอยวัสดุเป็น 6,349,500 บาท ในหมวดพัฒนาบุคลากรผมขอแจ้งเปลี่ยนข้อ 4.1 ค่าเข้ารับการอบรมคณะกรรมการฯ
และเจ้าหน้าที่ เป็น 80,000 รวมยอดหมวดพัฒนาบุคลากร เป็น 85,000 บาท ขอให้ทุกท่านตรวจสอบและขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ยครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2560
ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

รายการ

ปี 2560
รับจริง/จ่ายจริง

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

11,000,000.00
20,000.00
30,000.00
100,000.00
3,000.00

9,923,384.59
17,900.00
41,392.00
4,700.00
1,712.52

11,00,000.00
20,000.00
40,000.00
100,000.00
3,000.00

9,060,000.00

9,989,089.11

11,153,000.00

852,480.00

850,800.00

965,000.00

852,480.00

850,800.00

965,000.00

200,000.00
250,000.00
50,000.00
50,000.00

164,800.00
227,004.85
26,580.00
57,018.00

200,000.00
320,000.00
50,000.00
90,000.00

ประมาณการ

รายรับ
1. ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. รายได้ค่าปรับ
4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม
5. รายได้อื่นๆ
รวมรายรับ

ค่าใช้จ่าย
1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง
1.1 เงินเดือน

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าเบี้ยประชุม
2.2 ค่าตอบแทน
2.3 ค่าล่วงเวลา
2.4 ค่ารับรอง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ปี 2560

รายการ

50,000.00

43,184.00

50,000.00

300.00

585.00

1,5000.00

12,000.00

12,000.00

30,000.00

100,000.00

33,025.00

100,000.00

40,000.00

36,917.15

40,000.00

15,000.00

12,825.00

15,000.00

180,000.00

185,530.00

200,000.00

15,000.00

6,565.00

15,000.00

1,000,000.00

1,014,081.18

1,000,000.00

3,000,000.00

2,750,198.92

3,000,000.00

10,000.00

21,299.00

25,000.00

10,000.00

13,163.00

15,000.00

40,000.00

38,585.42

40,000.00

ประมาณการ

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายค่าประกันสังคมสาหรับเจ้าหน้าที่
2.6 กองทุนเงินทดแทน
เพื่อจ่ายกองทุนเงินทดแทนสาหรับเจ้าหน้าที่
2.7 ค่าแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
2.8 ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี และการบังคับคดี
และการติดตามทวงถาม กับลูกหนี้ที่ผดิ ชาระหนี้
2.9 ค่าโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สานักงานและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในกิจการสหกรณ์ฯ
2.10 ค่าไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียม
การส่งจดหมายต่างๆ
2.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าของสมานาคุณ ของรางวัล
ค่าเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่
2.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม
2.13 ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้ผู้ที่นาเงินมาฝากกับสหกรณ์
2.14 ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สถาบันการเงิน
และสหกรณ์อื่นที่ให้บริการเงินกู้สหกรณ์
2.15 ค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ชาระเงิน
ต่างๆ ในกิจการสหกรณ์
2.16 ค่าถ่ายเอกสาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกิจการสหกรณ์
2.17 ค่าสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่
ไฟฟ้า ประปา น้าเพื่อบริโภค ฯลฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

รับจริง/จ่ายจริง

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

18

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561

รายการ
2.18 ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์
2.19 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงาน
2.20 ค่าภาษี
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีรถยนต์
2.21 ค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานสหกรณ์ ใบเสร็จรับเงิน
แบบพิมพ์ต่างๆ หมึกปริ๊นเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2.22 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และวัสดุหล่อลื่น
เพื่อใช้ในกิจการของสหกรณ์
2.23 ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
2.24 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและอบรมเรื่องโปรแกรม
ค่าครุภัณฑ์
2.25 ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
- เคาท์เตอร์ 1 ชุด
- ตู้ทาน้าเย็น/น้าร้อน
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 หลัง
- โต๊ะทางาน 1 ตัว
- เก้าอี้ชุด 1 ชุด / 2 ตัว
- ชั้นวางเอกสาร 3 ตัว
- เครื่องคอมพิวเตอร์ (sever ระบบโปรแกรม)
- เครื่องสารองไฟ 4 ตัว
- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book
- เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
2.26 ค่าโปรแกรมระบบบัญชี
ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ
2.27 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสหกรณ์
2.28 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

ปี 2560
รับจริง/จ่ายจริง

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

50,000.00

26,400.00

50,000.00

68,000.00

68,000.00

68,000.00

2,000.00

1,762.66

2,000.00

70,000.00

86,073.51

90,000.00

60,000.00

32,071.51

60,000.00

120,000.00

102,450.00

120,000.00

ประมาณการ

70,000.00

-

71,600.00

110,000.00
-

114,698.00
-

15,000.00
5,000.00
13,500.00
5,500.00
7,0000.00
4,500.00
30,000.00
10,000.00
60,000.00
3,500.00
17,000.00
70,000.00

30,000.00

460.00

30,000.00

10,824.83

30,000.00

-
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ปี 2560

รายการ

20,000.00

15,642.33

20,000.00

60,000.00

82,387.93

61,400.00

132,000.00

138,000.00

144,000.00

3,960.00

100,000.00

30,000.00

69,677.56

70,000.00

125,000.00

114,252.55

-

6,049,300.00

5,510,022.45

6,349,500.00

20,000.00

3,500.00

20,000.00

-

-

-

20,000.00

3,500.00

20,000.00

50,000.00
5,000.00

42,136.00
-

80,000.00
5,000.00

55,000.00

42,136.00

85,000.00

6,976,780.00

6,406,458.45

7,419,500.00

ประมาณการ

2.29 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อประกันภัย
2.30 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก่ เงิน
บริจาค ค่าของขวัญ พวงหรีด ฯลฯ
2.31 ค่าเช่าสานักงานสหกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสานักงานสหกรณ์
2.32 วัสดุเครื่องแต่งกาย
หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี
2.33 ค่าเสื่อมราคา – เครื่องใช้สานักงาน
เพื่อหักค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปี
2.34 ค่าเสื่อมราคา – ยานพาหนะ
เพื่อหักค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปี

-

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์
3.1 ค่าพัฒนาเว็บไซต์
หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
3.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินและสานักงาน หนี้ผูกพัน 15 ปี

4. หมวดพัฒนาบุคลากร
4.1 ค่าเข้ารับการอบรมคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่
4.2 ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

รับจริง/จ่ายจริง

ขอตั้งงบประมาณ
ปี 2561

: ขออนุมัติถัวจ่ายรายการ

- ถ้างบประมาณในหมวดไม่พอจ่ายและมีงบประมาณหมวดอื่นเหลือจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวด
ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามตารางที่ใส่มา
มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกูย้ ืมหรือวงเงินค้าประกัน ประจาปี 2561

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ข้อ 18 ให้

ประธานกรรมการฯ

ที่ประชุมใหญ่ กาหนดวงเงินกู้ยมื สาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่

การดาเนินงานเนื่องจากในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด ได้กาหนดวงเงินกู้ยมื หรือ
คาประกัน จานวน 100 ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้คิด “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด” เนือ่ งจากในปี 2561 สหกรณ์ จะให้บริการเงินกูย้ ืมแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินกู้ยมื หรือคาประกันประจาปี 2561 จานวน 150 ล้านบาท
เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปรายละเอียดตามข้อมูลทีแ่ จ้งมาแล้ว เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 16

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ตามข้อบังคับ ข้อ 72 กาหนดว่าให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี

ประธานกรรมการฯ

จากัด ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอื่นอีกสิบ

สองคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิกให้กรรมการดาเนินการเลือกตังในระหว่างกันเองขึนดารงตาแหน่งรอง
ประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการหนึ่งคน และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนันเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์”
บัดนี คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 15 ซึ่งมีจานวน 13 คน จะครบวาระจานวน 7 คน คงอยู่ในวาระจานวน
6 คน ดังนี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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1.คณะกรรมการดาเนินการที่คงอยู่ในตาแหน่งต่อไปโดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่มีจานวน 6 คน ดังนี้
วาระการดารงตาแหน่ง
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วาระที่ 1
ปีที่ 1

ปีที่ 2

วาระที่ 2
ปีที่ 1

ปีที่ 2

1

นายสุชาติ เขตเมืองปัก

รองประธานกรรมการ



2

นางสาวส่องแสง สาอางค์อนิ ทร์

รองประธานกรรมการ



3

พ.อ.อ.มณฑป บุญธรรม

กรรมการ



4

น.ต.คมกฤช คัมภีระ

กรรมการ



5

นายศดิศ ฟ้าบรรเจิด

กรรมการ



6

นายบุญส่ง ยอดแก้ว

กรรมการ



2.คณะกรรมการดาเนินการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งจานวน 7 คน ดังนี้
2.1 ครบวาระที่ 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตังเข้ามาได้) ประกอบด้วย
1. พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

ประธานกรรมการดาเนินการ

2. นายวัฒนกูล

เจริญสุข

กรรมการดาเนินการ

3. นางละอองดาว

เกษดี

กรรมการดาเนินการ

2.2 ครบวาระที่ 1 สามารถเลือกตังเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ประกอบด้วย
1. นายสุขสันต์

สุขสม

กรรมการดาเนินการ

2. นางราตรี

บุราณสาร

กรรมการดาเนินการ

3. นางกฤษณา

พรพิมล

กรรมการดาเนินการ

4. นางศิรัญญา

ภาษี

กรรมการดาเนินการ

จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตังเข้ามาทาหน้าที่
ประธานกรรมการ จานวน 1 คน และกรรมการดาเนินการ จานวน 6 คน โดยการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเลือกตังเป็น
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ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ จะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผูท้ ่ไี ด้รับการ
เสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี จึงจะมีสทิ ธิได้รับการเลือกตัง
ต่อไปจะให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตังเข้ามาทาหน้าที่ประธาน
กรรมการ โดยการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รบั รองไม่น้อยกว่า 2 คนและผูท้ ไ่ี ด้รับการเสนอชื่อต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งนี จึงจะมีสทิ ธิได้รับการเลือกตัง
นายขวัญชัย

รุ่งทวีอนันต์

ผมขอเสนอ นายบันเทิง บัวโฉม

เป็น ประธานกรรมการดาเนินการ

สมาชิกที่ประชุมเสนอ
พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใครเพิ่มอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มผี มขอมติท่ปี ระชุมด้วยครับ
ประธานกรรมการฯ
มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายบันเทิง บัวโฉม เป็น ประธานกรรมการดาเนินการ

ลาดับต่อไปจะเป็นการเลือกตังกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่ครบวาระ จานวน 6 คน โดยมี
รายละเอียดการดารงตาแหน่ง ดังนี ครบวาระที่ 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี และไม่สามารถเลือกตังเข้ามาได้ ประกอบด้วย
1. นายวัฒนกูล

เจริญสุข

กรรมการดาเนินการ

2. นางละอองดาว

เกษดี

กรรมการดาเนินการ

และ ครบวาระที่ 1 สามารถเลือกตังเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ประกอบด้วย
1. นายสุขสันต์

สุขสม

กรรมการดาเนินการ

2. นางราตรี

บุราณสาร

กรรมการดาเนินการ

3. นางกฤษณา

พรพิมล

กรรมการดาเนินการ

4. นางศิรัญญา

ภาษี

กรรมการดาเนินการ

จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตังเข้ามาทาหน้าที่
กรรมการดาเนินการ โดยการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเลือกตังเป็นกรรมการดาเนินการ จะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
รับรองไม่นอ้ ยกว่า 2 คนและผูท้ ่ไี ด้รับการเสนอชื่อต้องอยูใ่ นที่ประชุมแห่งนี จึงจะมีสทิ ธิได้รบั การเลือกตัง
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ที่ประชุมเสนอ

1. นายขวัญชัย

รุ่งทวีอนันต์

เป็น กรรมการ

2. นายอาลักษณ์

รอดย่านนา

เป็น กรรมการ

3. นายสุขสันต์

สุขสม

เป็น กรรมการ

4. ว่าที่ร.ต. จารุวิทย์

สาระเดโช

เป็น กรรมการ

5. นางกฤษณา

พรพิมล

เป็น กรรมการ

6. นางศิรัญญา

ภาษี

เป็น กรรมการ

พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ปี ระชุมด้วยครับ

ประธานกรรมการฯ
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 10

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง
1. นายขวัญชัย

รุ่งทวีอนันต์

เป็น กรรมการ

2. นายอาลักษณ์

รอดย่านนา

เป็น กรรมการ

3. นายสุขสันต์

สุขสม

เป็น กรรมการ

4. ว่าที่ร.ต. จารุวิทย์

สาระเดโช

เป็น กรรมการ

5. นางกฤษณา

พรพิมล

เป็น กรรมการ

6. นางศิรัญญา

ภาษี

เป็น กรรมการ

เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและ

พิจารณากาหนด

ค่าตอบแทน ประจาปี 2561
พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด ข้อ 71 (2)
ประธานกรรมการฯ

(5) และข้อ 102 กาหนดไว้ว่าการเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการ ให้ท่ปี ระชุมใหญ่

เลือกตังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรการ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปี จานวนไม่เกินสองคนที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง
กรรมการดาเนินการ หรือผูซ้ ึ่งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ
102 กาหนดไว้ว่าการดารงตาแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบอยูใ่ นตาแหน่งได้มกี าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเมื่อกาหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตังผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน อาจได้รับเลือกตังซาอีกได้ จึงขอให้ท่ปี ระชุมใหญ่เสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเลือกตังและเสนอค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
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ที่ประชุมเสนอ
มติที่ประชุม

1.นางสมสุข

ฐานะวร

เป็น ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์

2.นางกนกรัตน์

จิว๋ แหยม

เป็น ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์

มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางสมสุข ฐานะวร และนางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
เป็นจานวนเงิน 40,000 บาท/ปี

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561)

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล สาหรับระเบียบวาระนีจะเป็นการเสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ประธานกรรมการฯ

คือ ข้อ 8,28, 50, 53, 102, 103, 104 และ 105 ที่ต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นไปตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ข้อที่ 19 และข้อที่ 20 พ.ศ.2557 เพื่อให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 คาสั่งและประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์จึงขอ
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัตเิ ป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ตามที่เสนอ

มาได้
ระเบียบวาระที่ 12

เรื่องอื่นๆ
12.1 เรื่องค่าตอบแทนของผูป้ ระสานงานของสหกรณ์ฯ

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล ตังแต่มกี ารจัดตังสหกรณ์ขึนมาเรามีการกาหนดค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ทาหน้าที่
ประธานกรรมการฯ

เป็นผูป้ ระสานงานต่างๆให้แก่สหกรณ์ในองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งไว้ โดย

ผูป้ ระสานงานให้แก่สหกรณ์นนั จะให้สิทธิ์ผู้อานวยการกองคลังเป็นลาดับแรกก่อน แต่ถ้าผูอ้ านวยการกองคลังไม่
สะดวกที่จะทาหน้าที่ก็สามารถมอบให้ผู้อ่นื ทาหน้าที่แทนได้ สาหรับคนที่จะมอบได้นันคือผู้อานวยการกองคลังหรือ
ปลัด อบต./ปลัดเทศบาล โดยการเขียนแบบตอบรับผู้ประสานงานแล้วส่งให้แก่สหกรณ์ ในปีที่ผ่านมานันเราได้จ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยการโอนเงินให้ปีตอ่ ปี แต่ปหี นีเราจะขอเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ประสานงานให้แก่สหกรณ์โดยเราจะให้ค่าตอบแทน 200 บาทต่อ 1 ท่าน มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถาม
เพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมด้วยครับ
มติที่ประชุม

มีมติอนุมัตเิ ป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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พ.อ.อ.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล
ประธานกรรมการฯ

ในโอกาสนีผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกและเพื่อนๆน้องๆที่ให้ความร่วมมือและ

เห็นอกเห็นใจกันเสมอมาและขอให้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านประสบความสุข
ความเจริญในทุกๆด้านในโอกาสนีผมขอปิดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ครับ

ปิดการประชุม

16.30 น.

(ลงชื่อ)

ประพัฒน์พงษ์

พรพิมล

ประธานในที่ประชุม

( พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล )
ประธานกรรมการดาเนินงาน
(ลงชื่อ)

สุขสันต์

สุขสม

เลขานุการ

( นายสุขสันต์ สุขสม )
(ลงชื่อ)

ดวงพร ทองอุ่น

ผูบ้ ันทึกการประชุม

( นางสาวดวงพร ทองอุ่น )

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบผลการดาเนินการ
ประจาปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รับทราบผลการดาเนินการ ประจาปี 2561

เรียน สมาชิกทุกท่าน
ขอรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีบัญชี 2561 เป็นปีที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ได้พัฒนาตัวเองทั้งในด้านของการให้บริการแก่สมาชิก การติดต่อธุรกิจกับ
สหกรณ์อื่นความสาเร็จของสหกรณ์ที่ได้รับ เห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพในการทากาไรสูงกว่าปีก่อน ผลการดาเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31
ธันวาคม 2561 ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 มีดังนี้
1. สมาชิกภาพ
จานวนสมาชิก เมือ่ สินปี 2560 มีสมาชิกคงเหลือ

จานวน

841

ราย

บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2561

จานวน

278

ราย

ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2561

จานวน

60

ราย

จานวน

1,059

ราย

คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. ทุนเรือนหุ้น

ณ. 31 ธันวาคม 2560 สมาชิกถือหุ้นสหกรณ์เป็นเงิน 40,879,850.00 บาท และคงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 59,902,240.00 บาท
3. เงินรับฝาก
ปี 2561 อัตราดอกเบียเงินฝาก ในอัตราดอกเบียเงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 4 ต่อปี อัตราดอกเบียเงิน
รับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.5 ต่อปี สหกรณ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภท คือเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ ณ. 31 ธันวาคม 2561 รวมทังสิน จานวน 21,117,702.00 บาท
4. เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน

จานวน

9,888,781.39

บาท

2. เงินกูส้ ามัญ

จานวน 175,062,995.04

บาท

3. เงินกู้พิเศษ

จานวน

บาท
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5. เงินกู้ยืม
ในระหว่างปี 2561 กูเ้ งินระยะยาว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จานวน 8,220,000.00
บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากัด 9,660,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การ
เภสัชกรรม จากัด 5,840,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด 14,166,662.00

บาท ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด 45,392,300.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร
หลวง จากัด 9,700,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด 19,079,762.00 บาท
สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จากัด 9,340,000.00 บาท
6. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปีบัญชี 2561 สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบียรับ และผลตอบแทนจากการลงทุน 14,151,713.21 บาท
ค่าธรรมเนีย มแรกเข้า 31,100.00 บาท รายได้ค่า ปรับ 16,497.29 บาท รายได้ค่าทวงถาม 4,500.00 บาท
รายได้อื่น 1,106.61 บาท ดอกเบียรับตามคาพิพากษา 35,896.84 บาท รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับ
ฝากออมทรัพย์ 22,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบียและการลงทุน 4,950,997.86 บาท ค่าใช้จ่ายใน
ดาเนินงาน 3,063,168.71 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการและหนี
สงสั ย จะสู ญ 572,787.81 บาท เมื่ อ น าค่ า ใช้ จ่ า ยหั ก ออกจากรายการได้ แ ล้ ว สหกรณ์ ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ
5,675,859.57 บาท
7. จานวนคณะกรรมการดาเนินการฯ ในปี 2561 มีคณะกรรมการดาเนินการ ฯ 13 คน
8. ระยะเวลาดาเนินการ ในปี 2561 มีระยะเวลา ดาเนินงาน 12 เดือน
จึงเรียนมาในที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกรับทราบ
มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แผนภูมิแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

ปี 2559
ปี 2560

100,000,000.00

ปี 2561

50,000,000.00

สินทรัพย์

ิ
หนีส
้ น

ทุน

อัตราส่วน สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

เงินรับฝาก
5%

ทุนเรื อนหุ้น
15%

เจ้ าหนี ้ภายนอก
30%

ลูกหนี ้เงินกู้
50%
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แผนภูมิแสดงเงินรับฝาก (หนี้ภายใน) และเจ้าหนี้เงินกู้ (หนี้ภายนอก)

140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
ปี 2559

80,000,000.00

ปี 2560

60,000,000.00

ปี 2561

40,000,000.00
20,000,000.00
-

เงินรับฝาก

เจ ้าหนีภ
้ ายนอก

กำไรสุทธิ
5,675,859.57
4,757,293.76

2,538,802.05

ปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รับทราบรายงานของ
ผู้ตรวจกิจการ ประจาปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2561

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้เลือกตั้ง
ข้าพเจ้านางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น
สระบุรี จากัดสาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งข้าพเจ้า และคณะได้ทาการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น ข้าพเจ้าจึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจาเดือน เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อปรับปรับปรุงแก้ไข
2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การบัญชีและ
ทะเบียนย่อยต่างๆ
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กาหนดไว้
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3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
3.1 ผลการดาเนินงาน
3.1.1 จานวนสมาชิก มียอดคงเหลือดังนี้
รายการ

คงเหลือสิ้นปี
(บาท)
1.สมาชิกสามัญ
841
274
60
1,055
2.สมาชิกสมทบ
4
4
รวม
841
278
60
1,059
การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
ต้นปี

เพิ่มระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี

3.1.2 ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดาเนินงาน ดังนี้
รายการ
1.รายได้
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน – สุทธิ
รายได้อื่น
รวม
2.ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายและเงินลงทุน
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวม
กาไรสุทธิ

31 ธ.ค.60
(บาท)

31 ธ.ค.61
(บาท)

กาไรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)

9,970,418.68
142,583.01
10,113,001.69

14,151,713.21
111,100.74
14,262,813.95

4,181,294.53
(31,482.27)
4,149,812.26

3,765,431.31
(866,561.65)
2,456,838.27
5,355,707.93
4,757,293.76

4,950,997.86
572,787.81
3,063,168.71
8,586,954.38
5,675,859.57

1,185,566.55
(1,439,349.46)
606,330.44
3,231,246.45
918,565.81

3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป
- สหกรณ์ฯ ได้มีการกาหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมต่างๆ สาหรับปีทาง
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเหมาะสมกับการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ คณะกรรมการดาเนินการพยายามปรับเปลี่ยนระเบียบต่าง ๆ ให้รองรับกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ฯ
สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมบ่อยครั้ง ทาให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่
ปฏิบัติงานและสมาชิกสหกรณ์ ฯเอง ต้องศึกษาข้อมูลและทาความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อยู่เสมอ จึง
แนะนาว่ากรณีมีการแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ ขอให้ทางสหกรณ์ฯประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง สาหรับ
เจ้ าหน้าที่ต้องเรี ย นรู้ และพัฒ นาการปฏิบั ติงานให้ ทันกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ ยนแปลง ให้ มีความถูกต้อง
รอบคอบ เป็นธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

34

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561

3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์ฯ ยังจัดทาบัญชีด้วยระบบมือบางส่วน เนื่องจากโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิว เตอร์ ได้ น ามาใช้ก ลางปี 2561 ส าหรั บ ปี 2562 ทางเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ได้ ใ ช้โ ปรแกรมระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกบัญชีในระบบครบถ้วนแล้ว เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้อง แม่นยา ต่อไป
สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ให้มีตรวจทาน
ความถูกต้อง กับ เอกสารด้านรับ ด้านจ่ายให้รอบคอบ ถูกต้อง อย่างสม่าเสมอ
3.4 ด้านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้
31 ธ.ค.60
(บาท)
2,198.35
6,634,009.33
6,636,207.68

รายการ
1.เงินสด
2.เงินฝากธนาคาร
3.เงินฝากสหกรณ์อื่น
รวม

31 ธ.ค.61
(บาท)
4,985.58
10,019,452.93
10,024,438.51

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(บาท)
2,787.23
3,385,443.60
3,388,230.83

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นมียอดถูกต้อง ตรงตามบัญชี อยู่ในความ
รับผิดชอบของ นางสาว ปริฉัตร มูลฟัก ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่-การเงิน สาหรับการใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไป ตาม
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่กาหนดไว้
สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- อาจมีเงินสดคงเหลือ บางวันที่เกินวงเงินสดคงเหลือในมือ เนื่องจากรับเงินสดช่วง
หลังปิดบัญชีในวันนั้น หรือหลังจากธนาคารปิดทาการแล้ว จึงยกยอดไปในวันถัดไป
3.5 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์มี เงินรับฝาก 2 ประเภท คือ (ณ วันสิ้นปี)
31 ธ.ค.60
(บาท)

รายการ

31 ธ.ค.61
(บาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(บาท)

เงินรับฝากจากสมาชิก
1.ออมทรัพย์

2.ออมทรัพย์พิเศษ
รวม

455,789.19

3,346,284.57

2,890,495.38

17,447,680.61

13,771,417.43

(3,676,263.18)

17,903,469.80

17,117,702.00

(785,767.80)
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สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- มี สมาชิกสหกรณ์ ฝากเงินฝากประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก บางรายไม่มีการปรับสมุดคู่
ฝาก เนื่องจากเป็นการโอนฝาก ผ่านธนาคารพร้อมยอดเรียกเก็บรายเดือน จึงแนะนาว่าควรให้สมาชิกนาสมุด
เงินฝากดังกล่าวมาปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถสอบทานความถูกต้องได้
3.6 ด้านสินเชื่อ ระหว่างปีจานวน 6 ประเภท มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี)
31 ธ.ค.60
(บาท)

รายการ

31 ธ.ค.61
(บาท)

สูง/(ต่า)
(บาท)

เงินให้สมาชิกกู้ยืม
1.เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน

7,130,362.00

9,888,781.39

2,758,419.39

129,948,226.22

172,909,308.01

42,961,081.79

619,647.00

500,430.00

(119,217.00)

4.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อปืน

-

294,950.00

294,950.00

5.เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

-

3,548,260.00

3,548,260.00

6.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อทองคา

-

11,296,305.00

11,296,305.00

137,698,235.22

198,438,034.40

60,739,799.18

2.เงินกูส้ ามัญ
3.เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษา

รวม

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ได้ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกบางรายไม่ส่งเอกสารเงินกู้ประเภทต่าง ที่เป็นฉบับตัวจริง
ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทาให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ จึงแนะนาให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบและ
ติดตามเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส
ตรวจสอบได้
3.7 ด้านการลงทุน ลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอื่น ๆ ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์
รายการ
1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวม

31 ธ.ค.60
(บาท)
840,500.00

31 ธ.ค.61
(บาท)
850,500.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(บาท)
10,000.00

840,500.00

850,500.00

10,000.00

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- ไม่มี
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3.6 ด้านหนี้สิน มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี)
31 ธ.ค.60
(บาท)

รายการ
1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ

31 ธ.ค.61
(บาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(บาท)

20,000.00

8,220,000.00

8,200,000.00

-

19,079,762.00

19,079,762.00

3.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ

5,405,337.76

9,660,000.00

4,254,662.24

4.สหกรณ์องค์การเภสัชกรรม จากัด

7,460,000.00

5,840,000.00

(1,620,000.00)

5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด

19,166,666.00

14,166,662.00

(5,000,0004.00)

6.ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

41,779,900.00

45,392,300.00

3,612,400.00

7.สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จากัด

-

9,340,000.00

9,340,000.00

8.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.การประปานครหลวง จากัด

-

9,700,000.00

9,700,000.00

9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จก.

4,490,474.65

-

(4,490,474.65)

78,322,378.41

121,398,724.00

43,076,345.59

2.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด

รวม

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- การตรวจสอบด้านหนี้สิน สหกรณ์ กู้เงินจากสถานบันการเงินอื่น ๆ เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งไม่เกินวงเงินเห็นชอบ ในวงเงิน 150,000,000 บาท
3.7 ด้านทุน ทุนเรือนหุ้น ทุนสารองและทุนสะสมต่าง ๆ มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี)

1.ทุนเรือนหุ้น

40,879,850.00

21,082,230.00

2,059,840.00

คงเหลือสิ้นปี
(บาท)
59,902,240.00

2.ทุนสารอง

1,222,647.99

762,442.11

-

1,985,090.10

3.ทุนสวัสดิการ

145,581.59

50,000.00

14,000.00

181,581.59

4.ทุนสาธารณประโยชน์

112,522.37

50,000.00

106,000.00

56,522.37

42,360,601.95

21,944,672.11

2,179,840.00

62,125,434.06

รายการ

ต้นปี

รวม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

เพิ่มระหว่างปี

37

ลดลงระหว่างปี

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
- การส่ ง ค่ า หุ้ น รายเดื อ นของสมาชิ ก ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ของ
ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของรายได้ราย
เดือนของสมาชิก ควรแจ้งสมาชิกให้เข้าใจระเบียบที่ปรับปรุงแก้ไข และหักส่งหุ้นรายเดือนให้ถูกต้อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

( นางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม )
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่อยู่เทศบาลตาบลเสาไห้
โทรศัพท์ 089-9649083
วันที่ 22 เมษายน 2562

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล
ประจาปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล ประจาปี 2561

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด
การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561
ปี 2561
บาท

รายการ

1. กำไรสุทธิ

%

5,675,859.57 100.00

2. ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

571,090.36

10.06

3. บำรุงสันติบำตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บำท

30,000.00

0.53

3,039,853.60

53.56

5. เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิก 10 % (ตำมส่วนธุรกิจ)

1,372,915.61

24.19

6. เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

567,000.00

9.99

7. ทุนสำธำรณประโยชน์

80,000.00

1.41

8. ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว

15,000.00

0.26

4. เงินปันผลร้อยละ 6.5 แห่งค่ำหุ้นที่ชำระแล้วของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตำมระยะเวลำ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.
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.

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ประจาปี 2562

ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 16 ครังที่ 13 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้จัดทา
แผนงานและงบประมาณประจาปี 2562 เพื่อให้ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณา ดังนี
1. แผนงานบริหารทั่วไป
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จากัด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานที่กาหนด และตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงได้กาหนดแผนงานและ
งบประมาณในการบริหารงานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อดูแล และพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานโดยทัว่ ไปของสหกรณ์

ตลอดจนแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และสถานการณ์โลก โดยคานึงถึงประโยชน์ของสมาชิก
โดยรวม
3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารสานักงาน ให้สวยงามและปลอดภัย
ทังต่อชีวิตและทรัพย์สิน
4. เพื่อติดตามประเมินผลรวมทังส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้
3. เป้าหมายและกิจกรรม
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
2 .จัดให้มกี ารประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
3. ประชุมใหญ่สามัญ 1 ครัง
4. ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอานวยการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
5. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
งบประมาณตามรายละเอียดประกอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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2. บุคลากรของสหกรณ์
2.1 อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์

อย่างน้อยปีละ 1

ครัง

2.2 อบรมผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์

อย่างน้อยปีละ 1

ครัง

3. ด้านการดาเนินงานและการดาเนินธุรกิจ
3.1 รับสมาชิกเพิ่ม

250

3.2 ให้สมาชิกถือหุน้ เพิ่ม

10,000,000.00

3.3 รับเงินฝากออมทรัพย์

คน
บาท

500,000.00 บาท

3.4 รับเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ

5,000,000.00

บาท

250,000.00

บาท

8,000,000.00

บาท

4. ด้านการลงทุนในทรัพย์สิน
4.1 หมวดครุภณ
ั ฑ์
4.2 หมวดที่ดินและอาคารสานักงาน
5. ด้านการให้เงินกู้
5.1 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

30,000,000.00 บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2561
ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561
ปี 2561
รายการ

รายรับ
1. ดอกเบียเงินให้กู้แก่สมาชิก
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. รายได้ค่าปรับ
4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม
5. ผลตอบแทนจากการลงทุน
6. รายได้อื่นๆ
รวมรายรับ
รายจ่าย
1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง
1.1 เงินเดือน

ประมาณการ

รับจริง/จ่ายจริง

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2562

11,000,000.00
20,000.00
30,000.00
100,000.00
3,000.00

14,085,204.66
31,100.00
16,497.29
4,500.00
75,629.19
49,882.81

20,625,000.00
35,000.00
25,000.00
10,000.00
80,000.00
70,000.00

11,163,000.00

14,262,813.95 20,845,000.00

965,000.00
50,000.00
1,500.00

979,660.00
44,813.00
1,353.10

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง

1,016,500.00

1,025,826.10

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าเบียประชุม

200,000.00

178,400.00

1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
1.3 กองทุนเงินทดแทน

2.2 ค่าเบียเลียงพาหนะ

-

8,377.00

2.3 ค่าตอบแทน

350,000.00

351,364.69

2.4 ค่าล่วงเวลา

50,000.00

16,809.00

600,000.00

554,950.69

รวมหมวดค่าตอบแทน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด

คาชีแ้ จงประกอบ

ดอกเบียรับเงินกูจ้ ากสมาชิก
คาดว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
รายได้ค่าปรับผิดนัดชาระหนี
ได้รับเงินปันผลตามหุน้
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
การถอนเงินฝาก

997,000.00 เจ้าหน้าที่ 5 คน
50,000.00 เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม
2,000.00 เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม
1,049,000.00

200,000.00 ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการดาเนินการ
ประจาเดือน
80,000.00 ค่าเบียเลียงพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่
ที่ไปปฏิบัติงานสหกรณ์
580,000.00 ค่าตอบแทนผู้ทาหน้าที่หักเงินส่งชาระหนี
สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์,ผู้
ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน
25,000.00 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุด
กรณีที่จาเป็นเร่งด่วน
885,000.00
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ปี 2561
รายการ

3. หมวดดอกเบียจ่าย
3.1 เงินเดือน

ประมาณการ

รับจริง/จ่ายจริง

3,000,000.00

4,072,712.89

ขอตั้ง
งบประมาณ
ปี 2562

คาชี้แจงประกอบ

5,500,000.00 ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
และสหกรณ์อื่น
(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์)

3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

1,500,000.00 ดอกเบียให้ผู้ที่นาเงินมาฝากกับสหกรณ์

1,000,000.00

878,284.97

4,000,000.00

4,950,997.86

90,000.00

69,933.57
44,813.00

รวมหมวดค่าวัสดุ

90,000.00

113,912.57

125,000.00

5. หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี
5.1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สานักงาน

70,000.00

94,757.16

100,000.00 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี

รวมหมวดดอกเบี้ยจ่าย
4. หมวดค่าวัสดุ
4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
4.2 ค่าวัสดุสานักงานและวัสดุ
สินเปลืองใช้ไป

5.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารสานักงาน
รวมหมวดค่าตอบแทน

-

(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก
และสหกรณ์อื่น)

7,000,000.00

75,000.00 ค่ากระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ
50,000.00 จัดอุปกรณ์และวัสดุสานักงาน ค่าเครื่องดื่ม
กาแฟ โอวัลติน นายาทาความสะอาด ฯลฯ

150,000.00 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี

-

600,000.00

554,950.69

885,000.00

6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาหนี/ดาเนินคดี

90,000.00
100,000.00

119,259.74
70,222.00

6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

200,000.00

199,570.00

6.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ

15,000.00

14,560.00

150,000.00 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
200,000.00 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีลูกหนีที่ผดิ นัด
ชาระ เช่น ค่าพยานไปขึนศาล ค่าธรรมเนียม
ศาล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ที่
จาเป็น
300,000.00 ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทาเอกสาร ค่าของ
สมนาคุณ ของรางวัล ค่าตอบแทนสมาชิก
ที่มาประชุม ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่
20,000.00 ค่าของว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ
ประชุม

6. หมวดค่าใช้สอย
6.1 ค่ารับรอง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ปี 2561
รายการ

ประมาณการ

รับจริง/จ่ายจริง

6.5 ค่าธรรมเนียมจ่าย

25,000.00

29,048.78

6.6 ค่าถ่ายเอกสาร
6.7 ค่าพัฒนาเว็บไซต์
6.8 ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
6.9 โครงการศึกษาดูงาน
6.10 ค่าภาษี
6.11 ค่านามันเชือเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

15,000.00
20,000.00
50,000.00
68,000.00
2,000.00
60,000.00

21,106.00
5,000.00
68,000.00
787.50
46,953.71

6.12 ค่าจ้างเหมาบริการ
6.13 ค่าสาธารณูปโภค

120,000.00
40,000.00

59,400.00
45,464.55

6.14 ค่าโทรศัพท์

40,000.00

36,072.07

6.15 ค่าไปรษณีย์

15,000.00

23,895.00

6.16 ค่าใช้จ่ายในการติดตังและอบรม
เรื่องโปรแกรม
6.17 ค่าดูแลโปรแกรมระบบบัญชี
6.18 ค่าเข้ารับการอบรม

71,600.00

70,748.00

70,000.00
80,000.00

66,555.00
75,911.00

6.19 ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ
6.20 ค่าเขียนแบบอาคารสานักงาน

5,000.00
1,086,600.00

952,553.35

7. หมวดค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ
7.1 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

30,000.00

5,625.00

7.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์

30,000.00

28,488.75

7.3 ค่าเบียประกันภัยรถยนต์

20,000.00

16,748.10

คาชี้แจงประกอบ

30,000.00 ค่าโอนเงินชาระหนีเงินกู้ และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ
15,000.00 ค่าถ่ายเอกสารในกิจการสหกรณ์
20,000.00 ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์
50,000.00 ค่าจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์
200,000.00 ค่าโครงการศึกษาดูงาน
2,000.00 ค่าภาษีรถยนต์ของสหกรณ์
60,000.00 ค่านามันรถในการเดินทางไปปฏิบัตหิ น้าที่
งานสหกรณ์
ค่าจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานสหกรณ์
40,000.00 ค่าสาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่า
ไฟฟ้า ค่านาประปา
40,000.00 ค่าใช้บริการโทรศัพท์สานักงาน ,
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าอินเตอร์เน็ต
20,000.00 ค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการ
ส่งจดหมาย/เอกสาร
50,000.00
80,000.00 ค่าใช้จ่ายกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ไป
ประชุม/อบรม/สัมมนา

-

รวมหมวดค่าใช้สอย

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ปี 2561

ขอตั้ง
งบประมาณ
คาชี้แจงประกอบ
ปี 2562
100,000.00 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก่ เงิน
บริจาค ค่าของขวัญ ค่าพวงหรีด ฯลฯ
144,000.00 ค่าเช่าสานักงานสหกรณ์
100,000.00 ค่าชุดเครื่องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

รายการ

ประมาณการ

รับจริง/จ่ายจริง

7.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

61,400.00

81,495.24

144,000.00
100,000.00

144,000.00
89,580.00

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

385,400.00

365,937.09

424,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

7,248,500.00

8,058,934.82

11,015,000.00

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย

3,914,500.00

6,203,879.13

9,830,000.00

15,000.00
5,000.00
13,500.00
5,500.00
7,000.00

13,000.00
4,690.00
4,700.00
6,280.00

30,000.00
50,000.00
10,000.00

4,500.00

599.00

20,000.00

30,000.00

26,250.00

50,000.00

10,000.00

9,200.00

10,000.00

60,000.00
3,500.00

32,000.00
-

80,000.00
-

17,000.00
-

16,500.00
19,900.00

-

171,000.00

133,119.00

250,000.00

-

-

8,000,000.00

รวมที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-

-

8,000,000.00

รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารฯ

171,000.00

133,119.00

8,250,000.00

7.5 ค่าเช่าสานักงานสหกรณ์
7.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย

8. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
- เคาท์เตอร์ 1 ชุด
- ตู้ทานาเย็นนาร้อน
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
- โต๊ะทางาน
- เก้าอีชุด
- ชันวางเอกสาร
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องสารองไฟ
- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book
- เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร์
- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
- โทรทัศน์ ขนาด 5.5 นิว
รวมครุภัณฑ์
ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ซือที่ดินและค่าก่อสร้างอาคาร
สานักงานสหกรณ์

หมายเหตุ : ถ้างบประมาณในหมวดใดไม่พอจ่าย และมีงบประมาณหมวดอื่นเหลือจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์

มติที่ประชุม ..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกูย้ ืมหรือ
วงเงินค้าประกัน ประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยมื หรือ
วงเงินค้าประกัน ประจาปี 2562

การกาหนดวงเงินกู้ยมื หรือวงเงินคาประกัน กรณีสหกรณ์มีความจาเป็นต้องกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
หรือสหกรณ์อื่นเพื่อนามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ สามารถดาเนินการได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ข้อ 18 “ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน
สาหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
ในคราวที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมตั ิให้
สหกรณ์ฯ กาหนดวงเงินกู้ยมื หรือคาประกัน ประจาปีไว้ จานวน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท)
เนื่องจากปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ เพิ่มขึน โดยเฉพาะด้านเงินให้กู้แก่สมาชิก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 17

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 17

ตามข้อ บังคั บฯ ข้อ 72 ก าหนดว่า “คณะกรรมการด าเนิ น การ ให้ ส หกรณ์มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสองคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตังจากสมาชิก”
“ให้กรรมการดาเนินการเลือกตังในระหว่างกันเองขึนดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลาย
คน เลขานุการหนึ่งคน และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนันเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ
สานักงานสหกรณ์”
บัดนี คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 16 ซึ่งมีจานวน 13 คน จะครบวาระจานวน 6 คน คงอยูใ่ นวาระจานวน
7 คน ดังนี
1.คณะกรรมการดาเนินการที่คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ มีจานวน 7 คน ดังนี้
วาระการดารงตาแหน่ง
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

วาระที่ 1
ปีที่ 1

ประธานกรรมการ

ปีที่ 2

วาระที่ 2
ปีที่ 1

1

นายบันเทิง บัวโฉม

2

นายสุขสันต์

สุขสม

เลขานุการ



3

นางกฤษณา พรพิมล

เหรัญญิก



4

นางสาวศิรัญญา ภาษี

กรรมการ



5

นายขวัญชัย รุ่งทวีอนันต์

กรรมการ



6

นายอาลักษณ์ รอดย่านนา

กรรมการ



7

ว่าที่ร้อยตรีจารุวิทย์ สาระเดโช

กรรมการ



ปีที่ 2



2.คณะกรรมการดาเนินการที่ครบวาระการดารงตาแหน่งจานวน 6 คน ดังนี้
2.1 ครบวาระที่ 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย
1. นายศดิศ

ฟ้าบรรเจิด

กรรมการ

2. นายบุญส่ง

ยอดแก้ว

กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำ�กัด
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2.2 ครบวาระที่ 1 สามารถเลือกตั้งเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ประกอบด้วย
1. นายสุชาติ

เขตเมืองปัก

รองประธานกรรมการ

2. นางสาวส่องแสง

สาอางค์อินทร์

รองประธานกรรมการ

3. พ.อ.อ.มณฑป

บุญธรรม

กรรมการ

4. น.ต.คมกฤช

คัมภีระ

กรรมการ

จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตั งเข้ามาทาหน้าที่กรรมการ
ดาเนินการ จานวน 6 คน โดยการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเลือกตังเป็นกรรมการดาเนินการ จะต้องมีสมาชิกในที่ประชุม
ใหญ่รับรองไม่นอ้ ยกว่า 2 คนและผูท้ ่ไี ด้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี จึงจะมีสทิ ธิได้รับการเลือกตัง
ที่ประชุมเสนอ 1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
6. ...........................................................................

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
และกาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562

ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ข้ อ 102 ก าหนดไว้ ว่ า “ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ให้ ท่ี ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั งสมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็น
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจาปี จานวนไม่เกินสองคน”
“ที่ป ระชุ ม ใหญ่จ ะเลื อ กตั งกรรมการด าเนิ น การ หรื อ ผู้ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง หน้ า ที่ ป ระจาในสหกรณ์ เ ป็ น ผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้”
ข้อ 71 (5) กาหนดไว้ว่า “พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ”
ข้ อ 103 ก าหนดไว้ ว่ า “การด ารงต าแหน่ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ มี
กาหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัตหิ น้าที่ไปพลางก่อน”
“ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน อาจได้รับเลือกตังซา”
จึงขอให้ท่ปี ระชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ทา่ นเห็นสมควรเพื่อเลือกตังเข้ามา
ทาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผู้ท่ีได้รับ
การเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื อกตังและกาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป

ที่ประชุมเสนอ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

มีมติเลือกตัง (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ

และกาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นจานวนเงิน................................บาท/ปี
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
พ.ศ. 2562
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ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พ.ศ. 2562

เพื่อให้ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

จึงขอแก้ไข

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังนี
ข้อ 8 การงดชาระค่าหุ้นรายเดือน
ข้อ 28 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 64 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก
ข้อ102 – 105 ผูต้ รวจสอบกิจการ

จึงเรียนเสนอทีป่ ระชุมใหญ่

มติที่ประชุม

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562 และกาหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ทาการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีสาหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่มี ีฐานะการเงินมั่นคง
ตังแต่ 50 ล้านบาทขึนไป

มีทุนของสหกรณ์

และมีระบบการบริหารทีด่ ีท่ใี ห้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชี

ประจาปี โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบ
บัญชีสหกรณ์ นัน
ตามคาแนะนาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ว่าด้วยวิธกี ารคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
หรือแต่งตังเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์

ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไม่น้อย

กว่า 2 รายขึนไป
จึงเรียนเสนอทีป่ ระชุมใหญ่

มติที่ประชุม

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง ซื้อที่ดินและสร้างอาคาร
สานักงานสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 13

เรื่อง พิจารณาซื้อที่ดินและสร้างอาคาร
สานักงานสหกรณ์

....................................................................................................................................... .................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .........................

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 14
เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 14

เรื่องอื่นๆ

.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ปิดประชุมเวลา ...............................น.
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