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เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559
ณ หองแคทลียาควีนสริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยแมโจ 

วันศุกรที่ 27 มกราคม 2560

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
รายงานประจําป 2559

 พรของพอความพอเพียงความพอดี
พรพลังเพริศพจีพูนเพิ่มผล
พรพสุเพื่อพสกพินิจตน
พรมงคล “พอประมาณ” พรแผนดิน
 รอยดวงใจไทยทุกดวงดวยพรพอ

พันผูกตอเชื่อมไวใหถวิล

พรของพอคือนําทิพยที่หลั่งริน

ชุบชีวินโชติชวงงามตามครรลอง

 แมบัดนี้เหลือเพียงภาพเร่ืองราวพอ

ยิ่งยํากอเกื้อหนุนไทยทั้งผอง

ยลยินครั้งคราใดเตือนตริตรอง

เพงพิศมองงานของพอเพื่อคนไทย

 พรของพอจึงนําทางสวางจิต

พรสัมฤทธิ์ยั่งยืนนานเกินขานไข

บรรจงกราบพอแผนดินดวยหัวใจ

จักตามรอยพอไททําความดี

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม สานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได
ขาพระพุทธเจา

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด 
และสมาชกสหกรณทุกคน

“พรของพอ พรแผนดิน”

 พรของพอพอรขออง

พรพลังเพริศพพร พริรศพพพพพลังเพ ิเพริ

พรพสุเพื่อพสกร สกพร อพพสื่ สสกสเพืเพพื่อ
พพรมงคล “พอพพพพรรมพพร “ล “พอรมงคล 
 รอยดวงใจจวงใจวงยดว ดวงใจอย

พพัันนผผููกตอเชื่อมชื่ออมนผูู อเชืนนผผููพนนัันนนผผกผผกตอ
พพพรรขขอองพอคือนอคือนนพพพรรขพพพรร อออองพ

ชชุุบบบชชีีววินนโชติชวงชติชบบชชีี ชวโชตชชีีชีวิินชชบบบ

 แแมบัดนี้เหห้ัดนีเหแม 

ยยยิิ่งงยํําากกอเกื้อหนหนอหนกกื้อหนอเกกอเยยิิ่งยยงงงยาํิ่

ยยลยยิินครั้งคราใั้งคครางค ใาใรั้งนครั้ยยลย
เพงพิศมองงานงงานององศมอมอ นนพิศมพงเพ

 พรของพอของพอพรข

พพรสัมฤทธิ์ยั่งยืั่ ืทธยพพพรส ยยง์ยังทธิ์ยยังยื

บรรจงกราบพอรจงกรรรบร บบพอบรรจ

จักตามรอยพอามรจักต พออยพอยจกจักจักตา

ปวงขาพระพุทธเจา ขอนอมเกลานอมกระหมอม สานึกในพระมหากนอม กในพะพท สานมอม ระมกระห นึกใระหมอม สานึส ะมหาวง าพปวงขาพรงขา เจา ข นอนอมเกล
าพระพทธเจาขา พพททาพ จาพท 

“พรขรข“พพรรขพร

(ผูประพันธ:  ผูชวยศาสตราจารยพรทิพย คําดี คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ)
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3“คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด
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5“คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ



7“คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

(รองศาสตราจารย ดร. ประเสริฐ   จรรยาสุภาพ)
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
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ผศ.ดร.จำเนียร   ยศราช

ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจผศ.สุภร  เกตุวราภรณ์

ศ. (พิเศษ) ดร.ยรรยง   สิทธิชัย

ผศ.ดร.ทัดพงษ์ อวิโรธนานนท์ อ.รนกร สุภจินต์

ดร.หม่อมราชวงค์เจริญสุข   สุขสวัสดิ์

ผศ.บุญเรือง  เจริญศรี

ค่านิยม : ซื่อสัตย์ มั่นคง โปร่งใส บริการประทับใจ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอาวุโส



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
ชุดที่ 26 ประจำปี 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
ประธานกรรมการ

ผศ.พาวิน มะโนชัย
รองประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

ผศ.พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
เลขานุการ

ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธุ์
กรรมการ

นางศรีอนงค์ ใคร้มา
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน

นางสาวภัคจิรา วิจิตร
เหรัญญิก

อ.สุระพงษ์ เตชะ
กรรมการ

ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์
กรรมการ

อ.ดร.วินัย โยธินศิริกุล
กรรมการM
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คณะกรรมการดำเนินการ



นางจรรยา ภูคำวงศ์
กรรมการ

นายประพันธ์ ศิริ
กรรมการ

นางรัชนี ตระกูลวิจิตร
กรรมการ

นางเยาวภา เขื่อนคำ
กรรมการ

นางอัมพร มาลา
กรรมการ

นางอรทัย ใจป้อ
กรรมการ

อ.ชัช พชรธรรมกุล

อ.พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล

นายประพันธ์ จิโน

นางสาวปาณิสรา มีคุณ

นางสาวรัตติกา มาเจริญ

อ.ภาคศิริ ทองเสน

อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย ผศ.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล

นางจิราพร ดุษฎี

ผู้แทนหน่วยงาน

ค่านิยม : ซื่อสัตย์ มั่นคง โปร่งใส บริการประทับใจ



นางจิรนันท์  คำซอน
เจ้าหน้าที่ธุรกรรมสินเชื่อ

นางสุภาวดี  แสนวิชา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน และสินเชื่อ

นางอุไร  ทับทอง
พนักงานบริการ

นางพัสราภรณ์  ทองอุ่น
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุภาพร  จุลปานนท์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี และธุรการ

นางสาวณิภาวรรณ  ชุ่มวงค์
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางอภิญญา  พวงมาลัย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางจินตนา นันทนาสิทธิ์
ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่
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กิจกรรม 2559 : Activities 2016 ค่านิยม : ซื่อสัตย์ มั่นคง โปร่งใส บริการประทับใจ



กิจกรรม 2559 : Activities 2016
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หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : คน
จำนวนสมาชิก

ทุนเรือนหุ้น

เงินรับฝาก

ค่านิยม : ซื่อสัตย์ มั่นคง โปร่งใส บริการประทับใจ



หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

การบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก

ทุนดำเนินงาน

กำไรสุทธิ

M
ae

jo
 U

ni
ve

rs
ity

’s 
Th

rif
t 

an
d 

Cr
ed

it 
Co

-O
pe

ra
tiv

e,
 L

im
ite

d



ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2559

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 18

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป  2558 21

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  31
 3.1  รายงานสมาชิกเขาใหมและออกจากสหกรณ ระหวางป 2559     32
 3.2  รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป  2559       33
 3.3  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2559 55

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 66
 4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2559 67
 4.2  การอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป  2559 77
 4.3  การอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได – งบประมาณคาใชจาย 78
  ประจําป 2560       
 4.4  การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 2560 94
 4.5  การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 95
       ประจําป 2560
 4.6  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ และระเบียบของสหกรณ 96

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ขอเสนอแนะของสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  99
  และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง การเลือกตั้ง 101
 6.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 27/2560 102
 6.2  การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 104
 6.3  แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจําป 2561 104

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง วาระอื่น ๆ 105

ส า ร บั ญ



ระเบียบวาระที่ 1ระเบียบวาระท่ี 1
เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ



19“คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”

ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

ระเบียบวาระท่ี 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 1.1 กลาวตอนรับสมาชิกและแนะนําผูเขารวมประชุม
  รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ  ไดแนะนําผูเขารวม
ประชุมใหแกสมาชิกรูจักดังตอไปนี้
  1. …………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………
  จากน้ันไดแนะนําที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษาอาวุโส  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ  
ผูแทนหนวยงาน  ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ  ประกอบดวย

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส และที่ปรึกษา
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร ยศราช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  2. ดร. หมอมราชวงศเจริญสุข  สุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  3. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย ที่ปรึกษาอาวุโส
  4. ผูชวยศาสตราจารยสุภร  เกตุวราภรณ ที่ปรึกษา
  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  ศิริโภคากจิ ที่ปรึกษา

  คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 26
  1. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ
  2. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย รองประธานกรรมการ
  3. นางศรีอนงค  ใครมา รองประธานกรรมการ
  4. ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค เลขานุการ
  5. นางสาวภัคจิรา  วิจิตร เหรัญญิก
  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย กรรมการ
  7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ กรรมการ
  8. อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล กรรมการ
  9. อาจารยสุระพงษ  เตชะ กรรมการ
  10. นางจรรยา  ภูคําวงศ กรรมการ
  11. นางรัชนี ตระกูลวิจิตร กรรมการ
  12. นางอัมพร มาลา กรรมการ
  13. นายประพันธ  ศิริ กรรมการ
  14. นางเยาวภา  เขื่อนคํา กรรมการ
  15. นางอรทัย  ใจปอ กรรมการ
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  ผูแทนหนวยงาน
  1. ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ไพศาลสุทธิชล คณะวิทยาศาสตร
  2. อาจารยชัช  พชรธรรมกุล คณะพัฒนาการทองเที่ยว
  3. นายประพันธ  จิโน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  4. นางจิราพร  ดุษฎี วิทยาลัยพลังงานทดแทน
  5. อาจารยอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
  6. นางสาวปาณิสรา  มีคุณ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ
  7. อาจารยภาคศิริ  ทองเสน คณะศิลปศาสตร
  8. อาจารยพีราวิชญ  ภาคนนทกุล คณะสารสนเทศและการส่ือสาร
  9. นางสาวรัตติกา  มาเจริญ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  ผูตรวจสอบกิจการ
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท หัวหนาผูตรวจสอบกิจการ
  2. อาจารยรนกร  สุภจินต ผูตรวจสอบกิจการ

  ฝายจัดการ
  1. นางจินตนา  นันทนาสิทธิ์ ผูจัดการ
  2. นางสุภาพร  จลุปานนท หัวหนาฝายบัญชีและธุรการ
  3. นางสุภาวดี  แสนวิชา หัวหนาฝายการเงินและสินเชื่อ
  4. นางพัสราภรณ  ทองอุน เจาหนาที่สินเชื่อ
  5. นางอภิญญา  พวงมาลัย เจาหนาที่การเงินและเงินฝาก
  6. นางจิรนันท  คําซอน เจาหนาที่ธุรกรรมสินเชื่อ
  7. นางสาวณิภาวรรณ  ชุมวงค เจาหนาที่บัญชี
  8. นางอุไร  ทับทอง พนักงานบริการ

 1.2  องคประชุม
  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยแมโจ   จํากัด  พ.ศ. 2544 ขอ 69 การ
ประชุมใหญของสหกรณจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือ
ไมนอยกวาหน่ึงรอยคน จึงจะถือเปนองคประชุม
  “ในเดือนธันวาคม 2559 มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,347 คน ขณะนี้ไดมีสมาชิกลงทะเบียน
และเขาประชุม  จํานวน.................................คน เกินจํานวนกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด จึงถือวา
เปนองคประชุม ตามขอบังคับของสหกรณ”



ระเบียบวาระที่ 2ระเบียบวาระท่ี 2
เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558
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ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558

- สําเนา -
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559
ณ หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร

มหาวิทยาลัยแมโจ
....................................................

 ผูเขาประชุม 
  - สมาชิกสหกรณ จํานวน 960 คน (จากจํานวนสมาชิกทั้งส้ิน 1,309 คน)
  - ผูสมัครใชบริการ จํานวน 41 คน (จากจํานวนผูสมัครใชบริการทั้งส้ิน 55 คน)

 ผูเขารวมประชุม
  1. นายศราวุธ วิเศษวงศ เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 
  2. นางสาวกุลธิดา โกฏิวิเชียร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
  3. นายสุรเชษฐ เพ็ญจันทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
  4. นายอรรถพงศ พีระเชื้อ ผูแทนผูสอบบัญชี สํานักงานสอบบัญชีนครพิงค
  5. นางสาววาสนา ไชยวงค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

 เม่ือสมาชิกสหกรณฯ ไดลงลายมือช่ือเขารวมประชุมและครบองคประชุมแลว ไดมีพิธีเปดการประชุมใหญ

สามัญประจําป 2558 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ เปนประธานในพิธี 
 จากน้ัน รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในท่ีประชุม 
เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 1.1 ประธานในท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับ ผูเขารวมประชุม สมาชิก และผูสมัครใชบริการ 
 1.2 องคประชุม ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 69 การ
ประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน
จึงจะถือเปนองคประชุม

 บัดนี้ไดมีสมาชิกมาลงทะเบียนและเขาประชุม จํานวน 960 คน จากสมาชิกทั้งหมด 1,309 คน 
จึงถือวาเปนองคประชุม
 มติที่ประชุม รับทราบ
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557
 อาจารยชัช พชรธรรมกุล เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เพ่ือใหที่ประชุมรับรอง จํานวน 9 หนา ตามเอกสารท่ีปรากฏในรายงานกิจการ
ประจําป 2557 หนา 22 - 30 
    
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานสถานภาพของสมาชิก (สมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณ) ประจําป 2558
  ประธานในท่ีประชุม แจงวา ในระหวางป 2558 สหกรณ มีจํานวนสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออก
จากสหกรณ ดังน้ี
  จํานวนสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งส้ิน  1,256 คน
  ในระหวางป 2558 มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก ดังนี้
  สมาชิกเขาใหมระหวางป   70 คน
    รวม     1,326 คน
  สมาชิกออกจากสหกรณ ตามขอบังคับ ขอ 39 มีดังนี้
    ขอ 39 (1) ตาย 4 คน 
    ขอ 39 (2) ลาออก 13 คน  17 คน 
  สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558   1,309 คน

  มติที่ประชุม รับทราบ

 3.2 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป 2558 
  ประธานในท่ีประชุม ไดเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานกิจการ
ประจําป 2558 หนา 33 - 53 สรุปไดวาฐานะการเงินของสหกรณฯ อยูในระดับมั่นคง มีฐานะทางการเงินและ
สภาพคลองที่ดีมีทุนเรือนหุน 296.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 47.96 ลานบาท สวนเงินฝากรวมทั้งส้ิน 710.07 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 88.01 ลานบาท สวนในดานเงินกูมีเงินกูคงเหลือของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 965.92 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

138.08 ลานบาท สิ้นปสหกรณ มีกําไรสุทธิ 35.64 ลานบาท 
  ในระหวางป คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25/2558 ไดดําเนินการตามแผนงานงบประมาณ ซึ่ง
มุงเนนเร่ืองคณุภาพชีวติของสมาชิกและครอบครัวใหดขีึน้ สาํหรับการลงทุนเนนการลงทุนทีม่คีวามเส่ียงตาํ และมี
ความมั่นคงสูง ใหผลตอบแทนพอประมาณ เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ไดจัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและแผนยุทธศาสตร โครงศึกษาดูงานสหกรณชั้นนํา โครงการตาง ๆ
สําหรับสมาชิก รวมถึงไดจัดหองรับรองเพ่ิมอีก 1 หอง ใหกับสมาชิกและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกดวย
  ดานสวัสดิการสมาชิก ดังปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 39-45 ตลอดจนรวม
สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมชมรมสหกรณจังหวัดเชียงใหม และการจัดกิจกรรมสนับสนุน
นวตักรรม “สงัคมดมีสีขุปลกุสาํนกึรกัสิง่แวดลอมเตรยีมพรอมวยัเกษยีณ” และกจิกรรมอนัเปนสาธารณะกศุลอืน่ ๆ  

ทั้งนี้ สหกรณยังคงมีแผนงานปรับเพิ่มสวัสดิการตาง ๆ และปรับปรุงการบริการที่ดีแกสมาชิกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
จากนั้น ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์ โพธิอุโมงค รองประธานกรรมการ ไดเชิญชวนสมาชิกสมัครเปนสมาชิก
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) เพื่อใหสมาชิกไดมีหลักประกันเพิ่มเติม
จากประกันชีวิตกลุมและประกันสินเชื่อ 

 มติที่ประชุม รับทราบ

 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2558
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร ศิริโภคากิจ และรองศาสตราจารย ดร.สุทัศน ศิริ ผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการดานการเงินและบญัชี และการควบคุมภายในรวมทั้งให
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 54 - 64 โดยไดเนนในเรื่องการรณรงคให
สมัครสมาชิกใหม เพราะยังมีบุคลากรไมเปนสมาชิกจํานวนหนึ่ง รวมถึงการอนุมัติเงินกูแกสมาชิก ขอให
คณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑและการนําระบบสารสนเทศมาใชในสหกรณสิ่งที่ตองระวัง

มากที่สุดคือเร่ืองความปลอดภัย โดยขอมูลทางการเงิน การบัญชี และขอมูลสวนบุคคล จะตองมีระบบปองกัน
ความปลอดภัยที่ดี 

 มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา
 4.1 การอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2558
  นายอรรถพงศ พีระเชื้อ ผูแทนผูสอบบัญชี จากสํานักงานตรวจบัญชีนครพิงค ไดนําเสนองบ
แสดงฐานะการเงินสหกรณ ไดแก งบดุลแสดงถึงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ งบกําไรขาดทุนแสดงถึง
รายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ และงบกระแสเงินสด แสดงถึงแหลงเงินสดไดมา และใชไปของเงินสดสหกรณ 
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการตรวจสอบ
รายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืน ท่ีเห็นวาจําเปนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด ตามรายละเอียด

ปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 66 - 75 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2558 ตามที่เสนอ

 4.2 การอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558
  ประธานในท่ีประชุม ไดนําเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2558 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ไดมีมติให

เสนอตอที่ประชุมใหญ จํานวน 35,643,437.81 บาท (สามสิบหาลานหกแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยสามสิบเจ็ดบาท
แปดสบิเอ็ดสตางค) ตามขอบังคับของสหกรณฯ พ.ศ. 2544 ขอ 27 ดังตอไปนี้
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

รายการ บาท รอยละ

1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ 6,506,547.03 18.25

2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 
    ของกําไรสุทธิแตไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

10,000.00 0.03

3. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกรอยละ  6.65 ของคาหุน
    ที่ชําระแลว

18,002,953.19 50.51

4. เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก รอยละ 13.00  ของดอกเบี้ย
    เงินกูที่สหกรณไดรับจากสมาชิกในระหวางป

7,867,277.59 22.07

5. เงินโบนัสแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 
    ของกําไรสุทธิ

1,346,660.00 3.78

6. ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 400,000.00 1.12

7. ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 400,000.00 1.12

8. ทุนเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ 900,000.00 2.53

9. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 200,000.00 0.56

10. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 10,000.00 0.03

รวม 35,643,437.81 100.00

  จากน้ัน ประธานในท่ีประชุม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมถึงแนวทางการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2558  
แตละรายการ 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ  อนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป  2558 ตามที่เสนอ   

 4.3 การอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได - งบประมาณคาใชจาย ประจําป 2559 
  ประธานในท่ีประชุม ไดนําเสนอใหที่ประชุมวา สหกรณฯ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) “เปน
สหกรณออมทรัพยชั้นนําระดับชาติที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคมที่เปนสุข”  และคานิยม (Value) “ซื่อสัตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ” 
ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 – 2563 
จึงไดกําหนดพันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังนี้ 
  พันธกิจท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ
  พันธกิจท่ี 2 พัฒนาบุคลากรสมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  พันธกิจท่ี 4 พัฒนาเครือขายสหกรณและเอื้ออาทรตอชุมชน
  เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 11 ขอ ตามที่ปรากฏในรายงานกิจการ 
จึงกําหนดกรอบกลยุทธ (Strategy map) เพ่ือยกระดับความสามารถของสหกรณ โดยแบงเปนยุทธศาสตรหลัก 
9 ยุทธศาสตร ไดแก มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ ระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย 
ดานสวัสดิการสมาชิก ดานสมาชิกสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธ พัฒนาธุรกิจสหกรณอยางครบวงจร และ
ขยายเชื่อมโยงกับเครือขายสหกรณและสถาบันการเงินอื่นอยางตอเนื่อง
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  จากน้ัน รองศาสตราจารย  ดร.สุรียพร  เจรียงประเสริฐ รองประธานกรรมการ ไดนําเสนอที่ประชุมวา 
เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามแผนกลยุทธที่วางไว จึงขอเสนอแผนงาน และประมาณรายได  งบประมาณ
คาใชจาย ประจําป 2559 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 79 – 92 ตามที่เสนอที่ประชุม 
สรุปได ดังน้ี 
  แผนงาน ประจําป 2559 โดยแบงออกเปน 6 แผนงาน ไดแก
  1. แผนงานการบริหารทั่วไป
  2. แผนงานบริหารเงินทุนและจัดการความเส่ียงทางการเงิน
  3. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  5. แผนงานสมาชิกสัมพันธ และการประชาสัมพันธ  
  6. แผนงานจัดสวัสดิการ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม
  ประมาณการรายได – งบประมาณคาใชจาย ประจําป 2559 สรุปไดดังนี้
  1. รายไดของสหกรณในป 2559 ประมาณการไว 70,000,000 บาท
       (เจ็ดสิบลานบาทถวน)
  2. งบประมาณคาใชจาย ในป 2559 แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้ 
   2.1  หมวดคาใชจายดอกเบี้ย  27,820,000 บาท
   2.2  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก  600,000 บาท
   2.3  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่    3,547,000 บาท
   2.4  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 510,000 บาท
   2.5  หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น  1,422,000 บาท
   2.6  หมวดครุภัณฑ  118,500 บาท
    รวมงบประมาณคาใชจายประจําป 2559 34,017,500 บาท
      (สามสิบส่ีลานหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถว
น)   สําหรับการเบิกจายเงินตามงบประมาณน้ี  ขออนุมัติการเบิกจายใหถัวเฉลี่ยจายไดทุกหมวด  
ยกเวนหมวดครุภัณฑ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนมุัติแผนงานและประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย 
ประจําป 2559 ตามท่ีเสนอ  

 4.4 การกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและคําประกัน ประจําป 2559

  ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค รองประธานกรรมการ นําเสนอตามขอบังคับ ขอ 17 
วงเงินกูยืมหรือการคําประกัน และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือคําประกันของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง จํานวน 319,863,148.82 บาท จึงกําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกัน 
ประจําป 2559 ไดไมเกิน 1.3 เทาหรือเปนจํานวนไมเกิน 415,822,093.47 บาท 

  ในป 2558 สหกรณไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญใหกําหนดวงเงินกูยืมไวเปนจํานวน 200,000,000 
บาท (สองรอยลานบาทถวน) สําหรับป 2559 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใครเสนอขออนุมัติกําหนดวงเงิน
กูยืมหรือคําประกัน เทาเดิม จํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหสหกรณฯ กําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 
2559 จํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) ดังเสนอ

 4.5  การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจําป 2559
  ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค รองประธานกรรมการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ไดดําเนนิการ
คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 
3 ราย เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณา ตามปรากฏในรายงานกิจการประจําป 2558 หนา 94

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือกสํานักงานสอบบัญชีนครพิงค โดยมี ผูชวยศาสตราจารยบุญเรือง  
เจริญศรี เปนผูสอบบัญชสีหกรณ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกําหนดคาธรรมเนียม
การสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)

 4.6  การกําหนดคาพาหนะและคาเชาที่พัก
  อาจารยชัช  พชรธรรมกุล เลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัย แมโจ จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 71 อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ “ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ (9) กําหนด
คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของของกรรมการดําเนินการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษา-
กิตติมศักดิ์” และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการดําเนินการ ชุดท่ี 25 ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญฯ พิจารณา ปรับปรุงคาพาหนะและคาเชาที่พัก ดงัตอไปนี้

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

3. การจายคาเชาที่พัก ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่
จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมในยานพาหนะ
ขณะเดินทางใหจายคาเชาที่พัก ดังตอไปนี้ 
    3.1 คณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนหนวยงาน 

ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และ

ผูที่สหกรณมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ ใหจายได
ตามจริง ทั้งนี้ ไมเกินคืนละ 1,500 บาท หรือเหมาจาย
คืนละ 1,000 บาท 

    3.2 เจาหนาที่สหกรณ  ใหจายไดตามจริง ทั้งนี้
ไมเกินคืนละ 1,000 บาท หรือเหมาจายคืนละ 800 บาท 

ทั้งน้ี การจายคาเชาที่พักใหจายไดตอเมื่อสหกรณ 
ไมไดจัดที่พักแรมให 

3. การจายคาเชาที่พัก ในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่
จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมในยานพาหนะ
ขณะเดินทางใหจายคาเชาที่พัก ดังตอไปนี้ 
     3.1 คณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนหนวยงาน 

ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ที่ปรึกษา 

และผูที่สหกรณมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใหจายได
ตามจริง ทั้งนี้ ไมเกินคืนละ 1,500 บาท / ในกรุงเทพ
ไมเกินคนละ 2,500 บาท หรือเหมาจายคืนละ 1,000 

บาท ทั้งนี้ กําหนดใหที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ที่ปรึกษา 
และประธานกรรมการ ใชสิทธิ์พักเดี่ยวได 
      3.2 เจาหนาที่สหกรณ  ใหจายไดตามจริง ทั้งนี้
ไมเกินคืนละ 1,000 บาท / ในกรุงเทพไมเกินคนละ 
2,000 บาท  หรือเหมาจายคืนละ 800 บาท 

ทั้งนี้ การจายคาเชาที่พักใหจายไดตอเมื่อสหกรณ 
ไมไดจัดท่ีพักแรมให 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

4. การจายเงินคาพาหนะ ใหจายได ดังนี้ 
    4.1 การเดินทางโดยรถไฟไมเกินอัตราคาโดยสาร
ตูนอนชั้น 2 หรือเดินทางโดยรถยนตไมเกินอัตรา
คาโดยสารรถประจําทาง 24 ที่นั่ง โดยผูเบิกตองแนบ
หลักฐานการเดินทาง
      4.2 การเดินทางโดยใชพาหนะสวนตัวจายตาม
ระยะทางไมเกินกิโลเมตรละ 5 บาท
 4.3 การเดินทางโดยเคร่ืองบินใหจายตามจริง 
ไมเกินอัตราโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ทั้งนี้ จะ
กระทําไดในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือประโยชน
ของสหกรณ  และตองไดรับอนุมัติกอนการเดินทาง
จากประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ โดยผูที่เบิกตองแนบหลักฐานการ
เดินทาง 
     4.4 การเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอ่ืน ของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา
ผูแทนหนวยงานมหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ และผูแทน
หนวยงานมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร หากมีคาพาหนะ
เดินทางและคาท่ีพักใหเหมาจายครั้งละ 600 บาท
     4.5 การจายคาพาหนะเดินทางภายในจังหวัด
เหมาจายคนละไมเกิน 200 บาท
ทั้งนี้ การจายคาพาหนะเดินทางใหจายไดตอเมื่อ
สหกรณไมไดจัดให

คงเดิม
 
  

คงเดิม
    
  4.3 การเดินทางโดยเคร่ืองบิน ใหจายตามจริง
ไมเกินอัตราโดยสารเคร่ืองบินชั้นประหยัด โดยผูเบิก
ตองไดรับอนุมัติกอนการเดินทางจากประธานกรรมการ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ โดย
ผูเบิกตองแนบหลักฐานการเดินทาง

ตัดออก 
 
 
 

     4.4 การจายคาพาหนะเหมาจายเดินทางภายใน
จังหวัดคนละไมเกิน 300 บาท
  4.5 คาพาหนะเหมาจายจากที่พักไปสนามบิน /
สถานีขนสง/สถานีรถไฟ หรือจากสนามบิน / สถานี
ขนสง/สถานีรถไฟ ไปสถานท่ีปฏิบัติงานไมเกินเท่ียวละ
300 บาท กรณีที่ไดรับอนุมัติไปปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ การจายคาพาหนะเดินทางใหจายไดตอเมื่อ
สหกรณไมไดจัดให

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ  อนุมัติการกําหนดคาพาหนะและคาเชาที่พัก ดังเสนอ 

 ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง ขอเสนอแนะของสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหมและสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
 นายศราวุธ  วิเศษวงศ ผูแทนสํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม กลาววา จากผลการดําเนินงาน

ของสหกรณฯ ในปที่ผานมาทุนดําเนินงานและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และฝายจัดการตลอดจนความรวมมือของสมาชิก ทําใหสหกรณมีผลกําไรท่ีดีสามารถจัดสรรเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกในอัตราที่สูง    
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

  นางสาววาสนา  ไชยวงค  ผูแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม ใหขอเสนอแนะวา 
สหกรณ ไดใชโปรแกรมบัญชีสหกรณ จากกรมตรวจบัญชี ซึ่งไมสามารถแกไขขอมูลหรือดัดแปลงขอมูลได 
สมาชิกมีการออมในรูปแบบทุนเรือนหุนหรือเงินฝากเพิ่มขึ้น เปนสหกรณแหงนี้ไดบริหารจัดการเปนอยางดี
ทําใหสมาชิกไดรับเงินปนผลและเฉล่ียคืนในอัตราที่สูง  

 มติที่ประชุม รับทราบ

 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง การเลือกตั้ง
 6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์  เนียมทรัพย ประธานคณะกรรมการฝายดําเนินการเลือกต้ัง ได
นําเสนอผลการนับคะแนนการเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการ ดังนี้
  หมายเลข 1 รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ  ได 558 คะแนน
  หมายเลข 2  รองศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ศิริ    ได 341 คะแนน
  และเสนอผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการ จากผูแทนหนวยงานที่ไดรับการสรรหา รวม 
13 คน ดังตอไปน้ี
  หมายเลข 1  อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล    ได 410 คะแนน
  หมายเลข 2  นางอรทัย  ใจปอ    ได 419 คะแนน
  หมายเลข 3  นางจรรยา  ภูคําวงศ    ได 433 คะแนน
  หมายเลข 4  ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ไพศาลสุทธิชล  ได 363 คะแนน
  หมายเลข 5  นางเยาวภา  เขื่อนคํา    ได 393 คะแนน
  หมายเลข 6  นายประพันธ  จิโน    ได 313 คะแนน
  หมายเลข 7  นางจิราพร  ดุษฎี    ได 224 คะแนน
  หมายเลข 8  อาจารยชัช  พชรธรรมกุล    ได 390 คะแนน
  หมายเลข 9  อาจารยสุระพงษ  เตชะ    ได 500 คะแนน
  หมายเลข 10  นายประพันธ  ศิริ    ได 561 คะแนน
  จึงขอใหที่ประชุมใหญฯ รับรองการเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 6 คน

  ที่ประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉันทรับรองการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 
  1.รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ   เปนประธานกรรมการ
  2. นายประพันธ  ศิริ    เปนกรรมการ 

  3. อาจารยสุระพงษ  เตชะ    เปนกรรมการ
  4. นายจรรยา  ภูคําวงศ    เปนกรรมการ
  5. นางอรทัย  ใจปอ    เปนกรรมการ
  6. อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล    เปนกรรมการ

  7. นางเยาวภา  เขื่อนคํา    เปนกรรมการ
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(ลงชื่อ)             ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ        ประธานในท่ีประชุม
      (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ)

(ลงชื่อ)  ชัช  พชรธรรมกุล  เลขานุการ
                 (อาจารยชัช  พชรธรรมกุล)

สําเนาถูกตอง

 (อาจารยชัช  พชรธรรมกุล)
เลขานุการ

 6.2 การเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2559
  ประธานในท่ีประชุม  เสนอตอที่ประชุมวา สหกรณไดประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ประจําป 2559 มีผูสมัคร 2 คน  ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงษ  อวิโรธนานนท คณะบริหารธุรกิจ และ
อาจารยรนกร  สุภจินต คณะเศรษฐศาสตร และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2558 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 ไดมีมติเปนเอกฉันท ใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 กําหนดจํานวน
ผูตรวจสอบกิจการประจําป 2559  ไวจํานวน 2 คน เทากับปกอน จึงขอเสนอที่ประชุมเลือกต้ัง 

 ที่ประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉนัท เลือกตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงษ  อวิโรธนานนท และ
อาจารยรนกร  สุภจินต เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2559  โดยกําหนดคาตอบแทน จํานวน 30,000 
บาท  (สามหม่ืนบาทถวน)

 ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง อื่น ๆ 
 7.1  ขอเสนอแนะจากสมาชิก
  เปนเอกสารใหทบทวนการจายสวัสดิการสําหรับสมาชิกอาวุโสท่ีมีอายุตั้งแต 61 ป ที่กําหนด
หลักเกณฑการจายตามชวงอายุสมาชิก ตามที่ปรากฏในรายงานกิจการหนา 40-41 นั้น ควรคํานงึถึงภาระที่
สหกรณตองจายในอนาคตใหเหมาะสมกับฐานะของสหกรณ และเสนอใหพิจารณาปรับลดใหเหมาะสม  โดยให
คํานึงถึงอายุการเปนสมาชิกมาประกอบกับการมีสวนรวมในสหกรณ เชน การสะสมหุน หรือการจายดอกเบี้ย
เงินกูใหสหกรณ 

  เมื่อที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ไดพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว
ประธานในท่ีประชุม ไดกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีใหความรวมมือดวยดีมาตลอด ทางคณะกรรมการดําเนินการ 
จึงไดจัดของรางวัลเพื่อเปนการสมนาคุณแกสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 และกลาว
ปดประชุม

 เลิกประชุมเวลา  16.49 น.



ระเบียบวาระที่ 3ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ

 3.1 รายงานสมาชกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ระหวางป 2559
  สหกรณมีสมาชิก  ณ  วันสิ้นงวด  31 ธันวาคม  2558  รวมทั้งส้ิน         1,309  คน
  ในระหวางป 2559 มีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก  ดังนี้  
   สมาชิกเขาใหมระหวางป       49  คน
     รวมเปน           1,358  คน

  สมาชิกออกจากสหกรณ  ตามขอบังคับ  ขอ (39) มีดังนี้

   ขอ 39 (1)  ตาย 2  คน
   ขอ 39 (2)  ลาออก 9  คน      11  คน
  สหกรณมีสมาชิก  ณ  วันสิ้นงวด  31 ธันวาคม 2559            1,347  คน
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

 3.2 รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ  ประจําป  2559

รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําป 2559
เสนอที่ประชุมใหญสามัญ  ครั้งที่ 26

วันศุกรที่  27 มกราคม  2560  ณ  หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น  5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทร  

 เรียน  ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จํากัด
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณพุทธศักราช 2511
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2534 และเร่ิมดําเนินงานมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2534 เปนตนมา จนถึงปจจุบันเปนเวลา 
26 ปแลว กิจการไดเจริญกาวหนามั่นคงเปนที่เชื่อถือของสมาชิกโดยท่ัวไปมาเปนลําดับตามรายการแสดงฐานะ
ทั่วไปของสหกรณเมื่อสิ้นป 2559 ดังนี้

 1. ผลการดําเนินงานโดยท่ัวไปเปรียบเทียบกับปกอน

ธันวาคม  2559 ธันวาคม  2558 +เพิ่ม, -ลด

 1. จํานวนสมาชิก 1,347 1,309 +38

    1.1 สมาชิกที่มีหนี้สินตอสหกรณ 989 945 +44

    1.2 สมาชิกที่ไมมีหนี้สินตอสหกรณ 358 364 -6

 2. ทุนเรือนหุนท่ีชําระแลวในวันสิ้นป 351,386,430.00 296,450,450.00 +54,935,980.00

 3. ทุนสํารองและทุนอื่น ๆ

    3.1 ทุนสํารอง 29,919,245.85 23,412,698.82 +6,506,547.03

    3.2 ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 123,447.00 0.00 +123,447.00

    3.3 ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 586,053.71 638,606.71 -52,553.00

    3.4 ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 740,698.23 620,408.45 +120,289.78

    3.5 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 730,962.34 499,108.34 +231,854.00

    3.6 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 461,000.00 451,000.00 +10,000.00

 4. กําไรสุทธิ      41,903,509.78 35,643,437.81 +6,260,071.97

 5. เงินรับฝาก 855,585,268.72 710,070,053.03 +145,515,215.69

 6. หน้ีสิน

     6.1 เงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,354,070.00 1,354,070.00 0

     6.2 เงินสํารองชดเชยเจาหนาที่ 901,040.00 673,625.00 +227,415.00

     6.3 เงินประกันเจาหนาที่ 587,329.71 563,548.73 +23,780.98

     6.4 หน้ีสินอื่น 412,190.84 355,108.86 +57,081.98

 7. ทุนดําเนินการทั้งหมด 1,284,691,246.18 1,070,732,115.75 + 213,959,130.43

 8. เงินใหกูแกสมาชิกทั้งป 394,387,700.00 405,069,000.00 -10,681,300.00

 9. รับชําระคืนเงินกูระหวางป 265,710,510.99 266,987,721.38 -1,277,210.39
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ธันวาคม  2559 ธันวาคม  2558 +เพิ่ม, -ลด

10. เงินกูคงเหลือของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 1,094,600,924.84 965,923,735.83 +128,677,189.01

11. เงินฝากสหกรณอื่น/ชุมนุมสหกรณฯ 155,706,716.80 71,152,076.43 +84,554,640.37

12. เงินทุนระยะส้ัน ระยะยาว 11,010,000.00 1,010,000.00 +10,000,000.00

 2.  จํานวนสมาชิก
  สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558   1,309  คน
  ในระหวางป มีผูสมัครเขาเปนสมาชิกเพิ่ม   49  คน
     รวม   1,358  คน
  สมาชิกถึงแกกรรม  2 
  สมาชิกลาออก   9 11 คน
  สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559              1,347  คน

         2.1 จํานวนผูสมัครใชบริการ
   สหกรณมีผูสมัครใชบริการ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558  55  คน
   ในระหวางป มีผูสมัครเพิ่ม   20  คน
     รวม   75  คน
   ผูสมัครใชบริการลาออก  7 
   สมาชิกถึงแกกรรม  1  8  คน
   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559   67  คน

 3. เงินคาหุน   
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีคาหุนคงเหลือทั้งส้ิน 296,450,450.00 บาท
  ในระหวางป 2559 สหกรณไดรับชําระคาหุนรายเดือนเปนจํานวนเงิน 57,836,640.00 บาท
     รวม 354,287,090.00 บาท
  ในระหวางป มีสมาชิกลาออก โดยไดถอนคาหุนคืน 2,900,660.00 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 จึงมีคาหุนคงเหลือทั้งส้ิน 351,386,430.00 บาท

  สรุป (จากป 2558 296,450,450.00 บาท เปน 351,386,430.00 บาท ในป 2559 เพิ่มขึ้น 
54,935,980.00 บาท คิดเปน 18.53% )

 4. เงินรับฝาก   
  4.1 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 555,598,551.23 บาท
   ในระหวางป 2559 ไดมีการรับฝากเงินและคํานวณดอกเบ้ียจายให 246,152,530.44 บาท
     รวม 801,751,081.67 บาท
   สมาชิกถอนในระหวางป 137,899,768.42 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 663,851,313.25 บาท
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 4.2 ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ “มีเง่ือนไข” 145,156,885.04 บาท
  ในระหวางป 2559 ไดมีการรับฝากเงินและคํานวณดอกเบ้ียจายให 138,938,934.24 บาท
    รวม  284,095,819.28 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 107,355,898.69 บาท
  ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ “มี เง่ือนไข”  176,739,920.59 บาท
    
 4.3 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีเงินฝากสะสมทรัพย 5,141,800.00 บาท
  ในระหวางป 2559 ไดมีการรับฝากเงินฝากและคํานวณดอกเบ้ียจายให  3,323,884.77 บาท
    รวม  8,465,684.77 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 3,110,684.77 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากสะสมทรัพย 5,355,000.00 บาท
   
 4.4 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 4,172,816.76 บาท
   ในระหวางป 2559 ไดมีการรับฝากเงินและคํานวณดอกเบ้ียจายให  17,646,576.15 บาท
    รวม  21,819,392.91 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป  12,180,358.03 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 9,639,034.88 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากรวมทั้งส้ิน 855,585,268.72 บาท
  สรุป (จากป 2558 710,070,053.03 บาท เปน 855,585,268.72 บาท ในป 2559 เพิ่มขึ้น 
145,515,215.69 บาท คิดเปน 20.49%)

 5. เงินใหกูแกสมาชิก  
  5.1  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 เงินกู-สามัญ เปนเงิน 918,770,916.99 บาท
   ในระหวางป 2559 มีผูยื่นกูเพ่ิม 365,317,000.00 บาท

    รวม  1,284,087,916.99 บาท

   ในระหวางป 2559 ไดรับชําระ 245,889,643.22 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินกู-สามัญ คงเหลือ 1,038,198,273.77 บาท
   
  5.2 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 เงินกู-ฉุกเฉิน เปนเงิน 5,921,560.00 บาท

   ในระหวางป 2559 มีผูยื่นกูเพ่ิม 12,210,700.00  บาท
    รวม  18,132,260.00  บาท
   ในระหวางป 2559 ไดรับชําระ 12,419,820.00 บาท

   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินกู-ฉุกเฉิน คงเหลือ 5,712,440.00 บาท
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  5.3 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 เงินกู-พิเศษ เปนเงิน 41,231,258.84 บาท
   ในระหวางป 2559 มีผูยื่นกูเพ่ิม 16,860,000.00 บาท
    รวม  58,091,258.84 บาท
   ในระหวางป 2559 ไดรับชําระ 7,401,047.77 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินกู-พิเศษ คงเหลือ 50,690,211.07 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือ 1,094,600,924.84 บาท
  สรุป (จากป 2558 965,923,735.83 บาท เปน 1,094,600,924.84 บาท ในป 2559 เพิ่มขึ้น 
128,677,189.01 บาท คิดเปน 13.32%)

 หมายเหตุ การกูยืมของบรรดาสมาชิกน้ันก็เพื่อ ชําระหนี้สิน สรางหรือซอมแซมบานพัก ที่อยูอาศัย 
ซอมแซมรถยนตหรือ รถจักรยานยนต ซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต ซื้อคอมพิวเตอร ซื้อที่ดิน ทําธุรกิจสวนตัว 
ทุนการศึกษาบุตร และเพื่อการศึกษาตอ ซึ่งลวนแตจําเปนและมีประโยชนตอสมาชิกทั้งส้ิน

 6. เงินฝากสหกรณอื่น  
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากสหกรณอื่น/ชุมนุมฯ เปนเงิน 71,152,076.43 บาท
  ในระหวางป 2559 เงินฝากสหกรณอื่น 157,554,640.37 บาท
    รวม  228,706,716.80 บาท
  ในระหวางป 2559 ไดถอนเงินฝาก 73,000,000.00 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากสหกรณอื่น/ชุมนุมฯ คงเหลือ 155,706,716.80 บาท
  สรุป (จากป 2558 71,152,076.43 บาท เปน 155,706,716.80 บาท ในป 2559 เพิ่มขึ้น 
84,554,640.37 บาท  คิดเปน 118.84%) 

 7. รายไดและรายจาย ในป 2559 สหกรณมีรายไดกอนหักคาใชจาย 
  รายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืมและเงินฝาก 73,275,548.63 บาท  
  ผลตอบแทนการลงทุน 58,158.90 บาท  

  รายไดอื่น ๆ  401,984.12 บาท 73,735,691.65 บาท

 สหกรณมีคาใชจายดังน้ี   
 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 26,353,969.40 บาท  

 เงินเดือนและคาจาง 2,728,980.00 บาท  
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,222.00 บาท  
 เงินประจําตําแหนง 72,000.00 บาท  
 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 300,204.00 บาท  
 เงินเพ่ิมพิเศษ  50,560.00 บาท  

 คาสวัสดิการเจาหนาที่ 21,740.00 บาท  
 คาเลาเรียนบุตร  63,753.00 บาท  
 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ-เจาหนาที่ 9,950.00 บาท  
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 เงินชดเชย   227,415.00 บาท  
 เงินประกันเจาหนาที่ 23,780.98 บาท
 คาตอบแทนพิเศษ  15,240.00 บาท
 คาครองชีพ   8,352.00 บาท  
 คาเสื่อมราคา   213,136.76 บาท  
 คาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพย 11,057.00 บาท
 คาสาธารณูปโภค  75,501.00 บาท
 คาจายทําความสะอาด 5,000.00 บาท
 คานํามันเชื้อเพลิง  4,392.00 บาท
 คาเบ้ียประกันกลุม  542,721.50 บาท
 เบ้ียประชุม   192,000.00 บาท  
 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ 10,500.00 บาท
 คารับรอง   87,765.50 บาท  
 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 49,594.13 บาท
 คาวัสดุสํานักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 51,810.00 บาท
 คาใชจายวันประชุมใหญ 330,706.59 บาท
 คาตอบแทน   68,080.00 บาท 
 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 30,000.00 บาท
 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 40,000.00 บาท
 คาวารสารและส่ิงพิมพ 77,569.50 บาท
 คาไปรษณีย โทรเลข 11,891.14 บาท
 คาโทรศัพท   13,528.55 บาท  
 คาถายเอกสารและอัดสําเนา 15,157.50 บาท
 คาธรรมเนียมธนาคาร 10,786.00 บาท
 คาใชจายอื่น   43,818.32 บาท 31,832,181.87 บาท

 กําไรสุทธิ    41,903,509.78 บาท

 คาใชจายดังกลาวน้ีเปนไปตามความจําเปนและสมควรแกการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ในลักษณะเดียวกันกับธนาคาร

 8. การใหบริการสมาชิก
  8.1 เงินกู สหกรณใหบริการเงินกู 3 ประเภท ดังนี้
   (1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
    - เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป วงเงินกู 2 เทาของเงินเดือนสูงสุด 100,000 บาท 
     ผอนชําระ 18 งวด

   (2) เงินกูสามัญ ทุกสัญญารวมกันสูงสุด 3,000,000 บาท
    - เงินกูสามัญทั่วไป วงเงินกู 2,500,000 บาท ผอนชําระ 300 งวด
    - เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก วงเงินกู 500,000 บาท ผอนชําระ 150 งวด
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    - เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อเสริมสภาพคลองของสมาชิก วงเงินกู 300,000 บาท 
     ผอนชําระ 150 งวด
    - เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต วงเงินกู 300,000 บาท ผอนชําระ 150 งวด
    -  เงินกูสามัญสวัสดิการอเนกประสงค วงเงินกู 500,000 บาท ผอนชําระ 150 งวด
    - เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยว ฝกอบรมและศึกษาดูงาน วงเงินกู 200,000 บาท 
     ผอนชําระ 48 งวด
   (3) เงินกูพิเศษ
    - เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห วงเงินกู 4,000,000 บาท ผอนชําระ 300 งวด
    - เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินกู 3,000,000 บาท ผอนชําระ 144 งวด
    - เงินกูพิเศษเพื่อซื้อรถยนต วงเงินกู 2,000,000 บาท ผอนชําระ 72 งวด
    - เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก วงเงินกู 3,000,000 บาท ผอนชําระ 300 งวด 
 
 อัตราดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภท ดังนี้

ประเภท
อัตราดอกเบี้ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.75

เงินกูสามัญทั่วไป
เงินกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง
เงินกูสามัญเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต
เงินกูสามัญสวัสดิการอเนกประสงค
เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยวฯ
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาฯ

6.75
6.75
6.75
6.75
6.00
6.00

เงินกูพิเศษ
- เพ่ือการเคหะสงเคราะห

- เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ

- เพ่ือซื้อรถยนต
- เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคง

สามัญลบ 1 คงที่ 3 ป (รอยละ 5.75)

สามญัลบ 1 คงที่ 2 ป (รอยละ 5.75)
สามัญลบ 1 คงที่ 1 ป (รอยละ 5.75)

6.75

 ทั้งน้ี คณะกรรมการดําเนินการ ไดอนุมัติใหลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เปน 
12 ปแรกอัตราเงินกูสามัญลบ 1 (รอยละ 5.75) ตั้งแต ปที่ 13 เปนตนไป เทากับเงินกูสามัญ (รอยละ 6.75) 

ทั้งสัญญาเกาและใหม มีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมสวสัดิการใหสมาชิก
มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 
 ตลอดป 2559 สหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเงินกู เพื่อชวยเหลือสมาชิกและใหสอดคลองกับ
คาครองชีพในปจจุบัน รวมถึงเพื่อความมั่นคงของสหกรณในดานวงเงินกู การคําประกัน การทําประกันชีวิต
และทุนเรือนหุน ไดจัดโครงการพิเศษสําหรับสมาชิก ดังนี้ 
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 1. ไดเพิ่มวัตถุประสงคเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา จากการกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผานมา  เพื่อใหสมาชิก
นําไปชําระหน้ี กยศ.  
 2. การนับอายุการทํางานในมหาวิทยาลัยแมโจ แทนการนับอายุการเปนสมาชิกสหกรณ ทําใหสมาชิก
ไดประโยชนในเร่ืองการใชสิทธิในการกูเงินมากขึ้น
 3. เงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้ ช.พ.ค. ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระและชวยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู 
ช.พ.ค. และตองการนําเงินไปชําระหนี้
 4. สําหรับเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห  สหกรณไดจัดทําโครงการ “กูเงินเพื่อการเคหะวันนี้
ฟรีไมมีคาใชจาย” ซึ่งไดรับการยกเวนไมตองเสียคาประเมินหลักทรัพย หรือคาตรวจงวดงานกอสราง รวมถึง
คาจดจํานอง และโครงการ “กูพิเศษเพื่อการเคหะไดรับสิทธิกูสามัญไมตองมีผูคําประกัน และผอนตน 0 บาท 
นาน 12 เดือน”

  8.2 เงินรับฝาก
   คณะกรรมการดําเนินการไดมีนโยบายสงเสริมการออมเงิน โดยไดมเีงินฝากหลายประเภท 
เพื่อเพิ่มชองทางใหสมาชิกมีทางเลือกในการออมเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว และจากภาวะตลาดเงินในปจจุบัน
ทําใหสหกรณจําเปนตองลดอัตราดอกเบี้ยลง แตยังถือวาสูงกวาสถาบันการเงินอื่นอยูมาก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากแตละประเภทมีดังนี้

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยรอยละ

1 ม.ค. – 31 ต.ค. 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 

ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
สะสมทรัพย 36 งวด
สะสมทรัพย 60 งวด

รอยละ 2.00 
รอยละ 3.25 
รอยละ 4.25 
รอยละ 4.75 

รอยละ 1.75 
รอยละ 3.00 
รอยละ 4.00 
รอยละ 4.50 

ออมทรัพยพิเศษแบบมีเงื่อนไข 18 เดือน   
ออมทรัพยพิเศษมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อพนักงานมหาวิทยาลัย

รอยละ 3.75 – 4.25 
รอยละ 3.25 และ 4.00

รอยละ 3.50 – 4.00 
รอยละ 3.00 และ 3.75

  8.3 ทุนเรือนหุน
   ป 2559 นอกจากสมาชิกจะไดถือหุนรายเดือนตามระเบียบรอยละ 6 แลว คณะกรรมการ
ดําเนินการ ไดอนุมัติใหสมาชิกนําเงินปนผลและเฉล่ียคืนมาถือเปนหุนสหกรณ การปดเศษการถือหุนรายเดือน

รอยละ 6 ใหเปนหลักรอย และยังคงอนุมัติใหสมาชิกที่ตองการสะสมคาหุนรายเดือนเกินกวารอยละ 6 ของเงินได
รายเดือน สามารถย่ืนเร่ืองแจงความจํานงสะสมหุนรายเดือนเพ่ิมได แตท้ังน้ีตองไมเกินเงินไดรายเดือนของสมาชิก 
และสําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ไดเปดโอกาสนําเงินมาซื้อหุนเปนกรณีพิเศษ ไดคนละไมเกิน 500,000 

บาท

 9. การใหสวัสดิการสมาชิก
  9.1  สวัสดิการสมาชิกทีมีอายุตั้งแต 60 ป 
   สหกรณไดจายเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60 ป และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ

ตอเน่ืองกันตั้งแต 10 ป ข้ึนไป นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป ตามจํานวนการถือหุน ดังนี้
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   ทุนเรือนหุน ตั้งแต  100,000-250,000 บาท  เงินสวัสดิการ 5,000 บาท
   ทุนเรือนหุน ตั้งแต 250,010-500,000 บาท  เงินสวัสดิการ 6,000 บาท
   ทุนเรือนหุน ตั้งแต 500,010-750,000 บาท เงินสวัสดิการ 7,000 บาท
   ทุนเรือนหุน ตั้งแต 750,010-1,000,000 บาท  เงินสวัสดิการ 8,000 บาท
   ทุนเรือนหุน ตั้งแต 1,000,010 บาทขึ้นไป  เงินสวัสดิการ 9,000 บาท

  ซึ่งในปนี้มีสมาชิกรับสวัสดิการ จํานวน 15 ราย รวมเปนเงิน 100,000 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
  1. นายพิชัย  สมบูรณวงค 2. นางจินตนา  นันทนาสิทธิ์
  3. นายชูศักดิ์  จันทนพศิริ 4. นางกมลวรรณ  เปรมเกษม
  5. นางปราณี  วราสวัสดิ์ 6. นางเพ็ญรัตน  หงษวิทยากร 
  7. นางยุพา  อําภา 8. นายขยัน  สุวรรณ
  9. นายวิทยา  เจริญอรุณวัฒนา 10. นางวรวรรณ  ชาลีพรหม 
  11. นายชูชีพ  ชีพอุดม 12. นายสมพร  มีแสงแกว 
  13. หมอมหลวงปรีชา  เกษมสันต   14. นายสมศักด์ิ  ใครมา  
  15. นายอนุพงศ แกวอาทิตย  
  
  9.2 สวัสดิการสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต 61 ป
   เปนสวัสดิการที่สมาชิกมีอายุตั้งแต 61 ป และเปนสมาชิกตอเนื่องกันตั้งแต 10 ป ขึ้นไป 
นับถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป  โดยไดกําหนดตามชวงอายุของสมาชิก ดังนี้ 
   อายุ 61 - 65 ป  รับเงินสวัสดิการปละ  1,000 บาท
   อายุ 66 - 70 ป  รับเงินสวัสดิการปละ  2,000 บาท
   อายุ 71 - 75 ป  รับเงินสวัสดิการปละ  3,000 บาท
   อายุ 76 - 80 ป  รับเงินสวัสดิการปละ  4,000 บาท
   อายุ 81 - 85 ป  รับเงินสวัสดิการปละ  6,000 บาท
   อายุ 86 - 90 ป  รับเงินสวัสดิการปละ  8,000 บาท

   อายุ 91 ปขึ้นไป  รับเงินสวัสดิการปละ 15,000 บาท

   และในปนี้มีสมาชิกรับสวัสดิการ จํานวน 75  ราย รวมเปนเงิน 148,000 บาท
   1. นางโสภา  สิทธิสังข 2. นายจํานง   ยาวิชัย

   3. นายสมาน  กตัญู 4. นายบุญลือ  สมบูรณวงศ
   5. นายยรรยง  สิทธิชัย 6. นายสุภร  เกตุวราภรณ
   7. นางอัมพร  วงศจักร 8. นายประสงค  พิเชษฐพันธ
   9. นายสราญ  เพิ่มพูล 10. นางจินตจุฑา  เกตุวราภรณ
   11. นายอนุชา  ศิริ 12. นายกิตติพงษ  วุฒิจํานงค

   13. น.ส.อนงค  รัตนมงคล  14. นายประเสริฐ  สงวน 
   15. นายอุทัย  รุงเรืองศรี  16. นางวรรณวิสา  พเิชษฐพันธ 

   17. นายกิตติพงษ  โตธีรกุล  18. นายวิชัย  ตันวัฒนากูล 
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  19. น.ส.นิตย  ศกุนรักษ  20. นายศิริชัย  หงษวิทยากร 
  21. นายรัฐพล  ศรีบัวเผื่อน  22. นายจีรสิทธ์ิ  สงคประเสริฐ 
  23. นายพิสุทธิ์  เนียมทรัพย  24. นายโสภณ  มงคลวัจน 
  25. นายพันธ  สมรินทร  26. นางวิสุทธ์ิ  มงคลวัจน 
  27. นายทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ  28. นายถวิล  โกแสน 
  29. นายกมล  ธงงาม  30. นายสมชาย  องคประเสริฐ 
  31. นายดุสิต  จิโน  32. นางปราณี  วราสวัสด์ิ 
  33. นายอนันต  ปญญาวีร  34. นายบรรพต  ตันติเสรี 
  35. น.ส.ราติฟา  ฮูเซ็น  36. นายสห  ตุลพงศ 
  37. นายอนันต  ไชยอินทร  38. นายพน  พันธวร 
  39. นายประพันธ  โอสถาพันธุ 40. นายประสิทธิ์  ประดิษฐวนิช
  41. นายบุญธรรม  แกวประภา 42. นางอุทัยวรรณ  จิวะธานนท
  43. นายสุทัศน  ศิริ 44. นายจําเนียร  ยศราช
  45. นางพึ่งพร  เนียมทรัพย 46. นางนงนุช  พูลสวัสด์ิ
  47. นายสกล  ไขคํา 48. นายประสิทธิ์  โนรี
  49. นางสินธนา  ลีนานุรักษ 50. นางจันทรทิพย  ชมดอก
  51. นางศิริรัตน  พุกกะพันธุ  52. นางวัลภา ลิ่มสกุล 
  53. นางนันทนพิน  อรัณยกานนท  54. นายใจคํา  ธุงศรี 
  55. นางอัญชัญ ปรีชา  56. นายประสาร  วงคมณีรุง 
  57. นายรังสรรค  จันตะ  58. นายแดง  อุนจาย 
  59. นางอัมภาพร  วงควิบูลย  60. นายเกษม  ใครมา 
  61. นางบังอร  เมฆะ  62. นายกฤษดา  ภักดี 
  63. นายศิริพงษ  ชัยชนะ  64. นายวีรศักด์ิ  ปรกติ 
  65. นายสุรชัย  สัมภวมาน  66. นายอภิชัย  เมฆบังวัน 

  67. น.ส.จุฑารัตน  ทัศเกตุ  68. นางสมปอง  สรวมศิริ 
  69. น.ส.รัตนา  โพธิสุวรรณ  70. นายประพันธ  ศิริ 
  71. นางเรณู  สุวรรณพรสกุล  72. นางกมลวรรณ  เปรมเกษม 
  73. นายชูชีพ  ชีพอุดม  74. ม.ล.ปรีชา  เกษมสันต 
  75. นายอนุพงศ  แกวอาทิตย   

  
  9.3 สวัสดิการเงินมงคลสมรสสมาชิก
   เปนสวัสดิการที่สหกรณกําหนดขึ้น สําหรับสมาชิกที่จดทะเบียนสมรสและตองเปนคูสมรสใหม
ที่ไมไดอยูกินฉันทสามีภรรยามากอน 6 เดือน ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกําหนด 60 วัน สหกรณจายสวัสดิการ
เงินมงคลสมรสสมาชิกคูละ 1,000 บาท โดยมีสิทธิรับเงินไดเพียงครั้งเดียว และหากสมาชิกประสงคเปดบัญชี

เงินฝากสะสมทรัพย 36 งวดหรอื 60 งวด ตั้งแต 200 บาท ถึง 1,000 บาท สหกรณยังมอบเงินขวัญถุงเพื่อเปด
บัญชีงวดแรกให โดยปนี้มีสมาชิกย่ืนขอรับเงินสวัสดิการ จํานวน 4  ราย รวมเปนเงิน 6,000 บาท ดังรายชื่อ

ตอไปน้ี
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   1. นายธีรพล  ธุระกิจเสรี 2. นายวุฒิภัทร  เกตุพัฒนพล
   3. นายปยะบุตร  โพธิคามบํารุง 4. นางกนิษฐา  รักสกุลกานต

  9.4 สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
   สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรแรกคลอด ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันคลอด 
โดยสหกรณจะจายเงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท และหากสมาชิกประสงคเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 36 งวด
หรือ 60 งวด ตั้งแต 200 บาท ถึง 1,000 บาท สหกรณยังมอบเงินขวัญถุงเพื่อเปดบัญชีงวดแรกให โดยปนี้ไดมี
สมาชิกยื่นขอรับเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก จํานวน 18 ราย รวมเปนเงิน 26,900 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
   1. นางวาสนา  วรรณคํา 2.  นายจักรกฤช  เตโช
   3. นางวิยะดา  ตาติวงค 4. น.ส.วรัทยา  ศุขแกว
   5. นางภัทธนาวรรณ  ฉันทรัตนโยธิน 6. น.ส.พัชรินทร  อลิปริยกุล
   7. นายทศพร  ทองบอ 8. นายปริญญา  ปฏิพันธกานต
   9. นายวสุ  ไชยศรีหา 10. นายวินิจ  ผาเจริญ
   11. นายเรืองชัย  จูวัฒนสําราญ 12. น.ส.พนิดา  พละปญญา
   13. น.ส.ศุภลักษณ  ดีนอย 14. นายภานุวัฒน  เมฆะ
   15. นางวราภรณ  นันทะเสน 16. นายปริญญา  อินทรเทพ
   17. น.ส.วรกานต  ชาญธีรวัฒนา 18. นายแสนวสันต  ยอดคํา

  9.5  สวสัดิการเงินชวยคารักษาพยาบาลสมาชิกและผูสมัครใชบริการ
   เปนสวัสดิการท่ีสหกรณไดกําหนดเพ่ือชวยคารักษาพยาบาลสมาชิกและผูสมัครใชบริการท่ีปวย
ตองเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนคนไขในตอเนื่อง อยางนอย 3 คืน ๆ ละ 200 บาท ไมเกิน 2,000 บาท 
ตอป ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน นับจากวันออกจากโรงพยาบาล ในปนี้มีผูยื่นขอรับเงินสวัสดิการ จํานวน 
20 ราย รวมเปนเงิน 21,800 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
   1.  น.ส.พรินทร  บุญเรือง 2. นางอําพร  เวียตตัน
   3.  นายทศพล  อุปนโน 4. น.ส.มธุรส  สวางบํารุง

   5.  นางแสงจันทร  ศรีวังพล 6. น.ส.เพียรสวาง  บูชา

   7.  นายสมาน  ใจมุก 8. น.ส.ทวี  สุวรรณ
   9.  นางออมใจ  สงจนัทร 10. นางรจนา  อุดมรักษ
   11. นายมานิตย  พรหมมา 12. นายสุภร  เกตุวราภรณ

   13. น.ส.มัลลิกา  แซลิ้ม 14. น.ส.สุรียชล  วงศประสิทธิ์
   15. นางจิราพร  ชัยเขตร 16. นายอายุส  หยูเย็น
   17. นายวรวิทย  อินตา 18. น.ส.ปุณณภา  แมนพยัคฆ
   19. น.ส.ฐิติชญาณ  กาคํา 20. นางสุวิมล  ศิริผล

  9.6 สวสัดิการสมาชิกที่เปนโสด
   เปนสวัสดิการที่สหกรณไดกําหนดขึ้นใหม สําหรับสมาชิกที่เปนโสดไมมีคูสมรสท้ังโดยพฤตินัย

และนิตินัย มีอายุครบ 55 ป บริบูรณ ยื่นรับภายใน 60 วัน ไดเพียงครั้งเดียว รายละ 1,000 บาท และไมมีสิทธิขอรับ
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ทุนการศึกษาบุตรได โดยในปแรกท่ีกําหนดสวัสดิการไดอนุมัติใหมีผลยอนหลังใหกับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ ซึ่งไดมีสมาชิกย่ืนขอรับเงินสวัสดิการ จํานวน 13 ราย รวมเปนเงิน 13,000  บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
   1. น.ส.สิรวีธ  อินจินดา 2. น.ส.ชลลดา  บันสิทธิ์
   3.  น.ส.ศรีพรรณ  พรหมมา 4.  นายธาตรี  รอดชํานาญ
   5.  น.ส.เขมกิา  วิริยา 6.  น.ส.วัลยา  โมราสุข
   7.  น.ส.นภาพร  เมฆขยาย 8.  น.ส.วัชราภรณ  กันทวงศ
   9.  น.ส.กชพร  ศิริโภคากิจ 10. น.ส.รัตนา  โพธิสุวรรณ
   11. น.ส.นิตยา  ชุมบัวทอง 12. น.ส.อัจฉรา  บุญเกิด
   13. น.ส.ภัทรธนิษฐ  ศรีจอมทอง

  9.7 สวัสดิการเงินเงินยืมทดรองจายสมาชิก
   สวัสดิการเงินยืมทดรองจายสมาชิก สูงสุด 50,000 บาท สําหรับจัดงานมงคลสมรส หรือ
ฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร โดยไมคิดดอกเบ้ียแตอยางใด 

  9.8 สวัสดิการชวยเหลือสมาชิก ผูสมัครใชบริการ และบุคคลในครอบครัวที่ถึงแกกรรม
   หลักเกณฑการจายสวัสดิการฯ  มีดังนี้ 
   1.  สมาชิกถึงแกกรรมรายละ 10,000 บาท 
   2.  บุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแกกรรม รายละ 2,000 บาท 
   3.  ผูสมัครใชบริการถึงแกกรรมรายละ 5,000 บาท 
   4.  บุคคลในครอบครัวผูสมัครใชบริการถึงแกกรรมรายละ 1,000 บาท

   และในปนี้ ไดจายสวัสดิการสมาชิกและผูสมัครใชบริการ ที่ถึงแกกรรม จํานวน 3 ราย 
รวมเปนเงิน 25,000 บาท ไดแก
   1. นายสุพจน  ถวาย 2. นายธรรมรงค  สิงหอยูเจริญ

   3. น.ส.กนกวรรณ  จอมพงค   

   มีสมาชิกและผูสมัครใชบริการ ยื่นขอรับเงินสวัสดิการบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม จํานวน 

32 ราย เปนเงิน 62,000 บาท ไดแก
   1.  คูสมรสนายวินัย  การะเกตุ 2. มารดานายขยัน  สุวรรณ

   3.  บิดา น.ส.พัชรี  ยางยืน 4. บิดานายอํานวย  ชัยมงคล
   5.  มารดา น.ส.วราภรณ  แสงทอง 6. บิดานางอัมพร  คําฟองเครือ
   7.  บิดา น.ส.สมคิด  ดีจริง 8. มารดานางเบญญาภา  หลวงจินา
   9.  บิดา น.ส.สุนทรี  ทับทิมทอง 10. บิดานางสุวมิล  ศิริผล
   11. บิดานายทัดพงศ  อวิโรธนานนท 12. บิดานายสมบัติ  ใครจักร
   13. บิดานางอรุณี  คงดี อัลเดรด 14. บิดานางมยุรา  ชูทอง
   15. บิดานายเผาพงษ  ปูระณะพงษ 16. มารดานายเมธี เมธาสิทธิ์ สุขสําเร็จ

   17.  บิดานายกัญจน  จันทรศรีสุคต 18. บิดานายประภัย  สุขอิน
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   19. บิดา นางณิชาพล  บัวทอง 20. คูสมรสนายวีรศักด์ิ  ปรกติ
   21. บิดา นางศรินรา  ภีระคํา 22. มารดา น.ส.บัวเรียม  มณีวรรณ
   23. บิดา น.ส.จิรภรณ  ใจออน 24. มารดา น.ส.สุกัญญา  อิ่นแกว
   25. มารดา นางเพ็ญรัตน  หงษวิทยากร 26. มารดา นายประดุง  สวนพุฒ
   27. มารดา นายเฉลิมศักดิ์  ใจสุดา 28. บิดา นายจรญั  ภิรักษ
   29. บิดา นายอุดมวิทย  นักดนตรี 30. มารดา นางภัชราภรณ  จันตะ
   31. คูสมรส น.ส.ณัฐตณิชา  สุขเกษม 32. มารดา น.ส.ศศิมินตรา  บุญรักษา

  9.9 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผูสมัครใชบริการ
   มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษา เปนขวัญและกําลังใจใหกับบุตรสมาชิกที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปนี้ สหกรณมีนโยบายใหการมอบทุนการศึกษาบุตรกระจาย
อยางทั่วถึง จึงไดนําขอมูลบุตรที่ไมเคยไดรับทุนจากสหกรณรวมกับอายุการเปนสมาชิกของสมาชิกและผูสมัคร
ใชบริการมาประกอบการพิจารณา ในปนี้ ไดมอบทุนฯ จํานวน 50 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 125,000 
บาท ดังน้ี
   1. ด.ช.วิชญพงศ  ศุขแกว บุตรนางสาววรัทยา  ศุขแกว   
   2. ด.ช.รภัทร  ฉัตรพัชรภญัโญ บุตรนางปวริศา  ฉัตรพัชรภิญโญ 
   3. ด.ช.วุฒิภัทร  ปงหาญ บุตรนายสมใจ  ปงหาญ   
   4. ด.ญ.ณิชาพร  ทองบอ บุตรนายทศพร  ทองบอ   
   5. ด.ญ.กริษฐา  พรหมใจ บุตรนางสาวอรพรรณ  พรหมใจ  
   6. ด.ญ.สิริญญาพร  ยอดคํา บุตรนายแสนวสันต  ยอดคํา    
   7. ด.ญ.กาญจนปริญา ปฏิพันธกานต  บุตรนายปริญญา  ปฏิพันธกานต 
   8. ด.ญ.สุทิพยธิดา ศาลิรัศ บุตรนายสุรชัย  ศาลิรัศ
   9. ด.ญ.สิยาพัฐ  นิธิกาจณพานิช บุตรนางชมัยพร  นิธิกาจณพานิช 
   10. ด.ญ.พิงคลดา  ใครมา บุตรนางสาวิตรี  ใครมา   
   11. ด.ช.เจตนิพันทธ  สอนยศ บุตรนายเสกสรรค  สอนยศ  

   12. ด.ญ.ปวีณธิดา  นะภิใจ บุตรนายอุเทน  นะภใิจ 

   13. ด.ญ.สุปรียา  มูลเมือง บุตรจตุพล  มูลเมือง  
   14. ด.ช.พิชุตม  ศิริ บุตรนายพงศกร  ศิริ  
   15. ด.ช.ธนกร  แดงชาติ บุตรนายพิทักษแดน  แดงชาติ 
   16. ด.ญ.กมลฉัตร  สุวรรณดุก   บุตรนางจันทนา  สุวรรณดุก  
   17. ด.ญ.พิมพชณก  ศรีนวลสม บุตรนายขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม 

   18. ด.ช.ธีรภัทร  โยธาราษฎร บุตรนายสุริยัน  โยธาราษฎร 
   19. ด.ญ.ผิงดาว  อาษานอก บุตรนายแหลมไทย  อาษานอก 
   20. ด.ช.ปภาวิน  ปญญาวงค บุตรนายธนภัทร  ปญญาวงค 
   21. ด.ญ.จิรัชญา  สุนันทานนท บุตรนางจิราพร  สุนันทานนท 
   22. ด.ญ.ผาติรัตน  เสาคํา บุตรนายรุงฤทธ์ิ  เสาคํา  

   23. ด.ญ.ญาณกศิมน  กันถาด บตุรนายสมศักด์ิ  กันถาด  
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   24. ด.ญ.วณิชญา  มะโนชัย บุตรนางสาวก่ิงกาญจน  มะโนชัย 
   25. ด.ญ.กัญญาณัฐ  มีคํา บุตรนายกมลเทพ  มีคํา  
   26. ด.ญ.ธนัชชา  รักประยูร บุตรนางนําฝน  รักประยูร 
   27. ด.ช.กิตติธัช  ปะมาละ บุตรนางลั่นทม  ปะมาละ  
   28. ด.ญ.สิริวิริยา  ศรีดารัตน บุตรนางพิกุล  ศรีดารัตน  
   29. ด.ญ.ณัฐฑญาจิต  กันทะวงศ บุตรนายจรูญ  กันทะวงศ  
   30. ด.ญ.ธันยารัตน  สมบัติโต บุตรนายอดิสรณ  สมบัติโต 
   31. ด.ญ.นุชรินทร  เงินคีรี บุตรนางสาวพิมลสิริ  แสงสุวรรณ 
   32. ด.ช.ธนกฤต  จันทรแกว บุตรนายสุชาติ  จันทรแกว 
   33. ด.ญ.บุญญรดา  บุญปลอด บุตรนายนพพร  บุญปลอด 
   34. ด.ญ.กุลจิรา  ทิราวงศ บุตรนายสิทิไวกูล  ทิราวงศ 
   35. ด.ช.ธีรภัทร  พูลหิรัญ บุตรน.ส.ธนัชพร  เปรมเกษม 
   36. ด.ญ.บุญยานุช  นันตา บุตรนายโยธิน  นันตา  
   37. ด.ญ.วาทินีย  ระดม บุตรนางลัดดาวัลย  ระดม  
   38. ด.ญ.ฉัตรกมล  สวนพุฒ บุตรนายประดุง  สวนพุฒ  
   39. ด.ญ.พัชรพร  ปาวิน บุตรนายสมเพชร  ปาวิน  
   40. ด.ช.ไตรทศ  เลียงหิรัญถาวร บุตรนางสุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 
   41. ด.ช.อธิษฐ  ไตรแสง บุตรนายอภิชาติ  ไตรแสง  
   42. น.ส.ณภัทรจิรา  สิงหปน บุตรนางอริศรา  สิงหปน  
   43. น.ส.ตยาคี  ชัยเขตร บุตรนายสุมิตร  ชัยเขตร   
   44. น.ส.ฐิตาภา  จากุญชร บุตรนางอรณุตรา  จากุญชร 
   45. น.ส.ทิพวรรณ  ธุงศรี บุตรนายทองคํา  ธุงศรี  
   46. น.ส.ยศวิมล  ชํานาญ บุตรนายยุทธนา  ชํานาญ  
   47. น.ส.ขวัญขาว  ศรีสวัสดิ์ บุตรนางศิริลักษณ  ศรีสวัสด์ิ 

   48. น.ส.ภัทราพร  ถนอมชาติ บุตรนายเชฎฐา  ถนอมชาติ 
   49. น.ส.บงกช  กาหล บุตรนางบุษบา  กาหล  
   50. น.ส.ศิริลักษณ  วงศศิริ บุตรนายสมชาย  วงศศิริ  

  9.10 ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

    สหกรณไดสมัครเขาเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด ทําใหสมาชิกสามารถ
ที่จะสมัครเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไดดังนี้
   - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) รับสิทธิประโยชน
จากเงินสงเคราะหศพประมาณ 600,000 บาท จายเงินสงเคราะหลวงหนาเปนรายป มีสมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 
ทายาทรับสงเคราะห 3 ราย ไดแก นายธรรมรงค  สิงหอยูเจริญ  นายสุพจน  ถวาย และนายอุดม  ปาวิน 
ปจจุบันมีสมาชิก 249 คน สมาชิกสมทบ 24 คน
   - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) รับสิทธิประโยชนจากเงินสงเคราะหศพประมาณ 600,000 บาท จายเงินสงเคราะหลวงหนาเปนรายป
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มีสมาชิกถึงแกกรรมระหวางป ทายาทรับสงเคราะห 2 ราย ไดแก นายธรรมรงค  สิงหอยูเจริญ  และนายสุพจน  
ถวาย ปจจุบันมีสมาชิก 100 คน สมาชิกสมทบ 5 คน

  9.11 การประกันชีวิต สหกรณไดมีสวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิก 3 ประเภท ดังนี้
   - การประกันชีวิตกลุม วงเงินคุมครองเสียชีวิตธรรมดา 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000 
บาท และอุบัติเหตุพิเศษ 2,400,000 บาท คาเบี้ยประกันตอคน 4,200 บาท  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
มีผูเขารวมประกัน 1,032 คน 
   - การประกันชีวิตใหกับคูสมรส และบุตร วงเงินคุมครองเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท 
คาเบี้ยประกันตอคน 375 บาท  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีผูเขารวมประกัน 78 คน 
   - การประกันสินเช่ือ โดยวงเงินคุมครองคํานวณจาก หน้ีเงินกูทุกสัญญารวมกันเกินทุนเรือนหุน
รวมกับวงเงินคุมครองประกันชีวิตกลุม (800,000 บาท) และฌาปนกิจสงเคราะห
   สําหรับประกันชีวิตกลุม สหกรณไดสมทบคาเบี้ยประกันในวงเงินคุมครอง 100,000 บาทแรก
ใหกับสมาชิกทุกคนๆ ละ 525 บาท รวมเปนเงินสวัสดิการที่จายในการประกันกลุมป 2560 เปนเงิน 541,275 
บาท 

  9.12 สวัสดิการดานอื่น ๆ 
   1.) มอบเงินสวัสดิการ สําหรับสมาชิกที่กูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห และทําบุญ
ข้ึนบานใหม รายละไมเกิน 2,000 บาท จํานวน 4 ราย เปนเงิน 8,000 บาท ไดแก 1.น.ส.อําภา  วิรัตนพฤกษ  
2.น.ส.จิราพร  มอญเลิศ  3.นายศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล  4.นายนิโรจน  สินณรงค
   2.) สหกรณ ไดจัดพิธีดําหัวสมาชิกอาวุโส เนื่องในวันสงกรานตหรือวันปใหมเมือง ซึ่งได
ปฏิบัติกันมาทุกป เพื่อขอพรเสริมความเปนสริิมงคล และขอขมาผูใหญหากในรอบปที่ผานมาไดสรางความ
ขุนเคืองกัน “สระเกลาดําหัว ขอพรผูใหญ มวนอก มวนใจ ปใหมเมือง”
   3.) จัดหองรับรอง Coffee Corner @ MJU – COOP ไวสําหรับสมาชิก เพื่อตอนรับ
ผูมาเยือนหรือแวะใชบริการ หรือเพ่ือการพักผอน นัดพบปะหารือ รวมถึงเปนจุดนัดพบ 

   4.) ชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกบุคคลในครอบครัวของสมาชิกและผูสมัครใชบริการ 

ที่ตองเขารักษาในโรงพยาบาลเปนระยะเวลานาน ไดแก นายสมเชิด  กั๋นไก จํานวน 2,000 บาท และบุตรชาย
นางหทัยรัตน  ชววัฑรัตนชัย จํานวน 5,000 บาท 
   5.) จัดใหมีการมอบกระเชาเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ปวยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดย
มอบหมายใหผูแทนหนวยงานเปนผูเยี่ยมสมาชิกในสังกัด

   6.) สหกรณ ไดจัดทํา “เข็มกลัดโบวสีดํา” แจกจายใหสมาชิกที่มาใชบริการสหกรณ เพื่อติด
เสื้อรวมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

 10. การบริหารงานอื่น 
  10.1 ไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ  โดยคณะกรรมการดําเนินการไดนําเสนอตอที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ดังตอไปนี้
   - หมวด 5 สมาชิก ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก  

   - หมวด 8 คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ 
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

  10.2 ไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ และกําหนดระเบียบ ดังตอไปนี้
   -  แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู  
   -  แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยผูสมัครใชบริการ
   - กําหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการ
    ดําเนินการ พ.ศ. 2559
   - กําหนดระเบียบสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2560

  10.3 โครงการการศึกษาดูงานของสหกรณ
   เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสหกรณออมทรัพยชั้นนํา และเพื่อนําแนวทางการ
บริหารมาปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ โดยในปนี้ไดศึกษาดูงาน ดังนี้
   - ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด สหกรณออมทรัพย
    กรมปาไม จํากัด และชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 
    2559
   - ศึกษาดูงานดานเงินกู ณ สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด ในวันที่ 2 กันยายน 2559
   - ทศันศึกษางานตางประเทศ  ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต  ระหวางวันที่ 19 – 22  
    พฤษภาคม 2559 

  10.4 การเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ
   เพ่ือเปนการสรางเครือขายพันธมิตรสหกรณ โดยการกระจายการลงทุนไปยังเครือขาย
สหกรณ ในระหวางป สหกรณไดนําเงินฝากและถือหุนเพิ่มของ ชสอ.  สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จํากัด 
และสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จํากัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการซ้ือขาวสารและรักษาเสถียรภาพของราคาขาว ในการชวยเหลือเกษตรกร จึงเปนศูนยกลาง
ขายขาว จากสหกรณการเกษตรพราว จํากัด

  10.5 ดานการบริหารบุคคล
   ในปนี้ นางจินตนา  นันทนาสิทธิ์ ผูจัดการสหกรณ อายุครบ 60 ป บริบูรณ  ตามระเบียบสหกรณ 
วาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ตองเกษียณอายุงานในสิ้นปทางบัญชี 31 ธันวาคม 2559 

คณะกรรมการดําเนินการไดมีมติตออายุการทํางานของผูจัดการในป 2560 อีก 1 ป 

  10.6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสหกรณ (Maejo Co-op E-Manage)

   ในปนี้สหกรณไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสหกรณ โดยพัฒนาเพิ่มเติมจาก
โปรแกรมสหกรณออมทรัพยซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี ซึ่งหากแลวเสร็จ สมาชิกสามารถพิมพใบเสร็จรับเงิน

ดวยตนเอง และสามารถเรียกดูขอมูลท่ีทําธุรกรรมในสหกรณ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลหุน ขอมูลเงินฝาก ขอมูล
เงินกู ภาระคําประกัน ยอดปนผล เฉล่ียคืนได ซึ่งลวนเปนประโยชนตอสมาชิกทั้งส้ิน อีกทั้งไดพัฒนาระบบขอมูล
เพ่ือการบริหารใหใชขอมูลจากระบบมาใชประโยชนในการตัดสินใจและวางแผนตอไป ขณะน้ีอยูระหวางพัฒนาระบบ 

คาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในกลางป 2560 
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 11. กิจกรรมอ่ืน ๆ
  11.1 โครงการ “เสวนาภาษาสหกรณ” Co-op Lunch Talk “สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกสมทบ”
   เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู และรับฟงคําชี้แจง ทําความเขาใจการปรับเปลี่ยนสถานะ
จากผูสมัครใชบริการเปนสมาชิกสมทบในเร่ืองตาง ๆ เชน การถือหุน การฝากเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน
ตาง ๆ จึงไดจัดโครงการ “เสวนาภาษาสหกรณ” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 2 

  11.2 จัดกิจกรรม “โครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม”
   1.) โครงการเพื่อเด็กโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
    เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม สหกรณจึงไดจัดโครงการเพ่ือเด็กโรงเรียนศรีสังวาลย
เชียงใหม เปนประจําทุกป โดยเปนสื่อกลางในการระดมทุนจากสมาชิก รวมบริจาคตามจิตศรัทธากับสหกรณ
ไมวาจะเปนเงิน หรือสิ่งของใชแลวแตอยูในสภาพดี โดยไดจดัขึ้นตามโอกาสสําคัญตาง ๆ  ซึ่งในปนี้ไดจัดโครงการ
ขึ้น 2  ครั้ง ในวันท่ี  11 สิงหาคม 2559 และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 
   2.) โครงการคายเยาวชนสหกรณ
    ในปนี้สหกรณไดพาเยาวชนจากบุตรสมาชิกและผูสมัครใชบริการ ไปเยี่ยมชม “อุทยาน
หลวงราชพฤกษเชียงใหม” ในวันเสารที่ 30 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูพืชพรรณ
ธรรมชาติ ชมสวนไทย บอนไซ สวนกลวยไม พรอมเยี่ยมชมหอคําหลวงสถาปตยกรรมแบบลานนา พรอมนั่ง
รถรางไฟฟาสัมผัสกับธรรมชาติทามกลางแมกไมอันรมรื่น  
   3.) โครงการสงเสริมวิชาชีพ สุขภาพและนันทนาการ
    ในปนี้สหกรณไดจัดอบรม 2 หลักสูตร ไดแก 
    3.1) อบรมวิชาชีพหลักสูตร “การทําเบเกอรี่แบบไมใชเตาอบ” เพื่อใหสมาชิกได
เรียนรูเกี่ยวกับการใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและเคล็ดลับในการทําขนมแบบงาย ๆ ณ หองคหกรรมช้ัน 1  
อาคารธรรมศักดิ์มนตรี สํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการเกษตร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2559
    3.2) อบรมหลักสูตรการใชโทรศัพทอยางชาญฉลาด “Smart Phone” เพื่อเรียนรูเทคนิค
วิธีการใชงาน แอพพลิเคชั่น LINE ขั้นสูง วิธีการใชงาน Timeline ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 2 ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2559

  11.3 กิจกรรมเตรียมพรอมวัยเกษียณ 
   สหกรณไดเล็งเห็นความสําคัญใหสมาชิกมีสวัสดิการรองรับตลอดจนการวางแผนทางการเงิน 
ต้ังแตกอนเกษียณ เพ่ือใหสามารถใชชีวิตหลังเกษียณอายุราชการไดอยางมีคุณภาพ โดยเปดโครงการใหคําปรึกษา

ทุก ๆ  ปญหาทางการเงิน และในปนี้ไดรวมบรรยาย “สิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ  ของสมาชิก” ในโครงการ
ปจฉิมนิเทศผูเกษียณอายุราชการ ของมหาวิทยาลัยแมโจ ณ จีรังเอลธ วิลเลจ ในวันที่ 8 กันยายน 2559

  11.4 โครงการ “สหกรณสามสัมพันธ” 
   เพ่ือเปนการสงเสริมธุรกิจสหกรณตามแผนกลยุทธและใหเปนไปตามแผนงาน ประจําป 2559

จึงไดจัดโครงการ สหกรณสามสัมพันธ  โดยมอบของท่ีระลึก “แฟลชไดรฟ 8 GB  maejo co-op” ใหสําหรับผูที่
สมัครเปนสมาชิกหรือผูสมัครใชบริการใหม และโครงการสงเสริมการออม เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
ตั้งแต 400,000  บาทข้ึนไป  และรับเงินกูตั้งแต 400,000 บาทขึ้นไป   
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

  11.5 ซุมบริการนําดื่ม
   สหกรณไดจัดซุมบริการนําดื่มฟรี ใหแก บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผูปกครอง 
ตลอดจน บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ 2559 

 12. การประชุมสัมมนาและฝกอบรม 

ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่

1 ประธานกรรมการ และผูจัดการ 
เขารวมโครงการสัมมนา ชสอ.
พบสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด

23 มกราคม 
2559

สหกรณออมทรัพย 
ครูเชียงใหม จํากัด

2 เลขานุการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เชื่อมโยงเครือขายสหกรณ  
ปงบประมาณ  2559

สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

26 มกราคม 
2559

สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

3 กรรมการเขารวมโครงการสัมมนา 
หลักสูตรเรื่อง “บทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการใหม”

ชมรมสหกรณออมทรัพย 
ภาคเหนือ

19 - 21 
กุมภาพันธ 
2559

จังหวัดอุตรดิตถ

4 เลขานุการเขารวมโครงการประชุม
เสวนาวิชาการ เรื่อง“นโยบายและ
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรของ
บางประเทศที่ไทยควรมองกรณีของ
เอเชีย และยุโรป”

วิทยาลัยบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ

1  มีนาคม  
2559

มหาวิทยาลัยแมโจ 

5 เลขานุการ และหัวหนาฝายการเงิน
และสินเชื่อ เขารวมประชุมสัมมนา
ศูนยประสานงาน สสอค. , สส.ชสอ. 
และประชุมใหญสามัญประจําป 2558 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยครูไทยและ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของ ชสอ.

5 - 6  
มีนาคม 2559

จังหวัดนนทบุรี

6 หัวหนาฝายบัญชีและธุรการ เขาอบรม 

“โครงการปรับปรุงงานธุรการและ
การจัดเก็บขอมูลสมาชิก”

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยครูไทย

25 - 26  

เมษายน 
2559

ชุมนุมสหกรณ 

ออมทรัพยแหง 
ประเทศไทย จํากัด

7 เหรัญญิก และผูจัดการ เขารวมประชุม 
สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การบริหาร

การเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย” 

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด

29  เมษายน 
2559

จังหวัดเชียงใหม

8 ประธานกรรมการ 
เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2559 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด

4  มิถุนายน  
2559

จังหวัดนนทบุรี
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ลําดับ กิจกรรม หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่

9 ประธานกรรมการ  เขารวมประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นเรื่อง รางกฎหมายเพื่อ
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและ
กํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

15  สิงหาคม 
2559

กรุงเทพฯ

10 ผูตรวจสอบกิจการ 
เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร 
“ผูตรวจสอบกิจการ”

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด

17 - 19  
สิงหาคม 
2559

จังหวัดนนทบุรี

11 เลขานุการเขารวมสัมมนาโครงการ
อบรม “รณรงคใหสหกรณออมทรัพย
มาลงทุน”

ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ

3-4 ตุลาคม 
2558

กรุงเทพฯ

12 ผูจัดการ เขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
ผูนําสหกรณไทย–เกาหลี ประจําป 2558

สํานักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

21  ตุลาคม 
2559

จังหวัดเชียงใหม

13 กรรมการ เขารวมสัมมนาโครงการ 
“การทํางานมุงสูผลสัมฤทธิ์ของทีมงาน
บุคลากรในสหกรณ”

ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ

11-13 
พฤศจิกายน 
2559

จังหวัดเพชรบูรณ

14 รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก 
เขารวมสัมมนาไตรภาคีวิชาการ 
ประจําป 2559  เรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจ
และทิศทางอัตราดอกเบี้ย ป 2560”

สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จํากัด

11-13 
พฤศจิกายน 
2559

จังหวัดเชียงใหม

15 รองประธานกรรมการ และเลขานุการ 

เขารวมโครงการประชุมสัมมนา
ปฏิบัติการ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติ
งานดานการเงินและทะเบียนสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย

19 
พฤศจิกายน 

2559

สหกรณออมทรัพย 
ครูอุตรดิตถ จํากัด 

16 ผูจัดการ เขารวมโครงการฝกอบรม 
หลักสูตร “การพัฒนาการจัดการธุรกิจ
สหกรณอยางมืออาชีพ” ระดับผูจัดการ 

สถาบันพัฒนากรรมการ
และฝายจัดการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ

14 - 17  
ธันวาคม 
2559

กรุงเทพฯ
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

 13. สงเสริมการศาสนาโดยรวมบริจาคทําบุญกฐินและผาปา กับวัดและหนวยงานตางๆ จํานวน 
21 ราย รวมเปนเงิน 10,000 บาท

ลําดับ รวมทําบุญ กับหนวยงาน

1 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดราชวรินทร 
กรุงเทพฯ

วัดราชวรินทร กรุงเทพฯ  

2 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี เพ่ือทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและสมทบทุนจัดซื้อเตียงทําฟนใหกับ
โรงพยาบาลเนินสงา จังหวัดชัยภูมิ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชัยภูมิ  จํากัด   

3 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดนําแปงพนาราม  
จังหวัดพะเยา

สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จํากัด

4 รวมทําบุญกฐินพระราชทาน ประจําป 2559 
ณ วัดบัวงาม  จังหวัดราชบุรี

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

5 รวมทําบุญทอดผาปาการศึกษา 
ณ โรงเรียนบานไรตาพุฒจังหวัดเพชรบูรณ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด

6 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีจัดหารายไดชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ณ สถานคุมครองคนไรที่พึ่ง
ประจวบคีรีขนัธ (บานประจวบโชค) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

มูลนิธิสงเคราะหคนพิการไรที่พึ่ง
สถานสงเคราะหประจวบคีรีขันธ  

7 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสราง
อุโบสถ ณ วัดสมานมิตร จังหวัดระยอง

สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด

8 รวมทําบุญทอดผาปามหากุศลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  
กรุงเทพฯ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  

9 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสราง
อุโบสถ  ณ วัดหวยยาง จังหวัดลพบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

10 รวมทําบุญมหากุศลทอดกฐินสามัคคี และผาปา
สามัคคีโครงการสงเสริมสุขภาพนักเรียน 

ณ วัดทาแยเจริญธรรม และ โรงเรียนบานทาแย  
จังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด  

11 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุน
สรางศูนยการศึกษาและปฏิบัติธรรมของ

วัดอรุณราชวราราม ณ บานนําทรัพย จังหวัดเพชรบุรี

ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ 

12 รวมทําบุญกฐินสามัคคี ณ วัดสรางแข  
จังหวัดอุดรธานี

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด
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ลําดับ รวมทําบุญ กับหนวยงาน

13 รวมทําบุญกฐินพระราชทาน ประจําป 2559 ณ 
วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี

กรมทรัพยากรธรณี 

14 รวมทําบุญเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ” สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด   

15 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนสรางซุม
พระพุทธรูปเพื่อประดิษฐานองคหลวงพอเพ็ชร ณ 
สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด  

16 รวมทําบุญกฐินสามัคคี ณ วัดปาภูเหล็กวนาราม 
จังหวัดเลย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
(สส.ชสอ.)   

17 รวมทําบุญกฐินพระราชทาน ประจําป 2559 ณ 
วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงหบุรี

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร  จํากัด 

18 รวมทําบุญกฐินสามัคคี ณ วัดปาศรีวิไลวัลย 
จังหวัดเลย

สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด 

19 รวมทําบุญทอดผาปาสามัคคี เพ่ือสมทบทุนจัด
หาอุปกรณทางการแพทยใหโรงพยาบาลรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร

สหกรณการเกษตรรัตนบุรี จํากัด 

20 รวมทําบุญกฐินพระราชทาน ประจําป 2559 
ณ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม พระอารามหลวง  
จังหวัดอุทัยธานี

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 

21 รวมทําบุญมหกรรมการกุศลผูกพทัธสีมา ณ 
วัดราษฎรอรุณวารี (บางมั่น) จังหวัดชุมพร

ดราษฎรอรุณวารี (บางมั่น) จังหวัดชุมพร

 14. รวมสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศลตางๆ จํานวน 21 ราย รวมเปนเงิน 31,895 บาท

ลําดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

1 สนับสนุนกิจกรรมและรวมพิธีวางพานพุมสักการะ
พระบิดาแหงการสหกรณไทยในวันสหกรณแหงชาติ

มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 รวมวางพวงมาลาอนุสาวรีย

อํามาตยโทพระชวงเกษตรศิลปการ และ
อนุสาวรียศาสตราจารย ดร.วิภาต บุญศรี วังซาย

มหาวิทยาลัยแมโจ

3 รวมสนับสนุนงานราตรีแมโจ ครั้งที่ 4 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
แมโจ 

4 บริจาคเงินสนับสนุนการแขงขันเปตองมหากุศล 
สมทบ “กองทุนหมอเจาฟา” 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

ลําดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

5 สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศล 
ชมรมศิษยเกาแมโจ เชียงใหม

ชมรมศิษยเกาแมโจ เชียงใหม 

6 สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จํากัด  

7 สนับสนุนมหกรรมมวยการกุศลรวมพลคนแมโจ 
ศึกกําปนสะทานโลก

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
แมโจ 

8 สนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬาบคุลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35  
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส”

ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ  

9 สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณ
การเรียน โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟา
นครหลวง จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท 

10 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม “ตานภัยยาเสพติด 
สูภัยหนาว เพื่อนองโรงเรียนบานหนองโบสถ”

ชมรมเพื่อนองอิ่มอุน ตานภัยยาเสพติด 
2011 กรุงเทพมหานคร  

11 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติประจําป 2559

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  

12 สนับสนุนโครงการมอบอุปกรณสงเสริมทางการศึกษา
ใหแกโรงเรียนวัดหนองผักชี  จังหวัดสระบุรี

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทย
อคริลิคไฟเบอร จํากัด  

13 สนับสนุนงบประมาณเพื่อรวมงานมหกรรมดนตรี
เมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ครั้งที่ 8 

โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ  
จังหวัดเชียงใหม 

14 สนับสนุนโครงการ “วันสรางพลังความรักสูคนพิการ” 
ครั้งท่ี 12

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

15 สนับสนุนโครงการ “มหัศจรรยมะมวง 3 ยุค 
สมโภชนครเวียงพิงค ครบ 720 ป”

สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ     

16 สนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม

ของชมรมผูรับบํานาญ มหาวิทยาลัยแมโจ

ชมรมผูรับบํานาญ  มหาวิทยาลัยแมโจ  

17 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 

“โครงการแดนอง โครงการ 2”

สหกรณออมทรัพยครูแพร จํากัด   

18 สนับสนุนกิจกรรม CSR เพ่ือสมทบทุนโครงการ 
“รวมใจสรางที่อยูอาศัยเด็กนักเรียนบานไกลพักนอน 
โรงเรียนบานแมปาน  จังหวัดเชียงใหม”

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด  
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ตารางแสดงฐานะการเงินของสหกรณ
ระหวางป 2556 – 2559

ปบัญชีสหกรณ 2559 2558 2557 2556

1.ทุนเรือนหุน 351,386,430.00 296,450,450.00 248,481,210.00 204,781,320.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 18.53% 19.30% 21.34% 18.21%

2.จํานวนสมาชิก 1,347 1,309 1,256 1,163

เพิ่มขึ้น (ลดลง)จากปกอน 2.90% 4.22% 8.00% 2.29%

3.เงินสํารอง 29,919,245.85 23,412,698.82 17,777,364.97 13,361,290.19

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 27.79% 31.70% 33.05% 32.17%

4.ทุนดําเนินงาน 1,284,694,246.18 1,070,732,115.75 922,423,897.58 753,834,577.44

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 19.98% 16.08% 22.36% 18.88%

5.เงินรับฝาก 855,585,268.72 710,070,053.03 622,059,040.84 508,343,373.93

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 20.49% 14.15% 22.37% 18.57%

6.หนี้สิน 3,254,630.55 2,946,352.59 2,549,134.21 2,232,152.11

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 10.46% 15.58% 14.20% 7.27%

7.เงินใหกูแกสมาชิก 1,094,600,924.84 965,923,735.83 827,842,457.21 678,165,835.34

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 13.32% 16.68% 22.07% 27.59%

8.เงินใหกูแกสหกรณอื่น 0.00 0.00 13,500,000.00 20,000,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน (0.00%) (100.00%) (32.50%) 17.65%

9.เงินฝากสหกรณอ่ืน/ชุมนุม 155,706,716.80 71,152,076.43 40,000,000.00 10,633,995.68

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 118.84% 77.88% 276.15% (69.92%)

10.กําไรสุทธิ 41,903,509.78 35,628,550.13 29,978,566.45 23,923,253.90

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 17.61% 18.85% 25.31% 25.85%

ลําดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

19 บริจาคเงินสรางอาคารเรียนโรงเรียนชุมชน
บานสามผง จังหวัดนครพนม

ศาสตราจารยพิเศษ อาบ นคะจัด  

20 บริจาคนําดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่มากราบถวาย
สักการะเบ้ืองหนาพระบรมโกศ พระบรมศพ ณ 
พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด 

21 บริจาคเงินโครงการจิตอาสาปนนําใจเพื่อการ
ศึกษา ป 2559 ใหแกโรงเรียนบานปารังงาม 
จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทย
อคริลิคไฟเบอร จํากัด  
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3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2559 

รายงานของผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จํากัด
สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จํากัด 
 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปน
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
ซึ่งขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา
ทุกเดือนท่ีเขาตรวจสอบผลการตรวจสอบประจําป  สรุปไดดังนี้

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
  1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานบัญชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆของสหกรณ

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  หลักฐานการบัญชี
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  ระเบียบ และมติของที่ประชมุ
  2.4 ตรวจสอบคําขอกูและหนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญและเงินกูพิเศษ
  2.5 ตรวจสอบการบันทึกบัญชี  สมุดสรุปประจําวัน  บัญชีแยกประเภท  และบัญชียอย  

   (ลูกหน้ีเงินรับฝาก ทุนเรือนหุน  เงินฝากธนาคาร)

  2.6 ตรวจสอบการจัดทํางบทดลองประจําเดือนทุกเดือน
  2.7 ตรวจสอบการรับ - จายเงิน โดยเปรียบเทียบกับประมาณการรายได - คาใชจาย ประจําป 2558

  2.8 ตรวจสอบการจัดทํางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปของสหกรณ

 3. ผลการตรวจสอบ
  3.1 การบัญชี
   3.1.1   มีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการลงบัญชีครบถวน ถูกตอง

   3.1.2   การบันทึกของสหกรณ  ถูกตองเรียบรอย และเปนปจจุบัน
    3.1.3   การจัดทําบัญชียอย และทะเบียนตาง ๆ ถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด
   3.1.4   มีการเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน
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  3.2 การควบคุมการเงิน
    การรับ - จายเงิน เปนไปตามระเบียบที่สหกรณ กําหนดและอยูภายใตงบประมาณ แผนงาน
ที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และมีผูอนุมัติกอนการจายเงินทุกครั้ง

  3.3 การบริหารงานทั่วไปของสหกรณฯ
   การบริหารงานท่ัวไปของสหกรณ  เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  งบประมาณและมติท่ีประชุม
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกเปนสําคัญ

ขอบังคับ/ระเบียบสหกรณ ที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางป

ขอบังคับ 2 ขอ - หมวด 5 สมาชิก ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิก
- หมวด 8 คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 72. คณะกรรมการดําเนินการ

ระเบียบ 4 ระเบียบ - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยผูสมัครใชบริการ
- กําหนดระเบียบสหกรณ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเปน
  คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559
- กําหนดระเบียบสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2560 

 4. ผลการตรวจสอบ
  4.1 จํานวนสมาชิก และผูสมัครใชบริการ ยอดยกมา 1,309  คน 55  คน
      เขาใหม 49  คน 20  คน
      ลาออก 9  คน 7  คน
      ถึงแกกรรม 2  คน 1  คน
      รวมสมาชิก 1,347  คน 67  คน
   สมาชิกเพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน  38 คน
   การรับสมาชิกและการพนจากสมาชิกภาพ  เปนไปตามขอบังคับที่สหกรณกําหนดไวอยาง 

ถูกตอง

   ระหวางปคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไดมีการประชุมรางฯ แกไขขอบังคับวาดวย
สมาชิกคุณสมบัติของสมาชิกเพ่ือใหลูกจางชั่วคราว  (ผูสมัครใชบริการ) สามารถเปล่ียนสถานะผูสมัครใชบริการ
เปนสมาชิกหาก ขอบังคับดังกลาวไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559  

  4.2 เงินสดและ เงินฝากธนาคาร  

   การเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ กําหนดอยางเครงครัดกลาวคือไมมีการ
เก็บรักษาเงินสดเกินกวาระเบียบกําหนด สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลอื ณ วันสิ้นงวด คงเหลือ
จํานวน 21,050,482.35 บาท ประกอบดวย เงินสด ณ วันส้ินงวด จํานวน  48,000.00 บาท  และ เงินฝากธนาคาร
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จํานวน 21,002,482.35 บาท ลดลงจากปกอนจํานวน 9,187,419.88 บาท หรือ
เทียบเปนลดลงรอยละ 30.38
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  เน่ืองจาก สหกรณไดนําเงินฝากไวที่สหกรณอื่น ตามรายละเอียด ขอที่ 4.3 แทน เงินสดและ 
เงินฝากธนาคาร  สรุปไดดังนี้

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58 จํานวนเงิน รอยละ

เงินสด 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 282,218.04       152,831.31 129,386.73 84.66

เงินฝากออมทรัพย 20,720,264.31 30,037,070.92 9,316,806.61 31.02

21,050,482.35 30,237,902.23 9,187,419.88 30.38

  4.3 เงินฝากสหกรณอื่น
   สหกรณมีเงินฝากสหกรณอื่นคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จํานวน 155,706,716.80 บาท ถูกตอง
ตรงกับบัญชีคงเหลือของสหกรณ  และโดยเพ่ิมขึ้นจากปกอนเปนจํานวน 84,554,640.37 บาท รอยละ118.84
โดยสหกรณจะพิจารณาความเส่ียงของสหกรณอ่ืนกอนการนําเงินไปฝาก และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้งที่จะนําเงินฝากท่ีสหกรณอื่น สรุปไดดังนี้ 

ชื่อบัญชี
อัตรา

ดอกเบี้ย

 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  จํานวนเงิน  รอยละ 

เงินฝาก - ชสอ. 4.30% 35,000,000.00 40,000,000.00 5,000,000.00 12.50

เงนิฝาก-สอ.ครแูมฮองสอน 3.75% 89,651,922.28 31,152,076.43 58,499,845.85 187.79

เงินฝาก-สอ.ตชด. 33 4.00% 31,054,794.52 0.00 31,054,794.52 100.00

155,706,716.80 71,152,076.43  89,651,922.28 126.00

  4.4 ลูกหนี้เงินกู

   4.4.1 การใหเงินกูแกสมาชิก  
   สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก รวม 3 ประเภท คือเงินกูฉุกเฉิน สามัญ และ พิเศษ 

การใหเงินกูแกสมาชิก  เปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู และมีหลักฐานการเปนหนี้สมบูรณ
ครบถวนสหกรณ  
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             อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก ใชอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก ดังนี้

ประเภท
อัตราดอกเบี้ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.75

เงินกูสามัญทั่วไป
เงินกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง
เงินกูสามัญเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต
เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยวฯ
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาฯ

6.75
6.75
6.75
6.00
6.00

เงินกูพิเศษ
   - เพื่อการเคหะสงเคราะห
   - เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
   - เพื่อซื้อรถยนต
   - เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคง

 สามัญลบ 1 คงที่ 3 ป (รอยละ 5.75)
สามัญลบ 1 คงที่ 2 ป (รอยละ 5.75)
สามัญลบ 1 คงที่ 1 ป (รอยละ 5.75)

6.75

   4.4.2 การเคลื่อนไหวของลูกหน้ีเงินกูระหวางป 
     สหกรณไดจายเงินใหกูแกสมาชิก และรับชําระหนี้ระหวางป  2559   สรุปไดดังนี้   

รายการ ยอดยกมาตนป ใหกูเพิ่ม รับชําระหนี้ ยอดคงเหลือสิ้นป

ฉุกเฉินท่ัวไป 5,921,560.00 12,210,700.00 12,419,820.00 5,712,440.00    

สามัญ 918,770,916.99 365,317,000.00 245,889,643.22 1,038,198,273.77

พิเศษ 41,231,258.84 16,860,000.00 7,401,047.77 50,690,211.07

รวมท้ังสิ้น 965,923,735.83 394,387,700.00 265,710,510.99 1,094,600,924.84

   4.4.3 ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ

     สหกรณมีจํานวนสมาชิกที่เปนหนี้ทั้งส้ิน จํานวน 1,162 สัญญา โดยแยกเปน 
ลูกหนี้เงินกู-พิเศษ จํานวน 48  สัญญา  ลูกหน้ีเงินกู-สามัญ จํานวน 928 สัญญา และ ลูกหนี้เงินกู-ฉุกเฉิน จํานวน 
186 สัญญา

     ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จํานวน 965,923,735.83 บาท  เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนจํานวน 128,677,189.01 บาท หรือเทียบเปนรอยละ 13.32  สรุปไดดังนี้
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ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  จํานวนเงิน  รอยละ 

เงินใหกู-ฉุกเฉิน 5,712,440.00    5,921,560.00 209,120.00 3.53

เงินใหกู-สามัญ 1,038,198,273.77 918,770,916.99 119,427,256.78 13.00

เงินใหกู-พิเศษเพื่อการเคหะฯ 47,440,701.07 37,717,628.84 9,723,072.23 25.78

เงินใหกู-พิเศษเพื่อซื้อรถยนต 441,400.00 556,600.00 115,200.00 20.70

เงินใหกู-พิเศษเพื่อความมั่นคง 2,808,110.00 2,957,030.00 148,920.00 5.04

1,094,600,924.84 965,923,735.83 128,677,189.01 13.32

  4.5 เงินลงทุน
   สหกรณ ไดนําเงินหาผลตอบแทนจากการลงทุน  โดยมีเงินลงทุนคงเหลือ ณ  31 ธ.ค. 2559 
สรุปไดดังน้ี

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  จํานวนเงิน  เทา

เงินลงทุนถือหุน-ชุมนุมฯ 11,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 10.00

เงินลงทุนถือหุน-บริษัทประกันฯ 10,000.00 10,000.00 0 0

 11,010,000.00 1,010,000.00 10,000,000.00 9.09

   ซื้อหุน ชสอ. 10 ลานบาท ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือน 
เน่ืองจากเพ่ือเปนการบริหารเงินทุนสหกรณรวมถึงสามารถเปนหลักประกันเงินกู ชสอ. ในอนาคต ของสหกรณ

  4.6 การรับฝากเงิน

   4.6.1 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิก รวม 4 ประเภท ไดแก เงินฝากออมทรัพย ออมทรัพย

พิเศษ สะสมทรัพย 36 งวด และสะสมทรัพย 60 งวด ระหวางป 2559 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
 

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยรอยละ

1 ม.ค. – 31 ต.ค. 1 พ.ย. – 31 ธ.ค.

ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
สะสมทรัพย 36 งวด
สะสมทรัพย 60 งวด

 2.00 
 3.25 
4.25

4.75

1.75
3.00
4.00

4.50

ออมทรัพยพิเศษแบบมีเงื่อนไข 18 เดือน   
ออมทรัพยพิเศษมหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือพนักงานมหาวิทยาลัย

3.75 – 4.25 
3.25 และ 4.25

3.50
3.00 และ 4.00
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   4.6.2 การรับฝากเงินและการจายถอนเงินฝาก เปนไปตามระเบียบสหกรณกําหนด โดยมี
รายละเอียดการเคลื่อนไหว ประกอบดวย การรับฝาก ถอน คงเหลือสิ้นป ดังนี้

รายการ ยอดยกมา รับฝาก ถอน ยอดคงเหลือสิ้นป

ออมทรัพย 4,172,816.76 17,646,576.15 12,180,358.03 9,639,034.88

ออมทรัพยพิเศษ 700,755,436.27 385,091,464.68 245,255,667.11 840,591,233.84

สะสมทรัพย 36 งวด 2,782,100.00 1,885,725.71 2,370,525.71 2,297,300.00

สะสมทรัพย 60 งวด 2,359,700.00 1,438,159.06 740,159.06 3,057,700.00

รวม 710,070,053.03 406,061,925.60 260,546,709.91 855,585,268.72

   4.6.3 เจาหนี้-เงินรับฝากคงเหลือ 
     สหกรณมีเจาหนี้-เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จํานวน   855,585,268.72 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 145,515,215.69 บาท หรือเทียบเปนรอยละ  17.01  โดยจะเห็นวา เจาหนี้-เงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ มีจํานวนเพิ่มจากปกอนถึง 139,835,797.57 หรือเทียบเปนรอยละ   19.96 เนื่องจากระหวางป
อัตราเงินฝากของธนาคารมีอัตราที่ตํามาก ทําใหการขยายตัวของเจาหนี้-เงินฝากออมทรัพยพิเศษยังคงเพิ่มขึ้น
สรุปไดดังน้ี

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  จํานวนเงิน  รอยละ 

เจาหนี้-เงินฝากออมทรัพย 9,639,034.88 4,172,816.76 5,466,218.12 131.00

เจาหนี้-เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 840,591,233.84 700,755,436.27 139,835,797.57 19.96

เจาหน้ี-เงินฝากสะสมทรัพย 36 ด. 2,297,300.00 2,782,100.00 -484,800.00 -17.43

เจาหน้ี-เงินฝากสะสมทรัพย 60 ด. 3,057,700.00 2,359,700.00 698,000.00 29.58

 855,585,268.72 710,070,053.03 145,515,215.69 20.49

  4.7 ทุนเรือนหุน
   สหกรณมีทุนเรือนหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จํานวน 296,450,450.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนจํานวน 54,936,980.00 บาท หรือเทียบเปนรอยละ  18.53  สรุปไดดังนี้

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  จํานวนเงิน  รอยละ 

ทุนเรือนหุน 351,386,430.00 296,450,450.00 54,936,980.00 18.53
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  4.8 ทุนสะสมตามขอบังคับ และระเบียบ
   สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ และระเบียบคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จํานวน   2,642,161.28 
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 433,037.78 บาท หรือเทียบเปนรอยละ 19.60 โดยการเบิกจายเงินทุนสะสมตาม
ขอบังคับ และระเบียบ จะไดรับอนุมัติและการใชจายเปนไปตามระเบียบของสหกรณจากสรุปไดดังนี้ี้

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-59 31-ธ.ค.-58  จํานวนเงิน  รอยละ 

ทุนสาธารณประโยชน 123,447.00 0.00 123,447.00 100.00

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 461,000.00 451,000.00 10,000.00 2.22

ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 730,962.34 499,108.34 231,854.00 46.45

ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 586,053.71 638,606.71 -52,553.00 -8.23

ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 740,698.23 620,408.45 120,289.78 19.39

 2,642,161.28 2,209,123.50 433,037.78 19.60

  4.9 รายไดและคาใชจาย
   4.9.1 สหกรณมีรายไดที่เกิดขึ้นจริงป  2559 จํานวน 73,735,691.65 บาท โดยมีการตั้งปร
ะมาณการรายไดจํานวน  70,000,000.00 บาท  รายไดที่เกิดขึ้นจริง สูงกวาประมาณการ จํานวน 3,735,691.65 
บาท  หรือเทียบเปนรอยละ 5.34 เนื่องจาก ระหวางป สหกรณไดปรับปรุงหลักเกณฑเงินกูใหทันตอสถาบัน
การเงินปจจุบัน จึงใหสมาชิกกูเงินจากสหกรณเพิ่มขึ้นจึงมีรายไดเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด แตละรายการดังนี้   

รายการ
ประมาณการ 

ป 2559

ยอดสะสมถึง

ธันวาคม
คงเหลือ

รอยละรับจาย
จริงเทียบ

ประมาณการ

1. ดอกเบี้ยรับ

   - เงินกูยืมและเงินฝาก 69,700,000.00 73,275,548.63 3,575,548.63 5.13

   - เงินลงทุน 60,000.00 58,158.00 -1,842.00 -3.07

     รวมดอกเบ้ียรับ 69,760,000.00 73,333,707.53 3,573,707.53 5.12

2. รายไดอื่นๆ 240,000.00 401,984.12 161,984.12 67.49

     รวมรายไดอื่นๆ 240,000.00 401,984.12 161,984.12 67.49

     รวมรายได 70,000,000.00 73,735,691.65 3,735,691.65 5.34
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   4.9.2  สหกรณมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ป 2559 จํานวน 31,832,181.87 บาท โดยมีการ
ตั้งประมาณการคาใชจายจํานวน 33,899,000.00 บาท การใชจายเปนไปตามเหตุผลควรแกการจาย และเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ โดยคาใชจายแตละรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได โดยการจายคาใชจายอยูภายใต
ประมาณการท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงไมเกินกวาคาใชจายตามประมาณการ
โดยคาใชจายตามประมาณการตํากวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จํานวน 2,066,818.13 บาท โดยมีรายละเอียด
แตละรายการดังน้ี

ประมาณการรายได-คาใชจาย เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน ป 2559

รายการ
ประมาณการ 

ป 2559
ยอดสะสมถึง
ธันวาคม

คงเหลือ

รอยละรับจาย
จริงเทียบ

ประมาณการ

1. หมวดคาใชจายดอกเบี้ย

1.1 ดอกเบี้ยจาย

เงินรับฝาก 27,820,000.00 26,377,750.38 -1,442,249.62 -5.18

รวม 27,820,000.00 26,377,750.38 -1,442,249.62 -5.18

2. หมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิก

2.1 คาเบ้ียประกันชีวิต 600,000.00 542,721.50 -57,278.50 -9.55

รวม 600,000.00 542,721.50 -57,278.50 -9.55

 3. หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่

3.1 เงินเดือนและคาจาง 2,650,000.00 2,728,980.00 78,980.00 2.98

3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000.00 71,222.00 -8,778.00 -10.97

3.3 เงินประจําตําแหนง 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00

3.4 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 300,000.00 300,204.00 204.00 0.06

3.5 เงินเพ่ิมพิเศษ 55,000.00 50,560.00 -4,440.00 -8.07

3.6 คาลวงเวลา 20,000.00 0.00 -20,000.00 -100

3.7 สวัสดิการเจาหนาที่ 80,000.00 85,493.00 5,493.00 6.87

3.8 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะเจาหนาที่ 50,000.00 9,950.00 -40,050.00 -80.10

3.9 เงินชดเชย 240,000.00 227,415.00 -12,585.00 -5.24

3.10 คาตอบแทนพิเศษ 0.00 15,240.00 15,240.00 100.00

3.11 คาครองชีพ 0.00 8,352.00 8,352.00 100.00

รวม 3,547,000.00 3,569,416.00 22,416.00 0.63
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รายการ
ประมาณการ 

ป 2559
ยอดสะสมถึง
ธันวาคม

คงเหลือ
รอยละรับจาย
จริงเทียบ

ประมาณการ

4. หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

4.1 คาเสื่อมราคาสินทรัพย 330,000.00 213,136.76 -116,863.24 - 35.41 

4.2 คาซอมแซมและบํารุงรักษา
สินทรัพย

40,000.00 11,057.00 -28,943.00 -72.36 

4.3 คาไฟฟาและนําประปา 90,000.00 75,501.00 -14,499.00 - 16.11 

4.4  คาทําความสะอาด 30,000.00 5,000.00 -25,000.00 -  83.33

4.5  คานํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 4,392.00 -15,608.00 - 78.04

 รวม 510,000.00 309,086.76 200,913.24 -39.39

5. หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น

5.1   คาเบ้ียประชุม 240,000.00 192,000.00 -48,000.00 - 20.00

5.2   คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 60,000.00 10,500.00 -49,500.00 - 82.50

5.3   คาผูตรวจสอบกิจการ 30,000.00 30,000.00 - -

5.4   คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 50,000.00 40,000.00 -10,000.00 - 20.00

5.5   คารับรอง 95,000.00 87,765.50 -7,234.50 -8.24

5.6   คาใชจายที่ประชุมใหญ 390,000.00 330,706.59 -59,293.41 -  15.20

5.7   คาตอบแทน 92,000.00 68,080.00 -23,920.00 - 26.00

5.8   คาวารสารและส่ิงพิมพ 120,000.00 77,569.50 -42,430.50 - 35.39

5.9   คาโทรศัพท คาไปรษณียโทรเลข 35,000.00 25,419.69 -9,580.31 -27.37

5.10 คาใชจายในการติดตาม    

       และเรงรัดหนี้สิน

45,000.00 0.00 -45,000.00 -100.00

5.11 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 70,000.00 49,594.13 -20,405.87 -29.15 

5.12 คาวัสดุสํานักงานและ
       วัสดุสิ้นเปลืองใชไป

60,000.00 51,810.00 -8,190.00 -13.65 

5.13 คาถายเอกสารและอัดสําเนา 40,000.00 15,157.50 -24,842.50 -62.11

5.14 คาธรรมเนียมธนาคารและ
       อากรแสตมป

25,000.00 10,786.00 -14,214.00 -56.86 

5.15 คาใชจายในการพัฒนาระบบงาน 30,000.00 0.00 -30,000.00 -100.00 

5.16 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 40,000.00 43,818.32 3,818.32 -9.55 

 รวม 1,422,000.00 1,033,207.23 -388,792.77 -27.34

 รวมคาใชจาย 33,899,000.00 31,832,181.87 -2,066,818.13 -6.10
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 5.  สรุปการเจริญเติบโตของสหกรณฯ  (ลานบาท)
  ในระหวางปสหกรณมีการขยายตัวในทุกดาน ทั้งจํานวนสมาชิก รายได คาใชจาย สินทรัพย 
หนี้สิน และทุน โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนจะมีการขยายตัวจากปกอนมากที่สุดเมื่อเทียบกับรายการอื่น ถึง
118,182,198.16 บาท หรือ เทียบเปนรอยละ 12.80 โดยสวนประกอบที่สําคัญที่สงผลใหสินทรัพยหมุนเวียน
ขยายตัว ไดแก ลูกหนี้เงินใหกู จงึสงผลใหรายไดจากดอกเบี้ยรับเงินกูยืม เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน 

หมวด
(ลานบาท)

จํานวนเงิน (ลานบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ลานบาท)

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) (%)2559 2558

สมาชิก (คน) 1,347 1,309 38.00 2.90 

รายได 73,735,691.65 63,619,891.05 10,115,800.60 15.90

คาใชจาย 31,832,181.87 27,976,453.24 3,855,728.63 13.78 

กําไรสุทธิ 41,903,509.78 35,643,437.81 6,260,071.97 17.56 

สินทรัพย 1,284,691,246.18 1,070,732,115.75 213,959,130.43      19.98 

สินทรัพยหมุนเวียน 242,860,835.92 147,083,901.65 95,776,934.27 65.12

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,041,830,410.26 923,648,214.10 118,182,196.16   12.80

หนี้สินหมุนเวียน 855,997,459.56 710,425,161.89 145,572,297.67     20.49 

หนี้สินไมหมุนเวียน 2,842,439.71 2,591,243.73 251,195.98 9.69

หนี้สิน 858,839,899.27 713,016,405.62 145,572,297.65 20.45

ทุนของสหกรณ 425,851,346.91 357,715,710.13 68,135,636.78      19.05 

ทุนเรือนหุน (จํานวนหุน) 35,138,643.00     29,645,045.00 5,493,598.00      18.53 

 กําไร/หุน 1.19 1.20 (0.01) (0.83) 

 กําไร/สมาชิก 31,108.77 27,229.51 3,879.26      14.25

 6.  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
  6.1 ในรอบป 2559 คณะกรรมการดําเนินการบริหารงานสหกรณ ตามวัตถุประสงคของสหกรณ 
และแผนงานท่ีเสนอไวตอที่ประชุมใหญ โดยการดําเนินงานแตละดาน จะมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ และมีการเสนอผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือพิจารณา และรับทราบ
  6.2 ขาพเจาไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา และ

ไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอสหกรณ  และสมาชิก  ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการรับไปพิจารณาแกไข
ปรับปรุง เพื่อใหการดําเนินงานสหกรณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  6.3 สหกรณไดนําเงินฝากสหกรณอื่นในระหวางปบัญชี จํานวนเงิน เพิ่มขึ้นจากปกอน ตามขอ 
4.3 โดยมีขอสังเกตวาควรพิจารณาถึงความเส่ียงและสภาพของสหกรณท่ีรับเงินฝากซ่ึงอาจจะกระทบตอสภาพคลอง

ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด
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 7. ประเมินความเส่ียง
  จากการประเมินความเสี่ยงท่ีสําคัญสรุปผลการวิเคราะห ไดดังนี้
  7.1 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานอยูในเกณฑตํา ทั้งนี้การ
ดําเนินงานทุกอยางอยูภายใตระเบียบปฏิบัติของสหกรณ  และการดูแลของคณะกรรมการอยางใกลชิด การ
บริหารงานของคณะกรรมการไดมีการประชุมปรึกษาหารือ  และติดตามผลการดําเนินงานของกิจการเปนประจํา
อยางใกลชิด  มีการวางแผนในอนาคต โดยการกําหนดแผนงานดานตาง ๆ สอดคลองกับวัตถุประสงคสหกรณที่
กําหนดไว
  7.2 ความเส่ียงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานสภาพคลองอยูในเกณฑตํา  โดยจะเห็นไดวา
ลกูหน้ีสามารถชําระหน้ีไดตามกําหนด มกีารหมุนเวียนรับฝากเงินอยางคลองตัว แมวาความเส่ียงดานสภาพคลอง
ของสหกรณอยูในเกณฑตําอยูแลว  สหกรณควรควบคุมดูแลลูกหนี้ เงินฝาก เงินรับฝาก และเงินฝากสหกรณอื่น
อยางใกลชิด โดยเฉพาะเงินฝากสหกรณอื่นที่มีการขยายตัวอยางมาก  สหกรณควรพจิารณาความม่ันคง และ
ความเสี่ยงของสหกรณอื่นที่สหกรณนําเงินไปฝากอยางใกลชิด และอยางตอเนื่อง 
              
 ขอเสนอแนะ
 จากการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ เจาหนาที่ ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ในรอบป 2559 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนธันวาคม 2559  ไมปรากฏความผิดปกติ
ใด ๆ การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดตาง ๆ เจาหนาที่ของสหกรณฯ เปนไปดวยความเรียบรอยตาม
ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณฯ ผลการดําเนินงานในรอบปนี้ก็อยูในเกณฑดี ทางผูตรวจสอบไดมีขอเสนอแนะ
ใหกับการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
            1.  ดานการบริหารงานบุคคลควร มีการพัฒนาบุคลากรในสหกรณเพื่อรองรับการเติบโตของสหกรณ
และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานในการเลื่อนตําแหนงงาน
 2.  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่จะมีการพัฒนาตอยอดจากระบบบัญชีของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่สหกรณ์ใช้บริการฟรีในปัจจุบัน ควรคํานึงถึงความคุ้มทุนและประหยัด การใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีการดูแล บํารุงรักษาระบบ เพราะทั้งเครื่องมืออุปกรณ และโปรแกรม จะตองมี
เจาหนาท่ีที่มีความรู ความชํานาญ และตองมีงบประมาณเพื่อการบํารุงรักษา ซอมแซม จะมีผลใหงบดําเนินการ

สูงขึ้น 

 3.  ดานการบริหารสภาพคลองของสหกรณในการกระจายความเส่ียงเงินฝากสหกรณอ่ืน และเงินลงทุน 
ควรรัดกุมและมีการวิเคราะหการลงทุนและติดตามเงินลงทนุเพื่อวิเคราะหผลตอบแทนใหสูงสุด ตลอดจนติดตาม
ความเสี่ยงเปนระยะ

ลงชื่อ   ทัดพงศ  อวิโรธนานนท

(ผูชวยศาตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท)
หัวหนาผูตรวจสอบกิจการ

ลงชื่อ   รนกร  สุภจินต

(อาจารยรนกร  สุภจินต)
ผูตรวจสอบกิจการ



ระเบียบวาระที่ 4ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา

4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2559

6“คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”
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 4.2  การอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 

  ขอเสนอของการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  
ชุดท่ี 26 ครั้งท่ี 12/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560  ขอเสนอแนะตอที่ประชุมใหญ ดังนี้ 

รายการ
กําไรสุทธิ ป  2559 กําไรสุทธิ ป  2558

บาท % บาท %

1. ทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ 7,328,409.30 17.49 6,506,547.03 18.25

2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ
    5 ของกําไรสุทธิแตไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

10,000.00 0.02 10,000.00 0.03

3. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกรอยละ 6.65 
ของคาหุนท่ีชําระแลว

21,432,547.17 51.15 18,002,953.19 50.51

4. เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก รอยละ 13.75 ของ
    ดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณไดรับจากสมาชิกใน 

ระหวางป

9,619,583.31 22.96 7,867,277.59 22.07

5. เงินโบนัสแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ 
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

1,502,970.00 3.59 1,346,660.00 3.78

6. ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 400,000.00 0.95 400,000.00 1.12

7. ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 600,000.00 1.43 400,000.00 1.12

8. ทุนเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ 800,000.00 1.91 900,000.00 2.53

9. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 200,000.00 0.48 200,000.00 0.56

10. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 10,000.00 0.02 10,000.00 0.03

รวม 41,903,509.78 100.00 35,643,437.81 100.00

 เม่ือไดจัดสรรตามท่ีเสนอแนะ สหกรณจะมีเงินสํารองและทุนสะสม เพิ่มขึ้น ดังนี้

รายการ ยกมา ใชระหวางป
จัดสรรจาก

กําไรสุทธิ ป 2559
รวม

1. ทุนสํารอง 29,919,245.85 0.00 7,328,409.30 37,247,655.15

2. ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 1,020,408.45 279,710.22 400,000.00 1,140,698.23

3. ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 1,038,606.71 452,553.00 600,000.00 1,186,053.71

4. ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 1,332,942.34 601,980.00 800,000.00 1,530,962.34

5. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 200,000.00 76,553.00 200,000.00 323,447.00

6. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 461,000.00 0.00 10,000.00 471,000.00

 มติที่ประชุม...................................................................................................................................
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4.3  การอนุมัติ แผนงาน และประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย  ประจําป 2560

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ไดกําหนด ดังนี้

 วิสัยทัศน (Vision)
 “เปนสหกรณออมทรัพยชั้นนําระดับชาติที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคมที่เปนสุข”

 คานิยม (Value)
 “ซื่อสัตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”

 ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทําแผนกลยทุธสหกรณ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2559 - 2563  
จึงไดกําหนดพันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังนี้

 พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
 2. พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ
 3. พัฒนาธุรกิจสหกรณ
 4. พัฒนาเครือขายสหกรณและเอ้ืออาทรตอชุมชน

 เปาประสงค (Goals)
 1. มุงสูองคกรที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
 2. มุงสรางระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
 3. เปนองคกรที่มีการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกอยางครอบคลุม
 4. สมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของและมีความผูกพันกับสหกรณ
 5. เปนองคกรที่เปนที่รูจัก และไดรับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 6. สรางแรงจูงใจใหสมาชิกในการออมเงินทั้งดานเงินรับฝากและการถือหุน

 7. ออกแบบผลิตเงินฝากและเงินกูใหมีความหลากหลายและตรงกับความตองการสมาชิก
 8. สรางความรวมมือและขยายเครือขายเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นและสหกรณออมทรัพยอื่นใน
  ระดับภูมิภาค
 9. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเครือขายและมีการพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณใหทันสมัยและตอเน่ือง
 10. มีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณประโยชนของมหาวิทยาลัยและชุมชน

 11. มีสวนรวมและกระตุนการสรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยและชุมชน

 ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคดังกลาวขางตน สหกรณไดกําหนด
กรอบกลยุทธ (Strategy map) เพ่ือยกระดับความสามารถของสหกรณ โดยแบงเปนยุทธศาสตรหลัก คือ 
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

ยุทธศาสตรที่ 1 มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
 กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงโครงสราง คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาของคณะกรรมการดําเนินการ
 กลยุทธที่2 พัฒนาสิ่งแวดลอมภายนอกและความปลอดภัยในสํานักงานสหกรณ
 กลยุทธที่ 3 ประยุกตใชเครื่องมือการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ (CQA) 
 กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพของฝายจัดการ
 กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบควบคุมภายใน จัดทําแผน ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง

ยุทธศาสตรที่ 2 ระบบสารสนเทศ
 กลยุทธที่ 1 พฒันา Hardware และ Software สําหรับการบริหารจัดการ
 กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานใหเปนระบบอัจฉริยะ Smart Offi ce
 กลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานสารสนเทศ (People Ware)

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพของฝายบริหารและฝายจัดการ
 กลยุทธที่ 2 สรางความเขาใจในหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณแกสมาชิก 
 กลยุทธที่ 3 รณรงค ประชาสัมพันธเพ่ือจูงใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ยังไมเปนสมาชิก

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสวัสดิการสมาชิก
 กลยุทธที่ 1 จัดสวัสดิการที่ตอบสนองความตองการของสมาชิกอยางหลากหลาย

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสมาชิกสัมพันธ
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 กลยุทธที่ 2 เพิ่มการมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการประชาสัมพันธ

 กลยุทธที่ 1 ประชาสัมพันธเพ่ือตอบสนองความตองการของสมาชิก

ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาธุรกิจสหกรณอยางครบวงจร

 กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงหลักเกณฑเงินกูใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสหกรณ และใหเหมาะสมกับ
   สถานการณปจจุบัน
 กลยุทธที่ 2 กําหนดรูปแบบผลิตภัณฑใหม ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน
 กลยุทธที่ 3 สรางแรงจูงใจและรณรงคการเพิ่มทุนเรือนหุนและเงินฝาก
 กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณ

 กลยุทธที่ 5 ลดขั้นตอนและเอกสารเพ่ืออํานวยความสะดวกแกสมาชิก 
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ยุทธศาสตรที่ 8 ขยายเชื่อมโยงกับเครือขายสหกรณและสถาบันการเงินอื่นอยางตอเนื่อง
 กลยุทธที่ 1 มอบทุนสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของมหาวิทยาลัยและชุมชน
 กลยุทธที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงคสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหแกสมาชิกและ
 กลยุทธที่ 3 จัดกิจกรรมและสนับสนุนในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน
   ประเพณีไทย
 กลยุทธที่ 4 สรางเครือขายเชื่อมโยงความรวมมือกับสหกรณออมทรัพยอื่น และสถาบันการเงิน
   ที่เกี่ยวของ
 กลยุทธที่ 5 มีการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางเครือขาย

 แผนงานประจําป 2560

 1. แผนงานการบริหารทั่วไป
 2. แผนงานการบริหารเงินทุน และการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
 3. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการสมาชิก
 4. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
 6. แผนงานสรางภาพลักษณองคกรใหโดดเดน

แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม

1. แผนงานการบริหารทั่วไป

1.1 งานประชุม 1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

อยางนอยเดือนละ  1 ครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการเงินกูคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ คณะกรรม การอื่น 

และคณะอนุกรรมการตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย

- คณะกรรมการ

  ดําเนินการ

จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการอ่ืน และ

คณะอนุกรรมการตางๆ

1.2 ดอกเบี้ยจาย 1.  จายดอกเบี้ยเงินรับฝากพิเศษ 

ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ สะสมทรัพย 

2. จายดอกเบี้ยจากแหลงเงินภายนอก 
เงินตั๋วสัญญาใชเงิน เงินเบิกเกินบัญชี

3. เงินประกันการทํางาน และดอกเบี้ยจาย

อื่น ๆ

- คณะกรรมการ

  อํานวยการ

- ผูจัดการ

จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการ

อํานวยการเพื่อกําหนด
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

และอนุมัติการนําแหลง

เงินภายนอกเพื่อเสริม
สภาพคลอง
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม

1.3 การประกันชีวิต 1. จายสมทบคาเบ้ียประกันชีวิตใหกับสมาชิก

2. กําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกทําประกัน

กลุมและประกันสินเชื่อ

3. กําหนดหลักเกณฑใหสมาชิกทําประกัน

อัคคีภัย

- คณะอนุกรรมการ

พิจารณา

ประกันชีวิต

- ฝายจัดการ

จัดใหมีการประชุม

คณะอนุกรรมการ

ประกันชีวิต เพื่อ

พิจารณาคัดเลือก

บริษัทรบัประกัน

1.4 การฌาปนกิจ

สงเคราะห

- ดําเนินการในนามศูนยประสานงาน 

สสอค. และ สส.ชสอ.

- รับสมัครสมาชิกใหม 

- เรียกเก็บรับเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 

สมาชิกที่สมัครฌาปนกิจสงเคราะหทั้งสอง

กองโดยหักจากเงินปนผล/เฉลี่ยคืน

- คณะกรรมการ

ดําเนินการ

- ฝายจัดการ

- งานฌาปนกิจเคราะห 

ตรวจรายชื่อ และ

ประชาสัมพันธให

สมาชิกทราบ

1.5 งานตรวจสอบ อํานวยความสะดวกในเรื่องของ

1. การเขาตรวจสอบ การจัดทํารายงาน

และเขารวมประชุมของผูตรวจสอบกิจการ

2. การเขาตรวจสอบบัญชี ของผูสอบบัญชี

ภาคเอกชน

3. การเขารวมตรวจสอบการดําเนินงาน

ศูนยประสานงาน สสอค., สส.ชสอ.

4. การเขารวมประชุม  และใหขอเสนอแนะ

จากเจาหนาท่ีตรวจบัญชีสหกรณและ

เจาหนาท่ีบริหารงานสงเสริมสหกรณ

- ผูตรวจสอบกิจการ

- ผูสอบบัญชี

- นักวิชาการสอบ

บัญชี

- ผูตรวจสอบ

กิจการภายในและ

จากสวนกลาง

- เจาหนาที่สงเสริม

และพัฒนาธุรกิจ

สหกรณ

งานตรวจสอบและ

สงรายงานผล

1.6 การจัดประชมุ

ใหญสามัญประจําป

- จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน พิจารณา
จัดสรรกําไรสุทธิ อนุมัติแผนงานและ
งบประมาณ เลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการแกไขเพ่ิม เติมขอบังคับ และอ่ืน 

ๆ

- คณะกรรมการ

ดําเนินการ 
- ผูแทนหนวยงาน
- ฝายจัดการ

จัดประชุมใหญ

สามัญประจําป และ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน

1.7 เงินเดือน 

 คาจางและ

สวัสดิการ

1. จายเงินเดือนและคาจาง

2. จายเงินสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ 

และเงินอ่ืนใดตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ

3. จายเงินประจําตําแหนง เงินเพิ่มพิเศษ 
และคาครองชีพ

4.จายเงินสมทบประกันสังคมและกองทุน

เงินทดแทน 1และเงินชดเชย

- คณะกรรมการ

อํานวยการ

- คณะอนุกรรมการ

แกไขเพิ่มเติม

ระเบียบฯ 
- ผูจัดการ

- การประชุม

คณะกรรมการ

อํานวยการเพื่อ
พิจารณาเงินเดือน 

คาจาง และ
สวัสดิการตาง ๆ 

ของเจาหนาที่
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แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม

5. จายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เจาหนาท่ีสหกรณ

6. ตรวจสอบหลักประกันการทํางาน 

และสัญญาจาง

7. ปรับบัญชีอัตราเงินเดือน เพื่อให

สอดคลองกับภาวะคาครองชีพ

8. มีการประเมินความพึงพอใจในการใช

บริการเจาหนาท่ี

9.สรางระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนประจําป

- การประชุมคณะ 

อนุกรรมการแกไข

เพิ่มเติมระเบียบฯ

1.8 งานจัดหาวัสดุ - จัดหาวัสดุสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลืองใชไป 

เครื่องเขียนแบบพิมพ วารสารส่ิงพิมพ 

คานํามันเชื้อเพลิง และวัสดุอื่นๆ ที่จําเปน

ตองใชในงานสหกรณฯ

- ฝายจัดการ - จัดหาวัสดุสํานักงาน 

และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเปน

ตองานสหกรณฯ

1.9 การดูแล

ความปลอดภัย

- จัดหาเครื่องมืออุปกรณในการรักษาความ

ปลอดภัยสํานักงานสหกรณ

- ฝายจัดการ - จัดหาเครื่องมือ

และอุปกรณ

1.10 งาน

สาธารณูปโภคและ

งานบริหารภายใน

สํานักงาน

1. รณรงคใหประหยัดการใชพลังงาน  ใน

สํานักงาน

2. นําระบบงาน 5 ส มาใชในการทํางานปละ 

2 ครั้ง 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในงานบริหาร

ภายในสํานักงาน และงานสาธารณูปโภค  

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อการซอมบํารุง 
การทําความสะอาดอาคาร และจัดภูมิทัศน
บริเวณท่ีทําการสํานักงาน 

5. จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายอื่น ๆ

- ฝายจัดการ - งานบริหารจัดการ

1.11 งานจัดหา

ครุภัณฑ

1. จัดสรรงบประมาณเปนคาครุภัณฑ และ

คาใชจายเก่ียวกับทรัพยสิน เพ่ือใชในสํานักงาน

ใหทันสมัยและเพียงพอในการบริการสมาชิก 

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษา และคาเสื่อมราคาครุภัณฑ

3. อนุมัติใชทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ 

เพื่อการปรับปรุงสํานักงานหรือจัดหา
ทรัพยสินที่จําเปน แตไมไดตั้งงบประมาณไว

- คณะอนุกรรมการ

จัดซื้อ และตรวจรับ
ครุภัณฑ

- รายละเอียด

รายการจัดซื้อใน

ประมาณการ

คาใชจายเพื่อเสนอ
ที่ประชุมใหญสามัญ

ประจําป
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2. แผนงานการบริหารเงินทุน และการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนารูปแบบการใหบริการดานสินเชื่อ

ของสหกรณ

2. กําหนดหลักเกณฑเงินกูสามัญใหมี

จํานวนบุคคลคําประกันมากนอยเปนไปตาม

วงเงินกูเพื่อกระจายความเสี่ยงของ

ผูคําประกัน 

3. สนับสนุนใหผูกูทําประกันชีวิตกลุม

ประกันสินเชื่อ หรือฌาปนกิจสงเคราะห 

ใหครอบคลุมวงเงินกู 

4. พัฒนารูปแบบการใหบริการดาน

เงินรับฝากของสหกรณ

5. จัดโครงการสงเสริมธุรกิจสหกรณท้ังดาน

การรับสมัครสมาชิก การออม และการ

ใหบริการเงินกู

6. กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู 

อัตราการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนให

สอดคลองกับผลการดําเนินการของสหกรณ

7. ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่หนวยงาน

ราชการกํากับดูแลสหกรณกําหนด เชน 

การจัดทํารายงาน งบการเงินประจําเดือน 

รายงานการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง และ

รายงานตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน
8. การใชขอมลูทางการเงิน เพื่อการ

วิเคราะหตนทุนทางการเงิน ระดับการ

เฝาระวัง แผนการบริหารความเสี่ยง 
และผลตอบแทนการลงทุน

9. จัดสรรเงินทุนของสหกรณไปลงทุนอื่น 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากมีเงินเหลือ

จากการบริหารภายในสหกรณ นอกเหนือ

จากใหเงินกูสมาชิก
10.นําระบบการประเมินคุณภาพการบริหาร

จัดการสหกรณออมทรัพย (CQA) มาใชใน

สหกรณ

- คณะกรรมการ

ดําเนินการ

- คณะกรรมการ

อํานวยการ

- คณะกรรมการ

เงินกู

- คณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ

- คณะอนุกรรมการ

บริหารเงินทุนและ

จัดการความเสี่ยง

ทางการเงิน

- จัดประชุม

คณะกรรมการ

ดําเนินการ 

คณะกรรมการอ่ืน 

และคณะอนุกรรมการฯ
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แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ
งาน/โครงการ/

กิจกรรม

3. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ และจัดสวัสดิการสมาชิก

1. เพิ่มการมีสวนรวมของสมาชิก 
โดยการเพิ่มชองทางรับฟงความคิดเห็นของ
สมาชิกเพื่อตอบสนองความตองการของ
สมาชิกทุกๆ ชองทาง เพื่อสมาชิกติดตอกับ
สหกรณไดหลากหลาย เชน Website, 
E-mail, E-Manage, Facebook, Line, 
จุลสาร, ขาวสหกรณ, และแผนพับตางๆ 
2. จัดโครงการสหกรณพบสมาชิกตาม
หนวยงานตาง ๆและหนวยงานท่ีอยูหางไกล 
เชน แพรฯ และชุมพร
3. จัดทําระบบบัตรคิวใหบริการแกสมาชิก
และจัดทําชองบริการเพิ่มทั้งเงินฝากและ
เงินกู กรณีมีสมาชิกมาใชบริการพรอม ๆ 
กัน พัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิม 
เพิ่มสวัสดิการรูปแบบใหมจัดสวัสดิการ
ที่เปนประโยชนตอสมาชิก และครอบครัว
สมาชิกใหไดรับประโยชนครอบคลุมทุกกลุม
อายุ และกระจายใหทั่วสมาชิกทุกคน

- คณะกรรมการ
ดําเนินการ
- คณะกรรมการ
อํานวยการ
- คณะทํางานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ฝายจัดการ

- จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอ่ืน 
และคณะอนุกรรมการฯ
- จัดโครงการอบรม/
สัมมนา/พบสมาชิก
- สงเขาอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวของ
- จัดโครงการ
ศึกษาดูงานสหกรณ
ออมทรัพยชั้นนําอื่น
- จัดโครงการพบสมาชิก
- จัดโครงการ 
Co-op Lunch Talk
- ประชาสัมพันธทุกสื่อ
เพื่อใหสมาชิกไดรับรูถึง
สวัสดิการตาง ๆ
จัดโครงการสงเสริม
วิชาชีพระยะสั้น

4. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงกับ
โปรแกรมระบบบัญชีเดิมเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหสมาชิกดูขอมูลผานระบบออนไลน
และจัดพิมพใบเสร็จรับเงินประจําเดือนได 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชเปนขอมูล
ในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
3. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ี ใหเรียนรู
ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาเพิ่มไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ใหความรูคณะกรรมการดําเนินการ 
ฝายจัดการ และสมาชิกเพื่อนําความรูมาใช
ในระบบท่ีพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ
6. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
รวมถึงระบบจัดเก็บขอมูลท่ีมีความทันสมัย

- คณะกรรมการ
ดาํเนินการ
- คณะทํางาน พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ฝายจัดการ

- จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการอ่ืน
และคณะอนุกรรมการฯ
- ติดตอประสานงาน
กับสวนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแมโจ
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กิจกรรม

5. แผนงานการพัฒนาบุคลากร

1. จัดโครงการใหความรูเพื่อเพ่ิมสมรรถนะ

ตามบทบาทหนาท่ีของบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง ประกอบดวย คณะกรรมการ

ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูแทนหนวยงาน 

และฝายจัดการ เพื่อเขาใจถึงบทบาท และ

หนาท่ีของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม

2. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาตนเอง

รายบุคคล

3. พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหชัดเจนและ

มีความยุติธรรม

4. พัฒนาสิ่งแวดลอมและบรรยากาศใน

องคกรใหเอื้อตอการใหบริการแกสมาชิก

และการปฏิบัติ

- คณะกรรมการ

ดําเนินการ

- คณะอนุกรรมการ

บริหารทรัพยากร

บุคคล

- ฝายจัดการ

- จัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการอ่ืน 

และคณะอนุกรรมการฯ

- จัดโครงการศึกษาดูงาน

สหกรณออมทรัพย

ชั้นนําอื่น

- จัดอบรมใหความรู

- ปรับปรุง/ดูแลสถานท่ี

ใหเปนระเบียบสะอาด 

และสะดวกตอการติดตอ

ใชบริการ

6. แผนงานสรางภาพลักษณองคกรใหโดดเดน

1. สรางความสัมพันธที่ดกีับองคกรอื่น 

ทั้งภายในและภายนอก 

2. สรางความสัมพันธกับสหกรณอื่น 

โดยเฉพาะสหกรณในจังหวัดเชียงใหม 

3. เปนแหลงขอมูลวิชาการจัดหลักสูตร

อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสหกรณ  รับเปน
สถานท่ีฝกงานของนักศึกษา  เปนแหลง

ศึกษาดูงานของสหกรณออมทรัพยอื่นหรือ

หนวยงานภายนอก
4. จัดโครงการ/กิจกรรมหรือกําหนด

แนวทางชวยเหลือท่ีใหเกิดประโยชนแก

สังคม ชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดลอม

อยางตอเนื่องตลอดท้ังป เชน สนับสนุนและ

ประชาสัมพันธใหสมาชิกยึดดําเนินชีวิตตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- คณะกรรมการ

ดําเนินการ

- คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ

- ฝายจัดการ

- จัดประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการอ่ืน 

และคณะอนุกรรมการ

ใหบริการวิชาการ 

แกสมาชิก 

นักศึกษา และผูสนใจ 
- จัดโครงการ
เพื่อสัมคมและชุมชน

- จัดโครงการ/กิจกรรม

- ปรับปรุง/ดูแล 

สํานักงานให
สะอาดและสะดวก

ตอการติดตอ
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กิจกรรม

5. สนับสนุนกิจกรรมท่ีเนนสาธารณประโยชน 

ที่เปนสาธารณประโยชนดานการศึกษา 

การศาสนา ดานการอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหนวยงาน

มหาวิทยาลัยแมโจ และหนวยงานอื่น

6. จัดสรรเงินบัญชีทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 

และงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิกให

เพียงพอที่จะจายแกสมาชิกจัดสรรเงิน

บัญชีทุนเพื่อสาธารณประโยชนใหเพียงพอ 

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการชวยเหลือ 

สวนที่เปนสาธารณประโยชน

ประมาณการรายได และงบประมาณคาใชจาย ประจําป 2560  ดังนี้

ประมาณการรายไดประจําป 2560

หมวดรายได
ป 2559 ป 2560

คําช้ีแจงประกอบ
แผนงานเดิม รับจริง แผนงานใหม

1. ดอกเบ้ียรับ

1.1 เงินใหกูยืมและ 
เงินฝาก

69,700,000.00 73,275,548.63 79,550,000.00 ประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย
รับเงินใหกูแกสมาชิก ไดแก 
เงินกูสามัญพิเศษฉุกเฉิน เงินใหกู

แกสหกรณอ่ืน เงินฝากสหกรณอ่ืน 

เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงิน 
ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ

1.2 เงินลงทุน 60,000.00 58,158.90 350,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุน

2. รายไดอื่นๆ 240,000.00 401,984.12 250,000.00 คาธรรมเนียมแรกเขา 
คาธรรมเนียมการถอนเงินฝาก
ครั้งที่ 2 และรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมรายได 70,000,000.00 73,735,691.65 80,150,000.00
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งบประมาณคาใชจายประจําป2560

หมวดคาใชจาย
ป 2559 ป 2560

คําชี้แจงประกอบ
แผนงานเดิม จายจริง แผนงานใหม

1. หมวดคาใชจายดอกเบ้ีย

1.1 ดอกเบี้ยจาย 27,820,000.00 26,377,750.38 30,900,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพยพิเศษ ออมทรัพย
สะสมทรัพย ตั๋วสัญญาใชเงิน  
เงินเบิกเกินบัญชี เงินประกัน

การทํางาน และดอกเบี้ยจายอื่นๆ

รวม 27,820,000.00 26,377,750.38 30,900,000.00

2. หมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิก

2.1คาเบ้ียประกัน

ชีวิต

600,000.00 542,721.50 600,000.00 เพื่อจายสมทบคาเบี้ยประกันชีวิต

กลุม ป 2559 ใหกับสมาชิกเทากับ

ความคุมครอง 100,000 บาท

รวม 600,000.00 542,721.50 600,000.00 

3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

3.1 เงินเดือนและ 

คาจาง

2,650,000.00 2,728,980.00 2,950,000.00 เพื่อจายเงินเดือนเจาหนาท่ี

สหกรณ 8 อัตรา

3.2 เงินสมทบกอง 

ทุนประกันสังคม

80,000.00 71,222.00 80,000.00 เพื่อจายสมทบกองทุนประกัน 

สังคมของเจาหนาท่ีสหกรณ รวม 

8คนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน

และจายเขากองทุนเงินทดแทนใน

อัตรารอยละ 0.2ของเงินไดทั้งป

3.3 เงินประจํา  

ตําแหนง

72,000.00 72,000.00 72,000.00 เพื่อจายเงินประจําตําแหนงให

ผูจัดการ และหัวหนาฝาย

3.4 เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

300,000.00 300,204.00 330,000.00 เพื่อจายสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพของเจาหนาท่ีรวม 8 คน 

ในอัตรารอยละ 11 ของเงินเดือน

3.5 เงินเพิ่มพิเศษ 55,000.00 50,560.00 55,000.00 เพื่อจายเงินเพิ่มพิเศษแก

เจาหนาท่ีและลูกจางสหกรณ 6 ราย

3.6 คาลวงเวลา 20,000.00 0.00 20,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทํางานของเจาหนาท่ี

สหกรณในกรณีที่มีงานเรงดวน นอก
เหนือจากงานประจําและไมสามารถ
ปฏิบัติงานทันในเวลาทํางานปกติ
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3.7 สวัสดิการ 
เจาหนาท่ี

80,000.00 85,493.00 100,000.00 คารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีในสวนที่
การประกันสังคมไมมีผลคุมครอง
คารักษา พยาบาลบุคคลในครอบครัว
สวนเกินจากสิทธิที่ไดรับจากหนวย
งานตามกฎหมาย  คาเลาเรียนบุตร 
คาชุดทํางานเจาหนาท่ี 
คาตรวจสุขภาพประจําป 

และสวัสดิการอ่ืนๆ

3.8 คาตอบแทนพิเศษ 0.00 15,240.00 80,000.00 เพื่อจายใหเจาหนาท่ีสหกรณที่ไม

สามารถปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน

ประจําป เนื่องจากรับในอัตราสูงสุด

ตามระเบียบแลว

3.9 คาครองชีพ 0.00 8,352.00 10,000.00 เพื่อจายใหเจาหนาท่ีสหกรณ

ที่อัตรา เงินเดือนตํากวา 

24,000 บาท ในอัตรารอยละ 1 

ของอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ

3.10 คาเบ้ียเลี้ยง

พาหนะ คาเชาท่ีพัก

เจาหนาท่ี

50,000.00   9,950.00 50,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย คาเบี้ยเลี้ยง/วัน

ในจังหวัด 200 บาท ตางจังหวัด

400  บาท คาเชาท่ีพกัเหมาจาย/คืน 

800 บาท จายจริงไมเกิน 1,000 บาท 

/ในกรุงเทพฯ ไมเกิน 2,000 บาท 

คาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบิน

ชั้นประหยัด หรือรถไฟไมเกินอัตรา

คาโดยสารตูนอนชั้น 2 หรือรถยนต

ไมเกินอัตราคาโดยสารรถประจําทาง 

24 ที่นั่ง หรือพาหนะสวนตัว

กิโลเมตรละ 5 บาท หรือเหมาจาย
ภายในจังหวัดคนละไมเกิน 
300 บาท และคาใชจายอื่นๆ 

ในการเดินทางไปประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน หรือติดตองาน

3.11 เงินชดเชย 240,000.00 227,415.00 250,000.00 เพ่ือสะสมจายตามกฎหมายแรงงาน

กรณีเจาหนาท่ีออกจากงาน

รวม   3,547,000.00 3,569,416.00   3,997,000.00 
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4. หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

4.1 คาเส่ือมราคา 330,000.00 213,136.76 300,000.00 เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพย ไดแก
ครุภัณฑ อุปกรณ เคร่ืองใชสํานักงาน
คอมพิวเตอร รวมทั้งรถจักรยานยนต 
และเปนคาใชจายตัดจายงานปรับปรุง
สํานักงานสหกรณ คํานวณเปน
รอยละของราคาทุนตั้งแต10-20%

4.2คาซอมแซมและ

บํารุงรักษาสินทรัพย

40,000.00 11,057.00 50,000.00 เปนคาซอมบํารุงทรัพยสินวัสดุ

ครุภัณฑ และยานพาหนะตลอดจน

เครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณ 

เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

4.3 คาไฟฟาและ

นําประปา

90,000.00 75,501.00 100,000.00 เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาคานํา

คาประปาท่ีใชในสํานักงานสหกรณ

4.4 คาทํา ความสะอาด 30,000.00 5,000.00 30,000.00 เพื่อทําความสะอาดสํานักงาน 

สหกรณครั้งใหญประจําป 

และดูแลภูมิทัศนสหกรณ

4.5คานํามันเชื้อเพลิง 20,000.00 4,392.00 20,000.00 เพ่ือจายเปนคานํามันเชื้อเพลิง

สําหรับพาหนะสหกรณฯ และ

รวม    510,000.00 309,086.76 500,000.00

5. หมวดคาใชจายดําเนินงานอื่น

5.1คาเบ้ียประชุม 240,000.00 192,000.00 240,000.00 เบี้ยประชุมกรรมการและผูตรวจสอบ

กิจการประจําเดือน 12 ครั้ง 

รวม 17 คนๆ ละ 500 บาท 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษา 
หรือผูที่คณะกรรมการเชิญเขารวม
ประชุม 12 ครั้ง คนละ 500 

บาทประชุมคณะกรรมการอ่ืน

ตามขอบังคับคณะอนุกรรมการ 30 
ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ 400 บาท และ
ผูปฏิบัติงานประชุมครั้งละไมเกิน 2 
คนๆ ละ 200 - 250 บาท
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5.2 คาเบ้ียเลี้ยง
พาหนะ และคาท่ีพัก
กรรมการ

60,000.00 10,500.00 60,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายเชน คาเบ้ียเล้ียง/วัน 

กรรมการในจังหวัด 300 บาท

ตางจังหวัด  500 บาท 

คาเชาท่ีพักเหมาจาย/คืน กรรมการ 

1,000 บาท จายจริงไมเกิน 1,500 

บาท / ในกรุงเทพไมเกิน 2,500 

และคาพาหนะเดินทางโดยเครื่อง 

บินชั้นประหยัด หรือรถไฟไมเกิน

อัตราคาโดยสารตูนอนชั้น 2 หรือ 

รถยนตไมเกินอัตราคาโดยสาร

รถประจําทาง 24 ที่นั่ง หรือ

พาหนะสวนตัวกิโลเมตรละ 5 บาท  

หรือเหมาจายภายในจังหวัดคนละ

ไมเกิน 300 บาท และคาใชจายอื่นๆ 

ในการเดินทางไปประชุม สัมมนา 

หรือติดตองานของกรรมการ และ

ผูไดรับมอบหมาย

5.3 คาตอบแทน

ผูตรวจสอบกิจการ

30,000.00 30,000.00 40,000.00 เพื่อจายคาตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ จํานวน 2 คน

5.4 คาธรรมเนียม

ผูสอบบัญชี

50,000.00 40,000.00 50,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมวิชาชีพผูสอบ

บัญชีสหกรณ

5.5 คารับรอง 95,000.00 87,765.50 95,000.00 คาอาหารวางในท่ีประชุมของ

คณะกรรมการดําเนินการ 

อนุกรรมการ และเจาหนาท่ี 

คารับรองผูสอบบัญชี เจาหนาท่ี

สงเสริมนักวิชาการสหกรณ 
เจาหนาท่ีพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ สํานักงานตรวจบัญชี

สหกรณ คณะกรรมการดําเนินงาน 

และเจาหนาท่ีจากสหกรณอื่น 
คาจัดเลี้ยง คณะกรรมการและ
เจาหนาท่ี เนื่องในโอกาสพิเศษ  

คารับรองอ่ืนๆ
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5.6 คาใชจาย
ที่ประชุมใหญ

390,000.00 330,706.59 400,000.00 เพื่อเปนคาใชจายในการประชุมใหญ 
เชนจัดทําเอกสารรายงานกิจการ
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
คาของท่ีระลึกคาอาหารสมาชิกคนละ 
200 บาท คารับรองคาของรางวัล
และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ

5.7 คาตอบแทน 92,000.00 68,080.00 92,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนตาง ๆ เชน 

เจาหนาท่ีการเงินมหาวิทยาลัย 

ผูแทนหนวยงานที่ไมไดเปน

กรรมการ นักศึกษาชวยงาน 

นักศึกษาฝกงาน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร

5.8 คาวารสาร 

และสิ่งพิมพ

120,000.00 77,569.50 120,000.00 คาผลิตขาวสหกรณรายเดือน 

จํานวน 12 ฉบับ คาหนังสือพิมพ 22 

ฉบับตอเดือน จุลสาร หนังสือพิมพ

สหกรณ คาจัดพิมพขอบังคับและ

ระเบียบ และส่ิงพิมพอื่นตาม

ความเหมาะสม คาอุปกรณ 

และเอกสารจัดทําส่ือ 

ประชาสัมพันธสหกรณ

5.9 คาไปรษณีย 

โทรเลข โทรศัพท

35,000.00 25,419.69 35,000.00 เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสง 

เอกสารคาแสตมป คาสงจดหมาย

ลงทะเบียนและไปรษณียภัณฑตางๆ 

คาโทรศัพทที่ใชในการติดตองาน

ของสหกรณ

5.10 คาใชจายในการ

ติดตามและเรงรัดหน้ีสิน

45,000.00 0.00 45,000.00 เพื่อจายเปนคาดําเนินการ

เรงรัดหนี้สิน

5.11 คาเครื่องเขียน

แบบพิมพ

70,000.00 49,594.13 70,000.00 เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน

แบบพิมพ เชน ใบเสร็จรับเงิน 

กระดาษ กระดาษตอเนื่อง 
คาปากกา ดินสอ ฯลฯ และใชสําหรับ
ระบบงานโปรแกรมบัญชี

5.12 คาวัสดุสํานักงาน

และวัสดุสิ้นเปลือง
ใชไป

60,000.00 51,810.00 70,000.00 เพื่อจายเปนคาวัสดุของใชรวมถึง

อุปกรณที่จําเปนในสํานักงานและ
วัสดุคอมพิวเตอรผงหมึก
เครื่องพิมพคาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
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5.13 คาถายเอกสาร
และอัดสําเนา

40,000.00 15,157.50 40,000.00 เพื่อเปนคาถายเอกสารและริโซ
เอกสารตางๆ เชน วาระการประชุม

รายงานการประชุมประจําเดือน
เอกสารทางการเงินสินเชื่อ เงินฝาก
และบัญชี

5.14 คาธรรมเนียม
ธนาคารและ

ภาษีอากร

25,000.00 10,786.00 25,000.00 เพ่ือใชจายเปนคาธรรมเนียมธนาคาร 
เชน คาธรรมเนียมเช็คคาธรรมเนียม

โอนเงิน คาเชาตูนิรภัยธนาคารเพื่อ

เก็บเอกสารสําคัญและเปนคาอากร

5.15 คาใชจาย

ในการพัฒนาระบบงาน

30,000.00 0.00 30,000.00 คาพัฒนาโปรแกรมท่ีใชใน

งานสหกรณ

5.16 คาใชจาย

เบ็ดเตล็ด

40,000.00 43,818.32 60,000.00 เปนคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจาก

การงานสหกรณ ไมไดอยูในหมวด

ที่ตั้งงบประมาณไว

รวม 1,422,000.00 1,033,207.23 1,472,000.00 

รวมคาใชจาย 

(หมวดท่ี 1-5)

33,899,000.00 31,832,181.87 37,469,000.00 

6. หมวดครุภัณฑ

6.1 เครื่องโปรเจคเตอร 

ความสวางไมนอยกวา 

3,000 lumen  1 เครื่อง

0.00 0.00 30,000.00 เพื่อใชสําหรับงานประชุมแทน

เครื่องเดิมที่ชํารุดและซอมไมคุม

6.2 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 

2 บานเปด 3 ตู

0.00 0.00 18,000.00 เพื่อใชสําหรับเก็บสัญญาเงินกูที่

ชําระเสร็จสิ้นแลวแตยังไมครบอายุ

การเก็บรักษา

6.3 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 

4 ลิ้นชัก 4 ตู

0.00 0.00 28,000.00 เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสารทางบัญชี 

2 ตู และเก็บสัญญาเงินกู 2 ตู

6.4 เซิฟเวอรพรอม 
ติดตั้ง

0.00 0.00 100,000.00 เพื่อรองรับระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาเพิ่ม

6.5 ตูลิ้นชักเหล็ก 2 
ชั้น บานเปด 1 บาน 
2 ตู

11,000.00 8,000.00 0.00

6.6 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 

2 บานเปด 1 ตู

5,500.00 5,000.00 0.00

6.7 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 

2  ลิ้นชัก 1 ตู

4,500.00 2,800.00 0.00
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6.8 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 
4 ลิ้นชัก 1 ตู

9,000.00 5,300.00 0.00

6.9 ตูล็อคเกอร 12 
ชอง 2 ตู

16,000.00 8,750.00 0.00

6.10 โทรศัพทพรอม 
แฟกซ 1 เครื่อง

7,000.00 4,700.00 0.00

6.11 กลองวงจรปด 

8 ตัว

30,000.00 47,500.00 0.00

6.12 โนตบุค 1 เครื่อง 30,000.00 29,500.00 0.00

6.13 เครื่องพิมพ 

เลเซอร 1 เครื่อง

5,000.00 4,550.00 0.00

รวม 118,000.00 116,100.00 176,000.00

รวมคาใชจาย

(หมวดท่ี 1-6)

34,017,000.00 31,948,281.87 37,645,000.00

หมายเหตุ การเบิกจายใหถัวเฉล่ียจายไดทุกหมวดยกเวนหมวดครุภัณฑ
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 4.4 การกําหนดวงเงินซงสหกรณอาจกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 2560

   
  ตามขอบังคับ ขอ17 “วงเงินกูยืมหรือการคําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมสําหรับ
ปหนึ่ง  ๆ  ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 
  ถาท่ีประชุมยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม สําหรับ
ปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมสําหรับปกอนไปพลาง” 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 11  มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่องหลักเกณฑการพิจารณา
ใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงิน หรือคําประกันของสหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด  
จะกําหนดวงเงิน ไดไมเกิน 1.3 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณฯ 
มีทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง จํานวน 381,305,675.85 บาท จึงกําหนดวงเงินกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 
2558 ไดไมเกิน 495,697,378.61 บาท
  ในป 2559 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญใหกําหนดวงเงินกูยืมไวเปนจํานวน 200,000,000 บาท  
(สองรอยลานบาทถวน) สําหรับป 2560 จึงขออนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคําประกัน เทาเดิม จํานวน 
200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน)

   จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
 
  มติที่ประชุม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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 4.5 การคัดเลือกผูสอบบัญชและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจําป 2560

  ในป 2559 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ไดมีมติคัดเลือกสํานักสอบบัญชีนครพิงค โดย 
ผูชวยศาสตราจารยบุญเรือง  เจริญศรี เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ประจําป 2559 และกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การสอบท้ังสิ้น 40,000 บาท  
  สําหรับป 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันพุธที่ 21 
ธันวาคม 2559 ไดมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนโดยพิจารณาจากหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่รับงานพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณา จํานวน 3 รายดังตอไปนี้

ชื่อผูสอบบัญชี/ 

สํานักงาน

คา

ธรรมเนียม

เขา

ตรวจสอบ
ขอมูลการปฏิบัติงาน

1. นายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ

บริษัท สอบบัญชี 

บีดับบลิวเอฟแอนด 

แอดไวเซอรี่ จํากัด

เลขทะเบียน  10491 

40,000 4 คร้ังตอป - ตามแผนการสอบท่ีจะกําหนดขึ้นในภายหลัง

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป ตามรูปแบบท่ีกรม

ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด รายงานการสอบบัญชีประจําป 

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด) และรายงาน

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ (ถามี)

- ในป 2559-2560 ผูสอบบัญชีสหกรณไดรับงานสอบ

บัญชี จํานวน 2 สหกรณ 

2. นายภูริทัต  อินยา 

สํานักงานภูริทัต 

เลขทะเบียน 5863 

60,000 2-3 คร้ัง

ตอป

- การปฏิบัติงานสอบบัญชี จะสงผูชวยที่มีคุณสมบัติ

หัวหนาสายท่ีผานการอบรมอยางนอย 2 คน เขาตรวจสอบ

- รายงานการสอบบัญชี ตามระเบียบที่นายทะเบียน

สหกรณกําหนด 

- มีผูสอบบัญชีสหกรณไดรับงานสอบบัญชี จํานวน 3 คน 

3. นางสาวสุนิศา  แซศรี

คณะบคุคล เจริญพร 

การบัญชี
เลขทะเบียน ไมระบุ

65,000 ไมระบุ - การปฏิบัติงานสอบบัญชี เขาตรวจดวยตนเอง 

หรือสงผูชวย

- รายงานการสอบบัญชี ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนด 

- มีผูชวยสอบบัญชีสหกรณ จํานวน 4 คน 

 ที่ประชุมมีมติ เลือกสํานักงาน.......................................................................................................... 

โดย นาย/นาง/นางสาว................................................................... เปนผูสอบบัญชีสหกรณ สําหรับป 2560 

กําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ จํานวน .......................................................... บาท

  และคัดเลือกสํานักงาน........................................................................................................... โดยมี 

นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................... เปนผูสอบบัญชีสํารอง 
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 4.6 การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ และระเบียบของสหกรณ

  เพื่อใหผูสมัครใชบริการ ไดมีสถานภาพถูกตองตรงตามขอบังคับสหกรณ และเพื่อใหเปนไป
ตามขอเสนอแนะของนายทะเบียนสหกรณ จึงขอเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2544 เฉพาะบาง
ขอความ ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมแลว ตามรายละเอียดท่ีแสดง
เปรียบเทียบพรอมท้ังเหตุผลประกอบ ดังตอไปนี้

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล

ขอ  31. คุณสมบัติของสมาชิก   

สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังน้ี

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด 

มหาวิทยาลัยแมโจ  หรือเปนเจาหนาที่ของ

สหกรณนี้หรือ

ข. เปนขาราชการบํานาญที่รับบํานาญ จาก

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ค. เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่

ตามระเบียบที่สหกรณ กําหนด 

ง. เปนพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย

แมโจ ซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่ตามระเบียบที่

สหกรณกําหนด

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม

ขอ  31. คุณสมบัติของสมาชิก   

สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ

(2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3) ก. เปนขาราชการ หรือลูกจางประจําสังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ  หรือเปนเจาหนาท่ีของ

สหกรณนี้หรือ

ข. เปนขาราชการบํานาญท่ีรับบํานาญ จาก

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ค. เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะมีสิทธิและหนาท่ี

ตามระเบียบท่ีสหกรณ กําหนด 

ง. เปนพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัย

แมโจ ซึ่งจะมีสิทธิและหนาท่ีตามระเบียบที่

สหกรณกําหนด 

จ. เปนลูกจางช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจ

ซึ่งจะมีสิทธิและหนาท่ีตามระเบียบหรือ

หลักเกณฑที่สหกรณกําหนดเปนการเฉพาะ

สําหรับสมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสยัดีงาม

เพื่อใหผูสมัคร

ใชบริการ 

ไดมีสถานภาพ

ถูกตองตรงตาม

ขอบังคับสหกรณ

ขอ  ๗๒.  คณะกรรมการดําเนินการ  ให
สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  
และกรรมการดําเนินการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน  

ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

ขอ  ๗๒.  คณะกรรมการดําเนินการ  ให

สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  

และกรรมการดําเนินการอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคน  
ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

ขอกําหนดตางๆเกี่ยวกับองคประกอบ 
คุณสมบัติ การสมัคร การสรรหา และ

การดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ

เพื่อใหเปนไปตาม

ขอเสนอแนะของ

นายทะเบียน
สหกรณ
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล

   ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวาง
กันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง 
และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ  
และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ณ 
สํานักงานสหกรณ 
   หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปน
หรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 

(๑) เคยไดรบัโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย

ที่กระทําโดยทุจริต 

(๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก

ราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตตอหนาที่

(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมี

คําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ

(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน

ออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาท่ี

(๕) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ 

ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองป 

ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้ง

กรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ัน

มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 

(๖) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้

  ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวาง
กันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการค
นหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง 
และ/หรอืเหรญัญกิคนหนึง่  นอกนัน้เปนกรรมการ  
และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ณ  
สํานักงานสหกรณ 
   หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปน
หรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ

(๑) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย

ที่กระทําโดยทุจริต

(๒) เคยถูกไลออก  ปลดออก หรือใหออกจาก

ราชการ องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตตอหนาท่ี

(๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมี

คําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนงกรรมการ

ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ

(๔) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน

ออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

ตอหนาท่ี

(๕) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี 

ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป 

ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้ง

กรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดนั้น

มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง 

(๖) ผูซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสหกรณนี้

ขอ ๑๐๑. ผูตรวจสอบกิจการ ใหท่ีประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี
คุณวุฒิดวยความรูความสามารถในดาน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณเปนประจําป จํานวนไมเกิน
หาคนหรือหน่ึงนิติบุคคล
   ท่ีประชุมใหญจะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได

ขอ ๑๐๑. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลื
อกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน 
การบัญชี กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ 
การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร หรือ
ผานการทดสอบดานความรูความสามารถ 
ตามเกณฑที่สหกรณกําหนด
     ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
หรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาท่ีประจําในสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได

เพื่อใหสอดคลองกับ

ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณวาดวยการ

ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ระเบียบวาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2559

ที่มาของคณะกรรมการดําเนินการระเบียบเดิม
ที่มาของคณะกรรมการดําเนินการ

ตามระเบียบใหม

คณะกรรมการดําเนินการมีจํานวนไมเกินสิบหาคน 

ประกอบดวย

1. ประธานกรรมการ 1 คน

2. กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน

3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน

4. กรรมการผูแทนหนวยงาน จํานวน 11 คน

คณะกรรมการดําเนินการมีจํานวนไมเกินสิบหาคน 

ประกอบดวย

1. ประธานกรรมการ 1 คน

2. กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน

3. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน

4. กรรมการผูอาวุโส (สมาชิกเกษียณ) จํานวน 1 คน

5. กรรมการผูแทนหนวยงาน จํานวน 10 คน

 มติที่ประชุม

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข เหตุผล

ขอ ๑๐๒ การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนด
เวลาหนึ่งป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบ
กําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติหนาที่
ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น
อาจไดรับเลือกตั้งซํา

ขอ ๑๐๒ การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนด
เวลาสองป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบ
กําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ให
ผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติหนาท่ี
ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น
อาจไดรับเลือกตั้งซํา



ระเบียบวาระที่ 5ระเบียบวาระท่ี 5

เรื่อง ขอเสนอแนะของสานักงานสหกรณจังหวัดเชยงใหม 

 และสานักงานตรวจบัญชสหกรณเชยงใหม
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ระเบียบวาระท่ี 5
เรื่อง ขอเสนอแนะของสานักงานสหกรณจังหวัดเชยงใหม 
 และสานักงานตรวจบัญชสหกรณเชยงใหม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



ระเบียบวาระที่6ระเบียบวาระท่ี6
เร่ือง  การเลือกตั้ง
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ระเบียบวาระท่ี 6
เรื่อง การเลือกตั้ง

 6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 27/2560 

  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ขอ 74 วรรคหนึ่ง กําหนดเวลาอยูใน
ตําแหนงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง
  เม่ือครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่ง
รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตาํแหนงครบวาระในป 2559 มีจํานวน 8 คน 
ดังตอไปนี้

  1.  กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และไดอยูในตําแหนง 2 วาระติดตอกัน ไดแก
   1. นางศรีอนงค  ใครมา ผูแทนหนวยงานสํานักงานอธิการบดี
   2. ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค ผูแทนหนวยงานคณะเศรษฐศาสตร

  2. กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และไดอยูในตําแหนงครบ  1 วาระ  ไดแก
   1. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย ผูแทนผูบริหาร
   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย ผูทรงคุณวุฒิ
   3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิ
   4.  นางสาวภัคจิรา  วิจิตร ผูแทนหนวยงานสํานักงานอธิการบดี
   5.  นางรัชนี  ตระกูลวิจิตร ผูแทนหนวยงานคณะบริหารธุรกิจ
   6.  นางอัมพร  มาลา ผูแทนหนวยงานคณะผลิตกรรมการเกษตร

  สําหรับในป 2560 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกต้ังเปน
คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2559ไดมีมติสรรหา กรรมการผูแทนผูบริหาร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2559 รับรองการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้
  1. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย เปนกรรมการผูแทนผูบริหาร

  2. รองศาสตราจารย ดร.จําเนียร  บุญมาก เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ อวิโรธนานนท  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม โ จ   จ ํา กั ด

 สําหรับป 2560 น้ี ตามระเบียบวาดวยการสรรหาสมาชิกเพ่ือรับการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 จะมีกรรมการผูอาวุโส จํานวน 1 คน ซึ่งสมาชิกผูอาวุโสท่ีเขารวมประชุมใหญจะลงคะแนนสรรหา 
ผูแทนผูอาวุโส 1 คน จากผูสมัครผูแทนผูอาวุโส 4 คน เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญรับรองการเลือกตั้ง 

 คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงขอเสนอผลการนับคะแนน ดังนี้
 หมายเลข 1 รองศาสตราจารย ดร.สมปอง  สรวมศิริ  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 3 นางศิริรัตน  พุกกะพันธุ  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 4 อาจารยรัฐพล  ศรีบัวเผื่อน  ไดคะแนน...............................

 สวนผูแทนหนวยงานมีผูไดรับการสรรหาในปนี้ จํานวน 5 คน กับผูแทนหนวยงานที่ยังอยูในวาระอีก 
9 คน รวมเปน 14 คน (ไมมีสทิธิรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 1 คน แจงความประสงคจะทําหนาที่ผูแทน
หนวยงานเทาน้ัน 4 คน) ดังนั้น จะมีผูแทนหนวยงานที่มีสิทธิรับการเลือกตั้ง 9 คน เพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการ 
จํานวน 4 คน 
 คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงขอเสนอผลการนับคะแนน ดังนี้
 หมายเลข 1 อาจารยชัช  พชรธรรมกุล  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 2 นางสาวภัคจิรา  วิจิตร  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 3 ผูชวยศาสตราจารยศิริรตัน  ไพศาลสุทธิชล  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 4 นายประพันธ  จิโน  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 5 นางจิราพร  ดุษฎี  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 6 นางกนกพร  นันทดี  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 7 อาจารยภาคศิริ  ทองเสน  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 8 นายสุมิตร  ชัยเชตร  ไดคะแนน...............................
 หมายเลข 9 อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค  ไดคะแนน...............................

  จึงขอใหที่ประชุมใหญรับรองผลการเลือกตั้ง

 มติที่ประชุม..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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 6.2 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
  ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 101 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป กรณีเปนบุคคลธรรมดา
ใหมีจํานวนไมเกินหาคน กรณีนิติบุคคลใหมีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนดวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ
  ผูตรวจสอบกจิการมวีาระดาํรงตาํแหนงหนึง่ป ทางบัญชสีหกรณ ถาเมือ่ครบกําหนดเวลาแลวยงั
ไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจกาคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการ
ซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกอีกได
  และท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 26 คร้ังท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2560 ไดมีมติ
เปนเอกฉันท ใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2560 ไว
จํานวน 2 คน เทากับปกอน จึงขอเสนอท่ีประชุมเลือกตั้ง

 มติที่ประชุม..................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 6.3  แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจําป 2561
  ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการ 
พ.ศ. 2559 ขอ 17 ใหประชุมใหญแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จํานวน 5 คน  เพื่อดําเนินการใหไดซึ่งประธาน
กรรมการ กรรมการ ในคราวถัดไป 
  ดังน้ัน จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ขอ 18 ดังนี้ 
  1.  เปนผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ 
  2.  ท่ีปรึกษาสหกรณ หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอก
  3.  ตองไมเปนผูสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบ

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติที่ประชุม

  1. ...............................................................................................................................

  2. ............................................................................................................................... 

  3. ...............................................................................................................................

  4. ...............................................................................................................................

  5. ............................................................................................................................... 



ระเบียบวาระที่ 7ระเบียบวาระท่ี 7
เร่ือง  วาระอื่นๆ
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ระเบียบวาระท่ี 7
เรื่อง วาระอ่ืนๆ

 ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 น้ี ไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกทานดวยดี ทางคณะกรรมการ

ดําเนินการจึงไดจัดรางวัล  เพื่อเปนการสมนาคุณแกสมาชิก  ดังนี้
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 เลิกประชุมเวลา ........................................... น.
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