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Maejo University’s Thrift & Credit Co-operative Limited

เสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560

ณ หองแคทลียาควีนสริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยแมโจ 
วันศุกรที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จำเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

 ในโอกาสที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด จะจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 
เพื่อใหสมาชิกไดทราบถึงผลการดำเนินงานและกิจการตาง ๆ ของสหกรณ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ
ของการบริหารงานเและขอขอบคุณฝายบริหารและฝายจัดการที่ไดรวมใจกันพัฒนาใหัสหกรณแหงนี้มีความ
เจริญกาวหนามาเปนลำดับ

 อยางไรก็ตาม สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ตองบริหารเงินทุนที่มีมลูคาสูงภายใต
สภาวะเศรษฐกิจปจจุบันจำเปนอยางยิ่งตองระมัดระวังและตระหนักถึงความมั่นคงและที่สาคัญ คือ ตองสราง
วินัยทางการเงินใหแกสมาชิกไดตระหนักถึงการออมเงิน สวนการใหกูหรือใหสินเชื่อแกสมาชิกใหคำนึงถึงปจจัย
ความจำเปนของสมาชิกเปนหลัก อันเปนที่ประจักษกันดีวา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผานมา 
คณะกรรมการดำเนินไดคำนึงถึงบทบาทน้ีมาโดยตลอด นอกเหนือจากการมุงสูความสำเร็จบนพื้นฐานของการ
บริหารท่ีโปรงใส และมีธรรมาภิบาล

 สุดทายนี้ ผมขอสงความปรารถนาดี และขออวยพรใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด จงมีความเจริญกาวหนามั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่ออำนวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณ
และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพยที่นาเชื่อถือตลอดไป
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สารจากรองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด

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 ำ กั ด

ปฏิบัติหนา

เรืยน เพ่ือนสมาชกที่เคารพ
 ตลอดระยะเวลา 27 ป ของการดำเนินกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดเจริญ
เติบโตมาเปนลำดับบนพ้ืนฐานของความม่ันคงเปนปกแผน ดวยความรวมมือของมวลสมาชิกและการบริหารงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ที่มุงเนนการรักษาประโยชนของสหกรณ และ
ละเวนความเสี่ยงตาง ๆ  ภายใตขอบังคับ ระเบียบ และแผนงานที่กำหนด สงผลใหสหกรณผานเกณฑการประเมิน
สหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ประจำป 2560 ดวยคะแนน 97.29

 สำหรับผลการดำเนินงานในรอบป 2560 ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ปรากฎผล
เปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่วางไวั มีผลประกอบการท่ีดี ซึ่งจะเอื้อประโยชนแกสมาชิกทั้งในดานการ
จัดสรรกำไรสุทธิเปนเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน ตลอดจนสวัสดิการการตาง ๆ ไดัอยางที่คาดหวังไว

 ในดานสวัสดิการ คณะกรรมการดำเนินการไดอนุมัติจัดสวัสดิการใหม ๆ  เชน สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่
เจ็บปวยดวยโรครายแรงเเละเร้ือรัง รวมถึงการจัดโครงการเกษียณเปยมสุข เพื่อเปนสวัสดิการสำหรับขาราชการ
และลูกจางประจำท่ีไดปรับเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใหใชชีวิตหลังเกษียณอยางมีความสุข 
ไมตองกังวลในปญหาหนี้สินยามเกษียณ รวมถึงสวัสดิการใหัสมาชิกกูเงินปนผลไปใชกอนตามความจำเปน 
ในอัตราดอกเบ้ียต่ำเพียงรอยละ 6.00 ตอป

 ในโอกาสนี้ ในนามของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงบันดาลใหสมาชิกทุกทานพรอมครอบครัว มีความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

ทุกประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจมใสตลอดไป

(อาจารย ดร.วินัย โยธินศิริกุล)
รองประธานกรรมการ

ปฏิบัติหนาที่แทนประธานกรรมการ
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ผศ.ดร.จำเนียร   ยศราช

ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ

ศ.(พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย

นางศรีอนงค  ใครมา

ดร.ม.ร.ว.เจริญสุข  สุขสวัสด์ิ

ผศ.สุพจน  เอี้ยงกุญชร

ผศ.สุภร  เกตุวราภรณ

ผศ.พรศักดิ์  โพธิอุโมงค

ผศ.ดร.พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย

อาจารยรนกร สุภจินต อาจารยอัชญา ไพคำนาม นายวรศักดิ์ หงษสุวรรณ

ที่ปรึกษากิตติมศกดิ์ที่ปรึกษากิตติมศกดิ์

ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญช

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอาวุโส

ญา ไพคำนาม นอาจารยรนกร สุภจินต ออาจารยอัชญ

ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ

ผูตรวจผูตรวจ

พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชยั

ครมา

ผูสผูส

สุขสวัสด์ิ ผ

กุญชร

รร

ผศ.สุพจน  เอี้้้้ยง

จสอบกิจการจสอบกิจการ

นางศรีอนงค  ใค

ดาภรณ

ท่ีปรึกที่ปรกึ

ผศ.สุภร  เกตุวรา ดร.ม.ร.ว.เจริญสุข  

กษากษา

ผศ.ดร.จำเนียร   ยศราช

ที่ปรึกษาอาวุโสที่ปรึกษาอาวุโส

อุโมงคผศ.พรศักดิ์์์์์์์์  โโพธิอ

สอบบัญชสอบบัญช

มทรัพยผศ.ดร.พิสุทธ์์์์์ิ  เนีย

รศักด์์์ิ หงษสุวรรณนายว

คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด
ชุดที่ 27 ประจำป 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ

อาจารย ดร.วินัย โยธินศิริกุล

(ปฏฏิบ

รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก

อาจารยชัช พชรธรรมกุล

ผศ. พาวิน มะโนชัย

นางสาวภัคจิรา วิจิตร

อาจารยสุระพงษ เตชะ

ผศ.ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ

ผศ.ดร.ทัดพงศ อวิโรธนานนท
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ณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการ

รศ

(((กุุม

าจารย ดร.วินัย โยธินศิริกุล
รรองงปปปรรรระะะธธธธาาาานนนกกกกรรรรรรรมมมกกกาาาารรร

บบััตตติิหหหนนนาาาทททีีี่แแแทททนนนปปปรรระะะะธธธาาาานนนกกกรรรรรรรมมมมกกกกาาาารรร))))

รรยาสุภาพ
มมมกาาารรรร 
จจจิิกกกกาาายยยนนน  2225556660000)

ศ.ดร.ประเสริฐ จร
ปปปปรรรระะะะธธธานกรรรม

มภภาพันธธ – พพพฤฤฤฤศศศศจจจจิิิ

สุระพงษ เตชะ
รรรรรรรรรรมมมมมมกกกกกาาาาารรร

ผศ

ภัคจิรา วิจิตร
รรรัญญญญญิิกก

ผศ

อาจารยชัช พชรธรรมกลุ
กกกรรรรรรรรมมกกกาาาารรรร

อาจารยส
กกกกรรรร

รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
เลลลขขขาาานนนุกกกการ

นางสาวภ
เเเหหห

พงศ อวิโรธนานนท
รรรรรรรมมมมกกกาาารรร

ศ.ดร.ทัดพ
กกกกก

พันธ โอสถาพันธุ
รรรรรรรมมมกกกกาาาารรร

ศ.ดร.ประพ
กกกกรรร

ผศ. พาวิน มะโนชัย
รรรอองงปปปปรรรระะะธธธธธาาานนนนนนนกกกกรรรรรรมกการรร



ผศ.ดร. นิโรจน สินณรงค

นางเยาวภา เขื่อนคำ

นางจรรยา ภูคำวงศ

นางอรทัย ใจปอ นายสุมิตร ชัยเขตร

นายประพันธ ศิริ

อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวิชัย นางสาวปาณิสรา มีคุณ

นางศรีอนงค ใครมา

นางจิราพร ดุษฎี

อาจารยภาคศิริ ทองเสน

อาจารยพีราวิชญ ภาคนนทกุล

นายประพันธ จิโน

นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์

ผศ.ดร.ศิริรัตน ไพศาลสุทธิชล

นางกนกพร นันทดี

ผูแทนหนวยงาน

คานิยม : ซอสตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ

รทัย ใจปอ
รรรรรรรรมมมมกกกกาาาารรรร

หนวยงาน

ชญ ภาคนนทกุล ผศ.ด

ระพันธ จิโน

รัตน ไไพศาลสุทธิชลดร.ศิริรั

นกพร นันทดีนางก

นางศรีอนงค ใครมา อาจาารยพีราวิช

นางจิราพร ดุษฎี นายปร

จารยอุทัยวรรณ ศรีวิชยั น สรา มีคุณ อนางสาวปาณิส ริ ทองเสนอาจารยภาคศิริ ชยัสวัสดิ์นางรัตติกา ชั

รรยา ภูคำวงศ
กกกกรรรรรรรรมมมมกกกกาาาารรรร

นางเยาวภา เขื่อนคำ
กกกรรรรรรรมมมกกกาาารร

ผ

นางอ
กกรรรร

ผูแทนห

ผศ.ดร. นิโรจน สินณรงค
กกกกรรรรรรรรมมมกกกาาารรร

นางจร
กกกก

ตร ชัยเขตร
รรรรรรมมมการ

การประทับใจ

นายสุมิ
กกรรร

ระพันธ ศิริ
รมมมการ

คานิยม :ซอสตย มั่นคงนายปร
กรรรรรร  โปรงใส บริก



นางจิรนันท  คำซอน

นางสุภาวดี  แสนวิชา
หหหัััั

นางอุไร  ทับทอง

นางพัสราภรณ  ทองอุน

นางสุภาพร  จุลปานนท

นางสาวณิภาวรรณ  ชุมวงค

นางอภิญญา  พวงมาลัย

นางจินตนา นันทนาสิทธิ์

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัดอมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด
ผูจัดการและเจาหนาที่ผูจัดการและเจาหนาที่

นาสิทธิ์

นางสุภาพร  จุลปานนท
หหหัััวววหหหหนนนนนาาาาาฝฝฝฝฝาาาาายยยยบบบัญญญญชชชชีีี แแแแลละะะะธธธธุุรรรรกกกาาารรรร

นางจินตนา นันทน
ผูจัดการ

นางสาวณิภาวรรณ  ชุมวงค
เเเจจจจาาาาาาหหหนนาททททีี่บบบบบบัััญญญญญชชชชชีีี

นางพัสราภรณ  ทองอุน
เจาาหนนนนาาาาททททีี่สสสสิิินนนนเเเชชชชืืืื่่่ออออ

า  พวงมาลัย
ทีีีีี่กาารรเงงงงงินนน

นางอภิญญา
เเเเจจจจาาหหหหหนนนาาาาทททีีีี

นางสุภาวดี  แสนวิชา
ัววววหหหหนนนาาาาฝฝฝฝาาายยยยกกกกาารเงินนน แและสสสิิินนเเชชชืืื่อออ
นางสภาวดี แสนวิ

นางอุไร  ทับทอง
พพพพพนนนนนัััักกกงงงงาาานนนนบบบรรริิิิกกกกกาาาารรรร

นันท  คำซอน
ธธุรรรกกกรรรรรรมมมมสสสสิิินนนนนเเเเชชชชืืืื่่อออออออ

นางจิรนั
เจจาาหนาาที่ธ
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หหนนนนนวววววยยยย :: คคคคนนนนนนน
จำนวนสมาชก
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คคน

หหหหหหนนนนนววววยย : ลาาานนนบบบาาาาททท

หหหหหนนนนนวววววยยย ::: ลลลาาานนนบบบาาาททท

เงินรับฝาก

รประท

ทุนเรือนหุน
บบบาาาท



หนนววยยย ::: ลลลาาาานนนนบบบบาาาาทท
กำไรสุทธิิ
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ทุนดำเนินงาน

การบริการเงินกูใหแกสมาชก

บาาททท
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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 ำ กั ด

ระเบียบวาระท่ี 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 1.1 กลาวตอนรับสมาชิกและแนะนำผูเขารวมประชุม

  อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 

ไดแนะนำผูเขารวมประชุม ไดแก ...............................................................................................

  จากน้ันไดแนะนำท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษาอาวุโส  ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ  

ผูแทนหนวยงาน  ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ และเจาหนาที่สหกรณ  ประกอบดวย

  ที่ปรกึษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส และที่ปรึกษา
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จำเนียร ยศราช ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ
  2. ดร. หมอมราชวงศเจริญสุข  สุขสวัสด์ิ ที่ปรึกษาอาวุโส
  3. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย ที่ปรึกษาอาวุโส
  4. ผูชวยศาสตราจารยสุภร  เกตุวราภรณ ที่ปรึกษาอาวุโส
  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์  เนียมทรัพย ที่ปรึกษาอาวโุส
  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ ที่ปรึกษา
  7. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  เอี้ยงกุญชร ที่ปรึกษา
  8. นางศรีอนงค  ใครมา ที่ปรึกษา
  9. ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค ที่ปรึกษา

  คณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 27
  1. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ 
    (ลาออกจากตำแหนง
    ตั้งแต 15 พฤศจิกายน 2560)
  2. อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
    ปฏิบตัหินาทีแ่ทนประธานกรรมการ
  3. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย รองประธานกรรมการคนท่ี 1
  4. รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก เลขานุการ
  5. นางสาวภัคจิรา  วิจิตร เหรัญญิก
  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ กรรมการ
  7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท กรรมการ
  8. อาจารยสุระพงษ  เตชะ กรรมการ
  9. อาจารยชัช  พชรธรรมกุล กรรมการ
  10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค กรรมการ
  11. นางจรรยา  ภูคำวงศ กรรมการ
  12. นายประพันธ  ศิริ กรรมการ
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  13. นางเยาวภา  เขื่อนคำ กรรมการ

  14. นางอรทัย  ใจปอ กรรมการ

  15. นายสุมิตร  ชัยเขตร กรรมการ

  ผูแทนหนวยงาน

  1. ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ไพศาลสุทธิชล คณะวิทยาศาสตร

  2.  นางกนกพร  นันทดี คณะผลิตกรรมการเกษตร

  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. นางรัตติกา  ชัยสวัสดิ์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  ผูตรวจสอบกิจการ

  1. อาจารยอัชญา  ไพคำนาม ผูตรวจสอบกิจการ

  2. อาจารยรนกร  สุภจินต ผูตรวจสอบกิจการ

  ฝายจัดการ

  1. นางจินตนา  นนัทนาสิทธิ์ ผูจัดการ

  2. นางสุภาพร  จุลปานนท 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

  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด พ.ศ. 2544 ขอ 69 การประชุมใหญ

ของสหกรณจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคน

จึงจะถือเปนองคประชุม

  “ในเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนสมาชิกทั้งส้ิน 1,455 คน ขณะนี้ไดมีสมาชิกลงทะเบียนและ

เขาประชุมจำนวน.................................คน จึงถือวาเปนองคประชุม”



ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559
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ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559

- สำเนา -
รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจจำกัด

วันศุกรที่ 27 มกราคม 2560
ณ หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร

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

 ผูเขาประชุม 
  - สมาชิกสหกรณจำนวน 982 คน (จากจำนวนสมาชิกทั้งส้ิน 1,347 คน)
  - ผูสมัครใชบริการจำนวน 57 คน (จากจำนวนผูสมัครใชบริการทั้งส้ิน 67 คน)

 ผูเขารวมประชุม
  1. นายศราวุธ  วิเศษวงศ เจาพนกังานสงเสริมสหกรณ ชำนาญงาน 
  2. นางสาววาสนา  ไชยวงค นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  3. นางสาวจวงจันทร  ขุนผา ผูแทนผูสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค

เริ่มประชุมเวลา 13.19 น.
 เม่ือสมาชิกสหกรณฯ ไดลงลายมือช่ือเขารวมประชุมและครบองคประชุมแลว ไดมีพิธีเปดการประชุมใหญ
สามัญประจำป 2559 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ เปนประธาน
ในพิธี จากน้ัน  รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 

เร่ิมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 1.1 ประธานในท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม สมาชิก และผูสมัครใชบริการ 

 1.2 องคประชุม ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด พ.ศ. 2544 ขอ 69 
การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนจึงจะถือเปนองคประชุม

 บัดนี้ไดมีสมาชิกมาลงทะเบียนและเขาประชุม จำนวน 982 คน จากสมาชิกทั้งหมด 1,347 คน 
จึงถือวาเปนองคประชุม

 มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2558
 ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค  เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2558 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 เพื่อใหที่ประชุมรับรอง จำนวน 9 หนา ตามเอกสารท่ีปรากฏในรายงาน
กิจการประจำป 2558 หนา 22 - 30 มีแกไขดังนี้
  หนาที่ 27 วาระที่ 4.6 แกไขขอความในตารางในชองขอความที่ขอแกไข จากเดิม “ในกรุงเทพ
ไมเกินคนละ 2,500 บาท” เปน “ในกรุงเทพไมเกินคืนละ 2,500 บาท”
    

 มติที่ประชุม เมื่อไดแกไขแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2558

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
 3.1  รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณระหวางป 2559
  ประธานในท่ีประชุม แจงวา ในระหวางป 2559 สหกรณ มีจำนวนสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออก
จากสหกรณ ดังน้ี
  จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งส้ิน  1,309 คน
  ในระหวางป 2559 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก ดังนี้
  สมาชิกเขาใหมระหวางป   49 คน
     รวม    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

  มติที่ประชุม รับทราบ

 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ ประจำป 2559 
  ประธานในท่ีประชุม ไดเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2559 ซ่ึงปรากฏในรายงานกิจการ
ประจำป 2559 หนา 33 - 54 สรุปไดวาฐานะการเงินของสหกรณฯ อยูในระดับมั่นคง มีฐานะทางการเงินและ
สภาพคลองที่ดีมีทุนเรือนหุน 351.38 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54.93 ลานบาท สวนเงินฝากรวมทั้งส้ิน 855.58 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 145.51 ลานบาท สวนในดานเงินกูมีเงินกูคงเหลือของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 1,094.60 ลานบาท 
เพิ่มขึ้น 128.67 ลานบาท สิ้นปสหกรณ มีกำไรสุทธิ 41.90 ลานบาท 
 ในระหวางป คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26/2559 ไดดำเนินการตามแผนงานงบประมาณ ซึ่งมุงเนน
เร่ืองคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวใหดีขึ้น ในระหวางปมีเงินทุนเหลือจากการใหกูแกสมาชิก จึงไดนำไป
ฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด สหกรณออมทรัพยอื่น โดยเนนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
และมีความม่ันคงสูง ใหผลตอบแทนพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ไดจัด
โครงศึกษาดูงานสหกรณชั้นนำ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูขอมูลอันเปนประโยชนระหวางสหกรณ 
 ดานสวัสดิการสมาชิก ดังปรากฏในรายงานกิจการประจำป 2559 หนา 39-45 ตลอดจนรวมสนับสนุน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมชมรมสหกรณจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
และกิจกรรมอันเปนสาธารณะกุศลอ่ืน ๆ ทั้งนี้ สหกรณยังคงมีแผนงานปรับเพิ่มสวัสดิการตาง ๆ  และปรับปรุง
การบริการท่ีดีแกสมาชิกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ
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 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2559
  อาจารยรนกร  สุภจินต ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการของคณะผูตรวจสอบกิจการดาน
การเงินและบัญชี และการควบคุมภายในรวมท้ังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจำป 
2559 หนา 55 – 65 โดยมีขอเสนอแนะวา ไดเนนในดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ในสหกรณเพื่อรองรับการเติบโตของสหกรณและเพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการทำงานในการเล่ือนตำแหนง
งานดานสารสนเทศ ควรคำนึงถึงความคุมทุนและประหยัด และตองมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความชำนาญ และ
ตองมีงบประมาณเพ่ือการบำรุงรักษา ซอมแซม และดานการบริหารสภาพคลองของสหกรณในการกระจาย
ความเสี่ยงเงินฝากสหกรณอื่น และเงินลงทุนควรรัดกุมและมีการวิเคราะหการลงทุนและติดตามเงินลงทุน
เพื่อวิเคราะหผลตอบแทนใหสูงสุด ตลอดจนติดตามความเส่ียงเปนระยะ

 มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา
 4.1 การอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำป 2559
  นางสาวจวงจันทร  ขุนผา ผูแทนผูสอบบัญชี จากสำนักงานตรวจบัญชีนครพิงค ไดนำเสนอ
งบแสดงฐานะการเงินสหกรณ ไดแก งบแสดงฐานะการเงินแสดงถึงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ 
งบกำไรขาดทุนแสดงถึงรายได คาใชจาย และกำไรสุทธิ และงบกระแสเงินสด แสดงถึงแหลงเงินสดไดมา 
และใชไปของเงินสดสหกรณ สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการตรวจสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่น ที่เห็นวาจำเปนตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกำหนด ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจำป 2559 หนา 67 - 76

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำป 2559 
ตามท่ีเสนอ

 4.2 การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2559

  ประธานในท่ีประชุม ไดนำเสนอในท่ีประชุม เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2559  
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ไดมีมติ
ใหเสนอตอที่ประชุมใหญ จำนวน 41,903,509.78 บาท (สี่สิบเอ็ดลานเกาแสนสามพันหารอยเกาบาทเจ็ดสิบแปด
สตางค) 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 ำ กั ด

รายการ บาท รอยละ

1. ทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ 7,328,409.30 17.49

2. คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 5 
    ของกำไรสุทธิแตไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท

10,000.00 0.02

3. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกรอยละ  6.65 ของคาหุน
    ที่ชำระแลว

21,432,547.17 51.15

4. เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก รอยละ 13.75  ของดอกเบี้ย
    เงินกูที่สหกรณไดรับจากสมาชิกในระหวางป

9,619,583.31 22.96

5. เงินโบนัสแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 
    ของกำไรสุทธิ

1,502,970.00 3.59

6. ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 400,000.00 0.95

7. ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 600,000.00 1.43

8. ทุนเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ 800,000.00 1.91

9. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 200,000.00 0.48

10. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 10,000.00 0.02

รวม 41,903,509.78 100.00

  จากน้ัน ประธานในท่ีประชุม ไดใหขอมูลเพิ่มเติมถึงแนวทางการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2559     
แตละรายการ และอาจารยรนกร  สุภจินต ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา การใชทุนสะสมไมควรใชเกินกวาที่ไดรับ
จัดสรรในแตละป หากมีความจำเปนตองใชควรจะจัดสรรใหเพียงพอ

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมมีติ  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป  2559 ตามที่เสนอ

 4.3 การอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได - งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2560
  เลขานุการ ไดนำเสนอใหที่ประชุมวา สหกรณฯ ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) “เปนสหกรณ
ออมทรัพยชั้นนำระดับชาติที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของสมาชิกและสังคมท่ีเปนสุข” และคานิยม (Value) “ซื่อสัตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ” ดงันั้น เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 – 2563 จึงไดกำหนด
พันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 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 ดานสวัสดิการ
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สมาชิก ดานสมาชิกสัมพันธ ดานการประชาสัมพันธ พัฒนาธุรกิจสหกรณอยางครบวงจร และขยายเชื่อมโยง
กับเครือขายสหกรณและสถาบันการเงินอื่นอยางตอเนื่อง
 จากน้ัน นางศรีอนงค  ใครมา รองประธานกรรมการ ไดนำเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารงาน
เปนไปตามแผนกลยุทธที่วางไว จึงขอเสนอแผนงาน และประมาณรายได  งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2560 
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจำป 2559 หนา 80 – 93 ตามที่เสนอที่ประชุม สรุปได ดังนี้ 

  แผนงาน ประจำป 2559 โดยแบงออกเปน 6 แผนงาน ไดแก
  1. แผนงานการบริหารทั่วไป
  2. แผนงานบริหารเงินทุนและการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ
  3. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการสมาชิก
  4. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. แผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  
  6. แผนงานสรางภาพลักษณองคกรใหโดดเดน

  ประมาณการรายได – งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2560 สรุปไดดังนี้
  1. รายไดของสหกรณในป 2560 ประมาณการไว 80,150,000 บาท
      (แปดสิบลานหนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
  2. งบประมาณคาใชจาย ในป 2560 แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
   2.1  หมวดคาใชจายดอกเบี้ย 30,900,000 บาท
   2.2  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก     600,000 บาท
   2.3  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 3,997,000 บาท
   2.4  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ 500,000 บาท
   2.5  หมวดคาใชจายดำเนินงานอื่น 1,472,000 บาท
   2.6  หมวดครุภัณฑ     176,000 บาท
 รวมงบประมาณคาใชจายประจำป 2560              37,645,000 บาท
      (สามสิบเจ็ดลานหกแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
 สำหรับการเบิกจายเงินตามงบประมาณน้ี  ขออนุมัติการเบิกจายใหถัวเฉลี่ยจายไดทุกหมวด  ยกเวน
หมวดครุภัณฑ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย 
ประจำป 2560 ตามที่เสนอ 

 4.4 การกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและค้ำประกัน ประจำป 2560
  เลขานุการ นำเสนอตามขอบังคับ ขอ 17 วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน และตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงิน
การกูยืมเงินหรือค้ำประกันของสหกรณ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณฯมีทุนเรือนหุนรวมกับทนุสำรอง

จำนวน 381,305,675.85 บาท จึงกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2560 ไดไมเกิน 1.3 เทา หรือ
เปนจำนวนไมเกิน 495,697,378.61 บาท
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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 ำ กั ด

 ในป 2559 สหกรณไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญใหกำหนดวงเงินกูยืมไวเปนจำนวน 200,000,000 บาท 
(สองรอยลานบาทถวน) สำหรับป 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณใครเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกูยืม
หรือค้ำประกัน เทาเดิม จำนวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหสหกรณฯ กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 
2560 จำนวน 200,000,000 บาท(สองรอยลานบาทถวน) ดังเสนอ

 4.5  การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำป 2560
  เลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 26 ครั้งที่ 11/2559 
เม่ือวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ไดดำเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณสำหรับ
ปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 ราย เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณา ตามปรากฏในรายงาน
กิจการประจำป 2559 หนา 95

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ เลือกบริษัทสอบบัญชีบีดับบลิวเอฟแอนดแอดไวเซอร่ี จำกัด โดยมี 
นายวรศักด์ิ  หงษสุวรรณ เปนผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และกำหนด
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถวน)

 4.6  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณและระเบียบของสหกรณ
  เลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารงานสหกรณ ถูกตองตรงตามขอบังคับสหกรณ 
รวมถึงเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ ตลอดจนขอเสนอแนะของนายทะเบียนสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการ จึงมติ 
ใหแกไขขอบังคับสหกรณเฉพาะบางขอ ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำป 2559 แลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา

 ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายเปนระยะเวลาพอสมควรแลว จึงมีมติเปนเอกฉันท ใหสหกรณ
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ขอ 31 ขอ 72 ขอ 101 และขอ 102 ดังนี้

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล

ขอ  31. คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกตองมี
คุณสมบัติดังน้ี
     (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ
     (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

     (3) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจำ
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจหรือเปนเจาหนาที่
ของสหกรณนี้หรือ

         ข. เปนขาราชการบำนาญท่ีรับบำนาญ
จากมหาวิทยาลัยแมโจ

ขอ 31. คุณสมบัติของสมาชิกสมาชิกตองมี
คุณสมบัติดังนี้
     (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ

     (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
     (3) ก. เปนขาราชการหรือลูกจางประจำ
สังกัดมหาวิทยาลัยแมโจหรือเปนเจาหนาที่
ของสหกรณนี้หรือ
         ข. เปนขาราชการบำนาญท่ีรับบำนาญ

จากมหาวิทยาลัยแมโจ

เพื่อใหลูกจาง
ชั่วคราวไดมี

สถานภาพ
เปนสมาชิก
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล

   ค. เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่ตาม
ระเบียบที่สหกรณกำหนด
   ง. เป็นพนักงานราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่ตาม
ระเบียบที่สหกรณกำหนด

     (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม

     ค. เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจซ่ึงจะมีสิทธิและหนาท่ีตาม
ระเบียบที่สหกรณกำหนด
   ง. เป็นพนักงานราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจซ่ึงจะมีสิทธิและหนาท่ีตาม
ระเบียบที่สหกรณกำหนด
  จ. เปนลูกจางชั่วคราว สังกัด
มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งจะมีสิทธิและหนาที่
ตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ สหกรณ
กำหนดเปนการเฉพาะสำหรับสมาชิกที่เปน
ลูกจางชั่วคราว
     (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม

ขอ  72.  คณะกรรมการดำเนินการ  ใหสหกรณ
มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบ
ดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการ
ดำเนินการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

    ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั ้งใน
ระหวางกันเองข้ึนดำรงตำแหนงรองประธาน
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน  เลขานกุาร
คนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ัน
เปนกรรมการและปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน  ณ  สำนักงานสหกรณ
       หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้

เปนหรือทำหนาท่ีกรรมการดำเนินการ
     (1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่

กระทำโดยทุจริต

ขอ  72.  คณะกรรมการดำเนินการ  ใหสหกรณ
มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ประกอบ
ดวยประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการ
ดำเนินการอื่นอีกไมเกินสิบส่ีคน  ซึ่งที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งจากสมาชิก
      ขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบ 
คุณสมบัติ การสมัคร การสรรหา และการ
ดำเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
ใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบของ
สหกรณ
    ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั ้งใน
ระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธาน

กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการ
คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น
เปนกรรมการและปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน  ณ  สำนักงานสหกรณ
       หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้

เปนหรือทำหนาที่กรรมการดำเนินการ
     (1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดใหจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่

กระทำโดยทุจริต

เพื่อใหเปนไป
ตามขอเสนอ
แนะของ
นายทะเบียน
สหกรณ
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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 ำ กั ด

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล

     (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
     (3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการ
หรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนง
กรรมการตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ
     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาท่ี
 (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระเงินงวด
ชำระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะ
เวลาสองป ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่
เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ เวนแตการผิดนัด
นั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
      (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้

     (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
     (3) เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการ
หรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนง
กรรมการตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ
     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่
 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวด
ชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะ
เวลาสองป ทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัดถึงปที่
เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ เวนแตการผิดนัด
นั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
      (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้

ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลอืกตัง้สมาชกิหรอืบุคคลภายนอก  ผูมคีณุวฒุิ
ดวยความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ เปน
ผูตรวจสอบ กิจการของสหกรณเปนประจำป 
จำนวนไมเกินหาคนหรือหนึ่งนิติบุคคล

      ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผูซ่ึงดำรงตำแหนงหนาท่ีประจำ
ในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได

ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา
การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
สหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร 
หรือผานการทดสอบดานความรูความสามารถ 
ตามเกณฑที่สหกรณกำหนดเปนผูตรวจสอบ 
กิจการของสหกรณเปนประจำป จำนวนไม
เกินหาคนหรือหนึ่งนิติบคุคล

      ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผูซ่ึงดำรงตำแหนงหนาท่ีประจำ
ในสหกรณเปนผูตรวจสอบกิจการไมได

เพื่อให
สอดคลองกับ
ระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ
วาดวยการ
ตรวจสอบ
กิจการของ
สหกรณ 

พ.ศ. 2559

ขอ 102. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 

ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนด
เวลาหน่ึงป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกำหนด
เวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ

คนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติ
หนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออก
ไปน้ันอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำ

ขอ 102. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 

ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนด
เวลาสองป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกำหนด
เวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ

คนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติ
หนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออก
ไปนั้นอาจไดรับเลือกต้ังซ้ำ
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ระเบียบวาระท่ี 5 ขอเสนอแนะของสำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
   และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
  นายศราวุธ  วิเศษวงศ ผูแทนสำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม กลาววา จากผลการดำเนินงาน
ของสหกรณฯ ในปที่ผานมาทุนดำเนินงานและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นแสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการ
ดำเนินการ และฝายจัดการตลอดจนความรวมมือของสมาชิก ทำใหสหกรณมีผลกำไรท่ีดีสามารถจัดสรรเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหสมาชิกในอัตราที่สงู สวนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ นั้น ตองไดรับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณจึงจะถือใชได
  นางสาววาสนา  ไชยวงค  ผูแทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม ใหขอเสนอแนะวา สหกรณ 
ไดใชโปรแกรมบัญชีสหกรณ จากกรมตรวจบัญชี ซึ่งไมสามารถแกไขขอมูลหรือดัดแปลงขอมูลได สมาชิกมี
การออมในรูปแบบทุนเรือนหุนหรือเงินฝากเพิ่มขึ้น เปนสหกรณแหงนี้ไดบริหารจัดการเปนอยางดีทำใหสมาชิก
ไดรับเงินปนผลและเฉล่ียคืนในอัตราที่สูง แตอยางไรก็ตามขอใหสมาชิกใหความสำคัญของหนังสือยืนยันยอด
ทุนเรือนหุน เงินฝาก และหน้ี โดยขอใหสมาชิกไดตรวจสอบและสงกลับไปยังผูสอบบัญชี 

 มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง การเลือกตั้ง
 6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ  
  ผูชวยศาสตราจารยสุภร  เกตุวราภรณ ประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง ไดนำเสนอผลการ
นับคะแนน เพื่อใหที่ประชุมรับรองการเลือกตั้ง ดังนี้ 
  การเลือกตั้งผูแทนผูอาวุโสใหเปนกรรมการ 1 คนจากผูสมัคร 4 คน ดังนี้
  หมายเลข 1 รองศาสตราจารย ดร.สมปอง  สรวมศิริ ได   5 คะแนน
  หมายเลข 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ ได 29 คะแนน
  หมายเลข 3 นางศิริรัตน  พุกกะพันธุ ได   8 คะแนน
  หมายเลข 4 อาจารยรัฐพล  ศรีบัวเผื่อน ได 26 คะแนน

  การเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 4 คน จากผูแทนหนวยงานที่ไดรับการสรรหา รวม 9 คน ดังตอไปนี้
  หมายเลข 1 อาจารยชชั  พชรธรรมกุล ได 358 คะแนน

  หมายเลข 2 นางสาวภัคจิรา  วิจิตร ได 511 คะแนน
  หมายเลข 3 ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  ไพศาลสุทธิชล ได 304 คะแนน
  หมายเลข 4 นายประพันธ  จิโน ได 253 คะแนน

  หมายเลข 5 นางจิราพร  ดุษฎี ได 137 คะแนน
  หมายเลข 6 นางกนกพร  นันทดี ได 242 คะแนน
  หมายเลข 7 อาจารยภาคศิริ  ทองเสน ได 152 คะแนน
  หมายเลข 8 นายสุมิตร  ชัยเขตร ได 488 คะแนน
  หมายเลข 9 อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค ได 381 คะแนน 
  จึงขอเสนอรายช่ือกรรมการผูแทนผูบริหาร ไดแก ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย และเสนอ

รายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ไดแก รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก และผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท  รวมเปนกรรมการท่ีใหประชุมใหญรับรองการเลือกต้ัง 8 คน
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  ที่ประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉันทรับรองการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 
  1. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย    เปนกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก    เปนกรรมการ 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท  เปนกรรมการ
  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ  เปนกรรมการ
  5. นางสาวภัคจิรา  วิจิตร    เปนกรรมการ
  6. นายสุมิตร  ชัยเขตร    เปนกรรมการ
  7. อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค    เปนกรรมการ
  8. อาจารยชัช  พชรธรรมกุล    เปนกรรมการ

 6.2 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2560
  ประธานในท่ีประชุม  เสนอตอที่ประชุมวา สหกรณไดประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ประจำป 2560 มีผูสมัคร 2 คน ไดแก อาจารยรนกร สุภจินต คณะเศรษฐศาสตร และอาจารยอัชญา ไพคำนาม 
คณะบริหารธุรกิจ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2560 ไดมีมติเปนเอกฉันท ใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2559 กำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ประจำป 2560  ไวจำนวน 2 คน เทากับปกอน จึงขอเสนอท่ีประชุมเลือกตั้ง  

 ที่ประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉันท ใหกำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2560 
จำนวน 2 คน และเลือกตั้งอาจารยรนกร  สุภจินต และอาจารยอัชญา  ไพคำนาม เปนผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ประจำป 2560 โดยกำหนดคาตอบแทน จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)

 6.3  แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำป 2561
  ประธานในท่ีประชุม  เสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อ
รับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 ขอ 17 ใหที่ประชุมใหญแตงตั้ง จำนวน 5 คน เพื่อ
ดำเนินการใหไดซึ่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ในคราวถัดไป ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมแตงต้ัง

คณะกรรมการเลือกตั้ง ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ขอ 18 เพื่อทำหนาที่ตามขอ 19 ของระเบียบฯ

 ท่ีประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉันท แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำป 2561 ดังนี้
 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง รักษาการรองอธิการบดี

 2. รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอำพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 3. อาจารย ดร.สมคิด  แกวทิพย ผูอำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร
 4. นายประคอง  ยอดหอม ผูอำนวยการกองอาคารและสถานท่ี

 5. นางสาวสิรวีธ  อินจินดา ผูอำนวยการกองแนะแนวและศิษยเกาสัมพันธ
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(ลงชื่อ)             ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ        ประธานในท่ีประชุม
      (รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ)

(ลงชื่อ)  พรศักด์ิ  โพธิอุโมงค เลขานุการ
                 (ผูชวยศาสตราจารยพรศักด์ิ  โพธิอุโมงค)

สำเนาถูกตอง

 (ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค)
เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง อื่น ๆ 
 7.1  ขอเสนอแนะจากสมาชิก
  1. ผูแทนหนวยงานควรเปนสมาชิกที่ยังไมเกษียณ เพื่อจะไดดูแลสมาชิกในหนวยงานได และ
สมาชิกเกษยีณไดมีผูแทนผูอาวุโสแลว
  2. การกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการเลือกตั้ง ควรจะขยายใหกวางกวานี้ เชน เคยเปนผูบริหาร 
เคยเปนกรรมการ หรือเคยเปนที่ปรึกษาสหกรณฯ เปนตน
  จากนั้น ประธานกรรมการ ไดขอความเห็นชอบจากที่ประชุม เพื่อจะไปดำเนินการแกไขตอไป
 มติที่ประชุมใหญฯ เห็นชอบใหผูแทนหนวยงานเปนสมาชิกที่ยังไมเกษียณ และใหกำหนด
คุณสมบัติคณะกรรมการเลือกต้ัง ควรขยายใหกวาง เชน เคยเปนผูบริหาร เคยเปนกรรมการ หรือเคยเปน
ที่ปรึกษาสหกรณฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27/2560 รับไปแกไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณที่
เกี่ยวของท้ัง 2 ระเบียบ ใหสอดคลองตอไป 
 สวนขอเสนอแนะเร่ืองอื่น ๆ ซึ่งสมาชิกไดเสนอเปนเอกสาร นั้น คณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 27/2560 รับไปพิจารณา มีดังตอไปนี้
 1. ผูสมัครใชบริการที่เปนลูกจางชั่วคราว อยากใหกูไดมากกวานี้
 2. รายงานประจำป ควรเปล่ียนเปนแบบ E-Book เพื่อประหยัดงบประมาณสามารถนำมาจัดสรร
เงินปนผลและเฉล่ียคืนไดเพ่ิมขึ้น
 3. จัดสรรเงินปนผลเฉล่ียคืนกอนสิ้นป จะไดนำไปเที่ยวปใหมได
 4. เสนอเพ่ิมวงเงินสำหรับคนค้ำประกัน เชน 500,000 บาท ใชผูค้ำประกัน 1 คน
 5. เสนอปรับปรุงสวัสดิการใหใชสิทธิไดทั้งครอบครัว เชน คารักษาพยาบาล หรือกรณีเปนสมาชิก
ที่ครอบครัว ควรใชสิทธิทุกคนไมแยกเพราะทำใหเสียสิทธิ เชน สวัสดิการครอบครัวถึงแกกรรม รวมทั้ง
ทุนการศึกษาบุตร 

 เม่ือที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2559 ไดพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลวประธาน
ในที่ประชุม ไดกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดีมาตลอด ทางคณะกรรมการดำเนินการ 
จึงไดจัดของรางวัลเพ่ือเปนการสมนาคุณแกสมาชิกท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2559 และกลาวปด
ประชุม

 เลิกประชุมเวลา  16.49 น.



ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ

 3.1 รายงานสมาชกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ระหวางป 2560
  สหกรณมีสมาชิก  ณ  วันสิ้นงวด  31 ธันวาคม  2559  รวมทั้งส้ิน         1,347  คน
  ในระหวางป 2561 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก  ดังนี้   
  สมาชิกเขาใหมระหวางป 60  คน
  โอนสถานภาพจากผูสมัครใชบริการ      61  คน     121  คน
     รวมเปน   1,468  คน

  สมาชิกออกจากสหกรณ  ตามขอบังคับ  ขอ (39) มีดังนี้
   ขอ 39 (1)  ตาย 1  คน
   ขอ 39 (2)  ลาออก     12  คน      13  คน
  สหกรณมีสมาชิก  ณ  วันสิ้นงวด  31 ธนัวาคม 2560           1,455  คน
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 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ ประจำป 2560

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2560
เสนอท่ีประชุมใหญสามัญ ครั้งที่ 27

วันศุกรที่ 26 มกราคม  2561 ณ หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น  5 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทร  

 เรียน  ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จำกัด
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณพุทธศักราช 2511 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2534 และเร่ิมดำเนินงานมาตั้งแตเดือนมิถุนายน 2534 เปนตนมา จนถึงปจจุบันเปนเวลา 
27 ปแลว กิจการไดเจริญกาวหนาม่ันคงเปนท่ีเช่ือถือของสมาชิกโดยท่ัวไปมาเปนลำดับตามรายการแสดงฐานะท่ัวไป

ของสหกรณเม่ือส้ินป 2560 ดังน้ี
 1. ผลการดำเนินงานโดยท่ัวไปเปรียบเทียบกับปกอน

ธันวาคม  2560 ธันวาคม  2559 +เพิ่ม, -ลด

 1. จำนวนสมาชิก 1,455 1,347 +108

    1.1 สมาชิกที่มีหนี้สินตอสหกรณ 1,001 989 +12

    1.2 สมาชิกที่ไมมีหนี้สินตอสหกรณ 454 358 +96

 2. ทุนเรือนหุนท่ีชำระแลวในวันสิ้นป 404,331,110.00 351,386,430.00 +52,944,680.00

 3. ทุนสำรองและทุนอื่น ๆ

    3.1 ทุนสำรอง 37,494,755.15 29,919,245.85 +7,575,509.30

    3.2 ทุนสาธารณประโยชน 265,601.00 123,447.00 +142,154.00

    3.3 ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 676,847.21 586,053.71 +90,793.50

    3.4 ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 790,995.45 740,698.23 +50,297.22

    3.5 ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 868,405.94 730,962.34 +137,443.60

    3.6 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 471,000.00 461,000.00 +10,000.00

 4. กำไรสุทธิ 48,884,165.86      41,903,509.78 +6,980,656.08

 5. เงินรับฝาก 960,630,184.42 855,585,268.72 +105,044,915.70

 6. หน้ีสิน

     6.1 เงินสำรองบำเหน็จเจาหนาที่ 1,354,070.00 1,354,070.00 0.00

     6.2 เงินสำรองชดเชยเจาหนาที่ 1,187,672.74 901,040.00 +286,632.74

     6.3 เงินประกันเจาหนาที่ 610,822.90 587,329.71 +23,493.19

     6.4 หน้ีสินอื่น 427,198.19 412,190.84 +15,007.35

 7. ทุนดำเนินการท้ังหมด 1,457,992,828.86 1,284,691,246.18 +173,301,582.68

 8. เงินใหกูแกสมาชิกท้ังป 357,466,408.00 394,387,700.00 -36,921,292.00

 9. รับชำระคืนเงินกูระหวางป 291,132,691.31 265,710,510.99 +25,422,180.32
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ธันวาคม  2560 ธันวาคม  2559 +เพิ่ม, -ลด

10. เงินกูคงเหลือของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 1,160,934,641.53 1,094,600,924.84 +66,333,716.69

11. เงินฝากสหกรณอื่น/ชุมนุมสหกรณฯ 262,162,122.85 155,706,716.80 +106,455,406.05

12. เงินทุนระยะส้ัน ระยะยาว 11,010,000.00 11,010,000.00 00.0

 2.  จำนวนสมาชิก
         2.1 จำนวนสมาชิก
   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559   1,347  คน
   ในระหวางป มีผูสมัครเขาเปนสมาชิกเพิ่ม    60  
     โอนสถานภาพจากผูสมัครใชบริการ  61 121  คน
     รวม              1,468  คน
   สมาชิกถึงแกกรรม     1  
   สมาชิกลาออก  12 13  คน
   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560     1,455  คน

         2.2 จำนวนผูสมัครใชบริการ
   สหกรณมีผูสมัครใชบริการ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559      67  คน
   ในระหวางป มีผูสมัครเพิ่ม          4  คน
     รวม      71  คน
   ผูสมัครใชบริการลาออก  6
   โอนสถานภาพเปนสมาชิก   61
   สมาชิกถึงแกกรรม           1       68  คน
   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560         3  คน

 3. เงินคาหุน   
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559  สหกรณมคีาหุนคงเหลือทั้งส้ิน 351,386,430.00  บาท

  ในระหวางป 2560 สหกรณไดรับชำระคาหุนรายเดือนเปนจำนวนเงิน 54,816,630.00  บาท
    รวม  406,203,060.00  บาท
  ในระหวางป มีสมาชิกลาออก โดยไดถอนคาหุนคืน 1,871,950.00  บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560  จึงมีคาหุนคงเหลือทั้งส้ิน 404,331,110.00  บาท
  สรุป (จากป 2559 351,386,430.00 บาท เปน 404,331,110.00 บาท ในป 2560 เพิ่มขึ้น 

52,944,680.00 บาท คิดเปน 15.07% )
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 4. เงินรับฝาก   
 4.1 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 663,851,313.25 บาท
  ในระหวางป 2560 ไดมีการรับฝากเงินและคำนวณดอกเบ้ียจายให 226,570,652.78 บาท
    รวม  890,421,966.03 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 125,969,960.33 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 764,452,005.70 บาท
  
 4.2 ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ “มีเง่ือนไข” 176,739,920.59 บาท
  ในระหวางป 2560 ไดมีการรับฝากเงินและคำนวณดอกเบ้ียจายให 61,333,584.61 บาท
    รวม  238,073,505.20 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 58,325,765.61 บาท
  ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ “มี เง่ือนไข”  179,747,739.59 บาท
    
 4.3 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากสะสมทรัพย 5,355,000.00 บาท
  ในระหวางป 2560 ไดมีการรับฝากเงินฝากและคำนวณดอกเบ้ียจายให  3,905,748.03 บาท
    รวม  9,260,748.03 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 2,930,948.03 บาท

  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากสะสมทรัพย 6,329,800.00 บาท
   
 4.4 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 9,639,034.88 บาท
   ในระหวางป 2560 ไดมีการรับฝากเงินและคำนวณดอกเบ้ียจายให  10,442,881.46 บาท
    รวม  20,081,916.34 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป  9,981,277.21 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 10,100,639.13 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากรวมทั้งส้ิน 960,630,184.42 บาท
  สรุป (จากป 2559 855,585,268.72 บาท เปน 960,630,184.42 บาท ในป 2560 เพิ่มขึ้น  
105,044,915.70 บาท คิดเปน 12.28%)

 5. เงินใหกูแกสมาชิก  
  5.1  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินกู-สามัญ เปนเงิน 1,038,198,273.77 บาท
   ในระหวางป 2560 มีผูยื่นกูเพ่ิม 341,047,308.00 บาท
    รวม  1,379,245,581.77 บาท
   ในระหวางป 2560 ไดรับชำระ 269,783,804.44 บาท

   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินกู-สามัญ คงเหลือ 1,109,461,777.33 บาท
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  5.2 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินกู-ฉุกเฉิน เปนเงิน 5,712,440.00 บาท
   ในระหวางป 2560 มีผูยื่นกูเพ่ิม 13,084,100.00 บาท
    รวม  18,796,540.00 บาท
   ในระหวางป 2560 ไดรับชำระ 12,080,560.00 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินกู-ฉุกเฉิน คงเหลือ 6,715,980.00 บาท
  5.3 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินกู-พิเศษ เปนเงิน 50,690,211.07 บาท
   ในระหวางป 2560 มีผูยื่นกูเพ่ิม 3,335,000.00 บาท
    รวม  54,025,211.07 บาท
   ในระหวางป 2560 ไดรับชำระ 9,268,326.87 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินกู-พิเศษ คงเหลือ 44,756,884.20 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือ 1,160,934,641.53 บาท
  สรุป (จากป 2559 1,094,600,924.84 บาท เปน 1,160,934,641.53 บาท ในป 2560 เพิ่มขึ้น 
66,333,716.69 บาท คิดเปน 6.06%)

 หมายเหตุ การกูยืมของบรรดาสมาชิกน้ันก็เพื่อ ชำระหนี้สิน สรางหรือซอมแซมบานพกั ที่อยูอาศัย 
ซอมแซมรถยนตหรือ รถจักรยานยนต ซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต ซื้อคอมพิวเตอร ซื้อที่ดิน ทำธุรกิจสวนตัว 
ทุนการศึกษาบุตร และเพ่ือการศึกษาตอ ซึ่งลวนแตจำเปนและมีประโยชนตอสมาชิกทั้งส้ิน

 6. เงินฝากสหกรณอื่น  
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากสหกรณอื่น เปนเงิน 155,706,716.80 บาท
  ในระหวางป 2560 เงินฝากสหกรณอื่น 294,455,406.05 บาท
    รวม  450,162,122.85 บาท
  ในระหวางป 2560 ไดถอนเงินฝาก 188,000,000.00 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากสหกรณอื่น คงเหลือ 262,162,122.85 บาท
  สรุป (จากป 2559 155,706,716.80 บาท เปน 262,162,122.85 บาท ในป 2560 เพิ่มขึ้น 
106,455,406.05 บาท คิดเปน  68.37%)  

 7. รายไดและรายจาย ในป 2560 สหกรณมีรายไดกอนหักคาใชจาย 
  รายไดดอกเบ้ียเงินใหกูยืมและเงินฝาก 82,822,771.96 บาท  
  ผลตอบแทนการลงทุน 374,219.18 บาท  

  รายไดอื่น ๆ  272,643.78 บาท 83,469,634.92 บาท

 สหกรณมคีาใชจายดังนี้   
 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 28,711,109.93  บาท 
 เงินเดือนและคาจาง 2,919,097.74  บาท  
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 72,810.00  บาท  
 เงินประจำตำแหนง 72,000.00  บาท  
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 เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 321,103.00  บาท  
 เงินเพ่ิมพิเศษ  47,760.00  บาท  
 คาสวัสดิการเจาหนาที่.. 40,944.00  บาท  
 คาเลาเรียนบุตร  51,832.00  บาท  
 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ-เจาหนาที่. 12,000.00  บาท  
 เงินชดเชย   286,632.74  บาท  
 เงินประกันเจาหนาที่ 23,493.19  บาท  
 คาตอบแทนพิเศษ  28,882.26  บาท  
 คาครองชีพ   8,964.00  บาท  
 คาเสื่อมราคา   171,361.35  บาท  
 คาตัดจายซอฟทแวร 22,924.38  บาท  
 คาซอมแซมและบำรุงรักษาสินทรพัย 8,917.00  บาท  
 คาสาธารณูปโภค  69,977.00  บาท  
 คาจายทำความสะอาด 3,500.00  บาท  
 คาน้ำมันเชื้อเพลิง  5,190.00  บาท  
 คาเบ้ียประกันกลุม  537,966.00  บาท  
 เบ้ียประชุม   173,300.00  บาท  
 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ 11,834.95  บาท  
 คารับรอง   73,916.00  บาท  
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 51,876.05  บาท  
 คาวัสดุสำนักงานและวัสดุสินเปลืองใชไป 51,881.00  บาท  
 คาใชจายวันประชุมใหญ 341,724.68  บาท  
 คาตอบแทน   70,400.00  บาท  
 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 20,000.00  บาท  
 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 40,000.00  บาท  
 คาวารสารและส่ิงพิมพ 77,963.00  บาท  
 คาไปรษณีย โทรเลข 14,169.96  บาท  
 คาโทรศัพท   8,603.36  บาท  
 คาถายเอกสารและอัดสำเนา 17,769.00  บาท  
 คาธรรมเนียมธนาคาร 14,554.58  บาท  
 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีระหวางดำเนินคดี 183,500.00  บาท  
 คาใชจายอื่น   17,511.89  บาท 34,585,469.06  บาท
 กำไรสุทธิ    48,884,165.86  บาท
 คาใชจายดังกลาวนี้เปนไปตามความจำเปนและสมควรแกการดำเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ในลักษณะเดียวกันกับธนาคาร
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 8. การใหบริการสมาชิก
  8.1 เงินกู สหกรณใหบริการเงินกู 3 ประเภท ดังนี้
   (1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
    - 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
    - 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
    - เงินกูสามัญเพื่อกูเงินปนผล วงเงินกูรอยละ 95 ของเงินปนผลปที่ผานมา 
     ชำระคืนงวดเดียวโดยหักจากเงินปนผลที่ไดรับในปนั้นๆ
   (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
อัตราดอกเบ้ีย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.75

เงินกูสามัญทั่วไป
เงินกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง

เงินกูสามัญเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต
เงินกูสามัญสวัสดิการอเนกประสงค
เงินกูสามัญเพื่อการทองเท่ียวฯ

เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาฯ
เงินกูสามัญเพื่อกูเงินปนผล

6.75

6.75
6.75
6.75
6.00

6.00
6.00

เงินกูพิเศษ
- เพื่อการเคหะสงเคราะห

- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
- เพื่อซื้อรถยนต
- เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคง

สามัญ ลบ 1 คงที่ 12 ป(รอยละ 5.75)

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

6.75
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 ในป 2560 สหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเงินกู เพื่อชวยเหลือสมาชิกและใหสอดคลองกับ
คาครองชีพในปจจุบัน รวมทั้งไดจัดโครงการพิเศษสำหรับสมาชิก ดังนี้ 
 1. โครงการเกษียณเปยมสุข เพื่อใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังเกษียณ สำหรับขาราชการ และ 
ลูกจางประจำท่ีไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและยื่นรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน   
 2. การนับอายุการทำงานในมหาวิทยาลัยแมโจ แทนการนับอายุการเปนสมาชิกสหกรณ ทำใหสมาชิก
ไดประโยชนในเร่ืองการใชสิทธิในการกูเงิน
 3. เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้ ช.พ.ค. ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระและชวยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู 
ช.พ.ค. และตองการนำเงินไปชำระหนี้
 4. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห สมาชิกสามารถกูเพื่อซื้อหองชุด (คอนโดมีเนียม) และยังใชสิทธิ
กับโครงการ “กูพิเศษเพ่ือการเคหะไดรับสิทธิกูสามัญไมตองมีผูค้ำประกัน และผอนตน 0 บาท นาน 12เดือน”

 5. ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เปน 12 ปแรกอัตราเงินกูสามัญลบ 1 
รอยละ 5.75 ปที่ 13 เปนตนไป เทากับเงินกูสามัญทั้งสัญญาเกาและใหม เพื่อเปนสวัสดิการใหสมาชิกมี
ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง 
 6. สหกรณไดใหสิทธิในการกูสำหรับลูกจางชั่วคราวที่โอนเปลี่ยนสถานภาพเปนสมาชิกสหกรณแลว
ดังนี้
  6.1 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน กูได 2 เทาของเงินไดรายเดือน ไมเกิน 50,000 บาท ผอนชำระ 12 งวด
  6.2 เงินกูสามัญทั่วไป วงเงินกูสูงสุด 300,000 บาท ผอนชำระ 60 งวด 

  8.2 เงินรับฝาก
   คณะกรรมการดำเนินการไดมีนโยบายสงเสริมการออมเงิน โดยไดมีเงินฝากหลายประเภท 
เพื่อเพิ่มชองทางใหสมาชิกมีทางเลือกในการออมเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งอัตราดอกเบ้ียเงินฝากแตละ
ประเภท มีดังน้ี

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบ้ียรอยละ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ

สะสมทรัพย 36 งวด
สะสมทรัพย 60 งวด

รอยละ 1.75 

รอยละ 3.00 
รอยละ 4.00 
รอยละ 4.50 

ออมทรัพยพิเศษแบบมีเงื่อนไข 18 เดือน   
ออมทรัพยพิเศษมหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือพนักงานมหาวิทยาลัย

รอยละ 3.50
รอยละ 3.00 และ3.75

  8.3 ทุนเรือนหุน
   ป 2560 นอกจากสมาชิกจะไดถือหุนรายเดือนตามระเบียบรอยละ 6 แลว คณะกรรมการ
ดำเนินการ ไดอนุมัติใหสมาชิกนำเงินปนผลและเฉล่ียคืนมาถือเปนหุนสหกรณ การปดเศษการถือหุนรายเดือน

รอยละ 6 ใหเปนหลักรอย โดยไดงดการสะสมคาหุนเกินกวารอยละ 6 ของเงินไดรายเดือน แตสำหรับสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการ ไดเปดโอกาสนำเงินมาซื้อหุนเปนกรณีพิเศษ โดยจำกัดคนละไมเกิน 300,000 บาท
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 9. การใหสวัสดิการสมาชิก
  9.1  สวัสดิการสมาชิกทีมีอายุตั้งแต 60 ป 
   สหกรณไดจายเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60 ป และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ
ตอเนื่องกันตั้งแต 10 ป ขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป ตามจำนวนการถือหุน ดังนี้
   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 17 ราย รวมเปนเงิน 114,000 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
  1.  นายสุนันท  เตจะ 2.  นางสาวศรีพรรณ  พรหมมา
  3.  นายพิเชษฐ  ธรรมมา 4.  นายภยัพ  ปามา  
  5.  นางแพรวพรรณ  กลัดกลีบ 6.  นางอังกาบ  สวางปญญางกูร 
  7.  นายสุพจน  เอี้ยงกุญชร 8.  นายเผาพงษ  ปูระณะพงษ 
  9.  นางปรานอม  ตันสุขานันท 10.  นางสาววิพรทิพย  คำดี
  11. นางศิรินทรญา ภักดี 12.  นายสุกิจ  ขันธปราบ
  13. นางสาวออมทิพย  เมฆรักษาวนิช 14.  นางนิตยารัชฎ เฟองเพียร 
  15. นางสุรียพรเจรียง  ประเสริฐ 16.  นางเบญจวรรณ  สมบูรณ
  17. นางสาวภัทรธนิษฐ  ศรจีอมทอง
  
  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 85  ราย รวมเปนเงิน 173,000 บาท

   1. นางโสภา  สิทธิสังข 43. นายสุทัศน  ศิริ
   2. นายจำนง  ยาวิชัย 44. นายจำเนียร  ยศราช
   3. นายสมาน  กตัญ ู 45. นางพึ่งพร  เนียมทรัพย
   4. นายบุญลือ  สมบูรณวงศ 46. นางนงนุช  พูลสวัสด์ิ
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   5. นายยรรยง  สิทธิชัย 47. นายสกล  ไขคำ
   6. นายสุภร  เกตุวราภรณ 48. นายประสิทธิ์  โนรี
   7. นางอัมพร  วงศจักร 49. นางสินธนา  ลีนานุรักษ
   8. นายประสงค  พิเชษฐพันธ 50. นางจันทรทิพย  ชมดอก
   9. นายสราญ  เพิ่มพูล 51. นางศิริรัตน  พุกกะพันธุ
   10. นางจินตจุฑา  เกตุวราภรณ 52. นางวัลภา  ลิ่มสกุล
   11. นายอนุชา  ศิริ 53. นางนันทนพิน  อรัณยกานนท
   12. นายกิตติพงษ  วุฒิจำนงค 54. นางจำลอง  ใจปอ
   13. น.ส.อนงค  รัตนมงคล 55. นางอัญชัญ ปรีชา
   14. นายประเสริฐ  สงวน 56. นายประสาร  วงคมณีรุง
   15. นายอุทัย  รุงเรืองศรี 57. นายรังสรรค  จันตะ
   16. นางวรรณวิสา  พิเชษฐพันธ 58. นายแดง  อุนจาย
   17. นายกิตติพงษ  โตธีรกุล 59. นางอัมภาพร  บุญธรรม
   18. นายวิชัย ตันวัฒนากูล 60. นายเกษม  ใครมา
   19. น.ส.นติย  ศกุนรักษ 61. นางบังอร  เมฆะ
   20. นายศิริชัย  หงษวิทยากร 62. นายกฤษดา  ภักดี
   21. นายรัฐพล  ศรีบัวเผื่อน 63. นายศิริพงษ  ชัยชนะ
   22. นายจีรสิทธิ์  สงคประเสริฐ 64. นายวีรศักด์ิ  ปรกติ
   23. นายพิสุทธิ์  เนียมทรัพย 65. นายสุรชัย  สัมภวมาน
   24. นายโสภณ  มงคลวัจน 66. นายอภิชัย  เมฆบังวัน
   25. นายพันธ  สมรินทร 67. น.ส.จุฑารัตน  ทัศเกตุ
   26. นางวิสุทธิ์  มงคลวัจน 68. นางสมปอง  สรวมศิริ
   27. นายทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ 69. น.ส.รัตนา  โพธิสุวรรณ
   28. นายถวิล  โกแสน 70. นายประพันธ  ศิริ
   29. นายกมล  ธงงาม 71. นางเรณู  สุวรรณพรสกุล
   30. นายสมชาย  องคประเสริฐ 72. นางกมลวรรณ  เปรมเกษม
   31. นายดุสิต  จิโน 73. นายชูชีพ  ชีพอุดม
   32. นางปราณี  วราสวัสดิ์ 74. ม.ล.ปรีชา  เกษมสันต
   33. นายอนันต  ปญญาวรี 75. นายอนุพงศ  แกวอาทิตย
   34. นายบรรพต  ตันติเสรี 76. นายชูศักด์ิ  จันทนศิริ
   35. น.ส.ราติฟา  ฮูเซ็น 77. นางเพ็ญรัตน หงษวิทยากร
   36. นายสห  ตุลพงศ 78. นายขยัน  สุวรรณ
   37. นายอนันต  ไชยอินทร 79. นายพิชัย  สมบูรณวงค
   38. นายพน  พันธวร 80. นางวรวรรณ  ชาลีพรหม
   39. นายประพันธ  โอสถาพันธุ 81. นายสมศักด์ิ  ใครมา
   40. นายประสิทธิ์  ประดิษฐวนิช 82. นางจินตนา  นันทนาสิทธ์ิ
   41. นายบุญธรรม  แกวประภา 83. นายสมพร  มีแสงแกว
   42. นางอุทัยวรรณ  จิวะธานนท 84. นายวิทยา  เจริญอรุณวัฒนา
      85. นางยุพา  อำภา
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  9.3 สวัสดิการเงินมงคลสมรสสมาชิก
   เปนสวัสดิการที่สหกรณกำหนดขึ้น สำหรับสมาชิกที่จดทะเบียนสมรสและตองเปนคูสมรสใหม
ที่ไมไดอยูกินฉันทสามีภรรยามากอน 6 เดือน ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนด 60 วัน สหกรณจายสวัสดิการ
เงินมงคลสมรสสมาชิกคูละ 1,000 บาท โดยมีสิทธิรับเงินไดเพียงครั้งเดียว และหากสมาชิกประสงคเปดบัญชี
เงินฝากสะสมทรัพย 36 งวดหรือ 60 งวด ตั้งแต 200 บาท ถึง 1,000 บาท สหกรณยังมอบเงินขวญัถุงเพื่อเปด
บัญชีงวดแรกใหโดยปนี้มีสมาชิกย่ืนขอรับเงินสวัสดิการ จำนวน 3  ราย รวมเปนเงิน 3,500 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ี้
   1. นางรัตติกา  ชัยสวัสดิ์ 2. น.ส.จิราพรรณ  จิตรทะวงศ
   3. น.ส.พรอนงค  พุกกะพันธุ 

  9.4 สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
   สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรแรกคลอด ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันคลอด โดย
สหกรณจะจายเงนิสวัสดิการรายละ 1,000 บาท และหากสมาชิกประสงคเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 36 งวด
หรือ 60 งวด ตั้งแต 200 บาท ถึง 1,000 บาท สหกรณยังมอบเงินขวัญถุงเพื่อเปดบัญชีงวดแรกให โดยปนี้ไดมี
สมาชิกยื่นขอรับเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก จำนวน 26 ราย รวมเปนเงิน 39,800 บาทดังรายชื่อตอไปนี้  
   1. นางทิพยสุดา  ศาลิรัศ 2.  นางมุกริน  หนูคง
   3. น.ส.วาธิณี  อินทรพงษนุวัฒน 4. นางกัลยารัตน  วงศแกว
   5. นายวรเชษฐ  กาญจนวิศาล 6. นายภรต  รัตนปณฑะ
   7. นางสุภารัตน  ลีธนัชอุดม 8. นายวัชรินทร  สาระไชย
   9. นางโยษิตา  กาญจนคงคา 10. นายธีรพล  ธุระกิจเสรี
   11. นายวีระวัฒน  ฟงเย็น 12. นายชิตพงษ  วงศมาศ
   13. น.ส.กัญญภัทร  เขื่อนคำ 14. นางนพมาศ  ริยะนา
   15. น.ส.หยาดพิรุณ  ทองงาม 16. นางบุษบง  เสนรังสี
   17. น.ส.ธญัชนก  สีหาพล 18. น.ส.จุฑามาศ  พิลาดี
   19. นางดวงใจ  ไพพงค 20. นางอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย
   21. นายธนกร  เคหา 22. นายศักด์ิชัย  แกวอาทิตย
   23. นายนิโรจน  สินณรงค 24. นายนิติรัฐ  นาคประสม
   25. น.ส.จีรวรรณ  แซเลา 26. นายเดชา  ผิวผอง

  9.5  สวัสดิการเงินชวยคารักษาพยาบาลสมาชิกและผูสมัครใชบริการ
   เปนสวัสดิการท่ีสหกรณไดกำหนดเพ่ือชวยคารักษาพยาบาลสมาชิกท่ีปวยตองเขาพักรักษาตัว

ในโรงพยาบาลเปนคนไขในตอเน่ือง อยางนอย 3 คืน ๆ ละ 200 บาท ไมเกิน 2,000 บาท ตอป ย่ืนขอรับสวัสดิการ
ภายใน 60 วัน นับจากวันออกจากโรงพยาบาล ในปน้ีมีผูย่ืนขอรับเงินสวัสดิการ จำนวน 10 ราย รวมเปนเงิน 

10,800  บาท ดังรายช่ือตอไปน้ี
   1.  น.ส.ขนิษฐา  เกตุสุวรรณ  2. น.ส.วราภรณ   ดวงแสง
   3.  นางนงวัย  ภักดิ์สันติพงศ  4. นายเกษตร  แสนวาสน
   5.  นายสห  ตุลพงศ  6. น.ส.นลิน  วงศขัตติยะ
   7.  นายสุรชัย  กังวล  8. นายธนากร  แนวพิชิต

   9.  น.ส.สุธีรา  หมื่นแสน  10. นายวโรดม  สักลอ
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  9.6 สวัสดิการสมาชิกที่เปนโสด
   เปนสวัสดิการท่ีสหกรณใหสำหรับสมาชิกท่ีเปนโสดไมมีคูสมรสท้ังโดยพฤตินัยและนิตินัย มีอายุ
ครบ 55 ป บริบูรณ ยื่นรับภายใน 60 วัน ไดเพียงครั้งเดียว รายละ 1,000 บาท และไมมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร 
ซึ่งไดมีสมาชิกยื่นขอรับเงินสวสัดิการ จำนวน 3 ราย รวมเปนเงิน 3,000 บาทดังรายชื่อตอไปนี้  
   1. น.ส.นิตย  ศกุนรักษ  2. น.ส.จุฑารัตน  ทัศเกตุ
   3. น.ส.วราพร  รัตกันท

  9.7 สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บปวยดวยโรครายแรงและเร้ือรัง
   เปนสวัสดิการที่สหกรณไดกำหนดขึ้นใหม สำหรับสมาชิกที่เจ็บปวยดวยโรครายแรงและเร้ือรัง 
ดังนี้ 
   1.  โรคมะเร็งระยะลุกลาม
   2.  โรงกลามเนื้อหัวใจตายคร้ังแรกจากการขาดเลือด
   3.  โรคหลอดเลือดสมอง
   4.  ภาวะหมดสติ
   5.  โรคไตวายเร้ือรังที่ตองไดรับการลางไตอยางสม่ำเสมอ
   6.  โรคปอดระยะสุดทาย
   7.  การผาตัดปลูกถายอวัยวะสำคัญ
   8.  ตับวาย
   9.  การทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
   10. การผาตัดเปลี่ยนเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ
   11. โรคอ่ืน ๆ ท่ีแพทยวินิจฉัยเปนคร้ังแรกวาเปนโรครายแรงและเร้ือรัง และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรใหการชวยเหลือ
   สมาชิกขอรับสวัสดิการไดเพียงโรคเดียวและคร้ังเดียว รายละ 10,000 บาท โดยแนบใบรับรองแพทย
ฉบับจริง ภายใน 120 วัน นับจากวันที่แพทยวินิจฉัยครั้งแรกวาเปนโรครายแรงและเร้ือรัง
   ในปนี้ไดมีสมาชิกขอรับสวัสดิการนี้  1 ราย เปนเงินจำนวน 10,000 บาท 

  9.8  สวัสดิการเงินเงินยืมทดรองจายสมาชิก

   สวัสดิการเงินยืมทดรองจายสมาชิก สูงสุด 50,000 บาท สำหรับจัดงานมงคลสมรส หรือ 
ฌาปนกจิบุคคลในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร โดยไมคิดดอกเบ้ียแตอยางใด

  9.9 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



46 Maejo University’s Thrift & Credit Co-operative Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2560

   และในปนี้ ไดจายสวัสดิการสมาชิกและผูสมัครใชบริการ ที่ถึงแกกรรม จำนวน 2 ราย 
รวมเปนเงิน 15,000 บาท ไดแก
   1. นายเสารแกว   ใจสุข 2. นายอินทร  ศรีผสม  
   มีสมาชิกและผูสมัครใชบริการยื่นขอรับเงินสวัสดิการบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม จำนวน 
38 ราย เปนเงิน 73,000 บาท ไดแก
   1. บิดานายอายุส  หยูเย็น 2.  บุตรชายนางสิริลักษณ  ศรีสวัสด์ิ
   3.  บดิา น.ส.กันตพร  ชวงชิด 4.  มารดานายวีรชัย  เพชรสุทธ์ิ
   5.  บิดานางจิราพร  ดุษฎี 6.  บิดานายวรศิลป  มาลัยทอง
   7.  บิดา น.ส.พรินทร  บุญเรือง 8.  มารดานายอำนวย  ชัยมงคล
   9.  บิดานางชมัยพร  นิธิกาจณพานิช 10. มารดา น.ส.ธัฒฌา  ธนัญชัย
   11.  มารดานายณัฐพร  จันทรฉาย 12. บิดานายกฤษดา  ผาภูมิ
   13.  มารดานายสมพงษ  ครัวรัมย 14.  มารดา น.ส.จีระนันท  ตาคำ
   15.  บิดา น.ส.สาวิตรี  ทิพนี 16. บิดานางวรกานต  เขียวละมาย
   17.  บิดานายเฉลิมศักดิ์ ใจสุดา 18. บิดานายบุญธรรม  แกวประภา
   19.  มารดา น.ส.ศรัญญา  ทะนันไชย 20. บิดา น.ส.นฤมล  คงขุนเทียน
   21.  มารดานายณัฐวุฒิ  ดุษฎี 22. มารดานางอัจฉรี  เหมสันต
   23.  มารดานางอนุพร  ศรีพรภาคย 24. มารดานางศศิธร  แกววันดี
   25. บิดา น.ส.หยาดฝน  ทะนงการกิจ   26. บิดานางฉวีวรรณ  พันธไชยศรี
   27. มารดา น.ส.อนงคกร  เทรล 28.  บิดา น.ส.อนงคกร  เทรล
   29. บิดานายวาริน  สุทนต 30.  มารดานายครรชิต  ชมภูพันธ
   31. มารดานายวารินทร  ขินแกว 32.  มารดานางนันทนพิน  อรัณยกานนนท
   33. มารดานายประสิทธิ์  ปวศิลปศักด์ิ  34. บิดานายกมลเทพ  มีคำ
   35. มารดานายขจรรักษ  พูพัฒนศิลป 36. บิดานายธวัฒน  สรอยทอง
   37. บิดา น.ส.น้ำเพ็ชร  วินิจฉัยกุล 38. บิดานายกฤษตธี  สุนันตา

  9.10 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและผูสมัครใชบริการ
   มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษา เปนขวัญและกำลังใจใหกับบุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษา
อยูในระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีนโยบายมอบทุนการศึกษาบุตรกระจายอยางท่ัวถึง จึงไดนำขอมูลบุตร

ที่ไมเคยไดรับทุนจากสหกรณกับอายุการเปนสมาชิกของสมาชิกและผูสมัครใชบริการมาประกอบการพิจารณา
ในปนี้ ไดจัดสรรทุน จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 150,000 บาท มีผูไดรับเงินทุน ดังนี้

   ชื่อ-สกุล (สมาชิก) ชื่อ-สกุล (บุตร)
   1. นางกรรณิการ  มีนิสัย น.ส.นนทลิการ  มีนิสัย
   2. นางพิกุล  นิลวาส ด.ช.ภัทรพล  นิลวาส

   3. นายจงกล  พรมยะ ด.ช.ธนาดล  พรมยะ
   4. นางแสงจันทร  ศรีวังพล ด.ช.ปภาวิน  ศรีวังพล
   5. นางเพ็ญนภา  กันทะตา น.ส.ศิรภัสสร  ธรรมขันธ
   6. นายสุฤทธิ์  สมบูรณชัย ด.ญ.สุนันทิชา  สมบูรณชัย
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   7. นายสกล  บุญธรรม น.ส.อิษฎา  บุญธรรม
   8. นางเยาวนิตย  ธาราฉาย น.ส.กรกมล  ธาราฉาย
   9. นายประทีป  สุขสมัย นายปริญญา  สุขสมัย
   10. นายบัญชา  ทองมี ด.ญ.บุณยวีร  ทองมี
   11. นางยุคนธร  ชำนาญ นายธนาธร  ชำนาญ
   12. นางพัสราภรณ ทองอุน ด.ช.ภารุจ  ทองอุน
   13. นายตะวัน  ฉัตรสูงเนิน ด.ช.ธนภัทร  ฉตัรสูงเนิน
   14. นายฐปน  ชื่นบาล น.ส.รติมน  ชื่นบาล
   15. นางกัณณิกา  ขามสี่ นายกษิดิศ  ขามสี่
   16. นางนงวัย  ภักดิ์สันติพงศ นายทรงวุฒิ  วิริยะอลงกรณ
   17. นางสิริพูน  มณี นายจักริน  มณี
   18. นางภัชราภรณ  จันตะ น.ส.รังสิมาภรณ  จันตะ
   19. น.ส.วิไลวรรณ  ธงงาม ด.ช.จักรภัทร  ธงแดง
   20. นางอารีรักษ  วิชัยศรี น.ส.กนวรรณ  วิชัยศรี
   21. นายเสกสรร  ขวัญศรีวงค ด.ช.กษิติธร  ขวัญศรีวงค
   22. น.ส.ศกุนตลา  จินดา ด.ญ.ศรุตา  โยธาราษฎร
   23. นางพรทิพย  พิมาสน ด.ช.กิตติกรณ  พิมาสน
   24. นายประกิตต  โกะสูงเนิน ด.ญ.กิตติกาญจน  โกะสูงเนิน
   25. นายสุรพล บญุยืน นายพงศธรพิพัฒน  บุญยืน
   26. นางอภิญญา  โตสิตารัตน ด.ญ.วรวลัญช  โตสิตารัตน
   27. นางวิไล  กานิล ด.ญ.มัชฌิมา  กานิล
   28. น.ส.ศรีวรรณ  ดอนวิเศษ ด.ช.วรวิช  ธงหอย
   29. นายอาจันทร  อยูนาน ด.ช.บัญชร  อยูนาน
   30. นายประสิทธิ์  ใจคำ น.ส.วิภาดา  ใจคำ
   31. นางจันทรจริา  วันชนะ ด.ญ.ลีลลิลล  วันชนะ

   32. นายปกรณ  สมบูรณชัย ด.ญ.อัญญานี  สมบูรณชัย
   33. นางจิราพร  ชัยเขตร ด.ญ.อัจฉราพร  ชัยเขตร
   34. นางริมฤทัย  พุทธวงค ด.ญ.ภูวิศา  พุทธวงค

   35. นายชัยยุทธ  บุญมี ด.ช.กลยธัช  บุญมี
   36. น.ส.สุภาภรณ  ใจเฉียง ด.ญ.พาณิภัค  เพตาเสน

   37. นางศิรภัสสร  กันถาด ด.ญ.ญาณิศามน  กันถาด
   38. นายอำนาจ  ชิดทอง ด.ญ.รมยธีรา  ชิดทอง
   39. นางนงลักษณ  จันทรเที่ยง ด.ช.นภัส  จันทรเที่ยง

   40. นางพจมาน  ลาวิชัย ด.ช.ติวานนท  ลาวิชัย
   41. น.ส.นภสร  บุญเรือง น.ส.นัฐริการ  บุญเรือง
   42. นายพีราวิชญ  ภาคนนทกุล ด.ช.รพีพงศ  ภาคนนทกุล
   43. นางธนันธรณ  วุฒิญาณ ด.ช.ธนกฤต  มอญเลิศ
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   44. นายสุธรรม  อุมาแสงทองสกุล นายธรรมอัฎฐ  อุมาแสงทองกุล
   45. นางณัฎฐกานต  มุกดาจตุรพักตร ด.ช.กฤติณัฎฐ  มุกดาจตุรพักตร
   46. นางเกษราภรณ  ทองสุก ด.ญ.นิชาภา  ทองสุก
   47. น.ส.สุชัญญา  โกจินอก ด.ญ.ชลลภัส  โกจินอก
   48. นางวราภรณ  มาตะยา น.ส.พรชนก  มาตะยะ
   49. น.ส.ภัครัศ  ยุทธวราชัย ด.ช.พศิน  ยุทธวราชัย
   50. นางสิริยุพา  เลิศกาญจนาพร ด.ช.เกื้อพงษ  เลิศกาญจนาพร
   51. นางพินธรา  สำราญสกุล นายพิทวัส  สำราญสกุล
   52. นายพหล  ศักดิ์คะทัศน ด.ช.ตรัส  ศักด์ิคะทัศน
   53. นายประจันทร  วงคแสง ด.ช.คมกฤษณ  วงคแสง
   54. นายจักรายุทธ  กล่ินจันทร ด.ญ.เขมินทรา  กลิ่นจันทร
   55. น.ส.เขมินทรา  ต๊ิบปญญา ด.ญ.อริย  ชวิศสุปน
   56. น.ส.กมลลักษณ  มณีเกี๋ยง ด.ช.ณัฐดนัย  มอญเลิศ
   57. นางเบญญาภา  หลวงจินา ด.ช.ทินภัทร  หลวงจินา
   58. นายธนากร  แนวพิชิต ด.ช.ศิรสิทธ์ิ  แนวพิชิต
   59. นางจิรนันท  วรรณวิชิต ด.ช.ณัฐนันท  วรรณวิชิต
   60. นางสุพัตรา  เพียแสน น.ส.ฟาใส  เพียแสน

  9.11 ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
    สหกรณไดสมัครเขาเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จำกัด ทำใหสมาชิกสามารถ
ที่จะสมัครเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไดดังนี้
   - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) รับสิทธิประโยชน
จากเงินสงเคราะหศพประมาณ 600,000 บาท จายเงินสงเคราะหลวงหนาเปนรายป มีสมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 
จำนวน 1 ราย ไดแก นางจิรา  ตาคำ ปจจุบันมีสมาชิก 262 คน สมาชิกสมทบ 33 คน  
   - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) รับสิทธิประโยชนจากเงินสงเคราะหศพประมาณ 600,000 บาท จายเงินสงเคราะหลวงเปนปซึ่งปนี้
ไมมีสมาชิกถึงแกกรรมระหวางปปจจุบันมีสมาชิก 108 คนสมาชิกสมทบ 9 คน

  9.12 การประกันชีวิต สหกรณไดมีสวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิก 3 ประเภท ดังนี้
   - การประกันชีวิตกลุม วงเงินคุมครองเสียชีวิตธรรมดา 800,000 บาท อุบัติเหตุ 1,600,000 
บาท และอุบัติเหตุพิเศษ 2,400,000 บาท คาเบี้ยประกันตอคน 3,800 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
มีผูเขารวมประกัน 1,057 คน 
   - การประกันชีวิตใหกับคูสมรส และบุตร วงเงินคุมครองเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท 
คาเบ้ียประกันตอคน 350 บาท  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มีผูเขารวมประกัน 74 คน 
   - การประกันสินเช่ือ โดยวงเงินคุมครองคำนวณจาก หน้ีเงินกูทุกสัญญารวมกันเกินทุนเรือนหุน
รวมกับวงเงินคุมครองประกันชีวิตกลุม (800,000 บาท) และฌาปนกิจสงเคราะห
   สำหรับประกันชีวิตกลุม สหกรณไดสมทบคาเบี้ยประกันในวงเงินคุมครอง 100,000 บาทแรก
ใหกับสมาชิกทุกคนๆ ละ 475 บาท รวมเปนเงินสวัสดิการที่จายในการประกันกลุมป 2561 เปนเงิน 501,600 

บาท 
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  9.13 สวัสดิการดานอื่น ๆ 
   1.) มอบเงินสวัสดิการ สำหรับสมาชิกที่กูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห และทำบุญ
ขึ้นบานใหม รายละไมเกิน 2,000 บาท  
   2.) สหกรณ ไดจัดพิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส เนื่องในวันสงกรานตหรือวันปใหมเมือง ซึ่งได
ปฏิบัติกันมาทุกป เพื่อขอพรเสริมความเปนสิริมงคล และขอขมาผูใหญหากในรอบปที่ผานมาไดสรางความ
ขุนเคืองกัน “สระเกลาดำหัว ขอพรผูใหญ มวนอก มวนใจ ปใหมเมือง”
   3.) จัดหองรับรอง Coffee Corner @ MJU – COOP ไวสำหรับสมาชิก เพื่อตอนรับ
ผูมาเยือนหรือแวะใชบริการ หรือเพ่ือการพักผอน นัดพบปะหารือ รวมถึงเปนจุดนัดพบ 
   4.) จัดใหมีการมอบกระเชาเยี่ยมเยือนสมาชิกที่ปวยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดย
มอบหมายใหผูแทนหนวยงานเปนผูเยี่ยมสมาชิกในสังกัด

 10. การบริหารงานอ่ืน 
  10.1 ไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ  โดยคณะกรรมการดำเนินการไดนำเสนอตอที่
ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 ดังตอไปนี้
   - หมวด 5 ผูตรวจสอบกิจการ ขอ 101 ขอ 102 ขอ 103 และขอ 104 เพื่อใหสอดคลองกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และหนังสือแจงแนวทางการกำหนดขอบังคับ
เกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
  10.2 ไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ และกำหนดระเบียบ ดังตอไปนี้
   - กำหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ
   - กำหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินยืมทดรองจาย
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยหุน
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับการทำงาน 
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกต้ังเปน

    คณะกรรมการดำเนินการ
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยผูแทนหนวยงาน

  10.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานสหกรณสูความเปนเลิศ”

   สหกรณไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานสหกรณสูความเปนเลิศ” วันที่ 17 – 18  

มิถุนายน 2560ณ เดอะภาวนาเชียงใหม รีสอรท อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย
คณะกรรมการดำเนินการ ฝายจัดการ ที่ปรึกษา และผูแทนหนวยงาน 
 
  10.4 โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของสหกรณ
   เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสหกรณออมทรัพยช้ันนำ และเพ่ือนำแนวทางการบริหาร
มาปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ อีกท้ังเปนการเปดโลกทัศนใหกับผูเขารวมโครงการท้ังฝายบริหารและ

ฝายจัดการโดยในปนี้ไดจัดโครงการ ดังนี้
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   - ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพยครูลำปาง จำกัด และสหกรณ
    ออมทรัพยสาธารณสุขลำปาง จำกัด ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
   - ศึกษาดูงานดานเงินกูและการจัดสวัสดิการ ณ สหกรณออมทรัพยครูกระบี่ จำกัด ในวันที่ 
    8 กันยายน 2560
   - ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 9 -14 พฤษภาคม 
    2560 ซึ่งโครงการนี้ประสบปญหาจากบริษัทผูใหบริการไมสามารถนำผูรวมโครงการ
    เดินทางไดครบตามจำนวน และยังไมสามารถคืนเงินจำนวนสวนตางใหสหกรณได ขณะนี้
    คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติใหฟองดำเนินคดีกรรมการผูจัดการและบริษัทสุทปาทัวร
    เรียบรอยแลว

  10.5 การพบปะสมาชิกมหาวิทยาลัยแมโจวิทยาเขตแพรฯ และวิทยาเขตชุมพร
   ปนี้ สหกรณไดจัดโครงการพบปะสมาชิกทั้งวิทยาเขตแพรฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
และวิทยาเขตชุมพร  ในวันที่ 7 กันยายน 2560  เพื่อรับสมัครสมาชิกใหมตลอดจนใหบริการในดานตาง ๆ 
นอกสถานท่ี และประชาสัมพันธใหสมาชิกเขาใจในระบบสหกรณ พรอมแนะนำใหใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัด
การสหกรณ (Maejo Co-op E-Manage) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของสมาชิกในการดูขอมูลที่ทำธุรกรรมใน
สหกรณ รวมถึงขอมูลของสมาชิกดวย ตลอดจนรับฟงขอปญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแกไขสหกรณตอไป 

  10.6 การเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ
   เพ่ือเปนการสรางเครือขายพันธมิตรสหกรณ โดยการกระจายการลงทุนไปยังเครือขายสหกรณ 
ในระหวางป สหกรณไดนำเงินสวนที่เกินจากการรักษาสภาพคลองภายในฝาก ชสอ. สหกรณออมทรัพยครู
แมฮองสอน จำกัด สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จำกัด สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเชียงใหม จำกัด และสหกรณออมทรัพยตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 จำกัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

  10.7 สหกรณผานการประเมินสหกรณสีขาว ประจำป 2560 ดวยธรรมาภิบาล
   “ดวยการบริหารงานที่โปรงใส สูความภาคภูมิใจของเรา” ในป 2560 สหกรณผานการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 4 หลัก จากกรมสงเสริมสหกรณ ดวยคะแนน 97.29 

  10.8 ดานการบริหารบุคคล

   คณะกรรมการดำเนินการไดมีมติตออายุการทำงาน นางจินตนา  นันทนาสิทธ์ิ ผูจัดการสหกรณ 
ครั้งท่ี 2  ในป 2561 อีก 1 ป ตามระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

  10.9  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสหกรณ 
            จากท่ีสหกรณไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสหกรณ (Maejo Co-op E-Manage) 
โดยพัฒนาเพิ่มเติมจากโปรแกรมสหกรณออมทรัพยของกรมตรวจบัญช ีนั้น ในปนี้ระบบไดเสร็จเรียบรอยสมบูรณ
แลว โดยสมาชิกสามารถเขาใชงานผานเว็บสหกรณ www.Co-Saving.mju.ac.th เพื่อเรียกดูขอมูล ดังนี้ 

ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลหุน ขอมูลเงินฝาก ขอมูลเงินกู ภาระค้ำประกัน ดูและพิมพเงินปนผลและเฉล่ียคืน
ยอนหลัง 3 ป ดูและพิมพใบเสร็จยอนหลัง 12 เดือน และตรวจสอบสถานการณยื่นกูได ซึ่งลวนเปนประโยชน
ตอสมาชิกทั้งสิ้น ในสวนของเมนูที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการสหกรณ มีระบบจัดเก็บขอมูลสมาชิก 
ระบบพิมพสัญญาเงินกู ตลอดจนรายงานหุน เงินฝาก เงินกู เพื่อใชในการบริหารเงินทุนสหกรณ
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 11. กิจกรรมอ่ืน ๆ
  11.1  โครงการ “เสวนาภาษาสหกรณ”  Co-op Lunch Talk “สหกรณพบผูแทนหนวยงาน”
   เพ่ือใหผูแทนหนวยงานไดมีสวนรวมในการบริหารงานสหกรณ บทบาทหนาที่ของผูแทน
หนวยงาน ผลิตภัณฑของสหกรณ สิทธิประโยชนและสวัสดิการของสมาชิกและของผูแทนหนวยงาน  จึงไดจัดโครงการ 
“เสวนาภาษาสหกรณ” ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 2 

  11.2 จัดกิจกรรม “โครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม”
   1.) โครงการเพ่ือศูนยฝกวิชาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
   สหกรณไดสนบัสนนุกจิกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเปนประจำทุกป ซึง่ในปนีไ้ดจดัโครงการ
เพื่อศูนยฝกวิชาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือโดยเปนสื่อกลางในการระดมทุนจากสมาชิก 
รวมบริจาคตามจิตศรัทธากับสหกรณไมวาจะเปนเงิน หรือสิ่งของใชแลวแตอยูในสภาพดี โดยไดจัดขึ้นตาม
โอกาสสำคัญตาง ๆ ในปนี้ไดจัดเพื่อนอมเกลากระหมอมถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่  6 ตุลาคม 2560
   2.) โครงการ “ปนน้ำใจเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวมภาคใต”
    สหกรณไดเชิญชวนใหสมาชิกรวมกันบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยน้ำทวม
ภาคใต ทั้งในวันประชุมใหญสามัญประจำป หรือณ เคานเตอร สำนักงานสหกรณ และสหกรณไดรวมสนับสนุน 
โดยไดนำเงินบริจาคมอบผานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  
   3.) โครงการคายเยาวชนสหกรณ
    ในปนี้สหกรณไดพาเยาวชนจากบุตรสมาชิกและผูสมัครใชบริการ สัมผัสธรรมชาติและ
เรียนรูประวัติศาสตร กับ “ชมสวนพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑพระตำหนักดาราภิรมย” ในวันอาทิตยที่ 30 
เมษายน 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูพืชพรรณธรรมชาติ พรรณไมหลากหลายชนิด ท่ีหาดูยาก
และใกลสูญพันธพรรณไมในเขตปาดงดิบและกับทางเดินลอยฟาเรือนกระจกรวมถึงเรียนรูประวัติศาสตรกับ
เรือนประทับของพระราชชายาเจาดารา

  11.3 โครงการ “ สหกรณสามสัมพันธ” 
   เพือ่เปนการสงเสรมิธรุกิจสหกรณตามแผนกลยุทธและใหเปนไปตามแผนงาน ประจำป 2560 
จึงไดจัดโครงการ สหกรณสามสัมพันธ โดยมอบของท่ีระลึก “รม Maejo Co - op”  ใหสำหรับผูที่สมัครเปนสมาชิก
หรือผูสมัครใชบริการใหม สมาชิกที่รวมโครงการสงเสริมการออมโดยเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตั้งแต 
500,000  บาท ขึ้นไป และรับเงินกูตั้งแต 300,000 บาท 

  11.4  ซุมดอกไมแสดงความยินดี
  สหกรณไดจัดทำซุมดอกไมเพ่ือรวมแสดงความยินดีแก บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ใน
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแมโจ ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ 2560 

  11.5 ปลูกดอกดาวเรือง 
   สหกรณ รวมเปนสวนหน่ึงในการปลูกตนดาวเรืองซ่ึงเปนดอกไมสีประจำวันพระราชสมภพ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาท่ีสุดมิได
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 12. การประชุมสัมมนาและฝกอบรม 

ลำดับ กิจกรรม หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่

1 รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก 
เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร 
“คณะกรรมการอำนวยการ”

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จำกัด

18 - 20 
มกราคม 

2560

จังหวัดเชียงใหม

2 หัวหนาฝายบัญชีและธุรการ และหัวหนา
ฝายการเงินและสินเช่ือ เขารวมโครงการ
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการจัดการ
ธุรกิจสหกรณอยางมืออาชีพ”  ระดับ

หัวหนางาน

สถาบันพัฒนากรรมการ
และฝายจัดการสหกรณ
กรมสงเสริมสหกรณ

8 - 11  
กุมภาพันธ 

2560

กรุงเทพฯ 

3 ผูตรวจสอบกิจการเขารวมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการ

ขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)”

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ

เชียงใหม

14 - 15 

กุมภาพันธ 

2560

จังหวัดเชียงใหม

4 เจาหนาท่ีสินเชื่อ และเจาหนาที่การเงิน 

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “กา

รพัฒนาการจัดการธุรกิจสหกรณอยางมือ

อาชีพ”  ระดับเจาหนาที่

สถาบันพฒันากรรมการ

และฝายจัดการสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

15 - 18 

กุมภาพันธ 

2560

กรุงเทพฯ 

5 รองประธานกรรมการ กรรมการ หัวหนา

ฝายบัญชีและธุรการ และหัวหนาฝาย

การเงินและสินเช่ือ เขารวมโครงการ

“เชิญชวนสหกรณออมทรัพยในเขต

ภาคเหนือนำเงินมาลงทุนใน ชสอ.”  

และประชุมใหญสามัญประจำป 2559  

และสัมมนาวิชาการ

ชมรมสหกรณออมทรัพย

ภาคเหนือ

18 - 19  

มีนาคม 2560

จังหวัดเชียงใหม

6 เหรัญญิก เขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2559

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชกิชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยครูไทย (สสอค.)

25 มีนาคม 

2560

จังหวัดนนทบุรี

7 ประธานกรรมการ และผูจัดการ เขารวม

สัมมนาศูนยประสานงานและประชุมใหญ

สามัญประจำป 2559

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.)

25 มีนาคม 

2560

จังหวัดนนทบุรี

8 ผูจัดการ เจาหนาที่ธุรกรรมสินเช่ือและ

เจาหนาท่ีบัญชี เขารวมโครงการสัมมนา
กรรมการและเจาหนาที่ 
เรื่อง “การวิเคราะหและอานงบการเงิน-

กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงาน
สหกรณ” 

สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จำกัด

29  เมษายน 
2560

จังหวัดเชียงใหม



53“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 ำ กั ด

ลำดับ กิจกรรม หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่

9 ผูจัดการ เขารวมประชุมรับฟงความ
คิดเห็นรางพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.............

สำนักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

19 
พฤษภาคม 

2560

จังหวัดเชียงใหม

10 ประธานกรรมการ เขารวมสัมมนา 
เรื่อง “เกณฑมาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพย” 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด

29  
พฤษภาคม 

2560

จังหวัดนนทบุรี

11 ประธานกรรมการ เขารวมประชุมใหญ
สามัญ ประจำป 2560

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด

10 มิถุนายน  
2560

จังหวัดนนทบุรี

12 ผูจัดการ เขารวมโครงการนิเทศ

หลักเกณฑและวิธีการประเมินสหกรณ

สีขาวดวยธรรมาภิบาล

สำนักงานสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

13 กรกฎาคม 

2560

จังหวัดลำปาง

13 ผูจัดการ เขารวมประชุมหารือโครงการ

พัฒนาสหกรณออมทรัพยเปนองคกร

วางแผนทางการเงินของสมาชิก คร้ังที่ 2

สำนักงานสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

18 กรกฎาคม 

2560

จังหวัดเชียงใหม

14 ผูจัดการ เขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2560  และการสัมมนา หัวขอ 

“เกณฑและแนวทางการกำกับใหมเปน

วิกฤตหรือโอกาสสหกรณออมทรัพย”

ชมรมผูจัดการสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย

18 - 20  

สิงหาคม 

2560

กรุงเทพฯ

15 ผูจัดการ เขารวมประชุมสหกรณ

สีขาวดวยธรรมาภิบาล

สำนักงานสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

5  กันยายน 

2560

จังหวัดเชียงใหม 

16 รองประธานกรรมการ และหัวหนาฝาย

การเงินและสินเช่ือ เขารวมโครงการ

ประชุมสัมมนากรรมการ ผูจัดการ และ

เจาหนาท่ีศูนยประสานงาน 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยครูไทย (สสอค.)

20 - 22 

ตุลาคม 2560

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

17 ประธานกรรมการ เขารวมสัมมนา

ไตรภาคีวิชาการ เร่ือง 

“การบริหารจัดการสหกรณยุคใหม 
เพื่อความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน”

สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย 

จำกัด

4 - 5 

พฤศจิกายน 
2560

จังหวัดเชียงใหม 

18 ผูจัดการเขารวมประชุมโครงการช้ีแจง 
“แนวทางการปฏิบัติงานและการขับเคล่ือน 

นโยบาลรัฐบาล ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561”

สำนักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

24 

พฤศจิกายน 
2560

จังหวัดเชียงใหม 
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 13. สงเสริมการศาสนาโดยรวมบริจาคทำบุญกฐินและผาปา กับวัดและหนวยงานตาง ๆ จำนวน 
29 ราย รวมเปนเงิน 15,000 บาท

ลำดับ รวมทำบุญ กับหนวยงาน

1 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดทัศนาราม 
จังหวัดพะเยา

วัดทัศนาราม จังหวัดพะเยา  

2 รวมทำบุญทอดผาปาจัดสรางอาคารปฏิบัติธรรม 
100  ปสมเด็จพระญาณสังวรฯ ณ หอประชุมใหญ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด

3 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดปากินรี 
บานนาสาร จังหวัดบึงกาฬ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม 
จำกัด

4 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดพุทธปฐม 
จังหวัดเพชรบูรณ

วัดพุทธปฐม จังหวัดเพชรบูรณ  

5 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดแมทราย 
จังหวัดแพร

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ

6 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดดอนกู 
จังหวัดชัยภูมิ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

7 รวมทำบุญทอดผาปาการศึกษา ณ 
โรงเรียนบานคลองทรายใหญ  จังหวัดพิจิตร

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

8 รวมทำบุญทอดผาปามหากุศลเพ่ือจัดต้ังศูนยฝกอาชีพ
คนพิการอาเซียน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพฯ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  

9 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดพระธาตุเจดียสิริ
บุญญาราม บานหนองกานเหลือง จังหวัดขอนแกน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย-ขอนแกน 
จำกัด

10 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบทุนสราง
พระอุโบสถ ณ วัดหวยยาง จังหวัดลพบุรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

11 รวมทำบุญเทศนมหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

12 รวมทำบุญกฐินสหกรณสามัคคี ประจำป 2560
ณ วัดพรุวนาราม  จังหวัดตรัง

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

13 รวมทำบุญมหากุศลกฐินสามัคคี 45 ป 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด 
และผาปาสามัคคีทุนการศึกษาและฝกสัมมาชีพ 
ณ วดัสงิหสทุธาวาส และ โรงเรยีนวัดสงิห  จงัหวดัสงิหบรุี

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด  

14 รวมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาไทรสายัณท

จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จำกัด
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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 ำ กั ด

ลำดับ รวมทำบุญ กับหนวยงาน

15 รวมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดทามงคล  จังหวัดยโสธร สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จำกัด

16 รวมทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพ่ือซื้อที่ดินสราง
โรงพยาบาลศูนยโรคมะเร็ง ณ วัดลัฎฐิวัน
(พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) จังหวัดเชียงใหม

วัดลัฎฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักด์ิสิทธ์ิ) 
จังหวัดเชียงใหม

17 รวมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำป 2560 
ณ วัดบานใหมสามัคคี จังหวัดลพบุรี

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
จำกัด 

18 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2560 
ณ วัดศรีจันทรจังหวัดขอนแกน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

19 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2560  ณ 
วัดเกาะหลักพระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุม
สหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)   

20 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2560 
ณ วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

21 รวมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดพระเจาลานทอง 
จังหวัดเชียงราย

สำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม

22 รวมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำป 2560 
ณ วัดทามวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด

23 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน 
ณ วัดทามวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด

24 รวมทำบุญกฐินสามัคคี ประจำป 2560 
ณ วัดนาเหนือ จังหวัดกระบี่

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกระบี่ จำกัด

25 รวมทำบุญกฐินพระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณ 
ประจำป 2560  ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพฯ

สำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม

26 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2560 
ณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม จังหวัดลำปาง

กรมทรัพยากรธรณี  

27 รวมทำบุญกฐินสามัคคีสมทบทุนสรางหอระฆัง

(ทรงลานนา)  ณ วัดวังขุมเงิน จังหวัดเชียงใหม

วัดวังขุมเงิน จังหวัดเชียงใหม

28 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี 
ณ วัดโบสถมณีศรีบุญเรือง จังหวัดตาก

สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด 

29 รวมทำบุญทอดผาปามหากุศล 
ณ วัดเกาะอรัญญิกาวาส  จังหวัดระยอง

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด
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 14. รวมสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศลตางๆ จำนวน 30 ราย รวมเปนเงิน 31,950 บาท

ลำดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

1 สนับสนุนกิจกรรมและรวมพิธีวางพานพุมสักการะ
พระบิดาแหงการสหกรณไทยในวันสหกรณแหงชาติ

ชมรมเครือขายสหกรณจังหวัดเชียงใหม  

2 รวมวางพวงมาลาอนุสาวรีย
อำมาตยโทพระชวงเกษตรศิลปการ และ
อนุสาวรียศาสตราจารย ดร.วิภาต บุญศรี วังซาย

มหาวิทยาลัยแมโจ

3 สนับสนุนโครงการ“วันสรางพลังความรักสูคนพิการ”
ครั้งท่ี 13

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  

4 สนับสนุนโครงการสรางบานเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภยั

สหกรณออมทรัพยตำรวจสุราษฎรธานี 
จำกัด

5 สนับสนุนการแขงขันเปตองมหากุศล สมทบ 
“กองทุนหมอเจาฟา” 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6 สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศล สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สาขาภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยแมโจ

7 สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล 
“แมโจคัพ ครั้งที่ 21”

ชมรมกอลฟแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ

8 สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่ง “แมโจแฟมิลี่โบว2561” สมาคมศิษยเกาแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ

9 สนับสนุนเงินรางวัลประกวดสมตำลีลา ในกิจกรรม
พิธีดำหัวผูอาวุโส และอธิการบดี ประจำป 2560 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ

10 สนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬาบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36  
“พระเยาเกมส”

ชมรมฟุตบอลบุคลากร มหาวิทยาลัยแมโจ

11 บริจาคเงินจัดตั้งนิธิ อาบ นคะจัด เพ่ือกิจการสมาคม
เศรษฐศาสตรสหกรณแหงประเทศไทย (สศ.สท.)

ศาสตราจารยพิเศษ อาบ นคะจัด  

12 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม “ตานภัยยาเสพติด 
เพ่ือนองโรงเรียนบานหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค)”

ชมรมเพื่อนองอิ่มอุน ตานภัยยาเสพติด 
2011 กรุงเทพมหานคร  

13 บริจาคปุยอินทรีย เพื่อสนับสนุน
โครงการปลูกปาลมน้ำมันเพ่ือเด็กเรียนดี 

ประพฤติดีของนักเรียนโรงเรียนบานดวด

โรงเรียนบานดวด จังหวัดชุมพร  

14 สนับสนุน “โครงการมอบทุนการศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2560”

มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม
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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 ำ กั ด

ลำดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

15 สนับสนุนกิจกรรม CSR เพ่ือสมทบทุนโครงการ 
“ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล และสรางสนามเด็กเลน
กลางแจง โรงเรียนบานตาลเหนือ  จังหวัดเชียงใหม”

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จำกัด  

16 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยน้ำทวม สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จำกัด  

17 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือสหกรณออมทรัพยที่
ประสบอุทกภัยในกิจกรรม “สหกรณรวมใจชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ำทวม”

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด 

18 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 
“โครงการแดนอง โครงการ 3”

สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด   

19 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จำกัด  

20 บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จำกัด  

21 สนับสนุนโครงการ ”ปนน้ำใจ เพื่อรวมชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ำทวมภาคใต”

ชมรมเครือขายสหกรณจังหวัดเชียงใหม

22 บริจาคเงินเพื่อชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยน้ำทวม สหกรณออมทรัพยตำรวจภูเก็ต จำกัด

23 บริจาคเงินสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 
จังหวัดเชียงใหม

สหกรณออมทรัพยพนักงาน
การประปานครหลวง จำกัด

24 บริจาคเงินโครงการมอบอุปกรณสงเสริมทางการศกึษ

าใหแกโรงเรียนวัดโคกงาม จังหวัดสระบุรี

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน

ไทยอคริลิคไฟเบอร จำกัด 

25 สนับสนุน “โครงการมอบทุนการศึกษา และชวยเหลือ
เด็กนักเรียนสำหรับโรงเรียนในทองถิ่นชนบทประจำป 

2560”  ณ โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหล
วงและโรงเรียนในทองถิ่นชนบท จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท  กรุงเทพมหานคร

26 บริจาคเงินชวยเหลือนักศึกษาที่ปวยดวยโรคไตวาย
ระยะ ที่ 5

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ

27 สนับสนุนโครงการ “สภฟ.อาสาสรางสุข ปนน้ำใจ 
มอบลานกีฬา เพื่อเด็กไทยบนดอยสูง” และจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ ประจำป 2561 

ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน บานโปงนอยใหม  
จังหวัดเชียงใหม

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง (สภฟ.)
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ตารางแสดงฐานะการเงินของสหกรณ
ระหวางป 2557 – 2560

ปบัญชีสหกรณ 2560 2559 2558 2557

1.ทุนเรือนหุน 404,331,110.00 351,386,430.00 296,450,450.00 248,481,210.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 15.07% 18.53% 19.30% 21.34%

2.จำนวนสมาชิก 1,455 1,347 1,309 1,256

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 8.02% 2.90% 4.22% 8.00%

3.เงินสำรอง 37,494,755.15 29,919,245.85 23,412,698.82 17,777,364.97

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 25.32% 27.79% 31.70% 33.05%

4.ทุนดำเนินงาน 1,457,992,828.86 1,284,694,246.18 1,070,732,115.75 922,423,897.58

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 13.49% 19.98% 16.08% 22.36%

5.เงินรับฝาก 960,630,184.42 855,585,268.72 710,070,053.03 622,059,040.84

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 12.28% 20.49% 14.15% 22.37%

6.หนี้สิน 3,579,763.83 3,254,630.55 2,946,352.59 2,549,134.21

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 9.99% 10.46% 15.58% 14.20%

7.เงินใหกูแกสมาชิก 1,160,934,641.53 1,094,600,924.84 965,923,735.83 827,842,457.21

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 6.06% 13.32% 16.68% 22.07%

8.เงินใหกูแกสหกรณอื่น 0.00 0.00 0.00 13,500,000.00

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

9.เงินฝากสหกรณอ่ืน/ชุมนุม 262,162,122.85 155,706,716.80 71,152,076.43 40,000,000.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 68.37% 118.84% 77.88% 276.15%

10.กำไรสุทธิ 48,884,165.86 41,903,509.78 35,628,550.13 29,978,566.45

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 16.66% 17.61% 18.85% 25.31%

ลำดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

28 สนับสนุนการจัดงาน “ปนไปไมทิ้งกัน 
สานตองานท่ีพอทำ” No One Life Behind

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

29 สนับสนุนของรางวัลโครงการสานสัมพันธระหวาง
ผูบริหารพบบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยแมโจ

30 สนับสนุนการจัดงานราตรีแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ
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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 ำ กั ด

รายงานของผูตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จำกัด
สำหรับป สิ้นสุดวันที่  31ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จำกัด 
 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปน
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
ซึ่งขาพเจาและคณะไดทำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการเปนประจำ
ทุกเดือนท่ีเขาตรวจสอบผลการตรวจสอบประจำป  สรุปไดดังนี้

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
  1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานบัญชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3  เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร  หลักฐานการบัญชี
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ
  2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  ระเบียบ และมติของที่ประชุม
  2.4 ตรวจสอบคำขอกูและหนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน คำขอกูและสัญญากูเงินสามัญและเงินกูพิเศษ
  2.5 ตรวจสอบการบันทึกบัญชี  สมุดสรุปประจำวัน  บัญชีแยกประเภท  และบัญชียอย  
   (ลูกหน้ีเงินรับฝาก ทุนเรือนหุน  เงินฝากธนาคาร)
  2.6 ตรวจสอบการจัดทำงบทดลองประจำเดือนทุกเดือน

  2.7 ตรวจสอบการรับ - จายเงิน โดยเปรียบเทียบกับประมาณการรายได - คาใชจาย ประจำป 2560
  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

  3.2 การควบคุมการเงิน

    การรับ - จายเงิน เปนไปตามระเบียบที่สหกรณ กำหนดและอยูภายใตงบประมาณ แผนงาน
ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ และมีผูอนุมัติกอนการจายเงินทุกครั้ง

3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2560 
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  3.3 การบริหารงานท่ัวไปของสหกรณฯ
   การบริหารงานท่ัวไปของสหกรณ  เปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  งบประมาณและมติท่ีประชุม
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกเปนสำคัญ

ขอบังคับ/ระเบียบสหกรณ ที่มีการเปล่ียนแปลงระหวางป

ขอบังคับ 4 ขอ
ระเบียบ 8 ระเบียบ

- ผูตรวจสอบกิจการ ขอ 101,102,103 และ 104
- กำหนดระเบียบสหกรณ วาดวยผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
- กำหนดระเบียบสหกรณ วาดวยเงินยืมทดรองจาย 
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยหุน 
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาที่และขอบังคับการทำงาน
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกต้ัง
  เปนคณะกรรมการดำเนินการ
- แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ วาดวยผูแทนหนวยงาน 

 4. ผลการตรวจสอบ
  4.1 จำนวนสมาชิก และผูสมัครใชบริการ ยอดยกมา 1,347  คน  67  คน
      เขาใหม 60  คน 4  คน
      โอนสถานภาพ 61  คน 61  คน
      (ผูสมัครใชบริการ)
      ลาออก 12  คน 6  คน
      ถึงแกกรรม 1  คน 1  คน
      รวมสมาชิก 1,455  คน 3  คน
   สมาชิกเพิ่มขึ้นจากป2559 จำนวน 108 คน

  4.2 เงินสดและ เงินฝากธนาคาร  
   การเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ กำหนดอยางเครงครัดกลาวคือไมมีการ
เก็บรักษาเงินสดเกินกวาระเบียบกำหนด สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คงเหลือ

จำนวน  20,632,769.68 บาท ประกอบดวย เงินสด ณ วันสิ้นงวด จำนวน   48,000.00 บาท  และ เงินฝากธนาคาร
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จำนวน 20,584,769.68  บาท ลดลงจากปกอนจำนวน 417,712.67 บาท หรือเทียบเปน
ลดลงรอยละ 1.98
   เนื่องจาก สหกรณไดนำเงินฝากไวที่สหกรณอื่น ตามรายละเอียด ขอที่ 4.3 แทน เงินสดและ 
เงินฝากธนาคาร  สรุปไดดังนี้
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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 ำ กั ด

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59 จำนวนเงิน รอยละ

เงินสด 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 65,420.63 282,218.04 216,797.41 76.82

เงินฝากออมทรัพย 20,519,349.05 20,720,264.31 200,915.26 0.97

20,632,769.68 21,050,482.35 417,712.67 1.98

  4.3 เงินฝากสหกรณอื่น
   สหกรณมีเงินฝากสหกรณอื่นคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จำนวน 262,162,122.85 บาทถูกตอง
ตรงกับบัญชีคงเหลือของสหกรณและโดยเพ่ิมขึ้นจากปกอนเปนจำนวน 106,455,406.05 บาท รอยละ 68.37  
โดยสหกรณจะพิจารณาความเส่ียงของสหกรณอ่ืนกอนการนำเงินไปฝาก และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้งที่จะนำเงินฝากท่ีสหกรณอื่น   สรุปไดดังนี้

ชื่อบัญชี
อัตรา

ดอกเบี้ย

 ยอดคงเหลือ  การเปลี่ยนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  จำนวนเงิน  รอยละ 

เงินฝาก - ชสอ. 0.75% 15,000,000.00 35,000,000.00 20,000,000.00 57.14

เงินฝาก-สอ.สาธารณสุข ชม. 3.50% 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 100.00

เงินฝาก-สอ.ครูแมฮองสอน 3.75% 89,992,259.83 89,651,922.28 340,337.55 0.38

เงินฝาก-สอ.ครูเชียงใหม 3.25% 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 100.00

เงินฝาก-สอ.ครูแพร 3.60% 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 100.00

เงินฝาก-สอ.ตชด. 33 4.00% 32,169,863.02 31,054,794.52 1,115,068.50 3.59

262,162,122.85 155,706,716.80 106,455,406.05 68.37

  4.4 ลูกหนี้เงินกู
   4.4.1 การใหเงินกูแกสมาชิก  

     สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก รวม 3 ประเภท คือเงินกูฉุกเฉิน สามัญ และพิเศษการให
เงินกูแกสมาชิกเปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู และมีหลักฐานการเปนหนี้สมบูรณครบถวน
สหกรณ  
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 อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก ใชอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูแกสมาชิก ดังนี้

ประเภท
อัตราดอกเบ้ีย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.75

เงินกูสามัญทั่วไป
เงินกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง
เงินกูสามัญเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต
เงินกูสามัญเพื่อการทองเท่ียวฯ
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาฯ
เงินกูสามัญเพื่อกูเงินปนผล

6.75
6.75
6.75
6.00
6.00
6.00

เงินกูพิเศษ
   - เพื่อการเคหะสงเคราะห
   - เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
   - เพื่อซื้อรถยนต
   - เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคง

  รอยละ 5.75 (12 ปแรก) จากนั้นเทาสามญั
รอยละ 5.75 (2 ปแรก) จากนั้นเทาสามัญ
รอยละ 5.75 (1 ป) จากนั้นเทาสามัญ

6.75

   4.4.2 การเคลื่อนไหวของลูกหน้ีเงินกูระหวางป 
     สหกรณไดจายเงินใหกูแกสมาชิก และรับชำระหนี้ระหวางป 2560 สรุปไดดังนี้   

รายการ ยอดยกมาตนป ใหกูเพิ่ม รับชำระหน้ี ยอดคงเหลือสิ้นป

ฉุกเฉินท่ัวไป 5,712,440.00    13,084,100.00 12,080,560.00 6,715,980.00  

สามัญ 1,038,198,273.77 341,047,308.00 269,783,804.44 1,109,461,777.33

พิเศษ 50,690,211.07 3,335,000.00 9,268,326.87 44,756,884.20

รวมทั้งสิ้น 1,094,600,924.84 357,466,408.00 291,132,691.31 1,160,934,641.53

   4.4.3 ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ
     สหกรณมีจำนวนสมาชิกที่เปนหนี้ทั้งส้ิน จำนวน 1,218 สัญญา โดยแยกเปน 

ลูกหนี้เงินกู-พิเศษ จำนวน 47 สัญญา  ลูกหน้ีเงินกู-สามัญ จำนวน 941 สัญญา และ ลูกหนี้เงินกู-ฉุกเฉิน จำนวน 
230 สัญญา
     ลูกหน้ีเงนิกูคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จำนวน 1,160,934,641.53 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนจำนวน 66,333,716.69 บาท หรือเทียบเปนรอยละ 6.06 สรุปไดดังนี้
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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 ำ กั ด

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  จำนวนเงิน  รอยละ 

เงินใหกู-ฉุกเฉิน 6,715,980.00  5,712,440.00    1,003,540.00 17.57

เงินใหกู-สามัญ 1,109,461,777.33 1,038,198,273.77 71,263,503.56 6.86

เงินใหกู-พิเศษเพื่อการเคหะฯ 41,444,974.20 47,440,701.07 5,995,726.87 12.64

เงินใหกู-พิเศษเพื่อซื้อรถยนต 680,800.00 441,400.00 239,400.00 54.24

เงินใหกู-พิเศษเพื่อความมั่นคง 2,631,110.00 2,808,110.00 177,000.00 6.30

1,160,934,641.53 1,094,600,924.84 66,333,716.69 6.06

  4.5 เงินลงทุน
   สหกรณ ไดนำเงินหาผลตอบแทนจากการลงทุน  โดยมีเงินลงทุนคงเหลือ ณ  31 ธ.ค. 2560 
สรุปไดดังน้ี

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  จำนวนเงิน  เทา

เงินลงทุนถือหุน-ชุมนุมฯ 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 0.00

เงินลงทุนถือหุน-บริษัทประกันฯ 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

 11,010,000.00 11,010,000.00 0.00 0.00

  4.6 การรับฝากเงิน
   4.6.1 สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกรวม 3 ประเภท ไดแก เงินฝากออมทรัพย 
ออมทรัพยพิเศษ และสะสมทรัพย ระหวางป 2560 อัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก 
 

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบ้ียรอยละ

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
สะสมทรัพย 36 งวด

สะสมทรัพย 60 งวด

1.75
3.00
4.00

4.50

ออมทรัพยพิเศษแบบมีเงื่อนไข 18 เดือน   
ออมทรัพยพิเศษมหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือพนักงานมหาวิทยาลัย

3.50
3.00 และ 3.75
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   4.6.2 การรับฝากเงินและการจายถอนเงินฝาก เปนไปตามระเบียบสหกรณกำหนด โดยมี
รายละเอียดการเคล่ือนไหว ประกอบดวย การรับฝาก ถอน คงเหลือสิ้นป ดังนี้

รายการ ยอดยกมา รับฝาก ถอน ยอดคงเหลือสิ้นป

ออมทรัพย 9,639,034.88 10,442,881.46 9,981,277.21 10,100,639.13

ออมทรัพยพิเศษ 840,591,233.84 287,904,237.39 184,295,725.94 944,199,745.29

สะสมทรัพย 36 งวด 2,297,300.00 2,324,081.63 1,425,181.63 3,196,200.00

สะสมทรัพย 60 งวด 3,057,700.00 1,581,666.40 1,505,766.40 3,133,600.00

รวม 855,585,268.72 302,252,866.88 197,207,951.18 960,630,184.42

   4.6.3 เจาหนี้-เงินรับฝากคงเหลือ 
        สหกรณมีเจาหนี้-เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จำนวน   960,630,184.42 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 105,044,915.70 บาท หรือเทียบเปนรอยละ  12.28  โดยจะเห็นวาเจาหนี้-เงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษมีจำนวนเพ่ิมจากปกอนถึง  103,608,511.45 หรือเทียบเปนรอยละ  12.33 เนื่องจากระหวางป
อัตราเงินฝากของธนาคารมีอตัราที่ต่ำมาก ทำใหการขยายตัวของเจาหนี้-เงินฝากออมทรัพยพิเศษยังคงเพิ่มขึ้น
สรุปไดดังน้ี

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  จำนวนเงิน  รอยละ 

เจาหน้ี-เงินฝากออมทรัพย 10,100,639.13 9,639,034.88 461,604.25 4.79

เจาหน้ี-เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 944,199,745.29 840,591,233.84 103,608,511.45 12.33

เจาหน้ี-เงินฝากสะสมทรัพย 36 ด. 3,196,200.00 2,297,300.00 898,900.00 39.13

เจาหน้ี-เงินฝากสะสมทรัพย 60 ด. 3,133,600.00 3,057,700.00 75,900.00 2.48

 960,630,184.42 855,585,268.72 105,044,915.70 12.28

  4.7 ทุนเรือนหุน
   สหกรณมีทุนเรือนหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จำนวน 404,331,110.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก

ปกอนจำนวน 52,944,680.00 บาท หรือเทียบเปนรอยละ 15.07 สรุปไดดังนี้

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  จำนวนเงิน  รอยละ 

ทุนเรือนหุน 404,331,110.00 351,386,430.00 52,944,680.00 15.07
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  4.8 ทุนสะสมตามขอบังคับ และระเบียบ
   สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ และระเบียบคงเหลือ ณ วันส้ินงวด จำนวน   3,072,849.60 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 430,688.32 บาท หรือเทียบเปนรอยละ 16.30 โดยการเบิกจายเงินทุนสะสม
ตามขอบังคับ และระเบียบ จะไดรับอนุมัติและการใชจายเปนไปตามระเบียบของสหกรณ ทั้งนี้ระหวางป
ผูตรวจสอบกิจการไดแนะนำใหโอนคาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณคูกับทุนสำรอง ทำให
สหกรณมีทุนสำรองเพิ่มขึ้น จากสรุปไดดังนี้

ชื่อบัญชี
 ยอดคงเหลือ  การเปล่ียนแปลง 

31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-59  จำนวนเงิน  รอยละ 

ทุนสาธารณประโยชน 265,601.00 123,447.00 142,154.00 115.15

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 471,000.00 461,000.00 10,000.00 2.17

ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 868,405.94 730,962.34 137,443.60 18.80

ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 676,847.21 586,053.71 90,793.50 15.49

ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 790,995.45 740,698.23 50,297.22 6.79

 3,072,849.60 2,642,161.28 430,688.32 16.30

  4.9 รายไดและคาใชจาย
   4.9.1 สหกรณมีรายไดที่เกิดขึ้นจริงป 2560 จำนวน 83,469,634.92 บาท โดยมีการตั้ง
ประมาณการรายได จำนวน 80,150,000.00 บาท รายไดที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาประมาณการ  จำนวน 3,319,634.92 
บาท หรือเทียบเปนรอยละ 4.14 เนื่องจาก ระหวางป สหกรณไดปรับปรุงหลักเกณฑเงินกูใหทันตอสถาบัน
การเงินปจจุบัน จึงใหสมาชิกกูเงินจากสหกรณเพิ่มขึ้นจึงมีรายไดเพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียด แตละรายการดังนี้ 

ประมาณการรายไดเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ป 2560

รายการ
ประมาณการ 

ป 2560
ยอดสะสมถึง
ธันวาคม

คงเหลือ
รอยละรับจาย
จริงเทียบ

ประมาณการ

1. ดอกเบี้ยรับ

   - เงินกูยืมและเงินฝาก 79,550,000.00 82,822,771.96 3,272,771.96           104.11 

   - เงินลงทุน 350,000.00 374,219.18 24,219.18           106.92 

     รวมดอกเบ้ียรับ 79,900,000.00 83,196,991.14  3,296,991.14           104.13 

2. รายไดอื่นๆ 250,000.00 272,643.78 22,643.78          109.06 

     รวมรายไดอื่นๆ 250,000.00 272,643.78 22,643.78             109.06 

     รวมรายได 80,150,000.00 83,469,634.92 3,319,634.92             104.14 
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   4.9.2  สหกรณมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ป 2560 จำนวน   34,585,469.06 บาท โดยมีการตั้ง
ประมาณการคาใชจายจำนวน 37,469,000.00 บาท การใชจายเปนไปตามเหตุผลควรแกการจาย และเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับ โดยคาใชจายแตละรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได โดยการจายคาใชจายอยูภายใต
ประมาณการท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงไมเกินกวาคาใชจายตามประมาณการ 
โดยคาใชจายตามประมาณการต่ำกวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,883,530.94 บาท โดยมีรายละเอียด
แตละรายการดังน้ี

ประมาณการรายได-คาใชจาย เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ป 2560

รายการ
ประมาณการ 

ป 2560

ยอดสะสมถึง

ธันวาคม
คงเหลือ

รอยละรับจาย

จริงเทียบ

ประมาณการ

1. หมวดคาใชจายดอกเบ้ีย

1.1 ดอกเบี้ยจาย

เงินรับฝาก 30,900,000.00 28,734,603.12      2,165,396.88 92.99 

รวม 30,900,000.00 28,734,603.12      2,165,396.88 92.99 

2. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

2.1 คาเบ้ียประกันชีวิต 600,000.00 537,966.00       62,034.00            89.66 

รวม 600,000.00 537,966.00        62,034.00             89.66 

 3. หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่

3.1 เงินเดือนและคาจาง 2,950,000.00 2,919,097.74  30,902.26 98.95

3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 80,000.00 72,810.00  7,190.00 91.01

3.3 เงินประจำตำแหนง 72,000.00 72,000.00 0.00   100.00

3.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 330,000.00 321,103.00  8,897.00 97.30

3.5 เงินเพ่ิมพิเศษ 55,000.00 47,760.00  7,240.00 86.84

3.6 คาลวงเวลา 20,000.00 0.00  20,000.00 0.00

3.7 สวัสดิการเจาหนาที่ 100,000.00 92,776.00 7,224.00 92.78

3.8 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะเจาหนาที่ 50,000.00 12,000.00  38,000.00 24.00

3.9 เงินชดเชย 250,000.00 286,632.74 -36,632.74 -14.65

3.10 คาตอบแทนพิเศษ 80,000.00 28,882.26  51,117.74 36.10

3.11 คาครองชีพ 10,000.00 8,964.00 1,036.00 89.64

รวม 3,997,000.00 3,862,025.71 134,974.26 96.62
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รายการ
ประมาณการ 

ป 2560

ยอดสะสมถึง

ธันวาคม
คงเหลือ

รอยละรับจาย

จริงเทียบ

ประมาณการ

4. หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

4.1  คาเสื่อมราคาสินทรัพย 300,000.00 171,361.35  128,638.65 57.12 

4.2  คาตัดจายซอฟทแวร - 22,924.38      -22,924.38          -100.00 

4.3  คาซอมแซมและบำรุงรักษา
      สินทรัพย

50,000.00 8,917.00  41,083.00 17.83

4.4  คาไฟฟาและน้ำประปา 100,000.00 69,977.00 30,023.00 69.98

4.5  คาทำความสะอาด 30,000.00 3,500.00 26,500.00 11.67

4.6  คาน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000.00 5,190.00 14,810.00 25.95

 รวม 500,000.00 218,869.73 281,130.27 43.77

5. หมวดคาใชจายดำเนินงานอื่น

5.1   คาเบ้ียประชุม 240,000.00 173,300.00   66,700.00 72.21

5.2   คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 60,000.00 11,834.95  48,165.05 19.72

5.3   คาผูตรวจสอบกิจการ 40,000.00 20,000.00  20,000.00 50.00

5.4   คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี 50,000.00 40,000.00  10,000.00 80.00

5.5   คารับรอง 95,000.00 73,916.00  21,084.00 77.81

5.6   คาใชจายที่ประชุมใหญ 400,000.00 341,724.68  58,275.32 85.43

5.7   คาตอบแทน 92,000.00 70,400.00  21,600.00 76.52

5.8   คาวารสารและส่ิงพิมพ 120,000.00 77,963.00  42,037.00 64.97

5.9   คาโทรศัพท คาไปรษณียโทรเลข 35,000.00 22,773.32  12,226.68 65.07

5.10 คาใชจายในการติดตาม    
       และเรงรัดหนี้สิน

45,000.00 0.00  45,000.00 0.00

5.11 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 70,000.00 51,876.05 18,123.95 74.11

5.12 คาวัสดุสำนักงานและ
       วัสดุสิ้นเปลืองใชไป

70,000.00 51,881.00  18,119.00 74.12

5.13 คาถายเอกสารและอัดสำเนา 40,000.00 17,769.00 22,231.00 44.42

5.14 คาธรรมเนียมธนาคารและ
       อากรแสตมป

25,000.00 14,554.58 10,445.42 58.22

5.15 คาใชจายในการพัฒนาระบบงาน 30,000.00 0.00  30,000.00  0.00 

5.16 หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีระหวาง
       ดำเนินคดี

0.00 183,500.00     -183,500.00 -100.00

5.17 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 60,000.00 17,511.89  42,488.11 29.19

 รวม 1,472,000.00 1,169,004.47 302,995.53  79.42 

 รวมคาใชจาย 37,469,000.00   34,585,469.06  2,883,530.94  92.30 
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 5.  สรุปการเจริญเติบโตของสหกรณฯ  (ลานบาท)
  ในระหวางปสหกรณมีการขยายตัวในทุกดาน ทั้งจำนวนสมาชิก รายได คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน 
และทุน โดยสินทรัพยไมหมุนเวียนจะมีการขยายตัวจากปกอนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับรายการอ่ืน ถึง 173,301,582.68 
บาท หรือ เทียบเปนรอยละ 13.49 โดย สวนประกอบท่ีสำคัญที่สงผลใหสินทรัพยหมุนเวียนขยายตัว ไดแก 
ลูกหนี้เงินใหกู เงินฝากสหกรณอื่นๆ  จึงสงผลใหรายไดจากดอกเบี้ยรับ เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน

หมวด
(ลานบาท)

จำนวนเงิน (ลานบาท) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ลานบาท)

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) (%)2560 2559

สมาชิก (คน) 1,455 1,347   108.00      8.02 

รายได 83,469,634.92 73,735,691.65      9,733,943.27     13.20 

คาใชจาย 34,585,469.06 31,832,181.87  2,753,287.19     8.65 

กำไรสุทธิ 48,884,165.86 41,903,509.78 6,980,656.08      16.66 

สินทรัพย 1,457,992,828.86 1,284,691,246.18 173,301,582.68     13.49 

สินทรัพยหมุนเวียน 353,800,946.41 242,860,835.92 111,914,040.49    45.68 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,104,191,882.45 1,041,830,410.26 61,387,542.19     5.99 

หนี้สินหมุนเวียน 961,041,882.61 855,997,459.56 105,044,423.05     12.27 

หนี้สินไมหมุนเวียน 3,168,065.64 2,842,439.71 325,625.93     11.46 

หนี้สิน 964,209,948.25 858,839,899.27  105,370,048.98  12.27 

ทุนของสหกรณ 493,782,880.61 425,851,346.91   67,931,533.70     15.95 

ทุนเรือนหุน (จำนวนหุน) 40,433,111.00 35,138,643.00      5,294,468.00     15.07 

กำไร/หุน 1.21 1.19                0.02      1.60 

กำไร/สมาชิก 33,597.36 31,108.77       2,488.59      8.00 

 6.  ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

  -

ลงชื่อ   อัชญา  ไพคำนาม
(อาจารยอัชญา  ไพคำนาม)

ผูตรวจสอบกิจการ

ลงชื่อ   รนกร  สุภจินต
(อาจารยรนกร  สุภจินต)

ผูตรวจสอบกิจการ



ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา

4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำป 2560

Maejo University’s Thrift & Credit Co-operative Limited

ุ ฐ ุ
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 4.2  การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2560

  ขอเสนอของการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดท่ี 27 ครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ขอเสนอแนะตอที่ประชุมใหญ ดังนี้  

รายการ
กำไรสุทธิ ป  2560 กำไรสุทธิ ป  2559

บาท % บาท %

1. ทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ 8,537,171.12 17.46 7,328,409.30 17.49

2. คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ
    1 ของกำไรสุทธิแตไมเกินสามหม่ืนบาท

30,000.00 0.06 10,000.00 0.02

3. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกรอยละ 6.65 
ของคาหุนท่ีชำระแลว

25,071,697.20 51.29 21,432,547.17 51.15

4. เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก รอยละ 14.75 ของ
    ดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณไดรับจากสมาชิกใน
    ระหวางป

11,231,577.54 22.98 9,619,583.31 22.96

5. เงินโบนัสแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ 
ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ

1,603,720.00 3.28 1,502,970.00 3.59

6. ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 500,000.00 1.02 400,000.00 0.95

7. ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 800,000.00 1.64 600,000.00 1.43

8. ทุนเพ่ือการพัฒนากิจการสหกรณ 900,000.00 1.84 800,000.00 1.91

9. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 200,000.00 0.41 200,000.00 0.48

10. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 10,000.00 0.02 10,000.00 0.02

รวม 48,884,165.86 100.00 41,903,509.78 100.00

 เม่ือไดจัดสรรตามท่ีเสนอแนะ สหกรณจะมีทุนสำรองและทุนสะสม เพิ่มขึ้น ดังนี้

รายการ ยกมา ใชระหวางป
จัดสรรจาก

กำไรสุทธิ ป 2560
รวม

1. ทุนสำรอง 37,494,755.15 8,537,171.12 46,031,926.27

2. ทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 1,140,698.23 349,702.78 500,000.00 1,290,995.45

3. ทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการ 1,186,053.71 509,206.50 800,000.00 1,476,847.21

4. ทุนเพ่ือพัฒนากิจการสหกรณ 1,530,962.34 662,556.40 900,000.00 1,768,405.94

5. ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 323,447.00 57,846.00 200,000.00 465,601.00

6. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 471,000.00 0.00 10,000.00 481,000.00

 มติที่ประชุม...................................................................................................................................
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 4.3  การอนุมัติ แผนงาน และประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2561

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดกำหนด ดังนี้

 วิสัยทัศน (Vision)
 “เปนสหกรณออมทรัพยชั้นนำระดับชาติที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคมที่เปนสุข”

 คานิยม (Value)
 “ซื่อสัตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”

 ดังน้ัน เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ (ฉบบัที่ 4)  พ.ศ. 2559 - 2563  
จึงไดกำหนดพันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังนี้

 พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ
 2. พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ
 3. พัฒนาธุรกิจสหกรณ
 4. พัฒนาเครือขายสหกรณและเอ้ืออาทรตอชุมชน
แผนงานประจำป 2561 ใหสอดคลองกัน ดังนี้

เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง ดัชนีชี้วัด

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ

1. มุงสูองคกรที่มีการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1.1 ปรับปรุงโครงสราง 
คุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
ของคณะกรรมการดำเนินการ

1.2 พัฒนาส่ิงแวดลอมภายนอก

และความปลอดภัยในสำนักงาน
สหกรณ
1.3 ประยุกตใชเครื่องมือการ

บริหารจัดการทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

1. แผนงานบริหารทั่วไป - งานประชุม

- จัดประชุมใหญสามัญประจำป

- จัดงบประมาณดอกเบ้ีย
- จัดใหมีการประกันชีวิต

- ศูนยประสานงาน
  ฌาปนกิจสงเคราะห

- งานตรวจสอบ
- จายเงินเดือน คาจาง 

  และสวัสดิการ
- จัดหาวัสดุ

- การดูแลความปลอดภัย
- งานสาธารณูปโภคและ
  งานบริหารภายในสำนักงาน

- จัดหาครุภัณฑ

- จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการ

ดำเนินการ

เดือนละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการอ่ืนและ

คณะอนุกรรมการ

ตาง ๆ ตามภารกิจ
อยางนอย 1 ครั้ง
- มีคณะกรรมการอ่ืน 

และคณะอนุกรรมการ
ตาง  ๆเพ่ือรับผิดชอบ
ตามภารกิจอยางนอย

5 คณะ
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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 ำ กั ด

เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง ดัชนีชี้วัด

1.4 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 

จัดทำแผนติดตามประเมินผล

การบริหารความเส่ียง

1.5 มีการลงทุนท่ีมีผลตอบแทน

สอดคลองกับตนทุนและ

ความเส่ียง

2. แผนงานบริหาร

จัดการความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน

- กำหนดแผนงานการตรวจสอบ

การควบคุมภายในและทบทวน

กฎบัตรของคณะทำงานควบคุม

ภายใน

- การใชขอมูลทางการเงิน เพื่อ

การวิเคราะหตนทุนทางการเงิน 

ระดับเฝาระวัง แผนการบริหาร

ความเสี่ยง และผลตอบแทน

การลงทุน ตลอดจนอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู

- ทบทวนหลักเกณฑการบริหาร

เงินทุนอยางสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติตามที่หนวยงานราชการ

กำกับดูแลสหกรณกำหนด เชน 

การจัดทำรายงาน งบการเงิน

ประจำเดือน รายงานการดำรง

สินทรัพยสภาพคลองและ

รายงานตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน
- ใหมีแนวทางการดำเนินงาน 

ลำดับอำนาจ หนาท่ี และการ

ตามมอบอำนาจท่ีมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน
- นำระบบการประเมินท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ

ออมทรัพยมาใชในสหกรณ

- จัดใหมีการประชุม 
สัมมนา และศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- จัดใหการประชุม
ใหญสามัญประจำป 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- จัดงบประมาณ
คาใชจายใหเพียงพอ

- มีคณะทำงาน

ควบคุมภายใน

- มีการวิเคราะห

ตนทุนและบริหาร

ความเสี่ยงกอน

ทุกครั้ง

- มีการทบทวน

กฎบัตรของ

คณะทำงาน และ

หลักเกณฑการ

บริหารเงินทุน

อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง ดัชนีชี้วัด

2. มุงสรางระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนา Hardware และ 
Software สำหรับการบริหาร
จัดการ
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สำนักงานใหเปนระบบอัจฉริยะ 
Smart Offi ce
2.3 พัฒนาความรู ความสัมพันธ

ของบุคลากรดานสารสนเทศ 

(People Ware)

3. แผนงานบริหารจัดการ
สารสนเทศ

- มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเชื่อมโยงกับโปรแกรม
ระบบบัญชีเดิมเพื่ออำนวยความ
สะดวกใหแกสมาชิก
- ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรบัเงิน
และรายงานปนผลเฉล่ียคืน
รายบุคคลระบบเดิม 
- จัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน
ในระบบสารสนเทศ เพื่อให

ผูปฏิบัติใชเปนแนวทาง

- มีการบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศเพ่ือใหฝายบริหาร

และฝายจัดการ สามารถใชเปน

ขอมูลในการจัดการเพื่อการ

ตัดสินใจ การบริหารความเส่ียง 

การควบคุมภายใน รวมถึง

การใหบริการสมาชิกใหไดรับ

ขอมูลขาวสารท่ีจำเปน

- ใหความรูฝายบริหาร ฝาย

จัดการ และสมาชิก เพื่อนำ

ความรูมาใชในระบบท่ีพัฒนา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

- จัดโครงการใหบริการสูความ

เปนเลิศผานส่ือออนไลน

- ติดตามประเมินผลระบบ

สารสนเทศมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล รวมถึงระบบ
จัดเก็บขอมูลท่ีมีความทันสมัย

- จัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการฯ 
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
- สมาชิกเขาใชระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสหกรณ
รอยละ 50 ของ
จำนวนสมาชิก
- สมาชิกมีความ

พึงพอใจในการใช

ระบบสารสนเทศ

ระดับมากขึ้นไป

- ลดปริมาณการใช

เอกสารอยางนอย

รอยละ 10 มีการ

ประเมินผลการบริหาร

จัดการทุกปโดยใช

ระบบท่ีพัฒนาเอง

หรือหนวยงานอื่น

ที่ไดมาตรฐาน

- มีการทดสอบการ

ใชงานของเจาหนาท่ี

ดานสารสนเทศ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ

1. บุคลากรมีศักยภาพใน

การปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

สหกรณ
1.1 พัฒนาศักยภาพของฝาย
บริหารและฝายจัดการ

1.2 มีการศึกษาดูงาน ประชุม 
อบรม สัมมนา พบปะแลกเปล่ียน

เรียนรู ระหวางเครือขาย

4. แผนงานพัฒนา
บุคลากร

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติงานเพื่อ
ทบทวนแผนกลยุทธและติดตาม

แผนงานประจำป

- มีบุคลากรผานการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอยางนอย

รอยละ 30 ตอป
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เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2561 โครงการ/กิจกรรม/แนวทาง ดัชนีชี้วัด

- จัดโครงการใหความรูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะตามบทบาทหนาท่ี
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ี
ของตนเองอยางถูกตอง มีความ
รับผิดชอบ สรางการมีสวนรวม
อยางเหมาะสม
- จัดโครงการสหกรณพบผูแทน
หนวยงาน เพื่อถายทอดความรู

ดานหลักการและอุดมการณ 

สหกรณ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับ

สหกรณ หนาท่ีของผูแทน

หนวยงาน 

- จัดโครงการศึกษาดูงาน

สหกรณออมทรัพยชั้นนำทั้งใน

และตางประเทศ

- จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม

และสมาชิกผูสนใจ

- จัดโครงการสหกรณพบสมาชิก

ตามหนวยงานตาง ๆ และ

หนวยงานที่อยูหางไกล เชน 

แพรฯ และชุมพร

- พัฒนารูปแบบและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีสหกรณใหชัดเจนและ

มีความยุติธรรม

- พัฒนาส่ิงแวดลอมและ
บรรยากาศในองคกรใหเอื้อ
ตอการปฏิบัติงานของ

กรรมการและเจาหนาท่ี

- มีการจัดโครงการ
หรือสงเขารวม
สัมมนาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
- จดัใหมีการศึกษา
ดูงานสหกรณอื่น
อยางนอยปละ 
1 สหกรณ

2. สมาชิกมีความรูสึกเปน
เจาของและมีความผูกพันกับ
สหกรณ

2.1 สรางความเขาใจใน
หลักการ อุดมการณ 

และวิธีการสหกรณแกสมาชิก

5. แผนงานการพัฒนา
คุณภาพที่ดีแกสมาชิก

- พัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิม 
จัดสวัสดิการท่ีเปนประโยชนตอ 

สมาชิกและครอบครัวสมาชิก 
ใหไดรับประโยชนครอบคลุม 

ทุกกลุมอายุ และกระจายใหทั่ว 
สมาชิกทุกคน

- มีสมาชิกมสีวนรวม

โครงการ/กิจกรรม 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

- ทบทวนการจาย
สวัสดิการและหรือ

เพิ่มสวัสดิการใหม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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2.2 เพิ่มการมีสวนรวมของ
สมาชิกในการดำเนินงาน

3. เปนองคกรที่มีการจัด
สวัสดิการใหกับสมาชิกอยาง
ครอบคลุม
3.1 จัดสวัสดิการที่ตอบสนอง
ความตองการของสมาชิกอยาง
หลากหลายท่ัวถึงและเปนธรรม

3.2 จัดกิจกรรม/โครงการ ที่

มุงเนนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

สมาชิก

- รณรงคใหสมาชิกรักการออม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 
โดยการสงเสริมการฝากเงิน 
และหรือการสะสมหุน 
- กำหนดหลกัเกณฑเงินกู เพื่อ
ไมใหสมาชิกมีภาระหน้ีหลังการ
เกษียณเกินรายได หรือชวย
ใหคำปรึกษาหรือวางแผนให
สมาชิกใชชีวิตหลังเกษียณ

อยางมีความสุขตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

- จัดสถานท่ี และส่ิงอำนวย

ความสะดวก เพื่อเปนศูนย

กลางการพบปะสมาชิก 

กลุมสมาชิก และชมรม

- จัดโครงการสงเสริมวิชาชีพ 

สุขภาพ และนันทนาการ 

สำหรับสมาชิกและครอบครัว

- จัดโครงการคายเยาวชน

สหกรณ

- มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

- จัดสรรเงินบัญชีทุนสะสม 

และงบประมาณคาใชจาย

เกี่ยวกับสมาชิกใหเพียงพอ

ที่จะจายใหสมาชิก

- มีสมาชิกไดรับ
สวัสดิการไมนอยกวา
รอยละ 10 ของสมาชิก

พันธกิจที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ

1. สรางแรงจูงใจใหสมาชิกใน

การออมเงินท้ังดานเงินรับฝาก

และการถือหุน
1.1 กำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ
ใหมใหตรงกับความตองการ

ของสมาชิก ใหสอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจ และตลาด
การเงิน
1.2 สรางแรงจูงใจและรณรงค

การเพ่ิมทุนเรือนหุนและเงินฝาก

6. แผนงานบริหารเงนิทุน

สหกรณ

- กำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

และเงินกู อัตราการจายเงิน

ปนผลและเงินเฉลี่ยคืนให
สอดคลองกับผลการดำเนินการ
ของสหกรณ

- จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม

ธุรกิจสหกรณ ไดแก รณรงค
รับสมัครสมาชิกใหม การออม 
และดานสินเชื่อ 

- ปรับปรุงระบบสินเชื่อเพื่อ
อำนวยความสะดวกแกสมาชิก 
ใหรวดเร็ว

- มีการทบทวนอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากและ
เงินกูอยางนอยปละ 
1 คร้ัง
- มีการทบทวน

หลักเกณฑเงินกู 
อยางนอยป 1 คร้ัง

- มีโครงการสงเสริม
ธุรกิจปละอยางนอย 
1 โครงการ
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2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการวางแผนทาง
การเงินแกสมาชิก
2.1 ปรับปรุงหลักเกณฑเงินกู
ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ และใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน
2.2 กำหนดรูปแบบเงินใหกูแก
สมาชิกใหตรงกับความตองการ

สมาชิกและสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารเงินทุนสหกรณ

3. รณรงค ประชาสัมพันธเพื่อ

จูงใจบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่ยังไมเปนสมาชิก

4. ประชาสัมพันธเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของสมาชิก

- ปรับปรุง/ทบทวนระเบียบ/
หลักเกณฑการใหกูแกสมาชิก 
เพื่อใหสามารถกูไดตามความ
จำเปนและตามศักยภาพของผูกู
- กำหนดหลักเกณฑใหผูกูทำ
ประกันชีวิตกลุม ประกันสินเชื่อ 
หรือฌาปนกิจสงเคราะห 
ใหครอบคลุมวงเงินกู
- ใหความรูในการบริหารเงินทุน
สหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย

- มีสมาชิกเพิ่ม
อยางนอยรอยละ 10 
ของบุคลากรท่ีไมเปน
สมาชิก
- มีสมาชิกเปดบญัชี
เงินฝากปละไมนอย
กวารอยละ 10
- สมาชิกยื่นกูแทน
การกูสถาบันการเงิน
อื่นอยางนอย 5 ราย
ตอป
- กำหนดหลักเกณฑ
ใหผูกูทำการประกัน
ชีวิตกลุม ประกัน
สินเช่ือ หรือฌาปนกิจ
สงเคราะหให
ครอบคลุมวงเงินกู
- ฝายบริหารมีความรู
ในการวิเคราะหเงินทุน

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือขายสหกรณและเอ้ืออาทรตอชุมชน

1. เปนองคกรที่เปนที่รูจัก 

และไดรับการยอมรับทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย

1.1 สรางเครือขายความ

รวมมือระหวางสหกรณ

1.2 มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม

หรือโครงการของมหาวิทยาลัย

และชุมชน

1.3 จัดโครงการเพ่ือใหสหกรณ
และสมาชิกมีโอกาสตอบแทน
สังคมและชุมชน

1.4 สรางความรวมมือและขยาย

เครือขายเชื่อมโยงกับสถาบัน
การเงินอ่ืน สหกรณออมทรัพย
อื่นในระดับภูมิภาค และสถาบัน

การเงินที่เกี่ยวของ

7. แผนงานการสราง
ภาพลักษณองคกรท่ี
โดดเดน

- บริหารจัดการสหกรณ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความ
ซ่ือสัตย สุจริต เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นจากมวลสมาชิกและ
บุคคลทั่วไป
- จัดใหมีชองทางการเปดเผย
ขอมูลขาวสารและรับฟงความ
คิดเห็น สำหรับสมาชิก กรรมการ 
เจาหนาท่ีสหกรณ และผูท่ีเก่ียวของ
และมีการสรุปผล
- สงเสริมและสนับสนุนการนำ
นวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการใหบริการ เชน 
การลดขั้นตอน ลดระยะเวลา
การใหบริการ ลดความซ้ำซอน
ของงาน จัดทำระบบบัตรคิว 
เปนตน

- เขารวมประชุม
สัมมนา และกิจกรรม
ของเครือขายปละ
ไมนอยกวา 4 ครั้ง
- ชุมชนหรือหนวยงาน 
ไดรับการสนับสนุน
ไมนอยกวา 40 ราย
ตอป
- .จัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนับสนุน
กลยุทธ อยางนอย
ปละ 1 โครงการหรือ
กิจกรรม
- มีบริการวิชาการแก
สมาชิก นักศึกษา และ
ผูสนใจปละอยางนอย
4 โครงการ
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1.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูใน
เครือขายและมีการพัฒนาการ
ดำเนินงานของสหกรณให
ทันสมัยและตอเนื่อง
1.6 มีสวนรวมในกิจกรรม
สาธารณประโยชนของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
2. มีสวนรวมและกระตุนการ
สรางจิตสำนึกการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย

ตลอดจนการคืนสูสังคม

และชุมชน

2.1 จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค

สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใหแกสมาชิก

2.2 จัดกิจกรรมและสนับสนุน

ในการอนรุักษศิลปวัฒนธรรม 

คุณธรรม จริยธรรมและ

สืบสานประเพณีไทย

- สรางความสัมพันธกับ
สหกรณอื่น โดยเฉพาะสหกรณ
ในจังหวัดเชียงใหม 
- เปนแหลงขอมูลวิชาการ
สหกรณ  ดูงานของสหกรณ
ออมทรัพยอื่น นักศึกษา 
หรือหนวยงานภายนอก
- สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน/จัดโครงการ/

กิจกรรม/หรือกำหนดแนวทาง

ชวยเหลือท่ีใหเกิดประโยชน

แกสังคม ชุมชน และพัฒนา

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

ตลอดท้ังป 

- จัดสรรเงินบญัชีทุนเพื่อ

สาธารณประโยชนใหเพียงพอ 

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ

ชวยเหลือ สวนที่เปน

สาธารณประโยชน

- สหกรณเปนสื่อกลาง
ใหสมาชิกไดรวมกิจกร
รมเพื่อสังคมและชุมชน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการ
ดำเนินการและ
เจาหนาท่ีสหกรณเขา
รวมกิจกรรมทุกคน
- มีกิจกรรมระหวาง

สหกรณทุกป

อยางนอย 

1 กิจกรรม

ประมาณการรายได และงบประมาณคาใชจาย ประจำป 2561 ดังนี้
ประมาณการรายไดประจำป 2561

หมวดรายได
ป 2560 ป 2561

คำช้ีแจงประกอบ
แผนงานเดิม รับจริง แผนงานใหม

1. ดอกเบี้ยรับ

1.1 เงินใหกูยืมและ 
เงินฝาก

79,550,000.00 82,822,771.96 88,500,000.00 ประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย
รับเงินใหกูแกสมาชิก ไดแก 

เงินกูสามัญพิเศษฉุกเฉิน เงินใหกู
แกสหกรณอ่ืน เงินฝากสหกรณอ่ืน 
เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงิน 

ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ

1.2 เงินลงทุน 350,000.00 374,219.18 600,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุน

2. รายไดอื่นๆ 250,000.00 272,643.78 150,000.00 คาธรรมเนียมแรกเขา 
คาธรรมเนียมการถอนเงินฝาก
ครั้งที่ 2 และรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมรายได 80,150,000.00 83,469,634.92 89,250,000.00
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งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2561

หมวดคาใชจาย
ป 2560 ป 2561

คำชี้แจงประกอบ
แผนงานเดิม จายจริง แผนงานใหม

1. หมวดคาใชจายดอกเบ้ีย

1.1 ดอกเบ้ียจาย 30,900,000.00 28,734,603.12 34,150,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพยพิเศษ ออมทรัพย
สะสมทรัพย ตั๋วสัญญาใชเงิน  
เงินเบิกเกินบัญชี เงินประกัน
การทำงาน และดอกเบี้ยจายอื่นๆ

รวม 30,900,000.00 28,734,603.12 34,150,000.00

2. หมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิก

2.1คาเบ้ียประกัน
ชีวิต

600,000.00 537,966.00 600,000.00 เพื่อจายสมทบคาเบี้ยประกันชีวิต
กลุม ป 2561 ใหกับสมาชิกเทากับ
ความคุมครอง 100,000 บาท

รวม 600,000.00 537,966.00 600,000.00 

3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

3.1 เงินเดือนและ 
คาจาง

2,950,000.00 2,919,097.74 3,200,000.00 เพื่อจายเงินเดือนเจาหนาท่ี
สหกรณ 8 อัตรา

3.2 เงินสมทบกอง 
ทุนประกันสังคม

80,000.00 72,810.00 80,000.00 เพื่อจายสมทบกองทุนประกัน 
สังคมของเจาหนาท่ีสหกรณ รวม 8 
คนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน
และจายเขากองทุนเงินทดแทนใน
อัตรารอยละ 0.2 ของเงินไดทั้งป

3.3 เงินประจำ  
ตำแหนง

72,000.00 72,000.00 72,000.00 เพื่อจายเงินประจำตำแหนงให
ผูจัดการ และหัวหนาฝาย

3.4 เงินสมทบกองทุน
สำรองเล้ียงชีพ

330,000.00 321,103.00 352,000.00 เพื่อจายสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพของเจาหนาท่ีรวม 8 คน 
ในอัตรารอยละ 11 ของเงินเดือน

3.5 เงินเพิ่มพิเศษ 55,000.00 47,760.00 55,000.00 เพื่อจายเงินเพิ่มพิเศษแก
เจาหนาท่ีและลูกจางสหกรณ 6 ราย

3.6 คาลวงเวลา 20,000.00 0.00 20,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทำงานของเจาหนาท่ี
สหกรณในกรณีที่มีงานเรงดวน 
นอกเหนือจากงานประจำและไม
สามารถปฏิบัติงานทันในเวลา
ทำงานปกติ
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หมวดคาใชจาย
ป 2559 ป 2560

คำชี้แจงประกอบ
แผนงานเดิม จายจริง แผนงานใหม

3.7 สวัสดิการ 
เจาหนาท่ี

100,000.00 92,776.00 150,000.00 คารักษาพยาบาลเจาหนาท่ีในสวน
ที่การประกันสังคมไมมีผลคุมครอง
คารักษา พยาบาลบุคคลใน
ครอบครัวสวนเกินจากสิทธิที่ได
รับจากหนวยงานตามกฎหมาย  
คาเลาเรียนบุตร คาชุดทำงาน
เจาหนาท่ี คาตรวจสุขภาพประจำป 
และสวัสดิการอื่นๆ

3.8 คาตอบแทนพิเศษ 80,000.00 28,882.26 0.00 เพื่อจายใหเจาหนาท่ีสหกรณที่ไม
สามารถปรับเพ่ิมอัตราเงินเดือน
ประจำป เนื่องจากรับในอัตราสูงสุด
ตามระเบียบแลว

3.9 คาครองชีพ 10,000.00 8,964.00 10,000.00 เพื่อจายใหเจาหนาท่ีสหกรณ
ที่อัตรา เงินเดือนต่ำกวา 
24,000 บาท ในอัตรารอยละ 1 
ของอัตราเงินเดือนที่ไดรับ

3.10 คาเบ้ียเลี้ยง
พาหนะ คาเชาท่ีพัก
เจาหนาท่ี

50,000.00 12,000.00 50,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย คาเบ้ียเลี้ยง/วัน
ในจังหวัด 200 บาท ตางจังหวัด 
400 บาท คาเชาท่ีพักเหมาจาย/คืน 
800 บาท จายจริงไมเกิน 1,000 บาท/
ในกรุงเทพฯ ไมเกิน 2,000 บาท 
คาพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบิน
ชั้นประหยัด หรือรถไฟไมเกินอัตรา
คาโดยสารตูนอนชั้น 2 หรือ
รถยนตไมเกินอัตราคาโดยสาร
รถประจำทาง 24 ที่นั่ง หรือพาหนะ
สวนตัวกิโลเมตรละ 5 บาท หรือ
เหมาจายภายในจังหวัดคนละไมเกิน 
300 บาท และคาใชจายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน อบรม หรือติดตองาน 

3.11 เงินชดเชย 250,000.00 286,632.74 320,000.00 เพ่ือสะสมจายตามกฎหมายแรงงาน
กรณีเจาหนาท่ีออกจากงาน

รวม 3,997,000.00 3,862,025.74 4,309,000.00
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4. หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

4.1 คาเส่ือมราคา 300,000.00 171,361.35 300,000.00 เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพย ไดแก 
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
คอมพิวเตอร รวมทั้งรถจักรยานยนต 
คำนวณเปนรอยละของราคาทุน
ตั้งแต 10-20%

4.2 คาตัดจายชอฟแวร 0.00 22,924.38 50,000.00 เปนคาตัดจายซอฟแวรคำนวณเปน
รอยละของราคาทุนตั้งแต 20%

4.3 คาซอมแซมและ
บำรุงรักษาสินทรัพย

50,000.00 8,917.00 50,000.00 เปนคาซอมบำรุงทรัพยสินวัสดุ
ครุภัณฑ และยานพาหนะตลอดจน
เครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณ 
เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.4 คาไฟฟาและ
น้ำประปา

100,000.00 69,977.00 100,000.00 เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาคาน้ำ
คาประปาท่ีใชในสำนักงานสหกรณ

4.5 คาทำความสะอาด 30,000.00 3,500.00 30,000.00 เพื่อทำความสะอาดสำนักงาน
สหกรณครั้งใหญประจำป และ
ดูแลภูมิทัศนสหกรณ

4.6 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000.00 5,190.00 20,000.00 เพื่อจายเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับพาหนะสหกรณฯ และพาหนะ

ที่ใชในการติดตองานสหกรณ

รวม    500,000.00 281,869.73 550,000.00

5. หมวดคาใชจายดำเนินงานอื่น

5.1คาเบ้ียประชุม 240,000.00 173,300.00 240,000.00 เบี้ยประชุมกรรมการและผูตรวจสอบ
กิจการประจำเดือน 12 ครั้ง รวม 
17 คนๆ ละ 500 บาท 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษา หรือ
ผูที่คณะกรรมการเชิญเขารวม
ประชุม 12 ครั้ง คนละ 500 บาท
ประชุมคณะกรรมการอ่ืนตาม
ขอบังคับคณะอนุกรรม การ 30 
ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ 400 บาท 
และผูปฏิบัติงานประชุมครั้งละ
ไมเกิน 2 คนๆ ละ 200 - 250 บาท
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5.2 คาเบ้ียเลี้ยง
พาหนะ และคาท่ีพัก
กรรมการ

60,000.00 11,834.95 60,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายเชน คาเบ้ียเล้ียง/วัน 

กรรมการในจังหวัด 300 บาท

ตางจังหวัด 500 บาท คาเชาท่ีพัก

เหมาจาย/คืน กรรมการ 1,000 บาท

จายจริงไมเกิน 1,500 บาท /

ในกรุงเทพไมเกิน 2,500 บาทและ

คาพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบินช้ัน

ประหยัด หรือรถไฟไมเกินอัตราคา

โดยสารตูนอนช้ัน 2 หรือ รถยนต

ไมเกินอัตราคาโดยสารรถประจำทาง 

24 ท่ีน่ัง หรือพาหนะสวนตัวกิโลเมตร

ละ 5 บาท หรือเหมาจายภายในจังหวัด  

คนละไมเกิน 300 บาท และคาใชจาย

อ่ืนๆ ในการเดินทางไปประชุมสัมมนา 

หรือติดตองานของกรรมการและ

ผูไดรับมอบหมาย

5.3 คาตอบแทน
ผูตรวจสอบกิจการ

40,000.00 20,000.00 40,000.00 เพื่อจายคาตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ จำนวน 2 คน ๆ ละ 20,000 
บาท

5.4 คาธรรมเนียม
ผูสอบบัญชี

50,000.00 40,000.00 50,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมวิชาชีพ
ผูสอบบัญชีสหกรณ

5.5 คารับรอง 95,000.00 73,916.00 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

400,000.00 341,724.68 430,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมใหญ 
เชนจัดทำเอกสารรายงานกิจการ
คาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง
คาของท่ีระลึกคาอาหารสมาชิก
คนละ 200 บาท คารับรองคาของ
รางวัลและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ

5.7 คาตอบแทน 92,000.00 70,400.00 92,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนตางๆ เชน
เจาหนาท่ีการเงินมหาวิทยาลัย
ผูแทนหนวยงานที่ไมไดเปน
กรรมการนักศึกษาชวยงาน 
นักศึกษาฝกงาน
เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร

5.8 คาวารสาร 
และสิ่งพิมพ

120,000.00 77,963.00 120,000.00 คาผลิตขาวสหกรณรายเดือน 
จำนวน 12 ฉบับ คาหนังสือพิมพ 
22 ฉบับตอเดือน จุลสาร 
หนังสือพิมพสหกรณ 
คาจัดพิมพขอบังคับและระเบียบ 
และส่ิงพิมพอื่นตามความเหมาะสม 
คาอุปกรณ และเอกสารจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธสหกรณ

5.9 คาไปรษณีย 
โทรเลข โทรศัพท

35,000.00 22,773.32 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 51,876.05 70,000.00 เพื่อจายเปนคาเครื่องเขียน
แบบพิมพ เชน ใบเสร็จรับเงิน 
กระดาษ กระดาษตอเนื่อง คาปากกา 
ดินสอ ฯลฯ  และใชสำหรับระบบงาน
โปรแกรมบัญชี

5.12 คาวัสดุสำนักงาน
และวัสดุสิ้นเปลือง
ใชไป

70,000.00 51,881.00 70,000.00 เพื่อจายเปนคาวัสดุสำนักงาน 
วัสดุของใชรวมถึงอุปกรณที่จำเปน
ในสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร
ผงหมึกเครื่องพิมพ คาวัสดุ
สิ้นเปลืองใชไป
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5.13 คาถายเอกสาร
และอัดสำเนา

40,000.00 17,769.00 40,000.00 เพื่อเปนคาถายเอกสารและริโซ
เอกสารตางๆ เชน วาระการประชุม
รายงานการประชุมประจำเดือน
เอกสารทางการเงินสินเชื่อ เงินฝาก
และบัญชี

5.14 คาธรรมเนียม
ธนาคารและภาษีอากร

25,000.00 14,554.58 25,000.00 เพ่ือใชจายเปนคาธรรมเนียมธนาคาร 
เชน คาธรรมเนียมเช็คคาธรรมเนียมโ
อนเงิน คาเชาตูนิรภัยธนาคารเพ่ือ
เก็บเอกสารสำคัญและเปนคาอากร

5.15 คาใชจาย
ในการพัฒนาระบบงาน

30,000.00 0.00 30,000.00 คาพัฒนาโปรแกรมท่ีใชใน
งานสหกรณ

5.16 หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหน้ีระหวางดำเนิน
คดี

0.00 183,500.00 0.00 เปนคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหนี้
ระหวางดำเนินคดี รายบริษัท 
สุทปาทัวร จำกัด คำนวณเปน
รอยละ 100  ของยอดลูกหนี้

5.16 คาใชจาย
เบ็ดเตล็ด

60,000.00 17,511.89 60,000.00 เปนคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจากการ
งานสหกรณ ไมไดอยูในหมวดท่ีตั้ง
งบประมาณไว

รวม 1,472,000.00 1,169,004.47 1,502,000.00

รวมคาใชจาย 
(หมวดท่ี 1-5)

37,469,000.00 34,585,469.06 41,111,000.00

6. หมวดครุภัณฑ

6.1 คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณ

0.00 0.00 48,000.00 เพื่อใชรองรับโปรแกรม Adobe 
Photoshop Adobe Illustrator 
Macromedia Dreamweaver

6.2 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 
2 บานเปด 3 ตู

18,000.00 11,520.00 14,000.00 เพื่อใชสำหรับเก็บเอกสารทางบัญชี

6.3 เครื่องโปรเจคเตอร 
ความสวางไมนอยกวา 
3,000 lumen 1 เคร่ือง

30,000.00 21,600.00 0.00

6.4 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 
4 ลิ้นชัก 4 ตู

28,000.00 14,480.00 0.00

6.5 เซิฟเวอรพรอมติดต้ัง 100,000.00 89,000.00 0.00

รวม 176,000.00 136,600.00 62,000.00

รวมคาใชจาย
(หมวดท่ี 1-6)

37,645,000.00 34,722,069.06 41,173,000.00

หมายเหตุ การเบิกจายใหถัวเฉล่ียจายไดทุกหมวดยกเวนหมวดครุภัณฑ



99“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 ำ กั ด

 4.4 การกำหนดวงเงินซงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2561

   
  ตามขอบังคับ ขอ 17 “วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมสำหรับ
ปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ 
 ถาท่ีประชุมยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม สำหรับปใด 
ก็ใหใชวงเงินกูยืมสำหรับปกอนไปพลาง” 
 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 เรื่องหลักเกณฑการพิจารณา
ใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงิน หรือค้ำประกันของสหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด  
จะกำหนดวงเงิน ไดไมเกิน 1.2 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ 
มีทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรอง จำนวน 441,825,865.18 บาท จึงกำหนดวงเงินกูยืม หรือค้ำประกัน ประจำป 
2561 ไดไมเกิน 530,191,038.18 บาท
 ในป 2560 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญใหกำหนดวงเงินกูยืมไวเปนจำนวน 200,000,000 บาท  
(สองรอยลานบาทถวน) 
 สำหรับป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2560 ไดมติเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เพื่อขออนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม
หรือค้ำประกัน จำนวน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) เนื่องจากปจจุบันสหกรณมีเงินฝาก
กวา 900,000,000 บาท ในขณะท่ีเงินใหสมาชิกกูกวา 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยลานบาทถวน) 
จึงจำเปนตองมีวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันใหเพียงพอตอการรักษาสภาพคลอง

   จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
 
  มติที่ประชุม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



100 Maejo University’s Thrift & Credit Co-operative Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2560

 4.5 การคัดเลือกผูสอบบัญชและกำหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจำป 2561

  ในป 2560 ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2559 ไดมีมติคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ 
แอนด แอดไวเซอร่ี จำกัด โดยนายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ประจำป 2560 และ
กำหนดอัตราคาธรรมเนียมการสอบท้ังสิ้น 40,000 บาท 
 สำหรับป 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 27 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 
2560 และครั้งท่ี 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ไดมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน
โดยพิจารณาจากหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จากผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ีรับงานพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเสนอ
ตอที่ประชุมใหญพิจารณา จำนวน 3 ราย ดังตอไปนี้ 

ชื่อผูสอบบัญชี/ 

สำนักงาน

คา

ธรรมเนียม

เขา

ตรวจสอบ
ขอมูลการปฏิบัติงาน

1. น.ส.วีรณา  ติรณะประกิจ

สำนักงาน เอสพีวี 

แอคเคานทแอนดออดิท

เลขทะเบียน  10523

60,000 4 คร้ังตอป -  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป ตามรูปแบบท่ีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณกำหนด และนำเสนอการตรวจสอบระหวางป  

การเสนออนุมัติงบการเงินสำหรับป เขารวมประใหญสามัญ

ประจำป  และใหคำแนะนำตามที่เห็นสมควร 

- ระยะเวลาในการนำเสนอผลงานการตรวจประจำป ภายใน 

20 วันทำการนับแตวันที่ไดรับขอมูลตาง ๆ ครบถวน

-  ในป 2561 ผูสอบบัญชีสหกรณไดรับงานสอบบัญชี จำนวน 

1 สหกรณ

2. น.ส.สุนิศา  แซแต

สำนักงานเจริญพรการบัญชี

เลขทะเบียน  10318

50,000.00 อยาง

สม่ำเสมอ

- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  ทั้งนี้ จะสงสำเนาเพื่อ

กรมตรวจบัญชีสหกรณรับทราบดวย และรายงานการสอบ
บัญชีประจำป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด และให

คำแนะนำตามที่เห็นสมควร

- ระยะเวลาในการนำเสนอผลงานการตรวจประจำปไมไดระบุ

-  งานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณ
ไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด

- มีประสบการณ ไดแก สอ.ตชด. 33, เครดิตยูเนี่ยนครู
ดอยสะเก็ต เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนเพิ่มพูนทรัพย และ

เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี
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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 ำ กั ด

ชื่อผูสอบบัญชี/ 
สำนักงาน

คา
ธรรมเนียม

เขา
ตรวจสอบ

ขอมูลการปฏิบัติงาน

3. นายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ
บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิว
เอฟแอนด แอดไวเซอร่ี จำกัด
เลขทะเบียน 10491

45,000.00 4 คร้ังตอป
คร้ังละ

ไมนอยกวา 
2 วันทำการ

- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
กำหนด
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป รายงานการสอบ
บัญชีประจำป ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 
- งานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณ
ไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด

- ผูสอบบัญชีและผูชวยสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามที่

ประกาศนายทะเบียนสหกรณกำหนด

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

โดย นาย/นาง/นางสาว................................................................... เปนผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับป 2561 

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

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

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

  เพื่อแกไขขอบังคับสหกรณ ตามหนังสือสหกรณจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0010/ว.938 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2560 แจงแนวทางการกำหนดขอบังคับเก่ียวกับผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จึงขอเสนอแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2544 เฉพาะบางขอความ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมแลว ตามรายละเอียดที่แสดงเปรียบเทียบพรอมทั้งเหตุผลประกอบ ดังตอไปนี้

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล

ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา
การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เก่ียวของกับ
สหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร 
หรือผานการทดสอบดานความรูความสามารถ
ตามเกณฑที่สหกรณกำหนด
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
หรือผูซึ่งดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได

ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ 
ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร 
การสหกรณ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ 
และมีคุณสมบัติ เปนผู ผ านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลกัษณะ
ตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ จำนวนสองคน หรือหน่ึง
นิติบุคคลเปนผู ตรวจสอบกิจการสหกรณ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
หรือผูซึ่งดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณ
เปนผูตรวจสอบกิจการไมได
ขอ 101/1 ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบ
กิจการ ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศ
รับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือก
ผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนกำหนด 
แลวนำเสนอช่ือผูตรวจสอบกิจการท่ีผานการ
คัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธีลง
คะแนนลับ และใหผูไดรับเลือกต้ังท่ีมีคะแนนสูงสุด 
(ตามลำดับตามจำนวนท่ีกำหนดในขอ 101) เปน
ผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันให
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ได
รับเลือกต้ังลำดับคะแนนรองลงมา เปนผูตรวจสอบ
กิจการสำรอง จำนวนสองคน กรณีผูตรวจสอบ
กจิการไดพนจากตำแหนง ดวยเหตตุาม ขอ 102/1 
(2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสำรอง
ปฏิบัติงาน ไดทันทีเทาระยะเวลาท่ีผูตรวจกิจการ
คนเดิมคงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการใหม

เพื่อปฏิบัติตาม
หนังสือแนะนำจาก
สำนักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม 
เรื่องแจงแนวทาง
การกำหนด
ขอบังคับเกี่ยวกับ
ผูตรวจสอบ
กิจการสหกรณ 
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล

ขอ 102 การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนด
เวลาสองป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกำหนด
เวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ
คนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติ
หนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไป
นั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำ

ขอ 102 การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนด
เวลาสองป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกำหนด
เวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
คนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ คนเดิมปฏิบัติ
หนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไป
นั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำ
ขอ 102/1 การพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตำแหนง เพราะ
เหตุอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือยื่นตอ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณแลวแตกรณี
(๔) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอน
ผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหนงท้ังคณะ หรือราย
บุคคล
  นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณกำหนด

ขอ 103. อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบ
การดำเนินงานท้ังปวงของสหกรณ ซึ่งรวมทั้ง
ในขอตอไปน้ี คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน
และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน และหนี้สิน
ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและ
ขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของ
การดำเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ 
เพื่อประเมินผล และอาจใหขอแนะนำแก
คณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและ
เจาหนาท่ีของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ  และ
ทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่
ของสหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ 
หลักประกัน

ขอ 103 (1) – (5) คงเดิม



104 Maejo University’s Thrift & Credit Co-operative Limited

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2560

ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไข เหตุผล

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ
การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำป
ของสหกรณ
(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอบังคับ  ระเบียบ มติ ตลอดจนคำส่ังตาง ๆ 
ของสหกรณ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎหมาย  ขอบังคบั 
ระเบียบ  มติ และคำส่ังของสหกรณ หรือ
กิจการอื่น ๆ  เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนิน
กิจการของสหกรณ
ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบประจำเดือนตอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราว
ถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบประจำปตอ
ที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจง
เปนหนังสือใหคณะกรรมการดำเนินสหกรณ
แกไข โดยมิชักชา ผูตรวจสอบกิจการอาจ
เสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองน้ันดวย
ก็ได

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ หรือกิจการ
อื่น ๆ  เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของ
สหกรณ
การตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของ
สหกรณผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณกำหนด

ขอ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให
ผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนและประจำป รวมทั้งขอสังเกต
ขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวม
ประชุมเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจำเดือนตอ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำ
เดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย
กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่
อาจกอนใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของ
สหกรณอยางรายแรง หรือสหกรณมีการปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ 
หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชมุหรือคำสั่งของสหกรณจน
กอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณ
อยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการ
แกไข และใหจัดสงสำเนารายงานดังกลาวตอ
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สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงาน
สหกรณจังหวัดที่กำกับดูแลโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และสำเนารายงานผลการ
แกไขและผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ
ตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ สำนักงาน
สหกรณจังหวัดที่กำกับดูแล

ขอ 104. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ  
หากผูตรวจสอบกิจการตรวจพบขอบกพรอง
ของสหกรณ ตองแจงใหคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบเพ่ือแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจสอบ
กิจการตองรับผดิชอบชดใชคาเสียหาย อันจะ
เกิดแกสหกรณดวยเหตุอันไมแจงน้ัน

ขอ 104. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ 
กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ี หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณ
ไดรับความเสียหายผูตรวจสอบกิจการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือ
หากตรวจพบขอบกพรองของสหกรณตองแจง
ใหคณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว
ผู ต รวจสอบกิจการต อ งรั บผิ ดชอบชดใช
คาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจง
นั้น
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ
ใหเปนไปตามมติที่ประชุมใหญ
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 4.7 การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของสหกรณ

   
  ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี ที่ กษ 0404/ว 38 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 ไดกำหนดวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูลวา การใหสมาชิก
สามารถเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินจากระบบได เพ่ือใชเปนเอกสารหลักฐานอางอิงและตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลการทำธุรกรรมกับสหกรณ ถือเปนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
 บัดน้ี สหกรณไดพัฒนาระบบ Maejo Co-op E-manage สมาชิกสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกได อาทิเชน 
ทุนเรือนหุน เงินฝาก เงินกู ภาระค้ำประกัน ผูค้ำประกัน ดูหรือเรียกพิมพรายงาน เงินปนผล และเฉลี่ยคืน
ยอนหลัง 3 ป รวมถึงสมาชิกดูหรือเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินยอนหลัง 12 เดือน 
 ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 27 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 
จึงไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 เพื่อยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินระบบเดิม 
ทั้งนี้ เม่ือประชุมใหญฯ อนุมัติใหทำธุรกรรมการทางอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2561 
จะไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินสด และสหกรณฯ และ
จะถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเมื่อนายทะเบียนสหกรณรับทราบแลว

   จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระท่ี 6
เรื่อง การเลือกตั้ง

 6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2561 

  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ขอ 74 วรรคหนึ่ง กำหนดเวลา
อยูในตำแหนงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
  เม่ือครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการการชุดใหม แตตองไมเกิน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ

  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงครบวาระในป 2560 มีจำนวน 7 คน 
ดังตอไปนี้
  1.  รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ประธานกรรมการ ลาออกระหวางป  
ซึ่งครบวาระ 2 วาระติดตอกันคราวเดียวกัน

  2. กรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ และไดอยูในตำแหนง2วาระติดตอกัน ไดแก
   1. อาจารยสุระพงษ  เตชะ ผูแทนหนวยงานคณะสถาปตยกรรมฯ
   2. นางจรรยา  ภูคำวงค ผูแทนหนวยงานคณะเทคโนโลยีการประมงฯ

  3. กรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระ และไดอยูในตำแหนงครบ 1 วาระ ไดแก
   1. อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล ผูแทนหนวยงานคณะสัตวศาสตรฯ
   2. นางเยาวภา  เขื่อนคำ ผูแทนหนวยงานสำนักหอสมุด
   3. นางอรทัย  ใจปอ ผูแทนหนวยงานวิทยาลัยบริหารศาสตร

   4.  นายประพันธ  ศิริ ผูแทนหนวยงานสำนักงานวิจัยฯ

  สำหรับในป 2561 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเปน

คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 สหกรณไดประกาศรับสมัครสมาชิก
เพื่อทำหนาท่ี ในวาระคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28/2561 ดังนี้
  1. ตำแหนงประธานกรรมการ 1 คน มีผูสมัคร ไดแก  
   หมายเลข 1     นางศรีอนงค  ใครมา 

  จึงขอเสนอผลการรับรอง
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  2. ตำแหนงกรรมการดำเนินการ 6 คน มีผูแทนหนวยงานไดรับการสรรหาในปน้ี จำนวน 15 คน 
(ครบวาระ 14 คน และแทนผูแทนหนวยงานท่ีลาออก 1 คน) กับผูแทนหนวยงานท่ียังอยูในวาระอีก 1 คน รวมเปน 
16 คน  (ไมมีสิทธิรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 2 คน แจงความประสงคจะทำหนาท่ีผูแทนหนวยงานเทาน้ัน 7 คน) 
ดังน้ันจะมีผูแทนหนวยงานท่ีมีสิทธิรับการเลือกต้ัง 7 คน เพ่ือเลือกต้ังเปนกรรมการ จำนวน 6 คน 

  คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงขอเสนอผลการนับคะแนน ดังนี้
  หมายเลข 1 นางกนกพร  นันทดี ไดคะแนน.................................
  หมายเลข 2 นายพงษพิพัฒน  ราชจันทร ไดคะแนน.................................
  หมายเลข 3 นายอุนเรือน  ขยัน ไดคะแนน.................................
  หมายเลข 4 นางบุษบา  กาหล ไดคะแนน.................................
  หมายเลข 5 นางเยาวภา  เขื่อนคำ ไดคะแนน.................................
  หมายเลข 6 นางอรทัย  ใจปอ ไดคะแนน.................................
  หมายเลข 7 ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศิลมั่น ไดคะแนน.................................

  จึงขอใหที่ประชุมใหญรับรองผลการเลือกตั้ง

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

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

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

 6.2 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ
  ตามระเบียบสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2560 ผูตรวจสอบกิจการ ตองมี
คุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559 และตองเปนผูท่ีมี
ความรู ความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ การบริหารจัดการ 
และเศรษฐศาสตร เปนตน โดยกำหนดไว 2 คน เทากับจำนวนท่ีเห็นชอบในท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2559 
และใหมีวาระดำรงตำแหนงสองป ทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ
คนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงออกไปน้ัน อาจไดรับเลือกอีกได
  ในป 2561 สหกรณไดกำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการ 2 คน และกำหนดวาระการดำรงตำแหนง
คราวละ 2 ป ทางบัญชี ตามขอบังคับสหกรณ มีผูสมัคร 2 คน  ดังนี้
  หมายเลข 1    ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก  สังขแกว 
  หมายเลข 2    นายประยูร  ปนธิ

 จึงขอเสนอผลการรับรอง

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

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

....................................................................................................................................................................
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 6.3  แตงต้ังคณะกรรมการเลือกตั้ง 
  ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดำเนินการ 

พ.ศ. 2559 

  ขอ 17 ใหประชุมใหญแตงตั้งคณะกรรมการเลือกต้ัง จำนวน 5 คน เพื่อดำเนินการใหไดซึ่ง

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ในคราวถัดไป

  ดังน้ัน จึงขอใหที่ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง เพื่อทำหนาที่ใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดที่ 29/2562 รวมถึงดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2561 และดำเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้

  1. เปนหรือเคยเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับผูอำนวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ

  2. เปนหรือเคยเปนที่ปรึกษาสหกรณ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ หรือ

  3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

  4. ตองไมเปนผูสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการในคราวน้ัน

  5. สามารถมาปฏิบัติงานโดยไมมีปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ประจำ

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติที่ประชุม

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

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

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

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

  5. ............................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 7
เรื่อง วาระอ่ืนๆ

 ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 น้ี ไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกทานดวยดี ทางคณะกรรมการ

ดำเนินการจึงไดจัดรางวัล  เพ่ือเปนการสมนาคุณแกสมาชิก  ดังน้ี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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