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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแมโจ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.จำเนียร ยศราช)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด เปนองคกรที่เปนสวัสดิการใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
แมโจ ในการสงเสริมใหสมาชิกรูจักประหยัด รูจักการออม และเปนแหลงเงินกูใหแกสมาชิกเพื่อนำไปใชจายเมื่อเกิด
ความจำเปน ซึ่งอำนวยใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสสรางอนาคต อีกทั้ง เปนองคกรที่สงเสรมิการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกผานการดำเนินงานของสหกรณ ดังนั้น จะเห็นไดวาการที่สหกรณไดสรางประโยชน
ใหเเกสมาชิกและชุมชน เปนเรื่องที่ดีที่นาสนับสนุนใหัเกิดขึ้นอยางสม่ำเสมอและตลอดไป

 ในโอกาสที่สหกรณฯ จะจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เพื่อรายงานใหสมาชิกไดทราบถึงผลการ
ดำเนินงานและกิจการตาง ๆ  ของสหกรณ ในนามของมหาวิทยาลัยแมโจ ผมขอแสดงยินดี และชื่นชมในผลการดำเนินงาน 
และความสำเร็จของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด มีความเจริญกาวหนาดวยความมั่นคงอยางตอเนื่องมา
โดยตลอด

 สุดทายนี้ ผมขออำนวยพรใหสหกรณออมทรัพย มีความเจริญรุงเรืองอยางตอเนื่อง บรรลุวัตถุประสงคและ
จุดมุงหมายอันดีงาม เปนแหลงเงินทุนที่มั่นคงของสมาชิก และแสวงหาโอกาสที่จะมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
แมโจ ใหกาวหนัา และเปนตนแบบของสหกรณออมทรัพยที่นาเชื่อถือตลอดไป

ชวยศาสตราจารย ดร จำเนียร ยศ
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สารจากประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด

เรียน เพื่อนสมาชิก ที่เคารพ

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดดำเนินกิจการถึงป พ.ศ. 2561 เปนปที่ 28 การบริหารของ
คณะกรรมการดำเนินการ ในรอบปที่ผานมา ยังคงไดรับผลกระทบและมีอุปสรรค ทางดานเศรษฐกิจการเงินและ
ขอกฎหมายบางประการ อาทิเชน สหกรณไมสามารถรับฝากเงินจากกองทุนตาง ๆ อยางไรก็ตาม ขณะนี้ที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบใหประกาศใชรางพระราชบัญญัติฉบับใหม ซึ่งจะมผีลทำใหสหกรณสามารถรับฝากเงิน
เพิ่มจากกองทุนตาง ๆ ไดหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน คณะกรรมการดำเนินการมีความมุงมั่นที่จะทำ
ใหการลงทุนหรือการนำเงินไปกอประโยชนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนกลับมาสูสมาชิกใหไดมากที่สุด ดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และคำนึงถึงความเสี่ยงทุก ๆ ดานที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมุงเนนการรักษาประโยชนของสหกรณ และละเวน
ความเสี่ยงตาง ๆ ภายใตขอบังคับ ระเบียบ เเละแผนงานที่กำหนด สงผลใหสหกรณไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพย
คุณภาพมาตรฐาน จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสหกรณผานมาตรฐานสหกรณออมทรัพยที่มี
การบริหารจัดการ “ระดับดีเลิศ” จากกรมสงเสริมสหกรณ

 สำหรับผลการดำเนินงานในรอบป 2561 ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ปรากฏผลใกลเคียง
กับแผนงานและเปาหมายที่วางไว มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งจะเอื้อประโยชน แกสมาชิกทั้งในดานการจัดสรรกำไรสุทธิ
เปนเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ ไดอยางที่คาดหวังไว

 ในโอกาสนึ้ ในนามของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลกจงบันดาลใหสมาชิกทุกทานพรอมครอบครัว มีความสุข สมหวัง ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจมใสตลอดไป

(นางศรีอนงค  ใครมา)
ประธานกรรมการ
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ผศ.ดร.จำเนียร   ยศราช

รศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ

ศ.(พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย

ผศ.พรศักดิ์  โพธิอุโมงค

ดร.ม.ร.ว.เจริญสุข  สุขสวัสด์ิ

ผศ.ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ

ผศ.สุภร  เกตุวราภรณ

อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล

ผศ.ดร.พิสุทธ์ิ  เนียมทรัพย

ผศ.ดร. พิมพชนก สังขแกว นายประยูร ปนธิ นายวรศักดิ์ หงษสุวรรณ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาอาวุโส

ผศ.ดร.จำเนียร   ยศราชำ ีี

ที่ปรึกษาอาวุโสที่ปรึกษาอาวุโส

.(พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย

ศ.ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ

ผู้ตรวจสผู้ตรวจส

ผศ.ดร. พิมพชนก สังขแกว

สุขสวัสด์ิ

อุโมงค อ

ผู้สผู้ส

ภรณ

ที่ปรึกที่ปรึก

ผศ.สุภร  เกตุวราภ ดร.ม.ร.ว.เจริิญสุข  สุ

กษากษา

ภคากจิผศ.ดร.กชพร  ศิริโภ

สอบกิจการสอบกิจการ

ผศ.พรศักดิ์์์์  โพธิอุ

ยูร ปนธินายประ ายวรศักดิิ์์์์์ หงษสุวรรณนา

มทรัพยผศ.ดร.พิสุทธ์์์์์์ิิ  เนียม

ธินศิริกุลอาจารย ดร.วินัย  โยธิ

สอบบัญชีสอบบัญชี

คคคค่่าาาาานนนนิิิิยยยยยยยยมมมม :
คคงง โปร่งใส

ซื่ออสสัต
ย์ มั่นคค

ส บริการปรระะททับใจ



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
ชุดที่ 28 ประจำปี 2561

นางศรีอนงค  ใครมา

รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
ร

นายพงษพิพัฒน ราชจันทร

ผศ.พาวิน มะโนชัย

ผศ.ดร.นิโรจน สินณรงค

นางสาวภัคจิรา วิจิตร

ผศ.ดร.ทัดพงศ อวิโรธนานนท

ผศ.ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ

อาจารยชัช พชรธรรมกุล

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการ

นงค  ใครมา
นกรรมการ 

ภััคจิิรา วิจิตร
รัญญิก

งศ อวิโรธนานนทธนานนศ อวิโรธ
รรมมมมมกาาร

พัันธ โอสถาพันธุ
รรมการ

ผศ.ดร.ประพ
กร

ชัช พชรธรรมกุล
รรรรรมมการ

อาจารยชั
กก

นายพงษพิพััฒน ราชจันทร
เลขานุการกา

นางสาวภัั
เหรั

ผศ.พาวินาวิพาวิน มพาวิน มะโววน มะโนชัยชัย
กกรรมกกาารรกกา

ผศ.ดร.ทัดพงงพงผศ.ผผศ.ดร.ทัดพศ.ดร.ทดพดผศ.ดรผศ
กรกรก

รศ.ดร.จำเนียร บุญมาก
รองประธานกรรมการคนที่ 1

ุ

นางศรีอน
ประธาน

ผศ.ดร.นิโรจน สินณรงค
รองประธานกรรมการคนที่ 2
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ผศ.ไพโรจน ศิลมั่น

นายสุมิตร ชัยเขตร

นางเยาวภา เข่ือนคำ

นางบุษบา กาหล นายอุนเรือน ขยัน

นางอรทัย ใจปอ

อาจารยสุระพงษ เตชะ นางจรรยา ภูคำวงศ

อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวิชัย

นางสาวนิวัติ ชางซอ

นางกนกพร นันทดี

นางสาวปาณิสรา มีคุณ ทุนเหลือ

นายนักรบ กลัดกลีบ

นางสาวดวงดาว อุตรสัก

อาจารยภาคศิริ ทองเสน

นางสาวณัฎทญา ภิรอด

ผู้แทนหน่วยงาน

อาจารยสุระพงษ เตชะ

อาจารยอุทัยวรรณ ศรีวิชัย นางส

นายสุมิตร ชัยเขตร
กรรมการ

ผู

ผศ.ไพโโโรจน ศิลมั่น
กรรมการ

นางสาวนิิวัััติิ ชางซอ

ุ นันทดี

าคศิิริ ทองเสน

นเรืือน ขยัน
รรมการ

รทัััย ใใใจปอ
รรมการ

ฎทญา ภิรอด

คำวงศนางจรรยา ภูคำู นางกนกพร น

มีีคุณ ทุนเหลือสาวปาณิสรา อาจารยภา

บุษบา กาหล
กรรมการ

หน่วยงาน

นางบ
ก

ผู้แทนห

นายอุ
ก

ยาวภา เขื่อนคำ
กรรมกกกกาาาารรรร

นางเย นางอ
กร

 กลัดกลีบนายนักรบ นางสาวณััฎ

ู อุตรสักนางสาวดวงดาว อุ

คคคค่่าาาาานนนนิิิิยยยยยยยยมมมม :
ใส บริการปรระะททับใจจ

ซื่ออสสัต
ย์ มั่นคคงง โปร่งใ

คค



นางจิรนันท  คำซอน

นางสุภาวดี  แสนวิชา
ห

นางอุไร  ทับทอง

นางพัสราภรณ  ทองอุน

นางสุภาพร  จุลปานนท
ห

นางสาวณิภาวรรณ  ชุมวงค

นางอภิญญา  พวงมาลัย

นางจินตนา นันทนาสิทธิ์

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัดอมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

หั

นาสิทธิ์

ญา  พวงมาลัย
นาที่การเงิน

นันท  คำซอน
ที่ธุรกรรมสินเชือ่

นางจิรน
เจาหนาที

นางพัสราภรณ  ทองอุน
เจาหนาที่สินเชื่อ

นางอภิญญ
เจาหน

างสาวณิภาวรรวณิภาวรรวรรณวรรนางสสานางส ณ  ชุมวงคมวณ งค
จาหนาที่บัญชีี่บั ชบััญทบญบบบบญัับััญเจาหนาที ชีช

นางอุไร  ทับทอง
พนักงานบรริกกาารร

นางสุภาพร  จุลปานนท
หัวหนาฝายบัญชี และธุรการ

นางจินตนา นันทน
ผูจัดการ

หัวหนาฝายการเงิน และสินเชื่อ
นางสุภาวดี  แสนวิชา

หัวหนาฝายการเงิน และสิน
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เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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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

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 1.1 กลาวตอนรับสมาชิกและแนะนำผูเขารวมประชุม

  นางศรีอนงค  ใครมา ประธานกรรมการ ไดแนะนำผูเขารวมประชุม ไดแก ............................................. 

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

  จากน้ันไดแนะนำท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ ท่ีปรึกษาอาวุโส ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ผูแทนหนวยงาน  

ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ และเจาหนาท่ีสหกรณ  ประกอบดวย

  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส และที่ปรึกษา
  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จำเนียร ยศราช ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  2. ดร. หมอมราชวงศเจริญสุข  สุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษาอาวุโส
  3. ศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย ที่ปรึกษาอาวุโส
  4. ผูชวยศาสตราจารยสุภร  เกตุวราภรณ ที่ปรึกษาอาวุโส
  5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสุทธิ์  เนียมทรัพย ที่ปรึกษาอาวุโส
  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ ที่ปรึกษา
  7. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ที่ปรึกษา
  8. อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล ที่ปรึกษา
  9. ผูชวยศาสตราจารยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค ที่ปรึกษา

  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28
  1. นางศรีอนงค  ใครมา ประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก รองประธานกรรมการคนที่ 1 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค รองประธานกรรมการคนที่ 2
  4. นายพงษพิพัฒน ราชจันทร เลขานุการ
  5. นางสาวภัคจิรา  วิจิตร เหรัญญิก
  6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ กรรมการ
  7. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย กรรมการ
  8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท กรรมการ
  9. อาจารยชัช พชรธรรมกุล กรรมการ
  10. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศิลมั่น กรรมการ
  11. นางเยาวภา  เขื่อนคำ กรรมการ
  12. นางอรทัย  ใจปอ กรรมการ
  13. นายสุมิตร  ชัยเขตร กรรมการ
  14. นางบุษบา  กาหล กรรมการ
  15. นายอุนเรือน  ขยัน กรรมการ
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  ผูแทนหนวยงาน

  1. อาจารยสุระพงษ  เตชะ คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดลอม

  2. นางจรรยา  ภูคำวงค คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

  3. นางสาวดวงดาว  อุตรสัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

  4. อาจารยภาคศิริ  ทองเสน คณะศิลปศาสตร

  5. นางกนกพร  นันทดี คณะผลิตกรรมการเกษตร

  6. อาจารยอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร

  7. นางปาณิสรา  มีคุณ ทุนเหลือ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ

  8. นายนักรบ  กลัดกลีบ วิทยาลยัพลังงานทดแทน

  9. นางสาวณัฎทญา  ภิรอด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

  10. นางสาวนิวัติ  ชางซอ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

  ผูตรวจสอบกิจการ

  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก  สังขแกว ผูตรวจสอบกิจการ

  2. นายประยูร  ปนธิ ผูตรวจสอบกิจการ

  ฝายจัดการ

  1. นางจินตนา  นันทนาสิทธิ์ 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 การประชุมใหญของ

สหกรณจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะถือเปน

องคประชุม

  “ในเดือนธันวาคม 2561 มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,498 คน ขณะนี้ ไดมีสมาชิกลงทะเบียนและเขา

ประชุมจำนวนไมนอยกวาจำนวนตามขอบังคับสหกรณแลว จึงถือวาเปนองคประชุม”
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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

 1.3 ความคืบหนาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ

  สหกรณฯ ไดรับหนังสือจากชุมนมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด สาระสำคัญรางพระราชบัญญัติ

สหกรณ ฉบับแกไขเพิ่มเติม วา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดลงมติเห็นชอบการประกาศใชพระบัญญัติสหกรณเปน

กฎหมาย  โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีและนำขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อประกาศใชเปนกฎหมายภายใน ๖๐ วัน หลังลงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 46(5) กำหนดใหสหกรณสามารถรับฝากเงินจาก

  (๑) สมาชิก

  (๒) สหกรณอื่น

  (๓) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ันไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณ

   ผูรับฝากเงิน

  (๔) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลน้ันเปนสมาชิกของสหกรณ

   ผูรับฝากเงิน

  จะมีผลทำใหสหกรณสามารถรับฝากเงินเพิ่มจากกองทุนตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยได ตามสรุปราง

พระราชบัญญัติสหกรณ ซึ่งผานการลงมติสภานิติบัญญัติในขอ ๑๕



ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
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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

ระเบียบวาระที่ 2
2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560

- สำเนา -
รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2560
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด

วันศุกรที่ 26 มกราคม 2561
ณ หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร

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

 ผูเขาประชุม 
  - สมาชิกสหกรณ จำนวน 1,021 ราย (จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,455 ราย)
  - ผูสมัครใชบริการ จำนวน 2 ราย (จากจำนวนผูสมัครใชบริการทั้งสิ้น 3 ราย)

 ผูเขารวมประชุม
 1. นายสมพงษ  สวุรรณศรี ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 4
 2. นายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ ผูสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟแอนด แอดไวเซอรี่ จำกัด
 3. นางสาวรฤชล  วรรณขาว ผูชวยผูสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟแอนด แอดไวเซอรี่ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.19 น.
 เม่ือสมาชิกสหกรณฯ ไดลงลายมือช่ือเขารวมประชุมและครบองคประชุมแลว ไดมีพิธีเปดการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2560 โดยมีอาจารยรชฎ  เช้ือวิโรจน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ เปนประธานในพิธี 

 จากน้ัน  อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล รองประธานกรรมการ ทำหนาท่ีแทนประธานกรรมการ ทำหนาท่ีประธาน
ในท่ีประชุม เร่ิมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 1.1  ประธานในที่ประชุม ไดกลาวตอนรับ ผูเขารวมประชุม สมาชิก และผูสมัครใชบริการ 
    1.2  องคประชุม ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด พ.ศ. 2544 ขอ 69 การ
ประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวาหน่ึงรอยคนจึง
จะถือเปนองคประชุม

  บัดนี้ ไดมีสมาชิกมาลงทะเบียนและเขาประชุม จำนวน 1,021 คน จากสมาชิกทั้งหมด 1,455 คน 
จึงถือวาเปนองคประชุม

 มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559
 รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก  เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559 
เมื่อวันศุกรที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อใหที่ประชุมรับรอง จำนวน 11 หนา ตามเอกสารที่ปรากฏในรายงานกิจการ
ประจำป 2559 หนา 22 - 32

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559 โดยไมมีแกไข

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 3.1  รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจากสหกรณ ระหวางป 2560
  ประธานในที่ประชุม แจงวา ในระหวางป 2560 สหกรณ มีจำนวนสมาชิกเขาใหมและสมาชิกออกจาก 
สหกรณ ดังนี้
  จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2559 รวมทั้งสิ้น  1,347  คน
  ในระหวางป 2560 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก ดังนี้
  สมาชิกเขาใหมระหวางป 60  คน
  โอนสถานภาพจากผูสมัครใชบริการ    61  คน      121  คน
      รวม            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 ธันวาคม 2560    1,455  คน

  มติที่ประชุม รับทราบ

 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ ประจำป 2560 
  ประธานในที่ประชุม ไดเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำป 
2560 หนา 35 - 58 สรุปไดวาฐานะการเงินของสหกรณฯ อยูในระดับมั่นคง  มีฐานะทางการเงินและสภาพคลองที่ดี
มีทุนเรือนหุน 404.33 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52.94 ลานบาท มีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 960.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 105.04 
ลานบาท ดานเงินกูมีเงินกูคงเหลือของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 1,160.93 ลานบาท เพิ่มขึ้น 66.33 ลานบาท สิ้นปสหกรณ 
มีกำไรสุทธิ 48.88 ลานบาท 
  ในระหวางป คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27/2560 ไดดำเนินการตามแผนงาน งบประมาณ 
ซึ่งมุงเนนเรื่องคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวใหดีขึ้น ในระหวางปมีเงินทุนเหลือจากการใหกูแกสมาชิกจึงไดนำ
ไปฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด สหกรณออมทรัพยอื่น โดยเนนการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และ
มีความมั่นคงสูง ใหผลตอบแทนพอประมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ไดจัดโครงการศึกษา
ดูงานสหกรณชั้นนำ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลอันเปนประโยชนระหวางสหกรณ อยางไรก็ตาม สหกรณประสบปญหา
โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 9 - 14 พฤษภาคม 2560 จากบริษัท
ผูใหบริการไมสามารถนำผูรวมโครงการเดินทางไดครบตามจำนวน และยังไมสามารถคืนเงินจำนวนสวนตางใหสหกรณ
ได ขณะน้ี อยูระหวางการฟองดำเนินคดีกรรมการผูจัดการและบริษัท สุทปาทัวร จำกัด 
  ดานการบริหารบุคคล คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27/2560 ไดมีมติตออายุการทำงาน 
นางจินตนา  นันทนาสิทธิ์ ผูจัดการสหกรณ ครั้งที่ 2 ในป 2561 อีก 1 ป ตามระเบียบสหกรณวาดวยเจาหนาที่
และขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
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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

  ดานสวัสดิการสมาชิก ไดจัดสวัสดิการใหม ไดแก สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บปวยดวยโรครายแรง
และเรื้อรัง นอกจากนี้ สหกรณรวมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
การศาสนา ตลอดจนกิจกรรมอันเปนสาธารณะกุศลอื่น ๆ ทั้งนี้ สหกรณยังคงมีแผนงานปรับเพิ่มสวัสดิการตาง ๆ  และ
ปรับปรุงการบริการที่ดีแกสมาชิกใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  จากน้ัน นายประพันธ  ศิริ กรรมการ ไดสอบถามวา เงิน 183,500 บาท ที่ขาดหายไปจากบัญชีจะ
ทำอยางไร จะสูญหรือไม หากไมสามารถเรียกคืนจะทำอยางไรกรณีลูกหนี้ดำเนินคดีรายบริษัท สุทปาทัวร จำกัด จำนวน 
183,500 บาท ที่สหกรณตัดหนี้สูญไปจะทำอยางไร ถาไมสามารถเรียกเงินคืนได ใครจะเปนผูรับผิดชอบ
  อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล ประธานในที่ประชุม ไดใหขอมูลวา หนี้ตรงนี้ไดตั้งบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ
ไวกอนตามคำแนะนำของผูสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม ทั้งนี้ ในการเดินทางไปทัศนศึกษา
ตางประเทศ ผูเดินทางจะตองจายเองบางสวนตามสัดสวนสหกรณฯ ไมไดจายใหทั้งหมด 
  ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย รองประธานกรรมการคนที่ 1 ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในเรื่องนี้ 
เปนเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ที่เกิดเหตุที่ไมคาดคิดขึ้น หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ไดชวยกันแกไขปญหา ซึ่งจะตองรอการ
ดำเนินคดีลูกหนี้รายนี้ใหถึงที่สุดกอน
  ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ไดตอบขอซักถามแลว สมาชิกอื่น ๆ ในที่ประชุมไมมีคำถามหรือ
ขอสงสัยใด ๆ

 มติท่ีประชุม รับทราบ

 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจำป 2560
  ประธานในที่ประชุม ไดเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ สำหรับป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจำป 2560 หนา 59 – 68 

 มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา
 4.1 การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำป 2560

  นายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ ผูสอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟแอนด แอดไวเซอรี่ จำกัด 
ไดนำเสนองบแสดงฐานะการเงินสหกรณ ไดแก รายงานนายทะเบียนสหกรณ งบแสดงฐานะการเงินแสดงถึงสินทรัพย 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ งบกำไรขาดทุนแสดงถึงรายได คาใชจาย และกำไรสุทธิ และงบกระแสเงินสด แสดงถึง
แหลงเงินสดที่ไดมา และใชไปของเงินสดในสหกรณ สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการตรวจสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่น ที่เห็นวาจำเปนตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกำหนด ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป 2560 หนา 70 - 84 
  จากนั้น สมาชิกไดมีการซักถามและอภิปราย ดังนี้

  1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ กรรมการ ไดสอบถามเพิ่มเติมวา กรณีลูกหนี้ถูก
ดำเนินคดีรายบริษัท สุทปาทัวร จำกัด จำนวน 183,500 บาท ที่สหกรณตัดหนี้สูญไปจะทำอยางไร ถาไมสามารถ
เรียกเงินคืนได ใครจะเปนผูรับผิดชอบ ตามขอบังคับขอ 79 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
ดำเนินการ จะตองรับผิดชอบหรือไม กรณีไปตางประเทศแตไมไดศึกษาดูงาน และทำใหเงินสูญไป 183,500 บาท 
ซึ่งตนเองไดทักทวงในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และไดมีการสอบถามไปยังหนวยงานราชการ ซึ่งมีการ
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ตรวจสอบและสอบถามคนที่ไป แตไมไดสอบถามคนที่ไมไดไป รูวาไมไดมีการศึกษาดูงาน ซึ่งสหกรณจายใหไปคนละ 
14,000 บาท และผูเดินทางออกเองคนละ 6,000 บาท ตนเองเปนเสียงสวนนอยในกรรมการ และการเดินทางในครั้งนี้ 
ทั้ง Line และ Facebook ไมมีการเผยแพรภาพถายจากผูเดินทาง จึงไมไดทราบวาใครไปหรือไมไปบาง
  2. เรื่องอายุการจัดจางผูจัดการ ตามขอบังคับกำหนดไวไมเกิน 60 ปบริบูรณ หรือไมเกินสัญญาจาง 
สวนระเบียบสหกรณฯ กำหนดไวไมเกิน 60 ป แตสามารถจางตอไปเปนป ๆ ควรแกไขขอบังคับใหสอดคลอง ใหรับได
ถึงอายุ 65 ป
  จากนั้นรองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ อดีตประธานกรรมการ ชุดที่ 27/2560 ไดให
ขอมูล ดังนี้
  1. การคัดเลือกบริษัททัวร ไดมีการพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอน แตไดมีกรรมการบางทานทำหนังสือ
ถึงหนวยงานราชการ ซึ่งไดรับหนังสือตอบกลับมาแลว แตยังไมเปนที่พอใจ การที่ตนเองตองลาออก เพื่อเปนการ
สงสัญญาณใหสมาชิกไดตระหนักในเรื่องนี้ สวนเรื่องศึกษาดูงาน สหกรณไดปฏิบัติเชนนี้มาหลายปแลว ซึ่ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ ก็มีชื่อไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ดวยแตทานสละสิทธิ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ไดมีการตรวจสอบราคาจาก 3 บริษัท และเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุด ซึ่งเปนบริษัทที่สหกรณฯ ไดใชบริการมาแลว
หลายป และไมไดคิดวา บริษัทฯ จะประสบปญหา ซึ่งจริง ๆ แลวจะสูญเสียทั้งหมด แตไดตอรองกับบริษัทฯ 
จนสามารถนำผูเดินทางไปได 24 คน  สหกรณฯ มีทุนดำเนินการมากกวา 1,400 ลานบาท แตกรณีนี้ถือวาเสียหาย
เพียงเล็กนอย ซึ่งในกลุมของทานไดทำเรื่องฟองรองตอนายทะเบียนสหกรณดำเนินการเพื่อตรวจสอบ ปรากฏวา
นายทะเบียนไดมีการตรวจสอบแลวไมมีมูลความผิด 
  2. ในเรื่องเงินสะสมพนักงาน มีคนปลอยขาววาสหกรณไมมีเงิน ใหถอนเงินฝาก นั้น หากจะมีถอนเงิน
สะสมที่ฝากไวกับสหกรณก็ยอมทำได  เงินกองทุนมหาวิทยาลัย มีประมาณ 400 - 500 ลานบาท ซึ่งมหาวิทยาลัย
ไดนำมาฝากไวตั้งแตสมัยศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.ยรรยง  สิทธิชัย และ ผูชวยศาสตราจารยสุภร  เกตุวราภรณ 
เปนประธานกรรมการ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยแมโจ เปนสมาชิกสมทบ สามารถฝากเงินกับสหกรณไดตามกฎหมาย 
ตอมาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ประสบปญหา จึงมีขอกำหนดวานิติบุคคลไมสามารถเปนสมาชิกสมทบได การที่
สหกรณยังคงรับฝากเงินมหาวิทยาลัย ยังไมเปนการทำใหเสียหาย กลับจะเปนประโยชนตอทั้งสมาชิกสหกรณและ
มหาวิทยาลัย
  3. ในเรื่องการตออายุการจัดจางผูจัดการ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ไดเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 27/2560 ใหจางผูจัดการตอไปอีก 1 ป 
  จากนั้น ผูซกัถามและสมาชิกอื่น ๆ ในที่ประชุมไมไดมีขอสงสัยซักถามเพิ่มเติม 

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำป 2560 ตามที่เสนอ

 4.2 การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2560
  เลขานุการ  ไดนำเสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2560  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมใหญ 

จำนวน 48,884,165.86 บาท (สี่สบิแปดลานแปดแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งรอยหกสิบหาบาทแปดสิบหกสตางค) ตาม
ขอบังคับของสหกรณฯ 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.   ทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 8,537,171.12 17.46

2.   คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 
     ของกำไรสุทธิแตไมเกินสามหมื่นบาท

30,000.00 0.06

3.   เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกรอยละ 6.65 ของคาหุนที่ชำระแลว 25,071,697.20 51.29

4.   เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก รอยละ 14.75 ของดอกเบี้ยเงินกู
     ที่สหกรณไดรับจากสมาชิกในระหวางป

11,231,577.54 22.98

5.   เงินโบนัสแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 
     ของกำไรสุทธิ

1,603,720.00 3.28

6.   ทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา 500,000.00 1.02

7.   ทุนเพื่อสงเสริมสวัสดิการ 800,000.00 1.64

8.   ทุนเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ 900,000.00 1.84

9.   ทุนเพื่อสาธารณประโยชน 200,000.00 0.41

10. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 10,000.00 0.02

รวม 48,884,165.86 100.00

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2560 ตามที่เสนอ 

 4.3 การอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายได - งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2561
  ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย รองประธานกรรมการคนที่ 1 ไดนำเสนอใหที่ประชุมวา สหกรณฯ 
ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision) “เปนสหกรณออมทรัพยชั้นนำระดับชาติที่เปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกและสังคมที่เปนสุข” และคานิยม (Value) “ซื่อสัตย มั่นคง โปรงใส 
บริการประทับใจ” ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 - 
2563 จึงไดกำหนดพันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังนี้ 
  พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสารสนเทศ
  พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ
  พันธกิจที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ 
  พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือขายสหกรณและเอื้ออาทรตอชุมชน
  เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจ ตามที่ปรากฏในรายงานกิจการ จึงกำหนดกรอบกลยุทธ 
(Strategy map) เปาหมาย แผนงานประจำป 2561 โครงการหรือกิจกรรมหรือแนวทาง รวมถึงดัชนีช้ีวัด เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของสหกรณ เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามแผนกลยุทธท่ีวางไว จึงขอเสนอแผนงาน และประมาณการ
รายได งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2561 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป 2560 หนา 86 - 98 
ตามที่เสนอที่ประชุม สรุปได ดังนี้ 
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  แผนงาน ประจำป 2561 โดยแบงออกเปน 7 แผนงาน ไดแก
  1. แผนงานการบริหารทั่วไป
  2. แผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  3. แผนงานบริหารจัดการสารสนเทศ
  4. แผนงานพัฒนาบุคลากร
  5. แผนงานการพัฒนาคุณภาพที่ดีแกสมาชิก
  6. แผนงานบริการเงินทุนสหกรณ
  7. แผนงานสรางภาพลักษณองคกรใหโดดเดน
  ประมาณการรายได – งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2561 สรุปไดดังนี้
  1. รายไดของสหกรณในป 2561 ประมาณการไว   89,250,000 บาท
       (แปดสิบเกาลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน)
  2. งบประมาณคาใชจาย ในป 2561 แบงเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
   2.1  หมวดคาใชจายดอกเบี้ย  34,150,000 บาท
   2.2  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก      600,000 บาท
   2.3  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่    4,309,000 บาท
   2.4  หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ      550,000 บาท
   2.5  หมวดคาใชจายดำเนินงานอื่น                           1,502,000 บาท
   2.6  หมวดครุภัณฑ          62,000 บาท
   รวมงบประมาณคาใชจายประจำป 2561  41,173,000 บาท
      (สี่สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) 
  สำหรับการเบิกจายเงินตามงบประมาณนี้  ขออนุมัติการเบิกจายใหถัวเฉลี่ยจายไดทุกหมวด  ยกเวน 
หมวดครุภัณฑ 

  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย ประจำป 
2561 ตามที่เสนอ

 4.4 การกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมและค้ำประกัน ประจำป 2561

  เหรัญญิก นำเสนอตามขอบังคับ ขอ 17 วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน  และตามประกาศนายทะเบียน 
สหกรณ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือค้ำประกัน
ของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรอง จำนวน 441,825,865.18 บาท 
จึงกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2561 ไดไมเกิน 1.2 เทาหรือเปนจำนวนไมเกิน 530,191,038.18 บาท 
  ในป 2560 สหกรณไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญใหกำหนดวงเงินกูยืมไวเปนจำนวน 200,000,000 
บาท (สองรอยลานบาทถวน) สำหรับป 2561 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2560 ไดมีมติเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน จำนวน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) จึงเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

 ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหสหกรณฯ กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2561 

จำนวน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) ดังเสนอ
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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

 4.5  การคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำป 2561
  เหรัญญิก ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ไดดำเนินการคัดเลือก
ผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณสำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ราย เพื่อเสนอ
ใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณา ตามปรากฏในรายงานประจำป 2560 หนา 100-101

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  เลือกบริษัทสอบบัญชีบีดับบลิวเอฟแอนดแอดไวเซอร่ี จำกัด โดยมี นายวรศักด์ิ 
หงษสุวรรณ เปนผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดคาธรรมเนียม
การสอบบัญชี จำนวน 45,000 บาท (ส่ีหม่ืนหาพันบาทถวน) และคัดเลือกสำนักงานเจริญพรการบัญชี โดยมี
นางสาวสุนิศา  แซแต เปนผูสอบบัญชีสำรอง

 4.6  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ
  เลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมวา เพื่อใหการบริหารงานสหกรณ ถูกตองตรงตามขอบังคับสหกรณ 
รวมถึงเพื่อใหเปนไปตามระเบียบ ตลอดจนหนังสือสหกรณจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0010/ว.938 ลงวันที่ 30 มีนาคม2560 
แจงแนวทางการกำหนดขอบังคับเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการชดุที่ 27/2560 จึงมีมติ
ใหแกไขขอบังคับสหกรณเฉพาะบางขอ ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานกิจการประจำป 2560 หนา 102-105 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายเปนระยะเวลาพอสมควรแลว จึงมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหสหกรณแกไข 
เพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ขอ 101 ขอ 102 ขอ 103 และขอ 104 ดังนี้

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การบัญชี กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร 
หรือผานการทดสอบดานความรูความสามารถ ตามเกณฑ
ที่สหกรณกำหนด
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผูซึ่ง
ดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณเปนผูตรวจสอบ
กิจการไมได

ขอ 101. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความ
สามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ 
และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับ
การรับรองหลักสตูรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมี
ลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ จำนวนสองคน หรือหนึ่งนิติบุคคล
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผูซึ่ง
ดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณเปนผูตรวจสอบ
กิจการไมได
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

ขอ 101/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 
ใหคณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผูตรวจสอบ
กิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ
ที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบ
นายทะเบียนกำหนด แลวนำเสนอชื่อผูตรวจสอบกิจการ
ที่ผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธี
ลงคะแนนลับ และใหผูไดรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด 
(ตามลำดับตามจำนวนที่กำหนดในขอ 101) เปนผู
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธาน
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลำดับ
คะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสำรองจำนวน
สองคน 
กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตำแหนงดวยเหตุตาม
ขอ 102/1 (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสำรอง
ปฏิบัติงานไดทันทีเทาระยะเวลาท่ีผูตรวจกิจการคนเดิม
คงเหลืออยู หรือจนกวาจะมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหม

ขอ 102  การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ
กิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลาสองป ทางบัญชี
สหกรณ ถาเมื่อครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

ขอ102  การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ
กิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลาสองป ทางบัญชี
สหกรณ ถาเมื่อครบกำหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้ง
ผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการ คนเดิม
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไป
นั้นอาจไดรับเลือกตั้งซ้ำ
ขอ 102/1 การพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ 
ผูตรวจสอบกิจการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
     (๑) ถึงคราวออกตามวาระ
     (๒) ตาย
     (๓) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอ
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการหรือย่ืนตอคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณแลวแตกรณี
     (๔) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู
ตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากตำแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล
     (๕) นายทะเบียนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
กำหนด
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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 ขอความที่ขอแกไข 

ขอ 103. อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ

กิจการมีอำนาจหนาท่ีตรวจสอบการดำเนินงานท้ังปวงของ
สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
    (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ   
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
    (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดำเนิน
ธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจ
ใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและ
เจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ
ในกิจการนั้น ๆ 
    (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของ
สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ หลักประกัน
    (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการ
ใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ
     (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ขอบังคับ 
ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
     (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ  
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณ ให
ผูตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
ประจำเดือนคราวถัดไป แลวเสนอผลการตรวจสอบ
ประจำปตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย
     หากพบขอบกพรองจากการตรวจสอบ  ตองแจงเปน
หนังสือใหคณะกรรมการดำเนินสหกรณแกไข โดยมิชักชา  
ผูตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไข
ขอบกพรองนั้นดวยก็ได

ขอ 103. อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบ
กิจการมีอำนาจหนาท่ีตรวจสอบการดำเนินงานท้ังปวงของ
สหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ
    (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และ
การเงิน ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ   
เพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
     (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดำเนิน

ธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพื่อประเมินผลและอาจ
ใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและ
เจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ
ในกิจการนั้น ๆ 
     (3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของ
สหกรณ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและ หลักประกัน
     (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการ
ใชจายเงินงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ
     (5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนนิการ เพือ่พจิารณาหาทางปรับปรงุ แผนงาน ขอบงัคบั
ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งตาง ๆ ของสหกรณ
     (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ 
ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ หรือกิจการอื่น ๆ  
เพื่อใหเกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณ การ
ตรวจสอบกิจการและการดำเนินงานของสหกรณ
ผูตรวจสอบกิจการตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

ขอ 103/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบ

กิจการรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนและประจำปี 
รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และ
เขารวมประชุมเพ่ือแจงผลการตรวจสอบประจำเดือน
ตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจำปตอที่
ประชุมใหญของสหกรณดวย
กรณีที่ผูตรวจสอบกิจการพบวามีเหตุการณที่อาจกอนให
เกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง 
หรือสหกรณมีการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและสหกรณอยาง
รายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแกไข และใหจัดสงสำเนา
รายงานดังกลาว ตอสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ และ
สำนักงานสหกรณจังหวัดที่กำกับดูแลโดยเร็ว
ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงาน
การตรวจสอบ และสำเนารายงานผลการแกไข และ
ผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการ ตอสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ สำนักงานสหกรณจังหวัดที่กำกับดูแล

ขอ 104. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ หากผูตรวจ
สอบกิจการตรวจพบขอบกพรองของสหกรณ ตองแจงให
คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแกไขโดยเร็ว  ผูตรวจ
สอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย   อันจะเกิดแ
กสหกรณดวยเหตุอันไมแจงนั้น

ขอ 104. ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบ
กิจการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติตามอำนาจหนาที่ 
หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุ
ใหสหกรณไดรับความเสียหายผูตรวจสอบกิจการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบ
ขอบกพรองของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบโดยเร็วผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน
การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไป
ตามมติที่ประชุมใหญ
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 4.7 การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของสหกรณ
  เหรัญญิก ไดเสนอที่ประชุมวา ตามหนังสือกรมตรวจบัญชี ที่ กษ 0404/ว 38 ลงวันที่ 16 เมษายน 
2558 ไดกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับออกใบเสร็จรับเงินของสหกรณที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผล
ขอมูลวา การใหสมาชิกสามารถเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินจากระบบได เพื่อใชเปนเอกสารหลักฐานอางอิงและตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลการทำธุรกรรมกับสหกรณ ถือเปนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง นั้น บัดนี้ 
สหกรณไดพัฒนาระบบ Maejo Co-op E-manage สมาชิกสามารถเรียกดูขอมูลสมาชิกได อาทิเชน ทุนเรือนหุน 
เงินฝาก เงินกู ภาระค้ำประกัน ผูค้ำประกัน ดูหรือเรียกพิมพรายงาน เงินปนผลและเฉลี่ยคืนยอนหลัง 3 ป รวมถึงสมาชิก
ดูหรือเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินยอนหลัง 12 เดือน 
  ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 จึง
ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 เพื่อยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินระบบเดิม 
  ทั้งนี้ เมื่อประชุมใหญฯ อนุมัติใหทำธุรกรรมการทางอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 
28/2561 จะไดพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงินสด และสหกรณฯ และ
จะถือปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเมื่อนายทะเบียนสหกรณรับทราบแลว

  ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติอนุมัติใหยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำงวดระบบเดิม โดย
สมาชิกสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินประจำงวดของตนเองไดจากระบบ Maejo Co-op E-manage ยอนหลัง 
12 เดือน เมื่อนายทะเบียนรับทราบแลว

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง ขอเสนอแนะของสำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม
  นายสมพงษ  สุวรรณศรี ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดกลาวในที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ มาตรา 46 (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมน้ัน ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน ทั้งน้ี ตามระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ การรับฝากเงินนอกเหนือจากนี้ ถือวาผิดตามหลักนิติศาสตร 
สวนหลักรัฐศาสตรนั้นจะปฏิบัติอยางไร ขึ้นอยูกับองคกรนั้น ๆ สหกรณจะปฏิบัติอยางไรเพื่อใหกระทบกับสหกรณ
นอยที่สุด ณ ปจจุบันสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด  มีทุนดำเนินงานประมาณ 1,500 ลานบาท 

เงินรับฝากประมาณ 900 ลานบาท สหกรณฯ ควรมีการวางแผนบริหารงานใหดี ใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
เพราะเงินรับฝากนั้น จะหามใหผูฝากถอนเงินไมได ในขณะเดียวกันจะบังคับใหลูกหนี้มาชำระหนี้เงินกูกอนถึงกำหนด
ระยะเวลาไมได หากสหกรณขาดสภาพคลองจะเกิดผลกระทบการพูดปากตอปากไวมาก และปจจุบันมีเทคโนโลยีชวย
ในการสื่อสารยิ่งไวมากขึ้น  จึงขอนำเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบ  

  มติที่ประชุม รับทราบ

  จากนั้น นางศรีอนงค  ใครมา ไดสอบถามเพิ่มเติมวา ในฐานะวาที่ประธานกรรมการคนใหม มี 2 เร่ือง 
ที่คิดวาสำคัญ ดังนี้ 
  1. เงินรับฝากที่มหาวิทยาลัยฝากไวกับสหกรณผิดกฎหมายหรือไม หากมหาวิทยาลัยไมอยากถอนออก 
จะสามารถฝากตอไดหรือไม
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  2. อายุการจัดจางผูจัดการ จะผิดขอบังคับหรือไม หากจะจางตอซึ่งจางมาแลว 1 ป จึงอยากถาม
สมาชิกวาถาคณะกรรมการดำเนินการตออายุการทำงานของผูจัดการ และจะทำอยางไรใหถูกตอง 
  นายสมพงษ  สุวรรณศรี ผูแทนสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดใหคำแนะนำ ดังนี้
  1. เรื่องการรับฝากจากบุคคลภายนอก มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
   1) ใหสหกรณหยุดรับฝากจากบุคคลภายนอก
   2) ใหทำหนังสือเชิญชวนผูฝากเงินที่ไมใชสมาชิก มาสมัครเปนสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบ สวน
นิติบุคคลใหสมาชิกมาฝากแทนโดยใหตกลงกันเอง ถาไมตองการเปนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ใหดำเนินการตาม
ขั้นตอนโดยแจงใหมาถอนเมื่อเงินฝากครบกำหนดเวลา 
   3) นายทะเบียนสหกรณใหสหกรณแกปญหานี้โดยเร็ว โดยใหมีการแนะนำสหกรณนั้น ๆ  แกปญหา
ในระดับหนึ่ง สวนจะตองติดคุกหรือถูกปรับเทาไรยังไมเคยมี
  2. เรื่องอายุการจัดจางผูจัดการ จะตองปฏิบัติใหชัดเจน การกำหนดระเบียบการลงมติถาทานตีกรอบ
แคบเดินไปมันอึดอัด อะไรท่ีแกไขได อะไรที่แกไขไมไดก็ตองทำ ตามขอบังคับกำหนดอายุ 60 ปบริบูรณ และตอดวย
อะไรก็จำไมได แตในระเบียบกำหนดอายุ 60 ปบริบูรณ แลวใหมีการแจงตอไปได 5 ครั้ง ถึงอายุ 65 ป ไมทราบวา 
นายทะเบียนสหกรณไดรับทราบการกำหนดระเบียบนี้หรือไม ซึ่งไมสามารถพิสูจนไดตอนนี้ การจัดจางผูจัดการตอได
หรือไม หากมีขอที่ตกลงกันไมได ทางสหกรณจะตองดำเนินการตามระเบียบที่นายทะเบียนรับทราบแลว ถือวาได
กำหนดถูกตองตามขั้นตอนแลว 
  จากนั้น สมาชิกไดมีการอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  จรรยาสุภาพ ไดกลาวเพิ่มเติมวา ขอบังคับกำหนดอายุ 60 ป
บริบูรณหรือตามสัญญาจาง ซึ่งสัญญาจางผูจัดการก็ไมไดกำหนดเวลาสิ้นสุดไว ผูจัดการเกษียณอายุตั้งแตป 2559 และ
คณะกรรมการดำเนินการไดตออายุการทำงานในป 2560 ถาที่ประชุมใหญฯ เห็นควรจะจางตอป 2561 หรือใหออก 
ประธานในที่ประชุมก็ขอความเห็นชอบที่ประชุมใหญฯ วาควรจะจางตอหรือไม 
  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ ไดกลาววา การจัดจางผูจัดการ เนื่องจากปที่ผานมา
มีผูสมัครตำแหนงผูจัดการ 1 คน และสอบไมผาน คณะกรรมการฯ จึงขอใหผูจัดการทำงานอยูตอ และเสนอใหขยาย
เวลาใหถึง 65 ป แตกรรมการบางทานทักทวงวาอายุ 65 ป มากไปหรือไม 
  3. นางศรีอนงค  ใครมา ไดขอใหที่ประชุมรับรองวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ  โอสถาพันธุ 
เปนผูกลาวคำวา “โดยเฉพาะประธานคนใหมไมมีความรู” ถึงแมวาตนเองไมไดจบการศึกษาเศรษฐศาสตรสหกรณ 

แตไดทำงานใหสหกรณมาโดยตลอด จึงมีความตั้งใจจริงอีก 8 เดือนจะเกษียณฯ จึงขออาสาเขามาทำงานใหสหกรณ 

และมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานใหสหกรณถึงแมวาจะยังไมไดกำหนดเปาหมายวาจะไปในทิศทางใด แตสมาชิกตองมี
ความเชื่อมั่นในสหกรณ ซึ่งไดความไววางใจจากสมาชิกรับเลือกใหเปนกรรมการสหกรณหลายสมัย ทำใหไดรับความรู
จากประธานกรรมการหลายรุน ดังนั้น จึงขอสัญญาวาจะตั้งใจเพื่อสหกรณเพื่อใหสหกรณยั่งยืนนานตอไป
  จากนั้น รองศาสตราจารย ดร.สมปอง  สรวมศิริ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียพร  เจรียงประเสริฐ 
ไดเสนอในที่ประชุมใหจัดจางผูจัดการตอไป และนายวิทยา เจริญอรุณวัฒนา สมาชิกไดขอใหทุกฝายยุติ และขอให

ดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
  ประธานในที่ประชุม ไดกลาวในที่ประชุมวา ขอขอบคุณความคิดเห็นจากทุกทานที่หวงใยสหกรณ สวน
ในเรื่องอายุการทำงานของผูจัดการ ในเมื่อที่ประชุมใหญมีผูเสนอใหจัดจางผูจัดการตอไป จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญฯ 
รับรอง มติของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27/2560 ที่ตออายุการทำงานของผูจัดการในป 2561 อีก 1 ป
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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

  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองการตออายุการทำงานนางจินตนา  นันทนาสิทธิ์ ตำแหนง
ผูจัดการ ในป 2561 อีก 1 ป ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27/2560 ไดมีมติไว 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง การเลือกตั้ง
 6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ชุดที่ 28/2561
  รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอำพัน ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดนำเสนอที่ประชุม เพื่อ
ใหที่ประชุมรับรองการเลือกตั้ง ดังนี้
  1. ตำแหนงประธานกรรมการ 1 คน มีผูสมัคร ไดแก หมายเลข 1 นางศรีอนงค  ใครมา จึงขอเสนอ
ที่ประชุมใหที่ประชุมรับรอง จากนั้น ไดใหสมาชิกในที่ประชุมใหญฯ รับรอง มีสมาชิกรับรองจำนวน 233 คน
  2. การเลือกตั้งกรรมการ จำนวน 6 คน จากผูแทนหนวยงานที่ไดรับการสรรหา รวม 7 คน มีสมาชิก 
1,455 คน  มาใชสิทธิ์ 1,010 คน คิดเปนรอยละ 69.42 ไมประสงคลงคะแนน 87 คน บัตรเสีย 12 คน   
  ดงัขอมูลตอไปนี้
  หมายเลข 1 นางกนกพร  นันทดี   ได 474 คะแนน
  หมายเลข 2 นายพงษพิพัฒน  ราชจันทร   ได 576 คะแนน
  หมายเลข 3 นายอุนเรือน  ขยัน   ได 625 คะแนน
  หมายเลข 4 นางบุษบา  กาหล   ได 616 คะแนน
  หมายเลข 5 นางเยาวภา  เขื่อนคำ   ได 507 คะแนน
  หมายเลข 6 นางอรทัย  ใจปอ   ได 492 คะแนน
  หมายเลข 7 ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศิลมั่น  ได 477 คะแนน
  จึงขอใหที่ประชุมใหญรับรองผลการเลอืกตั้ง 

  ที่ประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉันทรับรองการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 
  1. นางศรีอนงค  ใครมา   เปนประธานกรรมการ
  2. นายอุนเรือน  ขยัน   เปนกรรมการ 
  3. นางบุษบา  กาหล   เปนกรรมการ

  4. นายพงษพิพัฒน  ราชจันทร   เปนกรรมการ
  5. นางเยาวภา  เขื่อนคำ   เปนกรรมการ
  6. นางอรทัย  ใจปอ   เปนกรรมการ
  7. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  ศิลมั่น   เปนกรรมการ

 6.2 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 
  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดเสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบสหกรณวาดวยการตรวจสอบ

กิจการสหกรณ พ.ศ. 2560 ผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ พ.ศ. 2559  ไดกำหนดจำนวนผูตรวจสอบกิจการไว 2 คน และใหมีวาระดำรงตำแหนงสองปทาง

บัญชีสหกรณ 
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 สหกรณไดประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ มีผูสมัคร 2 คน ไดแก หมายเลข 1 ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.พิมพชนก  สังขแกว และหมายเลข 2 นายประยูร  ปนธิ จากนั้น ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ไดใหสมาชิก
ในที่ประชุมใหญฯ รับรอง มีสมาชิกรับรองจำนวน 250 คน

 ที่ประชุมใหญฯ มีมติเลือกตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก  สังขแกว และ นายประยูร  ปนธิ เปน
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ โดยมีวาระการดำรงตำแหนง 2 ปทางบัญชี ตั้งแตป 2561 - 2562 โดยกำหนด
คาตอบแทนปละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) เพื่อจายคาตรวจสอบกิจการของสหกรณ จำนวน 2 คน ๆ ละ 
20,000 บาท 

 6.3  แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 
  ประธานในที่ประชุม  เสนอตอที่ประชุมวา ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับ
การเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 ขอ 17 ใหที่ประชุมใหญแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่มี
คุณสมบัติตามระเบียบฯ ขอ 18 เพื่อทำหนาที่ตามขอ 19 ของระเบียบฯจำนวน 5 คน เพื่อดำเนินการใหไดซึ่ง 
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ในคราวถัดไป 

  ที่ประชุมใหญฯ มีมติเปนเอกฉันท แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอำพัน 
  2. อาจารย ดร.สมคิด  แกวทิพย 
  3. รองศาสตราจารย ดร.สมปอง  สรวมศิริ
  4. อาจารย ดร.วนิัย  โยธินศิริกุล  
  5. นายประคอง  ยอดหอม
 
 ระเบียบวาระที่  7 เร่ือง อื่น ๆ 

 เมื่อที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 ไดพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลวประธานใน

ที่ประชุม ไดกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดีมาตลอด ทางคณะกรรมการดำเนินการ จึงไดจัด
ของรางวัลเพื่อเปนการสมนาคุณแกสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2560 และกลาวปดประชุม

 เลิกประชุมเวลา 16.55 น.

(ลงชื่อ)             วินัย  โยธินศิริกุล        ประธานในที่ประชุม
           (อาจารย ดร.วินัย  โยธินศิริกุล)

(ลงชื่อ)  จำเนียร  บุญมาก  เลขานุการ

                 (รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก)
สำเนาถูกตอง

 (รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก)
เลขานุการ
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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

- สำเนา -
รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ณ หองประชุมขาวหอมมะลิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

 ผูเขาประชุม  
 - สมาชิกสหกรณ ลงทะเบียนเขาประชุมจำนวน 585 คน จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 
  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 จำนวน 1,485 คน
 - ผูสมัครใชบริการ  ไมมี (จากจำนวนผูสมัครใชบริการทั้งสิ้น 1 คน)

 ผูเขารวมประชุม
 1. นายสมพงษ  สุวรรณศรี ผูอำนวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 4

 เริ่มประชุมเวลา 13.09 น.
 เมื่อสมาชิกสหกรณฯ ไดลงลายมือชื่อเขารวมประชุมและครบองคประชุมแลว อาจารยชัช  พชรธรรมกุล 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแมโจ เปนประธานในพิธี เปดการประชุมฯ
 จากนั้น นางศรีอนงค  ใครมา ประธานในที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ประธานแจงเพื่อทราบ
 1.1 ประธานในที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม และสมาชิก

 1.2 องคประชุม ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด พ.ศ. 2544 ขอ 69 การประชุมใหญ
ของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะถือเปน
องคประชุม

  บัดนี้ ไดมสีมาชิกมาลงทะเบียนและเขาประชุมจำนวน 585 คน จากสมาชิกทั้งสิ้น 1,485 คน จึงถือวา 

เปนองคประชุม
 1.3 สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 มีมติรับรองการตออายุ
การทำงานของผูจัดการ ในป 2561 ดังนั้น เพื่อใหการที่สหกรณตออายุการทำงานของผูจัดการไมมีขอปญหาจนนำไปสู
การขอมติที่ประชุมใหญ และเพื่อใหสหกรณจัดจางบุคคลเปนผูจัดการไดถึงอายุ 65 ป คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 
28/2561 จึงมีมติจดัการประชุมใหญวิสามัญเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ 

 มติที่ประชุม รับทราบ

2.2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561
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ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณครึ่งป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
 รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก รองประธานกรรมการ คนที่ 1  ไดเสนอรายงานผลการดำเนินงาน 
ของสหกรณครึ่งป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งปรากฏในระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 หนา 3 
สรุปไดวาฐานะการเงินของสหกรณฯ อยูในระดับมั่นคง มีสภาพคลองที่ดีมีทุนเรือนหุน438.80 ลานบาท เพิ่มขึ้น 34.47 
ลานบาท เงนิรับฝากรวม 826.37 ลานบาท ลดลง 134.25 ลานบาท เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดถอนเงินฝากเพื่อคืนเงิน 
สะสมแกพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ จำนวน 191 ลานบาท สวนในดานเงินกู มีเงินกูคงเหลือของสมาชิก 
1,162.04 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.11 ลานบาท เนื่องจากสมาชิกเมื่อไดรับเงินสะสมคืนไดนำเงินมาปดหนี้บางสวน ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2561 มีกำไร 25.95 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรเมื่อครั้งป 2560 
 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นตอที่ประชุมวา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 สินทรัพยรวมของสหกรณ 
เมื่อเทียบกับสิ้นป 2560 ลดลงประมาณ 86 ลานบาท เนื่องจากสหกรณจายคืนเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย ทำให
ขนาดธุรกิจของสหกรณเล็กลง แตสหกรณแข็งแกรงและกระชับขึ้น เพราะภาระหนี้ของสหกรณลดลง และเมื่อเทียบกับ
ผลประกอบการของสหกรณในปที่ผานมา ณ ระยะเวลาเดียวกันนับวาใกลเคียงกัน

 มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ หมวด 9 ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 
    ขอ 94 การพนจากตำแหนงของผูจัดการ
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค ไดเสนอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ชุดที่ 28 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 
7/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ หมวด 9 ผูจัดการและเจาหนาที่
ของสหกรณ ขอ 94 การพนจากตำแหนงของผูจัดการ เพื่อใหสหกรณจัดจางบุคคลเปนผูจัดการไดถึงอายุ 65 ป 
จึงขอเสนอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2544 เฉพาะบางขอความ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่นายทะเบียนสหกรณไดรับ
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมแลว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 หนา 4 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมไดรวมกันอภปิรายเปนระยะเวลาพอสมควรแลว จึงมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหสหกรณแกไข
เพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ หมวด 9 ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ขอ 94 การพนจากตำแหนงของผูจัดการ 

ดังนี้

ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

ขอ  94.  การพนจากตำแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของ
สหกรณตองพนจากตำแหนงดวยเหตุอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดำเนินการ  
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายสหกรณกำหนด 

ขอ  94.  การพนจากตำแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของ
สหกรณตองพนจากตำแหนงดวยเหตุอยางหน่ึงอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดำเนินการ  
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายสหกรณกำหนด 
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ขอความเดิม ขอความที่ขอแกไข 

(4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ หรือครบกำหนดตามสัญญาจาง 

(5) ถูกเลิกจาง 
(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอัน
แสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทำการหรือละเวนการ
กระทำการใด ๆ อันอาจทำใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
และขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมเหมาะสม
กับตำแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ

(4) อายุครบ 60ปบริบูรณ เวนแตคณะกรรมการดำเนินการ
จะไดมีการพิจารณาจางเปนคราว ๆ อีกคราวละไมเกิน 
1 ป จนอายุครบ 65 ป บริบูรณ ทั้งนี้ ใหเปนอันออกจาก
งานเมื่อสิ้นปทางบัญชี
(5) ครบกำหนดตามสัญญาจาง 
(6) ถูกเลิกจาง 
(7) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอัน
แสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทำการหรือละเวนการ
กระทำการใด ๆ อันอาจทำใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
และขัดตอศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรือไมเหมาะสม
กับตำแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง ขอเสนอแนะของสำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
 นายสมพงษ  สุวรรณศรี  ผูแทนสำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม กลาววา จากผลการดำเนินงานของสหกรณฯ 
ครึ่งปนี้ โดยภาพรวมสมาชิกของสหกรณไมเดือดรอน เมื่อสหกรณมีเจาหนี้นอยลงคาใชจายของสหกรณยอมนอยลง ใน
ขณะเดียวกันหากเงินทุนไมเพียงพอ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ตองมีการระดมหุน ระดมเงินฝากเพิ่มขึ้น หรอื
หากมีเงินเหลือจะตองบริหารอยางไร เปนตน 

 มติที่ประชุม รับทราบ

 เมื่อที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ไดพิจารณาวาระการประชุมตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลวประธาน
ในที่ประชุม ไดกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือดวยดีมาตลอด และกลาวปดประชุม

 เลิกประชุมเวลา  14.09 น.

(ลงชื่อ)          ศรีอนงค  ใครมา ประธานในที่ประชุม

         (นางศรีอนงค  ใครมา)

(ลงชื่อ)      นโิรจน   สินณรงค รองประธานกรรมการคนที่ 2
    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค)

สำเนาถูกตอง

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค)
รองประธานกรรมการคนที่ 2



ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

 3.1 รายงานสมาชกเขาใหมและลาออกจากสหกรณ ระหวางป 2561
  สหกรณมีสมาชิก  ณ  วันสิ้นงวด  31 ธันวาคม 2560  รวมทั้งสิ้น         1,455   คน
  ในระหวางป 2561 มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก  ดังนี้   
  สมาชิกเขาใหมระหวางป 68  คน
  โอนสถานภาพจากผูสมัครใชบริการ       1  คน      69  คน
     รวมเปน   1,524  คน

  สมาชิกออกจากสหกรณ  ตามขอบังคับ  ขอ (39) มีดังนี้
   ขอ 39 (1)  ตาย 2  คน
   ขอ 39 (2)  ลาออก 23  คน
   ขอ 39 (5)  ถูกออกจากราชการ     1  คน      26  คน
  สหกรณมีสมาชิก  ณ  วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561           1,498  คน
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 3.2 รายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ ประจำป 2561

รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป 2561
เสนอที่ประชุมใหญสามัญ  ครั้งที่ 28

วันศุกรที่  25 มกราคม  2562  ณ  หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น  5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระศรีนครินทร  

 เรียน  ทานสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ  จำกัด
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณพุทธศักราช  2511 
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2534 และเร่ิมดำเนินงานมาต้ังแตเดือนมิถุนายน 2534 เปนตนมา จนถึงปจจุบันเปนเวลา 
28 ปแลว กิจการไดเจริญกาวหนาม่ันคงเปนท่ีเช่ือถือของสมาชิกโดยท่ัวไปมาเปนลำดับตามรายการแสดงฐานะท่ัวไปของ
สหกรณเม่ือส้ินป 2561 ดังน้ี
 1. ผลการดำเนินงานโดยทั่วไปเปรียบเทียบกับปกอน

ธันวาคม  2561 ธันวาคม  2560 +เพิ่ม, -ลด

 1. จำนวนสมาชิก 1,498 1,455 +43

    1.1 สมาชิกที่มีหนี้สินตอสหกรณ 1,016 1,001 +15

    1.2 สมาชิกที่ไมมีหนี้สินตอสหกรณ 482 454 +28

 2. ทุนเรือนหุนที่ชำระแลวในวันสิ้นป 461,778,110.00 404,331,110.00 +57,447,000.00

 3. ทุนสำรองและทุนอื่น ๆ

    3.1 ทุนสำรอง 46,031,926.27 37,494,755.15 +8,537,171.12

    3.2 ทุนสาธารณประโยชน 361,553.00 265,601.00 +95,952.00

    3.3 ทุนเพื่อสงเสริมสวัสดิการ 886,447.60 676,847.21 +209,600.39

    3.4 ทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา 933,967.00 790,995.45 +142,971.55

    3.5 ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ 1,198,417.94 868,405.94 +330,012.00

    3.6 ทุนรักษาระดับเงินปนผล 481,000.00 471,000.00 +10,000.00

 4. กำไรสุทธิ 53,056,910.24 48,884,165.86 +4,172,744.38

 5. เงินรับฝาก 834,793,874.61 960,630,184.42 -125,836,309.81

 6. หนี้สิน

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

     6.2 เงินสำรองชดเชยเจาหนาที่ 1,453,412.74 1,187,672.74 +265,740.00

     6.3 เงินประกันเจาหนาที่ 635,255.81 610,822.90 +24,432.91

     6.4 หนี้สินอื่น 555,989.88 427,198.19 +128,791.69

 7. ทุนดำเนินการทั้งหมด 1,403,520,935.09 1,457,992,828.86 -54,471,893.77

 8. เงินใหกูแกสมาชิกทั้งป 303,727,875.00 357,466,408.00 -53,738,533.00
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ธันวาคม  2561 ธันวาคม  2560 +เพิ่ม, -ลด

9.  รับชำระคืนเงินกูระหวางป 283,483,074.66 291,132,691.31 -7,649,616.65

10. เงินกูคงเหลือของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 1,181,179,441.87 1,160,934,641.53 +20,244,800.34

11. เงินฝากสหกรณอื่น/ชุมนุมสหกรณฯ 190,232,754.13 262,162,122.85 -71,929,368.72

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

 2.  จำนวนสมาชิก
         2.1 จำนวนสมาชิก
   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560   1,455  คน
   ในระหวางป มีผูสมัครเขาเปนสมาชิกเพิ่ม    68  
     โอนสถานภาพจากผูสมัครใชบริการ  1 69  คน
     รวม              1,524  คน
   สมาชิกถึงแกกรรม     2  
   สมาชิกลาออก  23
   สมาชกิถูกออกจากราชการ   1 26  คน
   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561     1,498  คน

         2.2 จำนวนผูสมัครใชบริการ
   สหกรณมีผูสมัครใชบริการ ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560      3  คน
   ในระหวางป มีผูสมัครเพิ่ม          -  คน
     รวม      3  คน
   ผูสมัครใชบริการลาออก  1
   โอนสถานภาพเปนสมาชิก   1
   สมาชิกถึงแกกรรม           -       2  คน

   สหกรณมีสมาชิก ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561         1  คน

 3. เงินคาหุน   
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีคาหุนคงเหลือทั้งสิ้น 404,331,110.00  บาท
  ในระหวางป 2561 สหกรณไดรับชำระคาหุนรายเดือนเปนจำนวนเงิน 62,911,420.00  บาท
    รวม  467,242,530.00  บาท

  ในระหวางป มีสมาชิกลาออก โดยไดถอนคาหุนคืน 5,464,420.00  บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 จึงมีคาหุนคงเหลือทั้งสิ้น 461,778,110.00  บาท
  สรุป  (จากป 2560 404,331,110.00 บาท เปน 461,778,110.00 บาท ในป 2561 เพิ่มขึ้น 57,447,000.00 
บาท คิดเปน  14.21% )
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 4. เงินรับฝาก   
 4.1 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 764,452,005.70 บาท
  ในระหวางป 2561 ไดมีการรับฝากเงินและคำนวณดอกเบี้ยจายให 183,930,406.94 บาท
    รวม  948,382,412.64 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 341,883,897.44 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 606,498,515.20 บาท
  
 4.2 ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ “มีเง่ือนไข” 179,747,739.59 บาท
  ในระหวางป 2561 ไดมีการรับฝากเงินและคำนวณดอกเบี้ยจายให 56,033,816.69 บาท
    รวม  235,781,556.28 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 26,002,447.36 บาท
  ณ วันส้ินงวด 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ “มี เง่ือนไข”  209,779,108.92 บาท
    
 4.3 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 สหกรณมีเงินฝากสะสมทรัพย 6,329,800.00 บาท
  ในระหวางป 2561 ไดมีการรับฝากเงินฝากและคำนวณดอกเบี้ยจายให  5,532,555.70 บาท
    รวม  11,862,355.70 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป 3,048,155.70 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินฝากสะสมทรัพย 8,814,200.00 บาท
   
 4.4 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560   สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 10,100,639.13 บาท
   ในระหวางป 2561 ไดมีการรับฝากเงินและคำนวณดอกเบี้ยจายให  7,864,210.59 บาท
    รวม  17,964,849.72 บาท
  สมาชิกถอนในระหวางป  8,262,799.23 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินฝากออมทรัพย 9,702,050.49 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 สหกรณมีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 834,793,874.61 บาท

  สรุป (จากป 2560  960,630,184.42 บาท เปน 834,793,874.61 บาท  ในป 2561 ลดลง  125,836,309.81 
บาท คิดเปน 13.10%)

 5. เงินใหกูแกสมาชิก  
  5.1  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560  เงินกู-สามัญ เปนเงิน 1,109,461,777.33 บาท
   ในระหวางป 2561 มีผูยื่นกูเพิ่ม 283,047,500.00 บาท
    รวม  1,392,509,277.33 บาท

   ในระหวางป 2561 ไดรับชำระ 262,384,513.26 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 เงินกู-สามัญ คงเหลือ 1,130,124,764.07 บาท
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  5.2 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินกู-ฉุกเฉิน เปนเงิน 6,715,980.00 บาท
   ในระหวางป 2561 มีผูยื่นกูเพิ่ม 11,257,275.00 บาท
    รวม  17,973,255.00 บาท
   ในระหวางป 2561 ไดรับชำระ 11,752,815.00 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 เงินกู-ฉุกเฉิน คงเหลือ 6,220,440.00 บาท
  5.3 ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินกู-พิเศษ เปนเงิน 44,756,884.20 บาท
   ในระหวางป 2561 มีผูยื่นกูเพิ่ม 9,423,100.00 บาท
    รวม  54,179,984.20 บาท
   ในระหวางป 2561 ไดรับชำระ 9,345,746.40 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 เงินกู-พิเศษ คงเหลือ 44,834,237.80 บาท
   ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 เงินใหกูแกสมาชิก คงเหลือ 1,181,179,441.87 บาท
  สรุป (จากป 2560 1,160,934,641.53 บาท เปน 1,181,179,441.87 บาท ในป 2561 เพิ่มขึ้น  
20,244,800.34 บาท คิดเปน 1.74%)

 หมายเหตุ การกูยืมของบรรดาสมาชิกนั้นก็เพื่อ ชำระหนี้สิน สรางหรือซอมแซมบานพกั ที่อยูอาศัย 
ซอมแซมรถยนตหรือ รถจักรยานยนต  ซื้อรถยนตหรือรถจักรยานยนต  ซื้อคอมพิวเตอร  ซื้อที่ดิน ทำธุรกิจสวนตัว  
ทุนการศึกษาบุตร   และเพื่อการศึกษาตอ ซึ่งลวนแตจำเปนและมีประโยชนตอสมาชิกทั้งสิ้น

 6. เงินฝากสหกรณอื่น  
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากสหกรณอื่น เปนเงิน 262,162,122.85 บาท
  ในระหวางป 2561 เงินฝากสหกรณอื่น 219,324,617.73 บาท
    รวม  481,486,740.58 บาท
  ในระหวางป 2561 ไดถอนเงินฝาก 291,253,986.45 บาท
  ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากสหกรณอื่น คงเหลือ 190,232,754.13 บาท
  สรุป (จากป 2560 262,162,122.85 บาท เปน 190,232,754.13 บาท ในป 2561 ลดลง 71,929,368.72 

บาท คิดเปน  27.44%) 

 7. รายไดและรายจาย ในป 2561   สหกรณมีรายไดกอนหักคาใชจาย
  รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมและเงินฝาก 85,732,596.83 บาท  
  ผลตอบแทนการลงทุน 583,000.00 บาท  
  รายไดอื่น ๆ  131,213.84 บาท 86,446,810.67 บาท
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 สหกรณมีคาใชจายดังนี้     
 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากและเงินกู 27,336,165.53 บาท  
 เงินเดือนและคาจาง  3,188,880.00 บาท  
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 73,463.00 บาท  
 เงินประจำตำแหนง  72,000.00 บาท  
 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 350,772.00 บาท  
 เงินเพิ่มพิเศษ   47,760.00 บาท  
 คาสวัสดิการเจาหนาที่.. 49,264.00 บาท  
 คาเลาเรียนบุตร  28,997.00 บาท  
 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-เจาหนาที่. 18,150.00 บาท  
 เงินชดเชย   265,740.00 บาท  
 ดอกเบี้ยจายเงินประกันเจาหนาที่ 24,432.91 บาท  
 คาครองชีพ   6,624.00 บาท  
 คาเสื่อมราคา   170,046.90 บาท  
 คาตัดจายซอฟทแวร 49,220.00 บาท  
 คาซอมแซมและบำรุงรักษาสินทรัพย 25,054.00 บาท  
 คาสาธารณูปโภค  90,057.00 บาท  
 คาจางทำความสะอาด 3,000.00 บาท  
 คาน้ำมันเชื้อเพลิง  9,685.00 บาท  
 คาเบี้ยประกันกลุม  498,515.00 บาท  
 คาเบี้ยประชุม   167,500.00 บาท  
 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ-กรรมการ 14,060.00 บาท  
 คารับรอง    78,677.00 บาท  
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 40,728.99 บาท  
 คาวัสดุสำนักงานและคาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 44,927.00 บาท  
 คาใชจายวันประชุมใหญ 427,777.99 บาท  
 คาตอบแทน   80,546.00 บาท  
 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 40,000.00 บาท  
 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 45,000.00 บาท  
 คาใชจายในการพัฒนาระบบงาน 5,500.00 บาท  
 คาวารสารและสิ่งพิมพ 65,630.00 บาท  
 คาไปรษณีย โทรเลข 12,751.99 บาท  
 คาโทรศัพท   9,275.75 บาท  
 คาถายเอกสารและอัดสำเนา 18,951.00 บาท  
 คาธรรมเนยีมธนาคาร 14,948.00 บาท  
 คาใชจายอื่น   15,800.37 บาท 33,389,900.43 บาท
 กำไรสุทธิ      53,056,910.24 บาท
   คาใชจายดังกลาวน้ีเปนไปตามความจำเปนและสมควรแกการดำเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพย
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
   (3) เงินกูพิเศษ
    - เงินกูพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 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
    - เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิกและเพื่อซื้อที่ดิน วงเงินกู 3,000,000 บาท 
     ผอนชำระ 300 งวด 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท ดังนี้

ประเภท
อัตราดอกเบี้ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน รอยละ 6.75

เงินกูสามัญทั่วไป
เงินกูสามัญเพื่อเสริมสภาพคลอง
เงินกูสามัญเพื่อเสริมคุณภาพชีวิต

เงินกูสามัญสวัสดิการอเนกประสงค
เงินกูสามัญเพื่อการทองเที่ยวฯ
เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาฯ

รอยละ 6.75

 รอยละ 6.75
รอยละ 6.75
 รอยละ 6.75

 รอยละ 6.00
 รอยละ 6.00

เงินกูพิเศษ
- เพื่อการเคหะสงเคราะห
- เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

- เพื่อซื้อรถยนต
- เงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคง
- เงินกูพิเศษเพื่อซื้อที่ดิน

 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)

รอยละ 6.75
สามัญลบ 0.50  (รอยละ 6.25)
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 ในป 2561 สหกรณฯ ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑเงินกู เพื่อชวยเหลือสมาชิกและใหสอดคลองกับคาครองชีพ
ในปจจุบัน รวมทั้งไดจัดโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 1. โครงการเกษียณเปยมสุข เพ่ือใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีหลังเกษียณ สำหรับขาราชการและลูกจางประจำ
  ที่ไดปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและยื่นรบับำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน   
 2. เงินกูสามัญเพื่อชำระหนี้ ช.พ.ค. ทั้งนี้เพื่อเปนการแบงเบาภาระและชวยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู ช.พ.ค. 
  และตองการนำเงินไปชำระหนี้
 3. ขยายโครงการ “กูเพื่อการเคหะวันนี้ ฟรีไมมีคาใชจาย” จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 4. ทบทวนหลักเกณฑวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกท่ีเปนลูกจางช่ัวคราว โดยเพ่ิมวงเงินกูสามัญสูงสุด 500,000 บาท 
  ผอนชำระ 60 งวด

  8.2 เงินรับฝาก
   คณะกรรมการดำเนินการไดมีนโยบายสงเสริมการออมเงิน โดยไดมีเงินฝากหลายประเภท เพื่อเพิ่ม
ชองทางใหสมาชิกมีทางเลือกในการออมเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแตละประเภทมีดังนี้

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 

ออมทรัพย
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยพิเศษแบบมีเงื่อนไข 18 เดือน   
สะสมทรัพย 36 งวด
สะสมทรัพย 60 งวด

รอยละ 1.75
รอยละ 3.00
รอยละ 3.50
รอยละ 4.00
รอยละ 4.50

  8.3 ทุนเรือนหุน
   ป 2561 นอกจากสมาชิกจะไดถือหุนรายเดือนตามระเบียบรอยละ 6 แลว คณะกรรมการดำเนินการ 
ไดอนุมัติใหสมาชิกนำเงินปนผลและเฉลี่ยคืนมาถือเปนหุนสหกรณสูงสุด 50,000 บาท การปดเศษการถอืหุนรายเดือน
รอยละ 6 ใหเปนหลักรอย โดยไดงดการสะสมคาหุนเกินกวารอยละ 6 ของเงินไดรายเดือน แตสำหรับสมาชิกที่เกษียณ

อายุราชการ ไดเปดโอกาสนำเงินมาซื้อหุนเปนกรณีพิเศษ โดยจำกัดคนละไมเกิน 300,000 บาท

 9. การใหสวัสดิการสมาชิก
  9.1  สวัสดิการสมาชิกที่มีอายุตั้งแต 60 ป
   สหกรณไดจายเงินสวัสดิการสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต 60 ป และมีอายุการเปนสมาชิกสหกรณ ตอเน่ืองกัน
ตั้งแต 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 ต้ังแต  750,010 - 1,000,000 บาท  เงินสวัสดิการ 8,000 บาท
   ทุนเรือนหุน ตั้งแต  1,000,010 บาทขึ้นไป  เงินสวัสดิการ 9,000 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

  ซึ่งในปนี้มีสมาชิกรับสวัสดิการ จำนวน 20 ราย รวมเปนเงิน 124,000 บาท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
  1. นางนงลักษณ  ปูระณะพงษ 2. น.ส.สิรวีธ  อินจินดา  
  3. นายอดิศร  คันธรส 4.  นางไพรรินทร  กองจันทร  
  5. นายรชฎ  เชื้อวิโรจน 6. นายเรืองชัย จูวัฒนสำราญ  
  7. นางศรีอนงค  ใครมา 8. น.ส.เขมิกา  วิริยา  
  9. นางสุพัตรา  ทองไทย 10. นายธีระพงษ  สวางปญญากูร  
  11. นางรัชนี  ตระกูลวิจิตร 12. นายประดิษฐ  ดวงดี  
  13. น.ส.รัชนี จาตุรพงศ 14. นางจำลอง  ใจปอ  
  15. นายปราโมทย  ขลิบเงิน 16. น.ส.นิตยา  ชุมบัวทอง   
  17. นางจงกลณี   เกิดพิบูลย 18. นางพวงเพ็ญ  ถี่ถวน   
  19. นางวิภาพร  บุญเรือง 20. นายโครงศิลป  สิงตะนะ   
 
  9.2 สวัสดิการสมาชิกอาวุโสที่มีอายุตั้งแต 61 ป
   เปนสวัสดกิารที่สมาชิกมีอายุตั้งแต 61 ป และเปนสมาชิกตอเนื่องกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป นับถึง
วันที่ 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 108  ราย รวมเปนเงิน 210,000 บาท
   1. นางโสภา  สิทธิสังข 55. นางสุพิศ  นันทรัตพันธุ 
   2. นายจำนง   ยาวิชัย 56. นางนันทนพิน  อรัณยกานนท
   3. นายสมาน  กตัญู 57. นางอัญชัญ ปรีชา 

   4. นายบุญลอื  สมบูรณวงศ 58. นายประสาร  วงคมณีรุง 
   5. นายยรรยง  สิทธิชัย 59. นายรังสรรค  จันตะ 
   6. นายสุภร  เกตุวราภรณ 60. นายแดง  อุนจาย 
   7. นางอัมพร  วงศจักร 61. นางอัมภาพร  บุญธรรม 
   8. นายประสงค  พิเชษฐพันธ 62. นายเกษม  ใครมา 
   9. นางจินตจุฑา  เกตุวราภรณ 63. นางบังอร  เมฆะ 

   10. นายอนุชา  ศิริ 64. นายกฤษดา  ภักดี 
   11. นายกิตติพงษ  วุฒิจำนงค 65. นายศิริพงษ  ชัยชนะ 
   12. น.ส.อนงค  รัตนมงคล  66. นายวีรศักดิ์  ปรกติ 
   13. นายประเสริฐ  สงวน  67. นายสุรชัย  สัมภวมาน 
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   14. นายอุทัย  รุงเรืองศรี  68. นายอภิชัย  เมฆบังวัน 
   15. นางวรรณวิสา  พิเชษฐพันธ  69. น.ส.จุฑารัตน  ทัศเกตุ 
   16. นายกิตติพงษ  โตธีรกุล 70. นางสมปอง  สรวมศิริ 
   17. นายวิชัย  ตันวัฒนากูล  71. น.ส.รัตนา  โพธิสุวรรณ 
   18. น.ส.นิตย  ศกุนรักษ  72. นางเรณู  สุวรรณพรสกุล 
   19. นายศิริชัย  หงษวิทยากร  73. นางกมลวรรณ  เปรมเกษม 
   20. นายรัฐพล  ศรีบัวเผื่อน  74. นายชูชีพ  ชีพอุดม 
   21. นายจีรสิทธิ์  สงคประเสริฐ  75. ม.ล.ปรีชา  เกษมสันต 
   22. นายพิสุทธิ์  เนียมทรัพย  76. นายอนุพงศ  แกวอาทิตย 
   23 นายโสภณ  มงคลวัจน  77. นายชูศักดิ์  จันทนศิริ
   24 นายพันธ  สมรินทร  78. นางเพ็ญรัตน หงษวิทยากร
   25. นางวิสุทธิ์  มงคลวัจน  79. นายขยัน  สุวรรณ
   26. นายทรงวุฒิ เพช็รประดับ  80. นายพิชัย  สมบูรณวงค 
   27. นายถวิล  โกแสน  81. นางวรวรรณ  ชาลีพรหม
   28. นายกมล  ธงงาม  82. นายสมศักดิ์  ใครมา
   29. นายปราโมทย  ขลิบเงิน  83. นางจินตนา  นันทนาสิทธิ์
   30. นายสมชาย  องคประเสริฐ  84. นายสมพร  มีแสงแกว
   31. นายจำลอง  วงศโพธิ์ 85 นายวิทยา  เจริญอรุณวัฒนา
   32. นายดุสิต  จิโน  86. นางยุพา  อำภา
   33. นางปราณี  วราสวัสดิ์  87. นายสุกิจ  ขันธปราบ 
   34. นายอนันต  ปญญาวีร  88. นางอุมาพร  อุประ
   35. นายบรรพต  ตันติเสรี  89. นายสุนันท  เตจะ 
   36. น.ส.ราติฟา  ฮูเซ็น  90. นางศิรินทรญา  ภักดี 
   37. นายสห  ตุลพงศ  91. นายภยัพ  ปามา 
   38. นายอนันต  ไชยอินทร  92. น.ส.วิพรทิพย  คำดี 
   39. นางจงกลณี  เกิดพิบูลย  93. นางนิตยารัชฎ  เฟองเพียร 

   40. นายประพันธ  โอสถาพันธุ 94. นางออมทิพย  เมฆรักษาวนชิ  
   41. นายประสิทธิ์  ประดิษฐวนิช 95. นางปรานอม  ตันสุขานันท 
   42. นายบุญธรรม  แกวประภา 96. นางอมรรัตน อาษากิจ 

   43. นางอุทัยวรรณ  จิวะธานนท 97. นายเผาพงษ  ปูระณะพงษ 
   44. นางจำลอง  ใจปอ 98. นางสุรียพร  เจรียงประเสริฐ 
   45. นายสุทัศน  ศิริ 99. นางเบญจวรรณ  สมบูรณ 
   46. นายจำเนียร  ยศราช 100. นายสุพจน  เอี้ยงกุญชร 
   47. นางพึ่งพร  เนียมทรัพย 101. นางอังกาบ  สวางปญญางกูร 

   48. นางนงนุช  พูลสวัสดิ์ 102. นางแพรวพรรณ  กลัดกลีบ 
   49. นายสกล  ไขคำ 103. น.ส.ศรีพรรณ  พรหมมา 
   50 นายประสิทธิ์  โนรี 104. น.ส.ภัทรธนิษฐ  ศรีจอมทอง 
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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

   51. นางสินธนา  ลีนานุรักษ  105. นางสุพัตรา  ทองไทย 
   52. นางจันทรทิพย  ชมดอก  106. นายรชฎ  เชื้อวิโรจน 
   53. นางศิริรัตน  พุกกะพันธุ   107. นายโครงศิลป  สิงตะนะ 
   54. นางวัลภา ลิ่มสกุล   108. นายประดิษฐ  ดวงดี

  9.3 สวัสดิการเงินมงคลสมรสสมาชิก
   เปนสวัสดิการที่สหกรณกำหนดขึ้น สำหรับสมาชิกที่จดทะเบียนสมรสและตองเปนคูสมรสใหมที่
ไมไดอยูกินฉันทสามีภรรยามากอน 6 เดือน ยื่นขอรับสวสัดิการภายในกำหนด 60 วัน สหกรณจายสวัสดิการเงินมงคล
สมรสสมาชิกคูละ 1,000 บาท โดยมีสิทธิรับเงินไดเพียงครั้งเดียว และหากสมาชิกประสงคเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 
36 งวดหรือ 60 งวด สหกรณยังมอบเงินขวัญถุงเพื่อเปดบัญชีงวดแรกใหตั้งแต 200 บาท ถึง 1,000 บาท โดยปนี้มี
สมาชิกยื่นขอรับเงินสวัสดิการ จำนวน 1 ราย เปนเงิน 1,000 บาท ไดแก น.ส.ปยธิดา  กล่ำภู  

  9.4 สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
   สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรแรกคลอด ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับจากวันคลอด โดย
สหกรณจะจายเงินสวัสดิการรายละ 1,000 บาท และหากสมาชิกประสงคเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 36 งวด หรือ 
60 งวด สหกรณยังมอบเงินขวัญถุงเพื่อเปดบัญชีงวดแรกใหตั้งแต 200 บาท ถึง 1,000 บาท โดยปนี้ไดมีสมาชิกยื่นขอ
รับเงินสวัสดิการใหแกสมาชิก จำนวน 12 ราย รวมเปนเงนิ 16,000 บาทดังรายชื่อตอไปนี้ 
   1. นายวรชน  หนอแกว 2.  นายอดิศักดิ์  หนูดำ
   3. น.ส.นฤมล  แกวปอม 4. นางอาจารียา  ปยะจันทร
   5. นางนันทนิตย  เข่ือนเชียงสา 6. นางเนตรนภา  ธะนันต
   7. น.ส.รัชดาภรณ  ปนทะรส 8. นายพีราวิชญ  ภาคนนทกุล
   9. นายณัฐชาพงษ  รักสกุลกานต 10. นางจันทนา  สุวรรณดุก
   11. นางอุไรภัสร  ชัยเรืองวุฒิ 12. นายไชยวัฒน  ดวงสูงเนนิ

  9.5  สวัสดิการเงินชวยคารักษาพยาบาล และเยี่ยมไขสมาชิกสมาชิก
   เปนสวัสดิการที่สหกรณไดกำหนดเพื่อชวยคารักษาพยาบาลสมาชิก ที่ปวยตองเขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลเปนคนไขในตอเนื่อง อยางนอย 3 คืน ๆ ละ 200 บาท ไมเกิน 2,000 บาท ตอป ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 

60 วัน นับจากวันออกจากโรงพยาบาล ในปนี้มีผูยื่นขอรับเงินสวัสดิการ เปน จำนวน 18 ราย เปนเงนิ 24,000 บาท 
ดังรายชื่อตอไปนี้ 
   1.  นางจันทนา  สุวรรณดุก 2.  นางธัญพร  เดชะวัง
   3.  นางเกษราพร  ทิราวงค 4.  นายกิตติ  ชัยเทพ
   5.  น.ส.บายศรี  สุขจิตต 6.  นางอุทัยวรรณ  ศรีวิชัย

   7.  นายประวิทย  วิมานทอง 8.  น.ส.อัจฉรียา  โมีกูล
   9.  น.ส.แวววรรณ  ละอองศรี 10. นายสุภร  เกตุวราภรณ
   11. นายสุรศักดิ์  ชัยวิเศษ 12. น.ส.ธันยรศัมิ์  วงศเกษม

   13. น.ส.พนิตนันท   อินทราวุธ 14. น.ส.เบญจมาศ  ณ ทองแจง
   15. นายวราวุธ  อัฐวงศ 16. นางอภิญญา  พวงมาลัย

   17. นางปวีณา  ลิมปกาญจนวัฒน 18. น.ส.พจมาน  สุวรรณโกสุม
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   ซึ่งในปนี้สหกรณ ไดเพิ่มบัตรสงความหวงใยใหกับสมาชิกที่ปวยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปน
คนไขใน โดยมอบหมายใหผูแทนหนวยงานเปนผูมอบ บัตรละ 500 บาท ในปนี้ไดมอบให จำนวน 4 ราย ไดแก
   1. น.ส.ธันยรัศมิ์  วงศเกษม 2. น.ส.อัจฉรียา  โมีกูล
   3. นายสมศักดิ์  ดวงบาล 4. น.ส.ปวีณา  ลิมปกาญจนวัฒน

  9.6 สวัสดิการสมาชิกที่เปนโสด
   เปนสวสัดิการที่สหกรณใหสำหรับสมาชิกที่เปนโสดไมมีคูสมรสทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย มีอายุครบ 
55 ป บริบูรณ ยื่นรับภายใน 60 วัน ไดเพียงครั้งเดียว รายละ 1,000 บาท และไมมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร 
ซึ่งในปนี้ไมมีผูขอรับสวัสดิการ  

  9.7 สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกที่เจ็บปวยดวยโรครายแรงและเรื้อรัง
   เปนสวัสดิการที่สหกรณไดกำหนดขึ้น สำหรับสมาชิกที่เจ็บปวยดวยโรครายแรงและเรื้อรัง ดังนี้ 
   1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
   2. โรงกลามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
   3. โรคหลอดเลือดสมอง
   4. ภาวะหมดสติ
        5. โรคไตวายเรื้อรังที่ตองไดรับการลางไตอยางสม่ำเสมอ
        6. โรงปอดระยะสุดทาย
        7. การผาตัดปลูกถายอวัยวะสำคัญ
        8. ตับวาย
        9. การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
       10. การผาตัดเปลี่ยนเสนเลือดเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ

   สมาชิกขอรับสวัสดิการไดเพียงโรคเดียวและคร้ังเดียว รายละ 10,000 บาท โดยแนบใบรับรองแพทย
ฉบับจริง วาเปนโรครายแรงและเร้ือรัง 
   ในปน้ีไดมีสมาชิกขอรับสวัสดิการน้ี  5 ราย เปนเงินจำนวน 50,000 บาท ไดแก
   1. น.ส.วิไลวรรณ  รัตนพันธ 2. นายพันธ  สมรินทร

   3.   นายวโรดม  สักลอ 4. นางธัญพร  เดชะวัง
   5.   นายทรบ  ถวาย

  9.8  สวัสดิการเงินยืมทดรองจายสมาชิก
   สวัสดิการเงินยืมทดรองจายสมาชิก สูงสุด 50,000 บาท สำหรับจัดงานมงคลสมรส หรือฌาปนกิจ
บุคคลในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร โดยไมคิดดอกเบี้ยแตอยางใด ซึ่งในปนี้มีสมาชิกยืมเงินทดรอง 
จำนวน 3 ราย ไดแก
   1. นายสมาน  บุญทาคำ 2. นายอภิพงศ  ปงยศ
   3.   น.ส.ศิรินภา  เทียบแกว  
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  9.9 สวัสดิการชวยเหลือสมาชิก และบุคคลในครอบครัวที่ถึงแกกรรม
   ในปนี้สหกรณไดยกเลิกหลักเกณฑการจายสวัสดิการฯ ที่ไดถือใชเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
และไดกำหนดหลักเกณฑการจายสวัสดิการฯ แทน โดยถือใชตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2561 เปนตนไป ดังนี้ 
        1. สมาชิกที่ถึงแกกรรม ใหจายเงินสวัสดิการตามอายุการเปนสมาชิก 
    - ต่ำกวา 5 ป เงินสวัสดิการ 10,000 บาท
    - ตั้งแต 6 - 10 ป เงินสวัสดิการ 12,000 บาท 
    - ตั้งแต 11 - 15 ป เงินสวัสดิการ 14,000 บาท
    - ตั้งแต 16 - 20 ป เงินสวัสดิการ 16,000 บาท
    - ตั้งแต 21 - 25 ป เงินสวัสดิการ 18,000 บาท
    - ตั้งแต 26 ปขึ้นไป เงินสวัสดิการ 20,000 บาท
   ในปนี้ ไดจายสวัสดิการสมาชิกที่ถึงแกกรรม จำนวน 2 ราย รวมเปนเงิน 20,000 บาท ไดแก
    1. นายสราญ  เพิ่มพูล 2.  นายพน  พันธวร  

   2. บคุคลในครอบครัวถึงแกกรรม จายเงินสวัสดิการ รายละ 2,000 บาท ซึ่งไดมีสมาชิกยื่น
ขอรับเงินสวัสดิการบุคคลในครอบครัวถึงแกกรรม จำนวน 39 ราย เปนเงิน 78,000 บาท ไดแก
   1.  มารดานางวิภาพร  บุญเรือง 2.  บุตรชายนางหทัยรัตน  ชววัฑรัตนชัย
   3.  บิดานายนักรบ  กลัดกลีบ 4.  มารดาน.ส.กมลลักษณ  มณีเกี๋ยง
   5.  มารดานายโชคชัย  ยาทองไชย 6.  มารดานางสมคิด  ไครแสง
   7.  มารดานายทวีพงษ  พูลหิรัญ 8.  มารดานายประเสริฐ  แสงเพชร
   9.  มารดานายพรศักดิ์  โพธิอุโมงค 10. บุตรชายนายสุระศักดิ์  อาษา
   11. มารดานางอภิญญา  พวงมาลัย 12. บิดานายสมใจ  ปงหาญ
   13. บิดานายอดิเรก  คำเกลี้ยง 14. บิดานายอภินันท  สุวรรณรักษ
   15. บิดาน.ส.นภัสน  จันทรมี 16. มารดาน.ส.แสงทอง  พงษเจริญกิต
   17. บิดานายอลงกต  กองมณี 18. มารดานายชัยยุทธ  อินทชัย
   19. บิดานางอารีรักษ  วิชัยศรี 20. มารดานายปริญญา  อินทรเทพ

   21. บิดาน.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ 22. บิดานายสุรัตน  เสารคำ
   23. บิดาน.ส.ฐิตารีย  พรหมเศรษฐการ 24. มารดานางอัมพร  คำฟองเครือ

   25. บุตรสาวนายทองสุก  เตจะ 26. บิดานางสุรางค  ปญญาดี
   27. มารดาน.ส.สุภาพร  แกวถาวร 28. มารดานายสุรชัย  กังวล
   29. มารดาน.ส.พสุนิต  สารมาศ 30. มารดานายทวี  โปธาวงค
   31. มารดาน.ส.จงรักษ  บัวลอย 32. บิดาน.ส.กรวิกา  บญุมาวรรณ
   33. บิดานางธิดารัตน  ศิริบูรณ 34. บิดานายมาโนชญ  มาหนอย
   35. มารดาน.ส.จารุลักษณ งามลักษณ 36. บิดานายจงกล  พรมยะ
   37. มารดานายจักรกฤช  เตโช 38. มารดาน.ส.ภัทริกา  มณีพันธ

   39. ภรรยานายปรีดา  ริณพัฒน
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  9.10 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

   มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมการศึกษา เปนขวัญและกำลังใจใหกับบุตรสมาชิกท่ีกำลังศึกษาอยู
ในระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีนโยบายมอบทุนการศึกษาบุตรกระจายอยางท่ัวถึง จึงไดนำขอมูลบุตรท่ีไมเคยได
รับทุนจากสหกรณกับอายุการเปนสมาชิกมาประกอบการพิจารณา ในปน้ี ไดจัดสรรทุน จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท 
รวมเปนเงิน 150,000 บาท มีผูไดรับเงินทุน ดังน้ี   
   1 ด.ช.ประดิพันธ  จิโน บุตรนายประพันธ  จิโน
   2. ด.ญ.ปาณิสรา  พิลาดี บุตรนางสาวจุฑามาศ  พิลาดี  
   3. ด.ญ.แสนฝน  วงศวารเตชะ บุตรนางอภิชนา  วงศวารเตชะ  
   4. ด.ช.ชนสิษฎ  หนอแกว บุตรนายวรชน  หนอแกว  
   5. ด.ช.กาญจนกิตติ โกะสูงเนิน บุตรนางกาญจนา  โกะสูงเนิน  
   6. ด.ญ.ภัณฑริา  ฝนปญญา บุตรนางสาวกัลยธีรา  ทาเขียว  
   7. ด.ญ.วนิษา  ถมวัฒนศิลป บุตรนางสาวธัญชนก  สีหาพล  
   8. ด.ญ.พิรญาณ  เสนรังสี  บุตรนางบุษบง  เสนรังสี  
   9. ด.ช.ศุภวิชญ  กระตายทอง บุตรนางวิจิตรา  กระตายทอง  
   10. ด.ช.วุฒิภัทร  ปงหาญ บุตรนางกาญจนา  ปงหาญ  
   11. ด.ญ.นววรรณ  หนูปลอด บตุรวาที่ ร.ต.อนิรุต  หนูปลอด  
   12. ด.ญ.วิรัลพัชร  ธงแดง บุตรนายจักรกฤษณ  ธงแดง  
   13. ด.ช.ณัฐวรรธน  เตี่ยไพบูลย บุตรนางภัทรธนกัลย  เตี่ยไพบูลย  
   14. ด.ญ.วรันธร  ผูวิจารณ บุตรนายจักรพงศ  ผูวิจารณ  
   15. ด.ช.ปริญญ  เมฆะ บุตรนายภานุวัฒน  เมฆะ
   16. ด.ญ.ธาราวดี  จึงธนะธาดากุล บุตรนางสาวผองนภา  จึงธนะธาดากุล 
   17. ด.ญ.แพรพันวา  อารีศรีสม   บุตรนายจักรพันธ  อารีศรีสม
   18. ด.ช.กวีวัธน  เหรียญสุวรรณ บุตรนางสาวกมลดารา  เหรียญสุวรรณ  
   19. ด.ช.ทวีศักดิ์  ภูนอย บุตรนายพิรุพัหพัฒน  ภูนอย
   20. ด.ญ.ภิญญาพัชญ  แซลิ้ม บุตรนางสาวมัลลิกา  แซลิ้ม
   21. ด.ญ.เบญญาภา  อินทจักร บุตรนางสาวกาญจนา  เข่ือนแกว

   22. ด.ช.ณัฐพัชร  วิมลรัตน บุตรนางสาวกองกาญจน  ดุลยไชย

   23. ด.ญ.รินลดา  ปญญา บุตรนางชญานิศ  ปญญา
   24. ด.ช.ศุภณัฐ  สวางอารมย บุตรนางสาวกมลวรรณ  ศุภวิญู
   25. ด.ช.กรันต  สุจินดา บุตรนายวรุณสิริ  สุจินดา
   26. ด.ช.กัญจน  แสงขาว บุตรนางสาวคุณากร  สีสด
   27. ด.ช.ธาวิน  รอบเมือง บุตรนายเชิดพงศ  รอบเมือง
   28. ด.ช.ติณห  ปญญาดี บุตรนายวันเฉลิม  ปญญาดี
   29. ด.ญ.ณัฐฐานันต  คำซอน บุตรนางจิรนันท  คำซอน

   30. ด.ช.ณัฐภูมิณ  อินตา บุตรนายวรวิทย  อินตา
   31. ด.ญ.ณัชชา  พรประสิทธิ์ บุตรนางพิไลวรรณ  พรประสิทธิ์  
   32. ด.ช.โชติวิชญ  ทรัพยศิริ บุตรนางสรียา  ทรัพยศิริ
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   33. ด.ช.ปณณวัฒน  ธะนันต บุตรนางเนตรนภา  ธะนันต
   34. ด.ญ.อัฐภิญญา  ศรีวิชัย บุตรนางรัตนา  ศรีวิชัย
   35. ด.ญ.จิลลาภัทร  สุยะเขต บุตรนางจุรีรัตน  สุยะเขต
   36. ด.ญ.ปยุดา  รัตนพรหม บุตรนางฐิตินันท  รัตนพรหม
   37. ด.ช.จิณณพัต  กัลยา บุตรนายศตพล  กัลยา
   38. ด.ช.ภูมิรพี  เมืองมูล บุตรนางวนิดา  เมืองมูล
   39. ด.ช.ภาณุทัศน  อภิชนาธง บุตรนางสาวณภัทร  เรืองนภากุล
   40. ด.ช.นครินทร  กลัดกลีบ บุตรนายนักรบ  กลัดกลีบ
   41. ด.ช.สิรวิชญ  แพงศรี บุตรนางวันทนีย  แพงศรี
   42. ด.ช.ธนกฤต  ใจสิน บุตรนายชวโรจน  ใจสิน
   43. ด.ญ.พิมพวรีย  พรหมมา บุตรนางกนัยา  พรหมมา
   44. ด.ญ.ชัชชญา  นอแสงศรี บุตรนางมณฑล  นอแสงศรี
   45. ด.ญ.ธนัชพร  ภูดีทิพย บุตรนายเกรียงศักดิ์  ภูดีทิพย
   46. ด.ญ.สุพิชฌาย  ถิรบุญยานนท บุตรนายมงคล  ถิรบุญยานนท
   47. ด.ช.วรสิชล  สุทนต บุตรนายวาริน  สุทนต
   48. น.ส.ภูษิตา  พวงมาลัย บุตรนางอภิญญา  พวงมาลัย
   49. ด.ญ.กมลชนก  สุขเพราะนา บุตรนายวิทชัย  สุขเพราะนา
   50. ด.ญ.รชตวรรณ  นิรัญศิลป บุตรนางรจพรรณ  นิรัญศิลป
   51. ด.ช.ปณณวรรธ  เนียมทรัพย บุตรนางปยะนุช  เนียมทรัพย
   52. นายธีรภัทร  ออนศรี บุตรนางอำไพ  ออนศรี
   53. นายณัฐนนท  พงศนาคะเจริญ บุตรนางศรินรา  ภีระคำ
   54. นายสุวิชา  เลาวิลาศ บุตรนายสุวินัย  เลาวิลาศ
   55. นายปญญาพล  เปงนวล บุตรนางอรทัย  เปงนวล
   56. นายสสิน  พระก่ำ บุตรนายไพสน  พระก่ำ
   57. น.ส.สริตา  ไพศาลสุทธิชล บุตรนางศิริรัตน  ไพศาสสุทธิชล

   58. น.ส.อักษรา  ลายทิพย บุตรนางโชติกา  ลายทิพย
   59. นายพชร  สุวรรณหลอ บุตรนางพอตา  สุวรรณหลอ
   60. น.ส.ชญาณินท  วงศวีระพันธุ บุตรนายเมธี  วงศวีระพันธุ  

  9.11 ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   
   สหกรณไดสมัครเขาเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จำกัด ทำใหสมาชิกสามารถที่จะ
สมัครเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ไดดังนี้
   -  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอท.) รับสิทธิประโยชน
จากเงินสงเคราะหศพประมาณ 600,000 บาท จายเงินสงเคราะหลวงหนาเปนป มีสมาชิกถึงแกกรรมระหวางป จำนวน 
2 ราย ไดแก นายสราญ  เพิ่มพูล และ นายดวงคำ  ปาวิน  ปจจุบันมีสมาชิก 278 คน สมาชิกสมทบ 54 คน
   -  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) รับสิทธิประโยชนจากเงินสงเคราะหศพประมาณ 600,000 บาท จายเงินสงเคราะหลวงเปนป ซึ่งปนี้ไมมี
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป ปจจุบันมีสมาชิก 118 คน สมาชิกสมทบ 13 คน
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  9.12 การประกันชีวิต สหกรณไดมีสวัสดิการประกันชีวิตใหกับสมาชิก 3 ประเภท ดังนี้
   1) การประกันชีวิตกลุม วงเงินคุมครองเสียชีวิตธรรมดา 800,000 บาท อุบัติเหตุจายเพิ่ม 
800,000 บาท และอุบัติเหตุพิเศษ 1,600,000 บาท คาเบี้ยประกันตอคน 3,400 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 
มีผูเขารวมประกัน 1,094 คน โดยสหกรณไดจายสมทบคาเบี้ยประกันในวงเงินคุมครอง 100,000 บาท แรกใหกับ
สมาชิกทุกคนๆ ละ 425 บาท รวมเปนเงินสวัสดิการที่จายในการประกันกลุมป 2562 เปนเงิน 464,525 บาท 
     ในระหวางปมีสมาชิกไดรับสินไหมทดแทนมรณกรรม 3 ราย ดังนี้
     1. ทายาทนายเสารแกว  ใจสุข 2. ทายาทนายพน  พันธวร    
     3. ทายาทนายเมธี  เงินคีรี     
     และไดรับสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพ 1 ราย ไดแก นายวโรดม  สักลอ
   2) การประกันชีวิตใหกับคูสมรส และบุตร วงเงินคุมครองเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 บาท 
คาเบี้ยประกันตอคน 320 บาท  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 มีผูเขารวมประกัน 74 คน 
   3) การประกันสินเชื่อ โดยวงเงินคุมครองคำนวณจาก หนี้เงินกูทุกสัญญารวมกันเกิน
ทุนเรือนหุนรวมกับวงเงินคุมครองประกันชีวิตกลุม (800,000 บาท) และเงินฌาปนกิจสงเคราะห

  9.13 สวัสดิการดานอื่น ๆ 
   1.) มอบเงินสวัสดิการ สำหรับสมาชิกท่ีกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห และทำบุญข้ึนบานใหม 
รายละไมเกิน 2,000 บาท จำนวน 1 ราย ไดแก น.ส.มีนา  ทาหอม
   2.) สหกรณ ไดจัดพิธีดำหัวสมาชิกอาวุโส เนื่องในวันสงกรานตหรือวันปใหมเมือง ซึ่งไดปฏิบัติ
กันมาทุกป เพื่อขอพรเสริมความเปนสิริมงคล และขอขมาผูใหญหากในรอบปที่ผานมาไดสรางความขุนเคืองกัน 
“สระเกลาดำหัว ขอพรผูใหญ มวนอก มวนใจ ปใหมเมือง”
   3.) จดัหองรับรอง Coffee Corner @ MJU – COOP ไวสำหรับสมาชิก เพื่อตอนรับผูมาเยือน
หรือแวะใชบริการ หรือเพื่อการพักผอน นัดพบปะหารือ รวมถึงเปนจุดนัดพบ 

 10. การบริหารงานอื่น 
  10.1 ไดแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ  หมวด 9 ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ขอ 94 การ
พนจากตำแหนงของผูจัดการ โดยไดขอแกไขในการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 

ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  10.2 ไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ และกำหนดระเบียบ ดังตอไปนี้
   - กำหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
   - กำหนดระเบียบสหกรณฯ วาการใชเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยการเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสารสหกรณ

   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินกูพิเศษ
   - แกไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณฯ วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน  
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  10.3 จัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 
   สหกรณไดจัดประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที 1/2561 ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 ณ อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อใหสมาชิกรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณครึ่งป และ
รวมกันพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ หมวด 9 ผูจัดการและเจาหนาทีสหกรณ ขอ 94 การพนจากตําแหนง
ของผูจัดการ  
 
  10.4 จัดบรรยาย “ภาระค้ำประกัน ผูกู – ผูค้ำ พึงตระหนัก”
   สหกรณไดจัดบรรยาย หัวขอ“ภาระค้ำประกัน ผูกู - ผูค้ำ พึงตระหนัก” โดยอาจารยปรเมศวร   อินทรชุมนุม
ในวันท่ี  18 กันยายน 2561 ณ หองขาวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือใหสมาชิก
ไดรับความรู ความเขาใจ ในการค้ำประกันมากข้ึน

  10.5 การฟองดำเนินคดีลูกหนี้ รายบริษัทสุทปาทัวรและนายธีร  สุทปา 
   ศาลไดมีคำพิพากษาใหจำเลยบริษัทสุทปาทัวร โดยนายธีร  สุทปา ในนามกรรมการผูจัดการ 
ใหชำระหนี้จำนวน 183,500 บาท ตามฟอง โดยไมตองรับผิดชอบสวนตัว และศาลไดออกคำบังคับคดีแลว

  10.6 โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของสหกรณ
   เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางสหกรณออมทรัพยช้ันนำ และเพ่ือนำแนวทางการบริหารมา
ปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ อีกท้ังเปนการเปดโลกทัศนใหกับผูเขารวมโครงการท้ังฝายบริหารและฝายจัดการ
โดยในปน้ีไดจัดโครงการ ดังน้ี
   - ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561
   - ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด และ
    สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561
   - ศึกษาดูงานดานเงินกูและการจัดสวัสดิการ ณ สหกรณออมทรัพยครูระนอง จำกัด 
    ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
   - ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา Vietnam Cooperative Alliance (VCA) ณ ประเทศเวียตนาม  
    ระหวางวันท่ี 21 – 25 พฤศจิกายน 2561 

  10.7 การพบปะสมาชิกมหาวิทยาลัยแมโจวิทยาเขตแพรฯ และวิทยาเขตชุมพร

   ปนี้ สหกรณไดจัดโครงการพบปะสมาชิกทั้งวิทยาเขตชุมพร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และ 
วิทยาเขตแพร  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อรับสมัครสมาชิกใหมตลอดจนใหบริการในดานตาง ๆ นอกสถานที่ 
และประชาสัมพันธใหสมาชิกเขาใจในระบบสหกรณ พรอมแนะนำใหใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ 
(Maejo Co-op E-Manage) เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ของสมาชิกในการดูขอมูลที่ทำธุรกรรมในสหกรณ รวมถึง
ขอมูลของสมาชิกดวย ตลอดจนรับฟงขอปญหาเพื่อนำมาปรับปรุงแกไขสหกรณตอไป  

  10.8 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน 
   - สหกรณไดตอนรับผูเขารวมอบรมโครงการความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลัยแมโจ กับกระทรวงเกษตร
และปาไม ราชอาณาจักรภูฎาน ในการจัดฝกอบรมระยะสั้น “ Advanced Offi ce Management and Administrator” 

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 
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   - สหกรณตอนรับคณะเยี่ยมศูนยประสานงานจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
   - สหกรณตอนรับคณาจารยจากวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และบุคลากร
กระทรวงเกษตรและปาไม ราชอาณาจักรภูฎาน ในการเขาศึกษาดูงานดานวัตถุประสงค นโยบาย การบริหารงานและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย วันที่ 20 มิถุนายน 2561

  10.9  การเชื่อมโยงเครือขายสหกรณ 
            เพื่อเปนการสรางเครือขายพันธมิตรสหกรณ โดยการกระจายการลงทุนไปยังเครือขายสหกรณ 
ในระหวางป สหกรณไดนำเงินสวนท่ีเกินจากการรักษาสภาพคลองภายในฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด สหกรณออมทรัพยครูลำพูน จำกัด และสหกรณออมทรัพยตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จำกัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
   และนางศรีอนงค  ใครมา ประธานกรรมการ ไดรับคัดเลือกใหดำรงตำแหนงเหรัญญิกใน
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

  10.10 สหกรณผานมาตรฐานสหกรณออมทรัพยที่มีการบริการจัดการ ระดับดีเลิศ 
   “อีกหนึ่งรางวัลแหงความมุงมั่นสูความเปนเลิศ” ในป 2561 สหกรณผานมาตรฐานสหกรณ
ออมทรัพยที่มีการบริการจัดการ ระดับดีเลิศ จากกรมสงเสริมสหกรณ 

  10.11 สหกรณไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพยคุณภาพมาตรฐาน
   สหกรณผานเกณฑการประเมิน จากคุณภาพมาตรฐาน 4 ดาน จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จำกัด ดังนี้ 
   - ดานมาตรฐานและการมีสวนรวมของสหกรณ
   - ดานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ
   - ดานการจัดระดับมาตรฐานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ

   - ดานกายภาพและการใหบริการ
   ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดรวมกันทำพิธีเปดปาย “สหกรณคุณภาพมาตรฐาน” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

  10.12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ 
   สหกรณไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ (Maejo Co-op E-Manage) โดย
พัฒนาเพิ่มเตมิจากโปรแกรมสหกรณออมทรัพยของกรมตรวจบัญชี ซึ่งสมาชิกสามารถเขาใชงานผานเว็บสหกรณ 
www. Co-Saving.mju.ac.th เพื่อเรียกดูขอมูล ดังนี้ ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลหุน ขอมูลเงินฝาก ขอมูลเงินกู 
ภาระค้ำประกัน ดูและพิมพเงินปนผลและเฉลี่ยคืนยอนหลัง 3 ป ดูและพิมพใบเสร็จยอนหลัง 12 เดือน 
   และในปนี้สมาชิกสามารถดูขอมูลตาง ๆ ผานมือถือไดผานแอพพลิเคชั่น “Smart Member” 
เปนระบบสอบถามขอมูลของสมาชิกท่ีจะชวยเพ่ิมชองทางและอำนวยความสะดวกใหสมาชิกในการตรวจสอบฐานะ

ทางการเงินไดตลอดเวลาผานโทรศัพทมือถือ ไดแก ทุนเรือนหุน เงินฝาก เงินกูและภาระค้ำประกัน
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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

  10.13 ยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำงวด
   ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 สหกรณไดยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจำงวด ใหสมาชิกเปน
รายบุคคล ซึ่งสมาชิกสามารถดูหรือพิมพในระบบ Maejo Co-op E-Manage เพื่อมุงสู Green offi ce สำนักงานสีเขียว 
ที่ใสใจสิ่งแวดลอม ลดปริมาณการใชกระดาษ 

 11. กิจกรรมอื่น ๆ
  11.1  โครงการ “เสวนาภาษาสหกรณ”  Co-op Lunch Talk “สมาชิกใหม”
   เพื่อใหสมาชิกใหมไดมีความรู ความเขาใจถึงระบบสหกรณ สิทธิและหนาที่ สิทธิประโยชน 
สวสัดิการ ตลอดจนธุรกรรมทั้งดานหุน เงินฝาก เงินกู และภาระค้ำประกัน สำหรับสมาชิกใหมที่สมัครตั้งแตป 2560 
เปนตนมา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมสหกรณ ชั้น 2  

  11.2 จัดกิจกรรม “โครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม”
   1.) โครงการเพื่อศูนยฝกวิชาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ปที่ 2
    สหกรณไดสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเปนประจำทุกป ซึ่งในปนี้ไดจัดโครงการ
เพ่ือศูนยฝกวิชาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยเปนสื่อกลาง
ในการระดมทุนจากสมาชิก รวมบริจาคตามจิตศรัทธากับสหกรณไมวาจะเปนเงิน หรือสิ่งของใชแลวแตอยูใน
สภาพดี โดยไดจัดขึ้นตามโอกาสสำคัญตาง ๆ ในปนี้ไดจัดเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่  25 กรกฎาคม 2561 
   2.) โครงการ “นั่งรถราง แอววัดแอวเวียงเจียงใหม ฟงเปนเลาขาน สบืสานฮีตฮอยลานนา”
    สัมผัสกับบรรยากาศสุดฟน อินในรสพระธรรม เลาขานตำนานประวัติศาสตรเวียงเจียงใหม 
นั่งรถรางแอวเวียงบะเกา 4 แจง 5 ประตู เขาวัดไหวพระขอพรและคุมเจาบุรีรัตน เพลิดเพลินกับการฝกหัดตัดตุงแบบ
ลานนา โดยสหกรณไดพาสมาชิกไปสัมผัสกับประสบการณเลานี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
   3.) โครงการคายเยาวชนสหกรณ
    ในปนี้สหกรณไดพาเยาวชนบุตรของสมาชิก เพลิดเพลินกับ “ รถไฟ - รถราง มหาสนุก
เชียงใหม - ลำพูน - ลำปาง” ในวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนไดเรียนรูกิจกรรม

นอกหองเรียน เปดโลกทัศนใหม ๆ เพื่อเก็บความประทับใจไวในความทรงจำ ไมวาการนั่งรถไฟชมทิวทัศน 2 ขางทาง 
ไหวสักการะศาลเจาพอขุนตาล นั่งรถรางชมรอบเมืองลำพูน เรียนรูประวัติศาสตร พิพิธภัณฑ คุมเจาผูครองนครของ
เมืองลำพูน

  11.3 โครงการ “ สหกรณสามสัมพันธ” 
   เพ่ือเปนการสงเสริมธุรกิจสหกรณตามแผนกลยุทธและใหเปนไปตามแผนงาน ประจำป 2561 จึงได
จัดโครงการ สหกรณสามสัมพันธ  โดยมอบของที่ระลึก “กระเปาเดินทางพับได Maejo Co - op” ใหสำหรับผูที่สมัคร
เปนสมาชิกใหม สมาชิกที่รวมโครงการสงเสริมการออมโดยเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ตั้งแต 500,000  บาทขึ้น
ไปหรือเปดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย 36 งวด หรือ 60 งวด ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกูตั้งแต 300,000 บาท  

  11.4  ซุมบริการน้ำดื่ม
   สหกรณไดจดัซุมบริการน้ำดื่มฟรี ใหแก บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และผูปกครอง ตลอดจน 
บุคลากรมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ 2561



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

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป 2561

60 

 12. การประชุมสัมมนาและฝกอบรม

ลำดับ กิจกรรม หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่

1 ประธานกรรมการ และหัวหนาฝายการเงิน
และสินเชื่อ เขารวมประชุมสัมมนาและ
ประชุมใหญสามัญประจำป 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของ ชสอ.

24 - 25 
กุมภาพันธ 

2561

จังหวัดนนทบุรี

2 เหรัญญิก เขารวมประชุมสัมมนาและ
ประชุมใหญสามัญประจำป 2560

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย

24 กุมภาพันธ 
2561

จังหวัดนนทบุรี

3 ประธานกรรมการ ผูจัดการและหัวหนา

ฝายบัญชีและธุรการ เขารวม 

โครงการสัมมนา 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สหกรณสมาชิกของ ชสอ.และ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยครูไทย

12 พฤษภาคม 

2561

จังหวัดพิษณุโลก

4 สมาชิกสหกรณ เขารวมโครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”

(หลักสูตร 1)

สหกรณออมทรัพย 

ครูเชียงใหม จำกัด 

14 - 15 

กรกฎาคม 

2561

จังหวัดเชียงใหม

5 ประธานกรรมการ และผูจัดการ 

เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด

9  มิถุนายน  

2561

จังหวัดนนทบุรี

6 ประธานกรรมการ และผูจัดการ 

เขารวมรับฟงการประชุมทางไกล เพื่อรับฟง

ความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติคณะกรรม

การสงเสริมและกำกับกิจการสหกรณการเงิ

นขนาดใหญ พ.ศ. .......... 

สำนักงานสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

18 มิถุนายน 

2561

จังหวัดเชียงใหม

7 ประธานกรรมการ และผูจัดการ เขารวม

ประชุมเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม

สันนิบาตสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

29 มิถุนายน 

2561

จังหวัดเชียงใหม

8 ประธานกรรมการ เขารวมประชุม

คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม  จำนวน 4 ครั้ง

สันนิบาตสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

31 กรกฎาคม 

2561
5 กันยายน 

2561
5 พฤศจิกายน 

2561
4 ธันวาคม 

2561

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 กิจกรรม หนวยงาน วัน/เดือน/ป สถานที่

9 ประธานกรรมการ และผูจัดการ เขารวม
ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 
และการสัมมนา หัวขอ “กฎหมายแรงงาน
กับเงินชดเชยตามกฎหมายใหมมีผลกระทบ
ตอสหกรณหรือไม” 

ชมรมผูจัดการสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย

18 - 19  
สิงหาคม 2561

จังหวัดเชียงใหม

10 ประธานกรรมการ และผูจัดการ เขารวม
รับฟงการประชุมทางไกล เรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายลางสูง 

สำนักงานสหกรณ 
จังหวัดเชียงใหม

30 สิงหาคม 
2561

จังหวัดเชียงใหม

11 ประธานกรรมการ และหัวหนาฝายบัญชี

และธุรการ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อกำหนดแนวทางในการสงเสริมสหกรณ

ประจำป 2562

สำนักงานสหกรณ 

จังหวัดเชียงใหม

11 กันยายน 

2561

จังหวัดเชียงใหม

12 ผูจัดการ และเจาหนาที่สินเชื่อ 

เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร 

“หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ”

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด

10 - 14  

กันยายน  

2561

จังหวัดนนทบุรี

13 ผูจัดการ เขารวมประชุมประสานความรวม

มือเพื่อขอรับบริการตรวจสอบบัญชี

สำนักงานตรวจบัญชี 

สหกรณเชียงใหม

24 กันยายน 

2561

จังหวัดเชียงใหม

14 ประธานกรรมการ และผูจัดการ เขารวม

ประชุมเสวนาเรื่อง”การบริหารงานสหกรณ

ออมทรัพยสถาบันอุดมศึกษาในภาวะวิกฤต”

 และประชุมจัดตั้งชมรมสหกรณออมทรัพย

สถาบันอุดมศึกษา(อยางเปนทางการ)

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด

18 ตุลาคม  

2561

จังหวัดนนทบุรี

15 หัวหนาฝายบัญชีและธุรการ และ
หัวหนาฝายการเงินและสินเชื่อ เขารวม
ประชุมสัมมนากรรมการ ผูจัดการ และ
เจาหนาที่ศูนยประสานงาน 2561 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยครูไทย

10 - 12  
พฤศจิกายน 

2561

จังหวัดเชียงใหม

16 ประธานกรรมการ และผูจัดการ 

เขารวมประชุมใหญสามัญประจำป 2561

สันนบิาตสหกรณ

แหงประเทศไทย

22 ธันวาคม 

2561

จังหวัดปทุมธานี
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 13. สงเสริมการศาสนาโดยรวมบริจาคทำบุญกฐินและผาปา กับวัดและหนวยงานตาง ๆ จำนวน  27  ราย  
รวมเปนเงิน 13,500 บาท

ลำดับ รวมทำบุญ กับหนวยงาน

1 รวมทำบุญทอดผาปามหากุศล ณ 
วัดเจ็ดยอด(พระอารามหลวง)  จังหวัดเชียงใหม

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  

2 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุน
จัดซื้อเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลนครพิงค
จังหวัดเชียงใหม

สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จำกัด

3 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนสรางบูรณะ
พระวิหารและโครงสรางหลังคา ณ วัดแมเลา  
จังหวัดเชยีงใหม

คณะชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด ภาคเหนือ

4 รวมทำบุญทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชาชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจำป 2561

เทศบาลเมืองแมโจ

5 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561 
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จำกัด 

6 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561 ณ วัดบูรพาราม 
พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสรุินทร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย

7 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561 
ณ วัดตันตยาภิรม  จังหวัดตรัง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

8 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561
ณ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561
ณ วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม  

10 รวมทำบญุทอดผาปาสามัคคี เนื่องในวันแมแหงชาติ  
ณ โรงเรียนบานปงแมลอบ  จังหวัดลำพูน

โรงเรียนบานปงแมลอบ  

11 รวมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำบางามวิชา 
จังหวัดลพบุรี

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด

12 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี ณ วัดทุงศรีสองเมือง
จังหวัดนครพนม

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 
จำกัด 

13 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561

ณ วัดบานขาทราย  จังหวัดยโสธร

สหกรณออมทรัพยครูยโสธร จำกัด

14 รวมทำบุญเทศนมหาชาติ “เวสสันดรชาดก” สหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด   



63“คานิยม : ซื่อสัตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ” 63

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 รวมทำบุญทอดผาปามหากุศล ณ วัดพระบาทน้ำพุ  
จังหวัดลพบุรี

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด   

16 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561
ณ วัดจองคำ  จังหวัดแมฮองสอน

สำนักงานประกันสังคม  

17 รวมทำบุญมหากุศลกฐินสามัคคี 
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด 
และผาปาสามัคคีสงเสริมการศึกษาและโภชนาการ 
ณ วัดหนองเตียน และ โรงเรียนบานหนองเตียน  
จังหวดัเพชรบุรี

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด  

18 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนสราง
พระอุโบสถ ณ วัดหวยยาง จังหวัดลพบุรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

19 รวมทำบุญทอดผาปามหากุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  

20 รวมทำบุญกฐินสหกรณสามัคคี ประจำป 2561 
ณ วัดใหมดอนสวาง  จังหวดัสุโขทัย

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

21 รวมทำบุญทอดผาปาการศึกษา ณ โรงเรียนบานตากแดด  
จังหวัดนครปฐม

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

22 รวมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำป 2561 
ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน

กรมทรัพยากรธรณี   

23 รวมทำบุญทอดผาปาการศึกษา 
ณ โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห)  จังหวัดพัทลุง

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด

24 รวมทำบุญทอดผาปาบุญมหาชนชวยเหลือคนพิการแบบ

ยั่งยืน ณ วัดหวยเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  สาขาภาคเหนือ 

25 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบ
กองทุนเพื่อทุนการศึกษาและกิจกรรมการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

ชมรมศิษยเกาเศรษฐศาสตรแมโจรวมกับ
คณะเศรษฐศาสตร

26 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ 
โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม  จังหวัดนครราชสีมา

สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา จำกัด

27 รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวาย
เปนธรณีสงฆ ณ สำนักวิปสสนาเกษตรใหมธรรมธราราม 
จังหวัดเชียงใหม

สำนักวิปสสนาเกษตรใหมธรรมธราราม 
จังหวัดเชียงใหม
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 14. รวมสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศลตาง ๆ  จำนวน  25 ราย  รวมเปนเงิน  54,400  บาท

ลำดับ รวมกิจกรรม กับหนวยงาน

1 สนับสนุนกิจกรรมและรวมพิธีวางพวงมาลาสักการะ
พระบิดาแหงการสหกรณไทยในวันสหกรณแหงชาติ

มหาวิทยาลัยแมโจ  

2 รวมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรียอำมาตยโทพระชวง
เกษตรศิลปการ  และอนุสาวรียศาสตราจารย ดร.วิภาต 
บุญศรี วังซาย

มหาวิทยาลัยแมโจ

3 รวมสนับสนุนงานราตรีแมโจ ครั้งที่ 5 คณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยแมโจ 

4 บริจาคเงินสนับสนุนการแขงขันเปตองมหากุศล สมทบ 
“กองทุนหมอเจาฟา” 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5 สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศล 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแมโจ 

6 สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล 
“แมโจคัพ ครั้งที่ 22”

มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ ชมรมกอลฟแมโจ  

7 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับการแขงขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 37  “มอดินแดงเกมส”  จังหวัดขอนแกน

ชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ  

8 สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ
การเรียน โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง
และโรงเรียนในทองถิ่นชนบท  จังหวัดพิษณุโลก

มูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท    
กรุงเทพมหานคร       

9 สนับสนุนทุนการศึกษาโครงการ 
“85 ป 85 ทุนการศึกษา เพื่อนองแมโจ”

มหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับ 
สมาคมศิษยเกาแมโจ 

10 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม “ตานภัยยาเสพติด 
เพื่อนองโรงเรียนบานทาทุงนา”  จังหวดักาญจนบุรี

ชมรมเพื่อนองอิ่มอุนตานภัยยาเสพติด 2011  
จังหวัดสมุทรปราการ  

11 บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณกอสรางอาคารสหกรณ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานไทยเสรี  

จังหวัดบึงกาฬ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  

12 บริจาคเงินสมทบทุนกอสรางอาคารเรียนสหกรณใหกับ
ศูนยการเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมขอ 
จังหวัดเชียงใหม

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จำกัด

13 สนบัสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของ

ชมรมผูอาวุโส มหาวิทยาลัยแมโจ

ชมรมผูอาวุโสมหาวิทยาลัยแมโจ  
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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

14 สนับสนุนกิจกรรมพิธีดำหัวผูอาวุโสและ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ ประจำป 2561

มหาวิทยาลัยแมโจ  

15 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “รวมใจวลัยลักษณเพื่อ
พฒันาโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย”

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จำกัด

16 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการบรรยายหัวขอเรื่อง 
“การวางแผนลดหยอนภาษีจากการออมและเทคนิค
การลงทุนอยางมีกำไร”

สภาพนักงานมหาวทิยาลัยแมโจ

17 สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม 
“โครงการเพื่อนอง โครงการ 4”

สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด   

18 สนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อสมทบทุนโครงการ 
“ปรับปรุงซอมแซมฐานการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเปนโรงเรียน
ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการศึกษาโรงเรียนบานแมตูบ  จังหวัดเชียงใหม”

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จำกัด  

19 สนับสนุนกิจกรรม CSR โครงการ “สหกรณเพื่อนอง” 
โรงเรียนบานขาวัว  จังหวัดอุดรธานี

สหกรณออมทรัพยการเคหะแหงชาติ จำกัด

20 บริจาคเงินโครงการทำดีเพื่อพอ 
ชวยสานตอโครงการวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทย
อคริลิคไฟเบอร  จำกัด  

21 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 
“มอนลานดาวแมโจ”

สำนักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ

22 บริจาคเงินสนับสนุนโครงการ “สภฟ. สานฝน ปนน้ำใจ 
มอบรอยย้ิม เพ่ือเด็กไทยในเขตพ้ืนท่ีสูง และถ่ินทุรกันดาร” 
ณ โรงเรียนบานพองหนีบ จังหวัดเลย

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟา นครหลวง 
(สภฟ.)

23 สนับสนุนการแขงขันโบวลิ่งการกุศล “แมโจ 51 
ภาคเหนือ แฟมิลี่ โบว” ครั้งที่ 1 

ชมรมศิษยเกาแมโจ 51 ภาคเหนือ

24 สนับสนุนโครงการ “ปนไปไมทิ้งกัน” No One Left 

Behind

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

25 สนับสนุนงบประมาณโครงการสานสัมพันธ ผูบริหารกบั
บุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยแมโจ
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ตารางแสดงฐานะการเงินของสหกรณ

ระหวางป 2558 – 2561

ปบัญชีสหกรณ 2561 2560 2559 2558

1.ทุนเรือนหุน 461,778,110.00 404,331,110.00 351,386,430.00 296,450,450.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 14.21% 15.07% 18.53% 19.30%

2.จำนวนสมาชิก 1,498 1,455 1,347 1,309

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 2.96% 8.02% 2.90% 4.22%

3.เงินสำรอง 46,031,926.27 37,494,755.15 29,919,245.85 23,412,698.82

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 22.77% 25.32% 27.79% 31.70%

4.ทุนดำเนินงาน 1,403,520,935.09 1,457,992,828.86 1,284,694,246.18 1,070,732,115.75 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน (3.74%) 13.49% 19.98% 16.08%

5.เงินรับฝาก 834,793,874.61 960,630,184.42 855,585,268.72 710,070,053.03

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน (13.10%) 12.28% 20.49% 14.15%

6.หนี้สิน 3,998,728.43 3,579,763.83 3,254,630.55 2,946,352.59

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 11.70% 9.99% 10.46% 15.58%

7.เงินใหกูแกสมาชิก 1,181,179,441.87 1,160,934,641.53 1,094,600,924.84 965,923,735.83

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 1.74% 6.06% 13.32% 16.68%

8.เงินฝากสหกรณอื่น/ชุมนุม 190,232,754.13 262,162,122.85 155,706,716.80 71,152,076.43

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน (27.44%) 68.37% 118.84% 77.88%

9. กำไรสุทธิ 53,056,910.24 48,884,165.86 41,903,509.78 35,628,550.13

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน 8.54% 16.66% 17.61% 18.85%
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4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำป 2561

“คานิยม : ซ่ือสัตย มั่นคง โปรงใส บริการประทับใจ”
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 4.2  การอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2561

  ขอเสนอของการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดที่ 28 
ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ขอเสนอแนะตอที่ประชุมใหญ ดังนี้ 

รายการ
กำไรสุทธิ ป  2561 กำไรสุทธิ ป  2560

บาท % บาท %

1. ทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไรสุทธิ 8,051,010.63 15.17 8,537,171.12 17.46

2. คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ
    1 ของกำไรสุทธิแตไมเกินสามหม่ืนบาท

30,000.00 0.06 30,000.00 0.06

3. เงินปนผลตามหุนแกสมาชิกรอยละ 6.68 
ของคาหุนที่ชำระแลว

28,889,139.97 54.45 25,071,697.20 51.29

4. เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก รอยละ 15.75 ของ
    ดอกเบี้ยเงินกูที่สหกรณไดรับจากสมาชิกใน
    ระหวางป

12,362,219.64 23.30 11,231,577.54 22.98

5. เงินโบนัสแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ไมเกิน
    รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ

1,714,540.00 3.23 1,603,720.00 3.28

6. ทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา 500,000.00 0.94 500,000.00 1.02

7. ทุนเพื่อสงเสริมสวัสดิการ 700,000.00 1.32 800,000.00 1.64

8. ทุนเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ 600,000.00 1.13 900,000.00 1.84

9. ทุนเพื่อสาธารณประโยชน 200,000.00 0.38 200,000.00 0.41

10. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 10,000.00 0.02 10,000.00 0.02

รวม 53,056,910.24 100.00 48,884,165.86 100.00

 เมื่อไดจัดสรรตามที่เสนอแนะ สหกรณจะมีทุนสำรองและทุนสะสม เพิ่มขึ้น ดังนี้

รายการ ยกมา ใชระหวางป
จัดสรรจากกำไรสุทธิ 

ป 2561
รวม

1. ทุนสำรอง 46,031,926.27 0.00 8,051,010.63 54,082,936.90

2. ทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา 1,290,995.45 357,028.45 500,000.00 1,433,967.00

3. ทุนเพื่อสงเสริมสวัสดิการ 1,476,847.21 590,399.61 700,000.00 1,586.447.60

4. ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ 1,768,405.94 550,988.00 600,000.00 1,817,417.94

5. ทุนเพื่อสาธารณประโยชน 465,601.00 104,048.00 200,000.00 561,553.00

6. ทุนรักษาระดับเงินปนผล 481,000.00 0.00 10,000.00 491,000.00

 มติที่ประชุม...................................................................................................................................
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 4.3 การอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได-งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2562

  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ไดกำหนด ดังนี้

  วิสัยทัศน (Vision)
  “เปนสหกรณออมทรัพยช้ันนำระดับชาติท่ีเปนเลิศดานการบริหารจัดการ ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิกและสังคมท่ีเปนสุข”

  คานิยม (Value)
  “ซ่ือสัตย ม่ันคง โปรงใส บริการประทับใจ”

  ดังน้ัน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ดังกลาว ในการจัดทำแผนกลยุทธสหกรณ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2559 - 2563  
จึงไดกำหนดพันธกิจหลักไว 4 ประการ ดังน้ี

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

แผนงานประจำป 2562 ใหสอดคลองกัน ดังน้ี

เปาหมาย/กลยุทธ แผนงานประจำป 2562 แนวทาง ดัชนีชี้วัด

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ

1.มุงสูองคกรที่มีการบริหาร

จัดการที่มีคุณภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล

1.1 ปรับปรุงโครงสราง คุณสมบัติ 

และวิธีการสรรหาของ
คณะกรรมการดำเนินการ
1.2 พัฒนาสิ่งแวดลอมภายนอก

และความปลอดภัยในสำนักงาน

สหกรณ
1.3 ประยุกตใชเครื่องมือการ
บริหารจัดการทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ

1. แผนงานการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ

- ทบทวนที่มาของคณะกรรมการ

ดำเนินการ ผูแทนหนวยงาน ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนเปน

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติงานเพื่อ

ทบทวนแผนกลยุทธและติดตาม
แผนงานประจำป

- ปรับปรุงอาคารสำนักงานตลอด
จนปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม

- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ
และรองรับการใชงานของระบบ

สารสนเทศ
- พัฒนาส่ิงแวดลอมและบรรยากาศ
ในองคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน

ของกรรมการและเจาหนาที่

- มีการทบทวนระเบียบ

เกี่ยวที่มาของกรรมการ

ดำเนินการอยางนอย 1 
ครั้ง

- มีการปรับปรุงอาคาร

สำนักงานและภูมิทัศน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑใหมเพื่อใชงาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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1.4 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
จัดทำแผน ติดตาม ประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง
1.5 มีการลงทุนที่มีผลตอบแทน
สอดคลองกับตนทุนและ
ความเสี่ยง

2. แผนงานบริหารจัดการ 
ความเส่ียง และการควบคุม
ภายใน

- มีแนวปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวย
ธรรมาภิบาล
- การใชขอมูลทางการเงิน เพื่อ
การวิเคราะหตนทุนทางการเงิน 
ระดับเฝาระวัง และระบบการ
ประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพการบริหารจัดการสหกร
ณออมทรัพยมาใชในสหกรณ

- ใหมีแนวทางการดำเนินงาน 

อำนาจ หนาท่ี และการมอบอำนาจ

ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน

- มีคณะทำงานควบคุม
ภายใน
- มีการวิเคราะหตนทุน
และบริหารความเสี่ยง
กอนทุกครั้ง
- มีการวิเคราะหตนทุน
และบริหารความเสี่ยง
กอนทุกครั้ง
- มีการประชุมของ

คณะบริหารเงินทุนและ

จัดการความเสี่ยงอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

2. มุงสรางระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ

2.1 พัฒนา Hardware และ 

Software สำหรับการ

บริหารจดัการ

2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สำนักงานใหเปนระบบอัจฉริยะ 

Smart Offi ce

2.3 พัฒนาความรู ความสัมพันธ

ของบุคลากรดานสารสนเทศ 

(People Ware)

3. แผนงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

- มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อการจัดการเชื่อมโยงกับ

โปรแกรมระบบบัญชีของกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ

- มีคูมือการปฏิบัติงานในระบบ

สารสนเทศ เพื่อใหผูปฏิบัติใชเปน

แนวทาง

- มีการใชขอมูลจากระบบเพื่อ

การตดัสินใจ การบรหิารความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

- ใหความรูฝายบริหาร 

ฝายจัดการ และสมาชิก 

เพื่อสามารถใชงาน

ระบบที่พัฒนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

- ติดตามประเมินผลระบบ

สารสนเทศมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล รวมถึงระบบ
จดัเก็บขอมูลที่มีความทันสมัย

- จัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการฯ 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง

- สมาชิกเขาใชระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการสหกรณ

รอยละ 60 ของจำนวน

สมาชิก

- สมาชิกมีความพึงพอใจ

ในการใชระบบสารสนเทศ

ระดับมากขึ้นไป

- ลดปริมาณการใช

เอกสารอยางนอย

รอยละ 10 

- มีการประเมินผลการ
บริหารจัดการทุกปโดยใช

ระบบที่พัฒนาเองหรือ

หนวยงานอื่นที่ได
มาตรฐาน
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พันธกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร สมาชิกสัมพันธ และสวัสดิการ

1. บุคลากรมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ
สหกรณ

4. แผนงานพัฒนาบุคลากร - จัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการดำเนินการ และ
ฝายจัดการ เพื่อใหเขาใจถึง
บทบาทและหนาที่ของตนเอง 
- สงเขาอบรมสัมมนาในหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ
- จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ

ออมทรัพยชั้นนำทั้งในและ

ตางประเทศ

- จัดโครงการอบรมสมาชิกใหม

และสมาชิกผูสนใจ

- จัดโครงการสหกรณพบสมาชิก

ตามหนวยงานตางๆ และหนวยงาน

ที่อยูหางไกล เชน แพรฯ และชุมพร

- พัฒนารูปแบบและวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่สหกรณใหชัดเจนและ

มีความยุติธรรม

- มีบุคลากรผานการฝก
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อยางนอยรอยละ 30 ตอป
- มีการจัดโครงการหรือสง
เขารวมสัมมนาอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
- จัดใหมีการศึกษาดูงาน
สหกรณอื่นอยางนอยปละ 

1 สหกรณ

2. สมาชิกมีความรูสึกเปนเจาของ

และมีความผูกพันกับสหกรณ

3. เปนองคกรที่มีการจัดสวัสดิการ

ใหกับสมาชิกอยางครอบคลุม

5. แผนงานจัดสวัสดิการที่ 

เหมาะสม และสงเสริม 

คุณภาพชีวิตที่ดีแกสมาชิก

- พัฒนาสวัสดิการรูปแบบเดิม 

จัดสวัสดิการที่เปนประโยชน

ตอสมาชิกและครอบครัวสมา

ชิกใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ 

และกระจายใหทั่วสมาชิกทุกคน

- รณรงคใหสมาชิกรักการออมเพื่

อคุณภาพชีวติที่ดีในอนาคต 
- ปรับปรุงหลักเกณฑการใหกู 

ใหสอดคลองกับรายได 

กอนและหลังเกษียณ เพื่อการใชชี
วิตหลังเกษียณอยางมีความสุขตา

มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดสถานที่ และสิ่งอำนวยความ 

สะดวก เพื่อเปนศูนยกลาง
การพบปะสมาชิก กลุม สมาชิก 
และชมรม

- จัดโครงการตาง ๆ ที่เปน 
ประโยชน

- มีสมาชิกมีสวนรวม

โครงการ/กิจกรรม 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

- ทบทวนการจายสวัสดิการ

และหรือเพ่ิมเพ่ิมสวัสดิการ

ใหมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

- มีสมาชิกไดรับสวัสดิการ
ไมนอยกวารอยละ 10 
ของสมาชิก

- สมาชิกชำระหนี้เสร็จสิ้น

กอนเกษียณ
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาธุรกิจสหกรณ

1. สรางแรงจูงใจใหสมาชิกในการ 
ออมเงินทั้งดานเงินรับฝากและ
การถือหุน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการวางแผนทางการเงิน 
แกสมาชิก
3. รณรงค ประชาสัมพันธเพื่อ 
จูงใจบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

ยังไมเปนสมาชิก

4. ประชาสัมพันธเพื่อตอบสนอง

ความตองการของสมาชิก

6. แผนงานบริหารเงินทุน 
สหกรณ

- กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และเงินกู อัตราการจายเงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนใหสอดคลองกับ
ผลการดำเนินการของสหกรณ
- จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
เงินทุนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ทางการเงิน ไดแก รณรงค
รับสมัครสมาชิกใหม และการออม 

- พัฒนาการใหบริการสินเชื่อ

แกสมาชิก

- ปรับปรุง/ทบทวนระเบียบ/

หลักเกณฑการใหกูแกสมาชิก เพื่อ

ใหสามารถกูไดตามความจำเปน

และตามศักยภาพของผูกู

- ใหความรูแกคณะกรรมการ

บริหารเงินทุน ในการบริหาร

เงินทุนสหกรณใหเปนไปตาม

กฎหมาย

- มีการทบทวนอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- มีการทบทวนหลักเกณฑ
เงินกู อยางนอยป 1 ครั้ง
- มีโครงการสงเสริมธุรกิจ
ปละอยางนอย 1 โครงการ
- มีสมาชิกเพิ่มอยางนอย

รอยละ 10 ของบุคลากร

ที่ไมเปนสมาชิก

- มีสมาชิกเปดบัญชี

เงินฝากปละไมนอยกวา

รอยละ 10

- ฝายบริหารมีความรูใน

การวิเคราะหเงินทุน

- จัดใหมีการประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือขายสหกรณและเอื้ออาทรตอชุมชน

1. เปนองคกรที่เปนที่รูจัก และ

ไดรับการยอมรับทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

2. มีสวนรวมและกระตุนการ

สรางจิตสำนึกการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัย 

7. แผนงานพัฒนา

ภาพลักษณ สรางความ

เชื่อมั่นสหกรณ 

- บริหารจัดการสหกรณ โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย 

สุจริต เพื่อสรางความเชื่อมั่นจาก

มวลสมาชิกและบุคคลทั่วไป

- จดัใหมีชองทางการเปดเผย

ขอมูลขาวสารและรับฟงความ
คิดเห็น 

- เขารวมกิจกรรม/ประชุม/สัมมนา 

กิจกรรมของเครือขายสหกรณ 
สันนิบาตสหกรณจังหวัด ตลอดจน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย

ภาคเหนือ
- เปนแหลงขอมูลวิชาการสหกรณ  

ดูงานของสหกรณออมทรัพยอื่น 
นักศึกษา หรือหนวยงานภายนอก

- เขารวมประชุม สัมมนา 

กิจกรรมของเครือขาย

สหกรณภาคเหนือ และ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 

ปละไมนอยกวา 4 ครั้ง

- ชุมชนหรือหนวยงาน 

ไดรับการสนับสนุน
ไมนอยกวา 40 รายตอป
- จัดทำโครงการหรือ

กิจกรรมที่สนับสนุน

กลยุทธ อยางนอยปละ 1 
โครงการหรือกิจกรรม
- มีบริการวิชาการแก

สมาชิก นักศึกษา และ
ผูสนใจปละอยางนอย 

4 โครงการ
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- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน/จัดโครงการ/กิจกรรม/
หรือกำหนดแนวทางชวยเหลือที่
ใหเกิดประโยชนแกสังคม ชุมชน 
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่องตลอดทั้งป 
- สนับสนุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยที่เปนประโยชน
ตอสวนรวม

- สหกรณเปนสื่อกลาง
ใหสมาชิกไดรวมกิจกร
รมเพื่อสังคมและชุมชน 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการดำเนินการ
และเจาหนาที่สหกรณ
เขารวมกิจกรรมทกุคน
- มีกิจกรรมระหวาง
สหกรณทุกปอยางนอย 1 

กิจกรรม

ประมาณการรายได และงบประมาณคาใชจาย ประจำป 2562  ดังนี้ 
ประมาณการรายได ประจำป 2562

หมวดรายได
ป 2561 ป 2562

คำชี้แจงประกอบ
แผนงานเดิม รับจริง แผนงานใหม

1. ดอกเบี้ยรับ

1.1 เงินใหกูยืมและ 
เงินฝาก

88,500,000.00 85,732,596.83 89,250,000.00 ประมาณการรายไดจากดอกเบี้ย
รับเงินใหกูแกสมาชิก ไดแก 
เงินกู สามัญ พิเศษ ฉุกเฉิน 
เงินใหกูแกสหกรณอื่น 
เงินฝากสหกรณอื่น เงินฝากธนาคาร 

ตั๋วสัญญาใชเงิน ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ

1.2 เงินลงทุน 600,000.00 583,000.00 600,000.00 ผลตอบแทนจากการลงทุน

2. รายไดอื่นๆ 150,000.00 131,213.84 150,000.00 คาธรรมเนียมแรกเขา 
คาธรรมเนียมการถอนเงินฝาก
ครั้งที่ 2 และรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมรายได 89,250,000.00 86,446,810.67 90,000,000.00
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งบประมาณคาใชจาย ประจำป 2562

หมวดคาใชจาย
ป 2561 ป 2562

คำชี้แจงประกอบ
แผนงานเดิม จายจริง แผนงานใหม

1. หมวดคาใชจายดอกเบี้ย

1.1 ดอกเบี้ยจาย 34,150,000.00 27,360,598.44 30,250,000.00 เพื่อจายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย
พิเศษ ออมทรัพยสะสมทรัพย 
ตั๋วสัญญาใชเงิน  เงินเบิกเกินบัญชี 
เงินประกันการทำงาน และ
ดอกเบี้ยจายอื่นๆ

รวม 34,150,000.00 27,360,598.44 30,250,000.00
2. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก

2.1คาเบี้ยประกันชีวิต 600,000.00 498,515.00 500,000.00 เพื่อจายสมทบคาเบี้ยประกันชีวิตกลุม 
ป 2562 ใหกับสมาชิกเทากับ
ความคุมครอง 100,000 บาท

รวม 600,000.00 498,515.00 500,000.00 

3. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่

3.1 เงินเดือนและ 
คาจาง

3,200,000.00 3,188,880.00 3,450,000.00 เพื่อจายเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ 
8 อัตรา

3.2 เงินสมทบกอง 
ทุนประกันสังคม

80,000.00 73,463.00 80,000.00 เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคม
ของเจาหนาที่สหกรณ รวม 8 คน 
ในอัตรารอยละ 5 ของเงนิเดือนและ
จายเขากองทุนเงินทดแทนในอัตรา
รอยละ 0.2 ของเงินไดทั้งป

3.3 เงินประจำ  
ตำแหนง

72,000.00 72,000.00 72,000.00 เพื่อจายเงินประจำตำแหนงใหผูจัดการ 
และหัวหนาฝาย

3.4 เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

352,000.00 350,772.00 380,000.00 เพื่อจายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของเจาหนาที่รวม 8 คน ในอัตรารอยละ 
11 ของเงินเดือน

3.5 เงินเพิ่มพิเศษ 55,000.00 47,760.00 55,000.00 เพื่อจายเงินเพิ่มพิเศษแกเจาหนาที่และ
ลูกจางสหกรณ 6 ราย

3.6 คาลวงเวลา 20,000.00 0.00 20,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาทำงานของเจาหนาที่สหกรณ
ในกรณีที่มีงานเรงดวน นอกเหนือจาก
งานประจำและไมสามารถปฏิบัติงาน
ทันในเวลาทำงานปกติ
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3.7 สวัสดิการ เจาหนาที่ 150,000.00 78,261.00 150,000.00 คารักษาพยาบาลเจาหนาที่ในสวนที่การ
ประกันสังคมไมมีผลคุมครองคารักษา 
พยาบาลบคุคลในครอบครวัสวนเกินจาก
สิทธิที่ไดรับจากหนวยงานตามกฎหมาย  
คาเลาเรียนบุตร คาชุดทำงานเจาหนาที่ 
คาตรวจสุขภาพประจำป และสวัสดิการ
อื่นๆ

3.8 คาครองชีพ 10,000.00 6,624.00 10,000.00 เพื่อจายใหเจาหนาที่สหกรณที่อัตรา
เงินเดือนต่ำกวา 24,000 บาท ในอัตรา
รอยละ 1 ของอัตราเงินเดือนที่ไดรับ

3.9 คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
คาเชาที่พักเจาหนาที่ 

50,000.00 18,150.00 50,000.00 เพื่อเปนคาใชจาย คาเบี้ยเลี้ยง/วัน 
ในจังหวัด200 บาท ตางจังหวัด 400  บาท 
คาเชาที่พักเหมาจาย/คืน 800 บาท 
จายจริงไมเกิน 1,000บาท /ในกรุงเทพฯ 
ไมเกิน 2,000 บาท คาพาหนะเดินทาง
โดยเครื่อง บินชั้นประหยัด หรือรถไฟ
ไมเกินอัตราคาโดยสารตูนอนชั้น 2 หรือ
รถยนตไมเกินอัตราคาโดยสารรถประจำทาง 
24 ที่นั่งหรือพาหนะสวนตัวกิโลเมตรละ 
5 บาท หรือเหมาจายภายในจังหวัด
คนละไมเกิน 300 บาท และคาใชจายอ่ืนๆ 
ในการเดินทางไปประชุม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน อบรม หรือติดตองาน

3.10 เงินชดเชย 320,000.00 265,740.00 345,000.00 เพ่ือสะสมจายตามกฎหมายแรงงาน
กรณีเจาหนาท่ีออกจากงาน

รวม 4,309,000.00 4,101,650.00 4,612,000.00

4. หมวดคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

4.1 คาเสื่อมราคา 300,000.00 170,046.90 300,000.00 เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพย ไดแก
ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
คอมพิวเตอร รวมทั้งรถจักรยานยนต 
คำนวณเปนรอยละของราคาทุนตั้งแต
10 - 20%

4.2 คาตัดจายชอฟแวร 50,000.00 49,220.00 50,000.00 เปนคาตัดจายซอฟแวรคำนวณเปน
รอยละของราคาทุนตั้งแต 20%
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4.3 คาซอมแซมและ
บำรุงรักษาสินทรัพย

50,000.00 25,054.00 50,000.00 เปนคาซอมบำรุงทรัพยสิน วัสดุ 
ครุภัณฑ และยานพาหนะตลอดจน
เครื่องคอมพิวเตอรของสหกรณ เพื่อให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.4 คาไฟฟาและ
น้ำประปา

100,000.00 90,057.00 120,000.00 เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาคาน้ำ
คาประปาที่ใชในสำนักงานสหกรณ

4.5 คาทำความสะอาด 30,000.00 3,000.00 30,000.00 เพื่อทำความสะอาดสำนักงานสหกรณ
ครั้งใหญประจำป และดูแลภูมิทัศน
สหกรณ

4.6 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000.00 9,685.00 20,000.00 เพื่อจายเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
พาหนะสหกรณฯ และพาหนะที่ใชใน
การติดตองานสหกรณ

รวม 550,000.00 347,062.90 570,000.00

5. หมวดคาใชจายดำเนินงานอื่น

5.1คาเบี้ยประชุม 240,000.00 167,500.00 240,000.00 เบี้ยประชุมกรรมการ ประจำเดือน 
12 ครั้ง รวม 15 คนๆ ละ 500 บาท 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษา หรือผูที่
คณะกรรมการเชิญเขารวมประชุม 12 คร้ัง 
คนละ 500 บาทประชุมคณะกรรมการ
อื่นตามขอบังคับคณะอนุกรรมการ 
30 ครั้งๆ ละ 5 คนๆ ละ 400 บาท 
และผูปฏิบัติงานประชุมครั้งละไมเกิน 
2 คน ๆ ละ 200 - 250 บาท

5.2 คาเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ และคาที่พัก
กรรมการ

60,000.00 14,060.00 60,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายเชน คาเบ้ียเล้ียง /วัน 
กรรมการในจังหวัด 300 บาทตางจังหวัด  
500 บาท คาเชาท่ีพักเหมาจาย/คืน 
กรรมการ 1,000 บาท จายจริงไมเกิน 
1,500 บาท /ในกรุงเทพไมเกิน 2,500 บาท
และคาพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบิน
ช้ันประหยัด หรือรถไฟไมเกินอัตรา
คาโดยสารตูนอนช้ัน 2 หรือรถยนต
ไมเกินอัตราคาโดยสารรถประจำทาง 
24 ท่ีน่ัง หรือพาหนะสวนตัวกิโลเมตรละ 5 
บาท  หรือเหมาจายภายในจังหวัด  คนละ
ไมเกิน 300บาท และคาใชจายอ่ืนๆ 
ในการเดินทางไปประชุมสัมมนา หรือ
ติดตองานของกรรมการและผูไดรับ
มอบหมาย
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5.3 คาตอบแทน
ผูตรวจสอบกิจการ

40,000.00 40,000.00 40,000.00 เพ่ือจายคาตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
จำนวน 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท

5.4 คาธรรมเนียม
ผูสอบบัญชี

50,000.00 45,000.00 50,000.00 เพื่อจายคาธรรมเนียมวิชาชีพ
ผูสอบบัญชีสหกรณ

5.5 คารับรอง 95,000.00 78,677.00 95,000.00 คาอาหารวางในที่ประชุมของ
คณะกรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ 
และเจาหนาที่ คารับรองผูสอบบัญชี 
เจาหนาที่สงเสริม นักวิชาการสหกรณ 
เจาหนาที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
คณะกรรมการดำเนินงาน และ
เจาหนาที่จากสหกรณอื่น คาจัดเลี้ยง 
คณะกรรมการและเจาหนาที่ 
เนื่องในโอกาสพิเศษ  คารับรองอื่นๆ

5.6 คาใชจาย
ที่ประชุมใหญ

430,000.00 427,777.99 450,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมใหญ 
เชน จัดทำเอกสารรายงานกิจการ 
คาใชจายในการจัดการเลือกต้ัง 
คาของท่ีระลึก คาอาหารสมาชิกคนละ 
200 บาท คารับรอง คาของรางวัล 
และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

5.7 คาตอบแทน 92,000.00 80,546.00 92,000.00 เพื่อจายคาตอบแทนตางๆ เชน เจาหนาที่
การเงินมหาวิทยาลัย ผูแทนหนวยงานที่
ไมไดเปนกรรมการ นักศึกษาชวยงาน 
นักศึกษาฝกงานเจาหนาที่คอมพิวเตอร

5.8 คาวารสาร และ
สิ่งพิมพ

120,000.00 65,630.00 100,000.00 คาผลิตขาวสหกรณรายเดือน จำนวน 
12 ฉบับ คาหนังสือพิมพ 22 ฉบับ
ตอเดือน จุลสาร หนังสือพิมพสหกรณ 
คาจัดพิมพขอบังคับและระเบียบ และ

ส่ิงพิมพอ่ืนตามความเหมาะสม คาอุปกรณ 
และเอกสารจัดทำสื่อประชาสัมพันธ
สหกรณ

5.9 คาไปรษณีย โทรเลข 
โทรศัพท

35,000.00 22,027.74 35,000.00 เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดสงเอกสาร 
คาแสตมป คาสงจดหมายลงทะเบียน
และไปรษณียภัณฑตางๆ คาโทรศัพท
ที่ใชในการติดตองานของสหกรณ

5.10 คาใชจายในการ
ติดตามและเรงรัดหน้ีสิน

45,000.00 0.00 45,000.00 เพื่อจายเปนคาดำเนินการเรงรัดหนี้สิน
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5.11 คาเครื่องเขียน
แบบพิมพ

70,000.00 40,728.99 70,000.00 เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ เชน 
ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ กระดาษตอเน่ือง 
คาปากกา ดินสอฯลฯ และใชสำหรับ
ระบบงานโปรแกรมบัญชี

5.12 คาวัสดุสำนักงาน
และวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

70,000.00 44,927.00 70,000.00 เพื่อจายเปนคาวัสดุสำนักงาน วัสดุของ
ใชรวมถึงอุปกรณที่จำเปนในสำนักงาน
และวสัดคุอมพวิเตอร ผงหมกึเครือ่งพิมพ 
คาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

5.13 คาถายเอกสาร
และอัดสำเนา

40,000.00 18,951.00 30,000.00 เพื่อเปนคาถายเอกสารและริโซเอกสาร
ตางๆ เชน วาระการประชุม รายงาน
การประชุมประจำเดือน เอกสาร
ทางการเงินสินเชื่อ เงินฝากและบัญชี

5.14 คาธรรมเนียม
ธนาคารและภาษีอากร

25,000.00 14,948.00 25,000.00 เพื่อใชจายเปนคาธรรมเนียมธนาคาร 
เชน คาธรรมเนียมเช็ค คาธรรมเนียม
โอนเงิน คาเชาตูนิรภัยธนาคารเพื่อเก็บ
เอกสารสำคัญ และเปนคาอากร

5.15 คาใชจายในการ
พัฒนาระบบงาน

30,000.00 5,500.00 30,000.00 คาพัฒนาโปรแกรมที่ใชในงานสหกรณ

5.16 คาใชจาย
เบ็ดเตล็ด

60,000.00 15,800.37 60,000.00 เปนคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจาก
การงานสหกรณ ไมไดอยูในหมวด
ที่ตั้งงบประมาณไว

รวม 1,502,000.00 1,082,074.09 1,492,000.00

รวมคาใชจาย 
(หมวดที่ 1-5)

41,111,000.00 33,389,900.43 37,424,000.00

6. หมวดครุภัณฑ

6.1 คอมพิวเตอรตั้งโตะ
พรอมอุปกรณ 4 ชุด

48,000.00 42,300.00 120,000.00 ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวงเดิมที่ใชงานตั้งแตป 2554 
ที่เสื่อมประสิทธิภาพจากการใชงาน 
และไมรองรับการใชงานบางระบบ 
โดยกำหนดคุณลักษณะไมนอยกวา  
- CPU : Intel Core i7-8700 
(3.20 GHz basc Frequency, 12MB 
cache, 6 Coves)
- RAM : 8 GB
- Harddisk : 2 TB
- จอภาพขนาด 21.5 นิ้ว
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6.2 เครื่องสำรองไฟ 4 
เครื่อง

0.00 0.00 20,000.00 - ใชสำหรับคอมพิวเตอรที่จัดซื้อใหม 
- เครื่องสำรองไฟ ความจุไมนอยกวา 
325 watts

6.3 ตูเก็บเอกสารเหล็ก 
2 บานเปด 3 ตู

14,000.00 11,520.00 0.00

รวม 62,000.00 53,820.00 140,000.00

รวมคาใชจาย
(หมวดที่ 1-6)

41,173,000.00 33,443,720.43 37,564,000.00

หมายเหตุ การเบิกจายใหถัวเฉลี่ยจายไดทุกหมวดยกเวนหมวดครุภัณฑ
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 4.4 การกำหนดวงเงินซงสหกรณอาจกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2562

   
  ตามขอบังคับ ขอ17 “วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมสำหรับปหนึ่ง ๆ  
ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548  เรื่องหลักเกณฑการพิจารณาให
ความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงิน หรือค้ำประกันของสหกรณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด  จะกำหนด
วงเงิน ไดไมเกิน 1.2 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุน
รวมกับทุนสำรอง จำนวน 507,810,036.27 บาท จึงกำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป 2562 ไดไมเกิน
609,372,043.52 บาท
  สำหรับป 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 
2561 ไดมติเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เพื่อ ขออนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือ
ค้ำประกัน จำนวน 400,000,000 บาท (สี่รอยลานบาทถวน) เทากับจำนวนที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
ปที่ผานมา

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
 
  มติที่ประชุม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 4.5 การคัดเลือกผูสอบบัญชและกำหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบประจำป 2562

  ในป 2561 ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 ไดมีมติคัดเลือกบริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด 
แอดไวเซอรี่ จำกัด  โดยนายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ ประจำป 2561 และกำหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการสอบทั้งสิ้น 45,000 บาท 
  สำหรับป 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่11/2561 เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 
2561 ไดมีมติคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนโดยพิจารณาจากหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จากผูสอบบญัชีรับอนุญาต
ที่รับงานพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณา จำนวน 3 ราย ดังตอไปนี้ 

ที่
ชื่อผูสอบบัญชี/ 

สำนักงาน
คา

ธรรมเนียม
เขา

ตรวจสอบ
ขอมูลการปฏิบัติงาน

1 นายวรศักดิ์  หงษสุวรรณ

บริษัท สอบบัญชี 

บีดับบลิวเอฟแอนด

แอดไวเซอรี่ จำกัด

เลขทะเบียน  10491

50,000.00 4 ครั้งตอป

ครั้งละไม

นอยกวา 1 

วันทำการ

- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคลองกับมาตรฐาน

การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนกำหนด

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางป รายงานการสอบบัญชี

ประจำป ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 

- งานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณ

ไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด

- ผูสอบบัญชีและผูชวยสอบบัญชี มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ

นายทะเบียนสหกรณกำหนด

2 น.ส.สิขรินทร แสงจันทร

สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค 

เลขทะเบียน  7873

55,000.00

(การเขารวม 

ประชุมใหญฯ 

และประชุม 

เพื่อรับรอง

งบการเงิน

ไมมีคาใชจาย 

นอกเหนือ

จากนี้มี
คาใชจาย

ครั้งละ 

5,000 บาท)

ไมต่ำกวา 

3-4 

ครั้งตอป 

หรือ

มากกวา

ตามความ

เหมาะสม

- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไป

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  ทั้งนี้ จะสงสำเนาเพื่อ

กรมตรวจบัญชีสหกรณรับทราบดวย และรายงานการ

สอบบัญชีประจำป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด 

และใหคำแนะนำตามที่เห็นสมควร

- ระยะเวลาในการนำเสนอผลงานการตรวจประจำป 

ไมไดระบุ

- งานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณ
ไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด

- มีประสบการณ ไดแก สอ.ครู 9 แหง สอ.สาธารณสุข 9 แหง 

และสอ.ดานความมั่นคง 12 แหง
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ที่
ชื่อผูสอบบัญชี/ 

สำนักงาน
คา

ธรรมเนียม
เขา

ตรวจสอบ
ขอมูลการปฏิบัติงาน

3 น.ส.สุนิศา  แซแต
สำนักงาน เจริญพรการบัญชี
เลขทะเบียน  10318

50,000.00 อยางนอย
ปละ 4 ครั้ง

- ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
- รายงานการสอบบัญชีระหวางป  ทั้งนี้ จะสงสำเนาเพื่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณรับทราบดวย และรายงานการสอบ
บัญชีประจำป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด และ
ใหคำแนะนำตามที่เห็นสมควร
- ระยะเวลาในการนำเสนอผลงานการตรวจประจำป 
ไมไดระบุ

- งานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปบัญชีเชนเดียวกับสหกรณ

ไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด

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

โดย นาย/นาง/นางสาว................................................................................. เปนผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับป 2562 

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

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

นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................... เปนผูสอบบัญชีสำรอง 



ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ขอเสนอแนะของ

 สำนักงานสหกรณจังหวัดเชยงใหม  และ

 สำนักงานตรวจบัญชสหกรณเชยงใหม
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง ขอเสนอแนะของสำนักงานสหกรณจังหวัดเชยงใหม 
 และสำนักงานตรวจบัญชสหกรณเชยงใหม
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง การเลือกตั้ง
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง การเลือกตั้ง

 6.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29/2562

  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จำกัด ขอ 74 วรรคหนึ่ง กำหนดเวลาอยูใน
ตำแหนงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง
  เม่ือครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแต
วันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ

  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณซึ่งพนจากตำแหนงครบวาระในป 2561 มีจำนวน 8 คน 
ดังตอไปนี้

  1. กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และไดอยูในตำแหนง 2 วาระติดตอกัน ไดแก
   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพันธ โอสถาพันธุ ผูแทนผูอาวุโส
   2. ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย ผูแทนผูบริหาร
   3. นางสาวภัคจิรา  วิจิตร ผูแทนสำนักงานอธิการบดี

  2. กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และไดอยูในตำแหนงครบ 1 วาระ ไดแก
   1. รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร บุญมาก ผูทรงคุณวุฒิ
   2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท ผูทรงคุณวุฒิ
   3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค ผูแทนหนวยงานคณะเศรษฐศาสตร
   4. อาจารยชัช  พชรธรรมกุล ผูแทนหนวยงานคณะพัฒนาการทองเที่ยว

   5. นายสุมิตร  ชยัเขตร ผูแทนหนวยงานคณะบริหารธุรกิจ

  สำหรับในป 2562 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2559 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการดำเนินการ 
ไดลงมติเพื่อเสนอชื่อ และสหกรณไดประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อทำหนาที่ในวาระคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 
29/2562 ดังนี้

  1. ตำแหนงกรรมการผูแทนผูบริหาร 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 2 คน เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ
สามัญ ประจำป 2561 เลือกตั้ง ดังตอไปนี้
   1.1 อาจารยชัช  พชรธรรมกุล เปนกรรมการผูแทนผูบริหาร
   1.2 รองศาสตราจารย ดร.จำเนียร  บุญมาก เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
   1.3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ อวิโรธนานนท เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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  2. ตำแหนงกรรมการผูอาวุโส จำนวน 1 คน  คือ หมายเลข 1 นางศิริรัตน พุกกะพันธุ เนื่องจากมี
ผูสมัครรับการเลือกตั้งจำนวน 1 คน ไมเกินจำนวนที่จะเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 
2561 เพื่อใหสมาชิกลงมติเลือกตั้ง 
  3. ตำแหนงกรรมการดำเนินการ 4 คน มีผูแทนหนวยงานไดรับการสรรหาในปนี้ จำนวน 5 คน กับ
ผูแทนหนวยงานที่ยังอยูในวาระอีก 9 คน รวมเปน 14 คน (ไมมีสทิธิรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 2 คน แจง
ความประสงคจะทำหนาที่ผูแทนหนวยงานเทานั้น 7 คน) ดังนั้น จะมีผูแทนหนวยงานที่มีสิทธิรับการเลือกตั้ง 5 คน 
เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ จำนวน 4 คน
   คณะกรรมการเลือกตั้งจึงขอเสนอผลการนับคะแนน ดังนี้ 
   หมายเลข 1 อาจารยสุระพงษ  เตชะ ไดคะแนน.................................
   หมายเลข 2 นางภัชราภรณ  จันตะ ไดคะแนน.................................
   หมายเลข 3 นายสุมิตร  ชัยเขตร ไดคะแนน.................................
   หมายเลข 4 นางสาวนิวัติ  ชางซอ ไดคะแนน.................................
   หมายเลข 5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค ไดคะแนน.................................

  จึงขอใหที่ประชุมใหญลงมติเลือกตั้ง

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

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

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

 6.2 การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

  เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพชนก  สังขแกว และนายประยูร ปนธิ  ผูตรวจสอบกิจการ ไดแจง
ขอลาออกจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2561 ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป โดยจะทำหนาที่ผูตรวจสอบกิจการตอไปจนครบปบัญชี
สหกรณ
  ตามระเบียบสหกรณวาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2560 ผูตรวจสอบกิจการ ตองมีคุณสมบัติ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการสหกรณ พ.ศ. 2559 และตองเปนผูที่มีความรู 
ความสามารถในดานตาง ๆ  เชน การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร 
เปนตน โดยกำหนดไว 2 คน และตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 101 ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถในดานตาง ๆ เชน การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการ 
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
จำนวนสองคนเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
  ผูตรวจสอบกิจการมีวาระดำรงตำแหนงสองป ทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกำหนดเวลาแลวยังไมมี
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการ
ซึ่งออกไปนั้น อาจไดรับเลือกอีกได
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  มีผูสมัครผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ดังน้ี
  หมายเลข 1 อาจารย ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
  หมายเลข 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทพรรด์ิ  นิตยพงศชัย

  เน่ืองจาก มีผูสมัครรับการเลือกต้ัง จำนวน 2 คน ไมเกินจำนวนท่ีจะเลือกต้ัง จึงใหเสนอรายช่ือตอ
ท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เพ่ือใหสมาชิกลงมติเลือกต้ัง

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

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

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

 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง 
  ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาสมาชิกเพื่อรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 

2559 

  ขอ 17 ใหประชุมใหญแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 5 คน เพื่อดำเนินการใหไดซึ่ง

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ในคราวถัดไป

  ดังน้ัน จึงขอใหท่ีประชุมแตงต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง เพ่ือทำหนาท่ีใหไดมาซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 30/2563 รวมถึงดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2562 

และดำเนินการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้

  1. เปนหรือเคยเปนผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับผูอำนวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ

  2. เปนหรือเคยเปนที่ปรึกษาสหกรณ หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ หรือ

  3. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

  4. ตองไมเปนผูสมัครเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการในคราวนั้น

  5. สามารถมาปฏิบัติงานโดยไมมีปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ประจำ

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

  มติที่ประชุม

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

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

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

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

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



ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง วาระอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง วาระอื่นๆ

 ในการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 น้ี ไดรับความรวมมือจากสมาชิกทุกทานดวยดี ทางคณะกรรมการ

ดำเนินการจึงไดจัดรางวัล  เพ่ือเปนการสมนาคุณแกสมาชิก  ดังน้ี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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