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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

วันที่  27 สิงหาคม 2562 
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอค าชะอี 

 
สมาชิกมาประชุม  จ านวนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 170 คน  ในจ านวนสมาชิกทั งสิ น 1,908 คน (ตามลายมือชื่อ
ผู้แทนสมาชิกครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 64) ( ผู้แทนสมาชิกสามัญ ทั งหมด 187 คน) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายธีรพงษ์ เสียงล  า รองประธานกรรมการ รักษาการฯ 
2. นายสันติ คนคล่อง รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง เลขานุการ 
4. นางทองมี ไวสู้ศึก เหรัญญิก 
5. นางอุทิศา สุรเสียง กรรมการ 
6. นายศักดิ์สิทธิ์ วังคะฮาต กรรมการ 
7. นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ 
8. นายค  า พันนุมา กรรมการ 
9. นายภูธร สุดเคน กรรมการ 
10. นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ 
11. นายปัญญา คล่องแคล่ว กรรมการ 
12. นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ 
13. นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ 
14. นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ 
15. นายบุญรัก คล่องแคล่ว ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
16. นายก้อง ปัทวงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
17. นายสมอนนท์ คนเพียร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
18. นายชาลี ประจงการ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์ 
19. นายสัญญา นามโสภา ผู้จัดการ ธกส.ค าชะอี 
20. นางจารุณี รัชอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธกส.ค าชะอี 
21. นายสมควร ประทุมลี ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากัด 
22. นายสุภา ประทุมลี กรรมการ สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากัด 
23. นายสุรัตน์ วงศ์กะโซ ่ เหรัญญิก สหกรณ์การเกษตรดงหลวง จ ากัด 
24. นายบุญรู้ บุตดีวงศ ์ ท่ีปรึกษาสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

    



ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
25. นางเลขา บุตดีวงศ ์ รองนายก อบจ.มุกดาหาร 
26. นายธงชัย วังวงษ์ กรรมการ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด 
27. นายประวิทย์ นามเหลา ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ ากัด 
28. นายทนงศักดิ์ อ าพรัตน์ บ.บางจากคอร์ปอเรชั่น 
29. น.ส.กัญญาณัฐ สุขวัน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
30. น.ส.ยวงเงิน ศรีหาวงค์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
31. นายกมล เทพสุวรรณ ผู้อ านวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
32. นายพัฒน์ โภคสวัสดิ ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
33. นายจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น.  
  เมื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายพัฒน์  โภคสวัสดิ์  นักวิชาการ
สหกรณ์ช านาญการ ท าหน้าท่ีพิธีกร  ได้กล่าวเรียนเชิญ นายชาลี ประจงการ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์  
จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  พิธีกรได้กล่าวเรียนเชิญ  นายธีรพงษ์ เสียงล  า รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 
กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีถึงการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  วัตถุประสงค์และความส าคัญของการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2561 ส าหรับปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2562 พร้อมได้กล่าวเรียนเชิญ นายชาลี ประจงการ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั ง
และส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ส าหรับปีสิ นสุด 31 มีนาคม 
2562 และให้โอวาทแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม   
  จากนั น นายธีรพงษ์  เสียงล  า  รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด   กล่าวขอบคุณ  
นายชาลี ประจงการ ผู้อ านวยการกลุ่มจัดตั งและส่งเสริมสหกรณ์   ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2561  ส าหรับปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2562  ในครั งนี  แล้ว นายธีรพงษ์  เสียงล  า  รองประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี  

ระเบียบวาระที่  1   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

   1.1 แนะน าผู้เข้าร่วมประชุม  นายธีรพงษ์  เสียงล  า รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 สิ นสุด 31 มีนาคม 2562 แนะน าตัวแทนจากส านักงานสหกรณ์
จังหวัดมุกดาหาร , แนะน าตัวแทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีเกียรติ  
ท่ีสหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุม   
  1.2 จ านวนผู้แทนสมาชิก ประธานในท่ีประชุม  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด พ.ศ.2560 ข้อ 64  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 



  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้   
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั งใดๆทั งสิ น  
  ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
  ขณะนี มีผู้แทนสมาชิกร่วมประชุม จ านวน 170 คน นับว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์แล้ว  
  1.3 ข้อเสนอแนะในการประชุม   เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอท าความเข้าใจกับผู้แทนสมาชิก ดังต่อไปนี   
   1) ผู้แทนสมาชิกท่ีจะอภิปรายโปรดยกมือขึ นเพื่อขออนุญาตประธานในท่ีประชุม เมื่อประธานอนุญาต
แล้ว ให้แจ้งชื่อ-สกุล และกลุ่มท่ีสังกัด จึงเริ่มอภิปราย  
   2) ผู้แทนสมาชิกต้องอภิปรายต่อท่ีประชุมในประเด็น ใช้ภาษาให้กระชับรัดกุม และไม่ใช้วาจาส่อเสียด
คนอื่น    
   3) ควรรักษามารยาท ใช้วาจาท่ีสุภาพเหมาะสม และให้เกียรติที่ประชุม  
   มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1   เร่ือง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
  เมื่อต้นปีบัญชีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มีจ านวนสมาชิก จ านวน 1,933 คน เพิ่มระหว่างปี 49 คน 
ลดระหว่างปี 74 คน  ณ วันสิ นปีทางบัญชี สิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562  สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 1,908 คน  
ลดลงจากปีก่อน จ านวน 25 คน    
  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2.2   เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561  

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561  ถึง  31 มีนาคม 2562 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

 
  เรียน ผู้แทนสมาชิกทุกท่าน 

ข้าพเจ้า นายธีรพงษ์  เสียงล  า รองประธานกรรมการ ในนามคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด ชุดที่ 45 ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี สิ นสุด 31 มีนาคม 2562 ของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี 
จ ากัด ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ครั งท่ี  46  วันท่ี  27 สิงหาคม 2562  
  1.ด้านการบริหาร สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  ตั งอยู่เลขท่ี  124  หมู่ 5  ต าบลน  าเท่ียง อ าเภอค าชะอี 
จังหวัดมุกดาหาร  ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ .ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ตามใบส าคัญรับ
จดทะเบียนสหกรณ์ เลขทะเบียนท่ี 164/11471 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน  2513 และได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
ข้อบังคับของสหกรณม์าจนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลากว่า 49 ปี   



มีเขตท้องท่ีด าเนินงานอยู่ทุกต าบลในเขตอ าเภอค าชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ตั งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์
ได้ จึงต้องมีการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้บริหารงานแทน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ.2542 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกิน 15 คน มีอ านาจหน้าท่ี เป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ
ทั งปวง เพื่อให้กิจการสหกรณ์ด าเนินการอย่างกว้างขวาง และให้บริการแก่สมาชิกอย่างท่ัวถึง ซึ่งสหกรณ์ฯ มีหลักส าคัญ
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ ปรากฏฐานะทางเงินเม่ือสิ นปีบัญชี ดังต่อไปนี   
 
        1.1 ทุนของสหกรณ์ 

   
รายการ 

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 
สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม / (ลด) 

ทุนด าเนินงาน   41,145,844.03 40,937,419.07 208,424.96 
ทุนเรือนหุ้น 32,181,180.00 31,754,060.00 427,120.00 
ทุนส ารอง 2,752,415.48 2,546,412.21 206,003.27 
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ 4,673,945.72 4,495,842.22 178,103.50 
ก าไรสุทธิประจ าปี 1,506,579.83 2,105,071.64 (598,491.81) 

    
          1.2 การให้เงินกู้แก่สมาชิก  

รายการ 
ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 
ลูกหนี เงินกู้ระยะสั น           139,860,344.97  132,129,828.17 7,730,516.80 
ลูกหนี เงินกู้ระยะปานกลาง 11,436,152.43  14,650,158.67 (3,214,006.24) 
ลูกหนี เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี   260,463.00  702,831.85 (442,368.85) 
ลูกหนี ปรับปรุงโครงสร้างหนี   273,122.95  513,187.38 (240,064.43) 
ลูกหนี เงินกู้โครงการสร้างระบบน  า 330,000.00  440,000.00 (110,000.00) 
โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ 5,000,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 
โครงการส่งเสริมการเลี ยงโคขุน 5,195,395.00 0.00 5,195,395.00 

รวม         162,355,478.35         150,936,006.07  11,419,472.28 

    
    
    
    

          
  



          1.3 การส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์  

รายการ 
ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 
เงินรับฝาก - สมาชิก       
1. เงินรับฝากออมทรัพย์ 9,856,938.73 7,636,949.39 2,219,989.34 
2 .เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ 6,097,461.26 4,722,153.68 1,375,307.58 
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,611,314.65 1,532,044.40 79,270.25 
4.เงินรับฝากประจ า 6,251.75 6,651.75 (400.00) 

รวม 17,571,966.39  13,897,799.22 3,674,167.17 
เงินรับฝาก - สมาชิกสมทบ       
1. เงินรับฝากออมทรัพย์   467,761.92  580,490.50 (112,728.58) 
2 .เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์ 9,348,637.04  7,546,662.34 1,801,974.70 

รวม 9,816,398.96            8,127,152.84  1,689,246.12 
เงินรับฝาก - บุคคลภายนอก       
1. เงินรับฝากออมทรัพย์ 6,354,416.78 6,569,006.22 (214,589.44) 
2 .เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์  31,306,782.6  30,653,303.73 653,478.88 

รวม 37,661,199.39          37,222,309.95         438,889.44  
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น 65,049,564.74          59,247,262.01  5,802,302.73 

    
         2. ด้านการท าธุรกิจของสหกรณ ์    
         2.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย   

   
รายการ 

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 
สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 

ขายปุ๋ย              3,082,176.00  3,692,814.00 (610,638.00) 
ขายอาหารสัตว์              9,164,208.65  10,823,096.30 (1,658,887.65) 
ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก  249,310.00  301,760.00 (52,450.00) 
ขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร                    5,310.00  8,250.00 (2,940.00) 
ขายเวชภัณฑ์                  64,430.00  30,290.00 34,140.00 
ขายน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น  29,975,883.43  34,455,547.17 (4,479,663.74) 
อ่ืนๆ                  22,090.00  0.00 22,090.00 

รวม           42,563,408.08          49,311,757.47  (6,748,349.39) 
 
    



         2.2 ธุรกิจรวบรวมผลผลิต  
   

รายการ 
ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 
ขายข้าวเปลือก              3,712,961.42  2,087,682.74 1,625,278.68 

รวม            3,712,961.42            2,087,682.74  1,625,278.68 

    
          2.3 ธุรกิจให้บริการ 

   
รายการ 

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 
สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 

1.รายได้ค่าบริการขนส่งน  ามันเชื อเพลิง  468,600.00                809,400.00  (340,800.00) 
2.รายได้ค่าบริการรถไถ 212,852.00  0.00 212,852.00 
3.รายได้ค่าบริการรถเกี่ยวข้าว 381,508.00  0.00 381,508.00 
4.รายได้ค่าบริการปศุสัตว์                    1,000.00                   7,130.00  (6,130.00) 
5.รายได้อื่นๆ                    1,390.00  0.00 1,390.00 

รวม             1,065,350.00               816,530.00  248,820.00 

    
          2.4 ธุรกิจแปรรูป 

   
รายการ 

ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 
สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 

1.แปรรูปอาหารสัตว์ -ขายอาหารสัตว์                  99,291.00  0.00 99,291.00 
2.แปรรูปสัตว์เลี ยงเพ่ือขาย - ขายโคขุน  587,605.00  0.00 587,605.00 

รวม 686,896.00  0.00 686,896.00 
 
  3. แหล่งเงินทุนของสหกรณ ์สหกรณ์ฯได้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน  ให้สมาชิกกู้  ส่งเสริมอาชีพ
สมาชิก  บริการสมาชิกในเรื่องสินค้าทางการเกษตร  ดังนี  

รายการ 
ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง 

สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2561 เพ่ิม/ (ลด) 
1.เงินกู้ยืม ธ.ก.ส.           124,535,766.97  109,096,633.45 15,439,133.52 
2.เงินกู้ยืมกรมปศุสัตว์              5,000,000.00  2,500,000.00 2,500,000.00 
3.เงินกู้ยืมกรมส่งเสริมสหกรณ์  330,000.00  440,000.00 (110,000.00) 

รวม  129,865,766.97         112,036,633.45  17,829,133.52 
   



  4. การด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ  
  4.1 คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  
ชุดที่ 45 ซึ่งได้รับการเลือกตั งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั งท่ี 45  เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561  จ านวน 15 ท่าน 
เพ่ือเข้ารับการหน้าท่ีบริหารงานของสหกรณ์  มีรายนามดังต่อไปนี   
   1. นางเลขา       บุตดีวงค์   ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นายธีรพงษ์  เสียงล  า    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
   3. นายสันติ   คนคล่อง    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
   4. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง    ต าแหน่ง เลขานุการ 
   5. นางทองมี   ไวสู้ศึก    ต าแหน่ง เหรัญญิก 
   6. นางอุทิศา  สุรเสียง    ต าแหน่ง กรรมการ 
   7. นายแหล่   โคตรพันธ์   ต าแหน่ง กรรมการ 
   8. นายป่าน  ศรีสุภา    ต าแหน่ง กรรมการ 
   9. นายปัญญา   คล่องแคล่ว   ต าแหน่ง กรรมการ 
   10. นายค  า   พันนุมา    ต าแหน่ง กรรมการ 
   11. นายศักดิ์สิทธิ์   วังคะฮาต  ต าแหน่ง กรรมการ 
   12. นาย ภูธร  สุดเคน   ต าแหน่ง กรรมการ 
   13. นายใคร่  ยืนย่ัง   ต าแหน่ง กรรมการ 
  14. นางค ารัต  มาตจ ารัส  ต าแหน่ง กรรมการ 
  15. นายเปี้ยน  คล่องแคล่ว  ต าแหน่ง กรรมการ 
 
   4.2 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ได้รับการเลือกตั งจากท่ีประชุมใหญ่ของสมาชิกให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้าน
การเงิน  การบัญชี  ตลอดจนการด าเนินกิจการประเภทต่าง ๆ  ของสหกรณ์เพื่อรายงานผลการตรวจสอบรวมทั ง
ข้อแนะน าต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่  จ านวน 3 ท่าน  มีรายนามดังต่อไปนี  
   1. นายบุญรัก   คล่องแคล่ว ต าแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
   2. นายก้อง     ปัทวงค์  ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   3. นายสมอนนท์  คนเพียร    ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

4.3 ฝ่ายจัดการ ได้รับการจัดจ้างจากคณะกรรมการด าเนินการให้ปฏิบัติงาน  ด าเนินธุรกิจประจ าวันของสหกรณ์
บริการสมาชิกอย่างสอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์  โดยได้รับผลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีนั น ณ วันสิ นปีสหกรณ์มี
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ จ านวน 29 คน ประกอบด้วย   
   เจ้าหน้าท่ี  จ านวน  21 คน  
   ลูกจ้าง    จ านวน  8 คน  

 
  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 



ระเบียบวาระที่  2.3  เร่ือง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
  ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 ได้เลือกตั งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ซึ่งข้าพเจ้าและ
คณะ ได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบ
นั น ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรุปดังนี  
  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
   1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ  
   1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน  
   1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ ์  
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ  
   2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน  
   2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  
   2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ และมติที่ประชุม  
   2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว้  
  3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข  
   3.1 ผลการด าเนินงาน สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,933 คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ น 49 คน  ออก
จากสหกรณ์  74 คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ นปี 1,908 คน  ในวันสิ นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั งสิ น 41,145,844.03 บาท 
และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั งสิ น 10,768,261.79 บาท ค่าใช้จ่าย 9,261,681.96 บาท  มีก าไรสุทธิ 1,506,579.83 
บาท  ลดลงจากปีก่อน 598,491.81 บาท มีหนี สิน 188,694,894.48 บาท  
   3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการประชุมบริหารงานทุกเดือน   ด้านการจัดการของผู้จัดการ
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพไม่เต็มร้อยท าให้ในหลายโครงการเกิดการขาดทุน  ควรพัฒนาการสื่อสารในองค์กร
และพัฒนาบุคลากร 

3.3 ด้านบัญชี ระบบปฏิบัติการด้านบัญชีดี  มีการน าเสนอด้านบัญชีในท่ีประชุมทุกเดือนแต่จะเป็น 
บัญชีรวม บัญชีควรแยกประเภทธุรกิจคณะกรรมการบริหารจะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  (ตัวหนังสือในเอกสารตัวเล็ก
มาก) ควรแก้ไขพนักงานบัญชีท างานซ  าช้อนกันเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในด้านบัญชี  
   3.4 ด้านครุภัณฑ์ ส านักงานยังลงเลขทะเบียนไม่ครบยังไม่เป็นหมวดหมู่ควบคุมไม่ค่อยด ี  
 
 
 
 



   3.5 ด้านเงินรับฝาก วันสิ นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ คือ  
     (1)  เงินรับฝากสมาชิก      จ านวน 17,571,966.39 บาท 

(2)  เงินรับฝากสมาชิกสมทบ    จ านวน  9,816,398.96 บาท 
   (3)  เงินรับฝากบุคคลภายนอก     จ านวน 37,661,199.39 บาท 

   3.6  ด้านสินเชื่อ ณ วันสิ นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  คือ  
    (1) เงินกู้ระยะสั น   จ านวนเงิน 139,860,344.97 บาท   
    (2)  เงินกู้ปานกลาง จ านวนเงิน 16,202,819.43 บาท  
    ณ  วันสิ นปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวนเงิน 10,975,961.24 บาท   
    เพิ่มจากปีก่อน จ านวน 192,243.45 บาท มีดอกเบี ยเงินให้กู้ค้าง 20,444,849.94 บาท 
   3.7  การตรวจสอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก จ านวน  
42,563,408.08 บาท  ลดลงจากปีก่อน จ านวน 6,748,349.39 บาท  โดยจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินสด  40,082,889.48 
บาท เงินเช่ือ 2,480,518.60 บาท ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ  20,466.66 บาท  ธุรกิจน  ามันขาดทุน  372,345.67  บาท 
   3.8  การตรวจสอบธุรกิจรวบรวมผลิตผล สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิก รวมทั งสิ นเป็นเงิน 
3,712,961.42 บาท  เพ่ิมจากปีก่อน จ านวน 1,625,278.68 บาท  ธุรกิจรวบรวมผลผลิตขาดทุน  367,866.96 บาท  
   3.9 การตรวจสอบธุรกิจแปรรูป  สหกรณ์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูประหว่างปี  2  ชนิด  ได้แก่  
   (1) แปรรูปอาหารสัตว์ เป็นเงิน 99,291 บาท ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ขาดทุน 2,660.88  บาท  
    (2) แปรรูปสัตว์เลี ยงเพ่ือขาย เป็นเงิน 587,605 บาทธุรกิจแปรรูปสัตว์เลี ยง ขาดทุน 165,737.11  บาท  
   (มีโคเสียชีวิต 1 ตัวแต่ยังไม่มีการตั งคณะกรรมการสอบ) 
   3.10 การลงทุนในองค์กรอื่น  การลงหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายโคเนื อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ ากัด  ทุนเรือนหุ้น  150,000 บาท  ได้รับการจัดสรรผลก าไร 2,555 บาท แต่มีรายจ่ายชื อโคมาเลี ยง  894,610 บาท ซื อ
กิโลละ 106 บาท ซึ่งแพงกว่าราคาชื อโคเนื อจากสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไปถึงกิโลละ  21 บาท  หากเป็นไปได้ควรลาออก
จากการเป็นสมาชิกเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ น  
   3.11 การตรวจสอบธุรกิจการให้บริการ  ณ  วันสิ นปี สหกรณ์ให้บริการท่ีให้แก่สมาชิก รวมทั งสิ นเป็น
เงิน 1,065,350 บาท หักค่าใช้จ่ายขาดทุน  1,593,939.66  บาท  
  4. ผลการแก้ไขปรับปรุง  คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีลูกจ้างและผู้ตรวจสหกรณ์ค าชะอีจ ากัดได้ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างเต็มท่ีด้วยความใหม่ในหลายธุรกิจอาจท าให้ขาดทุนแต่ก็คงจะดีขึ นเมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไปใน
อนาคต 
   5. สรุปรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ประจ าเดือน  
   1) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนเมษายน 2561   เมื่อวันท่ี  5 เมษายน พ.ศ. 2561 ผลการ 
  ตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
   1.ส่วนลดค่าปรับ  นาง สุดใจ บุตรดีวงศ์   6,866.22 บาท  ได้ผ่านท่ีประชุมหรือไม่มีมติให้ลดทั งหมด    
     หรือไม่ ข้อเสนอแนะ เพ่ือความเหมาะสมไม่ควรลดทั งหมดเพราะสมาชิกท่านอื่น ยังเสียค่าปรับอยู่ 



   2.ใบเบิกเงินสมทบ โครงการ ส่งเสริมการใช้รถแทรกเตอร์/รถเกี่ยวข้าว เครื่องผสมอาหาร 255,000 
   บาท  ผู้รับเงิน/ผู้อนุมัติ เป็นคน คนเดียวกัน  12 มีนาคม 2561 ข้อเสนอแนะ  ผู้รับเงินต้องเป็นเจ้าของ 
   ผลิตภัณฑต์้องมีใบเสร็จรับเงินด้วย 
    3. ใบเบิกเงินอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการใช้รถแทรกเตอร์ /รถเกี่ยวข้าว เครื่องผสมอาหารสัตว์ 
     595,000บาท ผู้รับ/ผู้อนุมัติ เป็นคน คนเดียวกัน  12 ก.พ. 61 (12-13 มี.ค. 61) ข้อเสนอแนะ  ผู้รับ 
   เงินต้องเปน็เจ้าของผลิตภัณฑ ์
 2) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนพฤษภาคม  2561   
    -ไม่ตรวจพบข้อบกพร่อง-  
  3) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561  เมื่อวันท่ี  5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ผลการ 
  ตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
     1.สุ่มตรวจร้านธงฟ้าประชารัฐ สุ่มตรวจ 9 รายการ สินค้าขาด 4 รายการ ดังนี  
    1.1 ไวไว        จ านวน  3 ชิ น   
     1.2 ผงชูรสขนาด 250g      จ านวน  4 ชิ น  
     1.3 เนสกาแฟลาเต ้    จ านวน  3 ชิ น    
     1.4 โค๊ก 450 ml.      จ านวน  2 ชิ น   
   ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการท างาน เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
   2.  เอกสารส่งให้ผู้ตรวจไม่ครบเดือน เอกสารรับแค่ 4 วัน 2-3-4-7 พ.ค. 2561 ผู้มีอ านาจไม่ลงลายมือ   
   ข้อเสนอแนะ ควรปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
 
  4) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561       
   -ไม่ตรวจพบข้อบกพร่อง-  
 
   5) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561  เมื่อวันท่ี 6  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผลการ 
  ตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
   1. การซื อเนื อวัว 6,640 บาท ผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการหรือยัง และผู้อนุมัติไม่ลงลายมือชื่อ เลขท่ี 
    Vi00620000031  ลงวันท่ี 24/7/2561 ข้อเสนอแนะ ควรผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการ และต้อง 
   ลงลายมือชื่อผู้อนุมัติ 
   2. ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 10,000 บาท ข้อเสนอแนะ เหมาะสมหรือไม่ ทับซ้อนกับค่าทนายหรือเปล่า 
    3.ค่าเบี ยเลี ยงสินเชื่อ 400 ตามโฉนดท่ีดินของสมาชิกท่ีกองบังคับคดี ค่าเบี ยเลี ยงผู้จัดการ 1,000 บาท 
   งานอบรมโคขุนปฏิบัติงานในเวลาท างานเหมาะสมหรือไม่  ข้อเสนอแนะ    -ไม่มี- 
    4. ใบเสร็จรับเงินรับช าระสินค้าอุปโภคบริโภคผู้จัดการไม่ลงลายมือชื่อ ข้อเสนอแนะ    -ไม่มี- 
   5.ค่าซ่อมแซมบ ารุงสินทรัพย์ธุรกิจจัดหา (น  ามัน ) จ านวน 45,684 บาท ไม่มีรายละเอียดการซ่อมงาน 
    มีแต่ใบเสร็จใบเดียว LV62070065 ข้อเสนอแนะ    -ไม่มี- 



   6. ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อวันท่ี 26 ก.ค.2561 มีร้านค้าสนับสนุนเงิน แต่ว่าไม่มีในระบบ 
   บัญชีรายรับ ข้อเสนอแนะ  -ไม่มี-  
  6) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ผลการ 
  ตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
   1. ค่ าตอบแทนกรรมการ  3,000 บาท  วัน ท่ี 3 สิงหาคม 2561  อยู่ ในข้อบั งคับหรือไม่  
   ข้อเสนอแนะ  ขอให้คืนเงิน   
   2.  ค่าเบี ยเลี ยงเจ้าหน้าท่ีในเวลาท างาน(ราชการ) 3,580 บาท /ค่าส่งเอกสาร/ค่าพิมพ์เอกสาร  
   เตรียมในวันท่ี 7/8/14/15/21/22/  ข้อเสนอแนะ ขอให้คืนเงิน  
   3. แบบฟอร์มเบิกน  ามันไม่มีเลขกิโล  ข้อเสนอแนะ  ขอให้เพิ่มเลขกิโลก่อนเบิก 
   4.  ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี  225,899.22  นางอัญฑิการ์  จันทร์บุตร  ท าไมต้องจ่าย 
        ข้อเสนอแนะ  ควรมีรายละเอียดก่อนจ่าย 
   5.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดท่ี 44  3,000 บาท  วันท่ี 8 สิงหาคม 2561  จ่ายให้นายแหล่  โคตรพันธ์  
   เป็นไปตามข้อบังคับหรือไม่ ข้อเสนอแนะ  เอกสารต้องครบ 
   6.  เงินส่งช าระหนี ระหว่างทาง  นายพวงเพชร  จินดามล  ไม่มีเอกสารการเป็นหนี  8 สิงหาคม 2561 
   9,000 บาทข้อเสนอแนะ  เอกสารต้องครบ 
   7.  ค่าตอบแทนกรรมการชุดท่ี 44  3,000 บาท  วันท่ี 7 สิงหาคม 2561  จ่ายให้นายค าสิง  แก้วดี 
        ข้อเสนอแนะ เอกสารต้องครบ 
   8.  ค่าใช้จ่ายในการซื อโคจาก สหกรณ์เครือข่ายราคา 106  ต่อกิโล  สูงเกินจริงหรือไม่ 
        ข้อเสนอแนะ  เอกสารต้องครบ 
   9 .   ค่ า ตอบแทนกรรมการชุ ด ท่ี  44   3 , 000  บาท  วั น ท่ี  2 7  สิ งห าคม  2561  จ่ า ย ให้ 
   นายวรศาสตร์  สุวรรณไตรย์  ถูกระเบียบหรือไม่ ข้อเสนอแนะ  เอกสารต้องครบ  
 
  7) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผลการ  
  ตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   เงินยืมทดลองช าระค่าเพิ่มหุ้นชุมนุมเครือข่ ายโคเนื อภาค 
  ตะวันออกเฉียงเหนือจ ากัด เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 เป็นเงิน 50,000 บาท และ เมื่อวันท่ี 26 กันยายน  
  2561 เป็นเงิน 50,000 บาท 
       ข้อเสนอแนะ  เป็นเงินลงทุน คณะกรรมการได้พิจารณาความเสี่ยงหรือไม่ และคุ้มทุนหรือเปล่า และได้ผ่านมติท่ี 
  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือไม ่  
 8) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561  
  -ไม่ตรวจพบข้อบกพร่อง-  
    
 



  9) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  ผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
    1. ใบรับสินค้า เลขที่ 100610000099  วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  ไม่มีลายมือผู้อนุมัติ และผู้ส่งสินค้า 
    2. ขอข้อมูลรายละเอียดการท างานรถเกี่ยวนวดข้าว เพ่ือจะได้วิเคราะห์ในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น  
 
  10) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เมื่อ วันท่ี 7-8 มกราคม พ.ศ. 2562  
  ผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
   1. ทุนการศึกษาอบรมใช้เกินท่ีประชุมใหญ่อนุมัติตามแผน 2560 ตอนนี ใช้ไป 76,159.50 บาท  เกินไป  
   26,159.50 บาท  ข้อเสนอแนะ  ขอให้ใช้จ่ายตามแผน 
    2. ค่าเบี ยเลี ยงในวันท่ี 1 – 2 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันหยุดไม่มีการลงเวลาท างาน ซึ่งมีรายชื่อ 
   ดังต่อไปนี   
    2.1 นายอัครพล    พันธ์พรม    จ านวนเงิน  700  บาท 
   2.2 นายแดนศักดิ์    ทิพนัส   จ านวนเงิน  700  บาท 
   2.3 นางสาวสุรีรัตน์    เสียงล  า    จ านวนเงิน  700  บาท 
    2.4 นางสาวรุ้งลาวัลย์    นามบุตร    จ านวนเงิน  700  บาท 
    บุคคลดังกล่าวไม่มีการลงเวลาท างานในวันหยุด 
  3. ค่าเล่าเรียนบุตร 10,000 บาท บิลมหาลัย 10,000 บาท จ่ายเต็มตามท่ีจ่ายจริงถูกหรือไม่  ในวันท่ี  
   3 ธันวาคม 2561 
  4. แบบฟอร์มเบิกน  ามันเชื อเพลิงตรวจสอบกิโลเมตรไม่ได้ 
   5. ร้านธงฟ้าประชารัฐ มีสินค้าเกิน รายละเอียดดังนี   
    5.1 แปรงสีฟัน    จ านวน  1  ด้าม  
    5.2 แฟนต้าร์น  าเขียว  จ านวน  1  ขวด 
    ระบบมีปัญหาหรือมั ย 
    ข้อเสนอแนะ  ควรลงสินค้าให้ครบ เช่น ของแถมท่ีแถมมากับตัวผลิตภัณฑ์ 
  6. เข้าตรวจการตลาด พบสินค้าขาดสต็อก ดังรายการต่อไปนี   
    6.1 ปุ๋ยเด็กดี   ขาดจ านวน  1 กระสอบ 
    6.2 อาหารโคขุนเอราวัญ 1174 ขาดจ านวน  1 กระสอบ 
    6.3 อาหารโคซีพีบีฟ 2  ขาดจ านวน  1 กระสอบ 
    ข้อเสนอแนะ ควรตรวจสต็อกทุกวัน 
  7. เกิดการส่งสินค้าผิดชนิด จาก 30 กิโลกรัม เป็น 35 กิโลกรัม 
  8. เกิดการขายสินค้าเงินเซ็นแต่ไม่มีเอกสารการเป็นหนี  ข้อเสนอแนะ ควรท าตามระเบียบของสหกรณ์  
 
 



  11) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
   ผลการตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
   1. ใบประหน้าค่าขนส่งในการซื อขายโค เป็นจ านวนเงิน 19,500  บาท แต่เอกสารประกอบการเบิกมี 
   เพียง นายใคร่  ยืนยั่ง เบิก 1,000 บาท  ข้อเสนอแนะ  ควรมีเอกสารการเบิกให้ตรงตามจ านวนเงินท่ี 
   เบิก  
   2.  ค่าฤชาธรรมเนียมศาล จ านวนเงิน 32,100 บาท เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีบิลจากศาล 
    มีเพียงใบเบิกของนายบุญรู้  บุตดีวงศ์ ข้อเสนอแนะ ควรมีบิลจากศาลแนบมาด้วย  
   3.  ใบส าคัญ PU62010161 ผู้อนุมัติไม่ลงลายมือ ข้อเสนอแนะ ควรตรวจเอกสารให้ครบถ้วน 
   4.  ค่าเบี ยเลี ยงนายสันติ  คนคล่อง เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2562 เบิกค่าเบี ยเลี ยง จ านวนเงิน 400 บาท  
   ถูกต้องตามระเบียบหรือไม ่
   5.  ขายโคขุน  ขายสด รวมเป็นจ านวนเงิน 587,605 บาท 
  
  12) รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผลการ       
       ตรวจสอบด้านการเงินและด้านบัญชี  โดยสรุปดังนี   
  1. เบิกค่าตอบแทนพนักงาน ข้อเสนอแนะ  ควรมีเอกสารการใบลงเวลาท างานแนบมาด้วย 
   2. ใบเบิกน  ามันไม่มีระยะทางในการใช้งานของรถ ข้อเสนอแนะ ควรลงระยะทางการท างาน หรือ เวลา 
   การท างานของรถ  
 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 

( นายบุญรัก  คล่องแคล่ว) 
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

( นายก้อง    ปัทวงค์ ) ( นายสมอนนท์   คนเพียร ) 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  3.1  
เรื่อง พิจารณารับรองงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ประจ าปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุนตามเสนอ 
 



ระเบียบวาระที่ 3.2   เร่ือง พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561  

  ประธานในท่ีประชุม  เสนอให้ ท่ีประชุมได้ทราบว่าในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี  2561  
สิ นสุด 31 มีนาคม 2562 ปรากฏตามงบดุลและงบก าไรขาดทุนสหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน 1,506,579.83 บาท และท่ี
ประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 45 ครั งท่ี 17 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562  คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปี   
  ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ .ศ. 2560 ข้อ 66 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่    
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั งปวงท่ีเกิดขึ นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั งในข้อ
ต่อไปนี     
  ข้อ 66  (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  
 

ที่ รายละเอียด ก าไรที่จัดสรร ร้อยละ มติที่ประชุมใหญ ่

1 จัดสรรเป็นเงินทุนส ารอง อย่างน้อย 10% 152,423.73 10.12 152,423.73 
2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 15,065.00 1.00 15,065.00 
3 เงินปันผลตามหุ้น 3.5% 1,099,091.10 72.95 1,099,091.10 
4 ทุนส ารอง กพส. (ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ ) 110,000.00 7.30 110,000.00 
5 ทุนสาธารณประโยชน์ 20,000 1.33 20,000 
6 เงินทุนศึกษาอบรม 20,000 1.33 20,000 
7 ทุนรับโอนหุ้น 20,000 1.33 20,000 
8 ทุนสะสมเพื่อขยายงาน 20,000 1.33 20,000 
9 ทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม 10,000 0.66 10,000 
10 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 10,000 0.66 10,000 
11 ทุนเพ่ือจัดตั งส านักงาน 10,000 0.66 10,000 
12 ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก 20,000 1.33 20,000 

รวม 1,506,579.83 100.00  1,506,579.83 
 

  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
 
 มติที่ประชุมใหญ่ อนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิตามท่ีเสนอ 

 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.3  เร่ือง พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2562  
  ประธานในท่ีประชุม  เสนอให้ท่ีประชุมได้ทราบว่าเมื่อวันท่ี 26  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561  ท่ีประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2560 สิ นสุด 31 มีนาคม 2561  ได้มีมติอนุมัติวงเงินท่ีอาจกู้ยืมหรือค  าประกันส าหรับปี 2561  เพื่อรองรับ
การขยายบริการเงินกู้และให้สินเชื่อแก่สมาชิก  รวมถึงการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์  ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมี
ประสิทธิภาพ  จ านวน  171,000,000 บาท  และนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบใช้วงเงินนี  เมื่อวันท่ี  31  เดือนตุลาคม 
2561 

 ดังนั น สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จึงประมาณการว่าในระหว่างปี 2562  นี   ยังมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้
แหล่งเงินกู้ภายนอก  เพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ น
นอกเหนือการคาดการณ์ เห็นควรอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค  าประกัน ประจ าปี 2562  ในวงเงิน 174,000,000  บาท   
  ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 
การค  าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 
   มติที่ประชุมใหญ่  มีมติให้ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือค  าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2563  
ภายในวงเงินไม่เกิน จ านวน  174,000,000  บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทถ้วน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.4   เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายรับ-จ่าย                 
ประจ าปี 2562   
 

แผนการด าเนินงานของสหกรณ ์ 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2562  ถึง  31  มีนาคม  2563 

ที ่ รายงาน 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

1 แผนการรับสมาชิกเพิ่มและการระดมทุน         

  1.1  รับสมาชิกเพิ่มระหว่างปี   300  คน 49 คน 300 คน 

  1.2  เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย ์           2,000,000.00  1,892,671.32   2,000,000.00  

  1.3  เงินรับฝากออมทรัพย์           1,000,000.00   3,830,761.16  4,000,000.00  

  1.4  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ             300,000.00  79,270.25   100,000.00  

  1.4  ทุนเรือนหุ้น        4,000,000.00  1,631,270.00   3,000,000.00  

2 แผนการด าเนินธุรกจิสินเชือ่         

  2.1  การให้เงินกู้แก่สมาชิก   125,000,000.00  98,744,534.54  170,000,000.00  

   -  เงินกู้ระยะสั น 
 

104,000,000.00  90,163,805.35  150,000,000.00  

   -  เงินกู้ระยะปานกลาง 
 

      20,000,000.00  6,075,435.40  15,000,000.00  

  -  เงินกู้ระยะยาว 
 

1,000,000.00  2,505,293.79  5,000,000.00  

  2.2  การรับช าระหนี ต้นเงินกู้สมาชิก   100,000,000.00  86,527,335.19  12,000,000.00  

  2.3  การรับช าระดอกเบี ยเงินกู้และดอกเบี ยค้าง 13,500,000.00  13,456,643.88  17,000,000.00  

  2.4  การรับช าระค่าปรับและค่าปรับค้าง   1,000,000.00  1,963,897.55  3,000,000.00  

  2.4  ลูกหนี การค้า         

  -  ให้เครดิตลูกหนี การค้า 20,000,000.00  8,912,754.10  15,000,000.00  

  -  รับช าระลูกหนี การค้า    22,000,000.00  8,707,097.30  15,000,000.00  

3 แผนการเบิกและช าระคืนตอ่แหล่งเงินกู ้         

  3.1  ธกส. (เป็นทุนให้แก่สมาชิกกู้)         

  -  เบิกเงินกู้ระหว่างปี 125,000,000.00      178,304,937.63  150,000,000.00  

  -  ช าระคืนเงินกู้ระหว่างป ี     100,000,000.00  153,245,804.11  120,000,000.00  

  -  ช าระดอกเบี ยระหว่างปี   5,000,000.00  4,633,519.14     5,500,000.00  

  ฉ.31  ข้อ 2 (3) ธกส. เพื่อการขายผลิตผลการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
    -  เบิกเงินกู้ระหว่างปี 40,000,000.00  14,480,000.00    40,000,000.00  

  -  ช าระคืนเงินกู้ระหว่างป ี       40,000,000.00  14,480,000.00  40,000,000.00  

  -  ช าระดอกเบี ยระหว่างปี 1,000,000.00  44,922.58  1,000,000.00  



ที ่ รายงาน 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

  ฉ.26  เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน (ธ.ก.ส.)       

  -  เบิกเงินกู้ระหว่างปี    20,000,000.00  0.00   20,000,000.00  

  

-  ช าระคืนเงินกู้ระหว่างป ี   20,000,000.00  0.00    20,000,000.00  

-  ช าระดอกเบี ยระหว่างปี   1,000,000.00  0.00 1,000,000.00  

3.2  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมปศุสัตว์        

  -  ส่งเสริมอาชีพเลี ยงโคแม่พันธุ์ โคพื นเมือง 10,000,000.00  5,000,000.00  5,000,000.00  

  - เพื่อให้สมาชิกกู้   20,000,000.00  0.00 10,000,000.00  

  -  รวบรวมผลผลิต (ส่งเสริมอาชีพเลี ยงโคขุน)         5,000,000.00  3,000,000.00  5,000,000.00  

  -  จัดซื อวัสดุการเกษตร   5,000,000.00  2,000,000.00  5,000,000.00  

  -  ช าระดอกเบี ยระหว่างปี         3,000,000.00      

 4 ธุรกิจการตลาดและบริการ       

 
4.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย       

  - ปุ๋ย 6,000,000.00  3,082,176.00     6,000,000.00  

  - อาหารสัตว์ 12,000,000.00  9,164,208.65   15,000,000.00  

  -  พันธุ์ข้าว 550,000.00  249,310.00         300,000.00  

  - อื่นๆ เวชภัณฑ์ , เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 0.00 91,830.00  200,000.00  

  - สินค้าท่ัวไป 0.00 470,852.28         100,000.00  

  4.2 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ปั๊มน  ามัน) 50,000,000.00   29,975,883.43    35,000,000.00  

  4.3 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 40,000,000.00  3,712,961.42     40,000,000.00  

  4.4 ธุรกิจให้บริการ       

  - บริการขนส่งน  ามัน 800,000.00   468,600.00  0.00 

  - บริการรถไถ 0.00 212,852.00        400,000.00  

  - บริการรถเกี่ยวนวดข้าว 0.00 381,508.00        500,000.00  

  - อื่นๆ ค่าบริการปศุสัตว์ 0.00 2,390.00        100,000.00  

  4.5 ธุรกิจแปรรูป       

  - แปรรูป อาหารสัตว์ 0.00 99,291.60     10,000,000.00  

  - แปรรูป สัตว์เลี ยงเพื่อขาย 0.00 587,605.00     24,000,000.00  

 5 รายได้จากแผนการด าเนนิงานประจ าปี 2562        

 
5.1  รายได้จากธุรกิจสินเชื่อ 14,500,000.00  12,739,153.65    13,500,000.00  

  5.2  รายได้จากธุรกิจจัดหาฯ       

   - ส านักงานใหญ่         1,500,000.00      751,028.35  1,000,000.00  

 
- สาขาหนองเอ่ียน 0.00 0.00        200,000.00  



ที ่ รายงาน 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2561 ปี 2561 ปี 2562 

  5.3  รายได้จากธุรกิจจัดหา (น  ามันเชื อเพลิง)     2,000,000.00  1,300,457.75  1,900,000.00  

  
5.4  รายได้จากธุรกิจรวบรวมผลผลิต  
สาขาหนองเอี่ยน         3,500,000.00  209,550.52  1,000,000.00  

  
5.5  รายได้จากธุรกิจให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร 800,000.00  617,241.00  2,100,000.00  

  5.6  รายได้จากธุรกิจแปรรูปฯ สาขาหนองเอี่ยน       

  - แปรรูป  อาหารสัตว์ 500,000.00  99,291.60      1,400,000.00  

  - แปรรูป  สัตว์เลี ยงเพื่อขาย 0.00  3,620.00  28,350,000.00  

  5.7  รายได้อื่นๆ 450,000.00  2,315,317.49  2,500,000.00  

  รวมรายได้ 23,250,000.00  18,035,660.36     51,950,000.00  

6  รายจ่ายเฉพาะธุรกิจและค่าใช้จ่ายด าเนินงานประจ าปี 2562 
  

 
6.1  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจสินเชื่อ 1,055,000.00  1,763,192.41      1,865,000.00  

  6.2  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจจัดหาฯ       

  - ส านักงานใหญ่ 959,000.00  771,495.01         961,000.00  

  - สาขาหนองเอ่ียน 0.00 0.00        115,000.00  

  
6.3  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจจัดหาฯ (น  ามัน
เชื อเพลิงฯ) 1,765,500.00  1,672,803.42  1,873,500.00  

  6.4  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิต 1,835,000.00  577,417.48  973,000.00  

  
6.5  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจให้บริการและ
ส่งเสริมการเกษตร 683,000.00  2,211,180.66      2,063,000.00  

   6.6  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกิจแปรรูปฯ สาขาหนองเอี่ยน     

  - แปรรูป  อาหารสัตว์ 212,000.00  101,952.48       1,385,575.66  

  - แปรรูป  สัตว์เลี ยงเพื่อขาย 0.00  169,357.11  28,327,000.00  

  6.7  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 13,551,500.00  9,261,681.96     10,940,500.00  

  รวมค่าใช้จ่าย  20,061,000.00 16,529,080.53 48,503,575.66 

7 ก าไรสุทธิประจ าป ี 3,189,000.00 1,506,579.83 3,446,424.34 

 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.5   เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการ 
  ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 45  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
ทั งหมด  15  ท่าน  ได้ด ารงต าแหน่งตามวาระตามข้อบังคับสหกรณ์  ดังนี  
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

หมายเหตุ วาระที่ 1 วาระที่ 2 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นางเลขา บุตดีวงศ ์ ประธานกรรมการ ลาออกระหว่างปีบัญชี  หมดวาระ 
2 นายธีรพงษ์ เสียงล  า รองประธานกรรมการ       อยู่ในวาระ 
3 นายสันติ คนคล่อง รองประธานกรรมการ      พัก 
4 นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง เลขานุการ     รอเสนอชื่อ 
5 นางทองมี ไวสู้ศึก เหรัญญิก      พัก 
6 นางอุทิศา สุรเสียง กรรมการ     อยู่ในวาระ 
7 นายศักดิ์สิทธิ์ วังคะฮาต กรรมการ      พัก 
8 นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ     อยู่ในวาระ 
 9 นายค  า พันนุมา กรรมการ     อยู่ในวาระ 
10 นายภูธร สุดเคน กรรมการ     อยู่ในวาระ 
11 นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ     อยู่ในวาระ 
12 นายปัญญา คล่องแคล่ว กรรมการ     รอเสนอชื่อ 
13 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ     รอเสนอชื่อ 
14 นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ     อยู่ในวาระ 
15 นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ     อยู่ในวาระ 

 
คณะกรรมการที่หมดวาระแยกเป็น 
 ลาออกระหว่างปีบัญชีสหกรณ ์ ได้แก่  นางเลขา บุตดีวงศ ์     
  
  หมดวาระที่ 1 ปทีี่ 2  ซึ่งสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก จ านวน 3 ท่าน ดังนี    
    1. นายเจษฎาภรณ์    มูลมั่ง     
    2. นายปัญญา   คล่องแคล่ว  
    3. นายแหล่   โคตรพันธ์  
 
 
 



  หมดวาระที่ 2 ปทีี่ 2  ต้องพักอย่างน้อย  1  ปี  จ านวน 3 ท่าน ดังนี       
    1. นายสันติ  คนคล่อง  
    2. นางทองมี  ไวสู้สึก 
    3. นายศักดิ์สิทธ์ิ  วังคะฮาต  
   ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 ข้อ  ข้อ 67 คณะกรรมการด าเนินการ   
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน  ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั งจากสมาชิก ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ท่ัวกัน ณ ส านักงานของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
  ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
  (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี 
  (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
   (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี   ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ย  ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิดนัดถึงปีท่ี
เลือกตั งกรรมการด าเนินการ   เว้นแต่การผิดนัดนั นมิได้เกิดขึ นจากการกระท าของตนเอง  
  (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี     

 
 ดังนั น การประชุมในครั งนี ท่ีประชุมจะต้องพิจารณาเลือกตั งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการเข้ามา

แทนกรรมการท่ีหมดวาระ จ านวน  7  คน         
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชุมใหญ่   พิจารณาแล้วและลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตร 
ค าชะอี จ ากัด  ชุดที่ 46  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการด าเนินการทั งสิ น  15  ท่าน  เพื่อด ารงต าแหน่งตามวาระตามข้อบังคับ
สหกรณ์  ดังนี  

ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
1. นายธีรพงษ์ เสียงล  า ประธานกรรมการ 
2. นางอุทิศา สุรเสียง รองประธานกรรมการ 
3. นายสอนแก้ว รัชอินทร์ รองประธานกรรมการ 
4. นางเพียรใจ ศรีหาจักร เหรัญญิก 
5. นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง เลขานุการ 

    



ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 
6. นายเป้ียน คล่องแคล่ว กรรมการ 
7. นายค  า พันนุมา กรรมการ 
8. นายภูธร สุดเคน กรรมการ 
9. นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ 

10. นายแหล่ โคตรพันธ์ กรรมการ 
11. นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ 
12. นางค ารัต มาตจ ารัส กรรมการ 
13. นายถาวร จันนามิตร กรรมการ 
14. นายสอง ศรีหาวงค์ กรรมการ 
15. นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ 3.6   เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560  
ข้อ 97 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้
ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ จ านวน 3  คน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน 5 คน 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560  ข้อ 66 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่   
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั งปวงท่ีเกิดขึ นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั งในข้อ
ต่อไปนี       
  ข้อ 66 (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
    

  มติที่ประชุมใหญ่   แต่งตั งผู้แทนสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรค า
ชะอี จ ากัด ประจ าปี 2562  และก าหนดค่าตอบแทนไว้ จ านวน 500 บาทต่อคนต่อครั ง แต่ไม่เกิน 45,000 บาทต่อปี  
จ านวน 3 ท่าน ดังนี  

1. นายบุญรัก        คล่องแคล่ว 

2. นายสมอนนท์    คนเพียร 

3. นางปราศรัย      มูลมั่ง 



ระเบียบวาระที่ 3.7  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ย
ประชุม ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ 

ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 ข้อ 
66 อ านาจหน้าท่ีของที่ประชุมใหญ่   ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองทั งปวงท่ีเกิดขึ นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั งในข้อต่อไปนี  

 ข้อ 66 (9)  ก าหนดค่าเบี ยเลี ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี ยประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการ
อื่นๆ  ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
           ประธานฯได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า เมื่อคราวประชุมใหญ่ประจ าปี ครั งท่ี 45  เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
ได้ก าหนดค่าเบี ยเลี ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าเบี ยประชุมของกรรมการด าเนินการ ไว้ดังนี  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 
มติที่ประชุมใหญ่   พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี ยประชุม

ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่นๆ ท่ีปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังนี  
รายละเอียด อัตราเดิมที่ก าหนดไว้ มติที่ประชุมใหญ ่

1. ค่าเบี ยประชุม   
 1.1 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 350 บาท/วัน 350 บาท/วัน 
 1.2 ค่าเบี ยประชุมใหญ่/ประชุมวิสามัญ 400 บาท/วัน 400 บาท/วัน 
 1.3 ค่าเบี ยประชุมกลุ่มสมาชิก 50 บาท/วัน 50 บาท/วัน 

2. ค่าเบี ยเลี ยง   
 2.1 ค่าเบี ยเลี ยงในเขตอ าเภอค าชะอี 350 บาท/วัน 350 บาท/วัน 
 2.2 ค่าเบี ยเลี ยงต่างอ าเภอ ในเขตจังหวัดมุกดาหาร 400 บาท/วัน 400 บาท/วัน 
 2.3 ค่าเบี ยเลี ยงต่างจังหวัด   
      2.3.1 ค่าเบี ยเลี ยงในจังหวัดเขตภาคกลาง 600 บาท/วัน 600 บาท/วัน 
      2.3.2 ค่าเบี ยเลี ยงในจังหวัดเขตภาคเหนือ 700 บาท/วัน 700 บาท/วัน 
      2.3.3 ค่าเบี ยเลี ยงในจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  500 บาท/วัน 500 บาท/วัน 
      2.3.4 ค่าเบี ยเลี ยงในจังหวัดภาคใต ้ 700 บาท/วัน 700 บาท/วัน 
 2.4 ค่าเบี ยเลี ยงต่างประเทศ 1,000 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน 

3. ค่าตอบแทนประธานกลุ่ม 300 บาท/วัน 300 บาท/วัน 
4. ค่าพาหนะ   

 4.1 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินการ ในเขตอ าเภอค าชะอี 150 บาท/วัน 150 บาท/วัน 
 4.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินการ ต่างจังหวัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
 4.3 ค่าพาหนะวันประชุมใหญ/่ประชุมวิสามัญ 100 บาท/วัน 100 บาท/วัน 

5. ค่าเช่าท่ีพัก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 



ระเบียบวาระที่ 3.8  เร่ือง พิจารณาจ าหน่ายสินทรัพย์ของสหกรณ์ (รถกึ่งพ่วงบรรทุกน้ ามันดีเซล) 
  ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเสนอเพื่อพิจารณาจ าหน่ายสินทรัพย์ของสหกรณ์ (รถกึ่งพ่วงบรรทุก
น  ามันดีเซล)ทะเบียน 80-3880 มุกดาหาร  
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชุมใหญ่   พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด จ าหน่ายสินทรัพย์
ของสหกรณ์ รายการ รถกึ่งพ่วงบรรทุกน  ามันดีเซล เลขทะเบียน 80-3880 มุกดาหาร  
 

ระเบียบวาระที่ 3.9  เร่ือง พิจารณาขอตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้การค้า  
  ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเสนอเพื่อพิจารณาขอตัดจ าหน่ายหนี สูญลูกหนี การค้า รายละเอียดดังนี  

1.ลูกหนี้การค้าน้ ามันเชื้อเพลิง   
1.1 นางอัญฑิการ์ จันทร์ฑบิุตร จ านวน 12,680 บาท 
1.2 ส านักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1,657 บาท 

รวม  14,337 บาท 
2.ลูกหนี้การค้าอาหารสัตว์    
2.1 นางอัญฑิการ์ จันทร์ฑิบุตร จ านวน 5,550 บาท 
2.2 นายธีรพันธ์   จันทร์ฑิบุตร  จ านวน 18,000 บาท 

รวม  23,550 บาท 
3.ลูกหนี้การค้าปุ๋ย     
3.1 นางอัญฑิการ์ จันทร์ฑิบุตร จ านวน 87,200 บาท 
3.2 สกก.นิคมค าสร้อย จ านวน 50,000 บาท 

รวม  137,200 บาท 
4.ลูกหนี้การค้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นางอัญฑิการ์ จันทร์ฑิบุตร จ านวน 41,780 บาท 

รวมทั้งสิ้น  216,867 บาท 
 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
 
  มติที่ประชุมใหญ่   พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขอตัดจ าหน่ายหนี สูญลูกหนี การค้า รวมทั งสิ น 
216,867 บาท   
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.10  เร่ือง พิจารณาน าเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ไปหักช าระหนี้ ส าหรับสมาชิกที่มี
หนี้ค้างผิดสัญญา 
  ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเสนอเพื่อพิจารณาน าเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ไปหักช าระหนี  ส าหรับ
สมาชิกที่มหีนี ค้างผิดสัญญา   
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชุมใหญ่   พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ด าเนินการน าเงิน
ปันผล เงินเฉลี่ยคืน ไปหักช าระหนี  ส าหรับสมาชิกที่มีหนี ค้างผิดสัญญา   
 

ระเบียบวาระที3่.11 เร่ืองพิจารณาเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่สมาชิกไม่มารับภายในก าหนด 
  ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเสนอเพื่อพิจารณาเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายท่ีสมาชิกไม่มารับ
ภายในก าหนด  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  
  มติที่ประชุมใหญ่   พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ด าเนินการน าเงิน
ปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายท่ีสมาชิกไม่มารับภายในก าหนด เกิน 5 ปีขึ นไป สมทบเข้าทุนส ารองของสหกรณ์การเกษตรค า
ชะอี จ ากัด ต่อไป   
 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.1 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร 
   -ไม่มี- 
 

4.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  

 -ไม่มี- 
 

4.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาค าชะอี 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี ) 
  - ไม่มี- 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561  
   ประธานในท่ีประชุม ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  สิ นสุด  31 มีนาคม 2562 
ให้ท่ีประชุมทราบ ตั งแต่ระเบียบวาระท่ี 1 ถึง ระเบียบวาระท่ี 5 และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย จากนั นขอให้ 
ท่ีประชุมพิจารณารับรอง และขอปิดการประชุมใหญ่ประจ าปี 2561   
  มติที่ประชุมใหญ่   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 สิ นสุด 31 มีนาคม 2562 
 
  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอข้อซักถามแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 
  

 
เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 

 
 
 

                                                                           ลงชื่อ                                      ประธานในท่ีประชุม 
                                                                                      (  นายธีรพงษ์    เสียงล  า    ) 
 
                                                                                               
 
 
                                                 ลงชื่อ                                         เลขานุการ 
                                                                                       (  นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง     ) 
 
 
  


