
3

2

1

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนารถ (โรงละคร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาทุนของสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพ่ือความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางสหกรณ์
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
SWUTCC Toward Excellence Cooperative

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
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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

5ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564



6 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564



7ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564

พระดำารัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง

ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

โดยความสมัครใจของตนเอง 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด 

เพื่อบำารุงตัวเอง

ให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์
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ที่	สอ.	มศว	00.004/2564	(ว)

	 	 	 	 6	มกราคม	2564

เรื่อง	 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2564
เรียน			 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	

	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	ได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี	2564	ในวันเสาร์ที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2564	ตั้งแต่	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องประชุม	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	
72	พรรษา	พระบรมราชินีนารถ	(โรงละคร)	มหาวิทยาลัยนเรศวร	จังหวัดพิษณุโลก	มีวาระการประชุม	ดังนี้
	 1.	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 2.	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2563
	 3.	 สมาชิกเข้าใหม่	ลาออก	ระหว่างปี	2563
	 4.	 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี	2563
	 5.	 เลือกตั้งประธานและกรรมการด�าเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในป	ี2563
	 6.	 รายงานการตรวจสอบกิจการ	ปี	2563
	 7.	 พิจารณา	งบการเงิน	ปี	2563
	 8.	 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ	ป	ี2563
	 9.	 พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
	 10.	 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ปี	2564
	 11.	 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ปี	2564
	 12.	 พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้	ปี	2564	 		
	 13.	 พิจารณาประมาณการรายจ่าย	ปี	2564
	 14.	 เรื่องอื่น	ๆ

	 จึงเรียนเชิญมา	เพื่อเข้าประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย			ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ	จ�ากดั	(สอ.	มศว)	ได้ด�าเนินกจิการมาจนถงึปัจจบุนั	
ครบรอบ	53	ปี	เมือ่วนัที	่2	มกราคม	2564	เป็นท่ีประจกัษ์ว่า	สหกรณ์มีความมัน่คง	เข้มแขง็	เจรญิก้าวหน้า	และ
ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องมาตามล�าดับ	และ	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2563	มีสมาชิกและสมาชิกสมทบ	

รวม	12,682	คน	มีสินทรัพย์รวม	16,917.641,283.60	บาท	และมีก�าไรสุทธ	ิ398,115,307.04	
บาท	ซึ่งผลก�าไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง	 เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด	 –	 19		
ซึ่งระบาดไปทั่วโลก	ท�าให้มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม	และการลงทุนของสหกรณ์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 มศว	 ได้บริหารจัดการโดยยึดหลักการของสหกรณ์	 มุ่งให้สมาชิก	
ช่วยเหลอืตนเอง	และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	ซึง่จะน�าไปสูก่ารกนิด	ีอยูด่	ีท�าให้มคีณุภาพชวีติ
ที่ดีขึ้น	รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี	ตามหลักธรรมาภิบาล	ด้วยความซื่อสัตย์	มุ่งมั่น	ตั้งใจ	
และเอาใจใส่	ดงันัน้	สหกรณ์	จงึได้รบัความเชือ่มัน่จากมวลสมาชกิ	และสหกรณ์อืน่ๆ	ส่งผลให้	
สอ.	มศว	มผีลการด�าเนนิการในรอบปีทีผ่่านมา	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสรมิสหกรณ์	

เป็นสหกรณ์ระดบั	“ดเีลศิ”	นบัเป็นปีทีส่บิเอด็	ตดิต่อกนั	จงึขอให้สมาชกิทกุท่าน	ร่วมกนัแสดงความยินด	ีและ
ภาคภูมิใจในความส�าเร็จดังกล่าวด้วย
	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 มีความส�าคัญต่อสมาชิกทุกคน	 เพราะคณะกรรมการด�าเนินงาน
จะได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปี	 การเสนอโครงการในปีต่อไป	พร้อมขออนุมัติ	 งบประมาณรายจ่าย	
ในปีต่อไป	และเรือ่งอืน่ๆ	ตามระเบยีบวาระการประชมุ	และรบัข้อเสนอแนะจากท่ีประชมุ	เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป
	 กระผมขอขอบคณุสมาชกิทกุท่าน	ท่ีปรึกษากติตมิศกัดิ	์ท่ีปรึกษาสหกรณ์	คณะกรรมการด�าเนนิการ	
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 รวมทั้งผู้ประสานงาน	สหกรณ	์
ที่มีส่วนร่วมธุรกิจให้การด�าเนินกิจการมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	 ท้ังสมาชิกและสหกรณ์	
เป็นส�าคัญ
	 ท้ายนี้	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ	จงดลบันดาลให้สมาชิก
สหกรณ์ทุกคน	 จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว	 และสมหวังในสิ่งที	่
พึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี

(นายสมชาย			ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 1
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รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

วาระที่ 2
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

วันเสารท์ี ่25 มกราคม 2563 
ณ หอ้งประชมุชัน้ 2 อาคารส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา  

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

รายชื่อกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
1. นายชาญวิทย ์ เทียมบญุประเสรฐิ ประธานกรรมการ   
2. นายธาดาศกัดิ์ วชิรปรีชาพงษ์  รองประธาน คนที่ 1   
3. นายไพบลูย ์  มณไฑวงศ ์  รองประธาน คนที่ 2   
4. นางสนุีย ์  ลี่ไพบลูย ์  รองประธาน คนที่ 3   
5. นายสวสัดิ์  วิชระโภชน ์  รองประธาน คนที่ 5   
6. นายเสถียร  อกัษรชู   กรรมการและเลขานกุาร    
7. นางชาดา  กลิ่นเจรญิ  กรรมการ 
8. นายณฐัพฤทธ ์ แกว้พิบลูย ์  กรรมการ 
9. นาง นงนารถ ชยัรตัน ์   กรรมการ 
10. นางพชัรนนัญ ศรีแก่นจนัทร ์  กรรมการ 
11. นางพิทยาภรณ ์ ด ารงกลุรตัน ์  กรรมการ    
12. นายใหม่  ภผูา   กรรมการ    
13. นายอมรพงศ ์ สธุรรมรกัษ์  กรรมการ 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสญัชยั  เตชะมนญู  ผูจ้ดัการใหญ่สหกรณฯ์ 
2. นายวิทศั  วฒันศกัดิ์  ผูต้รวจสอบกิจการ 
3. นางเบญญาภา สินประสงค ์  ผูช้่วยผูส้อบบญัชีสหกรณ ์
4. นางสาวฐิติรตัน ์ ดีพุ่ม   ผูช้่วยผูส้อบบญัชีสหกรณ ์  

 
เปิดประชมุเวลา 13.30 น. 
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นายชาญวิทย ์เทียมบญุประเสรฐิ ประธานกรรมการ แจง้ในที่ประชมุว่าขณะนีม้ีสมาชิกลงชื่อเขา้ประชมุแลว้ 

จ านวน 137 คน ครบตามขอ้บงัคบัแลว้ จึงขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2563 
  
วาระที ่1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม ในระหว่างปี 2562 และเดือนมกราคม 2563 รวมเป็นจ านวน 52 ราย  
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 ราย 

1. นายบรรจบ เนียมมณี  
2. นายผาณิต บิลมาศ   
3. นายทองดี อฐัเมือง  
4. น.ส.ยพุิน องคานนท ์  
5. นายวราวธุ สมุน   
6. นายแผน            เจียระนยั  
7. นางเต็มดวง ใจเบิกบาน  
8. นายแฉลม้ กป่ินชรานนท ์  
9. นายอรุณ ศรีทรพัย ์  
10. นายพิสณัห ์      บญุปก   
11. นางศรีนวล มั่นเปลง่    
12. นายประพาศน ์ พฤทธิประภา  
13. นายอคัรเดช อดุมชชัวาล  
14. นายเลิศ  ชนูาค   
15. นายวิรชั  วิหครตัน ์  
16. นางเอมวดี ฉิมประภา  
17. นางนนัทนา วงษอิ์นทร ์  
18. นายชวน อินเทียน   
19. นางวศิณีส ์ อิศรเสนาณอยธุยา  
20. นางศิรริตัน ์ เมธยาภา  
21. นายทองหยิบ สวุรรณดี 
22. นางวรรณี ชาลี 
23. นายจิตต ์ หมวดสง 
24. นายประเสรฐิศิลป์  อรรฐาเมศร ์
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 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 14 ราย  
25. นางลิน้จี่ ขาวผ่อง   
26. นางณฐันิช      โหมดเขียว  
27. นายพิมล นกเทียน  
28. นางอจัฉรา บรบิรูณ ์  
29. นายเฮียง ศทัธาพงษ์  
30. นายสายนัต ์ คณุทะนงั  
31. นางศรีเพ็ญ เมืองคลา้ย  
32. นางสปุราณี ภู่สวุรรณ  
33. นายภกัดี ชาติอทุิศ  
34. นางเฉลา สนัหกรณ ์
35. นายใบ  เท่งเจียว 
36. นางจรุีรตัน ์ สารรตัน ์
37. นางสาวปณุยรตัน ์ อนนัตพ์ฒันะบญุ 
38. นายสนั่น    ศรีจกัร  

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 6 ราย  
39. น.ส.พชัรี รอดมณี   
40. น.ส.สมศรี อิงคนินนัท ์  
41. นายชมุพณ กนัทะ   
42. น.ส.แสงทอง ปรุะสวุรรณ ์  
43. นายสรุนิทร ์ นิเวศณา  
44. นางอ าพร สวุรรณศรี  

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ราย 
45. นายก าชยั ตนัติกาพงศ ์
46. นายประเสรฐิ ถีราวฒุิ 
47. นายเพิ่ม จนัทมา 
48. นายสนุทรา กลา้ณรงค ์

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ราย 
49. นางสภุาภรณ ์ เรืองไทย 
50. นายถวิล ลดาวลัย ์
51. นายชื่น  ศรีเวียงยา 
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52. นายอไุร   จ า้แพงจนัทร ์
ขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลัย 1 นาท ี   

 
2. สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ครบรอบ 52 ปี ในวนัที่ 2 มกราคม 2563 

 
3. กรมส่งเสริมสหกรณ ์จัดระดับมาตรฐานสหกรณ ์

กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ไดด้ าเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ ์ประจ าปี 2561 ผลการจดัมาตรฐาน
สหกรณ ์  สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั   ผ่านเกณฑก์ารประเมินในระดบั ดีเลิศ 
ซึ่งเป็นปีที่ 10 ติดต่อกนั 
 

4. สหกรณเ์พ่ิมหุ้นสะสมให้สมาชิกทุกคน 
สหกรณเ์พิ่มหุน้สะสมใหส้มาชิกทกุคน ที่เป็นสมาชิกสหกรณใ์นปี 2562 คนละ 45 หุน้ เป็นเงิน 450 

บาท จ านวน 12,274 คน เป็นจ านวนเงิน 5,523,300.00 บาท โดยจะโอนเขา้เงินสะสมค่าหุน้ใหส้มาชิกทกุ
คนภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 วนัเสารท์ี่ 26 มกราคม 2562 อยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี 2563 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั วนัเสารท์ี่ 25 มกราคม 2563 หนา้ 12 - 23 
มติ ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 วันเสารท์ี ่26 มกราคม 2562 
วาระที ่3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2562 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า  
สิน้ปี 2561   จ านวนสมาชิก 12,165 คน 
ระหว่างปี 2562   สมาชิกเขา้ใหม่ 500 คน   พน้สมาชิกภาพ 239 คน  
สิน้ปี 2562   สหกรณม์ีสมาชิก 12,274 คน  

สมาชิกสมทบ          159 คน 
รวมเป็นจ านวนสมาชิก 12,433 คน 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
วาระที ่4 ผลการด าเนินงานระหว่างปี 2562 
1. การบริหารงาน 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบียนครัง้แรก ชื่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการวิทยาลยัวิชาการศึกษา จ ากดัสินใช”้ เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285 มีสมาชิกเริ่มตน้ 
65 คน   
 สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 52 ปี ในวันที่ 2 มกราคม 
2563 และจะเป็นกา้วต่อไป ในปีที่ 53 ที่จะใหค้วามมั่นคงทัง้สหกรณแ์ละสมาชิก 
ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2562 มีก าไรสุทธิ 461,296,547.02 บาท ลดลงจากปี 2561 (462,831,949.68 บาท) 
จ านวน 1,535,402.66 บาท เน่ืองจากตน้ปี 2561 สหกรณไ์ดป้รบัอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าขึน้มาก นอกจากตาม
ภาวะตลาดแลว้ ก็ยงัเพื่อผลประโยชนใ์หแ้ก่สมาชิก ซึ่งดอกเบีย้ดงักล่าวมาครบก าหนดช าระในเดือนกุมภาพนัธ ์2562 
เป็นจ านวนสูงเกือบ 60 ลา้นบาท (ประมาณ 57.8 ลา้นบาท) ซึ่งถา้เป็นการจ่ายดอกเบีย้เงินฝากตามปรกติ จะอยู่ที่
ประมาณ 15 ลา้นบาท สหกรณก์็จะมีรายไดท้ี่จะมาจดัสรรก าไรเพิ่มไดป้ระมาณ 45 ลา้นบาท 
แต่จากรายไดใ้นปีนีแ้มต้  ่ากว่าเดิม สหกรณ์ไดจ้ัดสรรก าไรใหแ้ก่สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็น
จ านวนเงิน 399,624,088.25 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.63 ของก าไรสทุธิ 

 

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์      
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั  ไดจ้่ายเงินทนุ

สาธารณประโยชน ์ ประจ าปี 2562  รวมทัง้สิน้  4,305,180.00 บาท  ประกอบดว้ย 
2.1   สมาชิกถึงแก่กรรม 46 ราย 
2.2   ในกรณีที่คู่สมรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม 159 ราย 
2.3   สนบัสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลยั   
2.4   เงินบรจิาคหรือเงินช่วยเหลือทั่วไป  
2.5   ช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบสาธารณภยั  
2.6   จ่ายทุนการศกึษาบุตรสมาชิก 958 ราย 
2.7   จ่ายเงินรางวลัปรญิญาตรีใบแรก 41 ราย  

 

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก เป็นจ านวนเงิน 8,362,095.94 บาท    
3.1 งานเลีย้งรบัรองและมอบของที่ระลกึแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ  
3.2 จ่ายเงินสงเคราะหก์รณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลสมาชิก     
3.4 จ่ายเงินบ าเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี   
3.5 จ่ายเงินบ าเหน็จเกือ้กลู(อาวโุส) 

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา        
คณะกรรมการด าเนินการ ไดป้ฏิบติัตามแผนงานประจ าปี 2562 ที่เสนอต่อที่ประชมุใหญ่ไวค้รบทุกรายการ 
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5. จ านวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2562        
1. จ านวนสมาชิก ทัง้หมด     จ านวน 12,433 คน 
2. จ านวนสมาชิก    จ านวน 12,274 คน 
3. จ านวนสมาชิก สมทบ   จ านวน      159 คน 
4. จ านวนสมาชิกที่มีหนีก้บัสหกรณ ์     จ านวน   6,827 คน หรือรอ้ยละ 55.62 
5. จ านวนสมาชิกที่ไม่มีหนีก้บัสหกรณ ์ จ านวน   5,447 คน หรือรอ้ยละ 44.38 

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระที ่5 เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ  

ในปี 2562   มีกรรมการด าเนินการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 7 คน  
ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ใหต้ัง้คณะกรรมการสรรหา ท า

หนา้ที่ด  าเนินการจดัการสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการท่ีหมดวาระ  
 คณะกรรมการสรรหา ไดด้ าเนินการใหม้ีการลงคะแนนสรรหาเมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผลการ
ลงคะแนนสรรหา มีผูไ้ดร้บัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. นายสมชาย ไกรสงัข ์           หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. นางนงนารถ ชยัรตัน ์              หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. นางบษุกร สวิุสทุธิ์   หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. นายเกษม บณุยวชัระ  หน่วยมหาวิทยาลยับรูพา 
5. นายรุง่รตัน ์ พระนาค  หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 
6. นายสวสัดิ์ วิชระโภชน ์  หน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
7. นายพีระ ทองมี   หน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

มติ ทีป่ระชุมมีมติเอกฉันทเ์ลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการทัง้ 7 คน   
ผลการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  
 

 ประธานกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 55 ไดก้ าหนดการประชมุเพื่อสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ 
คนต่อไป โดยไดเ้ชิญกรรมการด าเนินการท่ียงัอยู่ในวาระ และผูท้ี่ไดร้บัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 
2563 เขา้รว่มประชมุเมื่อวนัที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ 
ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการด าเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552   ของสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ  จ ากดั เพื่อใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เลือกตัง้เป็นประธานกรรมการด าเนินการ  

ที่ประชมุมีมติใหเ้สนอ นายสมชาย ไกรสังข ์  เป็นประธานกรรมการ ประจ าปี 2563 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกนายสมชาย ไกรสังข ์เป็นประธานกรรมการ 
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วาระที ่6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2562 
นายวิทศั วฒันศกัดิ ์ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์  ไดร้ายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

 สรุปผลการตรวจสอบ 
 - การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบรอ้ยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีมีครบถว้นถูกตอ้ง 
 - การเงิน เอกสารประกอบการรบั – จ่ายเงิน มีครบถว้น ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได ้
 - การใหเ้งินกู ้ ค าขอกูเ้งิน หนงัสือสญัญากูเ้งิน หนงัสือค า้ประกนัเงินกู ้และหลกัประกนัเงินกู ้มีครบถว้น  
   ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินกูไ้ด ้
(รายละเอียดอยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 หนา้ที่ 35 - 38) 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 
 
วาระที ่7 พิจารณา งบการเงนิ งบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2562 

นายมนตรี   ช่วยช ูผูส้อบบญัชีสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ส าหรบัปีทางบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ติดภารกิจ จึงมอบให ้นางเบญญาภา  สินประสงค ์ผูช้่วยผูส้อบบญัชีสหกรณ ์รายงาน
ผลการสอบบญัชี ประจ าปี 2562 ประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทนุ 
งบกระแสเงินสด 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน    
โดยสรุปผลสอบบญัชีสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ส าหรบัปีทางบญัชี 
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

  ทนุเรือนหุน้ที่ช  าระเต็มมลูค่าแลว้ 6,145,660,670.00  
  เงินรบัฝาก 8,543,176,251.79 
  ทนุส ารอง 647,125,087.78 
  ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ     88,993,590.82 
  ก าไรสทุธิประจ าปี 461,296,547.02 
  รวมทนุด าเนินการของสหกรณ ์ 15,959,082,292.31 

(รายละเอียดอยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 หนา้ที่ 40 - 69) 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
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วาระที ่8 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ปี 2562  
สหกรณ ์มีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 461,296,547.02 บาท   
ไดจ้ดัสรรก าไร ตามขอ้บงัคบั ของสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ดงันี ้

  จ านวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 
1 ทนุส ารอง       46,569,658.77  10.06 
2 เงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย              30,000.00  0.01 
3 เงินปันผล (5.68 %)     335,706,394.50  71.18 
4 เงินเฉลี่ยคืน (20.00 %)       63,917,693.75  13.61 
5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที่       12,052,800.00  2.64 
6 ทนุสาธารณประโยชน ์         2,000,000.00  1.19 
7 ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล         1,000,000.00  1.08 
8 ทนุสะสมใหม้ีส  านกังาน/สาขา              10,000.00  0.22 
9 ทนุสะสมกองทนุบ าเหน็จหุน้              10,000.00  0.01 

   100.00 
 (เป็นเงินสว่นที่คืนใหส้มาชิกโดยตรง 399,624,088.25 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 86.63 ของก าไรสทุธิ) 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
 
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผล เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณม์ีทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล จ านวน 33,018,300.81 บาท (สามสิบ
สามลา้นหนึ่งหมื่นแปดพนัสามรอ้ยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)์  

ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ จากการประชมุครัง้ที่ 1/2563 วนัที่ 11 มกราคม 2563 เห็นชอบใหเ้สนอที่
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุติัใหถ้อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล จ านวน 19,000,000.00 
บาท (สิบเกา้ลา้นบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก ในอตัรารอ้ยละ 0.32 แห่งค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ของ
สมาชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ามสว่นแห่งระยะเวลา    
 เมื่อรวมกบัที่จดัสรรก าไรแลว้จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายใหแ้ก่สมาชิก ในอตัรารอ้ยละ 6.00 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพ่ือจ่ายเงนิปันผล
ให้แก่สมาชิก ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการเสนอ 
 
วาระที ่10 พิจารณาตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563   

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
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ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 พิจารณาใหน้ายวิทศั วฒันศกัดิ ์อาย ุ71 ปี    
เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจ าปี 2563 เป็นเวลา 1 ปี และอนมุติัค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 

เป็นจ านวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถว้น) 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้นายวิทัศ วัฒนศักดิ ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณป์ระจ าปี 2563 
และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เป็นจ านวนเงนิ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 
วาระที ่11 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ ์ส าหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 พิจารณาให ้บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดยนายมนตรี ช่วยช ู
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ส าหรับปีทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทั้งปี เป็นจ านวนเงิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ ากัด โดยนายมนตรี ช่วยชู  
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2563 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทั้งปี เป็นจ านวนเงิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 
วาระที ่12 พิจารณาก าหนดวงเงนิซ่ึงสหกรณอ์าจกู้ยืมได้ ประจ าปี 2563 

คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาความจ าเป็นในการส ารองเงินใหเ้กิดสภาพคลอ่ง เพื่อรองรบัการ
ใหบ้รกิารแก่สมาชิก ปัจจุบนัสหกรณม์ีทนุด าเนินการมากกว่าหนึ่งหมื่นลา้นบาท และมีเงินที่รบัฝากเป็นสว่นมาก 
 จึงก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืมได ้ประจ าปี 2563 เท่ากบัวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืมได ้ประจ าปี 2563   
เป็นจ านวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาทถว้น)  
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้สหกรณก์ าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ประจ าปี 2563 จ านวน 
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)  
 
วาระที ่13 พิจารณาประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2563 
 คณะกรรมการด าเนินการ เสนอประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 326,620,480.00 บาท  
(สามรอ้ยยี่สิบหกลา้นหกแสนสองหมื่นสี่รอ้ยแปดสิบบาทถว้น) สรุปตามหมวดหมู่ ดงันี ้
 รายการสรุป   
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ บาท รอ้ยละ 
 1.1 เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน      29,070,000.00       8.90  
 1.2 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร      38,168,780.00     11.67  
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 1.3 โครงการเพื่อสงัคมและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม           600,000.00       0.18  
 1.4 ค่าสาธารณูปโภค        1,500,000.00       0.46  
 1.5 การศึกษาและประชมุสมัมนา        2,100,000.00       0.64  
  รวม      71,438,780.00     21.85  
2 ดอกเบีย้จ่าย   
  ดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้ืม      40,300,000.00     12.34  
  รวม      40,300,000.00     12.34  
3 งบลงทุน      

 3.1 หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์        1,950,000.00       0.60  
 3.2 หมวดครุภณัฑ ์(เครื่องใชส้  านกังาน)        3,196,700.00       0.98  
 3.3 หมวดประชาสมัพนัธ ์(ค่าใชจ้่ายประชาสมัพนัธ)์           100,000.00       0.03  
 3.4 หมวดซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์และค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร ์        1,535,000.00       0.47  
 3.5 หมวดปรบัปรุงอาคาร(ก่อสรา้งต่อเติมปรบัปรุงส านกังาน)        4,100,000.00       1.26  
 3.6 หมวดท่ีดิน    204,000,000.00     62.47  
  รวม    214,881,700.00     65.81  

 (รายละเอียดอยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 หนา้ที่ 76 - 84) 
มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิ 
326,620,480.00 บาท (สามร้อยย่ีสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 
วาระที ่14 พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

พิจารณาแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ทัง้ฉบบั เพื่อให้
สะดวกในการตรวจสอบและอา้งอิง 
เหตผุลที่ขอแกไ้ข 
 เนื่องจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ ์มาแลว้ถึง 
11 ฉบบั เป็นเหตใุหบ้างครัง้เกิดการอา้งอิงขอ้บงัคบัสหกรณผ์ิดขอ้ คณะกรรมการด าเนินการจึงไดม้ีมติใหแ้กไ้ขและ
รวบรวมเป็นขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ จึงไดข้อมติจากที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2563 เพื่อ
ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั โดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณเ์สียทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบัใหม่นี ้
แทน (รายละเอียดตามหนงัสือรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563) 
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มติ ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ทั้งฉบับ 
 
วาระที ่15 เร่ือง อื่น ๆ 
นายเสรมิ ทศัศรี สมาชิกเลขที่ 960 008 004038  
ถาม จ านวนเงินรบัฝาก ในหนา้ 31 และหนา้ 37 ท าไมไม่สมัพนัธก์นั  

ในหนา้ 31 จ านวน 8,543,176,251.79 บาท 
ในหนา้ 37 จ านวน 8,673,962,855.99 บาท 

ตอบ ในหนา้ 31 เป็นจ านวนเงินที่แสดงจ านวนเงินฝากคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 
 ในหนา้ 37 เป็นจ านวนเงินที่แสดงจ านวนเงินที่ฝากทัง้ปี ยงัไม่ไดห้กัลบจ านวนเงินที่ถอนออกทัง้ปี 
  
ปิดประชุมเวลา 14.35 น. 
 
 
                

(นายเสถียร   อกัษรช)ู   (นายชาญวิทย ์  เทียมบญุประเสรฐิ) 
                                        กรรมการเลขานุการ                    ประธานกรรมการ  
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จ ำนวนสมำชิกทัง้หมด  เม่ือสิน้ปี  2563 12,682 คน
สมำชิกสำมัญ 12,519 คน
สมาชิกเม่ือสิน้ปี  2562 12,274 คน
สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งปี  2563 452 คน
สมาชิกออกระหวา่งปี  2563 207 คน
แยกเป็น    ลาออก   159 คน
                ใหอ้อก     10 คน
                เสยีชีวติ    38 คน
สมำชิกสมทบ      163 คน

จ ำนวนสมำชิกตำมหน่วย สมำชิก สมำชิกสมทบ
หน่วยมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ          4,408 คน          112 คน
หน่วยมหาวทิยาลยับรูพา          2,517 คน              - คน 
หน่วยมหาวทิยาลยัทกัษิณ             810 คน            41 คน
หน่วยมหาวทิยาลยันเรศวร          2,539 คน              6 คน
หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม          1,553 คน              4 คน
หน่วยมหาวทิยาลยัพะเยา             692 คน              - คน
   

                               สมำชิกเข้ำใหม่ - ออก ระหว่ำงปี 2563

วำระที่ 3
วาระที่ 3
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         วาระที ่ 4 
 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563 
 
1. การบริหารงาน 
 สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั จดทะเบียนครัง้แรก ชื่อ “สหกรณอ์อม
ทรพัยข์า้ราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จ ากดัสินใช”้ เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285  
สมาชิกเริ่มตน้ 65 คน และไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
จ ากดั” เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณม์ีส  านกังาน 7 แห่ง คือ 

(1) ที่มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  
(2) ที่มหาวิทยาลยับูรพา    จงัหวดัชลบรุี  
(3) ที่มหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ที่มหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ที่มหาวิทยาลยัมหาสารคาม    จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ที่อาคารสหกรณอ์อมทรพัย ์มศว องครกัษ ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ที่มหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 53 ปี ในวันที่ 2 
มกราคม 2564 และจะเป็นกา้วต่อไป ในปีที่ 54 ที่จะใหบ้รกิารสมาชิกดว้ยความมั่นคง 

ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2563 มีก าไรสทุธิ 398,155,307.04 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน
ประมาณ 63 ลา้นบาท เนื่องจากระหว่างปี 2563 สหกรณไ์ดป้รบัลดอตัราดอกเบีย้เงินกูส้มาชิก รอ้ยละ 
0.25 ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 รายไดจ้ากดอกเบีย้เงินใหส้มาชิกกูย้ืมลดไปจ านวนประมาณ 15 ลา้นบาท   
ปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินกูส้หกรณอ่ื์นระหว่างปี 2563 รายไดจ้ากดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมลดไปจ านวน
ประมาณ 20 ลา้นบาท ขาดทนุจากการปรบัมลูค่าหุน้ของชมุนมุสหกรณธ์นกิจไทย จ ากดั จ านวนประมาณ 
9 ลา้นบาท รวมถึงจากเหตกุารณข์องบริษัท การบินไทย จ ากดั ซึ่งเป็นรฐัวิสาหกิจ และสหกรณไ์ดล้งทนุใน
หุน้กูก้ารบินไทย จ านวน 425 ลา้นบาท เมื่อบรษิัท การบินไทย จ ากดั เขา้สูแ่ผนขอฟ้ืนฟูกิจการ จึงท าให้
รายไดจ้ากดอกเบีย้หุน้กู ้ขาดไปประมาณ 20 ลา้นบาท และจากการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด – 19 ก็ท าให้
การลงทนุของสหกรณส์ะดดุหยดุลง รายไดจ้ึงหายไปอีกส่วนหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ก็ไดจ้ัดสรรก าไรคืนใหแ้ก่สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน 
เป็นจ านวนเงิน 343,664,864.75 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 86.31 ของก าไรสทุธิ  
 

วาระที่ 4
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2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  จ ากดั  ไดพ้ิจารณา
จ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน ์ประจ าปี 2563 รวมทัง้สิน้ 4,381,975.00 บาท ดงันี ้

2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 40 ราย    เป็นจ านวนเงิน 1,665,000.00 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. นายประเสรฐิศิลป์ อรรฐาเมศร ์  35,000 บาท 
2. นายจิตต ์  หมวดสง  50,000 บาท  
3. นางวรรณี  ชาลี   50,000 บาท 
4. นายชม   ภมูิภาค   50,000 บาท 
5. นางสีอไุร  จิปิภพ   50,000 บาท 
6. นางประภาพนัธุ ์  กรโกสียกาจ  50,000 บาท 
7. นางสมหมาย  ขจรทรพัย ์  50,000 บาท 
8. นายสพุจน ์  ดวงเพ็ชร  50,000 บาท   
9. นายอภิธรรม  ก าแพงแกว้  40,000 บาท 
10. นายสพุฒัน ์  สอ่งแสงจนัทร ์  50,000 บาท 
11. น.ส.วิสนุตรี  ไทยนอ้ย  10,000 บาท 
12. นายสบุรรณ  มั่นจิตต ์  50,000 บาท 
13. นายมนสั  นิ่มนวล   50,000 บาท 
14. นายคอยรี  มีมซูอ   50,000 บาท 
15. นางบญุทิวา  อภิสิงห ์   50,000 บาท 
16. นางอญัชลี  มสุิกมาศ  50,000 บาท 
17. น.ส.จิราภรณ ์  ขวญัแกว้  30,000 บาท 
18. น.ส.กรรณิการ ์  ยกุติรตัน  50,000 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
19. นายใบ   เท่งเจียว  50,000 บาท 
20. น.ส.ปณุยรตัน ์  อนนัตพ์ฒันะบญุ 25,000 บาท 
21. น.ส.จรุีรตัน ์  สารรตัน ์  20,000 บาท 
22. นายสนั่น  ศรีจกัร ์   50,000 บาท 
23. นายสมหวงั  ใหญ่ชมุพร  50,000 บาท 
24. นางสมจิตต ์  ศรีรกัษ์   50,000 บาท 
25. น.ส.ร  าแพน  ฝอยหิรญั  50,000 บาท 
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26. นายบรรดาล  ตนัทา   25,000 บาท 
27. นายชนะ  ประณมศรี  50,000 บาท 
28. นางสนุี   สรสนัต ์   50,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
29. นายวชิรวิทย ์  จนัทรพ์ร  20,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
30. น.ส.กลุิสรา  นาแพร ่   25,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
31. นายประเสรฐิ  ถีราวฒุิ   50,000  บาท  
32. นางสวุิมล  อนวชัพนัธุ ์  50,000 บาท 
33. นายรณชยั  สคุนธะตามร ์  50,000 บาท 
34. นายเพิ่ม  จนัทมา   50,000 บาท 
35. นายสนุทรา  กลา้ณรงค ์  50,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
36. นายอไุร   จ า้แพงจนัทร ์  50,000 บาท 
37. น.ส.สพุรรณี  นดัสนัเทียะ  20,000 บาท 
38. น.ส.พรอ้มจิตร  ห่อนบญุเหิม  30,000  บาท 
39. นางไพฑรูย ์  บญุช ู   15,000  บาท 
40. นางพยงุ  วรบตุร   20,000 บาท 

2.2 ในกรณีทีคู่่สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม    
จ านวน  176  ราย     เป็นจ านวนเงิน    176,000 บาท 

2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในสหกรณอ์อมทรัพย ์มศว จ ากัด 
          เป็นจ านวนเงิน      25,000 บาท 

2.4 เงนิบริจาคสมทบทุนมูลนิธิประจ าปี   เป็นจ านวนเงิน      65,000 บาท 
มลูนิธิชยัพฒันา      10,000 บาท 
มลูนิธิอานนัทมหิดล      10,000 บาท 
มลูนิธิราชประชานเุคราะห ์     20,000 บาท 
มลูนิธิสายใจไทย      20,000 บาท 
สถานสงเคราะหน์ิธิวาสนะเวศม ์      5,000 บาท 

2.5 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้โรงเรียน เป็นจ านวนเงิน    302,300 บาท 
ก่อสรา้งอาคารโรงอาหาร พรอ้มชดุโต๊ะทานอาหาร ใหโ้รงเรียนบา้นนาเมือง  
ต าบลนครชมุ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 
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2.6 เงนิบริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาล   เป็นจ านวนเงิน    195,000 บาท 
ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ มศว องครกัษ์ 30,000 บาท 
โรงพยาบาลอุม้ผาง จงัหวดัตาก เพื่อซือ้เครื่องวดัสญัญาณชีพ 85,000 บาท 
มลูนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลยันเรศวรเพื่อซือ้อปุกรณแ์พทย ์ 30,000 บาท 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยับรูพาเพื่อซือ้เตียงผูป่้วย  50,000 บาท 

2.7 ทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
                                          เป็นจ านวนเงิน      30,000 บาท 

2.8 บริจาคซือ้เคร่ืองสูบน ้าทางการเกษตรให้สหกรณก์ารเกษตรเกาะตาล จ ากัด    
                   เป็นจ านวนเงิน    200,000 บาท 

2.9 เงนิบริจาค/สนับสนุน/ช่วยเหลือ   เป็นจ านวนเงิน    107,175 บาท 
2.10 เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1,073 ราย         เป็นจ านวนเงิน 1,489,000 บาท 
2.11 เงนิรางวัลปริญญาตรีใบแรก 51 ราย        เป็นจ านวนเงิน    127,500 บาท 

 
3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก  เป็นจ านวนเงนิ 8,044,447.52 บาท 

3.1 งานเลีย้งรบัรองและมอบของที่ระลกึแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ  ปี 2563 
จ านวน   130  ราย                                        จ านวนเงิน 387,197.52 บาท 
3.2 จ่ายเงินสงเคราะหก์รณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

            จ านวน  39 ราย                                        จ านวนเงิน 2,790,000.00 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1) นายประเสรฐิศิลป์ อรรฐาเมศร ์  
2) นายจิตต ์  หมวดสง 
3) นางวรรณี  ชาลี 
4) นายชม  ภมูิภาค  
5) นางสีอไุร  จิปิภพ  
6) นางประภาพนัธุ ์    กรโกสียกาจ 
7) นางสมหมาย ขจรทรพัย ์
8) นายอภิธรรม ก าแพงแกว้ 
9) นายสพุจน ์  ดวงเพ็ชร  
10) นายสพุฒัน ์      สอ่งแสงจนัทร ์  
11) นายสบุรรณ  มั่นจิตต ์  
12) นายคอยรี  มีมซูอ  
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13) นายมนสั       นิ่มนวล  
14) นางบญุทิวา  อภิสิงห ์  
15) นางอญัชลี  มสุิกมาศ 
16) น.ส.จิราภรณ ์ ขวญัแกว้ 
17) น.ส.กรรณิการ ์ ยกุติรตัน 
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
18) นายใบ  เท่งเจียว  
19) น.ส.ปณุยรตัน ์ อนนัตพ์ฒัน 
20) น.ส.จรุีรตัน ์  สารรตัน ์ 
21) นายสนั่น  ศรีจกัร ์
22) นายสมหวงั  ใหญ่ชมุพร 
23) นางสมจิตต ์  ศรีรกัษ์  
24) น.ส.ร  าแพน  ฝอยรหิญั  
25) นายบรรดาล ตนัทา  
26) นายชนะ  ประณมศรี 
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
27) นายวชิรวิทย ์     จนัทรพ์ร 
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 
28) น.ส.กลุิสรา  นาแพร ่  
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
29) นายประเสรฐิ ถีราวฒุิ   
30) นางสวุิมล  อนวชัพนัธุ ์
31) นายรณชยั  สคุนธะตามร ์  
32) นายเพิ่ม  จนัทมา  
33) นายสนุทรา  กลา้ณรงค ์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
34) นายถวิล  ลดาวลัย ์  
35) นายอไุร  จ า้แพงจนัทร ์  
36) น.ส.สพุรรณี  นดัสนัเทียะ  
37) น.ส.พรอ้มจิตร ห่อนบญุเหิม  
38)  นางไพฑรูย ์ บญุช ู  
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39) นางพยงุ  วรบตุร  
3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลสมาชิก     

 จ านวน  313  ราย                          จ านวนเงิน 192,750.00 บาท 
3.4 จ่ายเงินบ าเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี        

      จ านวน 338 ราย         จ านวนเงิน 2,334,500.00 บาท 
3.5 จ่ายเงินบ าเหน็จเกือ้กลู(อาวโุส) 

              จ านวน 219 ราย                                        จ านวนเงิน 2,340,000.00 บาท 
 

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
(1) ประชมุสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 

  คณะกรรมการและเจา้หนา้ที่สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  จ ากดั 
 ไดจ้ดัประชมุเพื่อแจง้ผลการด าเนินการและฟังความคิดเห็นจากสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 
 จงัหวดัพิษณโุลก  วนัที่ 11 สิงหาคม 2563   

(2) ประชมุสมัมนารว่มกบัหน่วยงานอื่น 
            สหกรณไ์ดใ้หค้วามรว่มมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ที่จดัโครงการใหก้ารศึกษาอบรมและประชมุ 
 สมัมนา โดยไดส้ง่กรรมการและหรือเจา้หนา้ที่สหกรณ ์และหรือผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อเสรมิความรู ้ 
 ความเขา้ใจ ระบบ ระเบียบปฏิบติัใหม่ ๆ  เพื่อพฒันางานสหกรณ ์ ดงันี ้
          1.  โดยชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั                  จ านวน   2 โครงการ 
          2.  โดยชมรมเจา้หนา้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ                 จ านวน   1  โครงการ 
 3.  โดยชมุนมุสหกรณธ์นกิจไทย จ ากดั   จ านวน  1  โครงการ 
 4.  โดยชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย จ ากดั   จ านวน  1  โครงการ 
 

5. จ านวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2563 

 
(1) จ านวนสมาชิก 12,519 คน  

 
(2) จ านวนสมาชิก สมทบ 163 คน  

 
(3) จ านวนสมาชิกที่มีหนีก้บัสหกรณ ์ 6,805 คน หรือรอ้ยละ 54.36 

 (4) จ านวนสมาชิกทีไม่มีหนีก้บัสหกรณ ์ 5,714 คน หรือรอ้ยละ 45.64 
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 1 

 
วาระที่ 5 

 
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ปี 2564 

 

 ในปี 2563   มีกรรมการด าเนินการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 8 คน จากหน่วยต่าง ๆ ดงันี ้
หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. นายธาดาศกัดิ์ วชิรปรีชาพงษ์  ครบวาระที่ 1       
2. นายณฐัพฤทธ ์ แกว้พิบลูย ์  ครบวาระที่ 1      
3. นายเสถียร อกัษรชู   ครบวาระที่ 2  
4. นายอมรพงศ ์ สธุรรมรกัษ์  ครบวาระที่ 1     

หน่วยมหาวิทยาลยับรูพา  
5. นายใหม่ ภผูา   ครบวาระที่ 1  

หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 
6. นางชาดา กลิ่นเจรญิ  ครบวาระที่ 1   

หน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
7. นางพิทยาภรณ ์ ด ารงกลุรตัน ์  ครบวาระที่ 1      

หน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
8. นางพชัรนนัญ ศรีแก่นจนัทร ์  ครบวาระที่ 1 

ตามระเบียบว่าดว้ยคณะกรรมการด าเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ใหต้ัง้คณะกรรมการสรรหา 
ท าหนา้ที่ด  าเนินการจดัการสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการที่หมดวาระ ในวนัพฤหสับดีที่ 
26 พฤศจิกายน 2563  
 ผลการลงคะแนนสรรหา มีผูไ้ดร้บัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

1. นายชาญวิทย ์ เทียมบญุประเสรฐิ หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. นายธาดาศกัดิ์         วชิรปรีชาพงษ์  หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. นายพชรพล             คุม้จั่น       หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. นายบญัชา        นิ่มประเสรฐิ  หน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. นายไพบลูย ์  มณไฑวงศ ์  หน่วยมหาวิทยาลยับรูพา 
6. นายไพโรจน ์ เทพวลัย ์  หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร 
7. นางพชัรนนัญ ศรีแก่นจนัทร ์  หน่วยมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
8. นายครื่น  มณีโชติ   หน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

มติทีป่ระชุม   

วาระที่ 5
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ผลการสรรหาประธานกรรมการด าเนินการ  
 

 ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 55 ได้ก าหนดการประชุมเพื่อสรรหาต าแหน่งประธานกรรมการ
ด าเนินการ คนต่อไป โดยไดเ้ชิญกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ในวาระ และผูท้ี่ไดร้บัการสรรหาเป็นกรรมการ
ด าเนินการ ประจ าปี 2564 เขา้ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เพื่อเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหา
ต าแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ
สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด เพื่อใหท้ี่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เลือกตัง้
เป็นประธานกรรมการด าเนินการ  
 ที่ประชมุมีมติใหเ้สนอ นายชาญวิทย ์เทยีมบุญประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ ประจ าปี 2564 
 

มติทีป่ระชุม  
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วาระที่ 6

รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2563
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2563 

เรียน    ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 

                    ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี    เม่ือวนัท่ี  25  มกราคม  2563           ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผู-้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั    ส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2563  นั้น      ขา้พเจา้ไดท้ าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบ    ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุปดงัน้ี 
            1.   วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                         1.1     เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
                         1.2     เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   1.3     เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
                  2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
                   2.1    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
                   2.2    ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
                   2.3    ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
                         2.4    ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี  
                                  ก าหนดไว ้

  3. ผลการตรวจสอบ    
   3.1    ด้านบริหารงานท่ัวไป 
                การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย   แผนงาน   ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์    สามารถบริหารงานใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

   3.2   ด้านการเงิน                                                                                                              
                           การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิน 
ท่ีสหกรณ์ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ    เวน้แต่ในกรณีท่ีธนาคารหยดุท าการ  จึงจ าเป็นตอ้งเบิกเงินส ารองไวบ้ริการ
สมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงผูรั้บผิดชอบไดจ้ดัท ารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกคร้ัง 
                                 เงินสด   เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน   คงเหลือ ณ วนัส้ินปี   มียอดถูกตอ้งตรง
ตามบญัชี   สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจง้ยอดของธนาคาร 
                        3.3    ด้านบัญชี     
                                สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล   ซ่ึงพฒันา
โดย  บริษทัไอโซแคร์       ซิสเตมส์  จ ากดั    การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั     มีเอกสาร
หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้น  สมบูรณ์ 
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   3.4    ด้านเงินลงทุน    สหกรณ์ไดน้ าเงินไปลงทุนทั้งส้ินจ านวน 2,488,362,300.00 บาท จ าแนกได้
ดงัน้ี 
     (1)   หุน้กู ้               จ านวนเงิน       2,093,000,000.00    บาท 
     (2)   พนัธบตัร    จ านวนเงิน          130,000,000.00    บาท 
                    (3)   ถือหุ้นกบัสหกรณ์และบริษทัฯ จ านวนเงิน           265,362,300.00    บาท 
           การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย      ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ         

         3.5    ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
              ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกทั้งส้ิน จ านวน  2,873,464,750.00   บาท  จ าแนกไดด้งัน้ี
                    (1)    เงินกูฉุ้กเฉิน               จ านวนเงิน 732,132,150.00   บาท 
                    (2)    เงินกูส้ามญั          จ านวนเงิน       1,973,376,100.00   บาท 
                    (3)    เงินกูพ้ิเศษ    จ านวนเงิน          167,956,500.00   บาท  
                            วนัส้ินปีมีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือทั้งส้ิน   5,213,026,215.70    บาท   
         การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก    ลูกหน้ีแต่ละรายมีหลกัฐาน 
การเป็นหน้ีและการค ้าประกนัครบถว้น 

            3.6    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
            ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนจ านวน   2,752,500,000.00   บาท    วนัส้ินปีมียอด 
คงเหลือทั้งส้ิน จ านวน   3,723,628,530.88   บาท           
                  การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ    การส่งช าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่เป็นไปตามงวดท่ีก าหนดไว ้

                        3.7    ด้านเงินรับฝาก                                                                                                                                                                
                                  ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  6  ประเภท  ดงัน้ี                                                                                                                                                                                     

(1) เงินรับฝากประจ า  12   เดือน จ านวนเงิน 4,998,068,669.33         บาท
(2) เงินรับฝากประจ า  24   เดือน จ านวนเงิน 280,112,640.56            บาท
(3) เงินรับฝากสินทรัพยท์วี จ  านวนเงิน 153,909,400.00            บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 3 จ านวนเงิน 141,207.42                   บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์ จ  านวนเงิน 2,240,351,919.51         บาท
(6) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ จ านวนเงิน 3,367,530,346.18         บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวนเงิน 11,040,114,183.00       บาท

 
          การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภท   เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินท่ี
สหกรณ์ก าหนดไว ้
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                        3.8    ด้านทุนเรือนหุ้น 
        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จ านวน  452,539,370.00   บาท    จ่ายคืนค่าหุ้น 
จ านวน   108,480,170.00   บาท    ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี จ านวน  6,489,719,870.00   บาท  
         การเพิ่มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ และมติท่ีประชุม  
คณะกรรมการด าเนินการ 
               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน  452  คน  ลดลง  207  คน   คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  12,519  คน  
และสมาชิกสมทบ  163  คน  

   3.10     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
รายการ ตน้ปี เพ่ิมระหวา่งปี ลดระหวา่งปี คงเหลือส้ินปี

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 33,018,300.81      14,147,906.76      19,000,000.00      28,166,207.57
ทุนสาธารณประโยชน์ 14,590,617.25      2,000,000.00        4,381,975.00        12,208,642.25
ทุนสะสมจดัใหมี้ส านกังาน 28,191,000.00      10,000.00             559,936.00           27,641,064.00
ทุนสะสมกองทุนบ าเหน็จหุ้น 13,193,672.76      10,000.00             13,203,672.76      0.00

รวม 88,993,590.82      16,167,906.76      37,145,583.76      68,015,913.82

        การเพิ่มข้ึนและลดลง  เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่  ระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  การอนุมติัการใชจ่้ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้  
                        3.11  ด้านรายจ่าย                 
         ในระหวา่งปี   รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ   มติท่ีประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการด าเนินการ และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัไว ้             

  4.   สรุปผลการตรวจสอบ             -     
                      -  การบญัชี          การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั   เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี        
                                                  มีครบถว้น  ถูกตอ้ง 
                -  การเงิน             เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได ้
                -  การใหเ้งินกู ้     ค าขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือค ้าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนัเงินกู ้    
                                                  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินกูไ้ด ้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                                                    
                                                                                            (นายวทิศั     วฒันศกัด์ิ)                                                 
                                                                             ผูต้รวจสอบกิจการ 
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645   หมู่บา้นโชคชยัปัญจทรัพย ์
ซอยลาดพร้าว 80  ถนนลาดพร้าว 
แขวงวงัทองหลาง   เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 
วนัท่ี  11   มกราคม  2564 

 

 - 3 - 

                        3.8    ด้านทุนเรือนหุ้น 
        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จ านวน  452,539,370.00   บาท    จ่ายคืนค่าหุ้น 
จ านวน   108,480,170.00   บาท    ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี จ านวน  6,489,719,870.00   บาท  
         การเพิ่มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการถือหุน้ และมติท่ีประชุม  
คณะกรรมการด าเนินการ 
               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น  452  คน  ลดลง  207  คน   คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  12,519  คน  
และสมาชิกสมทบ  163  คน  

   3.10     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
รายการ ตน้ปี เพ่ิมระหวา่งปี ลดระหวา่งปี คงเหลือส้ินปี

ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 33,018,300.81      14,147,906.76      19,000,000.00      33,018,300.81      
ทนุสาธารณประโยชน์ 14,590,617.25      2,000,000.00        4,381,975.00        14,590,617.25      
ทนุสะสมจดัใหมี้ส านกังาน 28,191,000.00      10,000.00             559,936.00           28,191,000.00      
ทนุสะสมกองทนุบ าเหน็จหุน้ 13,193,672.76      10,000.00             13,203,672.76      13,193,672.76      

รวม 88,993,590.82      16,167,906.76      37,145,583.76      68,015,913.82      

        การเพิ่มขึ้นและลดลง  เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่  ระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ  การอนุมติัการใชจ่้ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้  
                        3.11  ด้านรายจ่าย                 
         ในระหวา่งปี   รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบ   มติท่ีประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการด าเนินการ และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บ
อนุมติัไว ้             

  4.   สรุปผลการตรวจสอบ             -     
                      -  การบญัชี          การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั   เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี        
                                                  มีครบถว้น  ถูกตอ้ง 
                -  การเงิน             เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได ้
                -  การใหเ้งินกู ้     ค  าขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือค ้าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนัเงินกู ้    
                                                  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินกูไ้ด ้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                                                    
                                                                                            (นายวิทศั     วฒันศกัด์ิ)                                                 
                                                                             ผูต้รวจสอบกิจการ 
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พิจารณา งบการเงิน ปี 2563
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ผลการด าเนินการในรอบปี 2562 สหกรณ์มีก าไรสุทธิ 398,155,307.04     บาท
จึงขอเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ ดงัน้ี  

จ านวนเงนิ (บาท) รอ้ยละ
1 ทุนส ารอง 40,000,442.29        10.05
2 เงนิบ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00             0.01
3 เงนิปันผล (4.80 %) 296,884,172.50      74.56
4 เงนิเฉลีย่คนื (14.00 %) 46,780,692.25        11.75
5 เงนิโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ 11,450,000.00        2.87
6 ทุนสาธารณประโยชน์ 1,000,000.00         0.25
7 ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 2,000,000.00         0.50
8 ทุนสะสมใหม้สี านักงาน/สาขา 10,000.00             0.01

100.00
การจดัสรรก าไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้บัประโยชน์ดงัน้ี  

  รอ้ยละ
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉล่ียคืน) 343,664,864.75  86.31
2 ใหส้มาชกิทางออ้ม (ทุนสาธารณฯ+เงนิรกัษาระดบั) 3,000,000.00  0.75
3 ทุนส ารองตามกฎหมายสหกรณ์ 40,000,442.29  10.05
4 เงนิโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ 11,450,000.00  2.87
5 ทุนสะสมใหม้สี านักงาน/สาขา 10,000.00  0.01
6 เงนิบ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.01

รวม 398,155,307.04  100.00

จดัสรรก าไร ประจ าปี 2563

วาระที่ 8
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วาระที ่9 

 
พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณม์ีทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล จ านวน 28,166,207.57 บาท 

(ยี่สิบแปดลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นหกพนัสองรอ้ยเจ็ดบาทหา้สิบเจ็ดสตางค)์  
ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ จากการประชมุครัง้ที่ 1/2564 วนัที่ 17 มกราคม 2564 เห็นชอบ

ใหเ้สนอที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัใหถ้อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล จ านวน 
18,500,000.00 บาท (สิบแปดลา้นหา้แสนบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก ในอตัรารอ้ยละ 
0.30 แห่งค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ามสว่นแห่งระยะเวลา    
 เมื่อรวมกบัที่จดัสรรก าไรแลว้จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายใหแ้ก่สมาชิก ในอตัรารอ้ยละ 5.10 
 
มติทีป่ระชุม 

 

วาระที่ 9
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วาระที ่10 

 
ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจ าปี 2564 

  
  

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาใหน้ายวิทศั วฒันศกัด ์อาย ุ72 ปี    

เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจ าปี 2564 เป็นเวลา 1 ปี และอนมุติัค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็นจ านวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถว้น) 
 
มติทีป่ระชุม 

วาระที่ 10
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วาระที ่11 
 

ตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ ์
  
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ขอเสนอ 
ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พิจารณาให ้บรษิัท มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จ ากดั  
โดยนายมนตรี  ช่วยชู ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ส าหรบัปีทางบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถว้น) 
 
มติทีป่ระชุม 
 

วาระที่ 11
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วาระที ่12 

 
ก าหนดวงเงนิกู้ยืมของสหกรณ ์

 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั ไดพ้ิจารณา

ความจ าเป็นในการส ารองเงินใหเ้กิดสภาพคลอ่ง เพื่อรองรบัการใหบ้ริการแกส่มาชิก เนื่องจากปัจจุบนั
สหกรณม์ีทนุด าเนินการมากกว่าหนึ่งหมื่นลา้นบาท และเป็นเงินที่รบัฝากจากสมาชิกประมาณเกา้
พนัลา้นบาท 

 

 จึงก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืมได ้ประจ าปี 2564   เท่ากบัวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืมได ้
ประจ าปี 2563   เป็นจ านวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาทถว้น)  
 
มติทีป่ระชุม 

วาระที่ 12
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วาระที่ 13

พิจารณาประมาณการรายจ่าย ประจำาปี 2564
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วาระที ่ 13

  
1 บาท รอ้ยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน 29,873,500.00            8.90                            
1.2 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 38,019,800.00            11.67                          
1.3 โครงการเพ่ือสงัคมและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 600,000.00                 0.18                            
1.4 คา่สาธารณปูโภค 1,500,000.00              0.46                            
1.5 การศกึษาและประชมุสมัมนา 2,100,000.00              0.64                            

รวม 72,093,300.00            21.85                          
2
 ดอกเบีย้จา่ยเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื 40,300,000.00            12.34                          

รวม 40,300,000.00            12.34                          
3  

3.1 หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์ 2,500,000.00              0.60                            
3.2 หมวดครุภณัฑ ์(เครือ่งใชส้  านักงาน) 2,945,200.00              0.98                            
3.3 หมวดประชาสมัพนัธ ์(คา่ใชจ้า่ยประชาสมัพนัธ์) 100,000.00                 0.03                            
3.4 หมวดซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์และคา่ลขิสทิธ์ิซอฟแวร์ 4,628,000.00              0.47                            
3.5 หมวดปรบัปรุงอาคาร(กอ่สรา้งตอ่เติมปรบัปรุงส  านักงาน) 4,900,000.00              1.26                            
3.6 หมวดที่ดิน 205,000,000.00          62.47                          

รวม 220,073,200.00          65.81                          
รวมทัง้หมด 332,466,500.00          100.00                        

 รายการ ประมาณการ จา่ยจรงิ ประมาณการ
ปี  2563 ปี  2563 ปี  2564

1
1.1 29,070,000.00            24,647,830.00            29,873,500.00            

 รวม 29,070,000.00            24,647,830.00            29,873,500.00            
1.2

1.2.1 หมวดคา่ใชจ้า่ย
คา่ลว่งเวลา 200,000.00                 94,795.00                   200,000.00                 
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 300,000.00                 300,000.00 300,000.00                 
คา่ตรวจสอบกิจการ 220,000.00                 220,000.00                 220,000.00                 
คา่ตอบแทนผูเ้ก็บเงินประจ าหน่วยที่หกัเงินสง่สหกรณ์ 720,000.00                 543,216.00                 720,000.00                 
คา่ตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ ์ 216,000.00                 96,000.00                   216,000.00                 
เงินประจ าต  าแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ระดบัสงู 924,000.00                 408,000.00                 924,000.00                 
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าส  านักงาน 576,000.00                 484,400.00                 576,000.00                 
คา่ตอบแทนที่ปรกึษาทางกฎหมาย 240,000.00                 0.00 240,000.00                 
คา่ตอบแทนที่ปรกึษาทางไอที (IT) 120,000.00                 0.00 120,000.00                 
คา่เบีย้ประชมุ 864,000.00                 666,200.00                 864,000.00                 

รวม 4,380,000.00              2,812,611.00              4,380,000.00              

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2564

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร

เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน

สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากัด

รายละเอียดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบีย้จ่าย

งบลงทุน
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1.2.2 หมวดวสัดุ
เครือ่งเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00                 177,676.57                 400,000.00                 
ของใชส้  านักงาน 500,000.00                 379,554.58                 500,000.00                 

รวม 900,000.00                 557,231.15                 900,000.00                 
1.2.3 หมวดคา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 6,045,000.00              5,836,994.73              6,265,000.00              
สนับสนนุสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000.00              1,298,300.00              1,800,000.00              
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑส์  านักงาน 200,000.00                 132,287.22                 250,000.00                 
คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มยานพาหนะ 170,000.00                 140,120.16                 170,000.00                 
คา่ใชจ้า่ยเครือ่งถา่ยเอกสาร 50,000.00                   5,868.42                     -                              
คา่บรกิารรายปี/รายเดือน 2,188,780.00              1,581,947.48              2,244,800.00              
คา่เบีย้ประกนัภยั 1,195,000.00              1,095,259.62              1,250,000.00              
เงินสมทบกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ 800,000.00                 647,583.00                 800,000.00                 
เงินประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน 500,000.00                 321,512.00                 500,000.00                 
คา่รบัรอง 500,000.00                 315,533.50                 500,000.00                 
คา่พาหนะ เบีย้เลีย้ง เชา่ที่พกั 1,600,000.00              1,163,105.24              1,600,000.00              
คา่ลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบรม 200,000.00                 27,800.00                   200,000.00                 
คา่จดัพิมพข์า่วสหกรณแ์ละระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000.00                 160,500.00                 250,000.00                 
คา่หนังสอืวารสารและหนังสอืพิมพ์ 60,000.00                   42,340.00                   60,000.00                   
คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 24,000.00                   21,600.00                   24,000.00                   
คา่ธรรมเนียมไปรษณีย ์ธนาคารและคา่ขนสง่ 390,000.00                 296,276.90                 390,000.00                 
คา่เชา่ที่พกัรายเดือน 50,000.00                   30,000.00                   50,000.00                   
คา่น า้มนัรถสหกรณแ์ละคา่ผา่นทาง 200,000.00                 70,586.70                   200,000.00                 
คา่ตรวจสอบหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 150,000.00                 57,600.00                   150,000.00                 
คา่ซอ่มแซมส านักงานสหกรณแ์ละสาขา 300,000.00                 254,690.00                 300,000.00                 
คา่ใชจ้า่ยหอ้งพกัสหกรณ-์กทม. 80,000.00                   30,062.00                   80,000.00                   
คา่ใชจ้า่ยบา้นพกัสหกรณ-์ระยอง 50,000.00                   20,131.00                   50,000.00                   
คา่ใชจ้า่ยบา้นพกัสหกรณ-์องครกัษ์ 200,000.00                 19,924.00                   200,000.00                 
คา่ภาษีที่ดิน 1,000.00                     561.17 1,000.00                     
คา่ภาษีรถยนตส์หกรณ์ 5,000.00                     1,900.00                     5,000.00                     
คา่ใชจ้า่ยส  าหรบัสมาชิก 8,500,000.00              8,044,447.52              8,500,000.00              
คา่ใชจ้า่ยส  าหรบัเจา้หนา้ที่ 2,900,000.00              2,754,428.96              2,900,000.00              
คา่เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,605,000.00              1,601,000.00 1,000,000.00              
คา่ชดุฟอรม์กรรมการ 50,000.00                   0.00 50,000.00                   
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 900,000.00                 49,000.00                   900,000.00                 
คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตลด็ 50,000.00                   1,315.00                     50,000.00                   

รวม 30,963,780.00            26,022,674.62            30,739,800.00            
1.2.4 หมวดงบกลาง

ส ารองจา่ยอ่ืนๆ 1,925,000.00              226,205.00                 2,000,000.00              
รวม 1,925,000.00              226,205.00                 2,000,000.00              
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1.3
โครงการเพ่ือสงัคมและอนรุกัษธ์รรมชาติ 600,000.00                 0.00 600,000.00                 

รวม 600,000.00                 0.00 600,000.00                 
1.4

คา่ไฟฟ้า-น า้ประปา-โทรศพัท์ 1,500,000.00              784,507.84 1,500,000.00              
รวม 1,500,000.00              784,507.84 1,500,000.00              

1.5
คา่ใชจ้า่ยในการศกึษาอบรมสมัมนา 2,100,000.00              651,243.00 2,100,000.00              

รวม 2,100,000.00              651,243.00 2,100,000.00              

2
ดอกเบีย้เบิกเกินบญัชี 300,000.00                 0.00 300,000.00                 
ดอกเบีย้จา่ยเงินกูย้มืระยะสัน้ 40,000,000.00            0.00 40,000,000.00            

รวม 40,300,000.00            0.00 40,300,000.00            

3
3.1 1,950,000.00              0.00 2,500,000.00              
3.2 3,196,700.00              422,609.10 2,945,200.00              
3.3 100,000.00                 3,000.00 100,000.00                 
3.4

1,535,000.00              300,000.00 4,628,000.00              
3.5 4,100,000.00              0.00 4,900,000.00              
3.6

 200,000,000.00          0.00 200,000,000.00          
 4,000,000.00              0.00 5,000,000.00              

รวม 214,881,700.00          725,609.10 205,000,000.00
รวมทัง้หมด 326,620,480.00        56,427,911.71          332,466,500.00        

 
 

   

ซือ้ที่ดินของสมาชิก(ที่ขายทอดตลาดและมีหนีต้อ่สหกรณ)์

ซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์คา่ลขิสทิธ์ิ และพฒันาระบบ

หมวดที่ดิน

หมายเหต ุ ประมาณการรายจา่ยที่ตัง้ไวนี้ ้ ขอถวัจา่ยทกุรายการ

หมวดปรบัปรุงอาคาร (กอ่สรา้งตอ่เติมปรบัปรุงส  านักงาน)

ซือ้ที่ดินหรอืที่ดินพรอ้มอาคารเพ่ือการลงทนุของสหกรณ์

หมวดซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์คา่ลขิสทิธ์ิ และพฒันาระบบ

โครงการเพ่ือสงัคมและอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้ม

คา่สาธารณปูโภค

การศกึษาและประชมุสมัมนา

ดอกเบีย้จ่าย

หมวดประชาสมัพนัธ ์(คา่ใชจ้า่ยประชาสมัพนัธ์)

งบลงทุน
หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์
หมวดครุภณัฑ ์(เครือ่งใชส้  านักงาน)
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หน่วย : บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

 1.1 29,873,500      
25,455,000       

1,050,000        
2,568,500         

800,000            
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38,019,800      

1.2.1 4,380,000         
1 คา่ลว่งเวลา 200,000        

การปฏิบตังิานนอกเวลาท าการและวนัหยดุราชการ
งานบรกิารหอ้งพกั และงานเรง่ดว่นตา่ง ๆ  

2 คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 300,000        
โดยผูส้อบบญัชีเอกชน  ทีก่รมตรวจบญัชีสหกรณร์บัรอง  

3 คา่ตรวจสอบกิจการ 220,000        
โดยผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์ทกุส  านกังานท าการ  

4 คา่ตอบแทนผูเ้ก็บเงินประจ าหน่วยทีห่กัเงินสง่สหกรณ์ 720,000        
 ในอตัราไมเ่กิน 4 บาท/คน/เดอืน

5 คา่ตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์  216,000       
สาธิตปทมุวนั วทิยาเขตพทัลงุ รพ.ชลประทาน และทีอ่ื่นๆ

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

ทีมี่อ  านาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสญัญา
ส านกังานและสาขา วนัละ 400 บาท/ตอ่ส  านกังาน

8 คา่ตอบแทนทีป่รกึษาทางกฎหมาย 240,000      
9 คา่ตอบแทนทีป่รกึษาทางไอที (IT) 120,000      

10 คา่เบีย้ประชมุ 864,000        
กรรมการด าเนินการและผูร้ว่มประชมุ 560,000       
กรรมการอ านวยการ 7 คน 84,000         
กรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์5 คน 45,000         
กรรมการเงินกูพิ้เศษ 5 คน 60,000         
กรรมการและอนกุรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 70,000        
กรรมการเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 45,000        

1.2.2 หมวดวสัดุ 900,000            
1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 400,000        

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2564

ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้งสหกรณ ์รวม 44 อตัรา

บ าเหน็จรายเดอืน
เจา้หนา้ทีใ่หม ่5 อตัรา ระดบับรหิารและขัน้ตน้

เงนิเดือนและเงนิบ าเหน็จรายเดือน

ปรบัปรุงเงินเดอืนคา่จา้งและคา่ครองชีพ

หมวดคา่ใชจ้า่ย

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจบุนั)
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หน่วย : บาท
รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2564

แบบฟอรม์ ใบค ารอ้ง ค าขอกูเ้งิน สญัญาเงินกูย้ืมตา่งๆ
รวมทัง้สมดุคูบ่ญัชีเงินฝาก  สลพิเงินฝาก และอ่ืนๆ

2 ของใชส้  านกังาน 500,000        
1.2.3 หมวดคา่ใชจ้า่ย 30,739,800       

1 คา่ใชจ้า่ยวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 6,265,000     
 - คา่รบัรองสมาชิก คา่เงินรางวลั และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ 500,000        
 - พิมพห์นงัสอืรายงานประจ าปี 95,000          
 - จา่ยเงินใหส้มาชิกสหกรณ ์จ านวนประมาณ 12,600 คน 5,670,000     
คนละ 450 บาท เพ่ือซือ้หุน้สหกรณ์

2 เงินสนบัสนนุสวสัดกิารมหาวทิยาลยั 1,800,000     
สหกรณใ์หต้ามจ านวนสมาชิก คนละประมาณ 100 บาท

3 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภณัฑส์  านกังาน 250,000        
4 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มยานพาหนะ  170,000       
5 คา่บรกิาร รายปี/รายเดอืน  2,244,800     

สว่นส านกังาน/รายปี
 - เครื่องปรบัอากาศ ทกุส  านกังาน 86,000         
 - เครื่องพิมพส์มดุคูฝ่าก 20,000        
 - เครื่องพิมพร์ายงาน 38,000        
 - เครื่องนบัธนบตัร  12  เครื่อง 48,000         
 - ลฟิท ์ทีส่  านกังาน มศว 40,000         
 - ก าจดัปลวก ทีส่  านกังานของสหกรณ์ 20,000        
คา่บ ารุงรกัษาระบบงาน/รายปี
คา่บรกิาร Appeon Annual Support 85,000        
คา่เชา่บรกิาร Visualization System (IDC TOT แจง้วฒันะ) 449,400      
คา่เชา่บรกิารใชง้านส ารองขอ้มลูระบบงานสหกรณ ์DR Site 282,500      
กรณีระบบงานหลกัขดัขอ้ง กบั บมจ.รโิก ้(ประเทศไทย)
คา่บรกิาร Firewall Fortigate 30D and Network System 58,000        
คา่บรกิารบ ารุงรกัษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 220,000      
คา่บรกิารบ ารุงรกัษาอปุกรณค์อมพิวเตอรส์  านกังาน 200,000      
คา่บรกิารตอ่อายแุละดแูลเวบ็ไซดส์หกรณ์ 20,000        
โปรแกรม AVG Antivirus 50 License อายงุาน 2 ปี 50,000        
คา่บรกิารอินเทอรเ์น็ต/รายปี/รายเดอืน
คา่บรกิาร แบบ Fix IP รองรบัระบบจดัเก็บ Log และ 102,000      
ระบบ Backup ขอ้มลูระบบงานสหกรณ ์ออนไลน์
ส  านกังาน มศว ประสานมิตร 12 28,200         
สาขา มศว องครกัษ์ 12 23,000         

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจบุนั)
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สาขามหาวทิยาลยับรูพา 12 23,000         
สาขามหาวทิยาลยัทกัษิณ 12 23,000         
สาขามหาวทิยาลยันเรศวร 12 15,500         
สาขามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 12 23,000         
สาขามหาวทิยาลยัพะเยา 12 27,000         
บา้นพกัสหกรณจ์งัหวดัระยอง 12 19,400         
คา่เชา่พืน้ทีโ่ฮสติง้ TOT IDC 12 343,800       

7 คา่เบีย้ประกนัภยั 1,250,000     
 - ประกนัเงินสดในส านกังานและสาขา 200,000        
 - ประกนัอคัคภียัส  านกังานและอาคาร 50,000          
 - ประกนัโจรกรรมทรพัยส์นิในส านกังานและสาขา 80,000          
 - ประกนัภยัรถยนต์ 30,000          
 - ประกนัอบุตัเิหต(ุหมู)่ ใหแ้ก่สมาชิก 800,000      
 - ประกนัชีวติ(หมู)่กรรมการและเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 90,000        

8 เงินสมทบกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ 800,000      
9 เงินประกนัสงัคมและกองทนุทดแทน 500,000        

10 คา่รบัรอง 500,000        
11 คา่พาหนะ เบีย้เลีย้ง คา่เชา่ทีพ่กั 1,600,000     

ส าหรบัคณะกรรมการด าเนินการ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ
หรอืการปฏิบตังิานนอกสถานที ่และคา่พาหนะเหมาจา่ย
ใหผู้จ้ดัการและผูจ้ดัการสาขา

12 คา่ลงทะเบยีนสมัมนาและฝึกอบอม 200,000        
ส าหรบัคณะกรรมการ เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์หรอืคนอ่ืน
ทีส่หกรณส์ง่ไปรว่มประชมุหรอืรบัการฝึกอบรม

13 คา่จดัพิมพข์า่วสหกรณแ์ละระเบยีบ ขอ้บงัคบั 250,000        
เพ่ือจดัสง่ใหส้มาชิก หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ประมาณ
4,000 ฉบบั/เดอืน รวมถึงการสง่ขา่วทาง SMS

14 คา่หนงัสอืวารสารและหนงัสอืพิมพ์ 60,000          
15 คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 24,000          
16 คา่ธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์และคา่ขนสง่ 390,000        
17 คา่เชา่ทีพ่กัรายเดอืน 50,000          

กรณีสง่เจา้หนา้ทีส่หกรณไ์ปประจ าส  านกังานสาขา
18 คา่น า้มนัรถสหกรณแ์ละคา่ผา่นทาง 200,000        
19 คา่ตรวจสอบหลกัทรพัยค์  า้ประกนั 150,000        
20 คา่ซอ่มแซมส านกังานสหกรณแ์ละสาขา 300,000        
21 คา่ใชจ้า่ยหอ้งพกัสหกรณ-์กทม. 80,000          

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจบุนั)
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22 คา่ใชจ้า่ยบา้นพกัสหกรณ-์ระยอง 50,000          
23 คา่ใชจ้า่ยบา้นพกัสหกรณ-์องครกัษ์ 200,000      
24 คา่ภาษีทีด่นิ 1,000          
25 คา่ภาษีรถยนตส์หกรณ์ 5,000           
26 คา่ใชจ้า่ยส  าหรบัสมาชิก 8,500,000     

 - ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก/ทนุส  าเรจ็ปรญิญาตรี
 - เงินบ าเหน็จสมาชิก และเงินบ าเหน็จอาวโุส
 - ชว่ยเหลอืสมาชิกทีป่ระสบภยัธรรมชาติ
 - ชว่ยเหลอืสมาชิกในการรกัษาพยาบาล
 - งานสมาชิกทีเ่กษียณอายกุารท างาน/ของทีร่ะลกึ  
 - เงินสงเคราะหใ์นกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

27 คา่ใชจ้า่ยส  าหรบัเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 2,900,000     
  - เงินทดแทน, เงินชว่ยเหลอืคา่ชดุท างาน
  - คา่รกัษาพยาบาล, เบีย้ขยนั  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินชว่ยเหลอืคา่เลีย้งดบูตุรและคา่เลา่เรยีนบตุร
 - เงินโบนสักลางปี

28 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,000,000   
29 ชดุกรรมการ 50,000        
30 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดี 900,000       

คดทีีย่งัด  าเนินการอยูแ่ละหรอืคดใีหม ่
31 คา่ใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 50,000        

1.2.4 หมวดงบกลาง 2,000,000        
 ส ารองจา่ยอ่ืน ๆ 2,000,000     

1.3  600,000           
500,000            
100,000           

1.4  1,500,000        
ส านกังานสหกรณ ์และส านกังานสาขา 900,000            
บา้นพกัสหกรณ ์จงัหวดัระยอง 200,000           
อาคารหอ้งพกั จงัหวดันครนายก 400,000           

1.5 2,100,000        
1 โครงการใหค้วามรูก้บัสมาชิกใหม่  5 300,000           
2 ประชมุสมัมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์  5 250,000           
3 ประชมุสมัมนาสมาชิกและทศันศกึษา  1-2 900,000           
4 สมัมนาคณะกรรมการด าเนินการ  1-2 150,000           
5 ประชมุสมัมนาเจา้หนา้ทีส่หกรณ ์  1-2 300,000           

โครงการอนรุกัษ ์และรกัษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

โครงการเพือ่สังคมและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
โครงการหลวงเพ่ือก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บนดอย (ตอ่เน่ือง)

การศึกษาและประชุมสัมมนา

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท)์

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจบุนั)
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6 ทศันศกึษา/ดงูานสหกรณใ์นตา่งประเทศ  1 200,000           

2. ดอกเบีย้จ่าย   
2.1 300,000           300,000           
2.2 40,000,000      40,000,000      

3. งบลงทุน  
3.1 2,500,000        

รถยนต ์(ตู)้ 7 ทีน่ั่ง 1 2,500,000        
3.2 2,945,200        

  474,200            
1 ระบบ IP Camera 4 CH พรอ้มกลอ้ง 4 ตวั ส าหรบั 5 สาขา 5 23,800        119,000      
2 ระบบ IP Camera 16 CH พรอ้มกลอ้ง 16 ตวั บา้นระยอง 1 104,000      104,000      
3 ระบบ IP Camera 32 CH พรอ้มกลอ้ง 20 ตวั ที ่ส านกังาน
 มศว ประสานมิตร และสาขา มศว องครกัษ์ 2 125,600      251,200       

 1,897,000        
1 คอมพิวเตอร ์Intel Core i5 RAM 8 GB ขนาด 20" 20 29,000        580,000      
2 เครื่องพิมพง์านสหกรณ ์Laser HP Pro 4 18,000        72,000        
3 เครื่องส  ารองไฟฟา้ ขนาด 2000 VA 4 25,000        100,000      
4 เครื่องส  ารองไฟฟา้ ขนาด 500-1000 VA 4 15,000        60,000        
5 เครื่องนบัธนบตัร 4 16,500        66,000        
6 อปุกรณป์อ้งกนั Firewall Fortigate ทีส่  านกังานใหญ่/สาขา 7 32,000        224,000      
7 ระบบไมคป์ระชมุ ส าหรบัหอ้งประชมุ (1ชดุ 16 เครื่อง) 1  450,000      
8 เครื่องสแกนลายนิว้มือ-ใบหนา้ เพ่ือบนัทกึเวลาท างาน 7 20,000        140,000      
9 เครื่องพิมพเ์อกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network) 1  85,000        

10 โทรศพัทมื์อถือส  าหรบักรรมการด าเนินการใหม่ 8 15,000        120,000      
144,000           

1 ส านกังานสหกรณอ์อมทรพัย ์มศว องครกัษ์ 4 18,000        72,000        
2 หอ้งพกัอาคารสหกรณอ์อมทรพัย ์มศว 4 18,000        72,000        

64,000             
 ทีส่  านกังานสหกรณฯ์ สาขามหาวทิยาลยัทกัษิณ 2 32,000        64,000        

152,000           
1 หอ้งพกัอาคารเก่าทีบ่า้นพกัสหกรณ ์จงัหวดัระยอง 14 8,000          112,000      
2 ในหอ้งพกั ทีอ่าคารสหกรณฯ์ มศว 5 8,000          40,000        

214,000           
1 ตูเ้ก็บเอกสาร 2 ประตู 2 8,000          16,000         

คอมพิวเตอร ์อปุกรณเ์สรมิ โทรศพัทมื์อถือ และแทปเลต็

เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บทีียู

เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บทีียู

เครื่องท าน า้อุน่พรอ้มตดิตัง้

ครุภณัฑ ์6 ส านกังาน

ดอกเบีย้จา่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้

หมวดครุภณัฑ ์(เครื่องใชส้  านกังาน)
ระบบกลอ้งวงจรปิด

ดอกเบีย้เบกิเกินบญัชี

หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจบุนั)
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2 ตูเ้ก็บแฟม้เอกสาร 40 ชอ่ง 2 8,000          16,000        
3 ชัน้เหลก็เก็บเอกสาร 4 ชัน้ 2 6,000          12,000          
4 เครื่องพิมพส์มดุคุฝ่าก เงินรบัฝาก 2 35,000        70,000          
5 เครื่องตรวจนบัธนบตัร 2 20,000        40,000        
6 เครื่องตรวจสอบลายมือช่ือ สมดุเงินรบัฝาก 4 2,500          10,000        
7 เกา้อีส้  านกังาน 10 5,000          50,000        

3.3 100,000           
คา่พฒันาเวบ็ไซตส์หกรณ ์(SWUTCC) ตอ่เน่ือง 50,000             
คา่ใชจ้า่ยประชาสมัพนัธท์ั่วไป 50,000             

3.4  4,628,000        
4,628,000        

1 Windows 10 Professional License 4 7,500          30,000         
2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc 10 2,500          25,000         
3 ตดิตัง้ระบบจดัเก็บขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอร ์แบบรวมศนูย์   30,000        
4 พฒันาระบบงานสหกรณ ์Web Application   4,243,000   
5 พฒันาขอ้มลูสหกรณ ์Mobile App. งวดสอง   300,000      
      

3.5 4,900,000        
1 ปรบัปรุงส  านกังานใหญ่ (ประสานมิตร) พรอ้มเฟอรนิ์เจอร ์ 2,500,000        
2 ปรบัปรุงหอ้งประชมุส  านกังานใหญ่ พรอ้มเฟอรนิ์เจอร ์ 2,000,000        
3 ปรบัปรุงหอ้งส  านกังานใหม ่สาขามหาวทิยาลยัทกัษิณ 400,000           
   

3.6 205,000,000    
1 ซือ้ทีด่นิหรอืทีด่นิพรอ้มอาคาร เพ่ือการลงทนุของสหกรณ์ 200,000,000    

เนือ้ที ่400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร
2 ซือ้ทีด่นิสมาชิก (ทีถ่กูขายทอดตลาดและมีหนีต้อ่สหกรณ์) 5,000,000        

รวมทัง้หมด 332,466,500    

หมวดทีด่ิน

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงส านักงาน)

ซอฟแวร์
หมวดซอฟแวรค์อมพิวเตอร ์ค่าลิขสิทธ์ิ และพัฒนาระบบ

หมวดประชาสัมพันธ ์(ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ)์

งบประมาณรายจ่าย (ปัจจบุนั)
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วาระที่ 14

เรื่อง อื่น ๆ



85ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2563

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รศ.ดร.วิชัย ชำานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
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ที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2563

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา
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ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2563

1.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

 1. นายกสิณ นวลทรง

2.	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	จังหวัดพัทลุง

 1. นางเจนจิรา วิศพันธุ์

3.	 โรงพยาบาลชลประทาน	จังหวัดนนทบุรี

 1. นางทิพวัลย์ นิมิตฤทธิ์

 2. นางสาวอรธิดา หอประเสริฐกิจ
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นายสมชาย	ไกรสังข์

ประธานกรรมการดำาเนินการ

นายธาดาศักดิ	์วชิรปรีชาพงษ์

รองประธาน คนที่ 1

นายเกษม	บุณยวัชระ

รองประธาน คนที่ 2

นางพิทยาภรณ	์ดำารงกุลรัตน์

รองประธาน คนที่ 3

นางชาดา	กลิ่นเจริญ

รองประธาน คนที่ 4

นางพัชรนันญ	ศรีแก่นจันทร์

รองประธาน คนที่ 5

คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 พ.ศ. 2563
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นางนงนารถ	ชัยรัตน์

กรรมการและเหรัญญิก

นายเสถียร	อักษรชู

กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพฤทธ	์แก้วพิบูลย์

กรรมการ

นายพีระ	ทองมี

กรรมการ

นายรุ่งรัตน์	พระนาค

กรรมการ

นายสวัสดิ	์วิชระโภชน์

กรรมการ

นายใหม	่ภูผา

กรรมการ

นายอมรพงศ์	สุธรรมรักษ์

กรรมการ

นางบุษกร	สุวิสุทธิ์

กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด

1

7

13

19

2 3 4

8 9 10

14 15 16

20 21 22
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17 18

5 6

สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผู้จัดการใหญ่

2. สุพร บวรวัฒนาโสภณ รองผู้จัดการใหญ่

3. โสภา ทองชัย รองผู้จัดการใหญ่

4. จิณห์ณิภา ดิลกมงคลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

5. เบญจวรรณ คำาแสนโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

6. ชวัล แตงน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

7. จุฬาลักษณ ์ แสงวันลอย เลขานุการผู้จัดการใหญ่

8. กนกนาถ สวัสดิมงคล หัวหน้างานการเงิน

9. ศุภิดา ลูกเสือ หัวหน้างานทะเบียนหุ้น

    และเงินกู้

10. กรวรรณ ยังน้อย งานบัญชี

11. พาขวัญ น้อยถนอม งานทะเบียนหุ้นและเงินกู้

12. ณัฐธภา เทียนทอง งานการเงิน

13. จุฑารัตน ์ แซ่อึ๊ง งานการเงิน

14. ปิยาณ ี ทองบ่อ งานธุรการ

15. พุทธิพัชร์ โชตินิธิธนาภรณ ์ งานสารบบ

16. วีรชิต ศรีมุข งานพัฒนาสารบบ

17. ณฐอร บุญพิลา เจ้าหน้าที่

    ช่วยงานสมาคมฯ

18. พลอยมณี พราวประพันธ ์ ลูกจ้างประจา

19. รัตนา ตันตะปาล ลูกจ้างประจา

20. สรเดช สวนสมัย ลูกจ้างประจา

21. สดใส ชัชวิล ลูกจ้างประจำา

    (จังหวัดระยอง)

22. ฮวด แซ่ซิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว

    (จังหวัดระยอง)

11 12
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1. มณฑา อ่ำาช้าง ผู้จัดการสาขา

2. กมลทิพย ์ ใจเจริญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ชโลพร ฉัตรกังวาลชัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ชลิดา  แดงสกุล 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. ชนัญชิดา แก้วงาม 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 เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 2

3

5

4

1 2
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โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจำาปี 2564

ศึกษาอบรม 1 

                                      
โครงการเพ่ือการศึกษาอบรม ประจ าปี 2564 

 
โครงการที ่1   "โครงการให้ความรู้กับสมาชิกใหม่" 

1. การด าเนินการ เป็นโครงการใหค้วามรูแ้ก่สมาชิกใหม่ ทกุหน่วยงานสหกรณ ์รวม 6 ครัง้  
2. หลักการและเหตุผล  

     การมีความรูค้วามเขา้ใจทางดา้นสหกรณท์ี่ถูกตอ้ง เป็นการสรา้งสมาชิกที่มีคณุภาพ 
3. วัตถุประสงค ์ 

(1) เสรมิความรูส้มาชิกที่มีอยู่แลว้ ใหม้ากขึน้ 
(2) สรา้งนกัสหกรณรุ์น่ใหม่ 
(3) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก   ในฐานะเจา้ของ ผูด้  าเนินงาน และผูใ้ชบ้รกิาร 
(4) สรา้งความเขา้ใจที่ดีระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

4. ลักษณะของโครงการ 
ใหค้วามรูท้างสหกรณแ์ก่สมาชิกใหม่และผูส้มคัรใหม่ ในการรว่มกิจกรรมกบัสหกรณ ์ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
     กรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ รว่มกบักรรมการด าเนินการแต่ละสาขา  

6. กลุ่มเป้าหมาย   
     สมาชิกใหม่และผูส้มคัรใหม่ และหรือสมาชิกผูส้นใจ ครัง้ละประมาณ 50-100 คน 
7. ระยะเวลา ใชเ้วลาไม่เกิน 2 วนั 
8. ประมาณการรายจ่าย  สหกรณส์นบัสนนุโครงการ 300,000 บาท  

(1) ค่าอาหาร, ค่าเอกสาร, ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่จ  าเป็น 
(2) ค่าเช่ายานพาหนะ และหรือที่พกั 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
(1) สมาชิกสหกรณท์ี่มีคณุภาพ 
(2) สมาชิกมีความเขา้ใจขบวนการสหกรณ ์เป็นเจา้ของ เป็นผูใ้ช ้และเป็นผูค้วบคมุ 
(3) สมาชิกที่มีคณุธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสตัย,์ เสียสละ, รบัผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได ้

 
โครงการที ่2 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ”์ 

1. การด าเนินการ สหกรณจ์ดัโครงการประชมุสมัมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปี ใน
ปีนี ้สหกรณพ์บสมาชิกทางภาคอิสาน ไดแ้ก่ หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม หรือหน่วยอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็น รวมถึงการประชุมสมัมนา
กรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ที่สหกรณท์ัง้หมดทุกหน่วยงาน 
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2. หลักการและเหตุผล การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทางดา้นสหกรณ ์เป็นการสรา้งสมาชิกใหม้ี
คณุภาพ โครงสรา้งหลกัของสหกรณ ์คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นทัง้เจา้ของ ผูด้  าเนินงาน 
และผูใ้ชบ้รกิารของสหกรณ ์ดงันัน้สมาชิกทัง้มวล จึงควรเขา้ใจบทบาทและหนา้ที่ของสมาชิก 

3. วัตถุประสงค ์ 
(1) เสรมิความรูส้มาชิกที่มีอยู่แลว้ ใหม้ากขึน้ 
(2) ใหส้มาชิกเขา้ใจระบบสหกรณม์ากขึน้ 
(3) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก ในฐานะเจา้ของ ผูด้  าเนินงาน และผูใ้ชบ้รกิาร 

4. ลักษณะโครงการ ประชมุสมัมนารว่มกนัระหว่างสมาชิก กรรมการด าเนินการ  และ
เจา้หนา้ที่สหกรณ ์  เพื่อรบัฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว่มกนั 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย ์จ านวน 50 - 100 คน 
6. ระยะเวลา  เวลารวมการเดินทางประมาณ 3 วนัต่อครัง้ จ านวน 1 – 2 ครัง้   
7. งบประมาณ     งบประมาณประจ าปี จ านวน 250,000 บาท  
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) สมาชิกสหกรณม์ีคณุภาพ และมีความเขา้ใจสหกรณม์ากขึน้ 
(2) สมาชิกมีคณุธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสตัย,์ เสียสละ, รบัผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได ้

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
 
โครงการที ่3   "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา" 

1. การด าเนินการ สหกรณจ์ดัประชมุสมัมนาและทศันศึกษาประจ าปี  ไดแ้ก่ 
(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหน่วย

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ ์จงัหวดันครนายก  
(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบุรี    
(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา และหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 
(4)  สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก และหน่วยมหาวิทยาลยัพะเยา 

จงัหวดัพะเยา  
(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

การจดัประชมุสมัมนาและทศันศึกษา อาจจดัสมัมนาใหแ้ต่ละหน่วย หรืออาจจดัสมัมนารว่มกนั
ตัง้แต่สองหน่วย หรือทกุหน่วยพรอ้มกนั  ก็ไดต้ามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่  

2. หลักการและเหตุผล  สหกรณจ์ะกา้วไปสู่ความส าเรจ็ตามอดุมการณไ์ดน้ัน้ สมาชิกตอ้งมี
ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการสหกรณ ์และการด าเนินงานตามขบวนการสหกรณ ์  
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3. วัตถุประสงค ์ 
(1) เพื่อใหส้มาชิกมีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการและอดุมการณ ์ 
(2) เพื่อใหส้มาชิกมีความพรอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลงในกิจการของสหกรณ ์
(3) เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกในมมุมองที่กวา้งไกล 

4. ลักษณะโครงการ   สหกรณเ์ชิญชวนสมาชิกเขา้รว่มประชมุสมัมนา เพื่อเสรมิความรูค้วาม
เขา้ใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ พรอ้มทัง้จดัทศันศกึษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย ์มศว จ ากดั หน่วยละไม่เกิน 40 คน 
6. ระยะเวลา  ใชเ้วลาประมาณ 3 - 5 วนัต่อครัง้ จ านวน 1 – 5 ครัง้  
7. งบประมาณ   สหกรณส์นบัสนนุค่าใชจ้่ายรวมแลว้ไม่เกิน 900,000 บาท  
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณม์ากขึน้ 
(2) สมาชิกเขา้ใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ ์

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์
 
โครงการที ่4   "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการด าเนินการ" 

1. การด าเนินการ  ประชมุสมัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ด าเนินการ เนื่องจากในแต่ละปีจะมีกรรมการที่ไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาใหม่ รว่มกบัเจา้หนา้ที่สว่น
ราชการทางสหกรณ ์เพื่อใหอ้ยู่ในกรอบของพระราชบญัญัติสหกรณ ์  

2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการด าเนินกิจการของสหกรณใ์นรอบปีที่ผ่านมา 
แกไ้ขในสว่นที่บกพรอ่ง และพฒันาสูส่หกรณช์ัน้น า 

3. วัตถุประสงค ์ 
(1) เสรมิความรูท้ี่มีอยู่แลว้ ใหม้ากขึน้ 
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหนา้ที่ของกรรมการด าเนินการ 
(3) ก าหนดโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ ์และทบทวนผลการด าเนินกิจการที่ผ่านมา 

4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการด าเนินการเขา้รว่มประชมุสมัมนาและศึกษาดงูาน 
5. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการ และผูร้บัเชิญที่เก่ียวขอ้ง 
6. ระยะเวลา  ใชเ้วลาประมาณ 3 – 5 วนั  
7. งบประมาณ   งบประมาณประจ าปี จ านวน 150,000 บาท  
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

(1) คณะกรรมการด าเนินการจะไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น รบัทราบปัญหาของแต่ละ
หน่วยงานแกไ้ขปัญหา และพฒันาสหกรณใ์หก้า้วไกลดว้ยความมั่นคง 
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(2) รบัทราบแนวทางใหม่ ๆ จากสว่นราชการที่เก่ียวขอ้งกบังานสหกรณ์ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์มศว จ ากดั 

 
โครงการที ่5   “ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าทีส่หกรณ”์ 

1. การด าเนินการ  ก าหนดประชมุสมัมนาใหก้ารศกึษาอบรมเจา้หนา้ที่สหกรณท์กุปี 
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานที่ปฏิบติัทัง้งานประจ าและงานบริการในรอบปีที่

ผ่านมา แกไ้ขในส่วนที่บกพร่องพรอ้มทัง้พฒันางานใหม่ ๆ ใหดี้ขึน้ 
3. วัตถุประสงค ์

(1) เพื่อเพิ่มพนูความรูท้างวิชาการใหแ้ก่เจา้หนา้ที่และลกูจา้งของสหกรณ์ 
(2) เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงและพฒันาการบริการ 

4. ลักษณะโครงการ  สมัมนาทบทวนงานประจ า, งานบรกิาร และศึกษาดงูาน  
5. กลุ่มเป้าหมาย  เจา้หนา้ที่สหกรณท์กุคน 
6. ระยะเวลา  ใชเ้วลาประมาณ 3 - 5 วนั  
7. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณประจ าปี จ านวน 300,000 บาท  
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ    พฒันางานประจ าควบคู่งานบรกิาร และพฒันาองคก์ร 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั 

 
โครงการที ่6   “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ ์ในต่างประเทศ” 

1. การด าเนินการ  สหกรณก์ าหนดโครงการทศันศกึษาศึกษาต่างประเทศ  
2. หลักการและเหตุผล  สหกรณจ์ะกา้วไปสู่ความส าเรจ็ตามอดุมการณไ์ด ้ สมาชิกตอ้งมี

ความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการสหกรณ ์และวิสยัทศันด์า้นอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย จึงควรมีโอกาสได้
ศกึษาดงูานและทศันศกึษาในต่างประเทศ เพื่อศกึษาและน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดความส าเรจ็  

3. วัตถุประสงค ์    เพิ่มพนูความรู ้ประสบการณ ์และปัญหาต่าง ๆ  
4. ลักษณะโครงการ     เพื่อศกึษาวิถีชีวิต สภาพภมูิประเทศ และดงูานสหกรณเ์มื่อมีโอกาส 
5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกไม่เกิน 40 คน กรรมการและเจา้หนา้ที่สหกรณ ์ไม่เกิน 10 คน 
6. ระยะเวลา               ใชเ้วลาประมาณ 5 - 6 วนั  
7. งบประมาณ  สหกรณส์นบัสนนุค่าใชจ้่าย เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท  
8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สมาชิกไดโ้อกาสจากการทศันศกึษา ไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้

มิตรภาพและความสามคัคี ไดศ้ึกษาธรรมชาติและสภาพความเป็นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้
น าไปประเมินผล เปรียบเทียบ และเกิดการพฒันาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินการรว่มกบักรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 ได้สนับสนุนเงินจ�านวน	 302,300.00	 บาท		
(สามแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)	 ให้แก่โรงเรียนบ้านนาเมือง	 ต�าบลนครชุม	 อ�าเภอนครไทย	 จังหวัดพิษณุโลก		
เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	 ชั้นเดียว	 ขนาดพื้นที่	 288	 ตารางเมตร	 (กว้าง	 12	 ยาว	 24	 เมตร)	 ด้วยงบประมาณ		
242,300.00	บาท	และจัดซื้อชุดโต๊ะทานอาหาร	จ�านวน	10	ชุด	เป็นจ�านวนเงิน	60,000.00	บาท	การก่อสร้าง	การจัดซื้อ
แล้วเสร็จ	จึงได้ก�าหนดวันส่งมอบให้โรงเรียน	ในวันที่	10	มีนาคม	2562	เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

งานส่งมอบ
อาคารโรงอาหารและชุดโต๊ะทานอาหาร
โรงเรียนบ้านนาเมือง
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 โดยนายสมชาย	 ไกรสังข์	ประธานกรรมการ	นายธาดาศักดิ์	 วชิรปรีชาพงศ์	และนางชาดา	
กลิ่นเจริญ	รองประธานกรรมการ	นายรุ่งรัตน์	พระนาค	กรรมการ	และเจ้าหน้าที่สหกรณ	์ได้ร่วมพิธีการ	ส่งมอบอาคาร
โรงอาหารและชุดโต๊ะทานอาหาร	ให้แก่ทางโรงเรียน	โดยมีผู้ร่วมรับมอบ	คือ
	 1.	 นายสมาน	เวียงปฏิ		รองผอ.สพป.พิษณุโลก	เขต	3
	 2.	 นายอุเทน	นะมิตร		ผอ.โรงเรียนบ้านนาเมือง
	 3.	 นายชูศักดิ์	พรวนทา		ผู้ใหญ่บ้านนาเมือง	ม.3
	 4.	 นายประสูตร	ศรีทอง		หัวหน้าส�านักนายก	อบต.	นาชุม
	 5.	 ดร.ประภาภร	ศิริกุลวัฒนาพร		ศึกษานิเทศก์	สพป.	เขต	3
	 6.	 ร.ต.ต.	ศรศักดิ์	ม่วงเฟือง		ตัวแทน	สภ.นครชุม
	 และ	ผู้อ�านวยการโรงเรียนต่างๆ	อีกหลายท่าน
	 สหกรณ์ได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่	จากทางโรงเรยีน	ผู้ปกครองเดก็นักเรียน	ชาวบ้านหมู่บ้านนครชมุ	และรบัชม
การแสดงของเดก็เลก็นกัเรยีนของโรงเรยีน	หลงัพธิส่ีงมอบแล้ว	ประธานกรรมการ	และรองผู้อ�านวยการ	สพป.	พษิณุโลก	
เขต	3	ได้ร่วมกนัปลกูต้นรวงผึง้	2	ต้น	เพือ่เป็น	ศริมิงคลของโรงเรียนต่อไป	จากน้ันได้ร่วมรับประทานอาหาร	ในโรงอาหาร
แห่งนี	้เป็นการใช้ประโยชน์ครั้งแรก	ด้วยความอบอุ่น
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ตำาบลมหาโพธิ อำาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.09 น.

ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาอเนกประสงค์ 
ณ วัดมหาโพธิเหนือ
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	 ได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธา	 จัดงาน
บุญกุศลโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	 เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลา
อเนกประสงค	์ณ	วัดมหาโพธิเหนือ	ต�าบลมหาโพธิ	อ�าเภอเก้าเลี้ยว	จังหวัดนครสวรรค	์วันที	่12	สิงหาคม	2563	(ตรงกับ
วันพุธ	แรม	8	ค�่า	เดือน	9	ปีชวด)	
		 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รกัษาประเพณอีนัดีงามของชาวพทุธและเพือ่รวบรวมปัจจยัอนัเป็นบริวารขององค์ผ้าป่า
สามัคคี	 เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาอเนกประสงค์	 ให้มีศาสนสถานท่ีเหมาะสมส�าหรับประกอบพิธีกรรมของสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนได้ใช้เป็นศูนย์กลางการท�ากิจกรรมของชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักของชาติสืบไป	ทั้งนี้	เงินบริจาคทั้งหมดทั้งสิ้น	สหกรณ์จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
	 สหกรณ์ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและอานุภาพแห่งบญุกศุลท่ีได้บ�าเพญ็แล้ว	จงเป็นพลวปัจจัย	อ�านวยผล
ให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ	 วรรณะ	 สุขะพละ	ปฎิภาน	 ธนสารสมบัติ		
ตลอดกาลนานเทอญ
	 การร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้	 ได้ผลส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี	 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น	 เป็นจ�านวนเงิน	
309,999.00	บาท	(สามแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
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วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนารถ (โรงละคร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาทุนของสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพ่ือความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางสหกรณ์
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
SWUTCC Toward Excellence Cooperative

พันธกิจ

วิสัยทัศน์




