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สหกรณ์ แปลว่า การทำาด้วยกัน 
หมายถึง ผนึกกำาลังผู้ทำางานเกี่ยวข้องกัน

กระทำางานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำางานนั้นด้วยความรู้ ความสามารถ 

ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
และอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์

แต่ฝ่ายเดียว

พระราชดำารัส 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ 9
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พระดำารัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง

ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

โดยความสมัครใจของตนเอง 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด 

เพื่อบำารุงตัวเอง

ให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์
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ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย	์เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ที	่สอ.	มศว	00.16/2562	(ว)
	 	 	 	 7	มกราคม	2562

เรื่อง	 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562
เรียน	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	

	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 ได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าป	ี2562	ในวันเสาร์ที่	26	มกราคม	พ.ศ.	2562	ตั้งแต	่เวลา	9.00	น.	ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร 
(AR201) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม		
มีก�าหนดการ	ดังนี้
	 1.	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 2.	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2561
	 3.	 สมาชิกเข้าใหม	่ลาออก	ระหว่างปี	2561
	 4.	 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี	2561
	 5.	 เลือกตั้งประธานและกรรมการด�าเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในป	ี2561
	 6.	 รายงานการตรวจสอบกิจการ	ปี	2561
	 7.	 พิจารณางบการเงิน	ป	ี2561
	 8.	 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ	ปี	2561
	 9.	 พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
	 10.	 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ปี	2562
	 11.	 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ปี	2562
	 12.	 พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้	ปี	2562
	 13.	 พิจารณาประมาณการรายจ่าย	ป	ี2562
	 14.	 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์	ข้อ	47/2	คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ	
	 15.	 เรื่องอื่นๆ
	 จึงเรียนเชิญมา	เพื่อเข้าประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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ด้วยความเคารพและขอขอบคุณจากใจ

(รศ.ดร.ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

สารจากประธานกรรมการ
	 สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	
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�าไรสุทธิ	 462	ล้านบาทเศษ	ปีนี้เป็นปีท่ี	 สหกรณ์	 ต้องท�างาน
หนักขึ้น	 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก	และของประเทศไทย	ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์	
ของเรา	 การท�างานจึงยากล�าบากขึ้น	แต่ด้วยความเพียรพยายาม	ความมุ่งมั่นของ
คณะกรรมการด�าเนินการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่ทุกคน	 ท่ีท�างานอย่างแข็งขัน	
โปร่งใส	และมีธรรมาภิบาล	ช่วยกันแก้ปัญหา	จนสามารถฝ่าวิกฤตได	้ท�าให้สหกรณ์
ของเรามีความมั่นคง	 เข้มแข็ง	 และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ	
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 ได้รับผลการประเมินจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 อยู่ในระดับ	 “ดีเลิศ”	 และผลการประเมินจากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ได้มอบรางวัล	 “สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน”		
ความส�าเร็จดังกล่าว	ผมขอมอบให้สมาชิกทุกท่าน	 เพื่อร่วมกันภูมิใจในคุณภาพและ
ความส�าเร็จในครั้งนี้
	 ส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ของสหกรณ์ก็จะเวียนจัดประชุม
ตามสาขา	 และในปี	 2562	 นี้	 สหกรณ์ได้ก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีที	่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ในการประชุมคร้ังน้ี	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ก็จะสรุป
ผลการด�าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา	ปัญหาและอุปสรรค	และขออนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายในปีต่อไป	 สมาชิกจะได้รับทราบความก้าวหน้า	 การเปล่ียนแปลง	 และ	
ให้ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์	เพือ่ร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า
ต่อไป
	 กระผมขอขอบคุณ	สมาชิกทุกท่าน	สหกรณ์เครือข่าย	ท่านท่ีปรึกษาทุกท่าน	
คณะกรรมการด�าเนินการ	ผูต้รวจสอบกิจการ	ผู้สอบบญัช	ีผู้ประสานงานสหกรณ์	และ
ท่ีส�าคญัคอื	ผูจ้ดัการสหกรณ์	ทีบ่รหิารจดัการท�าให้สหกรณ์ของเรา	มเีสถียรภาพ	มัน่คง	
และเจริญก้าวหน้ามาตลอด
	 สุดท้ายนี	้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ	จงดลบันดาลให้สมาชิก
ทุกท่านและครอบครัว	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพแข็งแรง	คิดสิ่งใด	
ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
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วาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 

ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
จังหวัดพษิณุโลก  

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

 นายธาดาศกัดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ แจ้งในท่ีประชมุวา่ขณะนีมี้สมาชิกลงช่ือเข้าประชมุแล้ว 
จ านวน 214 คน ครบตามข้อบงัคบัแล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 
 เปิดประชมุเวลา 14.00 น. 
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. สมาชิกถงึแก่กรรม 
ในระหวา่งปี 2560 สมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรม จ านวน 39 ราย และหลงัจากสหกรณ์ปิดบญัชีงบประจ าปี 

2560 แล้ว มีสมาชิกสหกรณ์ถึงแก่กรรมอีก 7 ราย รวมเป็น 46 ราย ดงันี ้
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. นายทองสขุ หอมระร่ืน  สมาชิกเลขท่ี 900 001 002136   
2. น.ส.วราพร สรุวดี   สมาชิกเลขท่ี 960 001 000447  
3. นางประนอม วิริยะอตัตสมบตัิ  สมาชิกเลขท่ี 900 001 001387 
4. นายอดลุย์ คนยงั   สมาชิกเลขท่ี 960 001 001215 
5. นางสมุนมาลย์ นิ่มเนตพินัธ์  สมาชิกเลขท่ี 960 001 000988 
6. นายเฉลิมชยั ทรงผาสกุ  สมาชิกเลขท่ี 960 001 000302 
7. น.ส.สดุาลกัษณ์ โกเฮงกลุ  สมาชิกเลขท่ี 960 001 001471 
8. นายสมคิด เกษรสมบญุ  สมาชิกเลขท่ี 960 001 003285 
9. น.ส.ภณัฑารักษ์ พรหมแก้ว  สมาชิกเลขท่ี 119 015 007151 
10. นายบรรชา รัตนวยั   สมาชิกเลขท่ี 960 001 000652 
11. นายไกรฤกษ์ จนัทร์แฉล้ม  สมาชิกเลขท่ี 128 019 001615 
12. นายณรงค์ ปัน้นิ่ม   สมาชิกเลขท่ี 960 001 002538 
13. นางนนัทวนั เจริญสขุ  สมาชิกเลขท่ี 119 041 010488 
14. นายณรงค์ แดงสอาด  สมาชิกเลขท่ี 960 001 000983 
15. นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า    สมาชิกเลขท่ี 111 019 005039 
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16. นายสาคร สหาย    สมาชิกเลขท่ี 111 015 003472 
17. นางวลยั  อินทรัมพรรย์  สมาชิกเลขท่ี 960 001 000815 
18. นายสิทธิชยั มีบริบรูณ์  สมาชิกเลขท่ี 111 019 006790 
19. นางเสาวนี อินทรภกัดี  สมาชิกเลขท่ี 960 001 000219 
20. นายระวิ  สงวนทรัพย์  สมาชิกเลขท่ี 960 001 005039 
21. นายพจน์   สะเพียรชยั    สมาชิกเลขท่ี 900 001 004127 
22. นางอจัฉรา   สขุารมณ์     สมาชิกเลขท่ี 960 001 001656 
23. นางสาวเนือ้ทิพย์  ลืออ ารุง    สมาชิกเลขท่ี 960 001 000288 

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
24. น.ส.สรีุย์ สเุมธีนฤมิต  สมาชิกเลขท่ี 960 005 000499 
25. น.ส.มาธวี เล็กค า   สมาชิกเลขท่ี 519 019 009521 
26. นายชลอ ประยรูศกัดิ์  สมาชิกเลขท่ี 519 027 000935 
27. นางชมภ ู นว่มมะสิงห์  สมาชิกเลขท่ี 900 005 000936 
28. นายบลัลงัก์ ตาลทอง  สมาชิกเลขท่ี 519 043 011306 
29. นายทองหอ่ ป่ินทอง   สมาชิกเลขท่ี 900 005 001106 
30. นายศรุติ สกลุรัตน์  สมาชิกเลขท่ี 960 005 002783 
31. นายเนียม ช่ืนศริิ   สมาชิกเลขท่ี 900 005 001178 
32. นายประสม   สมสามารถ    สมาชิกเลขท่ี 900 005 001221 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
33. นายชิต  ธรรมชาติ  สมาชิกเลขท่ี 900 008 002727 
34. นายถ้อง แสงจนัทร์  สมาชิกเลขท่ี 900 008 002097 
35. นางจนัทร์ฉาย กฤษณะทรัพย์  สมาชิกเลขท่ี 828 012 013722 
36. นายพรศกัดิ์ พรหมแก้ว     สมาชิกเลขท่ี 960 008 003306 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
37. น.ส.เกียรตนิารี ธชีพนัธุ์   สมาชิกเลขท่ี 618 019 013275 
38. นายบณุยสฤษฎ์ อเนกสขุ   สมาชิกเลขท่ี 610 013 012851 
39. นายละเอียด นกคล้าย  สมาชิกเลขท่ี 901 006 002850 
40. นายโยธิน ปวงศริิ   สมาชิกเลขท่ี 610 012 006682 
41. นางวนัเพ็ญ สินเหล็ก  สมาชิกเลขท่ี 901 006 003008 
42. นายศกัดิ์   วดัอ่อน    สมาชิกเลขท่ี 611 019 003844 
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หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
43. นายบนิ  อรัุนต์   สมาชิกเลขท่ี 900 007 002384 
44. นายภราดร สาตร์พรหม  สมาชิกเลขท่ี 718 019 007980 
45. นายไพฑรูย์ สขุศรีงาม  สมาชิกเลขท่ี 960 007 002275 
46. นายสมบตัิ มหารศ   สมาชิกเลขท่ี 960 007 001129  

ขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลัย 1 นาที 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม  
มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 1 คน คือ   นายวิทศั วฒันศกัดิ ์  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

     

3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ด าเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2560 ผลการจดัมาตรฐาน

สหกรณ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั   ผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ 
ซึง่เป็นปีท่ี 8 ตดิตอ่กนั 

 

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แจ้งการสอบบญัชีสหกรณ์ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการ
ประเมินคณุภาพการควบคมุภายใน ของสหกรณ์ ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ   ดีมาก 
 สว่นท่ี 2 ความเส่ียงและกิจกรรมควบคมุ   ดีมาก  

  สว่นท่ี 3 ระบบข้อมลูสารสนเทศ และการส่ือสาร  ดีมาก 
  สว่นท่ี 4 ระบบการติดตามและประเมินผล   ดีมาก 

    สรุปการประเมินจัดชัน้คุณภาพ ดีมาก 
 

5. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ท าการประเมินผลตามเกณฑ์ สหกรณ์คณุภาพ
มาตรฐาน ประจ าปี 2560 และ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ผา่นเกณฑ์การ
ประเมิน โดยได้รับรางวลั สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน 

 

6. สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทุกคน 
สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทกุคน ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในปี 2560 คนละ 45 หุ้น เป็นเงิน 450 บาท 
จ านวน 11,743 คน เป็นจ านวนเงิน 5,284,350.00 บาท โดยจะโอนเข้าเงินสะสมคา่หุ้นให้สมาชิกทกุคน
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560   
รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2560 วนัเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2560 อยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญั

ประจ าปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั วนัเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561 หน้า 12 - 24 
มต ิ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 
 
วาระที่ 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2560 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ สิน้ปี 2559 สหกรณ์มีสมาชิก จ านวน 11,109 คน 
ระหวา่งปี 2560   มีสมาชิกเข้าใหม ่จ านวน 696 คน   และมีสมาชิกออก จ านวน 220 คน 
   สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จ านวน 158 คน 
สิน้ปี 2560 สหกรณ์มีสมาชิกทัง้สิน้ จ านวน 11,743 คน 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 4 ผลการด าเนินงานระหว่างปี 2560  
1. การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศึกษา จ ากัดสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิกเร่ิมต้น 
65 คน   
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 50 ปี ในวันท่ี 2 มกราคม 
2561 และตัง้แตว่นัท่ี 3 มกราคม 2561 จะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 51 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์และสมาชิก 
สิน้ปี 2560 สหกรณ์  

มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 11,743 คน  
มีทนุเรือนหุ้น 5,493,516,020.00 บาท   เพิ่มขึน้จากปีก่อน 295,485,550.00 บาท  
มีเงินรับฝาก 7,835,576,819.12 บาท   ลดลงจากปีก่อน 656,444,035.81 บาท  
มีทนุด าเนินงาน 15,025,506,178.53 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 99,290,818.61 บาท  
ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2560     มีก าไรสทุธิ 453,822,552.03 บาท  
สหกรณ์ได้จดัสรรก าไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจ านวนเงิน 379,308,182.75 

บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 83.58 ของก าไรสทุธิ  
 

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  ได้จา่ยเงินทนุ
สาธารณประโยชน์ ประจ าปี 2560 รวมทัง้สิน้   4,014,280.00 บาท (ส่ีล้านหนึง่หม่ืนส่ีพนัสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   
(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือรายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 หน้าท่ี 26 - 30) 
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3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  ได้จา่ยเงินงบประมาณ
เก่ียวกบัสมาชิกเป็นจ านวนเงิน 6,724,053.25 บาท    
(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือรายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 หน้าท่ี 30 - 31) 
    

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา       
คณะกรรมการด าเนินการ ได้ปฏิบตัิตามงบประมาณและแผนงานท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ไว้  
เว้นแตก่ารทศันศกึษาตา่งประเทศ 
 

5. จ านวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2560       
1. จ านวนสมาชิก    จ านวน 11,585 คน 
2. จ านวนสมาชิก สมทบ   จ านวน      158 คน 
3. จ านวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จ านวน   6,421 คน หรือร้อยละ 55.43 
4. จ านวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จ านวน   5,164 คน หรือร้อยละ 44.57 

 

6.   ฐานะการเงนิเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว   
 รายการ 2560 (บาท) 2559 (บาท) เพิ่ม (ลด) 
 6.1 ทนุเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว 5,493,516,020.00 5,198,030,470.00               295,485,550.00  
 6.2 ทนุส ารองและทนุอ่ืน ๆ 634,633,485.89 588,420,958.54                 46,212,527.35  
 6.3 เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 44,099,990.00 41,051,950.00                   3,048,040.00  
 6.4 เงินรับฝาก 7,835,576,819.12 8,492,020,854.93            (656,444,035.81) 
 6.5 เงินกู้ ยืมระหวา่งปี 1,470,000,000.00 1,510,000,000.00              (40,000,000.00) 
 6.6 เงินกู้ ยืมคงเหลือ 550,000,000.00 180,000,000.00 370,000,000.00 
 6.7 ทนุด าเนินงานทัง้หมด 15,025,506,178.53 14,926,215,359.92                 99,290,818.61  
 6.8 เงินให้กู้ ระหวา่งปี         
          สมาชิก 3,252,248,179.88 2,190,749,389.79            1,061,498,790.09  
          สหกรณ์อ่ืน 2,510,000,000.00 2,091,000,000.00               419,000,000.00  
 6.9 เงินให้กู้คงเหลือ         
          สมาชิก 5,052,778,594.89 4,210,553,859.32               842,224,735.57  
          สหกรณ์อ่ืน 3,405,534,932.69 4,440,135,410.77         (1,034,600,478.08) 
 6.10 ก าไรสทุธิ 453,822,552.03 414,724,306.10                 39,098,245.93  
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 5 เลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ  
 ในปี 2560   มีกรรมการด าเนินการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 7 คน  

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ให้ตัง้คณะกรรมการสรรหา ท า
หน้าท่ีด าเนินการจดัการสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการท่ีหมดวาระ  
 คณะกรรมการสรรหา ได้ด าเนินการให้มีการลงคะแนนสรรหาเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ผลการ
ลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. นายชาญวิทย์  เทียมบญุประเสริฐ หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. นางนงนวล พงษ์ไพบลูย์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
3. นางนงนารถ ชยัรัตน์   หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
4. นายไพบลูย์ มณไฑวงศ์   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  
5. นางสนีุย์ ล่ีไพบลูย์   หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
6. นายไพโรจน์ เทพวลัย์   หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
7. นายสวสัดิ์ วิชระโภชน์  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิอกฉันท์เลือกผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการทัง้ 7 คน   
 
ผลการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  
 ประธานกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 53 ได้ก าหนดการประชมุเพ่ือสรรหาต าแหนง่ประธานกรรมการด าเนินการ 
คนตอ่ไป โดยได้เชิญกรรมการด าเนินการท่ียงัอยูใ่นวาระ และผู้ ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 
2561 เข้าร่วมประชมุเม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 เพ่ือเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหาต าแหนง่ประธานกรรมการ 
ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552   ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั เพ่ือให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561  เลือกตัง้เป็นประธานกรรมการด าเนินการ  
 ท่ีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายชาญวิทย์  เทียมบญุประเสริฐ   เป็นประธานกรรมการ ประจ าปี 2561 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกนายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ 
 
วาระที่ 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2560 

นายวิทศั วฒันศกัดิ ์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   ได้รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560  
 สรุปผลการตรวจสอบ 
 - การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีมีครบถ้วนถกูต้อง 
 - การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จา่ยเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได้ 
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 - การให้เงินกู้  ค าขอกู้ เงิน หนงัสือสญัญากู้ เงิน หนงัสือค า้ประกนัเงินกู้  และหลกัประกนัเงินกู้  มีครบถ้วน  
   ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 
(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 หน้าท่ี 37 – 40) 
มต ิที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 
 
วาระที่ 7 พจิารณา งบการเงนิ งบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560  

นายตฤณ   กลิ่นขจร ผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ส าหรับปีทางบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ติดภารกิจไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้นายวิทศั 
วฒันศกัดิ ์รายงานผลการสอบบญัชี ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทนุ 
งบกระแสเงินสด 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน    
โดยสรุปผลสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ส าหรับปีทางบญัชี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  ทนุเรือนหุ้นท่ีช าระเตม็มลูคา่แล้ว 5,493,516,020.00 
  เงินรับฝาก 7,835,576,819.12 
  ทนุส ารอง 554,437,758.82 
  ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ     80,195,727.07 
  ก าไรสทุธิประจ าปี 453,822,552.03 
  รวมทนุด าเนินการของสหกรณ์ 15,025,506,178.53 

 

(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 หน้าท่ี 48 – 63) 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 
วาระที่ 8 พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ปี 2560  

สหกรณ์ มีก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 453,822,552.03 บาท   
ได้จดัสรรก าไร ตามข้อบงัคบั ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ดงันี ้
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  จ านวนเงิน(บาท)  ร้อยละ 
1 ทนุส ารอง   46,136,869.28    10.17 
2 เงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย          30,000.00    0.01 
3 เงินปันผล (6.10 %) 322,714,198.75    71.11 
4 เงินเฉล่ียคืน (20.00 %)   56,593,984.00    12.47 
5 เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าท่ี   12,247,500.00    2.70 
6 ทนุสาธารณประโยชน์   10,000,000.00    2.20 
7 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล     5,000,000.00    1.10 
8 ทนุสะสมให้มีส านกังาน/สาขา     1,000,000.00    0.22 
9 ทนุสะสมกองทนุบ าเหน็จหุ้น        100,000.00    0.02 

(เป็นเงินสว่นท่ีคืนให้สมาชิกโดยตรง 379,308,182.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.58 ของก าไรสทุธิ) 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
 
วาระที่ 9 พจิารณาตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561    

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัดิ ์อาย ุ69 ปี    

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2561 เป็นเวลา 1 ปี และอนมุตัคิา่ธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 
เป็นจ านวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้สอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2561 
 
วาระท่ี 10 พจิารณาตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ส าหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากัด โดยนายมนตรี  ช่วยช ู
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ส าหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจ านวนเงิน 
240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดยนายมนตรี ช่วยชู  
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2561 
 
วาระท่ี 11 พจิารณาก าหนดวงเงนิซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาความจ าเป็นในการส ารองเงินให้เกิดสภาพคลอ่ง เพ่ือรองรับการ
ให้บริการแก่สมาชิก ปัจจบุนัสหกรณ์มีทนุด าเนินการมากกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท และมีเงินท่ีรับฝากเป็นสว่นมาก 
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 จงึก าหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจ าปี 2561 เท่ากบัวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจ าปี 2560   
เป็นจ านวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ก าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ประจ าปี 2561 จ านวน 
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)  
 
วาระที่ 12 พจิารณาประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2561 
 คณะกรรมการด าเนินการ เสนอประมาณการรายจา่ย ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 316,741,800.00 บาท  
(สามร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหนึง่พนัแปดร้อยบาทถ้วน) สรุปตามหมวดหมู ่ดงันี ้

1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  บาท   ร้อยละ  
 1.1 เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน      25,272,000.00        7.98  
 1.2 คา่ใช้จา่ยในการบริหาร      32,646,000.00      10.31  
 1.3 โครงการเพ่ือสงัคมและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม           600,000.00        0.20  
 1.4 คา่สาธารณูปโภค        1,500,000.00        0.47  
 1.5 การศกึษาและประชมุสมัมนา        1,800,000.00        0.57  
   รวม       61,818,000.00      19.53  
2 ดอกเบีย้จ่าย   
  ดอกเบีย้จา่ยเงินเบกิเกินบญัชี-เงินกู้ ยืม      40,300,000.00      12.72  
   รวม       40,300,000.00      12.72  
3 งบลงทุน      

 3.1 หมวดครุภณัฑ์ (เคร่ืองใช้ส านกังาน)        2,570,000.00        0.81  
 3.2 หมวดประชาสมัพนัธ์ (คา่ใช้จา่ยประชาสมัพนัธ์)           100,000.00        0.03  
 3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และคา่ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์        4,653,800.00        1.47  
 3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้างตอ่เตมิปรับปรุงส านกังาน)        3,300,000.00        1.04  
 3.5 หมวดท่ีดนิ    204,000,000.00      64.40  
   รวม     214,623,800.00      67.75  
   รวมทัง้หมด     316,741,800.00    100.00  

 

(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 หน้าท่ี 69 - 77) 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2561 
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วาระที่ 13 เร่ือง จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 
 คณะกรรมการด าเนินการ มีมตใิห้น าเสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 เพ่ือขอจ าหนา่ย
อสงัหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ ประกอบด้วยท่ีดนิว่างเปลา่ และท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้าง จ านวน 3 รายการ ดงันี  ้
1. ที่ดนิพร้อมอาคาร ที่จังหวัดระยอง 

ท่ีดนิเป็น 2 โฉนด ซือ้ตัง้แตปี่ 2535 ได้แก่ โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 31522 ต าบลกร ่า อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ี 1 
ไร่ และโฉนดท่ีดนิเลขท่ี 44227 ต าบลกร ่า อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง เนือ้ท่ี 1 งาน 13 ตารางวา   

สิ่งปลกูสร้าง ประกอบด้วย 2 อาคาร 
อาคารท่ี 1   อาคาร 2 ชัน้ มี 14 ห้อง ก่อสร้างตัง้แต ่ปี 2538 
อาคารท่ี 2   อาคาร 2 ชัน้ มี 8 ห้อง ก่อสร้างตัง้แต ่ปี 2549  
เหตท่ีุเสนอจ าหนา่ย เน่ืองจากปัจจบุนัมีสมาชิกไปใช้บริการน้อยลงมาก และสหกรณ์ไมไ่ด้เปิดรับบริการให้บคุคลทัว่ไป 
ด้วยเกรงจะควบคมุไมท่ัว่ถึง   
คณะกรรมการด าเนินการ จงึเสนอให้จ าหนา่ยในราคาสทุธิไมต่ ่ากวา่ 25,000,000.00 บาท (ย่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
2 ที่ดนิพร้อมอาคาร ที่จังหวัดนครนายก 

ท่ีดนิเป็นโฉนดท่ีดนิเลขท่ี 35827 เลขท่ีดนิ 303 หน้าส ารวจ 6805 ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดั
นครนายก เนือ้ท่ี 2 ไร่ 4 ตารางวา ได้รับบริจาค จากคณุรัชนี อกัษรประดษิฐ์ เม่ือปี 2543  

สิ่งปลกูสร้าง เป็นอาคารห้องพกั สงู 4 ชัน้ เปิดด าเนินการตัง้แตปี่ 2545 
เหตท่ีุต้องการจ าหนา่ย เน่ืองจากมีสมาชิกใช้บริการน้อย ในการด าเนินการก่อสร้างนีเ้พ่ือรองรับนกัศกึษาตามท่ี
มหาวิทยาลยัร้องขอให้สหกรณ์ด าเนินการ เน่ืองจากหอพกัมหาวิทยาลยัในขณะนัน้ไมเ่พียงพอ แตไ่มเ่ป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลยัร้องขอ และไม่สนบัสนนุในการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์จะเปิดให้บริการแก่บคุคลทัว่ไป ก็จะมีเร่ืองของ
กฎหมายอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เชน่ เร่ืองความปลอดภยั เร่ืองสวสัดิการ 
คณะกรรมการด าเนินการ จงึเสนอให้จ าหนา่ยในราคาสทุธิไมต่ ่ากวา่ 45,000,000.00 บาท (ส่ีสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
 
3 ที่ดนิ ที่จังหวัดมหาสารคาม 

ท่ีดนิเป็น 2 โฉนด ซือ้ตัง้แตปี่ 2546 ได้แก่ โฉนดท่ีดนิเลขท่ี 55728 ต าบลทา่ขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม เนือ้ท่ี 2 ไร่ 5 ตารางวา และ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 55729 ต าบลท่าขอนยาง อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดั
มหาสารคาม เนือ้ท่ี 1 ไร่ 21 ตารางวา 
เหตท่ีุต้องการจ าหนา่ย เน่ืองจากจดุประสงค์ครัง้แรกในการจดัซือ้ ต้องการสร้างห้องพกัเพ่ือรองรับนกัศกึษาของ
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึ่งมีจ านวนมาก และหอพกัของมหาวิทยาลยัยงัไมเ่พียงพอในขณะนัน้ อีกทัง้หอพกัรอบ
มหาวิทยาลยัมีอตัราคา่เชา่สงู แตปั่จจบุนั ทราบว่า หอพกัทัง้หลายมีจ านวนมากกวา่นกัศกึษา 
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คณะกรรมการด าเนินการ จงึเสนอให้จ าหนา่ยในราคาสทุธิไมต่ ่ากวา่ 16,000,000.00 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)  
(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561 หน้าท่ี 79 - 80) 
มต ิ ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ทัง้ 3 รายการ 
 
 ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
                   
              (นายเฉลียว   พนัธุ์สีดา)  (นายธาดาศกัดิ์   วชิรปรีชาพงษ์) 
                                     กรรมการเลขานกุาร                            ประธานกรรมการ  
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วาระที่ 3
วาระที่  3

                               สมาชิกเข้าใหม่ - ออก ระหว่างปี 2561

จ านวนสมาชิกทัง้หมด  เม่ือสิน้ปี  2561 12,165  คน
สมาชิกสามัญ 12,013  คน
สมาชิกเม่ือสิน้ปี  2560 11,585   คน
สมาชิกเข้าใหมร่ะหวา่งปี  2561 642   คน
สมาชิกออกระหวา่งปี  2561 214   คน
แยกเป็น    ลาออก                                163    คน
                ให้ออก                                 14     คน
                เสยีชีวิต                                37    คน
สมาชิกสมทบ      152  คน

จ านวนสมาชิกตามหน่วย สมาชิก สมาชิกสมทบ
หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ          4,197  คน          102  คน
หน่วยมหาวิทยาลยับรูพา          2,480  คน              0  คน 
หน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ             805  คน            39  คน
หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร          2,447  คน              7  คน
หน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม          1,500  คน              4  คน
หน่วยมหาวิทยาลยัพะเยา             584  คน              0  คน
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วาระที่ 4             
  

         วาระที่  4 
 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 
1. การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จ ากัดสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 
มีสมาชิกเร่ิมต้น 65 คน  มีทุนเรือนหุ้ น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนีเ้งินให้กู้  
148,780.00 บาท ตอ่มาได้ขอจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณ์มีส านกังาน 7 แหง่ คือ 

(1) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  
(2) ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  
(3) ท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ท่ีอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวนัท่ี 2 
มกราคม 2562 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 52 ท่ีจะให้บริการสมาชิกด้วยความมัน่คง 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน มีทนุเรือนหุ้น 5,804,630,350.00 บาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 311,114,330.00 บาท มี เงินรับฝาก 7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน 
85,625,302.19 บาท มีทุนด าเนินงาน 14,788,718,585.04 บาท ลดลงจากปีก่อน 236,787,593.49 บาท 
ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มีก าไรสุทธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรก าไรให้แก่สมาชิก
โดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจ านวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.79 
ของก าไรสทุธิ  

 
2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั  ได้พิจารณาจา่ย
เงินทนุสาธารณประโยชน์  ประจ าปี 2561   รวมทัง้สิน้   3,186,478.00 บาท   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 สมาชิกถงึแก่กรรม  33  ราย   เป็นจ านวนเงิน 1,385,000.00 บาท 
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         วาระที่  4 
 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
 
1. การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จ ากัดสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 
มีสมาชิกเร่ิมต้น 65 คน  มีทุนเรือนหุ้ น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนีเ้งินให้กู้  
148,780.00 บาท ตอ่มาได้ขอจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณ์มีส านกังาน 7 แหง่ คือ 

(1) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  
(2) ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  
(3) ท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ท่ีอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวนัท่ี 2 
มกราคม 2562 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 52 ท่ีจะให้บริการสมาชิกด้วยความมัน่คง 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน มีทนุเรือนหุ้น 5,804,630,350.00 บาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 311,114,330.00 บาท มี เงินรับฝาก 7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน 
85,625,302.19 บาท มีทุนด าเนินงาน 14,788,718,585.04 บาท ลดลงจากปีก่อน 236,787,593.49 บาท 
ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มีก าไรสุทธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรก าไรให้แก่สมาชิก
โดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจ านวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.79 
ของก าไรสทุธิ  

 
2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั  ได้พิจารณาจา่ย
เงินทนุสาธารณประโยชน์  ประจ าปี 2561   รวมทัง้สิน้   3,186,478.00 บาท   มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 สมาชิกถงึแก่กรรม  33  ราย   เป็นจ านวนเงิน 1,385,000.00 บาท 

  หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 (1) นายสมาน พินบาง 30,000 บาท 
 (2) นางอจัฉรา สขุารมณ์ 50,000 บาท  
 (3) น.ส.เนือ้ทิพย์ ลืออ ารุง 50,000 บาท 
 (4) นางนงพงา นิยมเหลา 20,000 บาท 
 (5) นายสมรรถชยั น้อยศริิ 50,000 บาท 
 (6) น.ส.สรัุสวดี อิฐรัตน์ 30,000 บาท 
 (7) นายอทุยั ชธูรรมขจร 50,000 บาท 
 (8) นายพจน์ สระเพียรชยั 35,000 บาท  
 (9) นางสิริมนต์ ชายเกต ุ 25,000 บาท 
 (10) นายเชิดศกัดิ ์ โฆวาสินธุ์ 50,000 บาท 
 (11) พ.ต.ประพล ทะสวุรรณ์ 50,000 บาท 
 (12) น.ส.ประจวบ สงเคราะห์ 50,000 บาท 
 (13) นายยวด ไตรภพ 50,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
 (14) นายประสม สมสามารถ 50,000 บาท 
 (15) นายสวสัดิ ์ ผลบญุ 50,000 บาท 
 (16) นายยงยทุธ นุม่มีชยั 50,000 บาท 
 (17) นายสารัตน์ ศลิปวงษา 15,000 บาท 
 (18) หมอ่มราชวงศ์สมพร สทุศันีย์ 30,000 บาท 
 (19) นายมีชยั วรสายณัห์ 50,000 บาท 
 (20) นายทองตอ่ แย้มประทมุ 50,000 บาท 
 (21) นายจกัรพงษ์ สริุยพร 20,000 บาท 
 (22) นายชิน้ ใจเจริญ 50,000 บาท 
 (23) นายมีโชคชยั รุ่งเรือง 50,000 บาท 
 (24) น.ส.สภุทัร เรืองศรีโรจน์ 50,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
 (25) นายชิต ธรรมชาต ิ 50,000 บาท 
 (26) นายพรศกัดิ ์ พรหมแก้ว 40,000 บาท 
 (27) นางศรีปัญญา สนิทมจัโร 50,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 
 (28) นายศกัดิ ์ วดัออ่น 40,000 บาท 
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 (29) นายประจกัษ์ เดด็แก้ว 50,000 บาท 
 (30) นายสมนกึ รมณีย์พิกลุ 40,000 บาท 
 (31) น.ส.แก้วกร เมืองแก้ว 20,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 
 (32) นายอทุยั อนัทะรัง 50,000 บาท 
 (33) นายฉลอง ไชยเมือง 40,000 บาท  
2.2 คูส่มรสหรือบตุรหรือบดิาหรือมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม  
  จ านวน  167 ราย   เป็นจ านวนเงิน    167,000.00 บาท 
2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยัทัง้ 6 แหง่  เป็นจ านวนเงิน    137,478.00 บาท 
2.4 สมทบทนุมลูนิธิประจ าปี    เป็นจ านวนเงิน      60,000.00 บาท 

มลูนิธิสายใจไทย    20,000 บาท 
มลูนิธิอานนัทมหิดล    10,000 บาท  
มลูนิธิชยัพฒันา     10,000 บาท 
มลูนิธิราชประชานเุคราะห์   20,000 บาท 

2.5 บริจาคเงินสนบัสนนุ/เงินชว่ยเหลือทัว่ไป  เป็นจ านวนเงิน    123,000.00 บาท 
2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย       เป็นจ านวนเงิน 1,186,500.00 บาท 
2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย    เป็นจ านวนเงิน    127,500.00 บาท 
 

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก  เป็นจ านวนเงนิ  8,003,538.14 บาท 
3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายกุารท างาน ประจ าปี 2561 

  จ านวน   116  ราย   เป็นจ านวนเงิน    376,188.14 บาท 
3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

              จ านวน  37 ราย    เป็นจ านวนเงิน 2,830,000.00 บาท 
           (1) นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า หนว่ย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
 (2) นายสมาน พินบาง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (3) นางอจัฉรา สขุารมณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (4) น.ส.เนือ้ทิพย์ ลืออ ารุง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (5) นางนงพงา นิยมเหลา หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (6) นายสมรรถชยั น้อยศริิ           หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (7) น.ส.สรัุสวดี อิฐรัตน์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (8) นายอทุยั ชธูรรมขจร หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (9)   นายพจน์ สระเพียรชยั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 (29) นายประจกัษ์ เดด็แก้ว 50,000 บาท 
 (30) นายสมนกึ รมณีย์พิกลุ 40,000 บาท 
 (31) น.ส.แก้วกร เมืองแก้ว 20,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 
 (32) นายอทุยั อนัทะรัง 50,000 บาท 
 (33) นายฉลอง ไชยเมือง 40,000 บาท  
2.2 คูส่มรสหรือบตุรหรือบดิาหรือมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม  
  จ านวน  167 ราย   เป็นจ านวนเงิน    167,000.00 บาท 
2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยัทัง้ 6 แหง่  เป็นจ านวนเงิน    137,478.00 บาท 
2.4 สมทบทนุมลูนิธิประจ าปี    เป็นจ านวนเงิน      60,000.00 บาท 

มลูนิธิสายใจไทย    20,000 บาท 
มลูนิธิอานนัทมหิดล    10,000 บาท  
มลูนิธิชยัพฒันา     10,000 บาท 
มลูนิธิราชประชานเุคราะห์   20,000 บาท 

2.5 บริจาคเงินสนบัสนนุ/เงินชว่ยเหลือทัว่ไป  เป็นจ านวนเงิน    123,000.00 บาท 
2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย       เป็นจ านวนเงิน 1,186,500.00 บาท 
2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย    เป็นจ านวนเงิน    127,500.00 บาท 
 

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก  เป็นจ านวนเงนิ  8,003,538.14 บาท 
3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายกุารท างาน ประจ าปี 2561 

  จ านวน   116  ราย   เป็นจ านวนเงิน    376,188.14 บาท 
3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

              จ านวน  37 ราย    เป็นจ านวนเงิน 2,830,000.00 บาท 
           (1) นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า หนว่ย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
 (2) นายสมาน พินบาง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (3) นางอจัฉรา สขุารมณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (4) น.ส.เนือ้ทิพย์ ลืออ ารุง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (5) นางนงพงา นิยมเหลา หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (6) นายสมรรถชยั น้อยศริิ           หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (7) น.ส.สรัุสวดี อิฐรัตน์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (8) นายอทุยั ชธูรรมขจร หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (9)   นายพจน์ สระเพียรชยั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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 (29) นายประจกัษ์ เดด็แก้ว 50,000 บาท 
 (30) นายสมนกึ รมณีย์พิกลุ 40,000 บาท 
 (31) น.ส.แก้วกร เมืองแก้ว 20,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 
 (32) นายอทุยั อนัทะรัง 50,000 บาท 
 (33) นายฉลอง ไชยเมือง 40,000 บาท  
2.2 คูส่มรสหรือบตุรหรือบดิาหรือมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม  
  จ านวน  167 ราย   เป็นจ านวนเงิน    167,000.00 บาท 
2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยัทัง้ 6 แหง่  เป็นจ านวนเงิน    137,478.00 บาท 
2.4 สมทบทนุมลูนิธิประจ าปี    เป็นจ านวนเงิน      60,000.00 บาท 

มลูนิธิสายใจไทย    20,000 บาท 
มลูนิธิอานนัทมหิดล    10,000 บาท  
มลูนิธิชยัพฒันา     10,000 บาท 
มลูนิธิราชประชานเุคราะห์   20,000 บาท 

2.5 บริจาคเงินสนบัสนนุ/เงินชว่ยเหลือทัว่ไป  เป็นจ านวนเงิน    123,000.00 บาท 
2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย       เป็นจ านวนเงิน 1,186,500.00 บาท 
2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย    เป็นจ านวนเงิน    127,500.00 บาท 
 

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก  เป็นจ านวนเงนิ  8,003,538.14 บาท 
3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายกุารท างาน ประจ าปี 2561 

  จ านวน   116  ราย   เป็นจ านวนเงิน    376,188.14 บาท 
3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

              จ านวน  37 ราย    เป็นจ านวนเงิน 2,830,000.00 บาท 
           (1) นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า หนว่ย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
 (2) นายสมาน พินบาง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (3) นางอจัฉรา สขุารมณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (4) น.ส.เนือ้ทิพย์ ลืออ ารุง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (5) นางนงพงา นิยมเหลา หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (6) นายสมรรถชยั น้อยศริิ           หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (7) น.ส.สรัุสวดี อิฐรัตน์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (8) นายอทุยั ชธูรรมขจร หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (9)   นายพจน์ สระเพียรชยั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

 (29) นายประจกัษ์ เดด็แก้ว 50,000 บาท 
 (30) นายสมนกึ รมณีย์พิกลุ 40,000 บาท 
 (31) น.ส.แก้วกร เมืองแก้ว 20,000 บาท 
 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 
 (32) นายอทุยั อนัทะรัง 50,000 บาท 
 (33) นายฉลอง ไชยเมือง 40,000 บาท  
2.2 คูส่มรสหรือบตุรหรือบดิาหรือมารดาของสมาชิก ถึงแก่กรรม  
  จ านวน  167 ราย   เป็นจ านวนเงิน    167,000.00 บาท 
2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยัทัง้ 6 แหง่  เป็นจ านวนเงิน    137,478.00 บาท 
2.4 สมทบทนุมลูนิธิประจ าปี    เป็นจ านวนเงิน      60,000.00 บาท 

มลูนิธิสายใจไทย    20,000 บาท 
มลูนิธิอานนัทมหิดล    10,000 บาท  
มลูนิธิชยัพฒันา     10,000 บาท 
มลูนิธิราชประชานเุคราะห์   20,000 บาท 

2.5 บริจาคเงินสนบัสนนุ/เงินชว่ยเหลือทัว่ไป  เป็นจ านวนเงิน    123,000.00 บาท 
2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย       เป็นจ านวนเงิน 1,186,500.00 บาท 
2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย    เป็นจ านวนเงิน    127,500.00 บาท 
 

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก  เป็นจ านวนเงนิ  8,003,538.14 บาท 
3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายกุารท างาน ประจ าปี 2561 

  จ านวน   116  ราย   เป็นจ านวนเงิน    376,188.14 บาท 
3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

              จ านวน  37 ราย    เป็นจ านวนเงิน 2,830,000.00 บาท 
           (1) นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า หนว่ย ม.ศรีนครินทรวโิรฒ 
 (2) นายสมาน พินบาง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (3) นางอจัฉรา สขุารมณ์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (4) น.ส.เนือ้ทิพย์ ลืออ ารุง หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (5) นางนงพงา นิยมเหลา หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (6) นายสมรรถชยั น้อยศริิ           หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (7) น.ส.สรัุสวดี อิฐรัตน์ หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (8) นายอทุยั ชธูรรมขจร หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
 (9)   นายพจน์ สระเพียรชยั หนว่ย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

	 (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

	 (29)		นายสมนึก	 รมณีย์พิกุล	 หน่วย	ม.นเรศวร

	 (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

	 (37)		นายฉลอง	 ไชยเมือง	 หน่วย	ม.มหาสารคาม

	 3.3	 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก				

	 	 	 จ�านวน	372		ราย	 เป็นจ�านวนเงิน	 			200,350.00	บาท
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3.4 จา่ยเงินบ าเหน็จสมาชิก 25 และ 60 ปี 354 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,287,000.00 บาท 
3.5 จา่ยเงินบ าเหน็จเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส   214 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,310,000.00 บาท 

 

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
4.1 ประชมุสมาชิกหนว่ย ม.มหาสารคาม 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้จดัประชมุ
เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการและฟังความคดิเห็นจากสมาชิก หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม ระหวา่งวนัท่ี10-14พฤษภาคม 2561   
4.2 ประชมุสมัมนาสมาชิกและทศันศกึษา 

ประชมุสมัมนาสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ และมหาวิทยาลยันเรศวร ประชมุสมัมนาท่ีโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร และ
ทศันศกึษาท่ีประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 25 - 29 กรกฎาคม 2561 
4.3 สมัมนาและทศันศกึษาตา่งประเทศ 

คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ ได้จดัโครงการศกึษาดงูานและทศันศกึษาตา่งประเทศ 
และในปี 2561สหกรณ์จดัไปทศันศกึษาประเทศญ่ีปุ่ น วนัท่ี 17 – 22 ตลุาคม 2561  
4.4 ประชมุสมัมนากบัหนว่ยงานอ่ืน ในประเทศ 
          สหกรณ์ยงัได้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัโครงการให้การศกึษาอบรมและ
ประชมุสมัมนา เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตัใิหม ่ๆ  เพ่ือพฒันางานสหกรณ์  ดงันี ้
          1.  ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั                  จ านวน   4 โครงการ 
          2.  ชมรมเจ้าหน้าท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                 จ านวน   1  โครงการ 
          3.  สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย                  จ านวน   1 โครงการ 
 4.  ชมุนมุสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากดั   จ านวน  1  โครงการ 
 5.  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์   จ านวน 1  โครงการ 
 6.  สมัมนาไตรภาคีโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั จ านวน 1  โครงการ 
. 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั                                    จ านวน  1  โครงการ 
 

5. จ านวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2561 
(1) จ านวนสมาชิก    จ านวน 12,013 คน 
(2) จ านวนสมาชิก สมทบ   จ านวน      152 คน 
(3) จ านวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จ านวน   6,707 คน หรือร้อยละ 55.83 
(4) จ านวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จ านวน   5,306 คน หรือร้อยละ 44.17 
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3.4 จา่ยเงินบ าเหน็จสมาชิก 25 และ 60 ปี 354 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,287,000.00 บาท 
3.5 จา่ยเงินบ าเหน็จเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส   214 ราย เป็นจ านวนเงิน 2,310,000.00 บาท 

 

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
4.1 ประชมุสมาชิกหนว่ย ม.มหาสารคาม 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้จดัประชมุ
เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการและฟังความคดิเห็นจากสมาชิก หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม ระหวา่งวนัท่ี10-14พฤษภาคม 2561   
4.2 ประชมุสมัมนาสมาชิกและทศันศกึษา 

ประชมุสมัมนาสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยั
ทกัษิณ และมหาวิทยาลยันเรศวร ประชมุสมัมนาท่ีโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร และ
ทศันศกึษาท่ีประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 25 - 29 กรกฎาคม 2561 
4.3 สมัมนาและทศันศกึษาตา่งประเทศ 

คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ ได้จดัโครงการศกึษาดงูานและทศันศกึษาตา่งประเทศ 
และในปี 2561สหกรณ์จดัไปทศันศกึษาประเทศญ่ีปุ่ น วนัท่ี 17 – 22 ตลุาคม 2561  
4.4 ประชมุสมัมนากบัหนว่ยงานอ่ืน ในประเทศ 
          สหกรณ์ยงัได้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัโครงการให้การศกึษาอบรมและ
ประชมุสมัมนา เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตัใิหม ่ๆ  เพ่ือพฒันางานสหกรณ์  ดงันี ้
          1.  ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั                  จ านวน   4 โครงการ 
          2.  ชมรมเจ้าหน้าท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                 จ านวน   1  โครงการ 
          3.  สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย                  จ านวน   1 โครงการ 
 4.  ชมุนมุสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากดั   จ านวน  1  โครงการ 
 5.  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์   จ านวน 1  โครงการ 
 6.  สมัมนาไตรภาคีโดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั จ านวน 1  โครงการ 
. 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ ากดั                                    จ านวน  1  โครงการ 
 

5. จ านวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2561 
(1) จ านวนสมาชิก    จ านวน 12,013 คน 
(2) จ านวนสมาชิก สมทบ   จ านวน      152 คน 
(3) จ านวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จ านวน   6,707 คน หรือร้อยละ 55.83 
(4) จ านวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จ านวน   5,306 คน หรือร้อยละ 44.17 

 
 

6 ฐานะการเงินเปรียบเทยีบกบัปีที่แล้ว
รายการ 2561 2560   เพิม่

 (บาท) (บาท)  ( ลด )
6.1 ทนุเรือนหุ้นท่ีช าระแลว้ 5,804,630,350.00 5,493,516,020.00 311,114,330.00         
6.2 ทนุส ารองและทนุอ่ืน ๆ 600,574,628.10 634,633,485.89 (34,058,857.79)          
6.3 เงินส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 29,928,770.00 44,099,990.00 (14,171,220.00)          
6.4 เงินรับฝาก 7,749,951,516.93 7,835,576,819.12 (85,625,302.19)          
6.5 เงินกูย้มืระหว่างปี 6,700,000,000.00 1,470,000,000.00 5,230,000,000.00      
6.6 เงินกูย้มืคงเหลือ 0.00 550,000,000.00 (550,000,000.00)        
6.7 ทนุด าเนินงานทั้งหมด 14,788,718,585.04 15,025,506,178.53 (236,787,593.49)        
6.8 เงินให้กูร้ะหว่างปี  
         สมาชิก 2,601,235,002.00 3,252,248,179.88 (651,013,177.88)        
         สหกรณ์อ่ืน 2,580,000,000.00 2,091,000,000.00 489,000,000.00         
                     รวม 5,181,235,002.00 5,343,248,179.88 (162,013,177.88)        
6.9 เงินให้กูค้งเหลือ  
         สมาชิก 5,149,284,038.87 5,052,778,594.89 96,505,443.98            
         สหกรณ์อ่ืน 3,850,348,277.50 3,405,534,932.69 444,813,344.81         
                     รวม 8,999,632,316.37 8,458,313,527.58 541,318,788.79         
6.10 ก าไรสุทธิ 462,831,949.68 453,822,552.03 9,009,397.65              
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วาระที่ 5

 1 

 
วาระที่ 5 

 
เลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ปี 2562 

 

 ในปี 2561   มีกรรมการด าเนินการท่ีต้องออกตามวาระจ านวน 8 คน จากหนว่ยตา่งๆ ดงันี ้
หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. นายเฉลียว  พนัธุ์สีดา ครบวาระท่ี 2 
2. นายเสถียร  อกัษรช ู  ครบวาระท่ี 1 
3. นายสมชาย  ไกรสงัข์  ครบวาระท่ี 2 
4. นายพชรพล        คุ้มจัน่     ครบวาระท่ี 2 

หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  
5. นายเกษม  บณุยวชัระ ครบวาระท่ี 2 

หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
6. นายรุ่งรัตน์  พระนาค ครบวาระท่ี 1 

หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
7. นายคร่ืน  มณีโชติ  ครบวาระท่ี 2 

หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
8. นางสาวธญัภา สอนสา  ครบวาระท่ี 2 

 

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ให้ตัง้คณะกรรมการสรรหา 
ท าหน้าท่ีด าเนินการจดัการสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการท่ีหมดวาระ  

 

 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 ดงันี ้ 
1. นายณฐัพฤทธ์    แก้วพิบลูย์          หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. นายธาดาศกัดิ์    วชิรปรีชาพงษ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. นายเสถียร อกัษรช ู               หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. นายอมรพงศ์ สธุรรมรักษ์          หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            
5. นายใหม่ ภผูา   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 
6. นางชาดา กลิ่นเจริญ  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
7. นางพชัรนนัญ ศรีแก่นจนัทร์  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
8. นางพิทยาภรณ์ ด ารงกลุรัตน์  หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 

มตทิี่ประชุม   
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ผลการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  
 

 ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 54 ได้ก าหนดการประชุมเพ่ือสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ
ด าเนินการ คนต่อไป โดยได้เชิญกรรมการด าเนินการท่ียังอยู่ในวาระ และผู้ ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ด าเนินการ ประจ าปี 2562 เข้าร่วมประชุมเม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2561 เพ่ือเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหา
ต าแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด เพ่ือให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เลือกตัง้
เป็นประธานกรรมการด าเนินการ  
 ท่ีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายชาญวิทย์   เทียมบุญประเสริฐ  เป็นประธานกรรมการ ประจ าปี 2562 
 

มตทิี่ประชุม  
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วาระที่ 6
รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2561
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ ากดั  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2561 

 
เรียน    ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จ ากดั 

                    ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   เม่ือวนัท่ี  27  มกราคม  2561       ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็น     
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  ส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  นั้น   ขา้พเจา้ไดท้  าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบ  ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุปดงัน้ี 
            1.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                         1.1     เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
                         1.2     เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   1.3     เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

                  2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 
                   2.1    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
                   2.2    ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
                   2.3    ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
                         2.4    ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี  
                                  ก าหนดไว ้

  3. ผลการตรวจสอบ    
   3.1    ด้านบริหารงานทัว่ไป 
                การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  สามารถบริหารงานใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

   3.2   ด้านการเงิน                                                                                                             
                  การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา
เงินท่ีสหกรณ์ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ    เวน้แต่ในกรณีท่ีธนาคารหยดุท าการ  จึงจ าเป็นตอ้งเบิกเงินส ารองไว้
บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงผูรั้บผดิชอบไดจ้ดัท ารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกคร้ัง 
                                 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี มียอดถูกตอ้งตรง
ตามบญัชี   สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจง้ยอดของธนาคาร 
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   3.3    ด้านบัญชี                                                                                            
                                สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล   ซ่ึง
พฒันาโดย  บริษทัไอโซแคร์       ซิสเตมส์  จ ากดั    การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั   มี
เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้น  สมบูรณ์ 

   3.4    ด้านเงินลงทุน    สหกรณ์ไดน้ าเงินไปลงทุนทั้งส้ินจ านวน  2,558,929,872.82  บาท  
จ  าแนกไดด้งัน้ี 
     (1)   หุน้กู ้               จ านวนเงิน       2,062,540,587.77   บาท 
     (2)   พนัธบตัร    จ านวนเงิน          110,000,000.00  บาท
     (3)   ถือหุน้กบัสหกรณ์และบริษทัฯ จ านวนเงิน          187,828,000.00  บาท
     (4)   ลงทุนหลกัทรัพย(์บริหารจดัการ) จ านวนเงิน          198,561,285.05  บาท
            การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย      ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ         

         3.5    ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
              ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกทั้งส้ิน จ านวน  2,601,235,002.00   บาท  จ าแนกได้
ดงัน้ี             
                                             (1)    เงินกูฉุ้กเฉิน               จ านวนเงิน 708,459,100.00  บาท 
                    (2)    เงินกูส้ามญั          จ านวนเงิน       1,779,929,002.00 บาท 
                    (3)    เงินกูพ้ิเศษ    จ านวนเงิน          112,846,900.00  บาท  
                  วนัส้ินปีมีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือทั้งส้ิน  5,144,997,100.45  บาท   
         การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก        ลูกหน้ีแต่ละรายมี
หลกัฐานการเป็นหน้ีและการค ้าประกนัครบถว้น 

            3.6    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
            ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนจ านวน  2,580,000,000.00   บาท    วนัส้ินปี    
มียอดคงเหลือทั้งส้ิน จ านวน   3,850,348,277.50   บาท           
                  การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ  การส่งช าระเงินกูส่้วนใหญ่เป็นไปตามงวดท่ีก าหนดไว ้

   3.7    ด้านการกู้ยืม 
        ยอดยกมาตน้ปี จ านวน   550,000,000.00  บาท   กูร้ะหวา่งปี  จ านวน  6,700,000,000.00
บาท  ส่งช าระคืนระหวา่งปี จ านวน  7,250,000,000.00  บาท  วนัส้ินปีไม่มีหน้ีคงเหลือ     การกูย้มืเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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            3.8    ด้านเงินรับฝาก 
                                 ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  7  ประเภท  ดงัน้ี                                                                                                                                                                                     

(1) เงินรับฝากประจ า  12   เดือน จ านวนเงิน 4,079,513,807.38              บาท
(2) เงินรับฝากประจ า  24   เดือน จ านวนเงิน 523,278,506.35                 บาท
(3) เงินรับฝากสินทรัพยท์วี จ  านวนเงิน 148,564,800.00                 บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 2 จ านวนเงิน 5,020,000.00                     บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 3 จ านวนเงิน 154,613.09                        บาท
(6) เงินรับฝากออมทรัพย์ จ  านวนเงิน 765,339,518.66                 บาท
(7) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ จ านวนเงิน 2,228,080,271.45              บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวนเงิน 7,749,951,516.93              บาท

 
           การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินท่ี
สหกรณ์ก าหนดไว ้
   3.9    ด้านทุนเรือนหุ้น 
        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จ านวน  417,201,560.00  บาท  จ่ายคืนค่าหุน้ 
จ านวน   106,087,230.00  บาท   ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี จ านวน  5,804,630,350.00  บาท  
         การเพิ่มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ และมติท่ีประชุม  
คณะกรรมการด าเนินการ 
               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน  642  คน  ลดลง  214  คน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  12,013  คน
และสมาชิกสมทบ  152  คน  

   3.10     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
รายการ ตน้ปี เพ่ิมระหวา่งปี ลดระหวา่งปี คงเหลือส้ินปี

ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 34,018,300.81      5,000,000.00        -                        39,018,300.81      
ทนุสาธารณประโยชน์ 6,582,275.25        10,000,000.00      3,186,478.00        13,395,797.25      
ทนุสะสมจดัใหมี้ส านกังาน 26,191,000.00      1,000,000.00        -                        27,191,000.00      
ทนุสาธารณประโยชน์ –เงินบ าเหน็จหุน้ 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      

        การเพิ่มข้ึนและลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
การอนุมติัการใชจ่้ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบ  
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                        3.11  ด้านรายจ่าย                
          ในระหวา่งปี  รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการด าเนินการ  และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณ
ท่ีไดรั้บอนุมติัไว ้             
   
  4.   สรุปผลการตรวจสอบ             -     
                      -  การบญัชี           การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี                                                 
                                                   มีครบถว้น  ถูกตอ้ง 
                -  การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย           
 เงินได ้
                -  การใหเ้งินกู ้ ค าขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือค ้าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนั
  เงินกู ้ มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินกูไ้ด ้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                                               
                                                                                            (นายวทิศั     วฒันศกัด์ิ)                                                 
                                                                             ผูต้รวจสอบกิจการ 

645 หมู่บา้นโชคชยัปัญจทรัพย ์
ซอยลาดพร้าว 80  ถนนลาดพร้าว 
แขวงวงัทองหลาง   เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 
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พิจารณา งบการเงิน ปี   2561
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วาระที่ 8 

 

ผลการดําเนินการในรอบปี 2561 สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 462,831,949.68     บาท

จึงขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี�  

จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ

1 ทุนสํารอง 46,550,459.68        10.06

2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00             0.01

3 เงินปันผล (5.90 %) 329,453,686.75      71.18

4 เงินเฉลี�ยคืน (20.00 %) 63,015,003.25        13.61

5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� 12,252,800.00        2.64

6 ทุนสาธารณประโยชน์ 5,500,000.00         1.19

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 5,000,000.00         1.08

8 ทุนสะสมให้มีสํานักงาน/สาขา 1,000,000.00         0.22

9 ทุนสะสมกองทุนบําเหน็จหุ้น 30,000.00             0.01

100.00

การจัดสรรกําไรสุทธิ แยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี�  

  ร้อยละ

1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี�ยคืน) 392,468,690.00  84.79

2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บําเหน็ 10,530,000.00  2.28

3 ทุนสํารองตามกฎหมายสหกรณ์ 46,550,459.68  10.06

4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที� 12,252,800.00  2.64

5 ทุนสะสมให้มีสํานักงาน/สาขา 1,000,000.00  0.22

6 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.01

รวม 462,831,949.68  100.00

วาระที�  8

จัดสรรกําไร ประจําปี 2561
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วาระที่ 9

 
 

 
วาระที่ 9 

 
พจิารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สหกรณ์มีทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล จ านวน 34,018,300.81 บาท 

(สามสิบส่ีล้านหนึง่หม่ืนแปดพนัสามร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  
ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ จากการประชมุครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 12 มกราคม 2562 เห็นชอบ

ให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 พิจารณาอนมุตัใิห้ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล จ านวน 
11,000,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอตัราร้อยละ 0.2 แหง่
คา่หุ้นท่ีช าระแล้วของสมาชิกแตล่ะคน โดยคดิให้ตามส่วนแหง่ระยะเวลา    
 เม่ือรวมกบัท่ีจดัสรรก าไรแล้วจะเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยให้แก่สมาชิก ในอตัราร้อยละ 6.10 
 
มตทิี่ประชุม 
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วาระที่ 10 

 
ตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจ าปี 2562 

  
  

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัด์ อาย ุ70 ปี    

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2562 เป็นเวลา 1 ปี และอนมุตัิคา่ธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็นจ านวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
 
มตทิี่ประชุม 
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วาระที่ 11 
 

ตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั  
โดยนายมนตรี  ช่วยชู ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผู้ สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติ
คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจ านวนเงิน 240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 
 
มตทิี่ประชุม 
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วาระที่ 12 

 
ก าหนดวงเงนิกู้ยืมของสหกรณ์ 

 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้พิจารณา

ความจ าเป็นในการส ารองเงินให้เกิดสภาพคลอ่ง เพื่อรองรับการให้บริการแกส่มาชิก เน่ืองจากปัจจบุนั
สหกรณ์มีทนุด าเนินการมากกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท และเป็นเงินท่ีรับฝากจากสมาชิกประมาณแปด
พนัล้านบาท 

 

 จงึก าหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจ าปี 2562   เทา่กบัวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ 
ประจ าปี 2561   เป็นจ านวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  
 
มตทิี่ประชุม 

วาระที่ 12
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วาระที่  13

  
1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน 26,192,000.00           8.12                          
1.2 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 37,106,600.00           11.51                        
1.3 โครงการเพ่ือสงัคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 600,000.00                0.19                          
1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00             0.46                          
1.5 การศึกษาและประชุมสมัมนา 1,800,000.00             0.56                          

รวม 67,198,600.00           20.84                        
2
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื 40,300,000.00           12.50                        

รวม 40,300,000.00           12.50                        
3  

3.1 หมวดครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน) 4,537,400.00             1.41                          
3.2 หมวดประชาสมัพนัธ์ (ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์) 100,000.00                0.03                          
3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ 2,985,000.00             0.72                          
3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงส านกังาน) 4,000,000.00             1.24                          
3.5 หมวดท่ีดิน 204,000,000.00         63.26                        

รวม 215,622,400.00         66.66                        
รวมทั้งหมด 323,121,000.00         100.00                       

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2561 ปี  2561 ปี  2562

1
1.1 25,272,000.00           22,549,651.00           26,192,000.00           

 รวม 25,272,000.00           22,549,651.00           26,192,000.00           
1.2

1.2.1 หมวดค่าใชจ่้าย
ค่าล่วงเวลา 200,000.00                129,810.00                200,000.00                
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000.00                240,000.00 240,000.00                
ค่าตรวจสอบกิจการ 220,000.00                220,000.00                220,000.00                
ค่าตอบแทนผูเ้ก็บเงินประจ าหน่วยท่ีหกัเงินส่งสหกรณ์ 720,000.00                451,527.50                720,000.00                
ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ 216,000.00                90,000.00                  216,000.00                
เงินประจ าต  าแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 924,000.00                912,000.00                924,000.00                
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าส านกังาน 576,000.00                475,100.00                576,000.00                
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 60,000.00                  60,000.00 60,000.00                  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จ ากดั

รายละเอยีดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบีย้จ่าย

งบลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2562

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร

เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256274

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2561 ปี  2561 ปี  2562

คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาทางไอที (IT) 60,000.00                  0.00 60,000.00                  
ค่าเบ้ียประชุม 750,000.00                630,600.00                778,000.00                

รวม 3,966,000.00             3,209,037.50             3,994,000.00             

1.2.2 หมวดวสัดุ
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00                205,416.35                400,000.00                
ของใชส้ านกังาน 400,000.00                327,771.31                500,000.00                

รวม 800,000.00                533,187.66                900,000.00                
1.2.3 หมวดค่าใชจ่้าย

ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 5,990,000.00             5,377,814.00             6,045,000.00             
สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000.00             1,267,400.00             1,750,000.00             
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน 200,000.00                136,988.32                200,000.00                
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ 80,000.00                  31,057.51                  80,000.00                  
ค่าใชจ่้ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 40,000.00                  30,663.25 50,000.00                  
ค่าบริการรายปี/รายเดือน 1,049,000.00             391,981.07                1,732,600.00             
ค่าเบ้ียประกนัภยั 1,195,000.00             1,048,257.97             1,195,000.00             
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 700,000.00                615,034.00                700,000.00                
เงินประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน 500,000.00                368,314.00                500,000.00                
ค่ารับรอง 450,000.00                416,005.00                500,000.00                
ค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง เช่าท่ีพกั 1,600,000.00             1,537,895.81             1,600,000.00             
ค่าลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบรม 150,000.00                73,580.00                  150,000.00                
ค่าจดัพิมพข์่าวสหกรณ์และระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000.00                188,726.00                250,000.00                
ค่าหนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 60,000.00                  43,540.00                  60,000.00                  
ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 24,000.00                  20,400.00                  24,000.00                  
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์ธนาคารและค่าขนส่ง 390,000.00                281,716.90                390,000.00                
ค่าเช่าท่ีพกัรายเดือน 50,000.00                  30,000.00                  50,000.00                  
ค่าน ้ามนัรถสหกรณ์และค่าผา่นทาง 200,000.00                172,785.20                200,000.00                
ค่าตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 150,000.00                52,700.00                  150,000.00                
ค่าซ่อมแซมส านกังานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                62,416.00                  250,000.00                
ค่าใชจ่้ายห้องพกัสหกรณ์-กทม. 80,000.00                  14,351.00                  80,000.00                  
ค่าใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-ระยอง 50,000.00                  20,771.00                  50,000.00                  
ค่าใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-องครักษ์ 200,000.00                19,649.00                  200,000.00                
ค่าภาษีท่ีดิน 1,000.00                    0.00 1,000.00                    
ค่าภาษีรถยนตส์หกรณ์ 8,000.00                    1,900.00                    5,000.00                    
ค่าใชจ่้ายส าหรับสมาชิก 8,500,000.00             8,003,538.14             8,500,000.00             
ค่าใชจ่้ายส าหรับเจา้หนา้ท่ี 2,900,000.00             2,531,663.75             2,900,000.00             
ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,100,000.00             1,075,400.00             1,600,000.00             
ค่าชุดกรรมการ 50,000.00                  47,500.00                  50,000.00                  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 900,000.00                612,021.50                900,000.00                



75ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2561 ปี  2561 ปี  2562

ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 50,000.00                  2,932.00                    50,000.00                  
รวม 28,917,000.00           24,477,001.42           30,212,600.00           

1.2.4 หมวดงบกลาง
ส ารองจ่ายอ่ืนๆ 780,000.00                543,512.28                2,000,000.00             

รวม 780,000.00                543,512.28                2,000,000.00             
1.3

โครงการเพ่ือสงัคมและอนุรักษธ์รรมชาติ 600,000.00                450,000.00                600,000.00                
รวม 600,000.00                450,000.00                600,000.00                

1.4
ค่าไฟฟ้า-น ้าประปา-โทรศพัท์ 1,500,000.00             881,508.77                1,500,000.00             

รวม 1,500,000.00             881,508.77                1,500,000.00             
1.5

ค่าใชจ่้ายในการศึกษาอบรมสมัมนา 1,800,000.00             1,564,733.95             1,800,000.00             
รวม 1,800,000.00             1,564,733.95             1,800,000.00             

2
ดอกเบ้ียเบิกเกินบญัชี 300,000.00                1.75                          300,000.00                
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น 39,000,000.00           12,008,835.97           40,000,000.00           

รวม 39,300,000.00           12,008,837.72           40,300,000.00           

3
3.1 2,570,000.00             402,283.41                4,537,400.00             
3.2 100,000.00                43,660.00                  100,000.00                
3.3

2,511,000.00             344,276.00                2,985,000.00             
 925,800.00                385,348.61                 
 400,000.00 343,726.80  

รวม 3,836,800.00 1,073,351.41 2,985,000.00
3.4 3,300,000.00             0.00 4,000,000.00             
3.5

 200,000,000.00         0.00 200,000,000.00         
 4,000,000.00             0.00 4,000,000.00             

รวม 204,000,000.00         0.00 204,000,000.00         
รวมทั้งหมด 316,741,800.00         67,736,765.12           323,121,000.00         

 
 

หมวดประชาสมัพนัธ์ (ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์)

งบลงทุน
หมวดครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน)

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธ์ิ

โครงการเพ่ือสงัคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ค่าสาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสมัมนา

ดอกเบีย้จ่าย

ซ้ือท่ีดินของสมาชิก(ท่ีขายทอดตลาดและมีหน้ีต่อสหกรณ์)

ซอฟแวร์

หมวดท่ีดิน

หมายเหตุ  ประมาณการรายจ่ายท่ีตั้งไวน้ี้  ขอถวัจ่ายทุกรายการ

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงส านกังาน)

ค่าเช่าสายอินเทอร์เน็ตเพ่ือเช่ือมสาขา

ซ้ือท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมอาคารเพ่ือการลงทุนของสหกรณ์

ค่าเช่าพ้ืนท่ีวางHost



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256276

หน่วย : บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
 1.1 26,192,000       

22,050,000      
1,150,000       
2,192,000        

800,000           
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 37,106,600       

1.2.1 3,994,000        
1 คา่ล่วงเวลา 200,000            

การปฏิบติังานนอกเวลาท าการและวนัหยดุราชการ
งานบริการหอ้งพกั และงานเร่งด่วนต่าง ๆ  

2 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000            
โดยผูส้อบบญัชีเอกชน  ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับรอง  

3 คา่ตรวจสอบกิจการ 220,000            
โดยผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทกุส านกังานท าการ  

4 คา่ตอบแทนผูเ้กบ็เงินประจ าหน่วยท่ีหกัเงินส่งสหกรณ์ 720,000            
 ในอตัราไมเ่กิน 4 บาท/คน/เดือน

5 คา่ตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์  216,000           
สาธิตปทมุวนั วิทยาเขตพทัลุง รพ.ชลประทาน และท่ีอ่ืนๆ

6 เงินประจ าต  าแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 924,000            
7 คา่ตอบแทนกรรมการประจ าส านกังาน 576,000            

ท่ีมีอ  านาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสญัญา
ส านกังานและสาขา วนัละ 400 บาท/ต่อส านกังาน

8 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 60,000            
9 คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาทางไอที (IT) 60,000            
10 คา่เบ้ียประชุม 778,000            

กรรมการด าเนินการและผูร่้วมประชุม 504,000       
กรรมการอ านวยการ 7 คน 84,000         
กรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์5 คน 30,000         
กรรมการเงินกูพิ้เศษ 5 คน 60,000         
กรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 70,000        
กรรมการเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 30,000        

รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2562

ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ รวม 44 อตัรา

บ าเหน็จรายเดือน
เจา้หนา้ท่ีใหม ่4 อตัรา ระดบับริหารและขั้นตน้

เงนิเดือนและเงนิบ าเหนจ็รายเดือน

ปรับปรุงเงินเดือนคา่จา้งและคา่ครองชีพ

หมวดคา่ใชจ่้าย

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)



77ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562

หน่วย : บาท
รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2562

1.2.2 หมวดวสัดุ 900,000           
1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 400,000            

แบบฟอร์ม ใบค าร้อง ค าขอกูเ้งิน สญัญาเงินกูย้มืต่างๆ
รวมทั้งสมดุคูบ่ญัชีเงินฝาก  สลิพเงินฝาก และอ่ืนๆ

2 ของใชส้ านกังาน 500,000            
1.2.3 หมวดคา่ใชจ่้าย 30,212,600      

1 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 6,045,000         
 - คา่รับรองสมาชิก คา่ของขวญั และคา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 500,000        
 - พิมพห์นงัสือรายงานประจ าปี 95,000          
 - เพ่ิมหุน้ใหส้มาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 45 หุน้ 5,450,000     

2 สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000         
สหกรณ์จดัใหต้ามจ านวนสมาชิก คนละไมต่  ่ากวา่ 100 บาท

3 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน 200,000            
4 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ  80,000             
5 คา่ใชจ่้ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 50,000            
6 คา่บริการ รายปี/รายเดือน  1,732,600         

เก่ียวกบัส านกังาน/รายปี
 - เคร่ืองปรับอากาศ ทกุส านกังาน 86,000          
 - เคร่ืองพิมพส์มดุคูฝ่าก 20,000        
 - เคร่ืองพิมพร์ายงาน 22,000        
 - เคร่ืองนบัธนบตัร  12  เคร่ือง 48,000          
 - ลิฟท ์ท่ีส านกังาน มศว 36,000          
 - ก าจดัปลวก ท่ี สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000        
คา่บ ารุงรักษาระบบ/รายปี
คา่บริการ Appeon Annual Support 85,000        
คา่บ ารุง Visualization System (ท่ี IDC TOT แจง้วฒันะ) 300,000      
คา่บริการ Firewall Fortigate 30D and Network System 58,000        
คา่บริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 220,000      
คา่บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านกังาน 200,000      
โปรแกรมป้องกนัไวรัส ราย 3 ปี 40,000        
คา่บริการอินเตอร์เน็ต/รายเดือน
อินเทอร์เน็ต ส านกังาน มศว ประสานมิตร 12 102,000      
อินเทอร์เน็ต สาขา มศว องครักษ์ 12 20,400        
อินเทอร์เน็ต สาขามหาวิทยาลยับรูพา 12 20,400        
อินเทอร์เน็ต สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 12 16,800        
อินเทอร์เน็ต สาขามหาวิทยาลยันเรศวร 12 16,800        

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)



ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 256278
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อินเทอร์เน็ต สาขามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 12 20,400        
อินเทอร์เน็ต สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 12 20,400        
อินเทอร์เน็ต บา้นพกัสหกรณ์จงัหวดัระยอง 12 20,400        
คา่เช่าพ้ืนท่ีโฮสต้ิง TOT IDC 12 360,000      

7 คา่เบ้ียประกนัภยั 1,195,000         
 - ประกนัเงินสดในส านกังานและสาขา 200,000        
 - ประกนัอคัคีภยัส านกังานและอาคาร 50,000          
 - ประกนัโจรกรรมทรัพยสิ์นในส านกังานและสาขา 25,000          
 - ประกนัภยัรถยนต์ 30,000          
 - ประกนัอุบติัเหตุ(หมู)่ ใหแ้ก่สมาชิก 800,000      
 - ประกนัชีวิต(หมู)่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 90,000        

8 เงินสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 700,000          
9 เงินประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน 500,000            
10 คา่รับรอง 500,000            
11 คา่พาหนะ เบ้ียเล้ียง คา่เช่าท่ีพกั 1,600,000         

ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม
หรือการปฏิบติังานนอกสถานท่ี และคา่พาหนะเหมาจ่าย
ใหผู้จ้ดัการและผูจ้ดัการสาขา

12 คา่ลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบอม 150,000            
ส าหรับคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ หรือคนอ่ืน
ท่ีสหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม

13 คา่จดัพิมพข์า่วสหกรณ์และระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000            
เพ่ือจดัส่งใหส้มาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณ
4,000 ฉบบั/เดือน รวมถึงการส่งขา่วทาง SMS

14 คา่หนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 60,000              
15 คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 24,000              
16 คา่ธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์และคา่ขนส่ง 390,000            
17 คา่เช่าท่ีพกัรายเดือน 50,000              

กรณีส่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไปประจ าส านกังานสาขา
18 คา่น ้ามนัรถสหกรณ์และคา่ผา่นทาง 200,000            
19 คา่ตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 150,000            
20 คา่ซ่อมแซมส านกังานสหกรณ์และสาขา 250,000            
21 คา่ใชจ่้ายหอ้งพกัสหกรณ์-กทม. 80,000              
22 คา่ใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-ระยอง 50,000              
23 คา่ใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-องครักษ์ 200,000          
24 คา่ภาษีท่ีดิน 1,000              

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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25 คา่ภาษีรถยนตส์หกรณ์ 5,000               
26 คา่ใชจ่้ายส าหรับสมาชิก 8,500,000         

 - ทนุการศึกษาบตุรสมาชิก/ทนุส าเร็จปริญญาตรี
 - เงินบ าเหน็จสมาชิก และเงินบ าเหน็จอาวโุส
 - ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัธรรมชาติ
 - ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
 - งานสมาชิกท่ีเกษียณอายกุารท างาน/ของท่ีระลึก  
 - เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

27 คา่ใชจ่้ายส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 2,900,000         
  - เงินทดแทน, เงินช่วยเหลือคา่ชุดท างาน
  - คา่รักษาพยาบาล, เบ้ียขยนั  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินช่วยเหลือคา่เล้ียงดูบตุรและคา่เล่าเรียนบตุร
 - เงินโบนสักลางปี

28 คา่เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,600,000       
29 คา่ชุดกรรมการ 50,000            
30 คา่ใชจ่้ายในการด าเนินคดี 900,000           

คดีท่ียงัด าเนินการอยูแ่ละหรือคดีใหม ่
31 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 50,000            

1.2.4 หมวดงบกลาง 2,000,000       
 ส ารองจ่ายอ่ืน ๆ 2,000,000         

1.3  600,000            
500,000           
100,000          

1.4  1,500,000         
ส านกังานสหกรณ์ และส านกังานสาขา 900,000           
บา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 200,000          
อาคารหอ้งพกั จงัหวดันครนายก 400,000          

1.5 1,800,000         
1 ประชุมสมัมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์  1-5 คร้ัง 250,000          
2 ประชุมสมัมนาสมาชิกและทศันศึกษา  1-5 คร้ัง 900,000          
3 สมัมนาคณะกรรมการด าเนินการ  1 คร้ัง 150,000          
4 ประชุมสมัมนาเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  1-2 คร้ัง 300,000          
5 ทศันศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ  1 คร้ัง 200,000          

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์)

การศึกษาและประชุมสัมมนา

โครงการอนุรักษ ์และรักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

โครงการเพ่ือสังคมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
โครงการหลวงเพ่ือก่อสร้างศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บนดอย (ต่อเน่ือง)

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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2. ดอกเบีย้จ่าย   
2.1 300,000          300,000            
2.2 40,000,000     40,000,000       

3. งบลงทุน  
3.1 4,537,400         

  136,000           
1 DVR+กลอ้ง HD CCTV 16 ตวั ส านกังานกลางพร้อมติดตั้ง  1 ระบบ 86,000            
2 กลอ้ง HD CCTV ท่ีส านกังานสาขาท่ีจ  าเป็นตอ้งเปล่ียนใหม่ 20 2,500          50,000             

1,760,900        
ปรับปรุงลิฟตด์ว้ยอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าใหมท่ั้งหมด   1,551,500        
ติดตั้งระบบช่วยเหลือผูโ้ดยสาร กรณีไฟฟ้าดบั 188,000          
ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด 21,400            

 1,592,500       
1 คอมพิวเตอร์ All-in-One HP Intel Core i5 RAM 4GB ขนาด 20" 18 30,000        540,000          
2 เคร่ืองพิมพง์านสหกรณ์ Laser HP Pro 4 19,000        76,000            
3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA 2 25,000        50,000            
4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 500-1000 VA 4 15,000        60,000            
5 กลอ้งวงจรปิดระบบ HD CCTV ของส านกังานและสาขา 20 1,500          30,000            
6 ติดตั้งฮาร์ดดิสก ์4 TB ส าหรับเคร่ืองบนัทึกกลอ้งวงจรปิด 2 5,500          11,000             
7 ติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สาย ท่ีอาคารสหกรณ์ ฯ องครักษ์ 1  61,500            
8 ระบบไมคป์ระชุม ส าหรับหอ้งประชุม (1ชุด 16 เคร่ือง) 1  450,000          
9 ติดตั้งระบบสแกนลายน้ิวมือ บนัทึกเวลาท างาน 1  70,000            

10 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network) 1  85,000            
11 โทรศพัทมื์อถือส าหรับกรรมการด าเนินการใหม่ 3 18,000        54,000            
12 แทปเลต็ส าหรับตรวจสอบขอ้มลูการเงินระบบ QR Code 7 15,000        105,000          

504,000          
1 หอ้งพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว องครักษ์ 24 18,000        432,000          
2 หอ้งพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว 4 18,000        72,000            

128,000          
1 ท่ีส านกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 2 32,000        64,000            
2 ท่ีส านกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 2 32,000        64,000            

152,000          
1 หอ้งพกัอาคารเก่าท่ีบา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 14 8,000          112,000          
2 ในหอ้งพกั ท่ีอาคารสหกรณ์ฯ มศว 5 8,000          40,000            

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น

หมวดครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน)
กลอ้งวงจรปิด

ดอกเบ้ียเบิกเกินบญัชี

ลิฟทโ์ดยสาร

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศพัทมื์อถือ และแทปเลต็

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู

เคร่ืองท าน ้าอุ่นพร้อมติดตั้ง

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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264,000          
1 ตูเ้กบ็เอกสาร 2 ประตู 2 8,000          16,000             
2 ตูเ้กบ็แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 8,000          16,000            
3 ชั้นเหลก็เกบ็เอกสาร 4 ชั้น 2 6,000          12,000              
4 เคร่ืองพิมพส์มดุคุฝ่าก เงินรับฝาก 2 35,000        70,000              
5 เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร 2 20,000        40,000            
6 เคร่ืองตรวจสอบลายมือช่ือ สมดุเงินรับฝาก 4 2,500          10,000            
7 เกา้อ้ีส านกังาน 20 5,000          100,000          

3.2 100,000            
คา่พฒันาเวบ็ไซตส์หกรณ์ (SWUTCC) ต่อเน่ือง 50,000            
คา่ใชจ่้ายประชาสมัพนัธท์ัว่ไป 50,000            

3.3  2,985,000         
2,985,000       

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        
 (เป็นระบบส ารองกรณีระบบหลกัมีปัญหา)    
4 ติดตั้งระบบจดัเกบ็ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศนูย์   30,000            
5 พฒันาระบบขอ้มลูสหกรณ์ งวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย)   350,000          
6 พฒันาระบบขอ้มลูสมาชิกสู่มือถือ (Mobile App.)   300,000          
7 พฒันาและติดตั้งระบบ ATM ธนาคาร เพ่ือบริการสมาชิก   600,000           

3.4 4,000,000         
1 อาคารสหกรณ์ มศว ปรับปรุงหอ้งพกัชั้นดาดฟ้า 500,000          
2 ปรับปรุงหอ้งส านกังานใหม่ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 300,000          
3 ปรับปรุงหอ้งส านกังานใหม่ สาขามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 200,000          
4 ปรับปรุงส านกังานใหญ่ ท่ีประสานมิตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 3,000,000       

3.5 204,000,000     
1 ซ้ือท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมอาคาร เพ่ือการลงทนุของสหกรณ์ 200,000,000   

เน้ือท่ี 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร
2 ซ้ือท่ีดินสมาชิก (ท่ีถูกขายทอดตลาดและมีหน้ีต่อสหกรณ์) 4,000,000       

รวมทั้งหมด 323,121,000     

หมวดซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ ค่าลขิสิทธ์ิ และพฒันาระบบ

หมวดประชาสัมพนัธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพนัธ์)

หมวดทีด่นิ

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเตมิปรับปรุงส านกังาน)

ครุภณัฑ ์6 ส านกังาน

ซอฟแวร์

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด 
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1 
 

  

แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
จ านวน 1 ข้อ เร่ือง คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ 

 
ข้อความเดมิ 
ข้อ  47/2   คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   

1. สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงันี ้
(1) คูส่มรส หรือบตุรของสมาชิกท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว 
(2) ลูก จ้างห รือพนักงานชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิ โรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

(3) เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลยัทกัษิณ  

2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1), (2) และ (3)  ต้องมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ ดงันี ้
(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้ มีความประพฤตแิละลกัษณะนิสยัดี 
(3) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มต ิและค าสัง่ของสหกรณ์ 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

 
ข้อความที่ขอแก้ไข 
ข้อ  47/2   คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   

1. สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงันี ้
(1) คูส่มรส หรือบตุรของสมาชิกท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว 
(2) ลูก จ้างห รือพนักงานชั่วคราว  สังกัดมหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิ โรฒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ และมหาวิทยาลยัพะเยา 

2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) และ (2) ต้องมีคณุสมบตัเิพิ่มเติม ดงันี ้
(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้ มีความประพฤตแิละลกัษณะนิสยัดี 
(3) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มต ิและค าสัง่ของสหกรณ์ 
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เหตุผลที่ขอแก้ไข

	 1.	 ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 2.	 เปิดกว้างขึ้น	เพื่อให้		คู่สมรส	บุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแล้ว	ลูกจ้าง	หรือพนักงาน

	 	 ชั่วคราว	สมัครสมาชิกสมทบสหกรณ์
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วาระที่ 15
เรื่อง อื่นๆ 
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รศ.ดร.วิชัย ชำานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
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ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2561

1.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

	 นายรุ่งโรจน์		ภักดีบำารุง

2.	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	จังหวัดพัทลุง

	 นางเจนจิรา		วิศพันธุ์

3.	 โรงพยาบาลชลประทาน	จังหวัดนนทบุรี

	 1.	นางสาวอุบลวรรณ		พึ่งธรรม

	 2.	นางทิพวัลย์		นิมิตรฤทธิ์
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นายชาญวิทย	์	เทียมบุญประเสริฐ

ประธานกรรมการดำาเนินการ

นายสมชาย		ไกรสังข์

รองประธาน คนที่ 1

นายไพบูลย	์	มณไฑวงศ์

รองประธาน คนที่ 2

นางสุนีย	์	ลี่ไพบูลย์

รองประธาน คนที่ 3

นายไพโรจน์		เทพวัลย์

รองประธาน คนที่ 4

นางสาวธัญภา		สอนสา

รองประธาน คนที่ 5

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 54 พ.ศ. 2561
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นางนงนวล		พงษ์ไพบูลย์

กรรมการและเหรัญญิก

นายเฉลียว		พันธุ์สีดา

กรรมการและเลขานุการ

นายเกษม		บุณยวัชระ

กรรมการ

นางนงนารถ		ชัยรัตน์

กรรมการ

นายพชรพล		คุ้มจั่น

กรรมการ

นายรุ่งรัตน์		พระนาค

กรรมการ

นายสวัสดิ	์	วิชระโภชน์

กรรมการ

นายเสถียร		อักษรชู

กรรมการ

นายครื่น		มณีโชติ

กรรมการ



คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด

1

7

13

19

2 3 4

8 9 10

14 15 16

20 21 22
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11 12

17 18

5 6

สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผู้จัดการใหญ่

2. กนกวรรณ ชูนาค รองผู้จัดการใหญ่ 

3. สุพร บวรวัฒนาโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ 

4. โสภา ทองชัย รองผู้จัดการใหญ่ 

5. นางจิณห์ณิภา ดิลกมงคลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่  

6. เบญจวรรณ คำาแสนโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

7. จุฬาลักษณ ์ แสงวันลอย เจ้าหน้าที่เลขานุการ

8. กรวรรณ ยังน้อย บัญชี

9. ศุภิดา ลูกเสือ ทะเบียนหุ้นและเงินกู้

10. พาขวัญ น้อยถนอม ทะเบียนหุ้นและเงินกู้

11. กนกนาถ สวัสดิมงคล การเงิน

12. ณัฐธภา เทียนทอง การเงิน

13. สุธาสิน ี คำาทว ี การเงิน

14. ปิยาณ ี ทองบ่อ ธุรการ

15. พุทธิพัชร์ โชตินิธิธนาภรณ ์ สารบบ

16. วีรชิต ศรีมุข พัฒนาสารบบ

17. ณฐอร บุญพิลา เจ้าหน้าที่สหกรณ์

    ช่วยงานสมาคมฯ

18. พลอยมณ ี พราวประพันธ ์ ลูกจ้างประจำา

19. รัตนา ตันตะปาล ลูกจ้างประจำา

20. วิวัตร พวงประดับ ลูกจ้างชั่วคราว

21. สดใส ชัชวิล ลูกจ้างประจำา 

    (จังหวัดระยอง)

22. ฮวด แซ่ซิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว

    (จังหวัดระยอง)
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1. มณฑา อ่ำาช้าง ผู้จัดการสาขา

2. กมลทิพย ์ ใจเจริญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ชโลพร ฉัตรกังวาลชัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ศิริรัตน์ บัวศรี เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา

1. ฉวีวรรณ์ สิ้มใต้ยิ้น ผู้จัดการสาขา

2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ศศิภา สกุลปักษ ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 2

43

1 2

3
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1. ธนัชพร พันธุ์เอี่ยม ผู้จัดการสาขา

2. จิตญาดา จันทคาม เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. สุนิษา อินทศักดิ ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ธัญชนก ทองรัตน ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1. รุ่งทิวา พรรณะ ผู้จัดการสาขา

2. มิญชญา พิริยสิงห์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ปุณิกา หาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ภูริชญา ขอร่ม เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 2

43

1 2

43
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1. ประภาส ยางจิตต ์ ผู้จัดการสาขา 

2. วิภาภรณ์ พาหาญกล้า เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ธงชัย ศีตะปันย ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. สมจิตร กันปี ลูกจ้างประจำา

5. พรสวรรค์ ภู่ศรี ลูกจ้างประจำา

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

1. ชนัญชิดา จำารัสศรี ผู้จัดการสาขา

2. กาญจนภัสส ์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่ประจำา

1 2

3

5

4

1 2



95ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561

ศึกษาอบรม 1 

                                      
โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจ าปี 2562 

 
โครงการที่ 1 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์” 

1. การด าเนินการ สหกรณ์จดัโครงการประชมุสมัมนาสมาชิกตามหนว่ยงานตา่ง ๆ ในแตล่ะปี ใน
ปีนี ้สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคใต้ ได้แก่ หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา หรือหนว่ย
มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ หรือหนว่ยอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือ
ความจ าเป็น รวมถึงการประชมุสมัมนากรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทัง้หมดทกุ
หนว่ยงาน 

2. หลักการและเหตุผล การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกรณ์ เป็นการสร้างสมาชิกให้มี
คณุภาพ โครงสร้างหลกัของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นทัง้เจ้าของ ผู้ด าเนินงาน 
และผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ดงันัน้สมาชิกทัง้มวล จงึควรเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก 

3. วัตถุประสงค์  
(1) เสริมความรู้สมาชิกท่ีมีอยู่แล้ว ให้มากขึน้ 
(2) ให้สมาชิกเข้าใจระบบสหกรณ์มากขึน้ 
(3) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก ในฐานะเจ้าของ ผู้ด าเนินงาน และผู้ใช้บริการ 

4. ลักษณะโครงการ ประชมุสมัมนาร่วมกนัระหวา่งสมาชิก กรรมการด าเนินการ  และ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   เพ่ือรับฟังแลกเปล่ียนความคดิเห็นร่วมกนั 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 50 - 100 คน 
6. ระยะเวลา  เวลารวมการเดนิทางประมาณ 3 วนัตอ่ครัง้ จ านวน 1 – 2 ครัง้   
7. งบประมาณ     งบประมาณประจ าปี จ านวน 250,000 บาท  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) สมาชิกสหกรณ์มีคณุภาพ และมีความเข้าใจสหกรณ์มากขึน้ 
(2) สมาชิกมีคณุธรรม 5 ประการ คือ ซ่ือสตัย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
 
โครงการที่ 2   "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา" 

1. การด าเนินการ สหกรณ์จดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษาประจ าปี  ได้แก่ 
(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหนว่ย

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ    

โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจำาปี 2562
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ศึกษาอบรม 2 

 
(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา และหนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 
(4)  สมาชิกจากหนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก และหนว่ยหน่วยมหาวิทยาลยั

พะเยา จงัหวดัพะเยา  
(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

การจดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษา อาจจดัสมัมนาให้แตล่ะหนว่ย หรืออาจจดัสมัมนาร่วมกนั
ตัง้แตส่องหนว่ย หรือทกุหน่วยพร้อมกนั  ก็ได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานท่ี  

2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสูค่วามส าเร็จตามอดุมการณ์ได้นัน้ สมาชิกต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และการด าเนินงานตามขบวนการสหกรณ์   

3. วัตถุประสงค์  
(1) เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและอดุมการณ์  
(2) เพ่ือให้สมาชิกมีความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงในกิจการของสหกรณ์ 
(3) เพ่ือระดมความคิดเห็นตา่งๆ จากสมาชิกในมมุมองท่ีกว้างไกล 

4. ลักษณะโครงการ   สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชมุสมัมนา เพ่ือเสริมความรู้ความ
เข้าใจแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  พร้อมทัง้จดัทศันศกึษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากดั หนว่ยละไมเ่กิน 40 คน 
6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วนัตอ่ครัง้ จ านวน 1 – 5 ครัง้  
7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยรวมแล้วไมเ่กิน 900,000 บาท  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึน้ 
(2) สมาชิกเข้าใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
 
โครงการที่ 3   "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการด าเนินการ" 

1. การด าเนินการ  ประชมุสมัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ด าเนินการ เน่ืองจากในแตล่ะปีจะมีกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสว่น
ราชการทางสหกรณ์ เพ่ือให้อยูใ่นกรอบของพระราชบญัญัตสิหกรณ์   

2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการด าเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปีท่ีผา่นมา 
แก้ไขในสว่นท่ีบกพร่อง และพฒันาสูส่หกรณ์ชัน้น า 
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ศึกษาอบรม 3 

 
3. วัตถุประสงค์  

(1) เสริมความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้ว ให้มากขึน้ 
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการ 
(3) ก าหนดโครงการตา่ง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการด าเนินกิจการท่ีผา่นมา 

4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการด าเนินการเข้าร่วมประชมุสมัมนาและศกึษาดงูาน 
5. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จดัการ และผู้ รับเชิญท่ีเก่ียวข้อง 
6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วนั  
7. งบประมาณ   งบประมาณประจ าปี จ านวน 150,000 บาท  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(1) คณะกรรมการด าเนินการจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแตล่ะ
หนว่ยงานแก้ไขปัญหา และพฒันาสหกรณ์ให้ก้าวไกลด้วยความมัน่คง 

(2) รับทราบแนวทางใหม ่ๆ จากสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องกบังานสหกรณ์ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากดั 

 
โครงการที่ 4   “ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์” 

1. การด าเนินการ  ก าหนดประชมุสมัมนาให้การศกึษาอบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุปี 
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานท่ีปฏิบตัทิัง้งานประจ าและงานบริการในรอบปีท่ี

ผา่นมา แก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องพร้อมทัง้พฒันางานใหม ่ๆ ให้ดีขึน้ 
3. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของสหกรณ์ 
(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการบริการ 

4. ลักษณะโครงการ  สมัมนาทบทวนงานประจ า, งานบริการ และศกึษาดงูาน  
5. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุคน 
6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วนั  
7. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณประจ าปี จ านวน 300,000 บาท  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    พฒันางานประจ าควบคูง่านบริการ และพฒันาองค์กร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
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ศึกษาอบรม 4 

 
โครงการที่ 5   “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่างประเทศ” 

1. การด าเนินการ  สหกรณ์ก าหนดโครงการทศันศกึษาศกึษาตา่งประเทศ  
2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสูค่วามส าเร็จตามอดุมการณ์ได้  สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และวิสยัทศัน์ด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย จงึควรมีโอกาสได้
ศกึษาดงูานและทศันศกึษาในตา่งประเทศ เพ่ือศกึษาและน าไปสูก่ารปฏิบตัิให้เกิดความส าเร็จ  

3. วัตถุประสงค์     เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาตา่ง ๆ  
4. ลักษณะโครงการ     เพ่ือศกึษาวิถีชีวิต สภาพภมูิประเทศ และดงูานสหกรณ์เม่ือมีโอกาส 
5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกไมเ่กิน 40 คน กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ไมเ่กิน 10 คน 
6. ระยะเวลา               ใช้เวลาประมาณ 5 - 6 วนั  
7. งบประมาณ  สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิกได้โอกาสจากการทศันศกึษา ได้แลกเปล่ียนความคดิเห็น ได้

มิตรภาพและความสามคัคี ได้ศกึษาธรรมชาตแิละสภาพความเป็นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้
น าไปประเมินผล เปรียบเทียบ และเกิดการพฒันาสิ่งใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินการร่วมกบักรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 
----------------- 
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ประกอบพิธีทำาบุญทางศาสนา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสหกรณ์

และในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้งสำานักงานอีก 6 สาขา

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่	2	มกราคม	2511	ในชื่อ
ของ	 “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา	 จ�ากัดสินใช้”	 เลขทะเบียนท่ี	 89/11285	 ได้ขอจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อเป็น	“สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด”	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2518
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการมา	ครบรอบ	50	ปี	 ในวันท่ี	 2	มกราคม	2561	 จึงได้ประกอบพิธีทางศาสนาได้นิมนต	์
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	ณ	ส�านักงานสหกรณ์	และได้เชิญสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์และสมาชิกอาวุโส	ร่วมงาน
ดังกล่าว	ดังนี้
	 1.	 ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	กรุงเทพมหานคร
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์วันเสาร์ที	่21	เมษายน	2561	
	 2.	 ส�านักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุร	ีเปิดท�าการวันที	่19	มกราคม	2532
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์ครบรอบ	29	ปี	วันเสาร์ที	่7	เมษายน	2561
	 3.	 ส�านักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ	จังหวัดสงขลา	เปิดท�าการวันที	่4	กุมภาพันธ์	2535
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์ครบรอบ	26	ปี	วันเสาร์ที	่28	เมษายน	2561
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	 4.	 ส�านักงานสาขามหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	เปิดท�าการวันที	่21	มกราคม	2537
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์ครบรอบ	24	ปี	วันอาทิตย์ที	่27	พฤษภาคม	2561
	 5.	 ส�านักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	เปิดท�าการวันที	่5	เมษายน	2542	
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์ครบรอบ	19	ปี	วันอาทิตย์ที	่17	มิถุนายน	2561
	 6.	 ส�านักงานสาขา	มศว	องครักษ์	จังหวัดนครนายก	เปิดท�าการวันที	่20	เมษายน	2550
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์ครบรอบ	11	ปี	วันอาทิตย์ที	่26	สิงหาคม	2561
	 7.	 ส�านักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา	จังหวัดพะเยา	เปิดท�าการวันที	่16	กรกฎาคม	2555
	 	 นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต	์ครบรอบ	6	ปี	วันเสาร์ที	่7	กรกฎาคม	2561
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โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผาแตก
อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	จ�ากัด	มีหนังสือที	่สอ.069/2561	ลงวันที	่21		มิถุนายน	2561	
เร่ืองขอความอนุเคราะห์สนบัสนนุงบประมาณก่อสร้างอาคารศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านผาแตก	ต�าบลสบเปิง	อ�าเภอแม่แตง	
จังหวัดเชยีงใหม่	จากสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ	จ�ากดั	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างอาคารศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก	ต�าบลสบเปิง	อ�าเภอเม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีเกษตร
หลวงแม่หลอด	เป็นจ�านวนเงิน	450,000.00	บาท	(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลสบเปิง	 (สาขาผาแตก)	 สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลสบเปิง		
ได้ขอใช้สถานท่ีโรงเรยีนปางฮ่าง	(สาขาผาแตก)	ทีต่ัง้หมูท่ี่	10	บ้านแม่หลอด	ต�าบลสบเปิง	อ�าเภอแม่แตง	จงัหวัดเชยีงใหม่	
เป็นอาคารส�าหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลสบเปิง	 (สาขาผาแตก)	 ซ่ึงปัจจุบันอาคารเรียน	
มห้ีองเรยีน	โรงอาหารและห้องน�า้	สภาพทรดุโทรมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	จงึขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากมลูนธิิ
โครงการหลวง	ผ่านสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด	เพื่อสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียน	ขนาด	8	X	12	เมตร	และ
ห้องน�้า	3	ห้อง	พร้อมอ่างล้างหน้า	งบประมาณการก่อสร้าง	จ�านวน	450,000.00	บาท	(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	จ�ากัด	โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการด�าเนินการ	คร้ังที	่8/2561	
วันที่	6	กรกฎาคม	2561	มีมติให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาแตก	ต�าบลสบเปิง	อ�าเภอ
แม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่	
	 วันที	่3	ธนัวาคม	2561	สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	จ�ากัด	โดย	นายชาญวทิย์	เทยีมบญุประเสรฐิ	
ประธานกรรมการ	พร้อมด้วยกรรมการ	และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์	 ได้เดินทางไปส่งมอบอาคารดงักล่าว	 โดยมผู้ีร่วมรบัมอบ		
คอื	นายณรงค์		บญุแก้ว	ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานมลูนธิิโครงการหลวง	จ�ากัด	นายพฒันา		
ชยัสิทธิ	 หัวหน้าสถานวิีจยัโครงการหลวงแม่หลอด	นายนิคม	 	 เรือนทราย	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลสบเปิง	 และ	
ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านปางฮ่าง	(สาขาผาแตก)

หมายเหตุ	 สหกรณ์สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง	ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู	้มาแล้ว	4	โครงการ	คือ
	 	 ปี	2557	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 ปี	2558	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา	จังหวัดล�าปาง
	 	 ปี	2559	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 ปี	2560	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	บ้านขุนอมลอง	จังหวัดเชียงใหม่
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ทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำาปี 2561
เพื่อพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 
ตำาบลจองถนน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวิโรฒ	จ�ากัด	ได้ร่วมกนัจดังานบญุ
งานกุศลโดยการทอดผ้าป่าการศกึษา	สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
จ�ากัด	เพือ่สมทบทุนพัฒนาการศกึษา	โรงเรยีน
วัดแตระ	 (ปาลานุเคราะห์)	 ต�าบลจองถนน	
อ�าเภอเขาชัยสน	 จังหวัดพัทลุง	 ในวันท่ี	 12	
สิงหาคม	ปีพุทธศักราช	2561	(วันอาทิตย	์ขึ้น	
1	ค�่า	เดือน	9	ปีจอ)
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	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาประเพณีอันดีงามของชาวไทยและเพ่ือรวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์ผ้าป่า	
เพ่ือสมทบทุนสนับสนุนการศึกษา	พัฒนาการศึกษา	 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน	พัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ให้มีสถาน
ที่เหมาะสมส�าหรับการศึกษาหาความรู้	 และได้ใช้เป็นศูนย์กลางการท�ากิจกรรมของ	นักเรียน	 ผู้ปกครอง	ครูอาจารย์		
คนในชุมชน	ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท�านุบ�ารุงสถาบันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักของชาติสืบไป	
ทั้งนี้	เงินบริจาคทั้งหมดจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น
	 การร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้	 ได้ผลส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี	 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น	 เป็นจ�านวนเงิน	
578,856.25	บาท	(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	 สหกรณ์ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและอานุภาพแห่งบญุกุศลท่ีได้บ�าเพ็ญแล้ว	จงเป็นพลวปัจจัย	อ�านวยผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธาประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ	 วรรณะ	สุข	พละ	ปฏิภาน	ธนสารสมบัติ	
ตลอดกาลนานเทอญ
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พัฒนาทุนของสหกรณ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงของสหกรณ

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ เพ่ือความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

พัฒนาบุคลากรของสหกรณ เพ่ือเสริมสรางความรูทางสหกรณ
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

3

2

1

สหกรณออมทรัพย มศว จํากัด มุงมั่นสูความเปนเลิศ
SWUTCC Toward Excellence Cooperative

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

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

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด

สหกรณออมทรัพย มศว จํากัด มุงมั่นสูความเปนเลิศ

โครงการพระราชดําริ
โครงการประตูระบายนํ้าคลองลัดโพธิ์


