โครงการพระราชดําริ
โครงการประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด
วันเสารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

สหกรณออมทรัพย มศว จํากัด มุงมั่นสูความเปนเลิศ
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พระราชดำ�รัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9

สหกรณ์ แปลว่า การทำ�ด้วยกัน
หมายถึง ผนึกกำ�ลังผู้ท�ำ งานเกี่ยวข้องกัน
กระทำ�งานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำ�งานนั้นด้วยความรู้ ความสามารถ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอำ�นวยประโยชน์ที่พึงประสงค์
แต่ฝ่ายเดียว

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
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พระดำ�รัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด
เพื่อบำ�รุงตัวเอง
ให้เกิดความจำ�เริญในทางทรัพย์

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
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สารบัญ
เรื่อง
หนังสือเชิญประชุม
สารจากประธานกรรมการด�ำเนินการ
วาระการประชุม
1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
3. สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก ระหว่างปี 2561
4. ผลการด�ำเนินงานระหว่างปี 2561
5. เลือกตั้งประธานและกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในปี 2561
6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2561
7. พิจารณา งบการเงิน ปี 2561
8. พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2561
9. พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
10. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562
11. พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
12. พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2562
13. พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2562
14. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
15. เรื่องอื่นๆ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้ประสานงานสหกรณ์
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 54 (ปี พ.ศ. 2561)
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โครงการให้การศึกษาอบรมและทัศนศึกษา ประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ทำ� บุญครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
ส่งมอบอาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจ�ำปี 2561 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) จังหวัดพัทลุง
ประมวลภาพกิจกรรมประจ�ำปี 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
ที่ สอ. มศว 00.16/2562 (ว)

7 มกราคม 2562

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร
(AR201) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
มีกำ� หนดการ ดังนี้
1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
3. สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก ระหว่างปี 2561
4. ผลการด�ำเนินงานระหว่างปี 2561
5. เลือกตั้งประธานและกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในปี 2561
6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2561
7. พิจารณางบการเงิน ปี 2561
8. พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2561
9. พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
10. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562
11. พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2562
12. พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2562
13. พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2562
14. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 47/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
15. เรื่องอื่นๆ
จึงเรียนเชิญมา เพื่อเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
10 ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

สารจากประธานกรรมการ
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด
ที่เคารพทุกท่าน   ปีนี้ (2561) สอ.มศว มีอายุครบ 51 ปี มีสาขาทั้งหมด 6 สาขา
คือ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา สาขา
มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
และสาขามหาวิทยาลัยพะเยา มีสมาชิกทั้งหมด 12,013 คน มีสินทรัพย์รวมประมาณ
15,000 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิ 462 ล้านบาทเศษ ปีนี้เป็นปีที่ สหกรณ์ ต้องท�ำงาน
หนักขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก และของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์
ของเรา การท�ำงานจึงยากล�ำบากขึ้น แต่ด้วยความเพียรพยายาม ความมุ่งมั่นของ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ท�ำงานอย่างแข็งขัน
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ช่วยกันแก้ปัญหา จนสามารถฝ่าวิกฤตได้ ท�ำให้สหกรณ์
ของเรามีความมั่นคง เข้มแข็ง และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้รับผลการประเมินจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” และผลการประเมินจากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มอบรางวัล “สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน”
ความส�ำเร็จดังกล่าว ผมขอมอบให้สมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมกันภูมิใจในคุณภาพและ
ความส�ำเร็จในครั้งนี้
ส�ำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ของสหกรณ์ก็จะเวียนจัดประชุม
ตามสาขา และในปี 2562 นี้ สหกรณ์ได้ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีท่ี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ก็จะสรุป
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค และขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีต่อไป สมาชิกจะได้รับทราบความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลง และ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่สหกรณ์ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มคี วามเจริญก้าวหน้า
ต่อไป
กระผมขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน สหกรณ์เครือข่าย ท่านที่ปรึกษาทุกท่าน
คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระสานงานสหกรณ์ และ
ทีส่ ำ� คัญคือ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ทีบ่ ริหารจัดการท�ำให้สหกรณ์ของเรา มีเสถียรภาพ มัน่ คง
และเจริญก้าวหน้ามาตลอด
สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ จงดลบันดาลให้สมาชิก
ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใด
ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
ด้วยความเคารพและขอขอบคุณจากใจ
(รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
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วาระที่
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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1

วาระที่

2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561

วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจาปี 2560
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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
วันเสาร์ ท่ ี 27 มกราคม 2561
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
------------------------นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ ประธานกรรมการ แจ้ งในที่ประชุมว่าขณะนี ้มีสมาชิกลงชื่อเข้ าประชุมแล้ ว
จานวน 214 คน ครบตามข้ อบังคับแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561
เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
วาระที่ 1 ประธานแจ้ งให้ ทราบ
1. สมาชิกถึงแก่ กรรม
ในระหว่างปี 2560 สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม จานวน 39 ราย และหลังจากสหกรณ์ปิดบัญชีงบประจาปี
2560 แล้ ว มีสมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรมอีก 7 ราย รวมเป็ น 46 ราย ดังนี ้
หน่ วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นายทองสุข หอมระรื่ น
สมาชิกเลขที่ 900 001 002136
2. น.ส.วราพร
สุรวดี
สมาชิกเลขที่ 960 001 000447
3. นางประนอม วิริยะอัตตสมบัติ
สมาชิกเลขที่ 900 001 001387
4. นายอดุลย์
คนยัง
สมาชิกเลขที่ 960 001 001215
5. นางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพนั ธ์
สมาชิกเลขที่ 960 001 000988
6. นายเฉลิมชัย ทรงผาสุก
สมาชิกเลขที่ 960 001 000302
7. น.ส.สุดาลักษณ์ โกเฮงกุล
สมาชิกเลขที่ 960 001 001471
8. นายสมคิด
เกษรสมบุญ
สมาชิกเลขที่ 960 001 003285
9. น.ส.ภัณฑารักษ์ พรหมแก้ ว
สมาชิกเลขที่ 119 015 007151
10. นายบรรชา
รัตนวัย
สมาชิกเลขที่ 960 001 000652
11. นายไกรฤกษ์ จันทร์ แฉล้ ม
สมาชิกเลขที่ 128 019 001615
12. นายณรงค์
ปัน้ นิ่ม
สมาชิกเลขที่ 960 001 002538
13. นางนันทวัน เจริญสุข
สมาชิกเลขที่ 119 041 010488
14. นายณรงค์
แดงสอาด
สมาชิกเลขที่ 960 001 000983
15. นายกิตติพงษ์ ใจกล้ า
สมาชิกเลขที่ 111 019 005039
1
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16. นายสาคร
สหาย
17. นางวลัย
อินทรัมพรรย์
18. นายสิทธิชยั
มีบริบรู ณ์
19. นางเสาวนี
อินทรภักดี
20. นายระวิ
สงวนทรัพย์
21. นายพจน์
สะเพียรชัย
22. นางอัจฉรา
สุขารมณ์
23. นางสาวเนื ้อทิพย์ ลืออารุง
หน่ วยมหาวิทยาลัยบูรพา
24. น.ส.สุรีย์
สุเมธีนฤมิต
25. น.ส.มาธวี
เล็กคา
26. นายชลอ
ประยูรศักดิ์
27. นางชมภู
น่วมมะสิงห์
28. นายบัลลังก์ ตาลทอง
29. นายทองห่อ ปิ่ นทอง
30. นายศรุติ
สกุลรัตน์
31. นายเนียม
ชื่นศิริ
32. นายประสม สมสามารถ
หน่ วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
33. นายชิต
ธรรมชาติ
34. นายถ้ อง
แสงจันทร์
35. นางจันทร์ ฉาย กฤษณะทรัพย์
36. นายพรศักดิ์ พรหมแก้ ว
หน่ วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
37. น.ส.เกียรตินารี ธชีพนั ธุ์
38. นายบุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
39. นายละเอียด นกคล้ าย
ปวงศิริ
40. นายโยธิน
41. นางวันเพ็ญ สินเหล็ก
42. นายศักดิ์
วัดอ่อน

สมาชิกเลขที่ 111 015 003472
สมาชิกเลขที่ 960 001 000815
สมาชิกเลขที่ 111 019 006790
สมาชิกเลขที่ 960 001 000219
สมาชิกเลขที่ 960 001 005039
สมาชิกเลขที่ 900 001 004127
สมาชิกเลขที่ 960 001 001656
สมาชิกเลขที่ 960 001 000288
สมาชิกเลขที่ 960 005 000499
สมาชิกเลขที่ 519 019 009521
สมาชิกเลขที่ 519 027 000935
สมาชิกเลขที่ 900 005 000936
สมาชิกเลขที่ 519 043 011306
สมาชิกเลขที่ 900 005 001106
สมาชิกเลขที่ 960 005 002783
สมาชิกเลขที่ 900 005 001178
สมาชิกเลขที่ 900 005 001221
สมาชิกเลขที่ 900 008 002727
สมาชิกเลขที่ 900 008 002097
สมาชิกเลขที่ 828 012 013722
สมาชิกเลขที่ 960 008 003306
สมาชิกเลขที่ 618 019 013275
สมาชิกเลขที่ 610 013 012851
สมาชิกเลขที่ 901 006 002850
สมาชิกเลขที่ 610 012 006682
สมาชิกเลขที่ 901 006 003008
สมาชิกเลขที่ 611 019 003844
2
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หน่ วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43. นายบิน
อุรันต์
44. นายภราดร
สาตร์ พรหม
45. นายไพฑูรย์ สุขศรี งาม
46. นายสมบัติ
มหารศ
ขอเชิญสมาชิกยืนไว้ อาลัย 1 นาที

สมาชิกเลขที่ 900 007 002384
สมาชิกเลขที่ 718 019 007980
สมาชิกเลขที่ 960 007 002275
สมาชิกเลขที่ 960 007 001129

2. ผู้เข้ าร่ วมประชุม
มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 1 คน คือ นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
3. กรมส่ งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ ดาเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจาปี 2560 ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีเลิศ
ซึง่ เป็ นปี ที่ 8 ติดต่อกัน
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้ งการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้ งการสอบบัญชีสหกรณ์ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการ
ประเมินคุณภาพการควบคุมภายใน ของสหกรณ์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ดีมาก
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ดีมาก
ส่วนที่ 3 ระบบข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดีมาก
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ดีมาก
สรุปการประเมินจัดชัน้ คุณภาพ
ดีมาก
5. ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด ได้ ทาการประเมินผลตามเกณฑ์ สหกรณ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ประจาปี 2560 และ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยได้ รับรางวัล สหกรณ์ ออมทรั พย์ คุณภาพมาตรฐาน
6. สหกรณ์ เพิ่มหุ้นสะสมให้ สมาชิกทุกคน
สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้ สมาชิกทุกคน ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ในปี 2560 คนละ 45 หุ้น เป็ นเงิน 450 บาท
จานวน 11,743 คน เป็ นจานวนเงิน 5,284,350.00 บาท โดยจะโอนเข้ าเงินสะสมค่าหุ้นให้ สมาชิกทุกคน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
มติ ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2560
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 วันเสาร์ ที่ 28 มกราคม 2560 อยู่ในหนังสือประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 หน้ า 12 - 24
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2560 วันเสาร์ ท่ ี 28 มกราคม 2560
วาระที่ 3 สมาชิกเข้ าใหม่ ลาออกระหว่ างปี 2560
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สิ ้นปี 2559 สหกรณ์มีสมาชิก จานวน 11,109 คน
ระหว่างปี 2560 มีสมาชิกเข้ าใหม่ จานวน 696 คน และมีสมาชิกออก จานวน 220 คน
สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จานวน 158 คน
สิ ้นปี 2560
สหกรณ์มีสมาชิกทังสิ
้ ้น จานวน 11,743 คน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 4 ผลการดาเนินงานระหว่ างปี 2560
1. การบริหารงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบี ย นครัง้ แรก ชื่ อ “สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ข้ าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จากัดสินใช้ ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285 มีสมาชิกเริ่ มต้ น
65 คน
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ม หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ดาเนินกิจการมาครบ 50 ปี ในวันที่ 2 มกราคม
2561 และตังแต่
้ วนั ที่ 3 มกราคม 2561 จะเป็ นก้ าวต่อไป ในปี ที่ 51 ที่จะให้ ความมัน่ คงทังสหกรณ์
้
และสมาชิก
สิ ้นปี 2560 สหกรณ์
มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 11,743 คน
มีทนุ เรื อนหุ้น 5,493,516,020.00 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 295,485,550.00 บาท
มีเงินรับฝาก 7,835,576,819.12 บาท
ลดลงจากปี ก่อน 656,444,035.81 บาท
มีทนุ ดาเนินงาน 15,025,506,178.53 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 99,290,818.61 บาท
ผลการดาเนินงาน ณ สิ ้นปี 2560
มีกาไรสุทธิ 453,822,552.03 บาท
สหกรณ์ได้ จดั สรรกาไรให้ แก่สมาชิกโดยตรงเป็ นเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน เป็ นจานวนเงิน 379,308,182.75
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.58 ของกาไรสุทธิ
2. การใช้ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ จา่ ยเงินทุน
สาธารณประโยชน์ ประจาปี 2560 รวมทังสิ
้ ้น 4,014,280.00 บาท (สี่ล้านหนึง่ หมื่นสี่พนั สองร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน)
(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 หน้ าที่ 26 - 30)
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3. การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ จา่ ยเงินงบประมาณ
เกี่ยวกับสมาชิกเป็ นจานวนเงิน 6,724,053.25 บาท
(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 หน้ าที่ 30 - 31)
4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการดาเนินการ ได้ ปฏิบตั ิตามงบประมาณและแผนงานที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไว้
เว้ นแต่การทัศนศึกษาต่างประเทศ
5. จานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2560
1. จานวนสมาชิก
2. จานวนสมาชิก สมทบ
3. จานวนสมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
4. จานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์

จานวน 11,585 คน
จานวน 158 คน
จานวน 6,421 คน
จานวน 5,164 คน

6. ฐานะการเงินเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว
รายการ
2560 (บาท)
6.1 ทุนเรื อนหุ้นที่ชาระแล้ ว
6.2 ทุนสารองและทุนอื่น ๆ
6.3 เงินสารองบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
6.4 เงินรับฝาก
6.5 เงินกู้ยืมระหว่างปี
6.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ
6.7 ทุนดาเนินงานทังหมด
้
6.8 เงินให้ ก้ รู ะหว่างปี
สมาชิก
สหกรณ์อื่น
6.9 เงินให้ ก้ คู งเหลือ
สมาชิก
สหกรณ์อื่น
6.10 กาไรสุทธิ
มติ ที่ประชุมรับทราบ

หรื อร้ อยละ 55.43
หรื อร้ อยละ 44.57

2559 (บาท)

5,493,516,020.00 5,198,030,470.00
634,633,485.89
588,420,958.54
44,099,990.00
41,051,950.00
7,835,576,819.12 8,492,020,854.93
1,470,000,000.00 1,510,000,000.00
550,000,000.00
180,000,000.00
15,025,506,178.53 14,926,215,359.92

เพิ่ม (ลด)
295,485,550.00
46,212,527.35
3,048,040.00
(656,444,035.81)
(40,000,000.00)
370,000,000.00
99,290,818.61

3,252,248,179.88
2,510,000,000.00

2,190,749,389.79
2,091,000,000.00

1,061,498,790.09
419,000,000.00

5,052,778,594.89
3,405,534,932.69
453,822,552.03

4,210,553,859.32
4,440,135,410.77
414,724,306.10

842,224,735.57
(1,034,600,478.08)
39,098,245.93
5
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วาระที่ 5 เลือกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
ในปี 2560 มีกรรมการดาเนินการที่ต้องออกตามวาระจานวน 7 คน
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดาเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ ตงคณะกรรมการสรรหา
ั้
ทา
หน้ าที่ดาเนินการจัดการสรรหากรรมการดาเนินการแทนกรรมการดาเนินการที่หมดวาระ
คณะกรรมการสรรหา ได้ ดาเนินการให้ มีการลงคะแนนสรรหาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผลการ
ลงคะแนนสรรหา มีผ้ ไู ด้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2561 ดังนี ้
1. นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. นางนงนวล พงษ์ไพบูลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. นางนงนารถ ชัยรัตน์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. นายไพบูลย์ มณไฑวงศ์
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
5. นางสุนีย์
ลี่ไพบูลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
6. นายไพโรจน์ เทพวัลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นายสวัสดิ์
วิชระโภชน์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มติ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เลือกผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการทัง้ 7 คน
ผลการสรรหาประธานกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ได้ กาหนดการประชุมเพื่อสรรหาตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการ
คนต่อไป โดยได้ เชิญกรรมการดาเนินการที่ยงั อยูใ่ นวาระ และผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี
2561 เข้ าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหาตาแหน่งประธานกรรมการ
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดาเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ จากัด เพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการดาเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ ประจาปี 2561
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกนายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ
วาระที่ 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2560
นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2560
สรุปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้ อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถ้ วนถูกต้ อง
- การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้ วน ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินได้
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- การให้ เงินกู้ คาขอกู้เงิน หนังสือสัญญากู้เงิน หนังสือค ้าประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้ มีครบถ้ วน
ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกู้ได้
(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 หน้ าที่ 37 – 40)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณา งบการเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2560
นายตฤณ กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ คณะกรรมการจึงได้ มอบหมายให้ นายวิทศั
วัฒนศักดิ์ รายงานผลการสอบบัญชี ประจาปี 2560 ประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยสรุปผลสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนเรื อนหุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว

5,493,516,020.00

เงินรับฝาก

7,835,576,819.12

ทุนสารอง

554,437,758.82

ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนดาเนินการของสหกรณ์

80,195,727.07
453,822,552.03
15,025,506,178.53

(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 หน้ าที่ 48 – 63)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี ทางบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2560
สหกรณ์ มีกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 453,822,552.03 บาท
ได้ จดั สรรกาไร ตามข้ อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ดังนี ้
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จานวนเงิน(บาท)
ร้ อยละ
1 ทุนสารอง
46,136,869.28
10.17
2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.01
3 เงินปันผล (6.10 %)
322,714,198.75
71.11
4 เงินเฉลี่ยคืน (20.00 %)
56,593,984.00
12.47
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
12,247,500.00
2.70
6 ทุนสาธารณประโยชน์
10,000,000.00
2.20
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
5,000,000.00
1.10
8 ทุนสะสมให้ มีสานักงาน/สาขา
1,000,000.00
0.22
9 ทุนสะสมกองทุนบาเหน็จหุ้น
100,000.00
0.02
(เป็ นเงินส่วนที่คืนให้ สมาชิกโดยตรง 379,308,182.75 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.58 ของกาไรสุทธิ)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560
วาระที่ 9 พิจารณาตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2561
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 พิจารณาให้ นายวิทศั วัฒนศักดิ์ อายุ 69 ปี
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2561 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั คิ า่ ธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ
เป็ นจานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็ นผู้สอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2561
วาระที่ 10 พิจารณาตัง้ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สาหรับปี ทางบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 พิจารณาให้ บริ ษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด โดยนายมนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าต หมายเลข 3214 เป็ นผู้สอบบัญ ชีสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
ส าหรั บ ปี ทางบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 และอนุมัติค่าธรรมเนี ย มการตรวจสอบทัง้ ปี เป็ น จ านวนเงิ น
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ บริษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด โดยนายมนตรี ช่ วยชู
เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจาปี 2561
วาระที่ 11 พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมได้ ประจาปี 2561
คณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาความจาเป็ นในการสารองเงินให้ เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการ
ให้ บริการแก่สมาชิก ปัจจุบนั สหกรณ์มีทนุ ดาเนินการมากกว่าหนึง่ หมื่นล้ านบาท และมีเงินที่รับฝากเป็ นส่วนมาก
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จึงกาหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาปี 2561 เท่ากับวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาปี 2560
เป็ นจานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ สหกรณ์ กาหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ ประจาปี 2561 จานวน
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
วาระที่ 12 พิจารณาประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2561
คณะกรรมการดาเนินการ เสนอประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 316,741,800.00 บาท
(สามร้ อยสิบหกล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึง่ พันแปดร้ อยบาทถ้ วน) สรุปตามหมวดหมู่ ดังนี ้
1

บาท

ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน

25,272,000.00

7.98

1.2 ค่าใช้ จา่ ยในการบริหาร

32,646,000.00

10.31

600,000.00

0.20

1.4 ค่าสาธารณูปโภค

1,500,000.00

0.47

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

1,800,000.00

0.57

รวม

61,818,000.00

19.53

ดอกเบี ้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี-เงินกู้ยืม

40,300,000.00

12.72

รวม

40,300,000.00

12.72

2,570,000.00

0.81

1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม

2

3

ร้ อยละ

ดอกเบีย้ จ่ าย

งบลงทุน
3.1 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (เครื่ องใช้ สานักงาน)
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้ จา่ ยประชาสัมพันธ์)
3.3 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

100,000.00

0.03

4,653,800.00

1.47

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้ างต่อเติมปรับปรุงสานักงาน)

3,300,000.00

1.04

204,000,000.00

64.40

รวม

214,623,800.00

67.75

รวมทัง้ หมด

316,741,800.00

100.00

3.5 หมวดที่ดนิ

(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 หน้ าที่ 69 - 77)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2561
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วาระที่ 13 เรื่อง จาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ ของสหกรณ์ ออมทรั พย์ มศว จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เพื่อขอจาหน่าย
อสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ ประกอบด้ วยที่ดนิ ว่างเปล่า และที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง จานวน 3 รายการ ดังนี ้
1. ที่ดนิ พร้ อมอาคาร ที่จังหวัดระยอง
ที่ดนิ เป็ น 2 โฉนด ซื ้อตังแต่
้ ปี 2535 ได้ แก่ โฉนดที่ดนิ เลขที่ 31522 ตาบลกร่ า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื ้อที่ 1
ไร่ และโฉนดที่ดนิ เลขที่ 44227 ตาบลกร่ า อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื ้อที่ 1 งาน 13 ตารางวา
สิ่งปลูกสร้ าง ประกอบด้ วย 2 อาคาร
อาคารที่ 1 อาคาร 2 ชัน้ มี 14 ห้ อง ก่อสร้ างตังแต่
้ ปี 2538
อาคารที่ 2 อาคาร 2 ชัน้ มี 8 ห้ อง ก่อสร้ างตังแต่
้ ปี 2549
เหตุที่เสนอจาหน่าย เนื่องจากปัจจุบนั มีสมาชิกไปใช้ บริ การน้ อยลงมาก และสหกรณ์ไม่ได้ เปิ ดรับบริ การให้ บคุ คลทัว่ ไป
ด้ วยเกรงจะควบคุมไม่ทวั่ ถึง
คณะกรรมการดาเนินการ จึงเสนอให้ จาหน่ายในราคาสุทธิไม่ต่ากว่า 25,000,000.00 บาท (ยี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)
2 ที่ดนิ พร้ อมอาคาร ที่จังหวัดนครนายก
ที่ดนิ เป็ นโฉนดที่ดนิ เลขที่ 35827 เลขที่ดนิ 303 หน้ าสารวจ 6805 ตาบลองครักษ์ อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก เนื ้อที่ 2 ไร่ 4 ตารางวา ได้ รับบริจาค จากคุณรัชนี อักษรประดิษฐ์ เมื่อปี 2543
สิ่งปลูกสร้ าง เป็ นอาคารห้ องพัก สูง 4 ชัน้ เปิ ดดาเนินการตังแต่
้ ปี 2545
เหตุที่ต้องการจาหน่าย เนื่องจากมีสมาชิกใช้ บริ การน้ อย ในการดาเนินการก่อสร้ างนี ้เพื่อรองรับนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยร้ องขอให้ สหกรณ์ดาเนินการ เนื่องจากหอพักมหาวิทยาลัยในขณะนันไม่
้ เพียงพอ แต่ไม่เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยร้ องขอ และไม่สนับสนุนในการดาเนินการ ถ้ าสหกรณ์จะเปิ ดให้ บริการแก่บคุ คลทัว่ ไป ก็จะมีเรื่ องของ
กฎหมายอื่น ๆ เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เช่น เรื่ องความปลอดภัย เรื่ องสวัสดิการ
คณะกรรมการดาเนินการ จึงเสนอให้ จาหน่ายในราคาสุทธิไม่ต่ากว่า 45,000,000.00 บาท (สี่สิบห้ าล้ านบาทถ้ วน)
3 ที่ดนิ ที่จังหวัดมหาสารคาม
ที่ดนิ เป็ น 2 โฉนด ซื ้อตังแต่
้ ปี 2546 ได้ แก่ โฉนดที่ดนิ เลขที่ 55728 ตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม เนื ้อที่ 2 ไร่ 5 ตารางวา และ โฉนดที่ดินเลขที่ 55729 ตาบลท่าขอนยาง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม เนื ้อที่ 1 ไร่ 21 ตารางวา
เหตุที่ต้องการจาหน่าย เนื่องจากจุดประสงค์ครัง้ แรกในการจัดซื ้อ ต้ องการสร้ างห้ องพักเพื่อรองรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีจานวนมาก และหอพักของมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอในขณะนัน้ อีกทังหอพั
้ กรอบ
มหาวิทยาลัยมีอตั ราค่าเช่าสูง แต่ปัจจุบนั ทราบว่า หอพักทังหลายมี
้
จานวนมากกว่านักศึกษา
10
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 23

คณะกรรมการดาเนินการ จึงเสนอให้ จาหน่ายในราคาสุทธิไม่ต่ากว่า 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้ านบาทถ้ วน)
(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 หน้ าที่ 79 - 80)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติให้ จาหน่ ายอสังหาริมทรัพย์ ของสหกรณ์ ทัง้ 3 รายการ
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายเฉลียว พันธุ์สีดา)
กรรมการเลขานุการ

(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ

11
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วาระที่

3

วาระที่ 3
สมาชิกเข้ าใหม่ - ออก ระหว่ างปี 2561
จานวนสมาชิกทัง้ หมด เมื่อสิน้ ปี 2561
สมาชิกสามัญ
สมาชิกเมื่อสิ ้นปี 2560
สมาชิกเข้ าใหม่ระหว่างปี 2561
สมาชิกออกระหว่างปี 2561
แยกเป็ น ลาออก
163 คน
ให้ ออก
14 คน
เสียชีวิต
37 คน
สมาชิกสมทบ
จานวนสมาชิกตามหน่ วย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา

12,165 คน
12,013 คน
11,585 คน
642 คน
214 คน

152 คน
สมาชิก
4,197 คน
2,480 คน
805 คน
2,447 คน
1,500 คน
584 คน

สมาชิกสมทบ
102 คน
0 คน
39 คน
7 คน
4 คน
0 คน
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วาระที่

วาระที่ 4

4

ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
1. การบริหารงาน
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด จดทะเบียนครัง้ แรก ชื่อ “สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จากัดสินใช้ ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285
มี ส มาชิ ก เริ่ ม ต้ น 65 คน มี ทุ น เรื อ นหุ้น 112,000.00 บาท เงิ น รั บ ฝาก 35,000.00 บาท ลูก หนี เ้ งิ น ให้ กู้
148,780.00 บาท ต่อมาได้ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
จากัด” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518 ปัจจุบนั สหกรณ์มีสานักงาน 7 แห่ง คือ
(1) ที่มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(2) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
(3) ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
(4) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
(5) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(6) ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(7) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ดาเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวันที่ 2
มกราคม 2562 และจะเป็ นก้ าวต่อไป ในปี ที่ 52 ที่จะให้ บริการสมาชิกด้ วยความมัน่ คง
สิ ้นปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน มีทนุ เรื อนหุ้น 5,804,630,350.00 บาท
เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น 311,114,330.00 บาท มี เงิ น รั บ ฝาก 7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปี ก่ อ น
85,625,302.19 บาท มีทุนดาเนินงาน 14,788,718,585.04 บาท ลดลงจากปี ก่อน 236,787,593.49 บาท
ผลการดาเนินงาน ณ สิ ้นปี 2561 มีกาไรสุทธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ ได้ จดั สรรกาไรให้ แก่สมาชิก
โดยตรงเป็ นเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน เป็ นจานวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 84.79
ของกาไรสุทธิ
2. การใช้ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ พิจารณาจ่าย
เงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น 3,186,478.00 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 สมาชิกถึงแก่ กรรม 33 ราย
เป็ นจานวนเงิน 1,385,000.00 บาท
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หน่ วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(1) นายสมาน
พินบาง
(2) นางอัจฉรา
สุขารมณ์
(3) น.ส.เนื ้อทิพย์
ลืออารุง
(4) นางนงพงา
นิยมเหลา
(5) นายสมรรถชัย
น้ อยศิริ
(6) น.ส.สุรัสวดี
อิฐรัตน์
(7) นายอุทยั
ชูธรรมขจร
(8) นายพจน์
สระเพียรชัย
(9) นางสิริมนต์
ชายเกตุ
(10) นายเชิดศักดิ์
โฆวาสินธุ์
(11) พ.ต.ประพล
ทะสุวรรณ์
(12) น.ส.ประจวบ
สงเคราะห์
(13) นายยวด
ไตรภพ
หน่ วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(14) นายประสม
สมสามารถ
(15) นายสวัสดิ์
ผลบุญ
(16) นายยงยุทธ
นุม่ มีชยั
(17) นายสารัตน์
ศิลปวงษา
(18) หม่อมราชวงศ์สมพร สุทศั นีย์
(19) นายมีชยั
วรสายัณห์
(20) นายทองต่อ
แย้ มประทุม
(21) นายจักรพงษ์
สุริยพร
(22) นายชิ ้น
ใจเจริญ
(23) นายมีโชคชัย
รุ่งเรื อง
(24) น.ส.สุภทั ร
เรื องศรี โรจน์
หน่ วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
(25) นายชิต
ธรรมชาติ
(26) นายพรศักดิ์
พรหมแก้ ว
(27) นางศรี ปัญญา
สนิทมัจโร
หน่ วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(28) นายศักดิ์
วัดอ่อน

30,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท
35,000 บาท
25,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
15,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
20,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
40,000 บาท
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(29) นายประจักษ์
เด็ดแก้ ว
50,000 บาท
(30) นายสมนึก
รมณีย์พิกลุ
40,000 บาท
(31) น.ส.แก้ วกร
เมืองแก้ ว
20,000 บาท
หน่ วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
(32) นายอุทยั
อันทะรัง
50,000 บาท
(33) นายฉลอง
ไชยเมือง
40,000 บาท
2.2 คูส่ มรสหรื อบุตรหรื อบิดาหรื อมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม
จานวน 167 ราย
เป็ นจานวนเงิน 167,000.00 บาท
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทัง้ 6 แห่ง
เป็ นจานวนเงิน 137,478.00 บาท
2.4 สมทบทุนมูลนิธิประจาปี
เป็ นจานวนเงิน 60,000.00 บาท
มูลนิธิสายใจไทย
20,000 บาท
มูลนิธิอานันทมหิดล
10,000 บาท
มูลนิธิชยั พัฒนา
10,000 บาท
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
20,000 บาท
2.5 บริจาคเงินสนับสนุน/เงินช่วยเหลือทัว่ ไป
เป็ นจานวนเงิน 123,000.00 บาท
2.6 จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 863 ราย
เป็ นจานวนเงิน 1,186,500.00 บาท
2.7 จ่ายเงินรางวัลปริญญาตรี ใบแรก 51 ราย
เป็ นจานวนเงิน 127,500.00 บาท
3. การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก
เป็ นจานวนเงิน
8,003,538.14 บาท
3.1 งานเลี ้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ผ้ เู กษียณอายุการทางาน ประจาปี 2561
จานวน 116 ราย
เป็ นจานวนเงิน 376,188.14 บาท
3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
จานวน 37 ราย
เป็ นจานวนเงิน 2,830,000.00 บาท
(1) นายกิตติพงษ์ ใจกล้ า
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(2) นายสมาน
พินบาง
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(3) นางอัจฉรา
สุขารมณ์
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(4) น.ส.เนื ้อทิพย์ ลืออารุง
หน่วย ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
(5) นางนงพงา
นิยมเหลา
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(6) นายสมรรถชัย น้ อยศิริ
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(7) น.ส.สุรัสวดี
อิฐรัตน์
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
(8) นายอุทยั
ชูธรรมขจร
หน่วย ม.ศรี นครินทรวิโรฒ
สระเพียรชัย
หน่วย ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
(9) นายพจน์
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(10) นางสิริมนต์
ชายเกตุ
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(11) นายเชิดศักดิ์
โฆวาสินธุ์
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(12) พ.ต.ประพล
ทะสุวรรณ์
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(13) น.ส.ประจวบ
สงเคราะห์
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(14) นายยวด
ไตรภพ
หน่วย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
(15) นายทองห่อ
ปิ่นทอง
หน่วย ม.บูรพา
(16) นายเนียม
ชื่นศิริ
หน่วย ม.บูรพา
(17) นายศรุติ
สกุลรัตน์
หน่วย ม.บูรพา
(18) นายสวัสดิ์
ผลบุญ
หน่วย ม.บูรพา
(19) นายประสม
สมสามารถ
หน่วย ม.บูรพา
(20) นายยงยุทธ
นุ่มมีชัย
หน่วย ม.บูรพา
(21) นายสารัตน์
ศิลปวงษา
หน่วย ม.บูรพา
(22) มรว.สมพร
สุทัศนีย์
หน่วย ม.บูรพา
(23) นายทองต่อ
แย้มประทุม
หน่วย ม.บูรพา
(24) นายชิ้น
ใจเจริญ
หน่วย ม.บูรพา
(25) นายจักรพงษ์
สุริยพร
หน่วย ม.บูรพา
(26) น.ส.สุภัทร
เรืองศรีโรจน์
หน่วย ม.บูรพา
(27) นายศักดิ์
วัดอ่อน
หน่วย ม.นเรศวร
(28) นายประจักษ์ เด็ดแก้ว
หน่วย ม.นเรศวร
รมณีย์พิกุล
หน่วย ม.นเรศวร
(29) นายสมนึก
(30) น.ส.แก้วกร
เมืองแก้ว
หน่วย ม.นเรศวร
(31) นายชิต
ธรรมชาติ
หน่วย ม.ทักษิณ
(32) นายพรศักดิ์
พรหมแก้ว
หน่วย ม.ทักษิณ
(33) นางศรีปัญญา สนิทมัจโร
หน่วย ม.ทักษิณ
(34) นายไพฑูรย์
สุขศรีงาม
หน่วย ม.มหาสารคาม
(35) นายสมบัติ
มหารศ
หน่วย ม.มหาสารคาม
(36) นายอุทัย
อันทะรัง
หน่วย ม.มหาสารคาม
ไชยเมือง
หน่วย ม.มหาสารคาม
(37) นายฉลอง
3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก    
จำ�นวน 372  ราย
เป็นจำ�นวนเงิน    200,350.00 บาท
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3.4 จ่ายเงินบาเหน็จสมาชิก 25 และ 60 ปี 354 ราย เป็ นจานวนเงิน 2,287,000.00 บาท
3.5 จ่ายเงินบาเหน็จเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส 214 ราย เป็ นจานวนเงิน 2,310,000.00 บาท
4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
4.1 ประชุมสมาชิกหน่วย ม.มหาสารคาม
คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ จดั ประชุม
เพื่อแจ้ งผลการดาเนินการและฟั งความคิดเห็นจากสมาชิก หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม ระหว่างวันที่10-14พฤษภาคม 2561
4.2 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา
ประชุมสัมมนาสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมสัมมนาที่โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค รัชดา กรุงเทพมหานคร และ
ทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2561
4.3 สัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ จดั โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ
และในปี 2561สหกรณ์จดั ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปนุ่ วันที่ 17 – 22 ตุลาคม 2561
4.4 ประชุมสัมมนากับหน่วยงานอื่น ในประเทศ
สหกรณ์ยงั ได้ ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จดั โครงการให้ การศึกษาอบรมและ
ประชุมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้ ความเข้ าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตั ใิ หม่ ๆ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ดังนี ้
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
จานวน 4 โครงการ
2. ชมรมเจ้ าหน้ าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 1 โครงการ
3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จานวน 1 โครงการ
4. ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
จานวน 1 โครงการ
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จานวน 1 โครงการ
6. สัมมนาไตรภาคีโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด จานวน 1 โครงการ
.
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
จานวน 1 โครงการ
5. จานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2561
(1) จานวนสมาชิก
(2) จานวนสมาชิก สมทบ
(3) จานวนสมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
(4) จานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์
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จานวน 12,013 คน
จานวน 152 คน
จานวน 6,707 คน
จานวน 5,306 คน

หรื อร้ อยละ 55.83
หรื อร้ อยละ 44.17

6 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี ที่แล้ ว
รายการ
6.1 ทุนเรื อนหุ้นที่ชาระแล้ว
6.2 ทุนสารองและทุนอื่น ๆ
6.3 เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
6.4 เงินรับฝาก
6.5 เงินกูย้ มื ระหว่างปี
6.6 เงินกูย้ มื คงเหลือ
6.7 ทุนดาเนินงานทั้งหมด
6.8 เงินให้กูร้ ะหว่างปี
สมาชิก
สหกรณ์อื่น
รวม
6.9 เงินให้กูค้ งเหลือ
สมาชิก
สหกรณ์อื่น
รวม
6.10 กาไรสุทธิ

2561
(บาท)
5,804,630,350.00
600,574,628.10
29,928,770.00
7,749,951,516.93
6,700,000,000.00
0.00
14,788,718,585.04

2560
(บาท)
5,493,516,020.00
634,633,485.89
44,099,990.00
7,835,576,819.12
1,470,000,000.00
550,000,000.00
15,025,506,178.53

เพิม่
( ลด )
311,114,330.00
(34,058,857.79)
(14,171,220.00)
(85,625,302.19)
5,230,000,000.00
(550,000,000.00)
(236,787,593.49)

2,601,235,002.00
2,580,000,000.00
5,181,235,002.00

3,252,248,179.88
2,091,000,000.00
5,343,248,179.88

(651,013,177.88)
489,000,000.00
(162,013,177.88)

5,149,284,038.87
3,850,348,277.50
8,999,632,316.37
462,831,949.68

5,052,778,594.89
3,405,534,932.69
8,458,313,527.58
453,822,552.03

96,505,443.98
444,813,344.81
541,318,788.79
9,009,397.65
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5

เลือกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ปี 2562
ในปี 2561 มีกรรมการดาเนินการที่ต้องออกตามวาระจานวน 8 คน จากหน่วยต่างๆ ดังนี ้
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
1. นายเฉลียว
พันธุ์สีดา
ครบวาระที่ 2
2. นายเสถียร
อักษรชู
ครบวาระที่ 1
3. นายสมชาย
ไกรสังข์
ครบวาระที่ 2
4. นายพชรพล
คุ้มจัน่
ครบวาระที่ 2
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
5. นายเกษม
บุณยวัชระ
ครบวาระที่ 2
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นายรุ่งรัตน์
พระนาค
ครบวาระที่ 1
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. นายครื่ น
มณีโชติ
ครบวาระที่ 2
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. นางสาวธัญภา
สอนสา
ครบวาระที่ 2
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดาเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ ตงคณะกรรมการสรรหา
ั้
ทาหน้ าที่ดาเนินการจัดการสรรหากรรมการดาเนินการแทนกรรมการดาเนินการที่หมดวาระ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลการลงคะแนนสรรหา มีผ้ ไู ด้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562 ดังนี ้
นายณัฐพฤทธ์ แก้ วพิบลู ย์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นายเสถียร
อักษรชู
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
นายใหม่
ภูผา
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
นางชาดา
กลิ่นเจริญ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
นางพัชรนันญ ศรี แก่นจันทร์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางพิทยาภรณ์ ดารงกุลรัตน์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ

มติท่ ปี ระชุม
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1

ผลการสรรหาประธานกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 54 ได้ กาหนดการประชุม เพื่อสรรหาตาแหน่งประธานกรรมการ
ดาเนินการ คนต่อไป โดยได้ เชิญ กรรมการดาเนินการที่ยังอยู่ในวาระ และผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็ น กรรมการ
ดาเนินการ ประจาปี 2562 เข้ าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหา
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดาเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด เพื่อให้ ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 เลือกตัง้
เป็ นประธานกรรมการดาเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ ประจาปี 2562
มติท่ ปี ระชุม

2
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6

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรียน ทีป่ ระชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กาหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
การบริ หารงานของสหกรณ์เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์ สามารถบริ หารงานให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
3.2 ด้ านการเงิน
การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา
เงินที่สหกรณ์กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ เว้นแต่ในกรณี ที่ธนาคารหยุดทาการ จึงจาเป็ นต้องเบิกเงินสารองไว้
บริ การสมาชิกเกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบได้จดั ทารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี มียอดถูกต้องตรง
ตามบัญชี สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร
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3.3 ด้ านบัญชี
สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล ซึ่ง
พัฒนาโดย บริ ษทั ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จากัด การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรี ยบร้อย เป็ นปัจจุบนั มี
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
จาแนกได้ดงั นี้

3.4 ด้ านเงินลงทุน สหกรณ์ได้นาเงินไปลงทุนทั้งสิ้ นจานวน 2,558,929,872.82 บาท

(1) หุ น้ กู้
จานวนเงิน 2,062,540,587.77 บาท
(2) พันธบัตร
จานวนเงิน
110,000,000.00 บาท
(3) ถือหุ น้ กับสหกรณ์และบริ ษทั ฯ
จานวนเงิน
187,828,000.00 บาท
(4) ลงทุนหลักทรัพย์(บริ หารจัดการ) จานวนเงิน
198,561,285.05 บาท
การลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

ดังนี้

3.5 ด้ านการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทั้งสิ้ น จานวน 2,601,235,002.00 บาท จาแนกได้

(1) เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
จานวนเงิน
708,459,100.00 บาท
(2) เงินกูส้ ามัญ
จานวนเงิน 1,779,929,002.00 บาท
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
จานวนเงิน
112,846,900.00 บาท
วันสิ้ นปี มีเงินให้กูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้ น 5,144,997,100.45 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ลูกหนี้แต่ละรายมี
หลักฐานการเป็ นหนี้และการค้ าประกันครบถ้วน
3.6 การให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อื่น
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นจานวน 2,580,000,000.00 บาท วันสิ้ นปี
มียอดคงเหลือทั้งสิ้ น จานวน 3,850,348,277.50 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน และมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ การส่ งชาระเงินกูส้ ่ วนใหญ่เป็ นไปตามงวดที่กาหนดไว้
3.7 ด้ านการกู้ยืม
ยอดยกมาต้นปี จานวน 550,000,000.00 บาท กูร้ ะหว่างปี จานวน 6,700,000,000.00
บาท ส่ งชาระคืนระหว่างปี จานวน 7,250,000,000.00 บาท วันสิ้ นปี ไม่มีหนี้คงเหลือ การกูย้ มื เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

3.8 ด้ านเงินรับฝาก
ระหว่างปี สหกรณ์รับฝากเงิน รวม 7 ประเภท ดังนี้
เงินรับฝากประจา 12 เดือน
จานวนเงิน
เงินรับฝากประจา 24 เดือน
จานวนเงิน
เงินรับฝากสิ นทรัพย์ทวี
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้ น
จานวนเงิน

4,079,513,807.38
523,278,506.35
148,564,800.00
5,020,000.00
154,613.09
765,339,518.66
2,228,080,271.45
7,749,951,516.93

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินที่
สหกรณ์กาหนดไว้
3.9 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
ระหว่างปี สหกรณ์ระดมหุ ้นจากสมาชิก จานวน 417,201,560.00 บาท จ่ายคืนค่าหุน้
จานวน 106,087,230.00 บาท ทุนเรื อนหุ น้ คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จานวน 5,804,630,350.00 บาท
การเพิ่มหุ น้ และการจ่ายคืนค่าหุน้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการถือหุน้ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 642 คน ลดลง 214 คน คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี 12,013 คน
และสมาชิกสมทบ 152 คน
3.10 ด้ านทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
รายการ
ต้นปี
เพิม่ ระหว่างปี
ลดระหว่างปี
คงเหลือสิ้นปี
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
34,018,300.81
5,000,000.00
39,018,300.81
ทุนสาธารณประโยชน์
6,582,275.25
10,000,000.00
3,186,478.00
13,395,797.25
ทุนสะสมจัดให้มีสานักงาน
26,191,000.00
1,000,000.00
27,191,000.00
ทุนสาธารณประโยชน์ –เงินบาเหน็จหุน้
13,404,151.01
100,000.00
199,527.25
13,304,623.76
รวม
80,195,727.07
16,100,000.00
3,386,005.25
92,909,721.82
การเพิ่มขึ้นและลดลง เป็ นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
การอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
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3.11 ด้ านรายจ่ าย
ในระหว่างปี รายจ่ายต่าง ๆ ได้จ่ายไปในกิจการของสหกรณ์ ชอบด้วยเหตุผลการจ่าย
เป็ นไปตามระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดาเนินการ และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิไว้
4. สรุ ปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
มีครบถ้วน ถูกต้อง
- การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่าย
เงินได้
- การให้เงินกู้ คาขอกูเ้ งิน หนังสื อสัญญากูเ้ งิน หนังสื อค้ าประกันเงินกู้ และหลักประกัน
เงินกู้ มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกูไ้ ด้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

645 หมู่บา้ นโชคชัยปั ญจทรัพย์
ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
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(นายวิทศั วัฒนศักดิ์)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

วาระที่

7

พิจารณา งบการเงิน ปี 2561
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วาระที่

วาระที� 8

8

จัดสรรกําไร ประจําปี 2561
ผลการดําเนินการในรอบปี 2561 สหกรณ์มีกําไรสุทธิ
จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี�
1 ทุนสํารอง
2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3 เงินปันผล (5.90 %)
4 เงินเฉลี�ยคืน (20.00 %)
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
6 ทุนสาธารณประโยชน์
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8 ทุนสะสมให้มีสํานักงาน/สาขา
9 ทุนสะสมกองทุนบําเหน็จหุ้น

462,831,949.68 บาท
จํานวนเงิน (บาท)
46,550,459.68
30,000.00
329,453,686.75
63,015,003.25
12,252,800.00
5,500,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
30,000.00

ร้อยละ
10.06
0.01
71.18
13.61
2.64
1.19
1.08
0.22
0.01
100.00

การจัดสรรกําไรสุทธิ แยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี�
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี�ยคืน)
2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บําเหน็
3 ทุนสํารองตามกฎหมายสหกรณ์
4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที�
5 ทุนสะสมให้มีสํานักงาน/สาขา
6 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม

392,468,690.00
10,530,000.00
46,550,459.68
12,252,800.00
1,000,000.00
30,000.00
462,831,949.68

ร้อยละ
84.79
2.28
10.06
2.64
0.22
0.01
100.00
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วาระที่ 9

วาระที่

9

พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีทนุ รักษาระดับอัตราเงินปันผล จานวน 34,018,300.81 บาท
(สามสิบสี่ล้านหนึง่ หมื่นแปดพันสามร้ อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ จากการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 เห็นชอบ
ให้ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จานวน
11,000,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้ านบาทถ้ วน) เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ แก่สมาชิก ในอัตราร้ อยละ 0.2 แห่ง
ค่าหุ้นที่ชาระแล้ วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เมื่อรวมกับที่จดั สรรกาไรแล้ วจะเป็ นเงินปันผลที่จา่ ยให้ แก่สมาชิก ในอัตราร้ อยละ 6.10
มติท่ ปี ระชุม
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วาระที่ 10

วาระที่

10

ตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2562
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 พิจารณาให้ นายวิทศั วัฒนศักด์ อายุ 70 ปี
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2562 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั ิคา่ ธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็ นจานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม

1
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วาระที่ 11

วาระที่

11

ตัง้ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 พิจารณาให้ บริษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
โดยนายมนตรี ช่วยชู ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าต หมายเลข 3214 เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ส าหรับปี ทางบัญ ชี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2562 และอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทังปี
้ เป็ นจานวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม
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1

วาระที่ 12

วาระที่

12

กาหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ พิจารณา
ความจาเป็ นในการสารองเงินให้ เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการให้ บริ การแก่สมาชิก เนื่องจากปัจจุบนั
สหกรณ์มีทนุ ดาเนินการมากกว่าหนึง่ หมื่นล้ านบาท และเป็ นเงินที่รับฝากจากสมาชิกประมาณแปด
พันล้ านบาท
จึงกาหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาปี 2562 เท่ากับวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้
ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม

1
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วาระที่
พิจารณา ประมาณการรายจ่าย ปี 2562
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13

สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2562
รายการสรุป

1 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา
2 ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี -เงินกูย้ มื
3 งบลงทุน
3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์ (เครื่ องใช้สานักงาน)
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)
3.3 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์
3.4 หมวดปรับปรุ งอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุ งสานักงาน)
3.5 หมวดที่ดิน

รายละเอียดตามรายการ
รายการ
1

ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน

รวม

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าล่วงเวลา
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บเงินประจาหน่วยที่หกั เงินส่งสหกรณ์
ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานสหกรณ์
เงินประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ระดับสู ง
ค่าตอบแทนกรรมการประจาสานักงาน
ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางกฎหมาย

วาระที่ 13

รวม

บาท
26,192,000.00
37,106,600.00
600,000.00
1,500,000.00
1,800,000.00
67,198,600.00

ร้อยละ
8.12
11.51
0.19
0.46
0.56
20.84

รวม

40,300,000.00
40,300,000.00

12.50
12.50

รวม
รวมทั้งหมด

4,537,400.00
100,000.00
2,985,000.00
4,000,000.00
204,000,000.00
215,622,400.00
323,121,000.00

1.41
0.03
0.72
1.24
63.26
66.66
100.00

ประมาณการ
ปี 2561

จ่ายจริ ง
ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

25,272,000.00
25,272,000.00

22,549,651.00
22,549,651.00

26,192,000.00
26,192,000.00

200,000.00
240,000.00
220,000.00
720,000.00
216,000.00
924,000.00
576,000.00
60,000.00

129,810.00
240,000.00
220,000.00
451,527.50
90,000.00
912,000.00
475,100.00
60,000.00

200,000.00
240,000.00
220,000.00
720,000.00
216,000.00
924,000.00
576,000.00
60,000.00
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รายการ

รวม

ประมาณการ
ปี 2561
60,000.00
750,000.00
3,966,000.00

รวม

400,000.00
400,000.00
800,000.00

205,416.35
327,771.31
533,187.66

400,000.00
500,000.00
900,000.00

5,990,000.00
1,750,000.00
200,000.00
80,000.00
40,000.00
1,049,000.00
1,195,000.00
700,000.00
500,000.00
450,000.00
1,600,000.00
150,000.00
250,000.00
60,000.00
24,000.00
390,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
250,000.00
80,000.00
50,000.00
200,000.00
1,000.00
8,000.00
8,500,000.00
2,900,000.00
1,100,000.00
50,000.00
900,000.00

5,377,814.00
1,267,400.00
136,988.32
31,057.51
30,663.25
391,981.07
1,048,257.97
615,034.00
368,314.00
416,005.00
1,537,895.81
73,580.00
188,726.00
43,540.00
20,400.00
281,716.90
30,000.00
172,785.20
52,700.00
62,416.00
14,351.00
20,771.00
19,649.00
0.00
1,900.00
8,003,538.14
2,531,663.75
1,075,400.00
47,500.00
612,021.50

6,045,000.00
1,750,000.00
200,000.00
80,000.00
50,000.00
1,732,600.00
1,195,000.00
700,000.00
500,000.00
500,000.00
1,600,000.00
150,000.00
250,000.00
60,000.00
24,000.00
390,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
250,000.00
80,000.00
50,000.00
200,000.00
1,000.00
5,000.00
8,500,000.00
2,900,000.00
1,600,000.00
50,000.00
900,000.00

ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางไอที (IT)

ค่าเบี้ยประชุม

1.2.2 หมวดวัสดุ
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ของใช้สานักงาน

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์สานักงาน
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเครื่ องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริ การ
ค่าบริ การรายปี /รายเดือน
ค่าเบี้ยประกันภัย
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
เงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ค่ารับรอง
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เช่าที่พกั
ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึ กอบรม
ค่าจัดพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบ ข้อบังคับ
ค่าหนังสื อวารสารและหนังสื อพิมพ์
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
ค่าธรรมเนี ยมไปรษณี ย ์ ธนาคารและค่าขนส่ ง
ค่าเช่าที่พกั รายเดือน
ค่าน้ ามันรถสหกรณ์และค่าผ่านทาง
ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์ค้าประกัน
ค่าซ่อมแซมสานักงานสหกรณ์และสาขา
ค่าใช้จ่ายห้องพักสหกรณ์-กทม.
ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์-ระยอง
ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์-องครักษ์
ค่าภาษีที่ดิน
ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์
ค่าใช้จ่ายสาหรับสมาชิ ก
ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่
ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ค่าชุดกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดี
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จ่ายจริ ง
ปี 2561
0.00
630,600.00
3,209,037.50

ประมาณการ
ปี 2562
60,000.00
778,000.00
3,994,000.00

รายการ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รวม

1.2.4 หมวดงบกลาง
สารองจ่ายอื่นๆ

รวม
1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
รวม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า-น้ าประปา-โทรศัพท์
รวม
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
รวม
2

3

ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้น

รวม

งบลงทุน
3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์ (เครื่ องใช้สานักงาน)
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)
3.3 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟแวร์
ค่าเช่าสายอินเทอร์ เน็ตเพื่อเชื่ อมสาขา
ค่าเช่าพื้นที่วางHost
รวม
3.4 หมวดปรับปรุ งอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุ งสานักงาน)
3.5 หมวดที่ดิน
ซื้อที่ดินหรื อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อการลงทุนของสหกรณ์
ซื้อที่ดินของสมาชิ ก(ที่ขายทอดตลาดและมีหนี้ต่อสหกรณ์)
รวม
รวมทั้งหมด

ประมาณการ
ปี 2561
50,000.00
28,917,000.00

จ่ายจริ ง
ปี 2561
2,932.00
24,477,001.42

ประมาณการ
ปี 2562
50,000.00
30,212,600.00

780,000.00
780,000.00

543,512.28
543,512.28

2,000,000.00
2,000,000.00

600,000.00
600,000.00

450,000.00
450,000.00

600,000.00
600,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

881,508.77
881,508.77

1,500,000.00
1,500,000.00

1,800,000.00
1,800,000.00

1,564,733.95
1,564,733.95

1,800,000.00
1,800,000.00

300,000.00
39,000,000.00
39,300,000.00

1.75
12,008,835.97
12,008,837.72

300,000.00
40,000,000.00
40,300,000.00

2,570,000.00
100,000.00

402,283.41
43,660.00

4,537,400.00
100,000.00

2,511,000.00
925,800.00
400,000.00
3,836,800.00
3,300,000.00

344,276.00
385,348.61
343,726.80
1,073,351.41
0.00

2,985,000.00

200,000,000.00
4,000,000.00
204,000,000.00
316,741,800.00

0.00
0.00
0.00
67,736,765.12

200,000,000.00
4,000,000.00
204,000,000.00
323,121,000.00

2,985,000.00
4,000,000.00

หมายเหตุ ประมาณการรายจ่ายที่ต้ งั ไว้น้ ี ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 75

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2562
หน่ วย : บาท
1. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1

26,192,000

เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน
22,050,000

ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ รวม 44 อัตรา
เจ้าหน้าที่ใหม่ 4 อัตรา ระดับบริ หารและขั้นต้น

1,150,000

บาเหน็จรายเดือน

2,192,000
800,000

ปรับปรุ งเงินเดือนค่าจ้างและค่าครองชีพ
1.2

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

37,106,600
3,994,000

1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าล่วงเวลา

200,000

การปฏิบตั ิงานนอกเวลาทาการและวันหยุดราชการ
งานบริ การห้องพัก และงานเร่ งด่วนต่าง ๆ
2 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

240,000

โดยผูส้ อบบัญชีเอกชน ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับรอง
3 ค่าตรวจสอบกิจการ

220,000

โดยผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกสานักงานทาการ
4 ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บเงินประจาหน่วยที่หกั เงินส่งสหกรณ์

720,000

ในอัตราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน
5 ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานสหกรณ์

216,000

สาธิตปทุมวัน วิทยาเขตพัทลุง รพ.ชลประทาน และที่อื่นๆ
6 เงินประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ระดับสูง

924,000

7 ค่าตอบแทนกรรมการประจาสานักงาน

576,000

ที่มีอานาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสัญญา
สานักงานและสาขา วันละ 400 บาท/ต่อสานักงาน
8 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางกฎหมาย

60,000

9 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางไอที (IT)

60,000

10 ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการดาเนินการและผูร้ ่ วมประชุม

778,000
504,000

กรรมการอานวยการ 7 คน

84,000

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน

30,000

กรรมการเงินกูพ้ เิ ศษ 5 คน

60,000

กรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการดาเนินการ

70,000

กรรมการเฉพาะกิจตามความจาเป็ น

30,000

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบนั )
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รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2562
หน่ วย : บาท
900,000

1.2.2 หมวดวัสดุ
1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์

400,000

แบบฟอร์ ม ใบคาร้อง คาขอกูเ้ งิน สัญญาเงินกูย้ มื ต่างๆ
รวมทั้งสมุดคูบ่ ญั ชีเงินฝาก สลิพเงินฝาก และอื่นๆ
2 ของใช้สานักงาน

500,000
30,212,600

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี

6,045,000

- ค่ารับรองสมาชิก ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

500,000

- พิมพ์หนังสื อรายงานประจาปี

95,000

- เพิม่ หุน้ ให้สมาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 45 หุน้

5,450,000

2 สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

1,750,000

สหกรณ์จดั ให้ตามจานวนสมาชิก คนละไม่ต่ากว่า 100 บาท
3 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์สานักงาน

200,000

4 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมยานพาหนะ

80,000

5 ค่าใช้จ่ายเครื่ องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริ การ

50,000

6 ค่าบริ การ รายปี /รายเดือน

1,732,600

เกี่ยวกับสานักงาน/รายปี
- เครื่ องปรับอากาศ ทุกสานักงาน

86,000

- เครื่ องพิมพ์สมุดคูฝ่ าก

20,000

- เครื่ องพิมพ์รายงาน

22,000

- เครื่ องนับธนบัตร 12 เครื่ อง

48,000

- ลิฟท์ ที่สานักงาน มศว

36,000

- กาจัดปลวก ที่ สหกรณ์ มศว องครักษ์

20,000

ค่าบารุ งรักษาระบบ/รายปี
ค่าบริ การ Appeon Annual Support

85,000

ค่าบารุ ง Visualization System (ที่ IDC TOT แจ้งวัฒนะ)

300,000

ค่าบริ การ Firewall Fortigate 30D and Network System

58,000

ค่าบริ การบารุ งรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

220,000

ค่าบริ การบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สานักงาน

200,000

โปรแกรมป้องกันไวรัส ราย 3 ปี

40,000

ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต/รายเดือน
อินเทอร์ เน็ต สานักงาน มศว ประสานมิตร

12

102,000

อินเทอร์ เน็ต สาขา มศว องครักษ์

12

20,400

อินเทอร์ เน็ต สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

12

20,400

อินเทอร์ เน็ต สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ

12

16,800

อินเทอร์ เน็ต สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

12

16,800

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบนั )
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รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2562
หน่ วย : บาท
อินเทอร์ เน็ต สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

20,400

อินเทอร์ เน็ต สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

12

20,400

อินเทอร์ เน็ต บ้านพักสหกรณ์จงั หวัดระยอง

12

20,400

ค่าเช่าพื้นที่โฮสติง้ TOT IDC

12

360,000

7 ค่าเบี้ยประกันภัย
- ประกันเงินสดในสานักงานและสาขา

1,195,000
200,000

- ประกันอัคคีภยั สานักงานและอาคาร

50,000

- ประกันโจรกรรมทรัพย์สินในสานักงานและสาขา

25,000

- ประกันภัยรถยนต์

30,000

- ประกันอุบตั ิเหตุ(หมู)่ ให้แก่สมาชิก

800,000

- ประกันชีวิต(หมู)่ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

90,000

8 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

700,000

9 เงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน

500,000

10 ค่ารับรอง

500,000

11 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั

1,600,000

สาหรับคณะกรรมการดาเนินการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
หรื อการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ และค่าพาหนะเหมาจ่าย
ให้ผจู ้ ดั การและผูจ้ ดั การสาขา
12 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึ กอบอม

150,000

สาหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อคนอื่น
ที่สหกรณ์ส่งไปร่ วมประชุมหรื อรับการฝึ กอบรม
13 ค่าจัดพิมพ์ขา่ วสหกรณ์และระเบียบ ข้อบังคับ

250,000

เพือ่ จัดส่งให้สมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ
4,000 ฉบับ/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS
14 ค่าหนังสื อวารสารและหนังสื อพิมพ์

60,000

15 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด

24,000

16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณี ย ์ และค่าขนส่ง

390,000

17 ค่าเช่าที่พกั รายเดือน

50,000

กรณี ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปประจาสานักงานสาขา
18 ค่าน้ ามันรถสหกรณ์และค่าผ่านทาง

200,000

19 ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ าประกัน

150,000

20 ค่าซ่อมแซมสานักงานสหกรณ์และสาขา

250,000

21 ค่าใช้จ่ายห้องพักสหกรณ์-กทม.

80,000

22 ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์-ระยอง

50,000

23 ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์-องครักษ์

200,000

24 ค่าภาษีที่ดิน

1,000
งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบนั )
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รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2562
หน่ วย : บาท
25 ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์

5,000

26 ค่าใช้จ่ายสาหรับสมาชิก

8,500,000

- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/ทุนสาเร็ จปริ ญญาตรี
- เงินบาเหน็จสมาชิก และเงินบาเหน็จอาวุโส
- ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ
- ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
- งานสมาชิกที่เกษียณอายุการทางาน/ของที่ระลึก
- เงินสงเคราะห์ในกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม
27 ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

2,900,000

- เงินทดแทน, เงินช่วยเหลือค่าชุดทางาน
- ค่ารักษาพยาบาล, เบี้ยขยัน และกรณี ถึงแก่กรรม
- เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบตุ รและค่าเล่าเรี ยนบุตร
- เงินโบนัสกลางปี
28 ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

1,600,000

29 ค่าชุดกรรมการ

50,000

30 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

900,000

คดีที่ยงั ดาเนินการอยูแ่ ละหรื อคดีใหม่
31 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

50,000
2,000,000

1.2.4 หมวดงบกลาง
สารองจ่ายอื่น ๆ
1.3

1.4

1.5

2,000,000
600,000

โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
โครงการหลวงเพือ่ ก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบนดอย (ต่อเนื่อง)

500,000

โครงการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

100,000

ค่ าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์ )

1,500,000

สานักงานสหกรณ์ และสานักงานสาขา

900,000

บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง

200,000

อาคารห้องพัก จังหวัดนครนายก

400,000
1,800,000

การศึกษาและประชุ มสัมมนา
1 ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์

1-5 ครั้ง

250,000

2 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา

1-5 ครั้ง

900,000

3 สัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ

1 ครั้ง

150,000

4 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1-2 ครั้ง

300,000

5 ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ

1 ครั้ง

200,000

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบนั )
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หน่ วย : บาท
2. ดอกเบีย้ จ่ าย
2.1 ดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี
2.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้น

300,000

300,000

40,000,000

40,000,000

3. งบลงทุน
4,537,400

3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์ (เครื่ องใช้สานักงาน)
136,000

กล้องวงจรปิ ด
1 DVR+กล้อง HD CCTV 16 ตัว สานักงานกลางพร้อมติดตั้ง
2 กล้อง HD CCTV ที่สานักงานสาขาที่จาเป็ นต้องเปลี่ยนใหม่
ลิฟท์โดยสาร

1 ระบบ
20

2,500

86,000
50,000
1,760,900

ปรับปรุ งลิฟต์ดว้ ยอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าใหม่ท้งั หมด

1,551,500

ติดตั้งระบบช่วยเหลือผูโ้ ดยสาร กรณี ไฟฟ้าดับ

188,000

ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิ ด

21,400
1,592,500

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริ ม โทรศัพท์มือถือ และแทปเล็ต
1 คอมพิวเตอร์ All-in-One HP Intel Core i5 RAM 4GB ขนาด 20" 18

30,000

540,000

2 เครื่ องพิมพ์งานสหกรณ์ Laser HP Pro

4

19,000

76,000

3 เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA

2

25,000

50,000

4 เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 500-1000 VA

4

15,000

60,000

5 กล้องวงจรปิ ดระบบ HD CCTV ของสานักงานและสาขา

20

1,500

30,000

6 ติดตั้งฮาร์ ดดิสก์ 4 TB สาหรับเครื่ องบันทึกกล้องวงจรปิ ด

2

5,500

11,000

7 ติดตั้งอินเตอร์ เน็ตไร้สาย ที่อาคารสหกรณ์ ฯ องครักษ์

1

61,500

8 ระบบไมค์ประชุม สาหรับห้องประชุม (1ชุด 16 เครื่ อง)

1

450,000

9 ติดตั้งระบบสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทางาน
10 เครื่ องพิมพ์เอกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network)

1

70,000

1

85,000

11 โทรศัพท์มือถือสาหรับกรรมการดาเนินการใหม่

3

18,000

54,000

12 แทปเล็ตสาหรับตรวจสอบข้อมูลการเงินระบบ QR Code

7

15,000

105,000
504,000

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู
1 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์

24

18,000

432,000

2 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

4

18,000

72,000
128,000

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
1 ที่สานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ทีส่ านักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

2

32,000

64,000

2

32,000

64,000
152,000

เครื่ องทาน้ าอุ่นพร้อมติดตั้ง
1 ห้องพักอาคารเก่าที่บา้ นพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง
2 ในห้องพัก ที่อาคารสหกรณ์ฯ มศว

14

8,000

112,000

5

8,000

40,000

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบนั )
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264,000

ครุ ภณั ฑ์ 6 สานักงาน
1 ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 ประตู
2 ตูเ้ ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง
3 ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น

2

8,000

16,000

2

8,000

16,000

2

6,000

12,000

2

35,000

70,000

4 เครื่ องพิมพ์สมุดคุฝ่ าก เงินรับฝาก
5 เครื่ องตรวจนับธนบัตร
6 เครื่ องตรวจสอบลายมือชื่อ สมุดเงินรับฝาก

2

20,000

40,000

4

2,500

10,000

7 เก้าอี้สานักงาน

20

5,000

100,000
100,000

3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่ าใช้ จ่ายประชาสัมพันธ์ )
ค่าพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ (SWUTCC) ต่อเนื่อง

50,000

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป

50,000
2,985,000

3.3 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ค่ าลิขสิทธิ์ และพัฒนาระบบ
2,985,000

ซอฟแวร์
1 Windows 10 Professional License

24

7,500

180,000

2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc

10

2,500

25,000

3 ติดตั้งระบบ Disaster Recovery Site (DR Site)

1,500,000

(เป็ นระบบสารองกรณี ระบบหลักมีปัญหา)
4 ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์

30,000

5 พัฒนาระบบข้อมูลสหกรณ์ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

350,000

6 พัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกสู่มือถือ (Mobile App.)

300,000

7 พัฒนาและติดตั้งระบบ ATM ธนาคาร เพือ่ บริ การสมาชิก

600,000
4,000,000

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่ อสร้ างต่ อเติมปรับปรุงสานักงาน)
1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุ งห้องพักชั้นดาดฟ้า
2 ปรับปรุ งห้องสานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ปรับปรุ งห้องสานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

500,000

4 ปรับปรุ งสานักงานใหญ่ ที่ประสานมิตร พร้อมเฟอร์ นิเจอร์

3,000,000

300,000
200,000
204,000,000

3.5 หมวดทีด่ นิ
1 ซื้อที่ดินหรื อที่ดินพร้อมอาคาร เพือ่ การลงทุนของสหกรณ์
เนื้อที่ 400-800 ตารางวา กรุ งเทพมหานคร

200,000,000

2 ซื้อที่ดินสมาชิก (ที่ถูกขายทอดตลาดและมีหนี้ตอ่ สหกรณ์)
รวมทั้งหมด

4,000,000
323,121,000

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจุบนั )
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วาระที่
แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
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14

แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
จานวน 1 ข้ อ เรื่อง คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ
ข้ อความเดิม
ข้ อ 47/2 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัตขิ ้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
(1) คูส่ มรส หรื อบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
(2) ลู ก จ้ างหรื อ พ นั ก งานชั่ ว คราว สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
(3) เคยเป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจา สังกัดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1), (2) และ (3) ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผู้มีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(3) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(4) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 47/2 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัตขิ ้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
(1) คูส่ มรส หรื อบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
(2) ลู ก จ้ างหรื อ พนั ก งานชั่ ว คราว สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยพะเยา
2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) และ (2) ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผู้มีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(3) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
1 83
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เหตุผลที่ขอแก้ไข
1. ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
2. เปิดกว้างขึ้น เพื่อให้  คู่สมรส บุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ลูกจ้าง หรือพนักงาน
ชั่วคราว สมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์
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เรื่อง อื่นๆ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
(ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รศ.ดร.วิชัย ชำ�นิ)

86 ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2561
1.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายรุ่งโรจน์  ภักดีบำ�รุง

2.

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
นางเจนจิรา  วิศพันธุ์

3.

โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
1. นางสาวอุบลวรรณ  พึ่งธรรม
2. นางทิพวัลย์  นิมิตรฤทธิ์
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 54 พ.ศ. 2561

นายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

นายสมชาย  ไกรสังข์
รองประธาน คนที่ 1

นายไพบูลย์  มณไฑวงศ์
รองประธาน คนที่ 2

นายไพโรจน์  เทพวัลย์
รองประธาน คนที่ 4
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นางสุนีย์  ลี่ไพบูลย์
รองประธาน คนที่ 3

นางสาวธัญภา  สอนสา
รองประธาน คนที่ 5

นางนงนวล  พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก

นายเฉลียว  พันธุ์สีดา
กรรมการและเลขานุการ

นายเกษม  บุณยวัชระ
กรรมการ

นายครื่น  มณีโชติ
กรรมการ

นางนงนารถ  ชัยรัตน์
กรรมการ

นายพชรพล  คุ้มจั่น
กรรมการ

นายรุ่งรัตน์  พระนาค
กรรมการ

นายสวัสดิ  
์ วิชระโภชน์
กรรมการ

นายเสถียร  อักษรชู
กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด

1

2

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

19

20

21

22
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สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

5

6

11

12

17

18

1. สัญชัย
เตชะมนูญ
2. กนกวรรณ
ชูนาค
3. สุพร
บวรวัฒนาโสภณ
4. โสภา
ทองชัย
5. นางจิณห์ณิภา ดิลกมงคลกุล
6. เบญจวรรณ คำ�แสนโคตร
7. จุฬาลักษณ์ แสงวันลอย
8. กรวรรณ
ยังน้อย
ลูกเสือ
9. ศุภิดา
10. พาขวัญ
น้อยถนอม
11. กนกนาถ
สวัสดิมงคล
12. ณัฐธภา
เทียนทอง
13. สุธาสินี
คำ�ทวี
14. ปิยาณี
ทองบ่อ
15. พุทธิพัชร์
โชตินิธิธนาภรณ์
16. วีรชิต
ศรีมุข
17. ณฐอร
บุญพิลา
				
18. พลอยมณี
พราวประพันธ์
19. รัตนา
ตันตะปาล
20. วิวัตร
พวงประดับ
21. สดใส
ชัชวิล
				
22. ฮวด
แซ่ซิ้ม
				

ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่		
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เจ้าหน้าที่เลขานุการ
บัญชี
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
การเงิน
การเงิน
การเงิน
ธุรการ
สารบบ
พัฒนาสารบบ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ช่วยงานสมาคมฯ
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ�
(จังหวัดระยอง)
ลูกจ้างชั่วคราว
(จังหวัดระยอง)
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สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

มณฑา
กมลทิพย์
ชโลพร
ศิริรัตน์

อ่ำ�ช้าง
ใจเจริญ
ฉัตรกังวาลชัย
บัวศรี

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
1. ฉวีวรรณ์ สิ้มใต้ยิ้น
ผู้จัดการสาขา
2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
3. ศศิภา สกุลปักษ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1

2

3
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

ธนัชพร
จิตญาดา
สุนิษา
ธัญชนก

พันธุ์เอี่ยม
จันทคาม
อินทศักดิ์
ทองรัตน์

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

รุ่งทิวา
มิญชญา
ปุณิกา
ภูริชญา

พรรณะ
พิริยสิงห์
หาญสูงเนิน
ขอร่ม

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

ประภาส
วิภาภรณ์
ธงชัย
สมจิตร
พรสวรรค์

ยางจิตต์
พาหาญกล้า
ศีตะปันย์
กันปี
ภู่ศรี

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างประจำ�

5

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
1. ชนัญชิดา จำ�รัสศรี ผู้จัดการสาขา
2. กาญจนภัสส์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่ประจำ�
1
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โครงการเพื่อโครงการเพื
การศึ่อกการศึ
ษาอบรม
ประจำ
กษาอบรม ประจ
าปี 2562�ปี 2562
โครงการที่ 1 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่ วยของสหกรณ์ ”
1. การดาเนินการ สหกรณ์จดั โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปี ใน
ปี นี ้ สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคใต้ ได้ แก่ หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรื อหน่วย
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง หรื อหน่วยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรื อ
ความจาเป็ น รวมถึงการประชุมสัมมนากรรมการดาเนินการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทงหมดทุ
ั้
ก
หน่วยงาน
2. หลักการและเหตุผล การให้ ความรู้ความเข้ าใจทางด้ านสหกรณ์ เป็ นการสร้ างสมาชิกให้ มี
คุณภาพ โครงสร้ างหลักของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็ นทังเจ้
้ าของ ผู้ดาเนินงาน
และผู้ใช้ บริการของสหกรณ์ ดังนันสมาชิ
้
กทังมวล
้
จึงควรเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิก
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรู้สมาชิกที่มีอยู่แล้ ว ให้ มากขึ ้น
(2) ให้ สมาชิกเข้ าใจระบบสหกรณ์มากขึ ้น
(3) ปลูกฝังความเป็ นสมาชิก ในฐานะเจ้ าของ ผู้ดาเนินงาน และผู้ใช้ บริการ
4. ลักษณะโครงการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิก กรรมการดาเนินการ และ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เพื่อรับฟั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน 50 - 100 คน
6. ระยะเวลา
เวลารวมการเดินทางประมาณ 3 วันต่อครัง้ จานวน 1 – 2 ครัง้
7. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี จานวน 250,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสหกรณ์มีคณ
ุ ภาพ และมีความเข้ าใจสหกรณ์มากขึ ้น
(2) สมาชิกมีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 2 "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา"
1. การดาเนินการ สหกรณ์จดั ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาประจาปี ได้ แก่
(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหน่วย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศึกษาอบรม

1
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(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(4) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยหน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา
(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การจัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา อาจจัดสัมมนาให้ แต่ละหน่วย หรื ออาจจัดสัมมนาร่วมกัน
ตังแต่
้ สองหน่วย หรื อทุกหน่วยพร้ อมกัน ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้ าวไปสูค่ วามสาเร็จตามอุดมการณ์ได้ นนั ้ สมาชิกต้ องมี
ความรู้ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และการดาเนินงานตามขบวนการสหกรณ์
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ สมาชิกมีความรู้ความเข้ าใจในหลักการและอุดมการณ์
(2) เพื่อให้ สมาชิกมีความพร้ อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในกิจการของสหกรณ์
(3) เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกในมุมมองที่กว้ างไกล
4. ลักษณะโครงการ
สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้ าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้ความ
เข้ าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ พร้ อมทังจั
้ ดทัศนศึกษา
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด หน่วยละไม่เกิน 40 คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 วันต่อครัง้ จานวน 1 – 5 ครัง้
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยรวมแล้ วไม่เกิน 900,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึ ้น
(2) สมาชิกเข้ าใจในระบบการบริ หารงานของสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 3 "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ"
1. การดาเนินการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ดาเนินการ เนื่องจากในแต่ละปี จะมีกรรมการที่ได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาใหม่ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สว่ น
ราชการทางสหกรณ์ เพื่อให้ อยูใ่ นกรอบของพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดาเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปี ที่ผา่ นมา
แก้ ไขในส่วนที่บกพร่อง และพัฒนาสูส่ หกรณ์ชนน
ั้ า

ศึกษาอบรม
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3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ ว ให้ มากขึ ้น
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้ าที่ของกรรมการดาเนินการ
(3) กาหนดโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดาเนินกิจการที่ผา่ นมา
4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดาเนินการเข้ าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จดั การ และผู้รับเชิญที่เกี่ยวข้ อง
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 – 5 วัน
7. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี จานวน 150,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) คณะกรรมการดาเนินการจะได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแต่ละ
หน่วยงานแก้ ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ให้ ก้าวไกลด้ วยความมัน่ คง
(2) รับทราบแนวทางใหม่ ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกับงานสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด
โครงการที่ 4 “ประชุมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ”
1. การดาเนินการ
กาหนดประชุมสัมมนาให้ การศึกษาอบรมเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ ปี
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานที่ปฏิบตั ทิ งงานประจ
ั้
าและงานบริ การในรอบปี ที่
ผ่านมา แก้ ไขในส่วนที่บกพร่องพร้ อมทังพั
้ ฒนางานใหม่ ๆ ให้ ดีขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้ แก่เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริ การ
4. ลักษณะโครงการ
สัมมนาทบทวนงานประจา, งานบริการ และศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 วัน
7. ประมาณการรายจ่ าย งบประมาณประจาปี จานวน 300,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พัฒนางานประจาควบคูง่ านบริการ และพัฒนาองค์กร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด

ศึกษาอบรม

3
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 97

โครงการที่ 5 “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่ างประเทศ”
1. การดาเนินการ
สหกรณ์กาหนดโครงการทัศนศึกษาศึกษาต่างประเทศ
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้ าวไปสูค่ วามสาเร็จตามอุดมการณ์ได้ สมาชิกต้ องมี
ความรู้ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และวิสยั ทัศน์ด้านอื่น ๆ ประกอบด้ วย จึงควรมีโอกาสได้
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดความสาเร็จ
3. วัตถุประสงค์
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาต่าง ๆ
4. ลักษณะโครงการ
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ และดูงานสหกรณ์เมื่อมีโอกาส
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกไม่เกิน 40 คน กรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ไม่เกิน 10 คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 5 - 6 วัน
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ย เป็ นจานวนเงิน 200,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ สมาชิกได้ โอกาสจากการทัศนศึกษา ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
มิตรภาพและความสามัคคี ได้ ศกึ ษาธรรมชาติและสภาพความเป็ นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้
นาไปประเมินผล เปรี ยบเทียบ และเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดาเนินการร่วมกับกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
-----------------
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ประกอบพิธีท�ำ บุญทางศาสนา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสหกรณ์
และในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้งสำ�นักงานอีก 6 สาขา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 ในชื่อ
ของ “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จ�ำกัดสินใช้” เลขทะเบียนที่ 89/11285 ได้ขอจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518
สหกรณ์ได้ด�ำเนินการมา ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 2 มกราคม 2561 จึงได้ประกอบพิธีทางศาสนาได้นิมนต์
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ และได้เชิญสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์และสมาชิกอาวุโส ร่วมงาน
ดังกล่าว ดังนี้
1. ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด กรุงเทพมหานคร
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
2. ส�ำนักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เปิดท�ำการวันที่ 19 มกราคม 2532
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 29 ปี วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
3. ส�ำนักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เปิดท�ำการวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 26 ปี วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
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4. ส�ำนักงานสาขามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดท�ำการวันที่ 21 มกราคม 2537
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 24 ปี วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
5. ส�ำนักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เปิดท�ำการวันที่ 5 เมษายน 2542
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 19 ปี วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
6. ส�ำนักงานสาขา มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก เปิดท�ำการวันที่ 20 เมษายน 2550
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 11 ปี วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561
7. ส�ำนักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เปิดท�ำการวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 6 ปี วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
100 ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
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โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาแตก
อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ำกัด มีหนังสือที่ สอ.069/2561 ลงวันที่ 21  มิถุนายน 2561
เรือ่ งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านผาแตก ต�ำบลสบเปิง อ�ำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก ต�ำบลสบเปิง อ�ำเภอเม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตร
หลวงแม่หลอด เป็นจ�ำนวนเงิน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลสบเปิง (สาขาผาแตก) สังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลสบเปิง
ได้ขอใช้สถานทีโ่ รงเรียนปางฮ่าง (สาขาผาแตก) ทีต่ งั้ หมูท่ ี่ 10 บ้านแม่หลอด ต�ำบลสบเปิง อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นอาคารส�ำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลสบเปิง (สาขาผาแตก) ซึ่งปัจจุบันอาคารเรียน
มีหอ้ งเรียน โรงอาหารและห้องน�ำ 
้ สภาพทรุดโทรมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากมูลนิธิ
โครงการหลวง ผ่านสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด เพื่อสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน ขนาด 8 X 12 เมตร และ
ห้องน�้ำ 3 ห้อง พร้อมอ่างล้างหน้า งบประมาณการก่อสร้าง จ�ำนวน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครัง้ ที่ 8/2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีมติให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก ต�ำบลสบเปิง อ�ำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด โดย นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ได้เดินทางไปส่งมอบอาคารดังกล่าว โดยมีผรู้ ว่ มรับมอบ
คือ นายณรงค์  บุญแก้ว ประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธโิ ครงการหลวง จ�ำกัด นายพัฒนา  
ชัยสิทธิ หัวหน้าสถานีวจิ ยั โครงการหลวงแม่หลอด นายนิคม  เรือนทราย นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลสบเปิง และ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านปางฮ่าง (สาขาผาแตก)
หมายเหตุ สหกรณ์สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ มาแล้ว 4 โครงการ คือ
ปี 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดล�ำปาง
ปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง จังหวัดเชียงใหม่
ปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมลอง จังหวัดเชียงใหม่
104 ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561

ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำ�ปี 2561
เพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
ตำ�บลจองถนน อำ�เภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้รว่ มกันจัดงานบุญ
งานกุศลโดยการทอดผ้าป่าการศึกษา สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
จ�ำกัด เพือ่ สมทบทุนพัฒนาการศึกษา โรงเรียน
วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ต�ำบลจองถนน
อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 12
สิงหาคม ปีพุทธศักราช 2561 (วันอาทิตย์ ขึ้น
1 ค�ำ 
่ เดือน 9 ปีจอ)
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเพื่อรวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์ผ้าป่า
เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการศึกษา พัฒนาการศึกษา จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้มีสถาน
ที่เหมาะสมส�ำหรับการศึกษาหาความรู้ และได้ใช้เป็นศูนย์กลางการท�ำกิจกรรมของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์
คนในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงสถาบันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักของชาติสืบไป
ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ ได้ผลส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น เป็นจ�ำนวนเงิน
578,856.25 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
สหกรณ์ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและอานุภาพแห่งบุญกุศลทีไ่ ด้บำ� เพ็ญแล้ว จงเป็นพลวปัจจัย อ�ำนวยผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธาประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ
ตลอดกาลนานเทอญ
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วิสัยทัศน์
สหกรณออมทรัพย มศว จํากัด มุงมั่นสูความเปนเลิศ
SWUTCC Toward Excellence Cooperative
พันธกิจ

1

พัฒนาทุนของสหกรณ เพือ่ เสริมสรางความแข็งแกรงของสหกรณ

2
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ เพือ่ เสริมสรางความรูท างสหกรณ
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

3

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ เพือ่ ความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

