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

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
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พระราชดำ�รัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9

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

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
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พระดำ�รัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด
เพื่อบำ�รุงตัวเอง
ให้เกิดความจำ�เริญในทางทรัพย์
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
ที่ สอ. มศว 00.004/2564 (ว)
6 มกราคม 2564
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564
เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 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�ำปี 2563
3. สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก ระหว่างปี 2563
4. ผลการด�ำเนินงานระหว่างปี 2563
5. เลือกตั้งประธานและกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในปี 2563
6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2563
7. พิจารณา งบการเงิน ปี 2563
8. พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2563
9. พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
10. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564
11. พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2564
  
12. พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2564
13. พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2564
14. เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนเชิญมา เพื่อเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย   ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด (สอ. มศว) ได้ดำ� เนินกิจการมาจนถึงปัจจุบนั
ครบรอบ 53 ปี เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ สหกรณ์มคี วามมัน่ คง เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า และ
ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องมาตามล�ำดับ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีสมาชิกและสมาชิกสมทบ
รวม 12,682 คน มีสินทรัพย์รวม 16,917.641,283.60 บาท และมีก�ำไรสุทธิ 398,115,307.04
บาท ซึ่งผลก�ำไรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19
ซึ่งระบาดไปทั่วโลก ท�ำให้มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการลงทุนของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ได้บริหารจัดการโดยยึดหลักการของสหกรณ์ มุ่งให้สมาชิก
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารกินดี อยูด่ ี ท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ตั้งใจ
และเอาใจใส่ ดังนัน้ สหกรณ์ จึงได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากมวลสมาชิก และสหกรณ์อนื่ ๆ ส่งผลให้
สอ. มศว มีผลการด�ำเนินการในรอบปีทผี่ า่ นมา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นสหกรณ์ระดับ “ดีเลิศ” นับเป็นปีทสี่ บิ เอ็ด ติดต่อกัน จึงขอให้สมาชิกทุกท่าน ร่วมกันแสดงความยินดี และ
ภาคภูมิใจในความส�ำเร็จดังกล่าวด้วย
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี มีความส�ำคัญต่อสมาชิกทุกคน เพราะคณะกรรมการด�ำเนินงาน
จะได้สรุปผลการด�ำเนินงานในรอบปี การเสนอโครงการในปีต่อไป พร้อมขออนุมัติ งบประมาณรายจ่าย
ในปีตอ่ ไป และเรือ่ งอืน่ ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และรับข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุม เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป
กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ทีป่ รึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งผู้ประสานงาน สหกรณ์
ที่มีส่วนร่วมธุรกิจให้การด�ำเนินกิจการมีความมั่นคงเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งสมาชิกและสหกรณ์
เป็นส�ำคัญ
ท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ จงดลบันดาลให้สมาชิก
สหกรณ์ทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว และสมหวังในสิ่งที่
พึงปรารถนาทุกประการ

ด้วยความปรารถนาดี
(นายสมชาย   ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
------------------------รายชื่อกรรมการทีเ่ ข้าประชุม
1. นายชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ
2. นายธาดาศักดิ์
วชิรปรีชาพงษ์
3. นายไพบูลย์
มณไฑวงศ์
4. นางสุนีย์
ลี่ไพบูลย์
5. นายสวัสดิ์
วิชระโภชน์
6. นายเสถียร
อักษรชู
7. นางชาดา
กลิ่นเจริญ
8. นายณัฐพฤทธ์
แก้วพิบลู ย์
9. นาง นงนารถ
ชัยรัตน์
10. นางพัชรนันญ
ศรีแก่นจันทร์
11. นางพิทยาภรณ์
ดารงกุลรัตน์
12. นายใหม่
ภูผา
13. นายอมรพงศ์
สุธรรมรักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธาน คนที่ 1
รองประธาน คนที่ 2
รองประธาน คนที่ 3
รองประธาน คนที่ 5
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสัญชัย
เตชะมนูญ
2. นายวิทศั
วัฒนศักดิ์
3. นางเบญญาภา
สินประสงค์
4. นางสาวฐิ ติรตั น์
ดีพ่มุ

ผูจ้ ดั การใหญ่สหกรณ์ฯ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีสหกรณ์

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
1
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นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่าขณะนีม้ ีสมาชิกลงชื่อเข้าประชุมแล้ว
จานวน 137 คน ครบตามข้อบังคับแล้ว จึงขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
1. สมาชิกถึงแก่กรรม ในระหว่างปี 2562 และเดือนมกราคม 2563 รวมเป็ นจานวน 52 ราย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 24 ราย
1. นายบรรจบ เนียมมณี
2. นายผาณิต
บิลมาศ
3. นายทองดี
อัฐเมือง
4. น.ส.ยุพิน
องคานนท์
5. นายวราวุธ
สุมน
6. นายแผน
เจียระนัย
7. นางเต็มดวง ใจเบิกบาน
8. นายแฉล้ม
กปิ่ นชรานนท์
9. นายอรุณ
ศรีทรัพย์
10. นายพิสณ
ั ห์ บุญปก
11. นางศรีนวล
มั่นเปล่ง
12. นายประพาศน์ พฤทธิประภา
13. นายอัครเดช อุดมชัชวาล
14. นายเลิศ
ชูนาค
15. นายวิรชั
วิหครัตน์
16. นางเอมวดี
ฉิมประภา
17. นางนันทนา วงษ์อินทร์
18. นายชวน
อินเทียน
19. นางวศิณีส ์
อิศรเสนาณอยุธยา
20. นางศิรริ ตั น์
เมธยาภา
21. นายทองหยิบ สุวรรณดี
22. นางวรรณี
ชาลี
23. นายจิตต์
หมวดสง
24. นายประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์
2
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หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 14 ราย
25. นางลิน้ จี่
ขาวผ่อง
26. นางณัฐนิช
โหมดเขียว
27. นายพิมล
นกเทียน
28. นางอัจฉรา
บริบรู ณ์
29. นายเฮียง
ศัทธาพงษ์
30. นายสายันต์ คุณทะนัง
31. นางศรีเพ็ญ เมืองคล้าย
32. นางสุปราณี ภู่สวุ รรณ
33. นายภักดี
ชาติอทุ ิศ
34. นางเฉลา
สันหกรณ์
35. นายใบ
เท่งเจียว
36. นางจุรีรตั น์
สารรัตน์
37. นางสาวปุณยรัตน์ อนันต์พฒ
ั นะบุญ
38. นายสนั่น
ศรีจกั ร
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 6 ราย
39. น.ส.พัชรี
รอดมณี
40. น.ส.สมศรี
อิงคนินนั ท์
41. นายชุมพณ กันทะ
42. น.ส.แสงทอง ปุระสุวรรณ์
43. นายสุรนิ ทร์ นิเวศณา
44. นางอาพร
สุวรรณศรี
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ราย
45. นายกาชัย
ตันติกาพงศ์
46. นายประเสริฐ ถีราวุฒิ
47. นายเพิ่ม
จันทมา
48. นายสุนทรา กล้าณรงค์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 ราย
49. นางสุภาภรณ์ เรืองไทย
50. นายถวิล
ลดาวัลย์
51. นายชื่น
ศรีเวียงยา
3
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52. นายอุไร
จา้ แพงจันทร์
ขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลัย 1 นาที
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ครบรอบ 52 ปี ในวันที่ 2 มกราคม 2563
3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ดาเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจาปี 2561 ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีเลิศ
ซึ่งเป็ นปี ท่ี 10 ติดต่อกัน
4. สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทุกคน
สหกรณ์เพิ่มหุน้ สะสมให้สมาชิกทุกคน ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ในปี 2562 คนละ 45 หุน้ เป็ นเงิน 450
บาท จานวน 12,274 คน เป็ นจานวนเงิน 5,523,300.00 บาท โดยจะโอนเข้าเงินสะสมค่าหุน้ ให้สมาชิกทุก
คนภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 วันเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2562 อยู่ในหนังสือประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด วันเสาร์ท่ี 25 มกราคม 2563 หน้า 12 - 23
มติ ทีป่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 วันเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2562
วาระที่ 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2562
ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
สิน้ ปี 2561
จานวนสมาชิก 12,165 คน
ระหว่างปี 2562
สมาชิกเข้าใหม่ 500 คน พ้นสมาชิกภาพ 239 คน
สิน้ ปี 2562
สหกรณ์มีสมาชิก
12,274 คน
สมาชิกสมทบ
159 คน
รวมเป็ นจานวนสมาชิก 12,433 คน
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 4 ผลการดาเนินงานระหว่างปี 2562
1. การบริหารงาน

4
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สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ม หาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบี ย นครัง้ แรก ชื่ อ “สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ข้าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จากัดสินใช้” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285 มีสมาชิกเริ่มต้น
65 คน
สหกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ดาเนินกิจการมาครบ 52 ปี ในวันที่ 2 มกราคม
2563 และจะเป็ นก้าวต่อไป ในปี ท่ี 53 ที่จะให้ความมั่นคงทัง้ สหกรณ์และสมาชิก
ผลการด าเนิ น งาน ณ สิ น้ ปี 2562 มี ก าไรสุท ธิ 461,296,547.02 บาท ลดลงจากปี 2561 (462,831,949.68 บาท)
จานวน 1,535,402.66 บาท เนื่องจากต้นปี 2561 สหกรณ์ได้ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจาขึน้ มาก นอกจากตาม
ภาวะตลาดแล้ว ก็ยงั เพื่อผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก ซึ่งดอกเบีย้ ดังกล่าวมาครบกาหนดชาระในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เป็ นจานวนสูงเกือบ 60 ล้านบาท (ประมาณ 57.8 ล้านบาท) ซึ่งถ้าเป็ นการจ่ายดอกเบีย้ เงินฝากตามปรกติ จะอยู่ท่ี
ประมาณ 15 ล้านบาท สหกรณ์ก็จะมีรายได้ท่จี ะมาจัดสรรกาไรเพิ่มได้ประมาณ 45 ล้านบาท
แต่จากรายได้ในปี นีแ้ ม้ต่ากว่าเดิม สหกรณ์ได้จัดสรรกาไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็ นเงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน เป็ น
จานวนเงิน 399,624,088.25 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 86.63 ของกาไรสุทธิ
2. การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ได้จ่ายเงินทุน
สาธารณประโยชน์ ประจาปี 2562 รวมทัง้ สิน้ 4,305,180.00 บาท ประกอบด้วย
2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 46 ราย
2.2 ในกรณีท่คี ่สู มรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม 159 ราย
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2.4 เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือทั่วไป
2.5 ช่วยเหลือสมาชิกผูป้ ระสบสาธารณภัย
2.6 จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 958 ราย
2.7 จ่ายเงินรางวัลปริญญาตรีใบแรก 41 ราย
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก เป็ นจานวนเงิน 8,362,095.94 บาท
3.1 งานเลีย้ งรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ผูเ้ กษียณอายุราชการ
3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
3.4 จ่ายเงินบาเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี
3.5 จ่ายเงินบาเหน็จเกือ้ กูล(อาวุโส)
4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการดาเนินการ ได้ปฏิบตั ิตามแผนงานประจาปี 2562 ที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไว้ครบทุกรายการ
5
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5. จานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2562
1. จานวนสมาชิก ทัง้ หมด
2. จานวนสมาชิก
3. จานวนสมาชิก สมทบ
4. จานวนสมาชิกที่มีหนีก้ บั สหกรณ์
5. จานวนสมาชิกที่ไม่มีหนีก้ บั สหกรณ์
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวน 12,433 คน
12,274 คน
159 คน
6,827 คน หรือร้อยละ 55.62
5,447 คน หรือร้อยละ 44.38

วาระที่ 5 เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ
ในปี 2562 มีกรรมการดาเนินการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 7 คน
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดาเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ตงั้ คณะกรรมการสรรหา ทา
หน้าที่ดาเนินการจัดการสรรหากรรมการดาเนินการแทนกรรมการดาเนินการที่หมดวาระ
คณะกรรมการสรรหา ได้ดาเนินการให้มีการลงคะแนนสรรหาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผลการ
ลงคะแนนสรรหา มีผไู้ ด้รบั การสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563 ดังนี ้
1. นายสมชาย ไกรสังข์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นางนงนารถ ชัยรัตน์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นางบุษกร สุวิสทุ ธิ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. นายเกษม บุณยวัชระ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
5. นายรุง่ รัตน์ พระนาค
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. นายพีระ ทองมี
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเอกฉันท์เลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการทัง้ 7 คน
ผลการสรรหาประธานกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ได้กาหนดการประชุมเพื่อสรรหาตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการ
คนต่อไป โดยได้เชิญกรรมการดาเนินการที่ยงั อยู่ในวาระ และผูท้ ่ไี ด้รบั การสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี
2563 เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหาตาแหน่งประธานกรรมการ
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดาเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จากัด เพื่อให้ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการดาเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้เสนอ นายสมชาย ไกรสังข์ เป็ นประธานกรรมการ ประจาปี 2563
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกนายสมชาย ไกรสังข์ เป็ นประธานกรรมการ
6
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วาระที่ 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2562
นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2562
สรุปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรียบร้อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถ้วนถูกต้อง
- การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินได้
- การให้เงินกู้ คาขอกูเ้ งิน หนังสือสัญญากูเ้ งิน หนังสือคา้ ประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้ มีครบถ้วน
ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกูไ้ ด้
(รายละเอียดอยู่ในหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 หน้าที่ 35 - 38)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณา งบการเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2562
นายมนตรี ช่วยชู ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ติดภารกิจ จึงมอบให้ นางเบญญาภา สินประสงค์ ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ รายงาน
ผลการสอบบัญชี ประจาปี 2562 ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยสรุปผลสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว

6,145,660,670.00

เงินรับฝาก

8,543,176,251.79

ทุนสารอง

647,125,087.78

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาปี

88,993,590.82
461,296,547.02

รวมทุนดาเนินการของสหกรณ์
15,959,082,292.31
(รายละเอียดอยู่ในหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 หน้าที่ 40 - 69)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สาหรับปี ทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

7
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วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2562
สหกรณ์ มีกาไรสุทธิประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 461,296,547.02 บาท
ได้จดั สรรกาไร ตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ดังนี ้
จานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
1 ทุนสารอง

46,569,658.77

10.06

30,000.00

0.01

335,706,394.50

71.18

4 เงินเฉลี่ยคืน (20.00 %)

63,917,693.75

13.61

5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

12,052,800.00

2.64

6 ทุนสาธารณประโยชน์

2,000,000.00

1.19

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล

1,000,000.00

1.08

8 ทุนสะสมให้มีสานักงาน/สาขา

10,000.00

0.22

9 ทุนสะสมกองทุนบาเหน็จหุน้

10,000.00

2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3 เงินปันผล (5.68 %)

0.01
100.00
(เป็ นเงินส่วนที่คืนให้สมาชิกโดยตรง 399,624,088.25 บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.63 ของกาไรสุทธิ)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีทนุ รักษาระดับอัตราเงินปันผล จานวน 33,018,300.81 บาท (สามสิบ
สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ จากการประชุมครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 เห็นชอบให้เสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จานวน 19,000,000.00
บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 0.32 แห่งค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของ
สมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เมื่อรวมกับที่จดั สรรกาไรแล้วจะเป็ นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 6.00
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติการให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่สมาชิก ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเสนอ
วาระที่ 10 พิจารณาตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2563
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
8
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ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 พิจารณาให้นายวิทศั วัฒนศักดิ์ อายุ 71 ปี
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2563 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั ิค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ
เป็ นจานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาปี 2563
และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เป็ นจานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
วาระที่ 11 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สาหรับปี ทางบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด โดยนายมนตรี ช่วยชู
ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญาต หมายเลข 3214 เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ส าหรับ ปี ท างบัญ ชี สิ ้น สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และอนุ มัติ ค่ าธรรมเนี ย มการตรวจสอบทั้ง ปี เป็ น จ านวนเงิ น
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด โดยนายมนตรี ช่วยชู
เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ป ระจ าปี 2563 และอนุ มั ติ ค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบทั้ งปี เป็ นจ านวนเงิน
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
วาระที่ 12 พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาปี 2563
คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาความจาเป็ นในการสารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการ
ให้บริการแก่สมาชิก ปัจจุบนั สหกรณ์มีทนุ ดาเนินการมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และมีเงินที่รบั ฝากเป็ นส่วนมาก
จึงกาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืมได้ ประจาปี 2563 เท่ากับวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืมได้ ประจาปี 2563
เป็ นจานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ประจาปี 2563 จานวน
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
วาระที่ 13 พิจารณาประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2563
คณะกรรมการดาเนินการ เสนอประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 326,620,480.00 บาท
(สามร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นสี่รอ้ ยแปดสิบบาทถ้วน) สรุปตามหมวดหมู่ ดังนี ้
รายการสรุป
1

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

บาท

ร้อยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน

29,070,000.00

8.90

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

38,168,780.00

11.67
9
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1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

600,000.00

0.18

1.4 ค่าสาธารณูปโภค

1,500,000.00

0.46

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

2,100,000.00

0.64

71,438,780.00

21.85

40,300,000.00

12.34

40,300,000.00

12.34

3.1 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (รถยนต์)

1,950,000.00

0.60

3.2 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (เครื่องใช้สานักงาน)

3,196,700.00

0.98

100,000.00

0.03

3.4 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

1,535,000.00

0.47

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงสานักงาน)

4,100,000.00

1.26

204,000,000.00

62.47

รวม
2

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายเงินเบิกเกินบัญชี-เงินกูย้ ืม
รวม

3

งบลงทุน

3.3 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)

3.6 หมวดที่ดิน

รวม 214,881,700.00 65.81
(รายละเอียดอยู่ในหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 หน้าที่ 76 - 84)
มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน
326,620,480.00 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านหกแสนสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
วาระที่ 14 พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ทัง้ ฉบับ เพื่อให้
สะดวกในการตรวจสอบและอ้างอิง
เหตุผลที่ขอแก้ไข
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ได้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ มาแล้วถึง
11 ฉบับ เป็ นเหตุให้บางครัง้ เกิดการอ้างอิงข้อบังคับสหกรณ์ผิดข้อ คณะกรรมการดาเนินการจึงได้มีมติให้แก้ไขและ
รวบรวมเป็ นข้อบังคับฉบับใหม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เพื่อ
ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับใหม่นี ้
แทน (รายละเอียดตามหนังสือรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563)
10
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มติ ทีป่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุ งข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ทั้งฉบับ
วาระที่ 15 เรื่อง อื่น ๆ
นายเสริม ทัศศรี สมาชิกเลขที่ 960 008 004038
ถาม จานวนเงินรับฝาก ในหน้า 31 และหน้า 37 ทาไมไม่สมั พันธ์กนั
ในหน้า 31 จานวน 8,543,176,251.79 บาท
ในหน้า 37 จานวน 8,673,962,855.99 บาท
ตอบ ในหน้า 31 เป็ นจานวนเงินที่แสดงจานวนเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี
ในหน้า 37 เป็ นจานวนเงินที่แสดงจานวนเงินที่ฝากทัง้ ปี ยังไม่ได้หกั ลบจานวนเงินที่ถอนออกทัง้ ปี
ปิ ดประชุมเวลา 14.35 น.

(นายเสถียร อักษรชู)
กรรมการเลขานุการ

(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
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วาระที่

วำระที่ 3

3

สมำชิกเข้ำใหม่ - ออก ระหว่ำงปี 2563
จำนวนสมำชิกทัง้ หมด เมื่อสิน้ ปี 2563
สมำชิกสำมัญ
สมาชิกเมื่อสิน้ ปี 2562
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2563
สมาชิกออกระหว่างปี 2563
แยกเป็ น ลาออก 159 คน
ให้ออก 10 คน
เสียชีวติ 38 คน
สมำชิกสมทบ
จำนวนสมำชิกตำมหน่วย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา

12,682 คน
12,519 คน
12,274 คน
452 คน
207 คน

163 คน
สมำชิก
สมำชิกสมทบ
4,408 คน
112 คน
2,517 คน
- คน
810 คน
41 คน
2,539 คน
6 คน
1,553 คน
4 คน
692 คน
- คน
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วาระที่

วาระที่ 4
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563

1. การบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด จดทะเบียนครัง้ แรก ชื่อ “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จากัดสินใช้” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285
สมาชิกเริ่มต้น 65 คน และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากัด” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518 ปัจจุบนั สหกรณ์มีสานักงาน 7 แห่ง คือ
(1) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(2) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
(3) ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
(4) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
(5) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(6) ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(7) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ดาเนินกิจการมาครบ 53 ปี ในวันที่ 2
มกราคม 2564 และจะเป็ นก้าวต่อไป ในปี ท่ี 54 ที่จะให้บริการสมาชิกด้วยความมั่นคง
ผลการดาเนินงาน ณ สิน้ ปี 2563 มีกาไรสุทธิ 398,155,307.04 บาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน
ประมาณ 63 ล้านบาท เนื่องจากระหว่างปี 2563 สหกรณ์ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ มาชิก ร้อยละ
0.25 ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2563 รายได้จากดอกเบีย้ เงินให้สมาชิกกูย้ ืมลดไปจานวนประมาณ 15 ล้านบาท
ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ หกรณ์อ่นื ระหว่างปี 2563 รายได้จากดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมลดไปจานวน
ประมาณ 20 ล้านบาท ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด จานวนประมาณ
9 ล้านบาท รวมถึงจากเหตุการณ์ของบริษัท การบินไทย จากัด ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ได้ลงทุนใน
หุน้ กูก้ ารบินไทย จานวน 425 ล้านบาท เมื่อบริษัท การบินไทย จากัด เข้าสูแ่ ผนขอฟื ้ นฟูกิจการ จึงทาให้
รายได้จากดอกเบีย้ หุน้ กู้ ขาดไปประมาณ 20 ล้านบาท และจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด – 19 ก็ทาให้
การลงทุนของสหกรณ์สะดุดหยุดลง รายได้จึงหายไปอีกส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ก็ได้จัดสรรกาไรคืนให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็ นเงิ นปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน
เป็ นจานวนเงิน 343,664,864.75 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 86.31 ของกาไรสุทธิ
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2. การใช้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ได้พิจารณา
จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2563 รวมทัง้ สิน้ 4,381,975.00 บาท ดังนี ้
2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 40 ราย
เป็ นจานวนเงิน 1,665,000.00 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นายประเสริฐศิลป์
อรรฐาเมศร์
35,000 บาท
2. นายจิตต์
หมวดสง
50,000 บาท
3. นางวรรณี
ชาลี
50,000 บาท
4. นายชม
ภูมิภาค
50,000 บาท
5. นางสีอไุ ร
จิปิภพ
50,000 บาท
6. นางประภาพันธุ์
กรโกสียกาจ
50,000 บาท
7. นางสมหมาย
ขจรทรัพย์
50,000 บาท
8. นายสุพจน์
ดวงเพ็ชร
50,000 บาท
9. นายอภิธรรม
กาแพงแก้ว
40,000 บาท
10. นายสุพฒ
ั น์
ส่องแสงจันทร์
50,000 บาท
11. น.ส.วิสนุ ตรี
ไทยน้อย
10,000 บาท
12. นายสุบรรณ
มั่นจิตต์
50,000 บาท
13. นายมนัส
นิ่มนวล
50,000 บาท
14. นายคอยรี
มีมซู อ
50,000 บาท
15. นางบุญทิวา
อภิสิงห์
50,000 บาท
16. นางอัญชลี
มุสิกมาศ
50,000 บาท
17. น.ส.จิราภรณ์
ขวัญแก้ว
30,000 บาท
18. น.ส.กรรณิการ์
ยุกติรตั น
50,000 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
19. นายใบ
เท่งเจียว
50,000 บาท
20. น.ส.ปุณยรัตน์
อนันต์พฒ
ั นะบุญ
25,000 บาท
21. น.ส.จุรีรตั น์
สารรัตน์
20,000 บาท
22. นายสนั่น
ศรีจกั ร์
50,000 บาท
23. นายสมหวัง
ใหญ่ชมุ พร
50,000 บาท
24. นางสมจิตต์
ศรีรกั ษ์
50,000 บาท
25. น.ส.ราแพน
ฝอยหิรญ
ั
50,000 บาท
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26. นายบรรดาล
ตันทา
25,000 บาท
27. นายชนะ
ประณมศรี
50,000 บาท
28. นางสุนี
สรสันต์
50,000 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
29. นายวชิรวิทย์
จันทร์พร
20,000 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
30. น.ส.กุลิสรา
นาแพร่
25,000 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
31. นายประเสริฐ
ถีราวุฒิ
50,000 บาท
32. นางสุวิมล
อนวัชพันธุ์
50,000 บาท
33. นายรณชัย
สุคนธะตามร์
50,000 บาท
34. นายเพิ่ม
จันทมา
50,000 บาท
35. นายสุนทรา
กล้าณรงค์
50,000 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
36. นายอุไร
จา้ แพงจันทร์
50,000 บาท
37. น.ส.สุพรรณี
นัดสันเทียะ
20,000 บาท
38. น.ส.พร้อมจิตร
ห่อนบุญเหิม
30,000 บาท
39. นางไพฑูรย์
บุญชู
15,000 บาท
40. นางพยุง
วรบุตร
20,000 บาท
2.2 ในกรณีทคี่ ู่สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม
จานวน 176 ราย
เป็ นจานวนเงิน 176,000 บาท
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด
เป็ นจานวนเงิน 25,000 บาท
2.4 เงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิประจาปี
เป็ นจานวนเงิน 65,000 บาท
มูลนิธิชยั พัฒนา
10,000 บาท
มูลนิธิอานันทมหิดล
10,000 บาท
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
20,000 บาท
มูลนิธิสายใจไทย
20,000 บาท
สถานสงเคราะห์นิธิวาสนะเวศม์
5,000 บาท
2.5 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้โรงเรียน เป็ นจานวนเงิน 302,300 บาท
ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร พร้อมชุดโต๊ะทานอาหาร ให้โรงเรียนบ้านนาเมือง
ตาบลนครชุม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
28

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564

2.6 เงินบริจาคสมทบทุนให้โรงพยาบาล
เป็ นจานวนเงิน 195,000 บาท
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว องครักษ์ 30,000 บาท
โรงพยาบาลอุม้ ผาง จังหวัดตาก เพื่อซือ้ เครื่องวัดสัญญาณชีพ 85,000 บาท
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อซือ้ อุปกรณ์แพทย์ 30,000 บาท
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อซือ้ เตียงผูป้ ่ วย
50,000 บาท
2.7 ทอดผ้าป่ าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
เป็ นจานวนเงิน 30,000 บาท
2.8 บริจาคซือ้ เครื่องสูบน้าทางการเกษตรให้สหกรณ์การเกษตรเกาะตาล จากัด
เป็ นจานวนเงิน 200,000 บาท
2.9 เงินบริจาค/สนับสนุน/ช่วยเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 107,175 บาท
2.10 เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 1,073 ราย
เป็ นจานวนเงิน 1,489,000 บาท
2.11 เงินรางวัลปริญญาตรีใบแรก 51 ราย
เป็ นจานวนเงิน 127,500 บาท
3. การใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก
เป็ นจานวนเงิน 8,044,447.52 บาท
3.1 งานเลีย้ งรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ผเู้ กษียณอายุราชการ ปี 2563
จานวน 130 ราย
จานวนเงิน 387,197.52 บาท
3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
จานวน 39 ราย
จานวนเงิน 2,790,000.00 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1) นายประเสริฐศิลป์ อรรฐาเมศร์
2) นายจิตต์
หมวดสง
3) นางวรรณี
ชาลี
4) นายชม
ภูมิภาค
5) นางสีอไุ ร
จิปิภพ
6) นางประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
7) นางสมหมาย
ขจรทรัพย์
8) นายอภิธรรม
กาแพงแก้ว
9) นายสุพจน์
ดวงเพ็ชร
10) นายสุพฒ
ั น์
ส่องแสงจันทร์
11) นายสุบรรณ
มั่นจิตต์
12) นายคอยรี
มีมซู อ
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13) นายมนัส
นิ่มนวล
14) นางบุญทิวา
อภิสิงห์
15) นางอัญชลี
มุสิกมาศ
16) น.ส.จิราภรณ์
ขวัญแก้ว
17) น.ส.กรรณิการ์
ยุกติรตั น
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
18) นายใบ
เท่งเจียว
19) น.ส.ปุณยรัตน์
อนันต์พฒ
ั น
20) น.ส.จุรีรตั น์
สารรัตน์
21) นายสนั่น
ศรีจกั ร์
22) นายสมหวัง
ใหญ่ชมุ พร
23) นางสมจิตต์
ศรีรกั ษ์
24) น.ส.ราแพน
ฝอยริหญ
ั
25) นายบรรดาล
ตันทา
26) นายชนะ
ประณมศรี
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
27) นายวชิรวิทย์
จันทร์พร
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
28) น.ส.กุลิสรา
นาแพร่
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
29) นายประเสริฐ
ถีราวุฒิ
30) นางสุวิมล
อนวัชพันธุ์
31) นายรณชัย
สุคนธะตามร์
32) นายเพิ่ม
จันทมา
33) นายสุนทรา
กล้าณรงค์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34) นายถวิล
ลดาวัลย์
35) นายอุไร
จา้ แพงจันทร์
36) น.ส.สุพรรณี
นัดสันเทียะ
37) น.ส.พร้อมจิตร
ห่อนบุญเหิม
38) นางไพฑูรย์
บุญชู
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39) นางพยุง
วรบุตร
3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
จานวน 313 ราย
3.4 จ่ายเงินบาเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี
จานวน 338 ราย
3.5 จ่ายเงินบาเหน็จเกือ้ กูล(อาวุโส)
จานวน 219 ราย

จานวนเงิน 192,750.00 บาท
จานวนเงิน 2,334,500.00 บาท
จานวนเงิน 2,340,000.00 บาท

4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
(1) ประชุมสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ได้จดั ประชุมเพื่อแจ้งผลการดาเนินการและฟั งความคิดเห็นจากสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 11 สิงหาคม 2563
(2) ประชุมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานอื่น
สหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จดั โครงการให้การศึกษาอบรมและประชุม
สัมมนา โดยได้สง่ กรรมการและหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และหรือผูต้ รวจสอบกิจการ เพื่อเสริมความรู ้
ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตั ิใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ดังนี ้
1. โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
จานวน 2 โครงการ
2. โดยชมรมเจ้าหน้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 1 โครงการ
3. โดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
จานวน 1 โครงการ
4. โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด
จานวน 1 โครงการ
5. จานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2563
(1) จานวนสมาชิก
(2) จานวนสมาชิก สมทบ

12,519 คน
163 คน

(3) จานวนสมาชิกที่มีหนีก้ บั สหกรณ์

6,805 คน

หรือร้อยละ 54.36

(4) จานวนสมาชิกทีไม่มีหนีก้ บั สหกรณ์

5,714 คน

หรือร้อยละ 45.64
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วาระที่

วาระที่ 5

5

เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ปี 2564
ในปี 2563 มีกรรมการดาเนินการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 8 คน จากหน่วยต่าง ๆ ดังนี ้
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
ครบวาระที่ 1
2. นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบลู ย์
ครบวาระที่ 1
3. นายเสถียร
อักษรชู
ครบวาระที่ 2
4. นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
ครบวาระที่ 1
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
5. นายใหม่
ภูผา
ครบวาระที่ 1
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
6. นางชาดา
กลิ่นเจริญ
ครบวาระที่ 1
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. นางพิทยาภรณ์ ดารงกุลรัตน์
ครบวาระที่ 1
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
ครบวาระที่ 1
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดาเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ตงั้ คณะกรรมการสรรหา
ทาหน้าที่ดาเนินการจัดการสรรหากรรมการดาเนินการแทนกรรมการดาเนินการที่หมดวาระ ในวันพฤหัสบดีท่ี
26 พฤศจิกายน 2563
ผลการลงคะแนนสรรหา มีผไู้ ด้รบั การสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2564 ดังนี ้
1. นายชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นายธาดาศักดิ์
วชิรปรีชาพงษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. นายพชรพล
คุม้ จั่น
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. นายบัญชา
นิ่มประเสริฐ
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. นายไพบูลย์
มณไฑวงศ์
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
6. นายไพโรจน์
เทพวัลย์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นางพัชรนันญ
ศรีแก่นจันทร์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. นายครื่น
มณีโชติ
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติทปี่ ระชุม
1
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ผลการสรรหาประธานกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 55 ได้กาหนดการประชุมเพื่อสรรหาตาแหน่งประธานกรรมการ
ดาเนินการ คนต่อไป โดยได้เชิญ กรรมการดาเนินการที่ยังอยู่ในวาระ และผูท้ ่ีได้รบั การสรรหาเป็ น กรรมการ
ดาเนินการ ประจาปี 2564 เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหา
ตาแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 เลือกตัง้
เป็ นประธานกรรมการดาเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้เสนอ นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ ประจาปี 2564
มติทป่ี ระชุม

2
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รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2563
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6

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563
ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ นผู-้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 นั้น ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการ
เป็ นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กาหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป
การบริ หารงานของสหกรณ์เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์ สามารถบริ หารงานให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
3.2 ด้านการเงิน
การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิน
ที่สหกรณ์กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ เว้นแต่ในกรณีที่ธนาคารหยุดทาการ จึงจาเป็ นต้องเบิกเงินสารองไว้บริ การ
สมาชิกเกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ ซึ่งผูร้ ับผิดชอบได้จดั ทารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี มียอดถูกต้องตรง
ตามบัญชี สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร
3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ซึ่งพัฒนา
โดย บริ ษทั ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จากัด การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรี ยบร้อย เป็ นปัจจุบนั มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
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ดังนี้

3.4 ด้านเงินลงทุน สหกรณ์ได้นาเงินไปลงทุนทั้งสิ้ นจานวน 2,488,362,300.00 บาท จาแนกได้

(1) หุน้ กู้
จานวนเงิน 2,093,000,000.00 บาท
(2) พันธบัตร
จานวนเงิน
130,000,000.00 บาท
(3) ถือหุ้นกับสหกรณ์และบริ ษทั ฯ
จานวนเงิน
265,362,300.00 บาท
การลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

3.5 ด้านการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทั้งสิ้น จานวน 2,873,464,750.00 บาท จาแนกได้ดงั นี้
(1) เงินกูฉ้ ุกเฉิน
จานวนเงิน
732,132,150.00 บาท
(2) เงินกูส้ ามัญ
จานวนเงิน 1,973,376,100.00 บาท
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
จานวนเงิน
167,956,500.00 บาท
วันสิ้ นปี มีเงินให้กูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น 5,213,026,215.70 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ลูกหนี้แต่ละรายมีหลักฐาน
การเป็ นหนี้และการค้าประกันครบถ้วน
3.6 การให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อื่น
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นจานวน 2,752,500,000.00 บาท วันสิ้ นปี มียอด
คงเหลือทั้งสิ้ น จานวน 3,723,628,530.88 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน และมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ การส่งชาระคืนเงินกูส้ ่วนใหญ่เป็ นไปตามงวดที่กาหนดไว้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

3.7 ด้านเงินรับฝาก
ระหว่างปี สหกรณ์รับฝากเงิน รวม 6 ประเภท ดังนี้
เงินรับฝากประจา 12 เดือน
จานวนเงิน
เงินรับฝากประจา 24 เดือน
จานวนเงิน
เงินรับฝากสิ นทรัพย์ทวี
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์
จานวนเงิน
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้ น
จานวนเงิน

4,998,068,669.33
280,112,640.56
153,909,400.00
141,207.42
2,240,351,919.51
3,367,530,346.18
11,040,114,183.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภท เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินที่
สหกรณ์กาหนดไว้
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3.8 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
ระหว่างปี สหกรณ์ระดมหุ ้นจากสมาชิก จานวน 452,539,370.00 บาท จ่ายคืนค่าหุ ้น
จานวน 108,480,170.00 บาท ทุนเรื อนหุ น้ คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จานวน 6,489,719,870.00 บาท
การเพิ่มหุ น้ และการจ่ายคืนค่าหุน้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการถือหุน้ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 452 คน ลดลง 207 คน คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี 12,519 คน
และสมาชิกสมทบ 163 คน
3.10 ด้ านทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
รายการ
ต้นปี
เพิ่มระหว่างปี
ลดระหว่างปี
คงเหลือสิ้นปี
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
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
ทุนสะสมจัดให้มีสานักงาน
28,191,000.00
10,000.00
559,936.00
27,641,064.00
ทุนสะสมกองทุนบาเหน็จหุ้น
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
การเพิ่มขึ้นและลดลง เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ ระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ การอนุมตั ิการใช้จ่ายเงินทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในระเบียบที่สหกรณ์กาหนดไว้
3.11 ด้ านรายจ่ าย
ในระหว่างปี รายจ่ายต่าง ๆ ได้จ่ายไปในกิจการของสหกรณ์ ชอบด้วยเหตุผลการจ่ายเป็ นไป
ตามระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดาเนินการ และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมตั ิไว้
4. สรุ ปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
มีครบถ้วน ถูกต้อง
- การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินได้
- การให้เงินกู้ คาขอกูเ้ งิน หนังสื อสัญญากูเ้ งิน หนังสื อค้ าประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้
มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินกูไ้ ด้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวิทศั วัฒนศักดิ์)
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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- การให้เงินกู้ คาขอกูเ้ งิน หนังสื อสัญญากูเ้ งิน หนังสื อค้าประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้
มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินกูไ้ ด้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวิทศั วัฒนศักดิ์)
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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645 หมู่บา้ นโชคชัยปัญจทรัพย์
ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
วันที่ 11 มกราคม 2564
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วาระที่

8

จัดสรรกาไร ประจาปี 2563
ผลการดาเนิ นการในรอบปี 2562 สหกรณ์ มีกาไรสุทธิ
จึงขอเสนอการจัดสรรกาไรสุทธิ ดังนี้

398,155,307.04 บาท
จานวนเงิน (บาท)
40,000,442.29
30,000.00
296,884,172.50
46,780,692.25
11,450,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
10,000.00

1 ทุนสารอง
2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3 เงินปั นผล (4.80 %)
4 เงินเฉลีย่ คืน (14.00 %)
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6 ทุนสาธารณประโยชน์
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
8 ทุนสะสมให้มสี านักงาน/สาขา

ร้อยละ
10.05
0.01
74.56
11.75
2.87
0.25
0.50
0.01
100.00

การจัดสรรกาไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้ บั ประโยชน์ ดงั นี้
1 ให้สมาชิ กทางตรง (เงิ นปันผล,เฉลี่ยคืน)
2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ)
3 ทุนสารองตามกฎหมายสหกรณ์
4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
5 ทุนสะสมให้มสี านักงาน/สาขา
6 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม

343,664,864.75
3,000,000.00
40,000,442.29
11,450,000.00
10,000.00
30,000.00
398,155,307.04

ร้อยละ
86.31
0.75
10.05
2.87
0.01
0.01
100.00
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วาระที่
วาระที่ 9

9

พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีทนุ รักษาระดับอัตราเงินปันผล จานวน 28,166,207.57 บาท
(ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ จากการประชุมครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 17 มกราคม 2564 เห็นชอบ
ให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จานวน
18,500,000.00 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ
0.30 แห่งค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เมื่อรวมกับที่จดั สรรกาไรแล้วจะเป็ นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 5.10
มติทปี่ ระชุม
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วาระที่

วาระที่ 10

10

ตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2564
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 พิจารณาให้นายวิทศั วัฒนศักด์ อายุ 72 ปี
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2564 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั ิค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็ นจานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุม
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วาระที่ 11

วาระที่

11

ตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
โดยนายมนตรี ช่ วยชู ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าต หมายเลข 3214 เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ส าหรับปี ทางบัญ ชี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2564 และอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ ปี เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุม

72

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564

1
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วาระที่ 12

12

กาหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ได้พิจารณา
ความจาเป็ นในการสารองเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก เนื่องจากปัจจุบนั
สหกรณ์มีทนุ ดาเนินการมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และเป็ นเงินที่รบั ฝากจากสมาชิกประมาณเก้า
พันล้านบาท
จึงกาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืมได้ ประจาปี 2564 เท่ากับวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืมได้
ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
มติทปี่ ระชุม
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วาระที่ 13
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2564
รายการสรุ ป
1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ

บาท

ร้อยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน

29,873,500.00

8.90

1.2 ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

38,019,800.00

11.67

600,000.00

0.18

1.4 ค่าสาธารณูปโภค

1,500,000.00

0.46

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

2,100,000.00

0.64

72,093,300.00

21.85

40,300,000.00

12.34

40,300,000.00

12.34

3.1 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (รถยนต์)

2,500,000.00

0.60

3.2 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (เครือ่ งใช้สานักงาน)

2,945,200.00

0.98

1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม

รวม
2 ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายเงินเบิกเกินบัญชี-เงินกูย้ มื
รวม
3 งบลงทุน

3.3 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จา่ ยประชาสัมพันธ์)
3.4 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ์ซอฟแวร์

100,000.00

0.03

4,628,000.00

0.47

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงสานักงาน)

4,900,000.00

1.26

205,000,000.00

62.47

220,073,200.00
332,466,500.00

65.81
100.00

3.6 หมวดที่ดิน
รวม
รวมทัง้ หมด
รายละเอียดตามรายการ
รายการ
1

ประมาณการ

จ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

29,070,000.00
29,070,000.00

24,647,830.00
24,647,830.00

29,873,500.00
29,873,500.00

ค่าล่วงเวลา

200,000.00

94,795.00

200,000.00

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

300,000.00

300,000.00

300,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการ

220,000.00

220,000.00

220,000.00

ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บเงินประจาหน่วยที่หกั เงินส่งสหกรณ์

720,000.00

543,216.00

720,000.00

ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานสหกรณ์

216,000.00

96,000.00

216,000.00

เงินประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ระดับสูง

924,000.00

408,000.00

924,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการประจาสานักงาน

576,000.00

484,400.00

576,000.00

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางกฎหมาย

240,000.00

0.00

240,000.00

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาทางไอที (IT)

120,000.00

0.00

120,000.00

864,000.00
4,380,000.00

666,200.00
2,812,611.00

864,000.00
4,380,000.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน
รวม
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
1.2.1 หมวดค่าใช้จา่ ย

ค่าเบีย้ ประชุม
รวม
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รายการ

ประมาณการ

จ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

1.2.2 หมวดวัสดุ
เครือ่ งเขียนแบบพิมพ์

400,000.00

177,676.57

400,000.00

ของใช้สานักงาน

500,000.00
900,000.00

379,554.58
557,231.15

500,000.00
900,000.00

ค่าใช้จา่ ยวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี

6,045,000.00

5,836,994.73

6,265,000.00

สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

1,750,000.00

1,298,300.00

1,800,000.00

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

200,000.00

132,287.22

250,000.00

ค่าบารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ

170,000.00

140,120.16

170,000.00

50,000.00

5,868.42

ค่าบริการรายปี /รายเดือน

2,188,780.00

1,581,947.48

2,244,800.00

ค่าเบีย้ ประกันภัย

1,195,000.00

1,095,259.62

1,250,000.00

เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

800,000.00

647,583.00

800,000.00

เงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน

500,000.00

321,512.00

500,000.00

ค่ารับรอง

500,000.00

315,533.50

500,000.00

1,600,000.00

1,163,105.24

1,600,000.00

ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึ กอบรม

200,000.00

27,800.00

200,000.00

ค่าจัดพิมพ์ขา่ วสหกรณ์และระเบียบ ข้อบังคับ

250,000.00

160,500.00

250,000.00

ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์

60,000.00

42,340.00

60,000.00

ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด

24,000.00

21,600.00

24,000.00

390,000.00

296,276.90

390,000.00

50,000.00

30,000.00

50,000.00

ค่านา้ มันรถสหกรณ์และค่าผ่านทาง

200,000.00

70,586.70

200,000.00

ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คา้ ประกัน

150,000.00

57,600.00

150,000.00

ค่าซ่อมแซมสานักงานสหกรณ์และสาขา

300,000.00

254,690.00

300,000.00

ค่าใช้จา่ ยห้องพักสหกรณ์-กทม.

80,000.00

30,062.00

80,000.00

ค่าใช้จา่ ยบ้านพักสหกรณ์-ระยอง

50,000.00

20,131.00

50,000.00

ค่าใช้จา่ ยบ้านพักสหกรณ์-องครักษ์

200,000.00

19,924.00

200,000.00

ค่าภาษี ที่ดิน

1,000.00

561.17

1,000.00

ค่าภาษี รถยนต์สหกรณ์

5,000.00

1,900.00

5,000.00

ค่าใช้จา่ ยสาหรับสมาชิก

8,500,000.00

8,044,447.52

8,500,000.00

ค่าใช้จา่ ยสาหรับเจ้าหน้าที่

2,900,000.00

2,754,428.96

2,900,000.00

ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

1,605,000.00

1,601,000.00

1,000,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

900,000.00

49,000.00

900,000.00

รวม

50,000.00
30,963,780.00

1,315.00
26,022,674.62

50,000.00
30,739,800.00

รวม

1,925,000.00
1,925,000.00

226,205.00
226,205.00

2,000,000.00
2,000,000.00

รวม
1.2.3 หมวดค่าใช้จา่ ย

ค่าใช้จา่ ยเครือ่ งถ่ายเอกสาร

ค่าพาหนะ เบีย้ เลีย้ ง เช่าที่พกั

ค่าธรรมเนียมไปรษณีย ์ ธนาคารและค่าขนส่ง
ค่าเช่าที่พกั รายเดือน

ค่าชุดฟอร์มกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

-

1.2.4 หมวดงบกลาง
สารองจ่ายอื่นๆ
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รายการ

ประมาณการ

จ่ายจริง

ประมาณการ

ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเพื่อสังคมและอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
รวม

600,000.00
600,000.00

0.00
0.00

600,000.00
600,000.00

รวม

1,500,000.00
1,500,000.00

784,507.84
784,507.84

1,500,000.00
1,500,000.00

ค่าใช้จา่ ยในการศึกษาอบรมสัมมนา
รวม

2,100,000.00
2,100,000.00

651,243.00
651,243.00

2,100,000.00
2,100,000.00

300,000.00

0.00

300,000.00

40,000,000.00
40,300,000.00

0.00
0.00

40,000,000.00
40,300,000.00

3.1 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (รถยนต์)

1,950,000.00

0.00

2,500,000.00

3.2 หมวดครุภณ
ั ฑ์ (เครือ่ งใช้สานักงาน)

3,196,700.00

422,609.10

2,945,200.00

3.3 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จา่ ยประชาสัมพันธ์)
3.4 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์ และพัฒนาระบบ

100,000.00

3,000.00

100,000.00

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์ และพัฒนาระบบ

1,535,000.00

300,000.00

4,628,000.00

4,100,000.00

0.00

4,900,000.00

ซือ้ ที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารเพื่อการลงทุนของสหกรณ์

200,000,000.00

0.00

200,000,000.00

ซือ้ ที่ดินของสมาชิก(ที่ขายทอดตลาดและมีหนีต้ อ่ สหกรณ์)
รวม
รวมทัง้ หมด

4,000,000.00
214,881,700.00

0.00
725,609.10

5,000,000.00
205,000,000.00

326,620,480.00

56,427,911.71

332,466,500.00

1.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า-นา้ ประปา-โทรศัพท์
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

2

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ เบิกเกินบัญชี
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน้
รวม

3

งบลงทุน

3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงสานักงาน)
3.6 หมวดที่ดิน

หมายเหตุ ประมาณการรายจ่ายที่ตงั้ ไว้นี ้ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน

29,873,500
25,455,000

ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างสหกรณ์ รวม 44 อัตรา
เจ้าหน้าทีใ่ หม่ 5 อัตรา ระดับบริหารและขัน้ ต้น

1,050,000

บาเหน็จรายเดือน

2,568,500

ปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างและค่าครองชีพ

800,000

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

38,019,800

1.2.1 หมวดค่าใช้จา่ ย

4,380,000

1 ค่าล่วงเวลา

200,000

การปฏิบตั งิ านนอกเวลาทาการและวันหยุดราชการ
งานบริการห้องพัก และงานเร่งด่วนต่าง ๆ
2 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

300,000

โดยผูส้ อบบัญชีเอกชน ทีก่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์รบั รอง
3 ค่าตรวจสอบกิจการ

220,000

โดยผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกสานักงานทาการ
4 ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บเงินประจาหน่วยทีห่ กั เงินส่งสหกรณ์

720,000

ในอัตราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน
5 ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานสหกรณ์

216,000

สาธิตปทุมวัน วิทยาเขตพัทลุง รพ.ชลประทาน และทีอ่ ื่นๆ
6 เงินประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง

924,000

7 ค่าตอบแทนกรรมการประจาสานักงาน

576,000

ทีม่ ีอานาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสัญญา
สานักงานและสาขา วันละ 400 บาท/ต่อสานักงาน
8 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษาทางกฎหมาย

240,000

9 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษาทางไอที (IT)

120,000

10 ค่าเบีย้ ประชุม

864,000

กรรมการดาเนินการและผูร้ ว่ มประชุม

560,000

กรรมการอานวยการ 7 คน

84,000

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน

45,000

กรรมการเงินกูพ้ ิเศษ 5 คน

60,000

กรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการดาเนินการ

70,000

กรรมการเฉพาะกิจตามความจาเป็ น

45,000
900,000

1.2.2 หมวดวัสดุ
1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

400,000
งบประมาณรายจ่าย (ปั จจุบนั )

78

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2564
หน่วย : บาท
แบบฟอร์ม ใบคาร้อง คาขอกูเ้ งิน สัญญาเงินกูย้ ืมต่างๆ
รวมทัง้ สมุดคูบ่ ญ
ั ชีเงินฝาก สลิพเงินฝาก และอื่นๆ
2 ของใช้สานักงาน

500,000

1.2.3 หมวดค่าใช้จา่ ย

30,739,800

1 ค่าใช้จา่ ยวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี

6,265,000

- ค่ารับรองสมาชิก ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ

500,000

- พิมพ์หนังสือรายงานประจาปี

95,000

- จ่ายเงินให้สมาชิกสหกรณ์ จานวนประมาณ 12,600 คน

5,670,000

คนละ 450 บาท เพือ่ ซือ้ หุน้ สหกรณ์
2 เงินสนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

1,800,000

สหกรณ์ให้ตามจานวนสมาชิก คนละประมาณ 100 บาท
3 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

250,000

4 ค่าบารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ

170,000

5 ค่าบริการ รายปี /รายเดือน

2,244,800

ส่วนสานักงาน/รายปี
- เครื่องปรับอากาศ ทุกสานักงาน

86,000

- เครื่องพิมพ์สมุดคูฝ่ าก

20,000

- เครื่องพิมพ์รายงาน

38,000

- เครื่องนับธนบัตร 12 เครื่อง

48,000

- ลิฟท์ ทีส่ านักงาน มศว

40,000

- กาจัดปลวก ทีส่ านักงานของสหกรณ์

20,000

ค่าบารุงรักษาระบบงาน/รายปี
ค่าบริการ Appeon Annual Support

85,000

ค่าเช่าบริการ Visualization System (IDC TOT แจ้งวัฒนะ)

449,400

ค่าเช่าบริการใช้งานสารองข้อมูลระบบงานสหกรณ์ DR Site

282,500

กรณีระบบงานหลักขัดข้อง กับ บมจ.ริโก้ (ประเทศไทย)
ค่าบริการ Firewall Fortigate 30D and Network System

58,000

ค่าบริการบารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

220,000

ค่าบริการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สานักงาน

200,000

ค่าบริการต่ออายุและดูแลเว็บไซด์สหกรณ์

20,000

โปรแกรม AVG Antivirus 50 License อายุงาน 2 ปี

50,000

ค่าบริการอินเทอร์เน็ต /รายปี /รายเดือน
ค่าบริการ แบบ Fix IP รองรับระบบจัดเก็บ Log และ

102,000

ระบบ Backup ข้อมูลระบบงานสหกรณ์ ออนไลน์
สานักงาน มศว ประสานมิตร

12

28,200

สาขา มศว องครักษ์

12

23,000

งบประมาณรายจ่าย (ปั จจุบนั )
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สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

12

23,000

สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ

12

23,000

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

12

15,500

สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

23,000

สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

12

27,000

บ้านพักสหกรณ์จงั หวัดระยอง

12

19,400

ค่าเช่าพืน้ ทีโ่ ฮสติง้ TOT IDC

12

343,800

7 ค่าเบีย้ ประกันภัย

1,250,000

- ประกันเงินสดในสานักงานและสาขา

200,000

- ประกันอัคคีภยั สานักงานและอาคาร

50,000

- ประกันโจรกรรมทรัพย์สนิ ในสานักงานและสาขา

80,000

- ประกันภัยรถยนต์

30,000

- ประกันอุบตั เิ หตุ(หมู)่ ให้แก่สมาชิก
- ประกันชีวติ (หมู)่ กรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

800,000
90,000

8 เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ

800,000

9 เงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน

500,000

10 ค่ารับรอง

500,000

11 ค่าพาหนะ เบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าทีพ่ กั

1,600,000

สาหรับคณะกรรมการดาเนินการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
หรือการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ และค่าพาหนะเหมาจ่าย
ให้ผจู้ ดั การและผูจ้ ดั การสาขา
12 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึ กอบอม

200,000

สาหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หรือคนอื่น
ทีส่ หกรณ์สง่ ไปร่วมประชุมหรือรับการฝึ กอบรม
13 ค่าจัดพิมพ์ขา่ วสหกรณ์และระเบียบ ข้อบังคับ

250,000

เพือ่ จัดส่งให้สมาชิก หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ประมาณ
4,000 ฉบับ/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS
14 ค่าหนังสือวารสารและหนังสือพิมพ์

60,000

15 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด

24,000

16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์ และค่าขนส่ง
17 ค่าเช่าทีพ่ กั รายเดือน

390,000
50,000

กรณีสง่ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ไปประจาสานักงานสาขา
18 ค่านา้ มันรถสหกรณ์และค่าผ่านทาง

200,000

19 ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์คา้ ประกัน

150,000

20 ค่าซ่อมแซมสานักงานสหกรณ์และสาขา

300,000

21 ค่าใช้จา่ ยห้องพักสหกรณ์-กทม.
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22 ค่าใช้จา่ ยบ้านพักสหกรณ์-ระยอง

50,000

23 ค่าใช้จา่ ยบ้านพักสหกรณ์-องครักษ์

200,000

24 ค่าภาษีทดี่ นิ

1,000

25 ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์

5,000

26 ค่าใช้จา่ ยสาหรับสมาชิก

8,500,000

- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/ทุนสาเร็จปริญญาตรี
- เงินบาเหน็จสมาชิก และเงินบาเหน็จอาวุโส
- ช่วยเหลือสมาชิกทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
- ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
- งานสมาชิกทีเ่ กษียณอายุการทางาน/ของทีร่ ะลึก
- เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
27 ค่าใช้จา่ ยสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

2,900,000

- เงินทดแทน, เงินช่วยเหลือค่าชุดทางาน
- ค่ารักษาพยาบาล, เบีย้ ขยัน และกรณีถึงแก่กรรม
- เงินช่วยเหลือค่าเลีย้ งดูบตุ รและค่าเล่าเรียนบุตร
- เงินโบนัสกลางปี
28 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

1,000,000

29 ชุดกรรมการ

50,000

30 ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี

900,000

คดีทยี่ งั ดาเนินการอยูแ่ ละหรือคดีใหม่
31 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด

50,000
2,000,000

1.2.4 หมวดงบกลาง
สารองจ่ายอื่น ๆ
1.3 โครงการเพือ่ สังคมและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม

2,000,000
600,000

ั นาเด็กเล็กบนดอย (ต่อเนื่อง)
โครงการหลวงเพือ่ ก่อสร้างศูนย์พฒ

500,000

โครงการอนุรกั ษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

100,000

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์)

1,500,000

สานักงานสหกรณ์ และสานักงานสาขา

900,000

บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง

200,000

อาคารห้องพัก จังหวัดนครนายก

400,000

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา

2,100,000

1 โครงการให้ความรู ก้ บั สมาชิกใหม่

5

300,000

2 ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์

5

250,000

3 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา

1-2

900,000

4 สัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ

1-2

150,000

5 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

1-2

300,000

งบประมาณรายจ่าย (ปั จจุบนั )
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รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2564
หน่วย : บาท
6 ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ

1

200,000

2. ดอกเบีย้ จ่าย
2.1 ดอกเบีย้ เบิกเกินบัญชี
2.2 ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ ืมระยะสัน้

300,000

300,000

40,000,000

40,000,000

3. งบลงทุน
ั ฑ์ (รถยนต์)
3.1 หมวดครุภณ
รถยนต์ (ตู)้ 7 ทีน่ ่งั

2,500,000
1

2,500,000

ั ฑ์ (เครื่องใช้สานักงาน)
3.2 หมวดครุภณ

2,945,200

ระบบกล้องวงจรปิ ด

474,200

1 ระบบ IP Camera 4 CH พร้อมกล้อง 4 ตัว สาหรับ 5 สาขา

5

23,800

119,000

2 ระบบ IP Camera 16 CH พร้อมกล้อง 16 ตัว บ้านระยอง

1

104,000

104,000

2

125,600

251,200

3 ระบบ IP Camera 32 CH พร้อมกล้อง 20 ตัว ที่ สานักงาน
มศว ประสานมิตร และสาขา มศว องครักษ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ และแทปเล็ต

1,897,000

1 คอมพิวเตอร์ Intel Core i5 RAM 8 GB ขนาด 20"

20

29,000

580,000

2 เครื่องพิมพ์งานสหกรณ์ Laser HP Pro

4

18,000

72,000

3 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA

4

25,000

100,000

4 เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 500-1000 VA

4

15,000

60,000

5 เครื่องนับธนบัตร

4

16,500

66,000

6 อุปกรณ์ปอ้ งกัน Firewall Fortigate ทีส่ านักงานใหญ่/สาขา

7

32,000

224,000

7 ระบบไมค์ประชุม สาหรับห้องประชุม (1ชุด 16 เครื่อง)
8 เครื่องสแกนลายนิว้ มือ-ใบหน้า เพือ่ บันทึกเวลาทางาน

1

9 เครื่องพิมพ์เอกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network)

1

10 โทรศัพท์มือถือสาหรับกรรมการดาเนินการใหม่

8

7

450,000
20,000

140,000
85,000

15,000

120,000

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู

144,000

1 สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์

4

18,000

72,000

2 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

4

18,000

72,000

เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
ทีส่ านักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ

64,000
2

32,000

64,000

เครื่องทานา้ อุน่ พร้อมติดตัง้
1 ห้องพักอาคารเก่าทีบ่ า้ นพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง
2 ในห้องพัก ทีอ่ าคารสหกรณ์ฯ มศว

152,000
14

8,000

112,000

5

8,000

40,000

ครุภณ
ั ฑ์ 6 สานักงาน
1 ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 ประตู
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16,000

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2564
หน่วย : บาท
2 ตูเ้ ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง
3 ชัน้ เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชัน้

2

8,000

16,000

2

6,000

12,000

4 เครื่องพิมพ์สมุดคุฝ่ าก เงินรับฝาก
5 เครื่องตรวจนับธนบัตร
6 เครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ สมุดเงินรับฝาก

2

35,000

70,000

2

20,000

40,000

4

2,500

10,000

7 เก้าอีส้ านักงาน

10

5,000

50,000

3.3 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)

100,000

ค่าพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ (SWUTCC) ต่อเนื่อง

50,000

ค่าใช้จา่ ยประชาสัมพันธ์ท่วั ไป

50,000

3.4 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์ และพัฒนาระบบ

4,628,000
4,628,000

ซอฟแวร์
1 Windows 10 Professional License

4

7,500

30,000

2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc

10

2,500

25,000

3 ติดตัง้ ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์

30,000

4 พัฒนาระบบงานสหกรณ์ Web Application

4,243,000

5 พัฒนาข้อมูลสหกรณ์ Mobile App. งวดสอง

300,000

3.5 หมวดปรับปรุ งอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุ งสานักงาน)
1 ปรับปรุงสานักงานใหญ่ (ประสานมิตร) พร้อมเฟอร์นิเจอร์
2 ปรับปรุงห้องประชุมสานักงานใหญ่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์
3 ปรับปรุงห้องสานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ

4,900,000
2,500,000
2,000,000
400,000

3.6 หมวดทีด่ ิน

205,000,000

1 ซือ้ ทีด่ นิ หรือทีด่ นิ พร้อมอาคาร เพือ่ การลงทุนของสหกรณ์

200,000,000

เนือ้ ที่ 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร
2 ซือ้ ทีด่ นิ สมาชิก (ทีถ่ กู ขายทอดตลาดและมีหนีต้ อ่ สหกรณ์)
รวมทัง้ หมด

งบประมาณรายจ่าย (ปั จจุบนั )

5,000,000
332,466,500
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วาระที่

เรื่อง อื่น ๆ
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14

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2563

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รศ.ดร.วิชัย ชำ�นิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
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ที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2563

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ
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รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา

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

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
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คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56 พ.ศ. 2563

นายสมชาย ไกรสังข์
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
รองประธาน คนที่ 1

นายเกษม บุณยวัชระ
รองประธาน คนที่ 2

นางชาดา กลิ่นเจริญ
รองประธาน คนที่ 4

88
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นางพิทยาภรณ์ ดำ�รงกุลรัตน์
รองประธาน คนที่ 3

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
รองประธาน คนที่ 5

นางนงนารถ ชัยรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก

นายเสถียร อักษรชู
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
กรรมการ

นางบุษกร สุวิสุทธิ์
กรรมการ

นายพีระ ทองมี
กรรมการ

นายรุ่งรัตน์ พระนาค
กรรมการ

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
กรรมการ

นายใหม่ ภูผา
กรรมการ

นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด
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1

2

3

4

7

8

9

10
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สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

5

6

11

12

17

18

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

ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เลขานุการผู้จัดการใหญ่
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานทะเบียนหุ้น
และเงินกู้
งานบัญชี
งานทะเบียนหุ้นและเงินกู้
งานการเงิน
งานการเงิน
งานธุรการ
งานสารบบ
งานพัฒนาสารบบ
เจ้าหน้าที่
ช่วยงานสมาคมฯ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจำ�
(จังหวัดระยอง)
ลูกจ้างชั่วคราว
(จังหวัดระยอง)
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สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

มณฑา
กมลทิพย์
ชโลพร
ชลิดา

อ่ำ�ช้าง
ใจเจริญ
ฉัตรกังวาลชัย
แดงสกุล

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

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

2

3
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

ธนัชพร
จิตญาดา
สุนิษา
ธัญชนก

พันธุ์เอี่ยม
จันทคาม
อินทศักดิ์
ทองรัตน์

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

รุ่งทิวา
มิญชญา
ปุณิกา
ชนัญชิดา

พรรณะ
พิริยสิงห์
หาญสูงเนิน
แก้วงาม

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

ประภาส
วิภาภรณ์
ธงชัย
สมจิตร
พรสวรรค์

ยางจิตต์
พาหาญกล้า
ศีตะปันย์
กันปี
ภู่ศรี

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างประจำ�

5

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
1. ชนัญชิดา จำ�รัสศรี ผู้จัดการสาขา
2. กาญจนภัสส์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1

94

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564

2

โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจำ�ปี 2564
โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจาปี 2564

โครงการที่ 1 "โครงการให้ความรู้กับสมาชิกใหม่"
1. การดาเนินการ เป็ นโครงการให้ความรูแ้ ก่สมาชิกใหม่ ทุกหน่วยงานสหกรณ์ รวม 6 ครัง้
2. หลักการและเหตุผล
การมีความรูค้ วามเข้าใจทางด้านสหกรณ์ท่ถี ูกต้อง เป็ นการสร้างสมาชิกที่มีคณ
ุ ภาพ
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรูส้ มาชิกที่มีอยู่แล้ว ให้มากขึน้
(2) สร้างนักสหกรณ์รุน่ ใหม่
(3) ปลูกฝังความเป็ นสมาชิก ในฐานะเจ้าของ ผูด้ าเนินงาน และผูใ้ ช้บริการ
(4) สร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
4. ลักษณะของโครงการ
ให้ความรูท้ างสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่และผูส้ มัครใหม่ ในการร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรรมการดาเนินการแต่ละสาขา
6. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกใหม่และผูส้ มัครใหม่ และหรือสมาชิกผูส้ นใจ ครัง้ ละประมาณ 50-100 คน
7. ระยะเวลา
ใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน
8. ประมาณการรายจ่าย สหกรณ์สนับสนุนโครงการ 300,000 บาท
(1) ค่าอาหาร, ค่าเอกสาร, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ น
(2) ค่าเช่ายานพาหนะ และหรือที่พกั
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(1) สมาชิกสหกรณ์ท่มี ีคณ
ุ ภาพ
(2) สมาชิกมีความเข้าใจขบวนการสหกรณ์ เป็ นเจ้าของ เป็ นผูใ้ ช้ และเป็ นผูค้ วบคุม
(3) สมาชิกที่มีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้
โครงการที่ 2 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์”
1. การดาเนินการ สหกรณ์จดั โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปี ใน
ปี นี ้ สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคอิสาน ได้แก่ หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม หรือหน่วยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรือความจาเป็ น รวมถึงการประชุมสัมมนา
กรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทงั้ หมดทุกหน่วยงาน
ศึกษาอบรม
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2. หลักการและเหตุผล การให้ความรูค้ วามเข้าใจทางด้านสหกรณ์ เป็ นการสร้างสมาชิกให้มี
คุณภาพ โครงสร้างหลักของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็ นทัง้ เจ้าของ ผูด้ าเนินงาน
และผูใ้ ช้บริการของสหกรณ์ ดังนัน้ สมาชิกทัง้ มวล จึงควรเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรูส้ มาชิกที่มีอยู่แล้ว ให้มากขึน้
(2) ให้สมาชิกเข้าใจระบบสหกรณ์มากขึน้
(3) ปลูกฝังความเป็ นสมาชิก ในฐานะเจ้าของ ผูด้ าเนินงาน และผูใ้ ช้บริการ
4. ลักษณะโครงการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิก กรรมการดาเนินการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อรับฟั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จานวน 50 - 100 คน
6. ระยะเวลา
เวลารวมการเดินทางประมาณ 3 วันต่อครัง้ จานวน 1 – 2 ครัง้
7. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี จานวน 250,000 บาท
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(1) สมาชิกสหกรณ์มีคณ
ุ ภาพ และมีความเข้าใจสหกรณ์มากขึน้
(2) สมาชิกมีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 3 "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา"
1. การดาเนินการ สหกรณ์จดั ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาประจาปี ได้แก่
(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหน่วย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(4) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การจัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา อาจจัดสัมมนาให้แต่ละหน่วย หรืออาจจัดสัมมนาร่วมกัน
ตัง้ แต่สองหน่วย หรือทุกหน่วยพร้อมกัน ก็ได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้าวไปสู่ความสาเร็จตามอุดมการณ์ได้นนั้ สมาชิกต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการสหกรณ์ และการดาเนินงานตามขบวนการสหกรณ์
ศึกษาอบรม
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3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้สมาชิกมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์
(2) เพื่อให้สมาชิกมีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงในกิจการของสหกรณ์
(3) เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกในมุมมองที่กว้างไกล
4. ลักษณะโครงการ
สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสริมความรูค้ วาม
เข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ พร้อมทัง้ จัดทัศนศึกษา
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด หน่วยละไม่เกิน 40 คน
6. ระยะเวลา
ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วันต่อครัง้ จานวน 1 – 5 ครัง้
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมแล้วไม่เกิน 900,000 บาท
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึน้
(2) สมาชิกเข้าใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 4 "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ"
1. การดาเนินการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ดาเนินการ เนื่องจากในแต่ละปี จะมีกรรมการที่ได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สว่ น
ราชการทางสหกรณ์ เพื่อให้อยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติสหกรณ์
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดาเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปี ท่ผี ่านมา
แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง และพัฒนาสูส่ หกรณ์ชนั้ นา
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริมความรูท้ ่มี ีอยู่แล้ว ให้มากขึน้
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้าที่ของกรรมการดาเนินการ
(3) กาหนดโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดาเนินกิจการที่ผ่านมา
4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดาเนินการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การ และผูร้ บั เชิญที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลา
ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วัน
7. งบประมาณ
งบประมาณประจาปี จานวน 150,000 บาท
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
(1) คณะกรรมการดาเนินการจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแต่ละ
หน่วยงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์ให้กา้ วไกลด้วยความมั่นคง
ศึกษาอบรม
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(2) รับทราบแนวทางใหม่ ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด
โครงการที่ 5 “ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์”
1. การดาเนินการ
กาหนดประชุมสัมมนาให้การศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทกุ ปี
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานที่ปฏิบตั ิทงั้ งานประจาและงานบริการในรอบปี ท่ี
ผ่านมา แก้ไขในส่วนที่บกพร่องพร้อมทัง้ พัฒนางานใหม่ ๆ ให้ดีขึน้
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มพูนความรูท้ างวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริการ
4. ลักษณะโครงการ
สัมมนาทบทวนงานประจา, งานบริการ และศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทกุ คน
6. ระยะเวลา
ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วัน
7. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณประจาปี จานวน 300,000 บาท
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ พัฒนางานประจาควบคู่งานบริการ และพัฒนาองค์กร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
โครงการที่ 6 “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่างประเทศ”
1. การดาเนินการ
สหกรณ์กาหนดโครงการทัศนศึกษาศึกษาต่างประเทศ
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้าวไปสู่ความสาเร็จตามอุดมการณ์ได้ สมาชิกต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการสหกรณ์ และวิสยั ทัศน์ดา้ นอื่น ๆ ประกอบด้วย จึงควรมีโอกาสได้
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและนาไปสู่การปฏิบตั ิให้เกิดความสาเร็จ
3. วัตถุประสงค์
เพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ และปัญหาต่าง ๆ
4. ลักษณะโครงการ
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ และดูงานสหกรณ์เมื่อมีโอกาส
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกไม่เกิน 40 คน กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกิน 10 คน
6. ระยะเวลา
ใช้เวลาประมาณ 5 - 6 วัน
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็ นจานวนเงิน 200,000 บาท
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ สมาชิกได้โอกาสจากการทัศนศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
มิตรภาพและความสามัคคี ได้ศึกษาธรรมชาติและสภาพความเป็ นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้
นาไปประเมินผล เปรียบเทียบ และเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดาเนินการร่วมกับกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ศึกษาอบรม
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งานส่งมอบ
อาคารโรงอาหารและชุดโต๊ะทานอาหาร
โรงเรียนบ้านนาเมือง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ จ� ำ กั ด ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น จ� ำ นวน 302,300.00 บาท
(สามแสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้แก่โรงเรียนบ้านนาเมือง ต�ำบลนครชุม อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ชั้นเดียว ขนาดพื้นที่ 288 ตารางเมตร (กว้าง 12 ยาว 24 เมตร) ด้วยงบประมาณ
242,300.00 บาท และจัดซื้อชุดโต๊ะทานอาหาร จ�ำนวน 10 ชุด เป็นจ�ำนวนเงิน 60,000.00 บาท การก่อสร้าง การจัดซื้อ
แล้วเสร็จ จึงได้ก�ำหนดวันส่งมอบให้โรงเรียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยนายสมชาย ไกรสังข์ ประธานกรรมการ นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงศ์ และนางชาดา
กลิ่นเจริญ รองประธานกรรมการ นายรุ่งรัตน์ พระนาค กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 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�ำนักนายก อบต. นาชุม
5. ดร.ประภาภร ศิริกุลวัฒนาพร  ศึกษานิเทศก์ สพป. เขต 3
6. ร.ต.ต. ศรศักดิ์ ม่วงเฟือง  ตัวแทน สภ.นครชุม
และ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนต่างๆ อีกหลายท่าน
สหกรณ์ได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ จากทางโรงเรียน ผูป้ กครองเด็กนักเรียน ชาวบ้านหมูบ่ า้ นนครชุม และรับชม
การแสดงของเด็กเล็กนักเรียนของโรงเรียน หลังพิธสี ง่ มอบแล้ว ประธานกรรมการ และรองผูอ้ ำ� นวยการ สพป. พิษณุโลก
เขต 3 ได้รว่ มกันปลูกต้นรวงผึง้ 2 ต้น เพือ่ เป็น ศิรมิ งคลของโรงเรียนต่อไป จากนัน้ ได้รว่ มรับประทานอาหาร ในโรงอาหาร
แห่งนี้ เป็นการใช้ประโยชน์ครั้งแรก ด้วยความอบอุ่น
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ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาอเนกประสงค์
ณ วัดมหาโพธิเหนือ

ตำ�บลมหาโพธิ อำ�เภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.09 น.
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธา จัดงาน
บุญกุศลโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลา
อเนกประสงค์ ณ วัดมหาโพธิเหนือ ต�ำบลมหาโพธิ อ�ำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 (ตรงกับ
วันพุธ แรม 8 ค�่ำ เดือน 9 ปีชวด)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธและเพือ่ รวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์ผา้ ป่า
สามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาอเนกประสงค์ ให้มีศาสนสถานที่เหมาะสมส�ำหรับประกอบพิธีกรรมของสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนได้ใช้เป็นศูนย์กลางการท�ำกิจกรรมของชุมชนซึ่งเป็นการส่งเสริมการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรืองเป็นสถาบันหลักของชาติสืบไป ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดทั้งสิ้น สหกรณ์จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ
สหกรณ์ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและอานุภาพแห่งบุญกุศลทีไ่ ด้บำ� เพ็ญแล้ว จงเป็นพลวปัจจัย อ�ำนวยผล
ให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะพละ ปฎิภาน ธนสารสมบัติ
ตลอดกาลนานเทอญ
การร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ ได้ผลส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น เป็นจ�ำนวนเงิน
309,999.00 บาท (สามแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
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วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
SWUTCC Toward Excellence Cooperative
พันธกิจ

1

พัฒนาทุนของสหกรณ์ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์

2
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เพือ่ เสริมสร้างความรูท้ างสหกรณ์
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

3

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพือ่ ความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

