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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 
สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 

วันที่  26 กรกฎาคม 2561 
ณ ศาลาประชาคมอ าเภอค าชะอี 

จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม  
    จ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม 199 คน  ในจ านวนสมาชิกทั งสิ น 1, 933 คน (ตามลายมือชื่อตัวแทนสมาชิก
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 64) 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44 เข้ามาประชุมจ านวน 12 คน จากคณะกรรมการทั งสิ น 12 คน  
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางเลขา บุตดีวงค ์ รองประธานกรรมการ เลขา บุตดีวงค ์
2 นายธีรพงษ์ เสียงล  า เลขานุการ ธีรพงษ์ เสียงล  า 
3 นายสันติ คนคล่อง เหรัญญิก สันติ คนคล่อง 
4 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ วรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ 
5 นายค าสิง แก้วด ี กรรมการ ค าสิง แก้วด ี
6 นายชอบธรรม รูปคม กรรมการ ชอบธรรม รูปคม 
7 นายศักดิ์สิทธิ์ วังคะฮาต กรรมการ ศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮาต 

8 นางทองมี ไวสู้ศึก กรรมการ ทองมี ไวสู้ศึก 
9 นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง กรรมการ เจษฎาภรณ์ มูลมั่ง 
10 นายแหล่ โคตรพันธ์ กรรมการ แหล่ โคตรพันธ ์
11 นายปัญญา คล่องแคล่ว กรรมการ ปัญญา คล่องแคล่ว 
12 นายค  า พันนุมา กรรมการ ค  า พันนุมา 

 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้ามาประชุมจ านวน 3 คน จากคณะกรรมการทั งสิ น 3 คน  
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรัก คล่องแคล่ว ผู้ตรวจสอบกิจการ บุญรัก คล่องแคล่ว 
2 นายก้อง ปัทวงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ก้อง ปัทวงค์ 
3 นางอุทิศา สุรเสียง ผู้ตรวจสอบกิจการ อุทิศา สุรเสียง 

            
 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร วิรัตน์ ภานนท์ 
2 นายจักรกริช ทิพนัส ผู้จัดการ สกก.ค าชะอี จักรกริช ทิพนัส 
3 นายบุญรู้ บุตดีวงศ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุญรู ้ บุตดีวงศ ์
4 นายภาสวี เกษร ผอ.กสส.2 ภาสวี เกษร 
5 นายพัฒน์ โภคสวัสดิ ์ นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ พัฒน์ โภคสวัสดิ ์
6 นางบานเย็น หาระสาร ผู้สอบบัญชี บานเย็น หาระสาร 
7 นายทศนัย สีกาลัง เลขานุการ สกก.ดงหลวง ทศนัย สีกาลัง 

8 นายวัชระพงษ์ วิกัลปาว์ทัศศร ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ วัชระพงษ์ วิกัลปาว์ทัศศร 
9 นายสมควร ประทุมลี ผจก. สกก.ดงหลวง จ ากัด สมควร ประทุมลี 
10 นายนพดล รัตนมาลัย อบส.อาวุโส นพดล รัตนมาลัย 
11 น.ส.สุภาพร ศรีประสงค ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สุภาพร ศรีประสงค ์
12 นายถวิน สุวรรณพันธุ์ สกก.นิคมค าสร้อย จ ากัด ถวิน สุวรรณพันธุ์ 
13 นายสุทิน พนมมฤดา สกก.นิคมค าสร้อย จ ากัด สุทิน พนมมฤดา 

 
 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น.  
   เมื่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายจักรกริช ทิพนัส  ผู้จัดการ
สหกรณ์ฯ  ได้กล่าวเรียนเชิญ นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จุดเทียนธูปบูชาพระ
รัตนตรัยเสร็จแล้ว  ผู้จัดการฯ ได้กล่าวเรียนเชิญ  นางเลขา  บุตดีวงศ์   รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กล่าวรายงาน  
ต่อประธานในพิธีถึงการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา  วัตถุประสงค์และความส าคัญของการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ส าหรับ
ปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2561 พร้อมได้กล่าวเรียนเชิญ นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 
เป็นประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ส าหรับปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2561และให้โอวาทแก่สมาชิก
ผู้เข้าร่วมประชุม   
   จากนั น นางเลขา  บุตดีวงศ์   รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด กล่าวขอบคุณ  
นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ส าหรับปีสิ นสุด 31 มีนาคม 2561  ในครั งนี  แล้ว นางเลขา  บุตดีวงศ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี  
 
 
 
 



ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   นางเลขา บุตดีวงศ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมใหญ่
สามัญ ประจ าปี 2560 สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 แจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด พ.ศ.2560  
ข้อ 64  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั งใดๆทั งสิ น 
   ในการประชุมใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
   ขณะนี มีผู้แทนสมาชิกร่วมประชุม จ านวน 199 คน นับว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์แล้ว  
 
   มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เร่ือง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
   เมื่อต้นปีบัญชีสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด มีจ านวนสมาชิก จ านวน 1,925 คน ณ วันสิ นปีทางบัญชี  
สิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561  สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 1,933 คน เพิ่มขึ นจากปีก่อน จ านวน 8 คน  
  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2.2   เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560  ถึง  31 มีนาคม 2561 
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  คร้ังที่  45  วันที่  26 กรกฎาคม 2561 

1.ด้านการบริหาร  
   สหกรณ์การเกษตรค าชะอี  จ ากัด  ตั งอยู่เลขท่ี  124  หมู่ 5  ต าบลน  าเท่ียง  อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร   
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ .ศ. 2511 ประเภทสหกรณ์การเกษตร  ตามใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์  
เลขทะเบียนท่ี 164/11471 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน  2513 และได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 48 ปี  มีเขตท้องท่ี
ด าเนินงานอยู่ทุกต าบลในเขตอ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร     
   มีบริหารงานโดยคณะกรรมการด าเนินการท่ีได้รับการเลือกตั งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  2  ปี  ตามกฎหมาย  ซึ่งสหกรณ์ฯ มีหลักส าคัญเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์  สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ  ทั งในรูปเงินปันผลตามหุ้น  เงินเฉลี่ยคืน  จากการท่ีสมาชิกท าธุรกิจกับสหกรณ ์   
 



ภาพรวมการด าเนินธุรกิจในรอบปีท่ีผ่านมา  ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2561 ปรากฏดังนี  
 

รายการ 
ปีบัญชี 2560 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 
ปีบัญชี 2559 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม / (ลด) % 
จ านวนสมาชิก 1,933  1,925   8  0.42 
ทุนด าเนินงาน   40,937,419.07  39,151,310.09  1,786,108.98  4.56 
ทุนเรือนหุ้น 31,754,060.00  29,484,470.00  2,269,590.00  7.70 
ทุนส ารอง 2,546,412.21  2,085,693.40     460,718.81 22.09 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
ระเบียบและอื่น ๆ 

 4,495,842.22  3,441,536.22  1,054,306.00 30.63 

ก าไรสุทธิประจ าปี  2,105,071.64   4,107,152.47  (2,002,080.83)  (48.75) 
 

1.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก วัตถุเพื่อเป็นทุนให้แก่สมาชิกกู้  

รายการ 
ปีบัญชี 2560 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 
ปีบัญชี 2559 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/ (ลด) % 
ลูกหนี เงินกู้ระยะสั น        132,129,828.17      114,070,492.04    18,059,336.13  15.83 
ลูกหนี เงินกู้ระยะปานกลาง          14,650,158.67        19,367,219.30  (4,717,060.63)  (24.36) 

ลูกหนี เงินกู้ปรับปรุงโครงสร้างหนี  702,831.85             723,512.36  (20,680.51)  (2.86) 
ลูกหนี เงินกู้โครงการสร้างระบบน  า 440,000.00  0.00           440,000.00  100.00 
ลูกหนี ปรับปรุงโครงสร้างหนี  513,187.38             545,591.06  (32,403.68)  (5.94) 
ลูกหนี เงินกู้ระยะปานกลาง 
โครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ 

2,500,000.00          2,500,000.00  เท่าเดิม                        0.00 

 
1.2 การส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์  

รายการ 
ปีบัญชี 2560 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 
ปีบัญชี 2559 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/ (ลด) % 
เงินรับฝากออมทรัพย์            7,636,949.39      5,728,384.58          1,908,564.81  33.32 
เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์            4,722,153.68      4,039,153.16  683,000.52   16.91 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ            1,532,044.40      1,386,378.91  145,665.49  10.51 
เงินรับฝากประจ า                   6,651.75             6,751.75   (100.00)  (1.48) 
 
 



2. ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์ 
   สหกรณ์ฯ ด าเนินการมาเป็นปี ท่ี  48  ณ  วัน ท่ี  31  มีนาคม  2561  สหกรณ์ฯมีสินทรัพย์รวม 
231,868,968.02  บาท  ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกอย่างท่ัวถึง  รวดเร็ว  มีมาตรฐานการประเมินท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างมากขึ น  มีระบบการจ่ายเงินและการช าระเงินโดยใช้โปรแกรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เช่น  การรับเงินกู้  จ่าย
เงินกู้  จ่ายเงินปันผล  เฉลี่ยคืน  ระบบให้บริการด้านเงินรับฝาก  ขายสินค้า  บัญชี  เป็นต้น  
   ส่วนในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ปรับปรุงส านักงานให้ทันสมัยและอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก  
สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถาบันการเงิน  หน่วยงานราชการ  หรือบุคคลท่ัวไปได้เป็นอย่างดี  ทั งนี  คณะกรรมการด าเนินการ   
ค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกท่ีฝากเงินและส่งค่าหุ้นรวมทั งสมาชิกท่ีกู้เงินเป็นส าคัญ  จากผลการด าเนินการดังกล่าว  ท าให้
สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลอัตราร้อยละ  5 บาท   
3. แหล่งเงินทุนสหกรณ์ 
   สหกรณ์ฯ ได้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน  ให้สมาชิกกู้  ส่งเสริมอาชีพสมาชิก  บริการสมาชิกใo 
เร่ืองสินค้าทางการเกษตร  ดังนี  
    1. เงินกู้ยืมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวนเงิน  109,096,633.45 บาท วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนให้กู้แก่สมาชิก อัตราดอกเบี ยร้อยละ  5.00  ต่อปี โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เป็นหลักประกัน 
   2. เงินกู้ยืมกรมปศุสัตว์ จ านวนเงิน 2,500,000  บาท วัตถุประสงค์เพื่อเป็น ทุนให้กู้แก่สมาชิก อัตราดอกเบี ย
ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ เป็นหลักประกัน  
   3. เงินกู้ยืมกรมส่งเสริมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ านวน 440,000 บาท  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนให้แก่สมาชิก 
ปลอดดอกเบี ย โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นหลักประกัน 
4. การให้บริการสินค้าแก่สมาชิก 
   สหกรณ์ฯได้มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร และสิ่งของท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก  
มีความจ าเป็นต่อสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเป็นอย่างมาก  เพราะการรวมกันซื อในปริมาณมากๆ จะท าให้ซื อสินค้าได้ในราคาท่ี
ต่ าลง และเมื่อถึงสิ นปีหากสหกรณ์มีก าไรก็จะน าผลก าไรจ านวนนี มาเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  จึงตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
ซึ่งสหกรณ์ฯมีการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้กับสมาชิกและธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี  
   4.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ดังนี  

รายการ 
ปีบัญชี 2560 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 
ปีบัญชี 2559 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/ (ลด) % 
ขายปุ๋ย 3,692,814.00 5,135,135.00 (1,442,321.00) (28.09) 
ขายอาหารสัตว์ 10,823,096.30 6,281,359.00 4,541,737.30 72.31 
ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 301,760.00 255,600.00 46,160.00 18.06 
ขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร 8,250.00 0.00 8,250.00 100.00 
ขายเวชภัณฑ์ 30,290.00 0.00 30,290.00 100.00 
ขายน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 34,455,547.17 55,310,868.83 (20,855,321.66) (37.71) 



   4.2 ธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวเปลือก ดังนี  

รายการ 
ปีบัญชี 2560 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 
ปีบัญชี 2559 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/ (ลด) % 
ขายข้าวเปลือก 2,087,682.74 6,342,031.02 (4,254,348.28) (67.08) 
 
  4.3 ธุรกิจให้บริการขนส่งน  ามันเชื อเพลิง  ดังนี  

รายการ 
ปีบัญชี 2560 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 
ปีบัญชี 2559 

สิ นสุด 31 มีนาคม 2560 
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/ (ลด) % 
บริการขนส่งน  ามันเชื อเพลิง   809,400.00 1,533,600.00 (724,200.00) (47.22) 

 
5. ด้านเข้าร่วมโครงการจากนโยบายรัฐบาล 
   5.1 โครงการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานรวบรวมและจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพ ปี 2560   
   วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื นฐาน ฉาง ลานตาก และเครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม ให้สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ในการจัดเก็บข้าวเปลือกคุณภาพของสมาชิกและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปข้าวสาร ซึ่งจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 

ที่ รายการ รัฐบาลอุดหนุน สหกรณ์สมทบ รวม 
1. ฉางอเนกประสงค ์ขนาด 3,000 ตัน 1,688,400 2,286,600 3,975,000 
2. ลานตาก ขนาด 1,600 ตารางเมตร 552,230 236,670 788,900 

3. เคร่ืองชั่งขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน พร้อมโรงคลุม 626,100 303,000 929,100 
รวม ( ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 5,693,000 

 
   5.2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
   วัตถุประสงค์เพื่อขยายการใช้แผ่นยางพาราปูพื นคอกโคเนื อให้กับฟาร์มสมาชิกสหกรณ์ ลดอัตราการบาดเจ็บ
ของโคเนื อ  โดยเฉพาะบริเวณเข่าและท่ีขาหรือเท้าทั งสี่ข้างท่ีเกิดจากการนอนและการลุกขึ น ประกอบด้วย 

ที่ รายการ จ านวน หน่วย รัฐบาลอุดหนุน สหกรณ์สมทบ รวม 
1. แผ่นยางปูพื นคอกโคเนื อ  

ขนาด กว้าง 122 ซม. ยาว 181 ซม. 
หนา 3 ซม. 
 

250 แผ่น 875,000 375,000 1,250,000 
 
 

รวม (  หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 1,250,000 
 
 



   5.3 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตรกร  
   วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านเทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนา
ศักยภาพธุรกิจการให้บริการเคร่ืองจักรกลการเกษตรชุมชุนให้มีความพร้อมทั งด้านองค์กรความรู้  การบริการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสร้างโอกาสและยกระดับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรท่ีทันสมัยในการผลิตและทดแทนแรงงานภาคเกษตร 
ประกอบด้วย 
ที่ รายการ จ านวน หน่วย รัฐบาลอุดหนุน สหกรณ์สมทบ รวม 
1 รถฟาร์มแทรกเตอร์   

ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  60  แรงม้า 
2 คัน 1,092,560 468,240 1,560,800 

2 ใบมีดดันดินหน้า  2 ชุด 76,400 32,760 109,160 

3 ผานบุกเบิก   2 ชุด 74,200 31,800 106,000 
4 ผานพรวน   2 ชุด 73,500 31,500 105,000 
5 โรตาร่ี   2 ชุด 100,100 42,900 143,000 
6 เคร่ืองหยอดข้าว 7 ถัง   2 ชุด 74,200 31,800 106,000 
7 เทเลอร์ลาก   2 ชุด 70,000 30,000 100,000 
8 เคร่ืองผสมอาหารสัตว์ ชนิดแนวนอน   

แบบเหล็กเหนียว รุ่น 2,000 กิโลกรัม 
2 เคร่ือง 595,000 255,000 850,000 

9 เคร่ืองสับย่อยซากพืช 2 ระบบเอนกประสงค์ 2 เคร่ือง 252,000 108,000 360,000 
10 เคร่ืองสูบน  าดีเซล 7 แรงมา้  ขนาด  4  นิ ว 8 เคร่ือง 89,600 38,400 128,000 

11 รถเกี่ยวนวดข้าว 70 แรงม้า  2 คัน 2,226,000 954,000 3,180,000 
รวม 6,747,960 

 
   สหกรณ์มุ่งเน้นท่ีจะเป็นสหกรณ์ชั นน าท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์เช่ืองโยง
เครือข่ายทุกด้าน  เพ่ือประโยชน์ของสังคมและเพื่อสมาชิกทุกๆท่าน 
 
6. การด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ  
   6.1 คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดปัจจุบันเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ชุด
ท่ี 44  ซึ่งได้รับการเลือกตั งจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั งท่ี 44 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560  จ านวน 13 ท่าน เพื่อเข้า
รับการหน้าท่ีบริหารงานของสหกรณ์ มีรายนามดังต่อไปนี   
   1. นายพนมศักดิ์     โรจนภักด ี ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
   2. นางเลขา       บุตดีวงค์    ต าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
   3. นายสันติ   คนคล่อง    ต าแหน่ง เหรัญญิก 
   4. นายธีรพงษ์   เสียงล  า    ต าแหน่ง เลขานุการ 
   5. นายค าสิง     แก้วด ี   ต าแหน่ง กรรมการ 



   6. นายเจษฎาภรณ์  มูลมั่ง     ต าแหน่ง กรรมการ 
   7. นายแหล่   โคตรพันธ์   ต าแหน่ง กรรมการ 
   8. นางทองมี   ไวสู้ศึก    ต าแหน่ง กรรมการ 
   9. นายปัญญา   คล่องแคล่ว   ต าแหน่ง กรรมการ 
   10. นายค  า   พันนุมา    ต าแหน่ง กรรมการ 
   11. นายศักดิ์สิทธิ์   วังคะฮาต  ต าแหน่ง กรรมการ 
   12. นายชอบธรรม   รูปคม    ต าแหน่ง กรรมการ 
   13. นายวรศาสตร์   สุวรรณไตรย์  ต าแหน่ง กรรมการ 
 
    6.2 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ได้รับการเลือกตั งจากท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการด้านการเงิน  
การบัญชี  ตลอดจนการด าเนินกิจการประเภทต่าง ๆ  ของสหกรณ์เพื่อรายงานผลการตรวจสอบรวมทั งข้อแนะน าต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่  จ านวน 3 ท่าน  มีรายนามดังต่อไปนี  
   1. นายบญุรัก   คล่องแคล่ว ต าแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
   2. นายก้อง     ปัทวงค์  ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   3. นางอุทิศา   สุระเสียง  ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
   6.3 ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์  ได้รับการจัดจ้างจากคณะกรรมการด าเนินการให้ปฏิบัติงาน  
ด าเนินธุรกิจประจ าวันของสหกรณ์บริการสมาชิกอย่างสอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์  โดยได้รับผลตอบแทนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีนั น ณ วันสิ นปีสหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ จ านวน 28 คน ประกอบด้วย   
     เจ้าหน้าท่ี  จ านวน  20 คน  
     ลูกจ้าง    จ านวน  8 คน   
    
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
 
   มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 2.3  เร่ือง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

 
เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด 
   ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560  ได้เลือกตั งข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะ ได้
ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบนั น ข้าพเจ้าจึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบประจ 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 1,925 คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ น 84 คน    

ออกจากสหกรณ์  76 คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ นปี 1,933 คน  ในวันสิ นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั งสิ น 40,937,419.07 บาท 
และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั งสิ น 11,334,503.70 บาท ค่าใช้จ่าย 9,229,432.06 บาท  มีก าไรสุทธิ 2,105,071.64 บาท  
ลดลงจากปีก่อน  2,002,080.83  บาท 

3.2 ด้านบริหารงานท่ัวไป 
3.2.1 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการท่ีหมุนเวียนเข้ามาเป็น 

คณะกรรมการด าเนินการตามวาระท่ีกฎหมายก าหนด มีประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ
ด าเนินการได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ 

3.2.2 สหกรณ์ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน และแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีไว้อย่างเหมาะสม การจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีมีการจัดท าหลักประกันที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 27 คน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคงท่ีคือเงินเดือนและเงินสมทบ 

ประกันสังคมท่ีเพิ่มขึ นในแต่ละปีสหกรณ์ควรพิจารณาด าเนินงานเพื่อให้มีรายได้ท่ีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ น และควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้ใช้จ่ายโดยประหยัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสหกรณ์ 



- ในปีต่อไปสหกรณ์ควรก าหนดแผนงานและตั งงบประมาณ โดยพิจารณาจากสภาพ 
ข้อเท็จจริงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนน าปัจจัยอื่นๆตาม
สถานการณ์มาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถใช้แผนเป็นทิศทางในการบริหารงานและการด าเนินงานของสหกรณ์  

3.3 ด้านบัญช ี
สหกรณ์น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล  

โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชี ระบบสมาชิก ระบบเงินฝาก และระบบฐานข้อมูลสมาชิก จากการตรวจสอบปรากฏว่ามีการบันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน รวมถึงสหกรณ์ได้จัดให้มีระบบการป้องกันและการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างเหมาะสม 
        สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

  - ไม่มี- 
 

3.4 ด้านการเงิน 
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ นปี จ านวน 9,828.92 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี  อยู่ในความ 

รับผิดชอบของ นายจักรกริช  ทิพนัส ต าแหน่ง ผู้จัดการ การใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีท่ีประชุมใหญ่
ก าหนดไว้  
         สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

  -ไม่มี- 
 

3 . 5   ด้ า น เ งิ น รั บ ฝ า ก  วั น สิ น ปี มี เ งิ น รั บ ฝ า ก ค ง เ ห ลื อ  คื อ 
   (1)  เงินรับฝากสมาชิก      จ านวน 13,897,799.22 บาท 

(2)  เงินรับฝากสมาชิกสมทบ     จ านวน  8,127,152.84 บาท 
(3)  เงินรับฝากบุคคลภายนอก     จ านวน 37,222,309.95 บาท 
สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขึ นถือใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับปริมาณธุรกิจ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ เว้นแต่การรับฝากเงินจาก
บุคคลภายนอก  จ านวน 37,222,309.95 บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 46(5) และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2553 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนั นสหกรณ์
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบต่อไป 

3.6  ด้านสินเชื่อ 
  3.6.2  วันสิ นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ  คือ 
   (1) เงินกู้ระยะสั น   จ านวนเงิน 132,129,828.17 บาท 
   (2)  เงินกู้ปานกลาง จ านวนเงิน 18,806,177.90 บาท 
   ณ  วันสิ นปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวนเงิน 10,783,717.79  

บาท เพ่ิมจากปีก่อน จ านวน 1,555,218.81 บาท 
 



สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์จ่ายเงินให้กู้และการรับช าระหนี ส่วนใหญ่เป็นการแปลงหนี  โดยเฉพาะเงินให้กู้ระยะสั นใช้ 

วิธีกู้สัญญาใหม่เพื่อช าระหนี สัญญาเก่า โดยท่ีลูกหนี ช าระแต่ดอกเบี ยเงินกู้ และค่าหุ้นท่ีหักตามสัญญาใหม่เท่านั น ส าหรับต้นเงินไม่
มีการช าระแต่อย่างใด ถ้าใช้วิธีนี คิดสมาชิกจะเกิดความเคยชินและขาดวินัยทางการเงิน การติดตามเร่งรัดหนี ในภายหน้าอาจจะ
ท าได้ยากย่ิงขึ นและอาจท าให้เกิดลูกหนี ค้างช าระได้ง่ายในอนาคต 

 3.7  การตรวจสอบธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
  3.7.1  สหกรณ์จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายแก่สมาชิก จ านวน  64,300,000 บาท   

ลดลงจากปีก่อน จ านวน 15,020,719.53 บาท โดยจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินสด  11,224,354.33 บาท เงินเชื่อ 3,796,365.20 บาท 
ลูกหนี การค้า จ านวน 68 ราย 

3.7.2  วันสิ นปีมีสหกรณ์มีลูกหนี การค้า 68  ราย เป็นเงินรวม 1,364,652.11 บาท  
ผิดนัดช าระหนี  25 ราย  เป็นเงิน 621,879.42 บาท 

3.7.3  วันสิ นปีสหกรณ์ได้ท าการตรวจนับสินค้าคงเหลือ  199 รายการ ตีราคารวมทั งสิ น  
3,158,196.67 บาท  เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  สหกรณ์ก าหนดระเบียบว่าด้วยการจัดหาสิ่งของท่ีสมาชิกต้องการมาจ าหน่ายเป็นเงินเชื่อ พ.ศ. 

2555 ข้อ 19 วรรคสอง ก าหนดให้สมารถซื อสินค้าเป็นเงินเชื่อได้ โดยก าหนดให้ช าระคืนภายใน 30 วัน  หากไม่ช าระคืนภายใน
ก าหนดระยะเวลา ให้สหกรณ์คิดดอกเบี ย ร้อยละ 15 บาทต่อปี แต่สหกรณ์ไม่มีการคิดตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ ดังนั น 
คณะกรรมการควรควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีก าหนด 

 3.8  การตรวจสอบธุรกิจรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิก  
รวมทั งสิ นเป็นเงิน 2,087,682.74 บาท  ลดลงจากปีก่อน จ านวน 4,254,348.28 บาท  

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
สหกรณ์ฯได้มีการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากธนาคารเพ่ือ 

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ควรมีการบริหารจัดการโครงการท่ีมีประสิทธิภาพและจ าหน่ายข้าวตามโครงการให้อยู่
ภายในระยะเวลาของโครงการเพื่อป้องกันการเกิดขึ นของอัตราดอกเบี ยเงินกู้ 

 3.9  การตรวจสอบธุรกิจการให้บริการขนส่งน  ามันเชื อเพลิง   ณ  วันสิ นปี  สหกรณ์ให้บริการ 
ขนส่งน  ามันเชื อเพลิง  รวมทั งสิ นเป็นเงิน 809,400.00 บาท ลดลงจากปีก่อน  724,200.00 บาท   
     สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  
     -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 



4. ผลการแก้ไขปรับปรุง   

- สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบกพร่องกรณีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอก ณ วันสิ นปี สหกรณ์มีเงินรับฝาก 
จากบุคคลภายนอก จ านวน 37,222,309.95 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน จ านวน 6,643,418.74 บาท  
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                              
 
                                                    ( นายบุญรัก   คล่องแคล่ว ) 
                                                         ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 
 
 

                       
                 (        นายก้อง    ปัทวงค์      )                                  (   นางอุทิสา  สุระเสียง      )     
                          ผู้ตรวจสอบกิจการ                                              ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง พิจารณารับรองงบดุล 
และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
นางเลขา บุตดีวงศ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เสนอให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า  

ในการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2560 สิ นสุด 31 มีนาคม 2561 ปรากฏตามงบดุลและงบก าไรขาดทุนสหกรณ์ 
มีก าไรสุทธิ จ านวน 2,105,071.64 บาท  
                     ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 ข้อ 66 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่    
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั งปวงท่ีเกิดขึ นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั ง  
ในข้อต่อไปนี     
                     ข้อ 66  (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์  

 

ที่ รายละเอียด ก าไรที่จัดสรร ร้อยละ มติที่ประชุมใหญ ่

1 จัดสรรเป็นเงินทุนส ารอง อย่างน้อย 10% 206,003.27 9.78  206,003.27 
2 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 21,050.72 1.00  21,050.72 
3 เงินปันผลตามหุ้น 5% 1,503,272.16 71.41  1,503,272.16 
4 ทุนสาธารณประโยชน์ 30,000.00 1.43  30,000.00 
5 เงินทุนศึกษาอบรม 50,000.00 2.38  50,000.00 
6 ทุนรับโอนหุ้น 30,000.00 1.43  30,000.00 
7 ทุนสะสมเพื่อขยายงาน 100,000.00 4.75  100,000.00 
8 ทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม 50,000.00 2.38  50,000.00 
9 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 30,000.00 1.43  30,000.00 
10 ทุนเพ่ือจัดตั งส านักงาน 30,000.00 1.43  30,000.00 
11 ทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิก 50,000.00 2.38  50,000.00 

รวม 2,105,071.64 100.00  2,105,071.64 
 

                    ขอเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณา  
 
                   มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ 

 
 

 
 
 



ระเบียบวาระที่ 3.3 เร่ือง พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 
   นางเลขา บุตดีวงศ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เสนอให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า  
เมื่อวันท่ี 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560  ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 สิ นสุด 31 มีนาคม 2560  ได้มีมติอนุมัติวงเงินท่ี
อาจกู้ยืมหรือค  าประกัน ส าหรับปี 2560  เพื่อรองรับการขยายบริการเงินกู้และให้สินเชื่อแก่สมาชิก  รวมถึงการบริหารสภาพ
คล่องของสหกรณ์  ให้เป็นไปอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ  จ านวน  157  ล้านบาท  และนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบ 
ใช้วงเงินนี  เมื่อวันท่ี  10  เดือนสิงหาคม 2560  
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน  ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืม
หรือการค  าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
    ดังนั น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการว่าในระหว่างปีบัญชี  2561  นี   ยังมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้แหล่งเงินกู้
ภายนอกเพื่อรองรับการบริหารสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ นนอกเหนือการคาดการณ์ 
เห็นควรอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค  าประกัน ประจ าปี 2561  ในวงเงิน 171 ล้านบาท  
   ขอเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณา 
 
   มติที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ก าหนดวงเงินกู้ยืมค  าประกันประจ าปี ภายใน
วงเงินไม่เกิน จ านวน 171,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระที่ 3.4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายรับ-จ่าย  
                        ประจ าปี 2561 
 

แผนการด าเนินงานของสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2561  ถึง  31  มีนาคม  2562 

ที ่ รายงาน 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 

1 แผนการรับสมาชิกเพิ่มและการระดมทุน       

  1.1  รับสมาชิกเพิ่มระหว่างปี 300  คน 84  คน 300  คน 

  1.2  เงินรับฝากสัจจะออมทรัพย์       4,500,000.00       1,293,940.80       2,000,000.00  

  1.3  เงินรับฝากออมทรัพย์       1,000,000.00       1,849,691.97       1,000,000.00  

  1.4  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ          300,000.00          145,665.49          300,000.00  

  1.4  ทุนเรือนหุ้น       3,000,000.00       2,269,590.00       4,000,000.00  

2 แผนการด าเนินธุรกิจสินเชื่อ       

  2.1  การให้เงินกู้แก่สมาชิก    117,000,000.00     96,882,058.00    125,000,000.00  

    -  เงินกู้ระยะสั น   100,000,000.00     94,872,058.00   104,000,000.00  

    -  เงินกู้ระยะปานกลาง      15,000,000.00       1,410,000.00     20,000,000.00  

    -  เงินกู้ระยะยาว       2,000,000.00         600,000.00       1,000,000.00  

  2.2  การรับช าระหนี ต้นเงินกู้สมาชิก   100,000,000.00     93,325,672.95   100,000,000.00  

  2.3  การรับช าระดอกเบี ยเงินกู้และดอกเบี ยค้าง      13,500,000.00     10,860,433.24      13,500,000.00  

  2.4  การรับช าระค่าปรับและค่าปรับค้าง          800,000.00       3,250,325.76       1,000,000.00  

  2.4  ลูกหนี การค้า       

    -  ให้เครดิตลูกหนี การค้า     12,000,000.00        8,592,258.31     20,000,000.00  

    -  รับช าระลูกหนี การค้า      12,500,000.00       8,602,182.31     22,000,000.00  

3 แผนการเบิกและช าระคืนต่อแหล่งเงินกู้       

  3.1  ธกส. (เป็นทุนให้แก่สมาชิกกู้)       

     -  เบิกเงินกู้ระหว่างปี   100,000,000.00   112,294,759.00    125,000,000.00  

    -  ช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี     80,000,000.00    112,708,201.54   100,000,000.00  

  ฉ.31  ข้อ 2 (3) ธกส. เพื่อการขายผลิตผลการเกษตร (ธ.ก.ส.)       

    -  เบิกเงินกู้ระหว่างปี      18,000,000.00     10,968,800.00     40,000,000.00  

    -  ช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี      18,000,000.00       1,348,800.00     40,000,000.00  

    -  ช าระดอกเบี ยระหว่างป ี          180,000.00            17,859.99       1,000,000.00  

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

    -  เบิกเงินกู้ระหว่างปี     40,000,000.00   0.00     20,000,000.00  

  

  -  ช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี     40,000,000.00   0.00     20,000,000.00  

  -  ช าระดอกเบี ยระหว่างป ี       2,000,000.00   0.00       1,000,000.00  



ที ่ รายงาน 
แผนงาน ผลงาน ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561 

  3.2  เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมปศุสัตว ์       

    -  ส่งเสริมอาชีพเลี ยงโคแม่พันธุ์ โคพื นเมือง     50,000,000.00   0.00     10,000,000.00  

    -  ส่งเสริมอาชีพเลี ยงโคขุน       3,000,000.00   0.00     25,000,000.00  

    -  จัดซื อวัสดุการเกษตร       5,000,000.00       1,000,000.00       5,000,000.00  

    -  ช าระดอกเบี ยระหว่างป ี       3,000,000.00            29,095.88       3,000,000.00  

4 ธุรกิจการตลาดและบริการ       

   4.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย       

    - ปุ๋ย       6,000,000.00       3,692,814.00       6,000,000.00  

    - อาหารสัตว ์       8,000,000.00     10,823,096.30     12,000,000.00  

    -  พันธุ์ข้าว          300,000.00          301,760.00          550,000.00  

    - น  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น     50,000,000.00     34,461,610.17     50,000,000.00  

  4.2 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล(ข้าวเปลือก)     30,000,000.00     13,471,224.72     40,000,000.00  

  4.3 ให้บริการ(ขนส่งน  ามนัเชื อเพลิง)       2,000,000.00       2,194,980.00          800,000.00  

5 รายได้จากแผนการด าเนินงานประจ าปี 2561       

  5.1  รายได้จากธุรกิจสินเช่ือ      13,100,000.00     11,814,693.23      14,500,000.00  

  5.2  รายได้จากธุรกิจจดัหาฯ          900,000.00          977,865.50        1,500,000.00  

  5.3  รายได้จากธุรกิจจดัหา (น  ามันเชื อเพลิง)       3,000,000.00       1,535,335.99       2,000,000.00  

  5.4  รายได้จากธุรกิจรวบรวมผลผลิต          600,000.00         346,229.01       3,500,000.00  

  5.5  รายได้จากธุรกิจใหบ้ริการและส่งเสริมการเกษตร          700,000.00          536,217.06          800,000.00  

  5.6  รายได้จากธุรกิจแปรรูปฯ  0.00   0.00          500,000.00  

  5.7  รายได้อื่นๆ          300,000.00          402,956.74          450,000.00  

รวมรายได ้ 18,600,000.00      15,613,297.53     23,250,000.00  

6 รายจ่ายเฉพาะธุรกจิและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
     6.1  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกจิสินเช่ือ          365,500.00       1,030,975.44        1,055,000.00  

  6.2  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกจิจัดหาฯ          891,000.00          745,996.73          959,000.00  

  6.3  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกจิจัดหาฯ (น  ามันเชื อเพลิงฯ)       2,204,500.00        1,582,524.82        1,765,500.00  

  6.4  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกจิรวบรวมผลผลิต  202,767.98          219,549.91        1,840,000.00  

  6.5  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกจิให้บริการและส่งเสริมการเกษตร          623,000.00         699,746.92          683,000.00  

  6.6  ต้นทุนและค่าใช้จ่ายธุรกจิแปรรูปฯ  0.00   0.00          212,000.00  

  6.7  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน        9,757,790.00      9,229,432.06      13,551,500.00  

รวมค่าใช้จ่าย 14,044,557.98      13,508,225.88     20,066,000.00  

7 ก าไรสุทธิประจ าป ี    4,555,442.02    2,105,071.64     3,184,000.00  

 



ระเบียบวาระที่ 3.5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการด าเนินการ 
   ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 44  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
ทั งหมด  13  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 นายพนมศักดิ์ โรจนภักด ี ประธานกรรมการ เสียชีวิตระหว่างปีบัญช ี  
2 นางเลขา บุตดีวงศ ์ รองประธานกรรมการ     รอเสนอชื่อ 

3 นายธีรพงษ์ เสียงล  า เลขานุการ     รอเสนอชื่อ 
4 นายสันติ คนคล่อง เหรัญญิก     อยู่ในวาระ 
5 นายวรศาสตร์ สุวรรณไตรย์ กรรมการ      หมดวาระ 
6 นายศักดิ์สิทธิ์ วังคะฮาต กรรมการ     อยู่ในวาระ 
7 นางทองมี ไวสู้ศึก กรรมการ     อยู่ในวาระ 
8 นายค าสิง แก้วด ี กรรมการ     หมดวาระ 
 9 นายค  า พันนุมา กรรมการ     รอเสนอชื่อ 
10 นายชอบธรรม รูปคม กรรมการ     หมดวาระ 
11 นายเจษฎาภรณ์ มูลมั่ง กรรมการ     อยู่ในวาระ 

12 นายปัญญา คล่องแคล่ว กรรมการ     อยู่ในวาระ 
13 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ     อยู่ในวาระ 

คณะกรรมการที่หมดวาระแยกเป็น 
  เสียชีวิตระหว่างปีบัญชี  ได้แก่  นายพนมศักดิ ์ โรจนภักด ี  
 หมดวาระที่ 1 ปทีี่ 2  ซึ่งสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก จ านวน 3 ท่าน ดังนี    
    1. นางเลขา   บุตดีวงศ ์    
    2. นายธีรพงษ์   เสียงล  า  
    3. นายค  า   พันนุมา   
 หมดวาระที่ 2 ปทีี่ 2  ต้องพักอย่างน้อย  1  ปี  จ านวน 3 ท่าน ดังนี       
    1. นายวรศาสตร์  สุวรรณไตรย์  
    2. นายค าสิง   แก้วด ี
    3. นายชอบธรรม    รูปคม  
 
 



   ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 ข้อ  ข้อ 67 คณะกรรมการด าเนินการ  
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน   
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั งจากสมาชิก ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ 
ส านักงานของสหกรณ์ 
   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
   (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดย 
   ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ฐานทุจริต  
   ต่อหน้าท่ี 
   (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่ง 
   นายทะเบียนสหกรณ์ 
   (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
   (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระหนี   ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ย  ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ี ผิดนัด 
    ถึงปีท่ีเลือกตั งกรรมการด าเนินการ   เว้นแต่การผิดนัดนั นมิได้เกิดขึ นจากการกระท าของตนเอง 
   (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี  

 
  ดังนั น การประชุมในครั งนี ท่ีประชุมจะต้องพิจารณาเลือกตั งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการเข้ามา

แทนกรรมการจ านวน  9  คน   
    ขอเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณา 
   มติที่ประชุมใหญ่  ลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  ชุดท่ี 
45  ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการด าเนินการอีก 14 คน  รวมทั งหมด  15  ท่าน  เพื่อด ารงต าแหน่ง
ตามวาระตามข้อบังคับสหกรณ์  ดังนี  
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางเลขา บุตดีวงศ ์ ประธานกรรมการ  
2 นายธีรพงษ์ เสียงล  า รองประธานกรรมการ  

3 นายสันติ คนคล่อง รองประธานกรรมการ  
4 นางทองม ี ไวสู้ศึก เหรัญญิก  
5 นายเจษฎาภรณ ์ มูลมั่ง เลขานุการ  
6 นายใคร่ ยืนย่ัง กรรมการ  
7 นางอุทิศา สุระเสียง กรรมการ  
8 นายศักดิ์สิทธิ ์ วังคะฮาต กรรมการ  



ท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

9 นายป่าน ศรีสุภา กรรมการ  
10 นายภูธร สุดเคน กรรมการ  
11 นายปัญญา คล่องแคล่ว กรรมการ  
12 นายแหล่ โคตรพันธ ์ กรรมการ  
13 นายเป้ียน            คล่องแคล่ว กรรมการ  
14 นางค ารัต               มาตจ ารัส กรรมการ  
15 นายค  า                       พันนุมา กรรมการ  

 
 

ระเบียบวาระที่ 3.6 เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และก าหนดค่าตอบแทน 
   ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 

ข้อ 97 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน 
3  คน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกิน 5 คน 

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

ท่ี ชื่อ – สกุล คะแนนท่ีได ้ ล าดับที่ 
1. นายบุญรัก       คล่องแคล่ว   
2. นายก้อง         ปัทวงค์   
3. นายสมอนนท์  คนเพียร   

4. นายกันตภณ    แก้วดี  ไม่เคยผ่านการอบรม 
5. นายประสิทธิ์   สีดา  ไม่เคยผ่านการอบรม 

 
 
    



                  มติที่ประชุมใหญ่  ลงมติแต่งตั งผู้แทนสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
การเกษตรค าชะอี จ ากัด ประจ าปี 2561  และก าหนดค่าตอบแทนไว้ จ านวน 500 บาทต่อคนต่อครั ง แต่ไม่เกิน 45,000 บาทต่อ
ปี จ านวน 3  ท่าน ดังนี  

1. นายบุญรัก        คล่องแคล่ว 

2. นายก้อง         ปัทวงค์ 

3. นายสมอนนท์  คนเพียร 

ระเบียบวาระที่ 3.7 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักส าหรับ คณะกรรมการ 
   ประธานในท่ีประชุม  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์การเกษตรค าชะอี จ ากัด  พ.ศ. 2560 

ข้อ 66 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่   ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั 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 44  เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560  ได้ก าหนดค่าเบี ยเลี ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าเบี ยประชุมของกรรมการด าเนินการ ไว้ดังนี  
  ขอเสนอท่ีประชุมโปรดพิจารณา 

รายละเอียด อัตราเดิมที่ก าหนดไว้ มติที่ประชุมใหญ ่
1. ค่าเบี้ยประชุม   

 1.1 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 350 บาท/วัน ................................... 
 1.2 ค่าเบี ยประชุมใหญ่/ประชุมวิสามัญ 400 บาท/วัน ................................... 

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

3. ค่าพาหนะ   
 3.1 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินการ ในเขตอ าเภอค าชะอี 150 บาท/วัน ................................... 
 3.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินการ ต่างจังหวัด จ่ายตามจริง ................................... 
 3.3 ค่าพาหนะวันประชุมใหญ/่ประชุมวิสามัญ 100 บาท/วัน ................................... 

4. ค่าเช่าที่พัก จ่ายตามจริง ................................... 



   มติที่ประชุมใหญ่  พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดค่าเบี ยเลี ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและค่าเบี ย
ประชุมของกรรมการด าเนินการ  กรรมการอื่นๆ  ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังนี  

รายละเอียด อัตราเดิมที่ก าหนดไว้ มติที่ประชุมใหญ่ 

1. ค่าเบ้ียประชุม   
 1.1 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 350 บาท/วัน 350 บาท/วัน 
 1.2 ค่าเบี ยประชุมใหญ่/ประชุมวิสามัญ 400 บาท/วัน 400 บาท/วัน 

2. ค่าเบ้ียเลี้ยง   
 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 ยงในจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  500 บาท/วัน 500 บาท/วัน 
      2.3.4 ค่าเบี ยเลี ยงในจังหวัดภาคใต้ 700 บาท/วัน 700 บาท/วัน 
 2.4 ค่าเบี ยเลี ยงต่างประเทศ 1,000 บาท/วัน 1,000 บาท/วัน 

3. ค่าพาหนะ   
 3.1 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินการ ในเขตอ าเภอค าชะอ ี 150 บาท/วัน 150 บาท/วัน 
 3.2 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินการ ต่างจังหวัด จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 
 3.3 ค่าพาหนะวันประชุมใหญ่/ประชุมวิสามัญ 100 บาท/วัน 100 บาท/วัน 

4. ค่าเช่าท่ีพัก จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 

 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                 -ไม่ม-ี 
   

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อื่นๆ (ถ้ามี ) 
                 -ไม่มี- 

 
 
 
 



   ระเบียบวาระที่ 6    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560   

             ประธานในท่ีประชุม ได้สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  สิ นสุด  31 มีนาคม 2561 
ให้ท่ีประชุมทราบ ตั งแต่ระเบียบวาระท่ี 1 ถึง ระเบียบวาระท่ี 5 และเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย จากนั นขอให้ท่ีประชุม
พิจารณารับรอง และขอปิดการประชุมใหญ่ประจ าปี 2560   
   มติที่ประชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 สิ นสุด 31 มีนาคม 2561    
 

 
เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 

                                                                           ลงชื่อ       เลขา      บุตดีวงศ์          ประธานในท่ีประชุม 
                                                                                     (  นางเลขา    บุตดีวงศ์    ) 
                                                                                               
 
                                                 ลงชื่อ       ธีรพงษ์          เสียงล  า       เลขานุการ 
                                                                                     (  นายธีรพงษ์        เสียงล  า       ) 
 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


